
doe je mee?
maandag 25 juli t/m vrijdag 2 september

week 1
Ready for summer? We hopen het! We trappen de zomer-
vakantie af met glow in the dark, Jachtseizoen en stoere 
Urban Culture. Zodra de temperaturen stijgen, zorgen wij 
voor die welverdiende verkoeling. Weten wat, waar en 
wanneer? Ga dan naar onze website!

week 4
Niet bang voor een beetje uitdaging? Dan kun jij je hart 
ophalen deze week! Van het toffe padellen naar een 
kunstwerk voor op een rotonde, en van een middag vol 
met stoere voetbalspellen naar een schimmenspel:  
niets houdt ons tegen. Zorg dat je er bij bent! 

Week 2
We gaan door! Met opnieuw spectaculaire waterpret, 
maar ook met een miniatuur stad en geheime natuur.  
De tweede vakantieweek heeft voor ieder wat wils. Speur 
eens rond op onze vakantiepagina en geef je snel op!  

week 3
Ook zo’n fan van fietsen? Wij wel! Liefst op de racefiets  
of mountainbike. Word onderdeel van ons peloton! Of 
toch in voor andere actie? Met multi-sports, een film of  
op de BMX-fiets. Fiets naar het formulier en meld je aan 
voor deze topweek!

Spelregels
. Het complete programma staat op www.ecsplore.nl. .  Het programma bestaat uit activiteiten voor kinderen van  

4 t/m 12 jaar. Bij de activiteit staat aangegeven voor welke  
leeftijd de activiteit geschikt is..  Deelname aan de activiteiten op dinsdag en donderdag kost  
€ 3,- per deelnemer, per keer. Pinnen en contant betalen is  
mogelijk!. Deelname aan de activiteiten op woensdag en vrijdag is gratis.  .  Aan elke activiteit kan een maximum aantal kinderen  
meedoen: vol=vol!. Bij alle zwemactiviteiten is diploma A verplicht!.  Zorg voor geschikte kleding en schoeisel. Houd rekening met 
binnen- en buitenaccommodaties. .  Voor eten en drinken wordt niet gezorgd. Zorg dat je dit zelf 
meeneemt..  De activiteiten worden begeleid door professionals van Ecsplore 
met een BHV-diploma, samen met gecertificeerde partners..  Wij houden de weersvoorspellingen in de gaten. Bij (extreem) 
slecht weer krijg je altijd een bericht via mail!. Wijzigingen in programma en tijden zijn voorbehouden. .  Deelname is geheel op eigen risico. De organisatie is niet aan-
sprakelijk voor eventueel letsel of schade..  Er kunnen foto’s en/of video’s gemaakt worden voor promotionele 
doeleinden.. Heeft u een laag inkomen? Er zijn verschillende regelingen  

 beschikbaar zodat uw kind toch kan deelnemen aan onze activiteiten.  
 Kijk op www.ecsplore.nl/vergoedingsregelingen voor meer informatie.

6 weken lang
4 DAGEN PER WEEK Summer of Sports and Arts 2022

Op onze website hebben we alles op een rijtje gezet. 
Ga dus snel naar www.ecsplore.nl en kies je 

favoriete activiteiten. Zien we je deze vakantie?

PROGRAMMA 

week 5
We kunnen er geen genoeg van krijgen. Van al dat sporten 
en culturen krijgen wij energie! Ga je deze week met ons 
mee op de step/skates? Naar Zone10? Ontgrendel je De 
Kluis? Of maak je liever glitter tattoos en zoek je naar  
natuur tussen de tegels? Ga met ons mee op pad en laat  
ook jouw hart sneller kloppen!

Summer of Sports and Arts gaat van start! Laat dat zomerse weer 
maar komen, want wij staan weer zes weken lang, vier dagen per 
week voor je klaar met de tofste activiteiten. Sport, spel, cultuur 
én veel zon: alle vertrouwde elementen zitten erin! Ook voor  
kleuters staan meerdere activiteiten gepland. 

Let op  
Je ontvangt géén reminder meer.  
Ben je na aanmelding toch verhinderd?  
Meld je dan af via inschrijving@ecsplore.nl.

AANMELDEN
. Ga dan naar  

 www.ecsplore.nl/aanmelden

. Kies de activiteiten waaraan je wilt  
 meedoen en meld je aan!. Je ontvangt automatisch een bevestiging  
  van je inschrijving én verdere informatie 

over de activiteiten.

Cultuur @ Cruyff Courts
Samen met de Johan Cruyff Foundation en het Jeugdfonds Sport 
en Cultuur organiseren wij dit jaar Cultuur @ Cruyff Courts. Elke 
woensdag in de vakantie vinden er supervette Urban workshops 
plaats. Graffiti of freerun, breakdance of rap: op het Cruyff Court  
in Sittard krijg je de kans om te ontdekken wat je leuk vindt.

Extra tof: er zullen het hele zomerprogramma meer Urban  
activiteiten worden georganiseerd. Weten welke of meer informatie? 
Ga dan naar www.ecsplore.nl of kijk op Cultuur@Cruyff Courts. 

Week 6
De laatste vakantieweek is aangebroken. Maar niet 
zo’n sip gezicht! Er staan nog toffe activiteiten op het 
programma. Expeditie Robinson, Street Sports, Graffiti… 
teveel op om te noemen. We eindigen met een knal! 
Figuurlijk dan hè.  Vlieg snel naar onze website en  
doe mee!
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