
AANMELDFORMULIER ZOMER EVENT MALISKAMP 2018    
   
Op zaterdag 23 juni 2018 van 13.00 - 24.00 uur organiseert Maliskamp Events het Zomer Event 
Maliskamp voor jong en oud. Om 13.00 uur starten we het Zomer Event bij de feestlocatie tussen 
Speeltuin ’t Lijsterbosje en het Dierenpark. Voor de oudere kids organiseren we de “Break Out 
Maliskamp” in samenwerking met Scouting St Tarcisius. Voor volwassenen zijn verschillende 
fietstochten (mountainbike, wielrennen of toerfietsen) en ook is er een hondenworkshop verzorgd door 
Suzanne Heukels van Hondenschool De Lijn. Voor de jongste kids is er een actief programma in het 
Lijsterbosje. Tijdens de borrel is er een kinderdisco, staan er pony’s klaar om een rondje mee te rijden, 
en daagt de rodeostier je uit om te proberen te blijven zitten. Natuurlijk ook dit jaar weer een  BBQ en 
geweldig feest. Jullie komen toch ook?!  
 
Geef je dan uiterlijk zaterdag 16 juni a.s. op door dit formulier ingevuld in te leveren bij, en 
direct af te rekenen aan, de kassa van onze Buurtmarkt (u ontvangt dan een betalingsbewijs).  
 
Naam              

Adres              

Mobiele telefoon      Email       
 
Dagprogramma volwassenen 
Verzamelen fietsactiviteiten: 13.30 u met fiets, bij de Zomer Event Locatie. 
Verzamelen hondentraining: 14:00 u bij het grasveld bij de Zandbergen-plas (Coudewaterterrein).  
 
Keuze Aantal deelnemers Naam/namen  
Wielren omloop   
Mountainbike parcours   
Fietstour   
Hondentraining   

 
Dagprogramma kinderen  
Verzamelen jongste kids (t/m groep 3):  14.30 u bij de Zomer Event Locatie.  
Verzamelen kids (groep 4 t/m 8):  13.00 u met fiets bij de Zomer Event Locatie. 
Zwemdiploma A en B verplicht voor activiteit kids groep 4 t/m 8! 
 
Voornaam en achternaam Evt allergieën Leeftijd + groep 
   
   
   
 Prijs Aantal Totaal 
Kids vanaf groep 4: deelname activiteiten bij geen 
deelname aan BBQ  

€ 3,00  € 

 
Avondprogramma 
We gaan met zijn allen gezellig BBQ'en. Keuze vlees of vega arrangement. Salades, sauzen, 
stokbrood zijn inbegrepen. Drankjes worden afgerekend met consumptiebonnen. 
Keuze Prijs Aantal 

vlees 
Aantal 
vegetarisch 

Totaal 

Kind (vlees of vegetarisch) € 8,00    
Volwassene (vlees of vegetarisch) € 12,50    

 Totaal: € 
 
Totaal Bedrag (dagprogramma kids en BBQ) € 

 
HULP (graag vanuit elk deelnemend gezin hulp gedurende minimaal 1 tijdvak!) 
Ik help graag mee!  naam     email                    
23 juni: 
�  08.30 – 12.00 uur – opbouwen/versieren 
�  13.00 – 16.00 uur – begeleiding 
dagprogramma groep 4 – 8 
�  14.30 – 16.00 uur – begeleiding 
dagprogramma  t/m groep 3  
�  16.00 – 18.00 uur – bar draaien 

�  18.00 – 20.30 uur – uur helpen bij de BBQ   
�  18.00 – 20.00 uur – bar draaien 
�  20.00 – 22.00 uur – bar draaien 
�  22.00 – 24.00 uur – bar draaien 
�  24.00 – 01.00 uur – opruimen  
 
�  24 juni 11.00 uur – opruimen   


