
 
 

Kom en Beleef markt 

Een interactieve markt voor jong & oud 
 

10.00 – 14.00 uur, in en om sporthal de Spronk, Vledder 
Middenweg 13, 8381 XM Vledder 

 
Een interactieve markt voor jong en oud. Er zijn verschillende kramen, er worden workshops 

gehouden, demonstraties gegeven en u kunt meedoen aan verschillende activiteiten. Deelname 

aan activiteit(en) is gratis! 

Programma  

Rollator check    10.00 – 14.00 uur 

E-bike clinic    10.00 – 14.00 uur 

MEGA games, elektrische steps 10.00 – 14.00 uur 

Parcours fietsen               10.00 – 14.00 uur 

Duofietsen    10.00 – 14.00 uur 

Doelschietbord                10.00 – 14.00 uur 

Aerobics, air-trackbaan  10.00 – 10.30 uur 

Santodojo    10.30 – 11.00 uur 

Brein in beweging   11.00 – 11.30 uur 

Aerobics, air-trackbaan  11.30 – 12.00 uur 

Winactie en Escape the Truck* 12.00 – 14.00 uur  

Brein in beweging   13.00 – 13.30 uur 

Santodojo    13.30 – 14.00 uur 

 

Winactie Escape the truck! (Deelname vanaf 12 jaar) 

Hoeveel appels staan gelijk aan de hoeveelheid vitamine C in één kiwibes? 
Weet u het antwoord? Stuur uw antwoord naar de beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl 

Tijdens de markt wordt de winnaar om 12.30 uur bekend gemaakt. De winnaar mag daarna 

deelnemen aan Escape the Truck. 

 

Voor meer informatie over de markt of de activiteiten kunt u contact opnemen met de 

beweegcoaches van de gemeente Westerveld via telefoonnummer 14 0521 of per e-mail via 

beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl  

De ‘Kom en Beleef markt Vledder’ is een initiatief van de werkgroep ‘Vledder e.o. in Actie’. 
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Wilt u graag naar de markt maar heeft u geen vervoer, geen probleem! U kunt tijdens de markt, 

kosteloos, gebruik maken van de Naobuurtbus.  

 

 

 

 

Bent u niet in de gelegenheid om naar een opstappunt komen? U kunt thuis worden opgehaald. 

Meld u hiervoor uiterlijk vrijdag 3 april aan. Dit kan per e-mail via naobuurtbus@gmail.com of 

telefonisch via 06-58925937. 

 

 

 

De ‘Kom en Beleef markt Vledder’ is een initiatief van de werkgroep ‘Vledder e.o. in Actie’. 
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