
Zomer Event Maliskamp

Wijk Maliskamp

ZOMER EVENT      Zaterdag 23 juni

Schrijf je nu in!     Buurtmarkt Maliskamp

            Kijk ook op www.wijkmaliskamp.nl 

           facebookpagina: @wijkmaliskamp, twi! er: @wijkmaliskamp



Programma Zomer Event Maliskamp zaterdag 23 juni 2018

Alle ac� viteiten starten bij de Zomer Event Loca� e tussen Speeltuin ‘t Lijsterbosje en het Dierenpark.

13.00 - 16.00 uur Break Out Maliskamp voor kids (groep 4 t/m 8; zwemdiploma A en B verplicht!)

Uitdagend parcours op en rond het water van zwemvijver Coudewater/Zandbergen. We organise-

ren deze expedi� e in samenwerking met de scou� ng. Opgeven via aanmeldingsformulier; deel-

name is gra� s in combina� e met deelname aan de BBQ, anders 3 euro

13.30 - 15.30 uur Mountainbiketocht, wielrenomloop of fi etsverkenning (volwassenen)

Verken de mooie omgeving van Maliskamp per fi ets. Je kunt kiezen uit 3 verschillende tochten, dus 

er is voor ieder wat wils. Cross mee door de bossen op je mountainbike, kies het juiste verzet op 

je wielrenfi ets of geniet van het uitzicht op je gewone fi ets. Opgeven via aanmeldingsformulier; 

deelname is gra� s, eigen fi ets meenemen

14.00 - 15.00 uur Hondenworkshop (hondenbezi# ers)

Dit jaar een speciale ac� viteit voor honden � jdens het Zomer Event. Suzanne Heukels van Honden-

school De Lijn gee"  een hondenworkshop en leert jullie beter samen werken en nog meer plezier 

te hebben. De workshop vindt plaats bij de Zandbergen. Opgeven via het aanmeldingsformulier; 

deelname is gra� s

14.30 - 16.00 uur Spelletjes voor de jongste kids (2,5 jaar tot en met groep 3)

In speeltuin ‘t Lijsterbosje organiseren we een ac� ef spelletjes parcours. Samen spelen en plezier 

maken! Opgeven via aanmeldingsformulier; deelname is gra� s

16.00 - 17.00 uur Ponyrijden (kids)

Niks leukers dan een rondje op een pony, toch?! Het kan � jdens het Zomer Event Maliskamp!

vanaf 16.00 uur Borrel, Kinderdisco en Rodeos$ er

Tussen de ac� viteiten in de middag en de BBQ in de avond zal er een borrel zijn op

de Zomer Event Loca� e. Tijdens de borrel is er een kinderdisco: dansen op een echte dansvloer! 

Voor de oudere jeugd en voor stoere volwassen zal vanaf 17 uur een echte Rodeos� er zijn rondjes 

draaien, hoe lang kan jij blijven zi$ en?

18.00 - 20.00 uur BBQ

Ook dit jaar zullen we weer gezellig met elkaar eten. Opgeven via aanmeldingsformulier; deelname 

aan de BBQ kost 12,50 euro voor volwassenen en 8 euro voor kids (vlees of vegetarisch) 

20.00 - 24.00 uur Party!

DJ Tom draait weer de leukste plaatjes. De voetjes kunnen van de dansvloer!

Schrijf je nu in voor het Zomer Event. Inschrijven en betalen kan bij de Buurtmarkt Maliskamp. 

Inschrijff ormulieren liggen in de winkel en kunnen gedownload worden van www.wijkmaliskamp.nl. 

De inschrijving sluit op zaterdag 16 juni!


