Jeugdwerk Zomerprogramma Limmel-Nazareth!
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Een zomer om elkaar weer te ontmoeten!
De zomervakantie staat weer voor de deur. Corona is niet verdwenen en daardoor zijn we nog
steeds gebonden aan extra regels. Ondanks deze beperkingen hebben we niet stilgezeten en
zullen we met partners in de buurt en omstreken een leuk en gevarieerd aanbod aanbieden.
Dit alles dankzij de inzet van partners en vrijwilligers, die hun vrije tijd opofferen voor de jeugd.
Met als doel ontmoetingen te creëren tussen jeugd, en op afstand, met ouders. Voor alle
activiteiten zijn er opgeefdagen. Aanmelden via website of telefoon is niet mogelijk.
Aanmelden kan op vastgestelde dagen en tijden bij de Kinderboerderij, Judeaweg 110a in
Limmel. Aanmelden is noodzakelijk omdat alles gereserveerd moet worden en er een coronacheck moet plaatsvinden op de gezondheid van deelnemers. Tevens blijft voor de begeleiding
(18+) de 1,5m regelgeving van kracht en daarom moeten wij kritisch kijken naar de inzet van
vrijwilligers bij een geplande activiteit. We hanteren de norm 1 begeleider op 6 kinderen.
Inschrijfformulier
Wij verzoeken alle ouders/verzorgers/kinderen om eenmalig het inschrijfformulier in te vullen.
Op deze manier hebben we de juiste gegevens van uw kind bij de hand. Door het invullen van
het formulier geeft u ook toestemming voor het maken van foto’s die wij zullen gebruiken op
onze pagina’s van de website en sociale media. De coronaregels blijven van kracht in de
gehele zomervakantie. Het is verplicht een inschrijfformulier in te vullen, in te leveren en te
betalen. Anders mag uw kind niet deelnemen. Niet inleveren en niet betalen betekent niet
meedoen. We zullen deze regels streng naleven.
Opgeef & betaaldagen
Voor alle activiteiten moet de jeugd zich van te voren aanmelden. Dat kan alleen tijdens de
opgeef en betaaldagen zoals hieronder vermeld. De jeugd krijgt de mogelijkheid om zich
wekelijks aan te melden of in één keer voor meerdere activiteiten. De jeugdopbouwwerker is
dan aanwezig voor alle vragen, aanmeldingen en het afhandelen van betalingen. Er kan op
geen enkele andere wijze worden aangemeld. De richtlijnen van het RIVM zorgen ervoor dat
wij de regels rondom corona in acht moeten nemen. Graag contant en gepast betalen ( we
hebben geen wisselgeld ).
Let op: voor de activiteiten van Borgharen kun je je uiterlijk op woensdag 21 juli opgeven.
Daarna is het niet meer mogelijk.
Mocht je achteraf niet kunnen deelnemen aan de activiteit, krijg je het betaalde bedrag niet
terug. Dit in verband met de kosten die gemaakt worden voor de activiteit.
Wanneer kun je je inschrijven voor de activiteiten?
Zaterdag 17 juli
van 10.30-12.00 uur
Woensdag 21 juli
van 14.30-16.00 uur ( laatste kans inschrijvingen KVW Borgharen )
Zaterdag 24 juli
van 15.30-17.00 uur
Zaterdag 31 juli
van 15.30-17.00 uur
Zondag 8 augustus
van 11.00-12.30 uur
Zaterdag 14 augustus
géén inschrijvingen
Zaterdag 21 augustus
van 13.00-14.30 uur ( laatste kans inschrijven voor barbecue* )
Zaterdag 28 augustus
van 14.00-15.30 uur
*Barbecue is nog onder voorbehoud
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Algemene spelregels Corona voor iedereen die deelneemt aan de activiteiten
georganiseerd door Trajekt
o Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
o Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid,
hoesten, benauwdheid of koorts;
o Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of
benauwdheidsklachten heeft of positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19);
o Hoest en nies in je elle boog en gebruik papieren zakdoekjes en vermijd aanraken gezicht.
Schud geen handen;
o Ga voordat je naar de activiteit vertrekt thuis naar het toilet en was je handen min. 20 sec.
met water en zeep;
o Schrijf je in en kom niet eerder dan 10 minuten voor de activiteit naar de locatie en ga direct
daarna naar huis.
o Kinderen vanaf 13 - 18 jaar houden 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van de volwassen
begeleiding.
Spelregels voor jeugd (tot 18 jaar) in Maastricht en Heuvelland bij deelname aan Trajekt
jeugdactiviteiten
o Kinderen, tieners en jongeren (tot 18 jaar) dienen zich van tevoren op te geven voor de
activiteit. Bij de jeugdopbouwwerker in de wijk. Inschrijfformulier met NAW-gegevens,
geboortedatum en telefoonnummer bereikbare ouder/verzorger tijdens de activiteit. Zonder
ingevuld inschrijfformulier kan de jeugdige niet deelnemen;
o Minimaal is de jeugdopbouwwerker van Trajekt + een Corona Coördinator aanwezig bij de
activiteit. Verder houden we ons aan de norm 1 volwassene, vanaf 18 jaar, op 6
deelnemers + 1 extra. Bijvoorbeeld 23 deelnemers betekent (4 + 1) 5 begeleidende
volwassenen;
o Er wordt maatwerk geleverd rondom groepsgrootte. Dit is afhankelijk van situatie van het
jeugdwerk in betreffende wijk, onder verantwoording van de Trajekt werker;
o Begeleiders van de Trajekt activiteiten zijn duidelijk zichtbaar middels hesjes. Aanwijzingen
gegeven door de begeleiders van Trajekt worden te allen tijde opgevolgd;
o Ouder(s)/ verzorger(s) brengen en halen de kinderen naar de locatie van de activiteit. Zij
blijven niet bij de activiteit, maar zijn wel telefonisch bereikbaar tijdens de activiteit voor
calamiteiten.
Algemene spelregels Corona Trajekt - Regels Jeugd
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Inschrijfformulier activiteiten zomervakantie Limmel-Nazareth
Voornaam / roepnaam kind
Achternaam kind
Adres ( straat en huisnummer )
Postcode
Woonplaats ( en buurt )
Leeftijd Kind
Geboortedatum kind
Naam ouder / verzorger 1
Mobiel nummer waarop u tijdens de activiteit
bereikbaar bent
E-mailadres
Naam ouder / verzorger 2
Mobiel nummer
E-mailadres
Ouders en kind(eren) hebben de algemene
spelregels Corona Trajekt gelezen en gaan
hiermee akkoord
De ouders geven toestemming voor het
plaatsen van foto’s die gebruikt worden op
de website van Trajekt en jeugdwerk
pagina’s op social media
Bijzonderheden

Ja / Nee

Handtekening Ouder 1*

Handtekening ouder 2*

*Minimaal 1 handtekening van ouders nodig

Ja / Nee

Kenmerk
Pagina

20201507 Jeugdwerk Zomerprogramma 2021
4 van 5

Naam Kind :
Leeftijd :
Ik doe mee aan de volgende activiteiten:
Datum
Za 24 juli
Za 24 juli
Zo 25 juli
Di 27 juli
Wo 28 juli
Do 29 juli
Do 29 juli
Za 31 juli
Ma 2 aug
Di 3 aug
Wo 4 aug
Do 5 aug
Vr 6 aug
Vr 13 aug
Ma 16 aug
Di 17 aug
Do 19 aug
Vr 20 aug
Za 21 aug
Zo 22 aug
Ma 23 aug
Di 24 aug
Wo 25 aug
Do 26 aug
Vr 27 aug
Za 28 aug
Ma 30 aug
Di 31 aug
Vr 3 sept
Za 4 sept

Tijdstip
09.30-10.30
11.00-16.00
10.00-14.00
14.00-16.30
13.00-15.00
10.30-11.30
14.00-16.00
12.00-13.30
11.00-12.00
12.00-13.30
13.30-16.30
12.00-13.45
14.00-15.00
08.30-18.30
12.00-13.30
12.00-13.30
14.00-16.30
14.00-16.00
11.00-12.00
11.00-13.00
18.00-19.00
13.00-15.00
13.00-14.15
13.30-16.30
10.00-12.00
11.00-12.00
10.30-13.30
12.00-16.30
09.00-18.00

Activiteit
Boksclinic
Rommelmarkt
Kidsadventure
Gameday
Zomercarnaval
Freestyle verven*
Struinen langs de Maas
Levend Ganzenbord*
Bucket drumms*
Solid games 1*
Mini preuvenemint
Waterspektakel*
Knutselen met Silvana*
Klein Zwitserland**
Solid games 2*
Fotografie*
Waterspelletjes
Ben jij die luchtexpert?
Boksclinic
Survivaldag*
Boksclinic
Dakpan schilderen
Water6kamp*
Hutten bouwen
Skaten
Freerunnen*
Pick it Up!
EK (zit)tafelvoetbal toernooi
Gaiazoo**
Barbecue (afsluiting o.v.b. )

Wie, Waar
Rijdampark
Kinderboerderij
Bos in de buurt
KVW Borgharen
Kinderboerderij
Kinderboerderij
Borgharen
Kinderboerderij
Kinderboerderij
Rijdampark
KVW Borgharen
Kinderboerderij
Kinderboerderij
Tegelen
Kinderboerderij
Park kasteel Bethlehem
KVW Borgharen
Kinderboerderij
Rijdampark
Kinderboerderij
Rijdampark
Kinderboerderij
Kinderboerderij
KVW Borgharen
Rijdampark
Sph. De Geusselt
Kinderboerderij
Kinderboerderij
Kerkrade
Kinderboerderij
Totaal bedrag
Betaald / paraaf
Verwerkt op lijst

Leeftijd
7-14
4-80
8-14
6-12
4-14
4-12
7-12
4-12
4-12
4-12
6-12
4-12
4-12
6-12
4-12
8-14
6-12
7-12
7-14
7-14
7-14
4-12
4-12
6-12
7-15
7-15
4-14
5-80
6-12
Ouders
Kids

Max.
16p
25p
75p
12p
15p
30p
20p
30p
50p
25p
25p
30p
10p
30p
15p
16p
15p
16p
50p
20p
15p
20p
30p
40p
25p

Kosten
€ 0,50
€ 1,00
€ 4,00
€ 2,00
Gratis
€ 0,50
€ 0,50
€ 0,50
€ 0,50
€ 0,50
€ 5,00
€ 1,50
€ 0,50
€ 7,50
€ 0,50
€ 0,50
€ 2,00
€ 0,50
€ 0,50
€ 1,50
€ 0,50
€ 0,50
€ 0,50
€ 4,00
€ 2,50
€ 2,50
€ 0,50
€ 0,50
€ 9,00
€ 6,00
€ 2,00

Doe mee

Ja/Nee

Let op:
De kinderen zijn ingeschreven als het inschrijfformulier is ingevuld en ingeleverd en als
voldaan is aan de betalingen.
De ouders maken met hun telefoon een foto van de ingevulde lijst, zodat ze weten wanneer,
waar en hoe laat de activiteiten plaatsvinden, waaraan hun kinderen deelnemen.
* betekent dat er bij voldoende inschrijvingen een 2e workshop mogelijk is, die dan aansluitend
achter de 1e workshop zal worden gegeven. Dit wordt op tijd naar de ouders terug gekoppeld.
**betekent dat de kinderen van Borgharen voorrang hebben en mochten er plekken vrij zijn,
dan kunnen deze ingevuld worden met kinderen van Limmel Nazareth
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Zomerprogramma Maastricht Noord Oost
Deze zomer hebben we alle jeugdactiviteiten in ons gebied Maastricht Noord Oost in een
beknopt totaaloverzicht samengevat. Jullie krijgen dan een idee wat er allemaal georganiseerd
gaat worden. We hebben, voor zover dit mogelijk was, zoveel mogelijk rekening gehouden om
activiteiten niet op hetzelfde tijdstip te laten plaatsvinden, zodat de kinderen zo weinig mogelijk
keuzes hoeven te maken. M.b.t. de meer inhoudelijke informatie over de activiteiten krijgen
jullie per post en/of per mail de informatie toegestuurd.
Kijk ook regelmatig op de website van Trajekt en/of op Facebook: Loek Trajekt voor eventuele
updates.
Let op!
Neem geen waardevolle spullen mee!
Deelname aan de activiteiten is op eigen risico !
Zoek je
meer uitgebreide informatie over de activiteiten in Limmel-Nazareth?
Kijk dan op de website www.trajekt.nl/agenda-trajekt
meer uitgebreide informatie over de activiteiten in Wittevrouwenveld/Wyckerpoort?
Kijk dan op de website www.happykidsclub.nl
meer uitgebreide informatie over het kindervakantiewerk Borgharen en Amby?
Kijk dan op de website www.trajekt.nl/initiatief/kindervakantiewerk-maastricht
Opmerkingen tot slot:
voor de kindervakantiewerk activiteiten Borgharen kun je je nog uiterlijk op woensdag 21 juli
opgeven en betalen bij de kinderboerderij; tussen 14.30-16.00 uur. De kinderen/ouders
kunnen zich melden bij Jeugdopbouwwerker Loek Frijns; 06-50205180
Meer informatie vind je op de Agenda Trajekt

Mede mogelijk gemaakt door

