
13.00 – 15.00 uur

WATERFESTIJN IN HET ZWEMBAD          DINSDAG 16 AUGUSTUS

Zwembad de Marke

Heb jij minimaal zwemdiploma A, dan kun 

je heerlijk komen klimmen en klauteren 

over een stormbaan die in het zwembad 

ligt, hoe gaaf is dat!?

Groep 3 t/m 8 13.00 – 14.00 uur*
13+ Jaar 15.15 – 16.15 uur

BUIKSCHUIFBANEN           VRIJDAG 19 AUGUSTUS

MFC de Marke (grasveld)

Doe je zwemkleding aan en neem een flinke 

aanloop, want deze dag zullen er 2 

buikschui�anen klaarstaan om lekker over 

heen te schuiven!

*Bij voldoende animo is een extra ronde mogelijk.

Groep 3 t/m 8 13.00 – 14.15 uur*

FREERUNNING            DONDERDAG 18 AUGUSTUS

MFC de Marke (pleintje achter de Marke)

Freerunning van Elevation Freerun – 

BUITEN! Ga op je eigen coole manier over 

de verschillende obstakels heen.

*Bij voldoende animo is een extra ronde mogelijk.

www.hubhattem.nl

PROGRAMMA
HATTEMS ZOMERFESTIJN

A
diploma vereist 



LIJKT HET JE LEUK OM MEE TE DOEN 

AAN ÉÉN (OF MEERDERE) VAN ONZE 

ACTIVITEITEN?

Meld je dan nu aan want vol = vol
Mail naar info@hubhattem.nl onder 
vermelding van je naam + groep en aan 
welke activiteit(en) je wilt deelnemen.

Groep 3 t/m 8 13.00 – 14.00 uur*

APENKOOI             MAANDAG 22 AUGUSTUS

MFC de Marke Sporthal

Apenkooi is toch het leukste spel wat je kan 

spelen in de gymzaal? Klimmen klauteren en 

jezelf helemaal uitleven!

*Bij voldoende animo is een extra ronde mogelijk.

Groep 3 t/m 8 12.00 – 15.00 uur

SPECTACULAIRE AFSLUITING ZOMERFESTIJN!        DONDERDAG 25 AUGUSTUS

MFC de Marke (pleintje achter de Marke)

Rees outdoor is aanwezig voor een spectaculair 

parcours. Er zijn nog meer to�e activiteiten deze 

middag en alle kinderen krijgen nog wat lekkers. 

Kom gezellig langs met je vrienden/vriendinnen 

en doe lekker mee!

Groep 3 t/m 8 13.00 – 14.00 uur*
13+ Jaar 15.15 – 16.15 uur

WATERSTORMBAAN           DINSDAG 23 AUGUSTUS

MFC de Marke (grasveld)

Een mega stormbaan, helemaal nat gemaakt 

zodat je er lekker over kunt klimmen, klauteren 

én glijden!

*Bij voldoende animo is een extra ronde mogelijk.

www.hubhattem.nl

SPECTACULAIRE

25 AUGUSTUS 13:00


