
Herfst 
EXPERIENCE 2022

Sportief en creatief in de herfstvakantie! 

GRATIS 
activiteiten voor 

kinderen van 
6-12 & 13-18 jr



Sportief en creatief in de herfstvakantie! 

6-12jrAdventure
Dinsdag 25 oktober 2022
10.00 uur tot 13.00 uur | Sporthal de Geusselt | 6 t/m 12 jaar

We gaan op avontuur! Met muziek, theater, sport en spel.  
Ben jij een echte avonturier?  
Doe dan mee met deze workshops en spellen!

≈ Muziek/songwriting ≈ Heb jij er altijd al van gedroomd om zelf een song te 
maken én op te nemen? Doe dan mee! We gaan in een half uurtje zelf een avontuurlijk 
liedje schrijven.
≈ Theater ≈ Maak kennis met theater, met leuke spellen en opdrachten!  
Speel dat jij verdwaald bent geraakt in de jungle. 
≈ Indiana Jones ≈ Ontwijk obstakels en de vijand,  
net als in de film! Voltooi opdrachten om naar het  
volgende level te gaan. 
≈ Olympisch vuur ≈ Probeer met jouw team  
het olympische vuur aan de overkant te krijgen,  
zonder dat het vuur uit gaat. 

Aanmelden  maastrichtsport.nl/experience
Kosten  gratis
Meenemen  sportkleding, binnenzaalschoenen,  

flesje water
Extra info  wij zorgen voor fruit en groente tussendoor.  

Je kan eventueel zelf een lunchpakketje meenemen

https://www.maastrichtsport.nl/sport-en-beweegaanbod-maastricht/experience


13-18jrGlow in the Dark
Woensdag 26 oktober 2022
10.00 uur tot 13.00 uur | Sporthal de Geusselt | 13 t/m 18 jaar

Ben jij klaar voor een unieke ervaring? 
Ga aan de slag met sportieve en culturele 
activiteiten in het donker! We starten met het maken 
van een Glow in the Dark- T shirt. Daarna ga je in het 
donker aan de slag met de volgende spellen en workshop:

≈ Unihockey ≈ Strijd in teams tegen elkaar om de winst! 
≈ Capture the flag ≈ Verstop samen met jouw team jullie vlag in jullie eigen kamp! 
Probeer de vlag van de andere teams te veroveren. 
≈ Dans ≈ een choreografie dansen in het donker is nog leuker!

Aanmelden  maastrichtsport.nl/experience
Kosten  gratis
Meenemen  een OUD WIT T-SHIRT dat jou past en dat bekliederd mag worden met stiften, 

sportkleding, binnenzaalschoenen, flesje water
Extra info  wij zorgen voor fruit en groente tussendoor. Je kan eventueel zelf een  

lunchpakketje meenemen

https://www.maastrichtsport.nl/sport-en-beweegaanbod-maastricht/experience


(Computer) Games
Donderdag 27 oktober 2022
10.00 uur tot 13.00 uur | Sporthal Daalhof | 6 t/m 12 jaar

Houd jij van gamen? Doe dan mee met deze workshops en spellen, 
gebaseerd op jouw favoriete games! 

≈ Muziek/songwriting ≈ Houd jij van muziek? Doe dan mee en neem zelf een 
liedje op over games! 
≈ Theater ≈ Tijdens de workshop theater ga je leuke spellen en opdrachten doen. 
Wat gebeurt er als je ineens zo moe bent van het gamen, dat je niet meer wakker  
kunt blijven? Speel de sterren van de hemel!
≈ Breakdance ≈ We leren jou coole moves, zoals footwork, toprock en freeze. 
Bedenk jij een move die past bij de (computer)game die jij thuis veel speelt? 
≈ Mario Kart ≈ Race als één van de karakters uit Mario Kart (Mario, Peach, Wario, 
Yoshi) over het parcours en overwin verschillende obstakels. Haal elkaar  
in en ontwijk de vijand. Win jij de race?

Aanmelden  maastrichtsport.nl/experience
Kosten  gratis
Meenemen  sportkleding, binnenzaalschoenen, flesje water
Extra info  wij zorgen voor fruit en groente tussendoor. Je kan eventueel zelf  

een lunchpakketje meenemen

6-12jr

https://www.maastrichtsport.nl/sport-en-beweegaanbod-maastricht/experience

