Jeugdwerk in oktober 2019:
(zie ook de achterzijde)
Dag
Vrijdag 4 oktober

Groep of Club
Happy Kids

Tijdstip
Ledenclub.
Vanaf 17.45u zijn er
verschillende groepen
actief tot 21.30u
18u – 23u

Zaterdag 5 oktober

Zaterdagavond
Film en Funavond

Zondag 6 oktober

Zondagskinderen
Op Wereldreis

14u – 17.30u

Maandag 7 oktober

Happy Kids Kerstshow
(repetitie)

18.30u – 20.30u

Dinsdag 8 oktober

Jeugdsoos

17u – 22u

Dinsdag 8 oktober

Sportclinics
(4 weken lang)

18.30u – 20u

Woensdag 9 oktober

Vrije Instuif
Smurfenfeest

14.30u – 16.30u

Woensdag 9 oktober

Meidengroep La
Signora’s
Happy Kids

18.15u– 20.15u

Vrijdag 11 oktober

Dinsdag 15 oktober

Woensdag 16 oktober

Donderdag 17
oktober

Plein op Stelten op
het Old Hickoryplein
in Wijckerpoort
Dagtocht naar
Bobbejaanland

Plein op Stelten op
het Miradorplein in
Nazareth

Ledenclub.
Vanaf 17.45u zijn er
verschillende groepen
actief tot 21.30u
14u – 17u

9u – 18.30u

14u – 17u

Leeftijd & Kosten
Vanaf 4 jaar
€1,- per week en soms
anders
Vanaf 9 jaar.
Aanmelden via
www.happykidsclub.nl
Vanaf 4 jaar tot 10
jaar. Aanmelden via
www.happykidsclub.nl
Vanaf 6 jaar
€0,50 per week.
Aanmelden is niet
meer mogelijk
Vanaf 9 jaar
Gratis
Vanaf 9 jaar
€4,- voor 4
bijeenkomsten
Aanmelden is niet
meer mogelijk.
Vanaf 4 jaar
€1,Vanaf 8 jaar
€1,Vanaf 4 jaar
€1,- per week en soms
anders
Vanaf 4 jaar

Vanaf 4 jaar
€20,- per kind
Opgeef en betaaldag:
Zondag 13 oktober in
het jeugdcentrum:
10u – 11u
19u – 20u
Vanaf 4 jaar

Maandag 21 oktober

Happy Kids Kerstshow
(repetitie)

18.30u – 20.30u

Vanaf 6 jaar
€0,50 per week.
Aanmelden is niet
meer mogelijk

Dinsdag 22 oktober

Maastrichtse
Jeugdcollecte

18u – 21u

Vanaf 9 jaar
Gratis

Woensdag 23 oktober

Vrije Instuif
Maak je eigen keuze

14.30u – 16.30u

Woensdag 23 oktober

Meidengroep La
Signora’s
Happy Kids

18.15u– 20.15u

Vrijdag 25 oktober

Ledenclub.
Vanaf 17.45u zijn er
verschillende groepen
actief tot 21.30u
18.30u – 20.30u

Maandag 28 oktober

Happy Kids Kerstshow
(repetitie)

Dinsdag 29 oktober

Jeugdsoos

17u – 22u

Dinsdag 29 oktober

Zaalsport in de
Letterdoes

18.30u – 20u

Woensdag 30 oktober

Vrije Instuif
Halloweenfeest &
Trick or Treat in de
buurt.

15.30u – 19u

Je kunt extra smiley’s
verdienen.
Vanaf 4 jaar
€1,Vanaf 8 jaar
€1,Vanaf 4 jaar
€1,- per week en soms
anders
Vanaf 6 jaar
€0,50 per week.
Aanmelden is niet
meer mogelijk
Vanaf 9 jaar
Gratis
Vanaf 9 jaar
€0,50
Verzamelen om 18u in
het jeugdcentrum.
Vanaf 4 jaar
€2,Verkleden mag.

Smiley’s:
In het komende seizoen werken we met een nieuw beloningssysteem in alle clubs van het Jeugdwerk
Trajekt in Wittevrouwenveld en Malberg. Voorheen werden er wel eens kortingen gegeven bij extra
activiteiten omdat kinderen mee gingen flyeren, collecteren, de flessen mee inzamelden of omdat ze
aanwezig waren bij bijvoorbeeld een thema-avond, de dodenherdenking of andere belangrijke
momenten. Dit soort activiteiten of acties willen wij blijven belonen en dat gaan we voortaan doen met
het uitdelen van SMILEY'S. Dit zijn munten met een waarde van 20 cent. Deze smiley's kun je verdienen en
daarmee krijg je kortingen. Hoe meer smiley's je verdiend des te meer voordeel heb je in het jeugdwerk.
Je kunt de smiley's gebruiken voor het betalen van de entree, ook bij de wekelijkse clubs en dus niet
alleen bij uitstapjes. Op dinsdag kun je er ook snoep, chips of een blikje frisdrank van kopen bij de
jeugdsoos of bijvoorbeeld tijdens een zaterdagavondclub, een disco, Sinterklaasfeest, Kerstshow of een
ander moment. Je kunt de smiley's opsparen zoveel als je wilt. Let wel: ze zijn niet voor geld inwisselbaar
en ze zijn maar 1 jaar geldig. Tot 1 september 2020. Daarna starten we weer met nieuwe Smiley's.
Binnenkort worden de eerste smiley's uitgedeeld. Succes!!

