Donderdag
09:00u:
09:45u:
10:00u:
10:00u:
13:00u:
14:00u:
14:00u:
16:00u:
18:30u:
19:30u:
19:41u:
20:00u:
20:30u:
22.00u:
		
		
22:00u:

Inchecken, Ontbijt & Zingen uit de liedjesbundels
Ochtendgymnastiek
Keuzeprogramma (jongsten)
Zeskamp (oudsten)
Lunch
Zeskamp (jongsten)
Jongens & Meiden-uur (oudsten)
Einde programma. Zomerkamp sluit haar deuren.
Inchecken.
Bonte Avond, Mini Disco XXL & Ochtengymnastiek XXL
Uitroeping Prinsenpaar Carnaval 2019
Ziesjoem
Vervolg Bonte Avond
Vuurkorf / Voorleeskwartier (jongsten)
Jongsten gaan richting tenten om uiterlijk 22:30u
(kan ook eerder)
Disco (oudsten)

Vrijdag: Carnaval
09:00u:
Inchecken, Ontbijt & Zingen uit de liedjesbundels
09:45u:
Ochtendgymnastiek
10:00u:
Keuzeprogramma, verkleden & Schminken (alle jeugd)
12:00u:
Optocht Carnaval
14:00u:
Frietjesfestival
15:45u:
Clown Renaldo
16:30u:
Feestelijke carnavalsafsluiting met Ludy van Dijk
17:00u:
Einde camping 2019.

Heppie bij de Liewe 2019
Het leeuwenpark in Wittevrouwenveld gelegen aan de achterzijde van het
Trefcentrum wordt in de zomer (laatste vakantieweek) omgetoverd tot een
echt jeugdkamp. Kinderen en tieners kunnen een hele week lang komen
slapen in hun tent op ons zomerkamp. Lekker vakantie vieren in je eigen
buurt. Onze begeleiders zijn volop bezig met de voorbereidingen.
Het zomerkamp “Heppie bij de Liewe” gaat van start op maandag
12 augustus om 09:00 uur. Iedere dag mogen kinderen en tieners blijven
slapen maar dat is niet verplicht. Je betaalt iedere dag € 1,50 voor het
zomerkamp. Wil je alleen meedoen aan de activiteiten, dan betaal je
€ 2,00 voor een hele dag.
Iedere dag moet de jeugd twee en een half uurtjes naar huis om zich te
wassen/douchen en thuis met je ouders/verzorgers te eten. We zijn dus iedere
dag een paar uurtjes gesloten. Tijdens het zomerkamp zijn er leuke activiteiten.
Keuzeprogramma’s, disco’s, bonte avond, zeskamp, sport, film, weerwolven
en nog veel meer activiteiten. Alle kinderen en tieners vanaf 4 t/m 15 jaar
mogen meedoen. We starten op maandag 12 augustus en stoppen op vrijdag
16 augustus om 17:00 uur. Voor kinderen die geen eigen tent hebben, zijn er
slaapplaatsen beschikbaar in onze Heppietent.
Meer informatie is te lezen in de activiteitenkalender op onze websites:
www.happykidsclub.nl of www.sportcoachesmaastricht.nl

Sint Clemens Stichting

Zomerkamp

Programma:

Wanneer?
Start zomerkamp:
maandag 12 augustus om 09:00 uur.
Einde zomerkamp: vrijdag 16 augustus om 17:00 uur.
Je mag ook een gedeelte van het zomerkamp meedoen.
Inchecken alleen dagelijks om 09:00-09:30 of 18:30-19:00u (niet de hele dag)

Maandag:
09:00u:
11:00u:
13:00u:
14:00u:
16:00u:
18:30u:
19:30u:
19.30u:
21:30u:
		

Kosten (er zijn twee mogelijkheden)
Camping: € 1,50 per dag (incl. overnachting en alle activiteiten, ontbijt en lunch)
Hele dag zonder overnachting: € 2,00 per dag (incl. alle activiteiten en lunch)
Locatie:
Leeuwenpark, Edisonstraat 4, 6224 GK Maastricht.
Contactpersoon: Sjef Zwackhalen.
Tel: 06-52 80 75 89 (bgg: voice mail inspreken)
Leeftijd:
4 t/m 15 jaar.
Er zijn 2 programmaonderdelen voor de jongsten en voor de oudsten.
Begeleiding:
Tijdens de gehele week zijn er begeleiders aanwezig (vrijwilligers) die ook
blijven slapen. U hoeft zich niet ongerust te maken. U mag altijd met ons bellen
of een kopje koffie komen drinken.
Het zomerkamp is afgebakend met een hekwerk dat in de nachturen wordt
afgesloten. Vrijwilligers zijn een heel jaar actief in het Jeugdwerk en bezitten
een VOG-verklaring en een BHV-certificering.
Wat moet je meenemen?
Luchtbedje of matje, dekbed, deken of slaapzak, een tas met toiletspulletjes
(tandpasta, tandenborstel etc.), reserve kleren en een handdoek. De kinderen
gaan dagelijks naar huis, dus u kunt iedere dag verschonen. Meegenomen
tenten moeten gedeeld worden. Is uw kind nog niet helemaal zindelijk denk dan
aan een eventuele luier. Medicijnen afgeven bij de leiding.

21:30u

Inchecken en opzetten tenten / Spelletjes
Keuzeprogramma
Lunch
Showmiddag
Einde programma. Zomerkamp sluit haar deuren.
Inchecken
Wat een poppenkast! (jongsten)
Muziek Bingo (oudsten).
Vuurkorf & Voorleeskwartier (jongsten)
Jongsten gaan richting tenten om uiterlijk 22:30u (kan ook
eerder)
Jeugdsoos, vuurkorf en weerwolven (oudsten)

Dinsdag:
09:00u:
10:00u:
10:00u:
12:00u:
16:00u:
18:30u:
19:30u:
20:00u:
22:15u:
		
		

Inchecken, Ontbijt & Zingen uit de liedjesbundels
Keuzeprogramma (jongsten)
Zwemmen in Meerssen (oudsten)
Fort Willem speeltuin (jongsten)
Einde programma. Zomerkamp sluit haar deuren.
Inchecken
Minidisco (alle jeugd)
Money Fair en Loterij.(alle jeugd)
Film op groot scherm: The Lion King 3 (alle jeugd)
Jongsten gaan richting tenten om uiterlijk 22:30u
(na de film)

Woensdag
10:00u:
10:30u:
11:00u:
11:00u:
13:00u:
13:00u:
14:00u:
16:00u:
18:30u:
19:30u:
20:00u:
20:00u:
22.00u:
21:30u:
		
		
22:00u:

Inchecken, Ontbijt & Zingen uit de liedjesbundels
Ochtendgymnastiek
Keuzeprogramma (jongsten)
Jongens & Meiden-uur (oudsten)
Wandeling, Spelen & Picknick (jongsten)
Lunch (oudsten)
Spelshow: Prijs je Rijk! (oudsten)
Einde programma. Zomerkamp sluit haar deuren.
Inchecken.
Minidisco (alle jeugd)
Stuiterballenshow (jongsten)
Jachtseizoen (oudsten)
Vuurkorf / Voorleeskwa
Vuurkorf & Voorleeskwartier
Jongsten gaan richting tenten om uiterlijk 22:30u
(kan ook eerder)
Jeugdsoos en vuurkorf (oudsten)

