
BELEEF DE 
ZOMERVAKANTIE, 
sportief en creatief in de buurt!

Programma Summer Experience 2022

Splash Action Day @ Geusseltbad

dinsdag 16 augustus, 10.30 uur - 12.00 uur 
•  Discusworp 4, Wittevrouwenveld/Amby | Kosten: gratis
Doe mee met de leukste wateractiviteiten tijdens de spetterende 
splash action day in het Geusseltbad. Beklim de stormbaan, doe 
mee met waterpolo of met de boten estafette! 
EXTRA INFO:

> zwemdiploma A is vereist!
> neem zwemkleding en een handdoek mee
>  het is niet mogelijk om na de activiteit nog te zwemmen, tenzij je zelf een kaartje koopt 

voor het zwembad.
Aanmelden via maastrichtsport.nl/experience

Rugby, flag football en lacrosse  @ Sportpark West

donderdag 18 augustus, 10.00 uur - 13.00 uur
•  Negenputruwe 1-5, Malberg | Kosten: gratis
Volg de Rugby clinic door Maastricht Rugby. Doe daarnaast mee met flag football 
(american football zonder tackelen) en maak kennis met lacrosse! 
Aanmelden via maastrichtsport.nl/experience

Hutten bouwen @ Natuurpark Nazareth

dinsdag 23 augustus 2022, 10.00 uur – 13.00 uur 
•  Kasteel Neubourgweg, Nazareth | Kosten: gratis
Bouw mee aan prachtige hutten van takken in een natuurgebied. We gebruiken  
handschoenen, zagen, touw, maar vooral je fantasie! Werk samen met andere kinderen. 
Tussendoor zorgen we voor leuke energizers!
EXTRA INFO:

>  Trek een lange broek en stevige schoenen aan.  
Houd rekening met het weer!

Aanmelden via maastrichtsport.nl/experience
Deze activiteit wordt in samenwerking met Centrum 

voor natuur- en milieueducatie georganiseerd.

Urban Sports: skaten, graffiti en hiphop @ Blauwe veldje

donderdag 25 augustus 2022, 10.00 uur – 13.00 uur
•  Vliegenpark/Parc Montagne, Caberg | Kosten: gratis
Maak kennis met de wereld van urban sports.  
Leer jij skaten, word jij een echte graffiti artiest  
of kun jij straks hiphopdansen?
EXTRA INFO:

>  deelname aan de graffiti workshop is mogelijk  
vanaf 8 jaar. Kinderen jonger dan 8 jaar kunnen  
alleen meedoen onder begeleiding van een  
ouder of verzorger. 

Aanmelden via maastrichtsport.nl/experience

Expeditie Maas 2.0 @ Koningsplein

dinsdag 30 augustus 2022, 10.00 uur – 13.00 uur
•  Wyckerpoort | Kosten: gratis
Expeditie Robinson, maar dan in Maastricht! 
Doe bijvoorbeeld mee met de Tangram puzzel! Los een puzzel op en beweeg je over  
de puzzelstukken naar de andere kant. Lukt het jou om de overkant te bereiken zonder 
de grond te raken? 
Laat verder zien hoe goed jij kan schieten met een pijl en boog, bouw een zo hoog  
mogelijke toren van Babylon met sponsblokken en stel je geheugen op de proef met  
de memoryspelletjes. 
Aanmelden via maastrichtsport.nl/experience

Springfestijn @ Sportpark West

donderdag 1 september 2022, 10.00 uur – 13.00 uur
•  Negenputruwe 1-5, Malberg | Kosten: gratis
We sluiten de zomer groots af met een spectaculair springfestijn, vol springkussens, 
uitdagende stormbanen en zeskamp spellen! Doe je mee met deze knaller van een  
laatste activiteit?
Aanmelden via maastrichtsport.nl/experience

En verder… Zomertour Trajekt 
Trajekt organiseert aanvullend nog een heleboel leuke gratis activiteiten!  
Bekijk in dit schema op welke dag je waar terecht kan.  
Aanmelden is voor deze activiteiten niet nodig. 

DATUM TIJD LOCATIE

23 juli 13:30-16:30 Rijdampark, Kasteel Aldengoorstraat, Nazareth

25 juli 14:00-16:00 Aalmoezenier Roemenplein, Heugemerveld 

28 juli 19:00-21:00 Grasveld bij de Haafkensborg, de Heeg

29 juli 10:00-13:00 Burgemeester Wilmarstraat, Meerssen-west

29 juli 14:00-16:00 Sproetepad, Malpertuis

29 juli 19:00-21:00 Viegenpark, Blauw veldje, Caberg

30 juli 14:00-16:00 Fons Olterdissenstraat, Brusselsepoort

30 juli 19:00-21:00 Terracottaplein, Pottenberg

1 augustus 19:00-21:00 Burgemeester Pijlstraat, Wittevrouwenveld

4 augustus 19:00-21:00 Kemenadeplein, Nazareth

8 augustus 19:00-21:00 Old Hickoryplein, Wyckerpoort

10 augustus 14:00-16:00 Apollohof, Daalhof

10 augustus 19:00-21:00 Achter het buurtcentrum, Mariaberg

11 augustus 14:00-16:00 Grasveld Pastoor Mulkenshof, Limmel 

11 augustus 19:00-21:00 Grasveld Kasteel Liebeek-Terwormstraat, Nazareth

15 augustus 19:00-21:00 Poelsplein, Heugemerveld

18 augustus 19:00-21:00 Marconistraat, Wittevrouwenveld

22 augustus 14:00-16:00 Grasveld Kasteel Oostplein, Nazareth

23 augustus 14:00-16:00 Atlasdonk, Oud-Caberg

23 augustus 19:00-21:00 Schildruwe, Malberg

25 augustus 19:00-21:00 Admiraal Verheggenplein, Heugemerveld

27 augustus 13:30-16:30 Kinderboerderij, Judeaweg 110A, Limmel

29 augustus 14:00-16:00 Burg. Baduinstraat, Wittevrouwenveld

30 augustus 10:00-13:00 Aan de Gapert, Rothem
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Wil jij komende zomer lekker in beweging blijven? 
Doe dan mee met de activiteiten van de Summer 
Experience in Maastricht. We maken er een sportieve 
en creatieve zomer van in heel Maastricht, van noord 
tot zuid en van oost tot west!

Voor 
kids van 
6 t/m 12 

jaar! 

LET OP!
voor sommige  

activiteiten moet je  
je uiterlijk een week 

vantevoren  
inschrijven.

vol=vol!

Veel activiteiten 
zijn gratis, voor 

sommige grotere 
activiteiten vragen 

we een kleine 
bijdrage

Tip!
Zorg voor sportieve 
kleding die past bij 

het weer en een 
flesje water

Stormbanen, beeldende kunst & muziek 
@ Sportpark Geusselt Noord

dinsdag 26 juli, 09.45 – 13.00 uur
• Discusworp 4, Wittevrouwenveld/Amby
• Kosten: gratis
Kom je mee springen en klauteren op de twee 
grote stormbaanluchtkussens?  
Durf jij op de mega lange baan of ga jij liever op avontuur 
op de junglebaan? Doe je liever mee met een workshop Bucket Drumming? 
Leer deze laatste hype uit New York kennen en trommel mee!
Ben jij liever creatief bezig? Maak de mooiste kunstwerken met je handen bij de  
workshop beeldende kunst. Ervaar hoe het is om een echte kunstenaar te zijn!
Aanmelden via maastrichtsport.nl/experience

Finale voetbaltoernooi FC Straat @ Cruyffcourt

woensdag 27 juli, 10.15 – 19.15
• Old Hickoryplein, Wyckerpoort | Kosten: gratis
Kom kijken naar de finale van FC straat. Hiervoor hoef je je  
niet aan te melden. Doe verder mee met skaten en breakdance.
EXTRA INFO:

> Voor kinderen van 9 tot 15 jaar 

Expeditie Maas @ Grasveldje voor KC Dynamiek 

donderdag 28 juli 2022, 10.00 – 13.00 uur
• Goudenweg 200, Daalhof | Kosten: gratis
Expeditie Robinson, maar dan in Maastricht! 
Doe bijvoorbeeld mee met de Tangram puzzel! Los een puzzel op en beweeg je over  
de puzzelstukken naar de andere kant. Lukt het jou om de overkant te bereiken zonder  
de grond te raken? 
Laat verder zien hoe goed jij kan schieten met een pijl en boog, bouw een zo hoog  
mogelijke toren van Babylon met sponsblokken, hang met je hele groep aan een  
spijkerbroek en stel je geheugen op de proef met de memoryspelletjes.
Aanmelden via maastrichtsport.nl/experience 

Bubbelbal en voetdarts  
@ Sportpark Heer

dinsdag 2 augustus 2022
10.00 uur tot 13.00 uur
• Laan in Den Drink 4, Heer | Kosten: gratis 
Voetbal, maar dan net even anders! 
Speel een potje voetbal tegen elkaar in grote 
opblaasbubbels. Botsen en lachen gegarandeerd! 
Of doe een poging tot voetdarts, en laat zien of 
jouw voeten 180 kunnen schieten. Doe mee met de 
voetbalclinic. Of waag een potje voetgolf! 
Aanmelden via maastrichtsport.nl/experience

Waterbeestjes zoeken, estafetterace op  
blote voeten en levend stratego in de natuur  
@ Natuurtuinen Jekerdal

donderdag 4 augustus 2022
• 10.00 – 11.30 uur (groep 1) & 12.00 – 13.30 uur (groep 2) 
• Drabbelstraat 7, Jekerdal | Kosten: gratis 
Zoek jij mee naar waterbeestjes? Leg jij het parcours op het blote voetenpad  
het snelst af? En doe jij mee met levend stratego in de natuur?   
EXTRA INFO:

>  Draag schoenen en kleding die vies mogen worden
>  Controleer na afloop thuis even op teken!

Aanmelden via maastrichtsport.nl/experience
Deze activiteit wordt in samenwerking met Centrum  

voor natuur- en milieueducatie georganiseerd. 

Mountainbikeworkshop @ Velorium Outdoor Sports & Bikepark

dinsdag 9 augustus 2022
•  9.30 uur – 11.00 uur (6 t/m 8 jaar), 11.15 uur – 12.45 uur (8 t/m 10 jaar),  

13.15 – 14.45 uur (10 t/m 12 jaar)
• Maastrichterweg 7, de Heeg | Kosten: 5 euro (op locatie, cash of pin)
Mountainbiken, een echte extreme sport! Leer en verbeter je skills, zoals remmen, 
bochten maken, klimmen en afdalen. Fiets over een track met obstakels en over de dirt 
pumptrack! 
EXTRA INFO:

>  Je mag je eigen fiets meenemen.  
Dit mag, maar hoeft niet!

>  Dichte schoenen zijn gewenst
>  Neem bij regenweer reservekleding mee
>  Mountainbiken is geheel op eigen risico
>  Ouderlijk toezicht wordt aangeraden
>  Na aanmelding zal Velorium je  

verder informeren over deze activiteit
Aanmelden via maastrichtsport.nl/experience

Boulderen @ Lage Fronten

donderdag 11 augustus 2022
•  10.00 uur – 11.20 uur (6 – 7 jaar), 11.30 uur – 12.50 uur (8 – 10 jaar),  

13.00 uur – 14.20 uur (11 – 12 jaar)
• Lage Frontweg 2B, Frontenkwartier | Kosten: 3 euro (op locatie, let op: alleen pinnen!)
Heb je nog nooit geboulderd, maar ben jij wel avontuurlijk ingesteld?  
Kom dan langs en probeer uit of  
klimmen op wanden van 4 meter  
hoog iets voor jou is! 

Aanmelden via maastrichtsport.nl/experience
De activiteit wordt in samenwerking met Radium Boulders 

georganiseerd. Na aanmelding zal Radium Boulders je 

verder informeren over deze activiteit. Kijk per 
activiteit 

waar je je kan 
inschrijven
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