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
Windmolenbroek

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

Wijkweek

Spelweek
Ik ga op reis en ik neem mee...

Wanneer
Waar
Voor wie
Kosten

22, 24 en 26 juli 2018
Wijkcentrum Möll’nwiek
iedereen van 10-18 jaar
geen

Maandag 23 juli

graffiti workshop, panna kooi & BBQ
Tijd
18.30 - 21:30 uur

Woensdag 25 juli

multiculturele eetfestijn, diverse spellen
en live muziek
Tijd
18.30 - 21.30 uur

Contactpersoon
Frensel de la Merced
email
f.delamerced@avedan.nl
mobiel
06 -14 77 03 52

Wanneer
Voor wie
Kosten
Aantal
Inschrijving

Vrijdag 27 juli

Maandag 27 augustus

Woensdag 29 augustus

Dinsdag 28 augustus

picknicken
Tijd

panna knock out toernooi, BBQ
Tijd
12.00 - 17.00 uur
Bij opgave volgt meer info.

27 t/m 30 augustus 2018
iedereen van 5-10 jaar
€ 10 p.p. voor de hele week
maximaal 32 kinderen
woensdag 4 juli 10.00-11.00 uur
in wijkcentrum de Möll’nwiek

tenten versieren
Tijd
13.30 - 15.30 uur

creatieve morgen
Tijd
9.30 - 11.30 uur
spel en sport
Tijd
13.30 - 15.30 uur

Contactpersoon
Ine Oude Egberink
email
i.oudeegberink@avedan.nl
mobiel
06 -10 39 67 25

creatieve morgen
Tijd
9.30 - 11.30 uur
13.30 - 15.30 uur

Donderdag 30 augustus
dagje uit
Tijd

10.00 - 17.00 uur

