
 

 
 
 
 
 
 
 

Hier ziet jullie onze folder met de informatie  
over de zomeractiviteitenvan het   

    kinderwerk Limmel en Nazareth.  
 
In de KOMPAS-boekje 2010 zijn nog meer leuke activiteiten te vinden; dus lees hem goed!!!! 
 
Wanneer Wat € Waar Voor 

groep 
Tijd 

Week 1 
Di. 27 juli 
 
 
 
 
 
 
 
Inschrijven kan 
t/m woensdag 
21 juli ! 

Steinerbos 
De eerste activiteit in de zomervakantie 
(ipv  woensdag 21 juli!) gaan wij naar 
het Steinerbos. Het Steinerbos bestaat 
uit een binnen- en buitenzwembad (met 
peuter / kleuterbad). Daarnaast zijn er 3 
speeltunen met verschillende 
speeltoestellen, denk maar aan 
schommels, glijbanen, speelkasteel, 
looptrommels, skelterbaan (voor de 
oudere kinderen), een treintje,  
kindeboerderij en nog veel meer.  
(zie ook achterkant) 

6,00 Stein  
(Bustocht) 

1 t/m 8 Vertrek Limmel 
(Lochtmanhuis, 
bushalte): 
10.30 uur  
Vertrek Nazareth  
(Buurtcentrum, 
Miradorplein): 
10.45 uur 
Terug in Nazareth:  
+/- 17.20 uur   
Terug in Limmel:  
+/-17.30 uur 
 

Do. 29 juli 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inschrijven kan 
t/m vrijdag 23 
juli ! 

Trollentocht 
Een Trollentocht door gangen en 
over velden  
Voor jonge avonturiers die niet bang 
zijn voor het donker is er deze  
spannende ac-tiviteit. Samen met je 
vriendjes en vriendinnetjes ga je op 
avontuur door de Kazematten van 
Maastricht. Je gaat in het donker op 
zoek naar verloren voorwerpen, je leert 
samen overleven in de natuur, hutten 
bouwen  en je wordt uitgedaagd om 
gevaarlijke acties te ondernemen. 
(zie ook achterkant) 

4,00 Fort Willem 
(Bustocht) 

3 t/m 8 Vertrek Nazareth: 
(Buurtcentrum, 
Miradorplein) 
9.45 uur  
 
Terug in Nazareth:  
+/- 15.30 uur 

Week 2 
Ma. 2 aug Sport in de buurt 

Deze middag kun je lekker bezig zijn 
met buiten-sporten ! 

gratis  Jerichoplein 3 t/m 8 14.00 – 16.00 uur  

Wo. 4 aug Meespeel-theater 
Wie speelt er mee ? 
Stel je voor, je zit lekker in het gras te 
kijken en dan opeens mag je 
meespelen ! 
Is dat niet geweldig ? 
(alleen kijken mag natuurlijk ook !) 

0,50 
(excl. 
Cons.) 
2,00 
(incl. 
cons.) 

Geusseltpark  1 t/m 8 13.30 – 15.00 uur  

Zie achterkant voor meer activiteiten …… 
 
Inschrijven Steinerbos  (groep 1 t/m 8  + peuters mét ouders) Inleveren t/m woensdag 21 juli 
 
Naam: __________________________________   Groep: ___ 
 
Adres: __________________________________  Tel: _________ 
 
Zwemdiploma: nee / ja, nl: _____ 
(kinderen zonder diploma moeten verplicht zwembandjes dragen in verband met de veiligheid!) 
 
Mijn kind mag wel / niet zonder begeleiding met andere kinderen in de speeltuin rondlopen (alleen voor 
kinderen vanaf groep 5) 



Week 3 
Di. 10 aug Plein op stelten 

Het kinderwerk Trajekt zet de bloemtjes 
buiten deze zomer ! Hier kun je samen 
spelen, kletsen en veel meer. En niet 
alleen jij bent welkom, maar ook je 
vader, moeder, opa of oma. 
Je kunt zelfs je buurvrouw meenemen 
voor een kopje koffie. 

gratis  Miradorplein 3 t/m 8 14.00 – 16.00 uur  

Wo. 11 aug Plein op stelten 
Info: zie boven (dinsdag 10 aug) 

gratis  Jerichoplein 3 t/m 8 18.00 – 20.00 uur  

Week 5 en 6 
vanaf do. 26 
t/m 31 aug 
(niet op 
zondag !) 

Themaweek  
Heb je zin om te timmeren en te zagen 
? Wil je graag een eigen stripverhaal 
maken of een animatie-filmpje? Of wil 
je gewoon lekker in het gras liggen en 
kijken naar de wolken ?  Het kan 
allemaal ! 
 
Om zeker te zijn van een bouw-kavel, 
kun je je vooraf aanmelden bij 
www.trajekt.nl 

2,00 Mestreechs 
Rezzjemint, 
Statensingel 
14 

3 t/m 8 10.00 – 15.00 uur  

Wo. 1 sept Vertel-Festival 
Zotte verhalen ? Vertelbeer heeft zijn 
oude narrenpak van zolder gehaald en 
trekt  6 dagen lang Maastricht door ! 
 
Meer info: www.vertelfestival.nl 

gratis  Old 
Hickoryplein 

1 t/m 8 13.30 – 17.00 uur  

 
 
Leeftijden ! 
Bij een aantal activiteiten geldt dat kinderen pas vanaf groep 3 kunnen deelnemen; dit betekent dat kinderen van groep 2, 
die na de zomervakantie naar groep 3 gaan, WEL mogen deelnemen ! 
 
Opgeven?  
Nazareth:  Wijkservicepunt, Kast. Schaloenstraat  
Limmel:   Monique Ruyters, Balijeweg 65  
of via mail (karin.rutten@trajekt.nl) of telefonisch (043-3620066 / 06-55695247) 
 
Vul de strookjes in en lever dat samen met het geld in! 
 
Steinerbos aanvullende info: 
Denk aan:  
- zwemkleding en handdoek  (we gaan zwemmen!) 
- eventueel zwembandjes (verplicht als je geen zwemdiploma hebt, anders mag je NIET zwemmen !) 
- iets te eten en te drinken 
- speelkleding en makkelijke schoenen 
 
Trollentocht aanvullende info: 
- makkelijke kleding (in de kazematten is het kouder) en schoenen  
- iets te eten en drinken 
(- we gaan niet spelen in Fort Willem!!!) 
 
Meer info:  
Karin Rutten, kinderwerk Nazareth en Limmel 
Tel: 043-3620066 / 06-55695247 
karin.rutten@trajekt.nl 
 
 
 
 
Inschrijven Trollentocht  (groep 3 t/m 8) Inleveren tot en met vrijdag 23 juli 
 
Naam: __________________________________   Groep: ___ 
 
Adres: __________________________________  Tel: _________ 
 
De ouder __________________________________________ wil eventueel als begeleider  mee 


