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Voorjaar in Maliskamp

LENTESCHOONMAAK zaterdag 21 maart

PAASFEEST maandag 13 april



Evenementenkalender Wijkbelangen I Stichting Wijkraad I Maliskamp Events

Voorjaarsschoonmaak Speeltuin ‘t Lijsterbosje
Zaterdag 21 maart, 13.00 tot 16.00 uur
Kom zaterdagmiddag 21 maart de handen uit de mouwen steken in Speeltuin ’t 
Lijsterbosje! Op het programma staat de voorjaarsschoonmaak waarbij we de 
speeltuin weer zomer- en speelklaar maken. Rond 16.00 uur sluiten we natuurlijk 
af met een drankje voor alle harde werkers.

Samen eten Paaslunch
vrijdag 3 april, 12.30 uur, Ons Trefpunt
Samen eten is een feest want samen eten verbindt. Vindt u het gezellig om met 
andere buurtbewoners te lunchen? Voor een klein bedrag (€ 6,-) kan iedereen 
vanaf 55+ aanschuiven voor een vers bereide maaltijd. Aanmelden voor 29 maart 
bij Miranda Geurts van Kessel (073-5215047/06-33720606)

Paasfeest
Maandag 13 april, 11.00 uur, Speeltuin ‘t Lijsterbosje
Bijkletsen met buurtgenoten en eieren zoeken voor de kinderen. Om er een echte 
paasbruch van te maken van te maken zou het leuk zijn als je zelfgebakken taart 
mee kunt nemen, zoet of hartig! Een natuurlijk een thermoskan koffie en thee.

Koningsdag Kinderrommelmarkt
Maandag 27 april
Er wordt druk gewerkt aan de invulling van een nieuwe activiteit in de wijk op 
Koningsdag. Er zal in ieder geval een kinderrommelmarkt zijn, maar ook andere 
oranje-activiteiten. Hou de sociale media en aankondiging in de buurtmarkt in de 
gaten voor het tijdstip, locatie en activiteiten.

Samen eten
Vrijdag 19 juni, 17.00 uur, Ons Trefpunt
Samen eten is een feest want samen eten verbindt. Vindt u het gezellig om met 
andere buurtbewoners te dineren? Voor een klein bedrag (€ 10,-) kan iedereen 
vanaf 55+ aanschuiven voor een vers bereide maaltijd. Aanmelden voor 14 juni 
bij Miranda Geurts van Kessel (073-5215047/06-33720606)

Zaterdag 27 juni, Zomer Event Maliskamp, zet het alvast in je agenda!


