Activiteitenmail

december 2019
januari 2020

Welke sportactiviteiten kun je in december & januari ontdekken:
Maastricht sport activiteiten:
Schoolschaatsen
Zo’n 3.000 kinderen schaatsen tussen maandag 2 december t/m dinsdag 17 december 2019
mee tijdens Schoolschaatsen op het Vrijthof, georganiseerd door Maastricht Sport en Magisch
Maastricht. Wij wensen alle kinderen heel veel schaatsplezier toe!

Basketbalclinic

Waar

Inschrijven

Onder begeleiding van een
Woensdag
professionele trainer van BC Kimbria 22 januari van
kunnen kinderen van 6 t/m 12 jaar
13.00-14.30 uur
op een leuke en speelse manier
kennismaken met de basketbalsport
en ontdekken ze hoe divers basketbal is.
De basketbalclinic organiseert Maastricht Sport in samenwerking met
BC Kimbria. Wil je meer informatie
over de sport of wil je kennismaken
met de vereniging? Neem contact op
via info@kimbria.nl

Geusselt
Sporthal

Schrijf je vóór dinsdag 21
januari in via inschrijven@
maastrichtsport.nl (vermeld
hierbij Naam-Leeftijd-School)

Voetbalmeiden
Wintertoernooi

Datum

Waar

Inschrijven

Donderdag
2 januari van
10.30-14.30 uur

Geusselt
Sporthal

Schrijf je vóór 15 december
in op www.maastrichtsport.
nl/voetbalmeiden

Speciaal voor meiden van 8 t/m 16
jaar die willen kennismaken met de
voetbalsport of tijdens de winterstop
van de voetbalclub nog een beetje
aan de techniek willen werken.

Datum

geusseltbad activiteiten:
KERSTACTIVITEITEN IN HET GEUSSELTBAD
In de kerstvakantie is er weer vanalles te beleven in het Geusseltbad.
Kom vrijzwemmen of doe mee met de verrassende activiteiten voor
kinderen en gezinnen. Meer info & tickets: www.geusseltbad.nl/vakantie

Familiezwemmen

Datum

prijs

Zondag 22 en 29 dec.
Speciaal voor gezinnen met kleine kinderen!
Zwem samen in een vertrouwde en rustige omgeving 2019 en 5 januari 2020
van 09.00-11.00 uur
of speel met de extra spelmaterialen in het water.

Reguliere prijs
(E-tickets
10% korting)

Animatieprogramma

Datum

prijs

Tijdens de kerstvakantie zit het animatieteam van
het Geusseltbad niet stil en worden er diverse
wateractiviteiten voor kinderen georganiseerd.
Join the fun!

Maandag 23, vrijdag 27,
maandag 30 dec. 2019,
donderdag 3 jan. 2020
van 13.00-15.00 uur

Reguliere prijs
(E-tickets
10% korting)

Mermaid familie clinic

Datum

prijs

Speciaal voor grote én kleine zeemeerminnen geven
wij deze kerstvakantie gezamenlijke mermaid clinics!
Beleef samen met je papa, mama, tante of oppas
hoe het is om snel en sierlijk door het water te
bewegen als een echte meermin of meerman.
Koop je ticket snel online!

Vrijdag 27
december
van 12.0013.00 uur

Diploma: € 62,50 incl. huur
zeemeerminstaart en ONDA
FinFun zeemeermin diploma
€ 42,00 voor kinderen die
een eigen staart hebben

Zeemeermin diploma clinic

Datum

prijs

Tijdens deze clinic leer je binnen 2 uur de fijne
kneepjes van het zeemeerminzwemmen. Zodra je
deze vaardigheden beheerst ontvang je zelfs een
echt FinFun diploma waarmee je kunt deelnemen
aan de wekelijkse zeemeermin zwemtrainingen in
het Geusseltbad. Schrijf je snel in, vol=vol!

Donderdag 3 januari
van 11.00-13.00 uur

Familie: € 30,00
voor ouder en kind,
incl. huur FinFun
zeemeerminstaart

Binnenkort op de planning:
• Groene Loper Maastricht Sport Kidsrun:
Paasmaandag 13 april. Een sportief doel voor
2020: Doe samen met het hele gezin mee aan
de Groene Loper Run. Iedereen vanaf 6 jaar
kan meedoen! Meer info & inschrijven:
www.groeneloperrun.nl

