Huttenland
samen of alleen een echte houten hut bouwen? Kom dan naar Huttenland!

Dromen
Wanneer
Waar
Voor wie

13 t/m 29 augustus 2018
speeltuin Koedijk Ossenkoppelerhoek
(Kruising Koedijk/Jan Vermeerstraat)
iedereen van 8 - 14 jaar

Contactpersoon
Jacco Vinke
email
j.vinke@avedan.nl
mobiel
06 -10 01 3361

het wordt
weer zomer
in de wijk

Zomer activiteiten
De Riet

voorkom lange wachtrijen en schrijf je vooraf in op www.avedan.nl/activiteit/huttenland

Woensdag 29 augustus

sloophuttenfeest
ook dit jaar eindigen we Huttenland weer met het Sloophuttenfeest. Neem vrienden en
familie mee en laat je hut zien, want daarna worden de hutten afgebroken en sluiten we
af met een vreugdevuur
Tijd
19.00 - 21.00 uur
voor het volledige programma en andere bijzonderheden; kijk op onze facebookpagina.
www.facebook.com/huttenland

de zomer wijkweken
www.avedan.nl

Postbus 255 - 7600 AG Almelo - Plesmanweg 9 - 7602 PD Almelo
0546 - 544 100 - info@avedan.nl - www.avedan.nl

de zomer
wijkweken
Avedan was voorheen Scoop

Zomer activiteiten De Riet

Dinsdag 24 juli

springfestijn met pannekoeken
Tijd
11.00 - 13.30 uur
Waar
veldje naast speeltuin
Nieuwland
Voor wie
kinderen van 4 tot 10 jaar
koken met meiden
Tijd
15.30 - 18.00 uur
Waar
wijkcentrum de Schöppe
Voor wie
meiden van 10 tot 14 jaar
Kosten
€ 3,00 euro p.p.

Woensdag 25 juli

tieneruitje naar corpus
Tijd
9.30 - 17.30 uur
Waar
verzamelen voor de Schöppe
waar we met een bus
vertrekken richting corpus
Voor wie
tieners van 10 t/m 14 jaar
Kosten
€ 5,00 euro p.p.

Maandag 30 juli

spelletjesmiddag
Tijd
12.00 - 14.30 uur
Waar
wijkcentrum de Schöppe
Voor wie
kinderen van 4 t/m 10 jaar
Kosten
€ 1,00 euro p.p.

Dinsdag 31 juli

stedelijk meidenuitje naar Deventer
Tijd
9.30 - 11.30 uur
Kosten
€ 5,00 euro p.p.

Woensdag 1 augustus

zwemmen + bbq
Tijd
12.00 - 17.00 uur
Waar
we vertrekken per fiets om
12.00 uur naar het sportpark
om te zwemmen, om 15.00
uur fietsen we terug naar het
wijkcentrum waar we van
15.30 tot 17.00 uur samen
gaan bbq-en.
Voor wie
tieners van 10 t/m 14 jaar
Kosten
€ 3,00 euro p.p.

