
JULI 
17 juli 18.00u – 21.00u BBQ-beachparty 

Aanmelden! 

Iedereen Zie flyer Meer info zie flyer. Aanmelden op de site: 

www.maastrichtsport.nl/sportaanbod-van-dag- 
tot-dag/evenementen/bbq-beachparty 

Groepen 3 t/m 8 €6.00 per dag Ook deze zomervakantie organiseert Maastricht 
Sport weer diverse activiteiten voor kinderen. Zo 
wordt dagelijks in het Geusseltbad een extra 
aanbod verzorgd, 
kan er ingeschreven worden voor het kidsevent 
van de Ridderronde of de SoccerBootcamp van 
MVV en in de eerste week zijn er diverse 
dagkampen te bezoeken. Schrijf je snel in voor de 
kampen want vol = vol! 

Het inschrijfformulier is te vinden op 
/www.maastrichtsport.nl/sportaanbod-van-dag- 
tot-dag/evenementen/sport-experience-summer- 
kids-2015 

20 juli 09.00u – 16.00u Olympic games 

Aanmelden 
uiterlijk 15 juli ! 

Groepen 3 t/m 8 €6.00 per dag Ben jij de sprinter die naar de Olympische Spelen 
wilt of meer de stoere skateboarder? Bij Old vs 
New worden uitdagende spellen van vroeger en 
nu gespeeld! Diverse atletiekvormen worden 
afgewisseld met skateboarden en mountainbiken. 

Altijd al een keer willen tennissen of wil je laten 
zien wat je al kunt? Tijdens deze dag zijn er 
ervaren tennisleraren die iedere deelnemer de bal 
over het net kan laten slaan! Met het afsluitende 
toernooi kun je kijken wat je geleerd hebt. 

20 juli t/m 24 juli 09.00u – 16.00u Multisportkamp 

Aanmelden 
uiterlijk 15 juli ! 

21 juli 09.00u – 16.00u Racketsports 

Aanmelden 
uiterlijk 15 juli ! 

Groepen 3 t/m 8 €6.00 per dag 



22 juli 09.00u – 16.00u Splashure games 

Aanmelden 
uiterlijk 15 juli ! 

Groepen 3 t/m 8 €6.00 per dag Wij combineren splash en pleasure met 
diverse watersporten en -spellen. Denk aan 
waterestafette en watervolleybal. 
Aansluitend is er Kidsfun met de stormbaan 
en allerlei leuke spellen! Voor deelname 
dien je in ieder geval in het bezit te zijn van 
je A-diploma. 

In verschillende teams gaan we aan de slag 
met veel leuke en uitdagende opdrachten. 
Kan jouw team de opdracht aan? Zijn jullie 
het snelst met de skippyslang of kun je 
iemand vervoeren op de reuzenbal? 
Teamwork is vereist, want in je uppie is het 
niet te doen! 

Kan jij wel een balletje trappen of slaan? 
Kom dan naar de Fieldgames waarbij 
ervaren instructeurs jou de fijne kneepjes 
leren van voetbal en hockey. Is het lekker 
weer? Neem dan je zwembroek mee, want 
dan staat de middag in het teken van 
waterspellen! (bij minder warm weer 
passen we de spellen daar natuurlijk op 
aan). 

Speciale kookmiddagen voor kinderen. 
Deze vinden plaats in de Buurtbrök 
Wijckerpoort. 

Van te voren aanmelden is verplicht via 
email: marielle.nolte@trajekt.nl 
Er is plaats voor maximaal 20 kinderen. 

De Buurtbrök Wijckerpoort kun je vinden 
aan het Old Hickoryplein tegenover de 
Letterdoes. 

23 juli 09.00u – 16.00u Fun factory 

Aanmelden 
uiterlijk 15 juli ! 

Groepen 3 t/m 8 €6.00 per dag 

24 juli 09.00u – 16.00u Field games 

Aanmelden 
uiterlijk 15 juli ! 

Groepen 3 t/m 8 €6.00 per dag 

28 juli 14.00u – 17.00u Hapjes 
in de zomer 

Aanmelden! 

6 t/m 12 jaar €2.00 per persoon 



29 juli 08.30u – 20.00u Dagtocht Irrland 

Aanmelden! 

6 t/m 12 jaar €14.00 Lekker spelen, jezelf lekker uitleven in 
Irrland, de grootste "boerderij- 
belevenisoase" van Europa! 

Ook gaan we heerlijk picknicken en 
barbecueën! 

Opgeven op: 

Opgeven bij: 

Voor maandag 27 juli 

bij Gertie Neuss, 
Frankenstraat 67, 
Tel: 06-55807008 

Kindervakantiewerk Verzamelen bij: De Kunstketel 
                Frankenstraat 

Zelf meenemen: zwemkleding, drinken, 
               lunch, legitimatie 

30 juli 14.00u – 17.00u Hapjes 
in de zomer 

Aanmelden! 
Van te voren aanmelden is verplicht via 
email: marielle.nolte@trajekt.nl 
Er is plaats voor maximaal 20 kinderen. 

De Buurtbrök Wijckerpoort kun je vinden 
aan het Old Hickoryplein tegenover de 
Letterdoes. 

6 t/m 12 jaar €2.00 per persoon Speciale kookmiddagen voor kinderen. 
Deze vinden plaats in de Buurtbrök 
Wijckerpoort. 



AUGUSTUS 
1 AUGUSTUS Hele dag Open dag MVV Iedereen Gratis De jaarlijkse open dag van MVV. 

Vele festiviteiten vinden plaats in en rondom het 
Geusselt Stadion. 

Ook de sportcoaches van Trajekt zijn van de partij. 

Kennismaking met de nieuwe selectie en de 
voorzitter Bert Kersten. 

Wees allen welkom. 

3 augustus 

4 augustus 

5 augustus 

6 augustus 

7 augustus 

10.30u – 12.30u 

10.30u – 12.30u 

10.30u – 12.30u 

10.30u – 12.30u 

10.30u – 12.30u 

Kids Creatief 
Habsburgerplein wvv 
Kids Creatief 
Miradorplein Nazareth 
Kids Creatief 
Buurtpark Trefcentrum 
Kids Creatief 
Jerichoplein Limmel 
Kids Creatief 
Speelveld Burg. 
Bauduinstr/van oppenstr. 

Jong & Oud Gratis Het team van de Kluiverkes, Happy Kids, Kunstketel 
en de sportcoaches van Trajekt organiseren weer 
een hele week pleinactiviteiten in heel Noord Oost. 

Creatieve workshops, sumoworstelen, sport en 
spel en nog veel meer. Deze activiteiten zijn gratis 
voor jong en oud. 

Gratis koffie voor ouders en belangstellenden. 

3 augustus 14.30u – 17.00u 

4 augustus 

5 augustus 

14.30u – 17.00u 

14.30u – 17.00u 

17.00u – 20.00u 
14.30u – 17.00u 

14.30u – 17.30u 

6 augustus 

7 augustus 

Heppie in de zomer 
Speelveld Burg. 
Bauduinstr/van oppenstr. 
Heppie in de zomer 
Miradorplein Nazareth 
Heppie in de zomer 
Buurtpark Trefcentrum 
“Stormbaan van 25m” 
Heppie in de zomer 
Jerichoplein Limmel 
Heppie in de zomer 
Aartshertogenstraat 

Jong & Oud Gratis Het team van de Kluiverkes, Happy Kids, Kunstketel 
en de sportcoaches van Trajekt organiseren weer 
een hele week pleinactiviteiten in heel Noord Oost. 

Creatieve workshops, sumoworstelen, sport en 
spel en nog veel meer. Deze activiteiten zijn gratis 
voor jong en oud. 

Gratis koffie voor ouders en belangstellenden. 



5 augustus 13.00u – 17.00u Kids 4 Challenge 

Aanmelden! 

8 t/m 12 jaar Gratis Voor de start van de Ridderronde worden voor 
kinderen van 8 tot 12 jaar verschillende activiteiten 
op het Vrijthof georganiseerd. Denk hierbij aan 
fietsen, voetballen en een leuke sportquiz! 

Kijk voor aanmelden en meer informatie over 
de Kids 4 challenge op de website: 
www.ridderronde.nlVol = Vol !! 

• Helmen en fietsen zijn aanwezig 
• Er zijn professionele instructeurs aanwezig 
• Alle deelnemers ontvangen een T-shirt en een 
  goodiebag 

8 augustus 11.00u – 17.00u Heppie in de zomer 

Dagtocht Fort Willem 

Aanmelden! 

4 t/m 10 jaar €2.00 Leuk uitstapje naar deze speeltuin in Maastricht. 

Verzamelen in de Kunstketel om 11.00 uur. 

Aanmelden + betalen voor 8 augustus bij 
Gertie Neuss, Frankenstraat 67. Tel: 06-55807008 

8 augustus 18.00u – 00.00u Heppie in de zomer 

Bosspelen in het bos 

Aanmelden! 

10 t/m 15 jaar €2.00 Leuke ruige bosspelen in het bos. 

Verzamelen in de Kunstketel om 18.00 uur. 

Aanmelden + betalen voor 8 augustus bij 
Gertie Neuss, Frankenstraat 67. Tel: 06-55807008 

10 t/m 13 augustus 14.00u – 16.00u Creatieve workshops 
Kinderboerderij Limmel 

5 t/m 12 jaar €0.50 Op de kinderboerderij Limmel zijn er speciale 
workshops i.s.m. de Kunstketel voor kinderen. 



17 augustus 

19 augustus 

24 augustus 

26 augustus 

14 augustus 

14.00u – 16.00u Creatieve workshops 
in de Kunstketel 

5 t/m 10 jaar €0.50 Leuke creatieve workshops in de Kunstketel 
aan de Frankenstraat 140 

08.45u – 18.00u Dagtocht Steinerbos 

Aanmelden! 

6 t/m 12 jaar €9.50 Recreatiepark Steinerbos heeft tal van attracties 
en speeltuinen om je urenlang te vermaken. 
Krijg je het even te warm van al dat spelen, dan 
spring je lekker in het koele water van een van de 
buitenbaden of in het nieuwe binnenzwembad! 

Opgeven op: 
Opgeven bij: 

Voor dinsdag 11 augustus 
bij Gertie Neuss, Frankenstraat 67, 
Tel: 06-55807008. 

Verzamelen bij: De Kunstketel Frankenstraat 

Zelf meenemen: zwemkleding, lunchpakket, zakgeld 

22 augustus Vanaf 11.00 uur WK der culturen 

Aanmelden! 

Iedereen 

Toernooi 
vanaf 15 jaar 

€20.00 
per team 

Stichting Sunrise, een stichting die zich inzet voor 
duurzame ontwikkeling op de Molukken, organiseert 
i.s.m. Geusselt Sport het WK der Culturen. 
Sport, muziek, dans en lekker eten staan centraal! 

Minivoetbal met teams van 7 spelers vanaf 15 jaar! 
Aanmelden kan via: djonnie.soumete@home.nl of 
jan.karssemakers@home.nl Locatie: Vijfkamp 1 

24 t/m 27 augustus 09.30u – 16.00u MVV SoccerBootcamp 

Aanmelden! 

Iedereen €125.00 Wil jij weten wat het is om profvoetballer te zijn? Wil je 
in de zomervakantie graag vier dagen voetballen, 
training krijgen van spelers en (jeugd) trainers van MVV 
in Stadion de Geusselt?! 

Geef je dan nu op voor het MVV SoccerBootcamp! 

Kijk voor aanmelden en meer informatie over de 
SoccerBootcamp op de website: 

www.mvv.nl/fanzone/mvv-soccerbootcamp 

Kindervakantiewerk 



28 augustus 08.30u – 19.30u Dagtocht Bobbejaanland 6 t/m 12 jaar €22.50 Ga met ons mee naar het attractiepark Bobbejaanland 
en beleef een geweldige tijd! 

Meer dan 50 andere spannende attracties !! 

Teveel om op te noemen. Dus wees gerust, meer dan 
genoeg om je geen seconde te vervelen. 

Opgeven op: 

Opgeven bij: 

Voor dinsdag 25 augustus 

bij Gertie Neuss, Frankenstraat 67, 
Tel: 06-55807008. 

Kindervakantiewerk Verzamelen bij: De Kunstketel Frankenstraat 

Zelf meenemen: lunchpakket, zakgeld, legitimatie 

29 augustus 10.00u – 17.00u Rommelmarkt 
Marconistraat 

Iedereen Gratis Een leuke en sfeervolle rommelmarkt in de 
Marconistraat. Diverse kramen, BBQ, Luchtkussen, 
grimeerhoek en nog veel meer. 

Ook de sportcoaches zijn van de partij. 

Kramen zijn te reserveren bij Jo Dams en kosten 
€20.- per kraam, Tel: 06-44153450 

30 augustus 13.00u – 16.00u Waterfestijn Jong & Oud Gratis Vandaag is er een leuk waterfestijn met goed weer 
op het Old Hickoryplein anders bij slecht weer 
een creatieve spellenmiddag. Koffie staat klaar! 

Kortom, een reuze gezellige middag voor iedereen! 



ALGEMENE INFORMATIE + NOG VEEL MEER ACTIVITEITENAANBOD! 

Een dolle Beestenboel op Kinderboerderij Limmel 

  In de zomervakantie is de kinderboerderij van Limmel geopend. 
Elke dag vanaf 10.00 uur tot 17.30 uur is het een ware beestenboel. 
          Je kunt er ook spelen op het grote speeltoestel. 
      De entree is gratis en er is chips, limonade en ijs te koop. 

Animatieprogramma Geusseltbad 2015 

        In het Geusseltbad wordt de hele zomervakantie een animatieprogramma georganiseerd. 
     Er zullen verschillende sporten en spellen aangeboden worden in het water en op de ligweide. 
                               Iedere dag een ander aantrekkelijk aanbod! 
Het programma zal uiterlijk donderdag voor de nieuwe week terug te vinden zijn op www.geusseltbad.nl 

Jeugdclub de Happy Kids 20 jaar 

                      Vrijdag 4 september bestaan de Happy Kids precies 20 jaar. 
                     Tot en met december zijn er diverse activiteiten in dat kader. 
Op 4 september zijn er diverse activiteiten in en rondom het Trefcentrum vanaf 16.00 uur tot 21.00 uur. 
            Met o.a. luchtkussens, grimeerhoek, optreden van Pipo Pé en nog veel meer! 
           Deze feestelijke activiteiten zijn bestemd voor alle jeugdigen van Noord Oost. 
                         Voor ouders/belangstellenden is er gratis koffie/thee. 

Vragen over mogelijkheden voor financiële tegemoetkoming 

                    Is er (bijvoorbeeld bij de busreisjes) financiële ondersteuning nodig? Leg uw vraag voor!! 
             Stuur een mailtje naar informatieenadvies@trajekt.nl of bel naar 06 - 21 70 40 62 of 06 - 40 44 89 24 
                                      of loop binnen bij het Wijkservicepunt, Voltastraat 50. 
Tijdens de zomervakantie is het inloopspreekuur van Trajekt geopend op dinsdag, woensdag en donderdag, van 9.00 tot 12.00 uur. 



 

Hutten-Bouwspeelplaats Noord-Oost 20 juli t/m 28 augustus 

De buurtplatforms van Wijckerpoort, Wittevrouwenveld en Limmel/Nazareth organiseren deze zomer een bouwspeelplaats voor de kinderen 
             van 6 tot en met 14 jaar. De bouwspeelplaats is een uitdagend, avontuurlijke en veilige speelplaats voor kinderen. 
              Op het terrein van 50/50 BGreen aan de Kolonel Millerstraat 67 (bij het Leger des Heils) is een stuk grond afgezet 
                                             waar de kinderen naar hartelust kunnen bouwen. 

Openingstijden: maandag, woensdag en vrijdag van 10:00-13:00 uur van 20 juli tot en met 28 augustus! 
                                     Kom lekker bouwen! 

           Als u interesse heeft om als vrijwilliger de kinderen te helpen bouwen. 
Neem dan even contact op met René Albers (06-52807584) of mail even: rene.albers@trajekt.nl 

Speelinloop in De Speelpan Wittevrouwenveld 

            Elke woensdagmiddag van 13.30 uur tot 15.30 uur Speelinloop in de Speelpan, Frankenstraat 130 
                         en kunnen (groot)ouders zelf samen met hun kind(eren) komen spelen. 
De Speelpan biedt hiervoor voldoende ruimte, net zoals in een thuissituatie, en er zijn diverse speelmogelijkheden aanwezig. 

                                Er zijn minimaal 2 spelbegeleiders aanwezig voor begeleiding van samen spelen. 
                    Zij kunnen bovendien tips en adviezen geven op het gebied van de (spel)ontwikkeling van het jonge kind. 
                               De speelinloop is mogelijk voor 1 gezin, maar ook voor een paar gezinnen tegelijk. 
Voorop staat dat er samen gespeeld kan worden, dat ouders en kinderen elkaar ontmoeten, gezelligheid en dat iedereen veel speelplezier heeft! 

Dit alles natuurlijk onder het genot van een kopje koffie, thee of glaasje limonade! 
        De speelinloop is voor álle leeftijden, vrijblijvend en zonder kosten! 


