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Praktisch

Met de Doepas kunnen kinderen en
jongeren van 6 tot 16 jaar deelnemen aan allerlei activiteiten tijdens
de schoolvakanties. Al onze activiteiten vind je terug op de website van de
Stad Maaseik www.maaseik.be of op
www.facebook.com/jeugddienstmaaseik.
Inschrijven:
•
Voor alle activiteiten moet je vooraf
inschrijven!
•
Inschrijven kan vanaf maandag 18
december 2017
•
Inschrijven 6 tot 12 jarigen:
christel.martinet@maaseik.be
of
089 41 06 51
•
Inschrijven 12 tot 16 jarigen:
liesbeth.bleux@maaseik.be
of
089 41 06 54
•
Een inschrijving is pas geldig wanneer het gevraagde inschrijvingsgeld
betaald is.
•
Inschrijven = komen. Terugbetaling
van het inschrijvingsgeld kan enkel
indien je minstens drie dagen vooraf
afzegt of op vertoon van een doktersattest.
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Praktische afspraken:
•
Kinderen worden opgehaald in
Neeroeteren (parking Cultureel Centrum) en Maaseik (JSC Fuego) en
hier bij afloop van de activiteit ook
teruggebracht. Gelieve de op- en
afstapplaats te vermelden bij de inschrijving.
•
Bij elke activiteit staan uren vermeld.
Gelieve deze te respecteren en indien
mogelijk 10 minuten vroeger aanwezig te zijn!
•
Tijdens de activiteiten worden foto’s
gemaakt die later gebruikt kunnen
worden in onze publicaties. Indien je
niet gefotografeerd wenst te worden,
vermeld dit dan bij de inschrijving!
•
Voor uitstappen naar het buitenland
dien je in het bezit te zijn van een
Kids-ID. Je geeft deze aan de begeleiding bij aanmelding.
•
Medicijnen geef je steeds aan de begeleiding, met vermelding van tijdstip van inname, dosering en eventuele opmerkingen.
•
Overdrijf niet met zakgeld want dat is
absoluut niet verplicht.
•
Laat dure spullen zoals camera’s,
computerspellen, enz thuis. Materiële schade is niet verzekerd en de
organisator van de Doepas is niet verantwoordelijk bij verlies of beschadiging ervan.

Studio Stegel
“Dispicable
me 3”

Woensdag 27/12/2017
Maak je klaar voor een grappige filmnamiddag. De bekende Gru ontmoet zijn tweelingbroer Dru en samen gaan ze aan het werk om een nieuwe vijand te verslaan.
Uur:
Prijs:
Leeftijd:
Aantal:
Locatie:

GC De Stegel Kinrooi: 13u30 tot 16u30
3,00 euro
6-12 jaar
Onbeperkt
GC De Stegel Kinrooi, Weertersteenweg 363, 3640 Kinrooi
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Kinderstad
Heerlen

Donderdag 28 december 2017
We trekken naar het grootste indoor speelparadijs van de Benelux. Met een wildwaterbaan, botsauto’s, waterfietsen, een doolhof, trampolines, springkussens en draaimolens. Jij komt toch mee ?!
Uur:

CC Neeroeteren: 9u45 tot 17u15
JCS Fuego Maaseik: 10u00 tot 17u00
Prijs:
12,50 euro
Leeftijd:
6-12 jaar
Aantal:
Maximum 25 deelnemers
Meenemen: Lunchpakket en eventueel een beetje zakgeld
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Feestelijke
kerstkoekjes
bakken

Vrijdag 29 december 2017
Zeven, roeren, mixen, kneden, rollen, bakken en versieren.
We mogen onze handjes zelf vuil maken vandaag, want we maken overheerlijke kerstkoekjes.
Uur:
Prijs:
Leeftijd:
Aantal:

JCS Fuego Maaseik: 13u00 tot 15u30
6,00 euro
8-12 jaar
Maximum 15 deelnemers
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Winterse
decoraties

Woensdag 3 januari 2017
Winterse decoraties knutselen voor in de boom, of gewoon thuis op te hangen. Haal de
winter in huis met deze schattige zelfgeknutselde hangers.
Uur:
Prijs:
Leeftijd:
Aantal:
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JCS Fuego Maaseik: 13u00 tot 15u30
5,00 euro
8-12 jaar
Maximum 15 deelnemers

Winter
Efteling

Donderdag 4 januari 2017
Samen over de ijsbaan zwieren, meedansen tijdens het winterfeest van de sneeuwprinses, wegsmelten bij je favoriete sprookje of je laten verwonderen in de meest betoverende attracties. We beleven de Winter Efteling, waar de koudste dagen van het jaar het
warmst aanvoelen. Zin om met ons mee te gaan? Schrijf je dan snel in!
Uur:

CC Neeroeteren: 9u15 tot 21u45
JCS Fuego Maaseik: 9u30 tot 21u30
Prijs:
25,00 euro
Leeftijd:
12-16 jaar
Aantal:
Maximum 25 deelnemers
Meenemen: Lunchpakket en eventueel een beetje zakgeld
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Jeugddienst
Jeugdservicecentrum Fuego
Sportlaan 36
3680 Maaseik
089 41 06 50
jeugddienst@maaseik.be
www.maaseik.be

