
Kinderwerk Limmel en Nazareth

Wanneer Wat € Waar Groep Tijd

Ma. 30 mrt Kunst na school 1,00 Bs Nazareth Gr 5 tm/ 
8

15.00-16.30u

Di. 31 mrt Toneel na school 
(2e)

cursus Bs Limmel gr. 5-6 15.00-16.30u

Wo. 1 apr. Paas-knutselen 1,00 Buurthuis 
Nazareth

1 t/m 8 14.00-15.30u

Ma. 6 apr. Kunst na school 1,00 Bs Nazareth Gr 5 tm/ 
8

15.00-16.30u

Di. 7 apr. Toneel na school 
(3e)

cursus Bs Limmel gr. 5-6 15.00-16.30u

Wo. 8 apr. Voorronde 
talentenjacht

gratis Trefcenrum
Wittevrouwen
veld

1 t/m 8 14.00-16.00u

Za. 11 april Paas-activiteit gratis Parochiehuis Vanaf 2 
jaar

10.45-13.00u

Ma. 13 apr. Kunst na school 1,00 Bs Nazareth Gr 5 tm/ 
8

15.00-16.30u

Di. 14 apr. Toneel na school 
(4e, tevens 
laatste)

cursus Bs Limmel gr. 5-6 15.00-16.30u

Wo. 15 apr. Filmmiddag 1,00 Buurthuis
Nazareth

1 t/m 8 14.00-15.30u

Wo. 15 apr. streetsoccer-
toernooi

3,00 Old 
Hickoryplein

zie info
activiteit

Wo. 22 apr. Sport4life 1,00 Op de Girend 1 t/m 8 14.00-16.00u
Meivakantie van 17 april tot en met 8 mei: geen activiteiten

Sport na school - elke dinsdag in de gymzaal Nazareth
  - elke woensdag in de gymzaal Limmel

bericht van Frank en Herma  :  
Vanaf vandaag gaan we de buurtsport niet meer op dinsdag na schooltijd in Nazareth en op woensdag in 
Limmel houden.
Reden hiervoor is de lage opkomst van het aantal leerlingen. Hiervoor in de plaats komt er tot aan het einde 
van het schooljaar een aantal sportmiddagen op woensdag samen met het kinderwerk van Trajekt.
Deze zullen in de folder van het kinderwerk vermeldt staan. 
Meer info over de activiteiten zien jullie op de volgende bladzijden :



Kunst na school (bs Nazareth) op maandagen na school
Op maandagen na school wordt in Nazareth al enige tijd gewerkt aan verschillende 
vormen van muurschilderingen. Het uiteindelijke doel is om een deel van de 
fietstunnel bij de A2 te beschilderen. Tijdens de eerste bijeenkomst werd er 
gekeken naar dingen, er werd getekenend en gekleurd op grote vellen papier, 
die in de wijk die de kinderen in hun muurschildering willen laten terug komen 
later werden uitgeknipt. Ook worden er uit hout dieren gezaagd die op een buiten-
muur van de school komen te hangen. De bedoeling is dat de fietstunnel rond 
Hemelvaart voor ieder te bewonderen is! Deze activiteiten worden uitgevoerd in samenwerking met de combi-
functionaris Kunst en Cultuur Ilse van Lieshout en Ester de Bont (kunstenares).

Toneel na school (bs Limmel) op dinsdagen na school 
Op dinsdag 24 maart zijn we gestart met toneel op de basisschool 
in Limmel. Samen met een heuse toneeljuf zijn de kinderen uit 
groep 5 en 6aan de slag gegaan! Deze ‘cursus’ duurt 4 dinsdag-
middagen.
Tijd: 15.00-16.30 uur
Opgeven: je kan je nog voor de laatste 3 weken 

opgeven, dit kan tot en met dinsdag 31 maart, 
bij jullie juf Silvie

Kosten: 3 euro voorde laatste 3 bijenkomsten
Deze activiteiten worden uitgevoerd in samenwerking met de combi-
functionaris Kunst en Cultuur Ilse van Lieshout en Henriette Zoon (Dramadocente).

Paas-knutselen (buurthuis Nazareth) op woensdag 1 april
Vanmiddag gaan we met z’n allen iets voor Pasen knutselen!! Zin om mee te doen? 
Kosten: 1 euro 
Tijd: 14.00 – 15.30 uur (buurthuisl Nazareth) 
Voor: groep 1 t/m 8
Oja: we hebben (1 liter)  blikken nodig voor 

deze activiteit. Hebben jullie deze?
Neem ze dan mee!!!

Voorronde Talentenjacht (trefcentrum WVV) 
op woensdag 8 april 
Deze middag kan iedereen naar het Trefcenrum gaan, war de grote 
voorronde van de talentanjacht voor Noord-Oost plaatsvindt! 
Wat er allemaal precies te zien is.... kom zelf maar een kijkje nemen 
en laat je verrassen! 
Het wordt hartstikke leuk ! Iedereen mag komen kijken! Dus neem ook 
je vrienden en je familie mee.  
Kosten: gratis 
Tijd: 14.00  +/- 16.00 uur
Waar: Trefcentrum Wittevrouwenveld, Edisonstraat 4
Voor: groep 1 t/m 8 en ouders

Paas-activiteit op zaterdag 11 april
Voor info: zie aparte folder met inschrijfstrookjes voor het hele gezin!



Streetsoccer-toernooi (Old Hickeryplein) Op wo. 15 april
Vorm een team van 4 personen en doe mee!
Kosten: 3 euro (Iedere deelnemer krijgt een flesje sportdrank)
Tijd: - 6 t/m 8 jaar: 13.00-17.00
 - 9 t/m 12 jaar: 13.00-17.00

- 13 t/m 15 jaar: 17.00-20.00
Voor: Jongens en meisjes spelen in verschillende categorieën: 
Meer info: juf Miranda (bs Nazareth)
Andere data Streetsoccer Tour (voor geinteresseerden):
woensdag 13 mei    VV Daalhof, sportpark Hazendans, Goudenweg Daalhof
zaterdag 16 mei       RKASV, sportpark de Heukel, Heukelstraat, Amby

woensdag 20 mei    VV De Heeg, Maastrichterweg 7, De Heeg
zondag 24 mei         IBC’03, Sportpark Op de Bos, Op de Bannet 38, Itteren 
woensdag 27 mei     RKVVL/Polaris, Sportpark West, Malberg
woensdag 3 juni       VV Scharn, Bemelerweg 92, Scharn 
woensdag 10 juni     Cruyff Court, Silexstraat, Pottenberg

Filmmiddag (buurthuis Nazareth) op woensdag 15 april
Vanmiddag gaan we tv/film kijken. De film houden we nog even geheim

 Kosten: 1 euro
Waar: buurthuis Nazareth
Tijd: 14.00 tot ongeveer 15.30 uur
Voor: groep 1 t/m 8

Sport4life (Op de Griend) op woensdag 22 april
Op de Griend en in de Musc-hall is er vanalles te doen. Denk aan: BMX-en, dance en fun, stormbaan, skaten, 
voetbal; en veel meer!
Kosten: 1 euro 
Tijd: 14.00-16.00 uur
Voor: groep 1 t/m 8
Nadere info volgt!

Kantoor Karin Rutten:Edisonstraat 4,
6224 GK Maastricht
Tel: 3620066 /06-55695247
karin.rutten@trajekt.nl

Locatie Limmel: Lochtmanhuis
Populierenweg 36

Locaties Nazareth: Buurthuis Nazareth
Kasteel Rivierenstraat 45

Inschrijfadressen: * voor Limmel
Miriam Wijns, Jan Baptistplein 5
* voor Nazareth
Radjin, Basisschool ’t Spoor
Kasteel Cartielstraat (via het schoolplein)

Meer informatie:
Karin Rutten: Trefcentrum WVV, Edisonstraat 4,  tel: 3620066 / 

 06-55695247, karin.rutten@trajekt.nl

Kinderwerk Limmel en Nazareth valt onder 


