Heppie in de zomer Noord-West
* Malberg * Malberg * Malberg * Malberg * Malberg * Malberg *

Malberg

WEEK 6:
Dinsdag 13 augustus
Vendelplein
14.00 uur tot 18.00 uur

Malberg

Donderdag 15 augustus
Recessenplein
16.00 uur tot 20.00 uur

Data, buurt en locatie:
WEEK 1:
Dinsdag 9 juli
Vendelplein
14.00 uur tot 18.00 uur
Donderdag 11 juli
Recessenplein
16.00 uur tot 20.00 uur

WEEK 2:
Dinsdag 16 juli
Malberg
Vendelplein / waterspellen
14.00 uur tot 18.00 uur

Malberg

Malberg

Gratis deelname!
Voor alle leeftijden.
Sportcoaches
Trajekt

Donderdag 18 juli
Malberg
Recessenplein / zeskamp
16.00 uur tot 20.00 uur

Koffie voor de ouders!
Het gehele programma-aanbod van
Trajekt in de zomer is te zien op de
website: www.trajekt.nl

www.trajekt.nl

Er zijn ook weer diverse leuke pleinactiviteiten in Caberg, Malpertuis,
Pottenberg en Brusselse Poort West
deze zomer.

Ook zijn er extra Kindervakantiewerkactiviteiten in de zomer!
Meer info op de achterzijde

De Sportcoaches en vrijwilligers organiseren in de zomervakantie een mooi
programma met sport- en spelactiviteiten, outdoor-programma,
diverse creatieve workshops en nog veel meer.

Meer info: Jeugdopbouwwerkers Noord-West
Roy Hulst, Dennis Herben en Marit Rijk. Tel: 043-7630030

Nieuws van het Kindervakantiewerk West
(West: Malberg, Caberg, Malpertuis, Pottenberg, Brusselsepoort West)

Hallo jongens en meisjes,
Ook deze zomervakantie zijn de Kluiverkes er weer! 6 weken lang staan de vrijwilligers van
het team West klaar met leuke en afwisselende activiteiten voor kinderen van 6 t/m 12 jaar.
Hieronder vind je een overzicht van de activiteiten. Wil je weten wanneer en waar de activiteit
plaatsvindt, wat de activiteit kost, de precieze tijden en hoe en wanneer je je moet opgeven?
Kijk dan in de folder, deze is te vinden op de www.trajekt.nl, op basisscholen of op het CMM
Trajektbalie, Malbergsingel 70.

Het overzicht van de activiteiten:
Week 1
Week 2
Week 3
Week 4
Week 5
Week 6

Woensdag
Vrijdag
Woensdag
Vrijdag
Woensdag
Vrijdag
Woensdag
Vrijdag
Woensdag
Vrijdag
Vrijdag

10 juli
12 juli
17 juli
19 juli
24 juli
26 juli
31 juli
2 augustus
7 augustus
9 augustus
16 augustus

Zwemmen in het Geusseltbad
Kinder-rommelmarkt voor het CMM gebouw
Koken met chefkok Harry
Bustocht naar Hiedrodoe te België
Waterspellen en picknick
Dagtocht naar de Valkenier
Bellenblaas en slime maken
Bustocht naar Monsauvage en Safaripark
Spellenkermis in Heer
Waterspellen-middag in Amby
Bustocht Phantasialand

We wensen jullie heel veel plezier bij de Kluiverkes van KinderVakantieWerk West.

Voor inlichtingen kunt u terecht bij: Bep Linschoten: 06 – 812 412 70

Heppie in de zomer Noord-West
* Caberg * Malpertuis * Pottenberg * Brusselse Poort West *
WEEK 3:
Dinsdag 23 juli
Caberg
Viegenpark
Malpertuis
14.00 uur tot 17.00 uur
I.s.m. projectgroep Groen

Data, buurt en locatie:
WEEK 1:
Zondag 7 juli
Caberg
Viegenpark
Malpertuis
12.00 uur tot 16.00 uur
1 dag buurtcamping kost €2.50

Woensdag 24 juli
Fons Olterdissenstraat
14.00 uur tot 18.00 uur
Inclusief skatebaan

Woensdag 10 juli
Malpertuis
Sproetepad 20 (Speelpan West)
14.00 uur tot 18.00 uur
Vrijdag 12 juli
Grimbeerstraat
14.00 uur tot 18.00 uur

Malpertuis

WEEK 2:
Maandag 15 juli
Caberg
Speeltuin Peter Huyssenslaan
14.00 uur tot 18.00 uur
Inclusief skatebaan
Donderdag 18 juli
Cruijfcourt (Silexstraat)
12.00 uur tot 16.00 uur
Skatebaan i.s.m. SJP

Pottenberg

Vrijdag 19 juli
Caberg
Robert de Graaflandlaan
14.00 uur tot 18.00 uur

Sportcoaches
Trajekt

Brusselse
Poort West

Donderdag 25 juli
Caberg
Viegenpark
Malpertuis
14.00 uur tot 17.00 uur
I.s.m. projectgroep Groen
Vrijdag 26 juli
Caberg
Viegenpark
Malpertuis
14.00 uur tot 17.00 uur
I.s.m. projectgroep Groen
WEEK 5:
Woensdag 7 augustus
Fons Olterdissenstraat
14.00 uur tot 18.00 uur
Waterspellen
Vrijdag 9 augustus
Wiemerink
16.00 uur tot 20.30 uur
Meidenactiviteit

Brusselse
Poort West

Caberg

Wij organiseren in de zomervakantie een mooi programma met sport- en
spelactiviteiten, outdoor-programma, diverse creatieve workshops en nog veel meer
i.s.m. diverse partijen in de buurt zoals SJP en projectgroep Groen.
Gratis deelname! Voor alle leeftijden. Koffie voor de ouders!
Meer info: Jeugdopbouwwerkers Noord-West
Roy Hulst, Dennis Herben en Marit Rijk. Tel: 043-7630030

Maak gebruik van de mogelijkheden Jeugdfonds Sport & Cultuur!
Voor wie is het Jeugdfonds Sport & Cultuur?
Het is belangrijk dat kinderen en jongeren kunnen sporten of iets aan kunst en cultuur
kunnen doen. Niet alleen omdat het leuk is, maar omdat het belangrijk is voor de persoonlijke
ontwikkeling van kinderen. Kinderen leren samenwerken, merken waar ze goed in zijn
waardoor het zelfvertrouwen groter wordt en het concentratievermogen wordt beter.
Een kind dat lekker in z’n vel zit, presteert beter thuis, op school en op straat.
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur wil dat alle kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar
mee kunnen doen. Ook als er thuis weinig geld is. Meedoen = meer kansen!
Spelregels
• Aanvragen mogen voor meerdere kinderen uit één gezin gedaan worden.
• Een aanvraag kan alleen gedaan worden door een intermediair.
• De contributie / lesgeld wordt direct betaald aan de sportclub of instelling
waar het kind les heeft of deelneemt aan de activiteiten.
• Spelregels over de hoogte van de bijdrage of leeftijd van het kind kunnen per fonds of
gemeente verschillen. Kijk voor de spelregels op de websitepagina van het fonds bij u in de
buurt.
• De bijdrage moet jaarlijks opnieuw aangevraagd worden.
Vanuit jeugdwerk Malberg is Roy Hulst intermediair voor het Jeugdsportfonds en
jeugdcultuurfonds. Neem gerust contact op voor vragen of om een aanvraag te doen voor
activiteiten vanuit het jeugdwerk of andere culturele en sportieve activiteiten.

Er kan dus ook een aanvraag gedaan worden voor deelname aan Trajekt-activiteiten.

Roy Hulst
Centre Manjefiek Malberg
Malbergsingel 70
6218 AV Maastricht
Roy.hulst@trajekt.nl
06-11387326

