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Voor alle activiteiten moet je vooraf in-
schrijven bij de jeugddienst (Sportlaan 
36, 3680 Maaseik). Hier bekom je ook het 
pasje dat je nodig hebt om aan de activi-
teiten te kunnen deelnemen.  
• Inschrijven 6 tot 12 jarigen:  

089 41 06 51 of  
christel.martinet@maaseik.be 

• Inschrijven 12-16 jarigen:  
089 41 06 54 of  
liesbeth.bleux@maaseik.be 

Inschrijven kan vanaf ZATERDAG 18 
MAART 2017 tussen 9u00 en 12u00 
en dit bij de jeugddienst of via e- mail. 
Telefonisch inschrijven is DEZE DAG 
NIET mogelijk. Inschrijvingen op de 
jeugddienst worden steeds als eerste 
behandeld!!!

Na de inschrijving sturen wij een factuur. 
Pas als deze betaald is ben je definitief in-
geschreven.

Voor een aantal activiteiten worden de 
kinderen opgehaald in Neeroeteren (par-
king Cultureel Centrum) en Maaseik (JSC 
Fuego) en hier bij afloop ook terugge-
bracht. Gelieve de op- en afstapplaats te 
vermelden bij de inschrijving.

Inschrijven = komen! Wil je de activiteit 
toch annuleren, bel dan tijdig af. Terugbe-
taling van het inschrijvingsgeld kan enkel 
indien je minstens vijf dagen vooraf afzegt 
of op vertoon van een doktersattest.

Tijdens de activiteiten van Doepas wor-
den foto’s gemaakt die later gebruikt kun-
nen worden in onze publicaties. Indien je 
liever niet gefotografeerd wordt, gelieve 
dit te vermelden bij de inschrijving.

Voor uitstappen naar het buitenland moet 
je in het bezit zijn van een Kids-ID. Je kan 
deze aan de begeleiding geven bij aan-
melding. Ook medicijnen geef je aan de 
begeleiding met vermelding van naam 
van het kind, tijdstip van inname, de dose-
ring en eventuele opmerkingen.

We raden jullie aan om dure spullen (ca-
mera’s, computerspellen, tablets, …) thuis 
te laten. Materiële schade is niet verzekerd 
en de Doepas is niet verantwoordelijk bij 
verlies of beschadiging ervan!

Als je extra dingen moet meebrengen 
staat dit duidelijk vermeld bij de activiteit. 
Overdrijf ook niet met het zakgeld, want 
dat is absoluut niet verplicht!

Praktisch

Jeugddienst
Jeugdservicecentrum Fuego
Sportlaan 36 
3680 Maaseik

089 41 06 50
jeugddienst@maaseik.be
www.maaseik.be
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Zin in een frisse duik in het golfslagbad, jezelf laten meedrijven in de wildwaterbaan, 
het avontuur opzoeken in de reuze waterglijbanen of snorkelen in de koraalbaden? Of 
toch  liever ontspannend hangen in het bubbelbad of op het bikiniterras? In subtropisch 
zwembad Aqua Mundo kan het allemaal.

Uur: CC Neeroeteren: 9u30 tot 17u00
 JSC Fuego:  9u45 tot 16u45
Prijs: 15,00 euro
Leeftijd: 12 tot 16 jaar
Aantal: maximum 23 deelnemers
Meenemen:  Zwemgerief, lunchpakket en eventueel een beetje zakgeld
Locatie:  Erperheidestraat 2, Peer

Zwemmen in 
Aqua Mundo

Dinsdag 4 april 2017
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Vandaag trekken we naar trampolinepark Jump XL in Eindhoven. Een paar uur jumpen, 
springen en stunten … cool toch, niet?! 

Uur: CC Neeroeteren: 12u30 tot 17u30
 JSC Fuego: 12u15 tot 17u45
Prijs: 18,00 euro
Leeftijd: 7 tot 16 jaar
Aantal: Maximum 22 deelnemers
Meenemen:  Sportkledij, eventueel een beetje zakgeld
Locatie:  Schubertlaan 106, Eindhoven (NL).

Woensdag 5  april 2017

Funjump XL
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Zin om iets gaafs en unieks te doen? Schrijf je dan snel in voor de workshop BMX’en!  
Geen activiteit voor bangeschijters, want we oefenen allerlei tricks onder begeleiding 
van een ervaren BMX’er. 

Uur: CC Neeroeteren: 12u30 tot 17u30
 JSC Fuego: 12u15 tot 17u45 
Prijs: 18,00 euro
Leeftijd: 12 tot 16 jaar
Aantal: maximum 6 deelnemers
Meenemen:  Kledij die vuil mag worden, eventueel een beetje zakgeld.
Locatie:  Klokgebouw 52, Eindhoven (NL)

Woensdag 5 april 2017

BMX
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Maak je klaar voor een ontspannende filmnamiddag. De vergeetachtige blauwe vis 
Dory gaat samen met haar vrienden op zoek naar haar ouders. De avontuurlijke reis be-
gint in de oceaan, maar al snel belanden ze in een aquarium van het Zeeleven Instituut 
van Callifornië. Wil jij graag weten welke avonturen er nog allemaal op hun pad liggen 
en of Dory erin slaagt haar ouders op te sporen … schrijf je dan zeker in!

Uur: Gemeenschapscentrum De Stegel: 14u00 tot 16u00
Prijs: 3,00 euro
Leeftijd: 6 tot 12 jaar
Aantal: Onbeperkt
Locatie:  Gemeenschapscentrum De Stegel, Weertersteenweg 363, Kinrooi

Donderdag 6 april 2017

Studio Stegel 
“Finding Dory”
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Kom mee naar Zoo Duisburg en laat je onderdompelen in een spannende en avontuur-
lijke omgeving. In de Zoo hebben de dieren ruime verblijven die de natuurlijke leefom-
geving zoveel mogelijk nabootst. Hoogtepunten van de Zoo Duisburg zijn de koala’s, 
olifanten, leeuwen en tijgers. Maar ook de dolfijnenshow mag zeker niet gemist worden!

Uur: CC Neeroeteren: 8u45 tot 17u45
 JSC Fuego: 9u00 tot 17u30
Prijs: 12,00 euro
Leeftijd: 6 tot 12 jaar 
Aantal: Maximum 22 deelnemers
Meenemen:  Lunchpakket en eventueel een beetje zakgeld.
Locatie:  Mülheimer Strasse 273, Duisburg (DL)

Maandag 10 april 2017

Zoo 
Duisburg



8

Geen tijd om stil te zitten vandaag! We trekken naar sportcentrum Olympia in Hasselt 
voor een dagje bowlen, indoor cycling, fitness, squash en muurklimmen. Durf jij de uit-
daging aan? 

Uur: CC Neeroeteren: 9u00 tot 16u30
 JSC Fuego: 9u15 tot 16u15
Prijs: 18,00 euro
Leeftijd: 10 tot 16 jaar
Aantal: Maximum 23 deelnemers
Meenemen:  Lunchpakket, sportkledij, handdoek en eventueel een beetje zakgeld
Locatie:  Kuringersteenweg 242, Hasselt

Dinsdag 11 april 2017

Sportdag 
Olympia 
Hasselt
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Samen met de techniek- en wetenschapsacademie organiseren wij voor jullie twee su-
perleuke workshops. We keren terug in de tijd en vechten als een echte boogschutter. 
Hiervoor steken we eerst de handen uit de mouwen en bouwen onze eigen mini- kruis-
boog.  Voor de tweede workshop halen we onze speurneus naar boven en lossen we 
enkele moorden op aan de hand van verschillende onderzoekstechnieken. Denk maar 
aan het zichtbaar maken van vingerafdrukken, gips gieten, enz.

Uur: KASOMK Harlindis en Relindis: 13u00 tot 16u00
Prijs: 10,00 euro
Leeftijd: 6 tot 12 jaar 
Aantal: Maximum 25 deelnemers
Locatie:  Campus Harlindis en Relindis, Weertersteenweg 135a, Maaseik

Maak een eigen 
kruisboog en 
moordonder-

zoek

Woensdag 12 april 2017
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Vandaag trekken we naar Toverland in Sevenum waar je zowel binnen als buiten 
kan plaatsnemen op talloze attracties. Een ritje in de razendsnelle Troy, afdalen in de 
Bobslee of uitrusten in een van de vele klimtorens of carrousels? In Toverland zal je jezelf 
niet vervelen!

Uur: CC Neeroeteren: 9u00 tot 17u00
 JSC Fuego:  8u45 tot 17u15
Prijs: 20,00 euro
Leeftijd: 6 tot 14 jaar
Aantal: Maximum 25 deelnemers
Meenemen:  Lunchpakket en eventueel een beetje zakgeld
Locatie:  Toverlaan 2, Sevenum (NL)

Toverland

Donderdag 13 april 2017
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Packman, Mario Bross, Donkey Kong … Als je nog nooit van deze figuren hebt gehoord 
dan is dit jouw kans om terug in de tijd te stappen. Speel de populairste video- games 
zoals jouw ouders dat nog deden. Op de NS, SEGA of Nintendo 64.

Uur: JSC Fuego: 14u00 tot 17u00
Prijs: 10,00 euro (inclusief drankje)
Leeftijd: 12 tot 16 jaar
Aantal: Maximum 10 deelnemers
Locatie:  JSC Fuego, Maaseik

Retro Gamen

Vrijdag 14 april 2017
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Nog nooit van de Vlaamse buitenspeeldag gehoord? Dan zat je de laatste jaren vast 
op een andere planeet, want de buitenspeeldag is een initiatief van de Nickelodeon, 
Ketnet, VTMKZOOM en de Vlaamse overheid. De 3 zenders gaan deze dag op zwart, je 
hebt dus geen excuus meer om binnen te blijven!  Dit jaar trekken we naar het speelbos 
achter camping Zavelbos in Opoeteren. De hoogste tijd om te spelen en te ravotten in 
een wel heel erg avontuurlijk gebied!

Uur:  14u00 tot 17u00
Prijs:  Gratis
Locatie:  Camping Zavelbos (Kattebeekstraat 1, 3680 Opoeteren)
Extra info:  Kinderen die komen spelen dienen vergezeld te zijn van een volwassene.  
 Bij slecht weer kunnen bepaalde activiteiten geannuleerd worden. Voor de 
 kleinste spelertjes wordt een aparte speelzone voorzien aan de camping.
Inschrijven:  Voor de buitenspeeldag hoef je vooraf NIET in te schrijven. Meer informatie
 bekom je via de jeugddienst (089)41 06 51.

Buiten-
speeldag

Woensdag 19 april 2017
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