
Overzicht bijzondere dagen seizoen 2022-2023 

Overzicht bijzondere data
seizoen 2023-2023

Onderstaand een overzicht van bijzondere perioden, dagen en avonden in het seizoen 2023-2023. 
Er bestaat een aanmerkelijke kans dat u tijdens deze dagen géén gebruik maakt van de sportterreinen. 
Tevens dient gebruik op een aantal dagen tijdig met Maastricht Sport te worden overlegd.

Vakanties Maastrichtse scholen 
Voor primair en voortgezet onderwijs. 

Gebleken is dat tijdens de vakantieperioden vooral de jeugdactiviteiten niet of nauwelijks doorgang hebben. 
Gebruik tijdens onderstaande vakanties is in principe wel mogelijk, tenzij onderhoud plaatsvindt.
Gebruikers waarvoor een forfaitbedrag geldt dienen er rekening mee te houden dat een deel van het gebruik 
buiten de forfaitperiode kan vallen (m.n. bij gebruik tijdens de zomervakantie) en er extra kosten moeten 
worden betaald (zie ook overzicht tarieven). 
Bij gebruik tijdens de zomervakantie en kerstvakantie van sportpark West en Geusselt Noord, dient gebruiker 
contact op te nemen met Maastricht Sport als de inzet van een sportparkbeheerder noodzakelijk is.

van tot en met

Zomervakantie Zaterdag 23-07-2022 Zondag 04-09-2022

Herfstvakantie Zaterdag 22-10-2022 Zondag 30-10-2022

Kerstvakantie Zaterdag 24-12-2022 Zondag 08-01-2023

Voorjaarsvakantie Zaterdag 18-02-2023 Zondag 26-02-2023

Meivakantie Zaterdag 22-04-2023 Zondag 07-05-2023

Zomervakantie Zaterdag 15-07-2023 Zondag 27-08-2023

Feestdagen 

Gebleken is dat er nagenoeg geen gebruik wordt gemaakt van de accommodaties op deze dagen. Daarom is 
gebruik niet mogelijk, tenzij dit gebruik minimaal 2 weken voor gebruik wordt aangevraagd en toegekend. Bij 
gebruik van sportpark West en Geusselt Noord dient gebruiker contact op te nemen met Maastricht Sport als 
de inzet van een sportparkbeheerder noodzakelijk is.

1e Kerstdag Zaterdag 25-12-2022

2e Kerstdag Zondag 26-12-2022

Nieuwjaarsdag Zaterdag 01-01-2023

1e Carnavalsdag Zondag 19-02-2023

2e Carnavalsdag Maandag 20-02-2023

3e Carnavalsdag Dinsdag 21-02-2023

1e Paasdag Zondag 09-04-2023

2e Paasdag Maandag 10-04-2023

Koningsdag Donderdag 27-04-2023

Hemelvaartsdag Donderdag 18-05-2023

1e Pinksterdag Zondag 28-05-2023

2e Pinksterdag Maandag 29-05-2023



overzicht bijzondere data

Bijzondere dagen

Gebleken is dat op onderstaande avonden in 2022 en dagen in 2023 veel activiteiten niet doorgaan. Hou hier 
rekening mee bij het indienen van een aanvraag. Gebruik is dan wel mogelijk. 
Bij gebruik van sportpark West en Geusselt Noord dient gebruiker contact op te nemen met Maastricht Sport 
als de inzet van een sportparkbeheerder noodzakelijk is.

Pakjesavond Maandag 05-12-2022

Sinterklaasavond Dinsdag 06-12-2022

Kerstavond Zaterdag 24-12-2022

Oudjaar Zaterdag 31-12-2022

Goede vrijdag Vrijdag 07-04-2023

Bevrijdingsdag Vrijdag 05-05-2023


