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

Wijk- & spelweken
Ossenkoppelerhoek

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
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de zomer
wijkweken
Avedan was voorheen Scoop

Wijkweek

Spelweek

Future and past

Toekomst en verleden

Wanneer
Waar
Voor wie

Wanneer
Waar
Voor wie
Kosten
Inschrijving

30 juli t/m 2 augustus
Contactpersoon
Wijkcentrum de Driehoek
Patricia Kuster
tieners uit de wijk
email
p.kuster@avedan.nl
Ossenkoppelerhoek
mobiel
06 - 41 14 25 77
Inschrijving aanmelding kan via de mail,
deelname is pas definitief na betaling

Maandag 30 juli

techno-middag techniek maakt je wijzer…
bouw je eigen zenuwspiraal, rijdende
auto, stoplicht of andere leuke technische
hoogstandjes!
Tijd
14.00 - 16:00 uur
Kosten
€ 2,- p.p.
Voor wie
tieners van 10-14 jaar

Dinsdag 31 juli

meidenuitje Deventer we gaan met de
trein naar Deventer, hier gaan we lunchen
en shoppen
Tijd
10.00 - 18.30 uur
Kosten
€ 5,- p.p.
Voor wie
meiden van 10-14 jaar
meer info zie aparte flyer.

6 t/m 8 augustus
Contactpersoon
Wijkcentrum de Driehoek
Anneloes Timmerman
iedereen van 4 - 9 jaar
email
a.timmerman@avedan.nl
€ 7,50 p.p. voor de hele week
mobiel
06 -15 85 15 84
via mail: a.timmerman@avedan.nl
(inschrijving is pas definitief na betaling en vol=vol)

Woensdag 1 augustus

jongensuitje Forelvissen we gaan
forelvissen bij ‘De Forelderij’ in Usselo,
na een lunch in het wijkcentrum vertrekken
we die kant op.
Tijd
11.30 - 17.00 uur
Kosten
€3,- p.p.
Voor wie
jongens van 10-14 jaar
Max. aantal 12 jongens

Donderdag 2 augustus

afsluitende BBQ Healthy style
we bereiden samen een gezonde barbecue
voor om hierna lekker te gaan eten
Tijd
15.00 - 18.30 uur
Kosten
€2,- p.p.
Voor wie
tieners van 10-14 jaar

Maandag 6 augustus

kom knutselen in de toekomst
Tijd
10.00 - 12.00 uur
doe iets liefs voor het verleden
Tijd
14.00 - 16.00 uur

Dinsdag 7 augustus

samen pannenkoeken eten en speurtocht
naar een muzikale voorstelling.
Tijd
12.00 - 16.00 uur

Woensdag 8 augustus

ontdekkingsreis naar het verleden
Tijd
10.00 - 17.00 uur

