
 

 

 

 

 

    

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 1 2019 
 

 Let op! 

 Aanmelden kan voor activiteit 1 t/m 3 kan tot uiterlijk 13-02-2019 

 Aanmelden voor activiteit 4 t/m 9 kan tot uiterlijk 20-03-2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(zie volgende pagina aanbod activiteiten) 
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KIDS ACTIEF MAASGOUW 
AANBOD februari - april 
 

1 – Schminken, groep 5-6-7-8  
Locatie: Breerke klaslokaal, Ankerstraat 1 Maasbracht 
Aanbieder: Myouthic, docent Ingrid Breugelmans (Sôkkertantes) 
Maandag 18-25 februari, 11-18 maart 16.00-17.00u 
Leer schminken van het vastelaovesgezicht 2019. 2 weken voor 
carnaval in vastelaovessfeer, 2 weken na carnaval feest/festival. 
(max. 15 kinderen, wees er dus snel bij) 

 

2 – Klimmen/klauteren, groep 1-2 
Locatie: Speelzaal Triangel, Linnerhof 36 Linne 
Aanbieder: Combifunctionaris Sport Maasgouw 
Maandag 18-25 februari, 11-18 maart 16.00-17.00u 
Doe jij ook zo graag klimmen en klauteren kom dan meedoen en ga de 
uitdaging aan om alle parcoursen te trotseren! 
(max. 15 kinderen, wees er dus snel bij) 

 

3 – Atletiek, groep 3-4-5-6-7-8  
Locatie: Reutsdael Heel zaal C, Sportparklaan 60 Heel 
Aanbieder: Combifunctionaris Sport Maasgouw 
Dinsdag 19-26 februari en 12-19 maart 16.00-17.00u 
Vind jij het leuk om te hoogspringen, verspringen, sprinten, 
hordenlopen, speerwerpen? Kom dan meedoen en ga de uitdaging 
tegen de andere deelnemers aan! 

 

4 – Slagspelen, groep 3-4-5-6-7-8  
Locatie: De Werken Stevensweert, Julianalaan 2 Stevensweert 
Aanbieder: Combifunctionaris Sport Maasgouw 
Maandag 25 maart, 1-8-15 april 16.00-17.00u 
Is slagbal een spel wat je graag doet, kom dan meedoen met alle 
verschillende vormen die we 4 weken gaan spelen. 

 

5 – Kinder kunst Carrousel, groep 1-2-3-4-5  
Locatie: Handvaardigheidslokaal/klaslokaal St. Medardus,  
Het Schoor 1a Wessem 

Aanbieder: Myouthic, docent Monique Faems (Van Stof & Hout) 
Dinsdag 26 maart, 2-9-16 april 16.00-17.00u 
Maak kennis met grote kunstenaars zoals van Gogh en maak je  
eigen unieke kunstwerk. Wekelijks nieuwe technieken en  
materialen  
(max. 16 kinderen, wees er dus snel bij) 

 

6 – Bootcamp/conditietraining, groep 6-7-8  
Locatie: De Tump Wessem, Thornerweg 4 Wessem 
Aanbieder: Combifunctionaris Sport Maasgouw 
Dinsdag 26 maart, 2-9-16 april 16.00-17.00u 
Wil jij aan je conditie werken en een uitdaging aangaan met zware 
conditie en lichaamsoefeningen? Kom dan meedoen met de 
bootcamp/conditietraining! 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

KIDS ACTIEF MAASGOUW 
AANBOD februari - april 

 

7 – Sla je slag met muziek, groep 3-4-5-6-7  
Locatie: Grote hal Triangel, Linnerhof 36 Linne 
Aanbieder: Myouthic, docent Peter Heijnen (Studio Slagmolen) 
Dinsdag 26 maart, 2-9-16 april 16.00-17.00u 
Letterlijk en figuurlijk aan de slag met ritme en melodie, plezier  
staat voorop!  
(max. 10 kinderen, wees er dus snel bij) 

 

8 – Een plaatje bij een praatje, groep 3-4-5  

Locatie: Handvaardigheidslokaal en klaslokaal Toermalijn,  
Neutrale Hoek 4 Maasbracht 

Aanbieder: Bibliocenter 
Dinsdag 26 maart, 2-9-16 april 16.00-17.00u 
Illustraties in kinderboeken. 
Kom en doe mee. We gaan van jou een kunstenaar maken. 
Aan de hand van boeken met prachtige tekeningen laten we je zien op 
welke manieren je met verschillende materialen een tekening of 
illustratie kunt maken. We laten je zien wat andere beroemde 
kunstenaars hebben geschilderd. Allemaal kunstenaars, die heel 
verschillende schilderijen maakten. 
Mies van Hout, een bekende tekenares van kinderboeken laat zien 
hoe je heel simpel een prachtig schilderij kunt maken.  
En jullie gaan natuurlijk zelf aan de slag. Je maakt je eigen tekeningen 
of schilderijen. 
(max. 15 kinderen, wees er dus snel bij) 

 

9 – Tennis, groep 3-4-5-6-7-8 
Locatie: Andreashal Maasbracht zaal 1, Europlein 7 Maasbracht 
Aanbieder: Combifunctionaris Sport Maasgouw ism TTA  
Donderdag 28 maart en 4-11-18 april 16.00-17.00u 
Wil jij ook zo kunnen smashen en spelen als Federer, Nadal of 
Serena Williams, kom dan meedoen en wie weet zien we  
je ooit terug op tv! 

 

 

 Heel veel plezier bij alle activiteiten 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


