
 
 
 
AANMELDFORMULIER ZOMER EVENT MALISKAMP 2019    
   
Op zaterdag 29 juni 2019 organiseert Maliskamp Events van 12.30 tot 24.00 uur het Zomer Event 
Maliskamp. Een feest voor jong en oud: een lustrum-editie 10 jaar Zomer Event Maliskamp! 
 
Geef je op! 
Voor een aantal onderdelen ontvangen we graag je aanmelding: 
- 12.30 – 16.00 u. “Kwisut Beter Maliskamp”; kids van groep 4 t/m 8 en middelbare school jeugd 
- 13.30 – 15.30 u. Mountainbike of Wielrentocht (eigen fiets én helm meenemen) 
- 14.30 – 16.00 u. Actief spelletjes parcours; jongste kids (2,5 jaar t/m groep 3) 
- 18.00 – 20.00 u. BBQ  
 
Bak je mee?! 
Omdat het een echte lustrum-editie is, mag een feesttaart natuurlijk niet ontbreken. Doe mee aan 
‘Heel Maliskamp Bakt’ en maak een feestelijke taart! Je taart mag je op zaterdag 29 juni rond 18.00 
uur tentoonstellen. Na de BBQ kan iedereen proeven en zijn stem uitbrengen op de lekkerste taart. 
Voor de winnaars zijn er natuurlijk mooie prijzen te verdienen! 
 
Borrel en feest mee! 
Daarnaast zijn er nog vele andere feestelijke en gezellige activiteiten waar we je graag verwelkomen: 
- Vanaf 14.30 u. gaat de bar open. 
- Vanaf 16.00 u. gaat de borrel echt los met daarbij lekker ijs, een kinderdisco en bezoek van een 

ballonnenclown. 
- Rond 17.00 u. kunnen de krachten gemeten worden in de touwtrekwedstrijd (teams vormen 

tijdens de borrel). 
- Vanaf 20.00 u. gaat het feest los met een spetterend live optreden van de band SIGS! 
 
 
Geef je uiterlijk zaterdag 22 juni a.s. op door de achterzijde van dit formulier ingevuld in te 
leveren bij, en direct af te rekenen aan, de kassa van onze Buurtmarkt.  
 
  



 
 
Naam              

Adres              

Mobiele telefoon      Email       
 
 
Dagprogramma volwassenen en oudere jeugd 
 

Keuze Aantal deelnemers Naam/namen  
Wielren omloop   
Mountainbike parcours   

 
 
Dagprogramma kinderen  
Deelname aan de activiteiten voor kinderen t/m groep 3 is gratis. Voor kids vanaf groep 4 is deelname 
gratis gecombineerd met deelname aan de BBQ, anders kost deelname € 3,00. 
 

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 muntjes (contant te betalen). 
 

Keuze Prijs Aantal 
vlees 

Aantal 
vegetarisch 

Totaal 

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

Totaal:   € ........ 
 

Totaal Bedrag € ........ 
 
HULP (graag vanuit elk deelnemend gezin hulp gedurende minimaal 1 tijdvak!) 
Ik help graag mee!  naam     email                    
 

29 juni: 
�  09.00 – 12.00 uur – opbouwen/versieren 
 
Begeleiding 
�  12.30 – 16.00 uur – dagprogramma gr 4 – 8/   
middelbare school 
�  14.30 – 16.00 uur – dagprogramma t/m 
groep 3  
 
Bardienst draaien 
�  14.30 – 16.00 uur 
�  16.00 – 18.00 uur 
�  18.00 – 20.00 uur 
�  20.00 – 22.00 uur  
�  22.00 – 24.00 uur 
 

Helpen bij BBQ 
�  18.00 – 19.00 uur (BBQ-en) 
�  19.00 – 20.00 uur (BBQ-en) 
�  20.00 – 20.30 uur (opruimen) 
 
Opruimen 
�  24.00 – 01.00 uur (na het feest) 
�  zondag 30 juni 11.00 uur  

 


