Summer of Sports and Arts
26 JULI T/M 3 SEPTEMBER

De Summer of Sports and Arts gaat weer van start. Dat
betekent dat jij je deze zomer niet hoeft te vervelen.
We organiseren drie te gekke activiteiten: de
Beweegdaelen Summer Vibes. Wij zitten nooit stil en
jij kunt met ons meedoen! Zien we je deze vakantie?

PROGRAMMA BEWEEGDAELEN SUMMER VIBES
DINSDAG 27 JULI | JACHTSEIZOEN
STUK TV ALERT! Heb jij er altijd al van gedroomd om, net zoals in het
populaire programma Jachtseizoen, te vluchten voor je achtervolgers? Of juist
te zoeken naar losgeslagen gevangenen? Grijp dan nu je kans en doe mee!
TC Schinveld | Duikerweg, Schinveld | 10.00-13.00u | 6 t/m 12 jaar | deelname: gratis

MELD JE AAN

DINSDAG 3 AUGUSTUS | LASERGAMEN & ARCHERY TAG
Na het grote succes in de meivakantie nemen we de laserguns mee naar
buiten. In een vette setting ga je los op spellen als ‘Capture the flag’ en ‘Free
for all’. Uitrusten? Daar is geen tijd voor! Want we pakken ook de bogen en
pijlen ter hand bij een tof potje Archery Tag! Meld je snel aan.
Sporthal Gitek | Leeuwerikstraat 2, Nuth | 10.00-13.00 uur | 6 t/m 12 jaar |
deelname: gratis

MELD JE AAN

DINSDAG 31 AUGUSTUS | REAL LIFE ESPORTS
We sluiten de vakantie af met een te gekke activiteit! Ben jij een baas met
Fortnite? Of de koning van de FIFA Skill Games? Of show jij je moves met
JustDance? We wanen ons in de sportwereld, online én offline, wat we halen
de bekende spelletjes ook naar het speelveld, in reallife. Gaaf toch? Ben erbij.
BMV De Henkhof | Clemensweg 1, Merkelbeek
10.00-12.00 uur en 12.30-14.30 uur | 6 t/m 12 jaar | deelname: gratis

MELD JE AAN

Ook kun je in de zomervakantie meedoen met de
andere activiteiten in de Westelijke Mijnstreek. Ook
voor de kinderen uit groep 1 en 2 hebben we toffe
activiteiten. Bekijk het hieronder. Op de website van
Ecsplore vind je nog meer informatie.

PROGRAMMA SUMMER OF SPORTS AND ARTS
WEEK 1
Klaar voor de zomer? We hopen het! Want we trappen af met veel
spetterplezier. De temperaturen zullen stijgen, maar wij zorgen voor die
welverdiende verkoeling. Of ben jij niet zo’n waterrat? Dan hebben we genoeg
cultuur activiteiten, waarbij je je stoom kunt afblazen met o.a. hiphop, graffiti
en draadfiguren.

WEEK 2
Speurneuzen opgelet! In de tweede vakantieweek gaan we op zoek. Naar
wie? Naar wat? Nou, naar op de vlucht geslagen groepjes tijdens Jachtseizoen.
En naar coördinaten tijdens het Geocachen. Niet zo’n speurneus? Maak dan
kennis met drama, teken een levensgroot fantasiedier of wandel door de
Geheime Tuinen.

WEEK 3
Zomer is zon, zee en… strand! Dat wordt in het Zonnige Zuiden een beetje
moeilijk. Maar met een beetje fantasie kom je een heel eind. Liever geen zand
tussen je tenen? Op woensdag en vrijdag gaan we toneelspelen, wonden en
inktmonsters maken of knutselen met plastic afval.

WEEK 4
Niet bang voor een beetje uitdaging? Dan kun jij je hart ophalen deze week!
Van een beetje viezigheid tijdens onze survivalrun tot de grote hoogtes van
Clip ’n Climb: niets houdt ons tegen. We zoeken de hoge pieken en diepe
dalen op. Of kunnen we je beter uitdagen met een zelfportret of levend
schilderdoek?

WEEK 5
E-sporten is ook sporten! We gaan het bewijzen. Geen ‘vierkante ogen’ voor
jou deze week, want met onze Reallife E-sports zetten we je in actie. We
gamen ons een slag in de rondte. On- en offline! Of toch in voor wat andere
actie? Maak houten huisjes, lapjespoppen of wenskaarten.

WEEK 6
De laatste vakantieweek alweer. Maar niet zo’n sip gezicht! Want we eindigen
met een knaller. Er staan namelijk alleen maar kaskrakers op het programma.
Activiteiten die de afgelopen jaren een succes waren. Ze komen deze week
nog één keer terug.
MELD JE AAN

SPELREGELS
- Bekijk hier onze coronamaatregelen en -richtlijnen.
- Houd 1,5 meter afstand en blijf bij (milde) klachten thuis.
- De activiteiten van Beweegdaelen zijn gratis. De activiteiten van
Ecsplore zijn € 3 per kind per activiteit. Betaling per pin op de dag zelf.
- Aan elke activiteit kan een maximum aantal kinderen meedoen.
Let op, want vol = vol!
- Neem (sport- en buiten)kleding, drinken en eten mee.
- Bij slecht weer worden buitenactiviteiten geannuleerd.
- Deelname is geheel op eigen risico.
- Er kunnen foto’s en/of video’s gemaakt worden voor promotionele
doeleinden voor Beweegdaelen en Ecsplore.
- Ouders uit Beekdaelen met een kleine portemonnee kunnen gebruik 		
maken van het Jeugdfonds Sport Limburg of het Jeugdfonds Cultuur 		
Limburg. Bekijk hier meer informatie.

AANMELDEN
Meld je hier aan voor deze activiteiten. Toch verhinderd? Meld je af via
inschrijving@ecsplore.nl.

WWW.BEWEEGDAELEN.NL

