
 

 

 

 

 

    

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 15.30-16.30uur en 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 3 2018 
 

 Let op! 

 Aanmelden kan voor activiteit 1 t/m 5 kan tot uiterlijk 3 oktober 2018 

 Aanmelden voor activiteit 6 t/m 11 kan tot uiterlijk 7 november 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(zie volgende pagina aanbod activiteiten) 
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KIDS ACTIEF MAASGOUW 
AANBOD oktober - december 
 

1 – Turnen, groep 1-2-3-4 
Locatie: Sportzaal Linne, Nieuwe Markt 7 
Aanbieder: RKSV Linne en combifunctionaris Sport 
Maandag 8-22-29 oktober en 5 november 15.30-16.30u 
Altijd al een koprol willen leren maken of een handstand.  
Of vind je het leuk om over zo’n smalle bank of balk te lopen? 
Misschien ben jij straks wel degene die een mooie sprong  
maakt met de trampoline. Lijkt dit alles je wel leuk om een keer te 
ervaren kom dan met ons meedoen! 

 

2 – Kleuterdans, groep 1-2 
Locatie: Zaal 1, Andreashal Maasbracht, Europlein 7 
Aanbieder: Myouthic, docent Anoesjka Blommaert (Move on dance studio) 

Dinsdag 9-23-30 oktober en 6 november 16.00-17.00u 
Ben jij dol op dansen en dol op muziek, kom dan gezellig  
meedansen. Behalve dansen spelen we ook nog leuke  
spelletjes 
 

 

3 – Pimp je foto, groep 5-6-7-8 
Locatie: Computerhal De Sleye Heel, Sportparklaan 58 
Aanbieder: Bibliocenter 
Dinsdag 9-23-30 oktober en 6 november 16.00-17.00u 
Tijdens Pimp je foto ga je foto’s bewerken op een leuke, grappige 
manier. Je leert allerlei trucs. Daarbij maak je gebruik van 
programma’s als Pizap, Glitterfoto en Befunky. Je werkt in tweetallen 
aan een computer, laptop of tablet.  
(max 16 kinderen, dus wees er snel bij) 

 

4 – Kinder Kunst Carrousel, groep 1-2-3-4-5 
Locatie: Hal van De Maasparel Stevensweert, Nieuwe dijk 22 
Aanbieder: Myouthic, docent Monique Faems (van stof en hout) 
Dinsdag 9-23-30 oktober en 6 november 16.00-17.00u 
Maak kennis met grote kunstenaars zoals van Gogh en maak je  
eigen unieke kunstwerk. Wekelijks nieuwe technieken en  
materialen(max. 12 kinderen, dus wees er snel bij) 

 

5 – Badminton, groep 3-4-5-6-7-8 
Locatie: Andreashal Maasbracht, Europlein 7 
Aanbieder: BC Maasdroppers en Combifunctionaris Sport 
Donderdag 11-25 oktober en 1-8 november, 16.00-17.00u 
Welke snelheid haalt de shuttle tijdens een wedstrijd? Topbadmintonners 
kunnen die de shuttle met een snelheid van boven de 300 km/h kunnen 
slaan? Ter vergelijking: Toptennisser Andy Roddick is recordhouder met een 
service van 246 km/h (bij tennis dus). Bij badminton is het record momenteel 
332 km/h! Dus kids willen jullie ook zo snel worden kom dan op badminton, 
de sport waar je veel plezier in kunt beleven. 

 

6 – Vanalles met ballen, groep 3-4-5-6-7-8 
Locatie: De Werken Stevensweert, Julianalaan 2 
Aanbieder: Combifunctionaris Sport 
Maandag 12-19-26 november en 3 december,16.00-17.00u 
Vind jij het leuk om tikspelen met ballen, voetbal, slagbal, trefbal, 
handbal, volleybal enz te doen. Dan ben jij degenen die met ons mee 
moet komen doen en dan gaan we deze spellen allemaal een keer met 
jullie doen, tot dan! 

 



 

KIDS ACTIEF MAASGOUW 
AANBOD oktober - december 

 

7 – Kinder Kunst Carrousel, groep 1-2-3-4-5 
Locatie: Handenarbiedlokaal De Triangel Linne, Linnerhof 36  
Aanbieder: Myouthic, docent Monique Faems (van stof en hout) 
Maandag 12-19-26 november en 3 december, 16.00-17.00u 
Maak kennis met grote kunstenaars zoals van Gogh en maak je  
eigen unieke kunstwerk. Wekelijks nieuwe technieken en  
materialen(max. 12 kinderen, dus wees er snel bij) 

 

8 – Sla je slag met muziek, groep 3-4-5-6-7 
Locatie: Speellokaal St. Medardus Wessem, Het Schoor 1a 
Aanbieder: Myouthic, docent Peter Heijnen (Studio Slagmolen) 
Dinsdag 13-20-27 november en 4 december 16.00-17.00u 
Letterlijk en figuurlijk aan de slag met ritme en melodie, plezier  
staat voorop!  
(max. 10 kinderen, dus wees er snel bij) 

 

9 – Frisbee, groep 3-4-5-6-7-8  
Locatie: Reutsdael Heel, Sportparklaan 60 
Aanbieder: Combifunctionaris Sport 
Dinsdag 13-20-27 november en 4 december 16.00-17.00u 
Altijd al zoals op het strand met een frisbee willen gooien?  
We gaan met de verschillende werptechnieken en frisbee-spellen 
aan de slag 
 

 

10 – Spelen met prentenboeken, groep 1-2-3 
Locatie: Hal van De Maasparel Stevensweert, Nieuwe Dijk 22 
Aanbieder: Bibliocenter 
Dinsdag 13-20-27 november en 4 december, 16.00-17.00u 
Fiet is dol rennen en laat zich niet tegenhouden door de storm. Beer probeert 
op allerlei manieren duidelijk te maken dat hij Vlinder heel erg aardig vindt. 
We gaan samen spelen met Fiet en Beer door voorlezen, spelletjes, 
knutselwerkjes en liedjes. Natuurlijk gaan we ontdekken hoe we iets kunnen 
laten vliegen en gaan we samen een vogel en een liefdesgedicht voor Beer 
maken. Als afsluiting krijgt iedereen een vliegdiploma.  
(max 16 kinderen, dus wees er snel bij) 

 

11 – Tafeltennis, groep 3-4-5-6 
Locatie: Tafeltenniscentrum Wessem, Kloosterlaan 6B Wessem. 
Aanbieder: Tafeltennisvereniging Westa, Combifunctionaris Sport 
Donderdag 15-22-29 november en 6 december, 16.00-17.00u 
Altijd al een keer echt willen tafeltennissen i.p.v. op het  
schoolplein of op de camping. Wil je graag de speciale trucjes 
leren om je vriendjes en vriendinnetjes te kunnen verslaan, 
dan willen we je van harte welkom heten bij het tafeltennissen 

 

 

Heel veel plezier bij alle activiteiten 
 

 
 


