
 

 

 

 

 

    

KIDS ACTIEF MAASGOUW  
 
 
 
Kids Actief Maasgouw 
Kids Actief Maasgouw is een initiatief van alle basisscholen, BSO’s,  Myouthic, 
Bibliocenter en Menswel in gemeente Maasgouw. Samen met diverse sport- en 
cultuuraanbieders zal voor de jeugd een breed naschools activiteitenaanbod worden 
aangeboden in de maanden februari tot en met december. Kids Actief Maasgouw is 
bedoeld als stimulering en/of  kennismaking met sport en cultuur. Kids Actief Maasgouw  
biedt  kinderen de mogelijkheid om in hun vrije tijd zich verder te ontwikkelen en te 
ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Kids Actief Maasgouw slaat een 
brug tussen het kind en zijn of haar omgeving.  
 

Voor wie? 
De naschoolse activiteiten die bij Kids Actief Maasgouw worden aangeboden zijn bedoeld 
voor alle kinderen uit Maasgouw. Er is gekozen om de activiteiten aan te bieden voor 
onderbouw-, midden- en bovenbouw of een combinatie van bouwen van de basisschool. 
De activiteiten zullen tussen 16.00-17.00uur op diverse locaties plaatsvinden.    
 

Informatie Kids Actief Maasgouw  
Menswel, Combinatiefunctionaris Sport:     yvonne.damen@menswel.nl    0475-418493 
Menswel, Combinatiefunctionaris Sport:      rachel.vogels@menswel.nl      0475-484848 
Myouthic, Combinatiefunctionaris Cultuur:   f.koolen@myouthic.nl              0475-561946 

 

Aanmeldingsformulier Kids Actief Maasgouw 
 Opgeven via www.menswel.nl > aanmelden sport-beweging-cultuur  

activiteiten >  aanmelden > Kids Actief Maasgouw ronde 2 2019 
 

 Let op! 

 Aanmelden kan voor activiteit 1 t/m 5  kan tot uiterlijk 01-05-2019 

 Aanmelden voor activiteit 6 t/m 10 kan tot uiterlijk 29-05-2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(zie volgende pagina aanbod activiteiten) 
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KIDS ACTIEF MAASGOUW  
AANBOD mei - juni 
 

1 – Stoei- en tikspelen, groep 3-4-5-6-7-8 
Locatie: De Werken, Julianalaan 2 Stevensweert 
Aanbieder: Combifunctionaris Sport 
Maandag 6-13-20-27 mei 16.00-17.00u 
Vind jij het leuk om uitdagende spelletjes te spelen en steeds iemand 
anders uit te dagen tijdens kleine eenvoudige stoeispelletjes? Kom 
dan meedoen 

 
 

2 – Voetbalspelletjes, groep 3-4-5-6-7-8 
Locatie: Reutsdael, Sportparklaan 60 Heel 
Aanbieder: Combifunctionaris Sport 
Dinsdag 7-14-21-28 mei 16.00-17.00u 
Vind jij voetbal leuk? Kom dan meedoen met ons en we gaan 
blokjesvoetbal en partijvoetbal en nog veel andere voetbal spelletjes 
doen. 

 
 

3 – Tekenen met Zooom en z@pp, groep 3-4-5 
Locatie: Triangel, Linnerhof 36 Linne, handenarbeidslokaal 
Aanbieder: Biblibocenter 
Dinsdag 7-14-21 mei 16.00-17.00u 
Kom en doe mee, want we maken van jou een echte kunstenaar. 
We gaan samen een schaduwtekening, een kleurrijke stippentekening en 
een ecoline tekening maken aan de hand van boeken met prachtige 
tekeningen. Ook laten we zien dat beroemde tekenaars en kunstenaars 
allemaal heel verschillende schilderijen maakten. Mies van Hout, een 
bekende tekenares van kinderboeken, leert je hoe je heel simpel een eigen 
speeltuinschilderij kunt maken. 
Van alle werkstukken maken we de 4e les een mooie tentoonstelling 
zodat je ouders/verzorgers, opa’s en oma’s, broers, zussen en vriendjes jouw 
bijzondere werkstukken kunnen bewonderen. 

(Max 15 deelnemers, wees er dus snel bij) 

 

4 – Gymmen, groep 1-2 
Locatie: Andreashal, Europlein 7 Maasbracht 
Aanbieder: Combifunctionaris Sport  
Donderdag 9-16-23-30 mei 16.00-17.00u 
Vind jij het leuk om te klimmen, te zwaaien, koprollen te maken, te 
springen van hoogte of over materialen kom dan meedoen! 

 

5 – Streetdance / Hiphop groep 3-4-5-6 

Locatie: Reutsdael, Sportparklaan 60 Heel 
Aanbieder: Myouthic, docent Sophie Mattens (La Sophique) 
Donderdag 9-16-23 mei 16.00- 17.00u 
Wil jij Coole Moves leren op Hippe Muziek, kom dan naar deze 
swingende workshops 
 

 

6 – Sporten op het schoolplein, groep 3-4-5 
Locatie: Triangel, Linnerhof 36 Linne 
Aanbieder: Combifunctionaris Sport 
Maandag 3-10-17-24 juni 16.00-17.00u 
Vind jij het leuk om balspelen en bootcamp te doen  
en elke week andere spelletjes en opdrachten  
uit te voeren dan geef je snel op!  
Durf jij de uitdaging aan? 

 



 
KIDS ACTIEF MAASGOUW 
AANBOD mei - juni 

 

7 – Van alles met ballen, groep 1-2-3-4 
Locatie: Sportzaal De Tump, Thornerweg 4 Wessem  
Aanbieder: Combifunctionaris Sport 
Dinsdag 4-11-18-25 juni 16.00-17.00u 
We gaan allemaal spelletjes doen met ballen. Tikspelen, estafette 
vormen, maar denk ook aan voetbal handbal, iemand is hem 
niemand is hem enz, geef je snel op.  
8 – Zeeavonturen met een picknick, groep 1-2-3 

Locatie: St Medardus, Het Schoor 1a Wessem 

Aanbieder: Bibliocenter 
Dinsdag 4-11-18-25 juni 16.00-17.00u 
We gaan we op zoek naar de Mooiste Vis en we gaan met Boer 
Boris op vakantie naar de zee. Natuurlijk pakken we een koffertje in 
en eten we onderweg iets lekkers.  
Samen gaan we: 

- Voorlezen en zingen 
- Spelletjes doen en verkleden 
- Picknicken 
- Knutselen met vissen en de zee  

Heb je zin in dit zeeavontuur geef je dan snel op!! 
(max. 15 kinderen, wees er dus snel bij) 

 

9 – Schminken, groep 5-6-7-8 
Locatie: St. Martinus, Leukenstraat 4 Beegden  
Aanbieder: Myouthic, docent Ingrid Breugelmans (Sôkkertantes) 
Donderdag 6-13-20-27 juni 16.00 – 17.00u 
Leer hoe je jezelf en anderen kunt schminken met de nieuwste 
technieken en materialen. 
(max. 15 kinderen, wees er dus snel bij) 
  
10 – Streetdance / Hiphop groep 3-4-5-6 

Locatie: Speelzaal Maasparel, Nieuwe Dijk 22 Stevensweert 
Aanbieder: Myouthic, docent Sophie Mattens (La Sophique) 
Donderdag: 6-13-20 juni 16.00 tot 17.00u 
Wil jij Coole Moves leren op Hippe Muziek, kom dan naar deze 
swingende workshops 
 

 
 Heel veel plezier bij alle activiteiten 

 
 

 
 

 
 
 
 


