
	

	 	

	

	

	

Hoi	(naam)?,	

Hierbij	willen	wij,	de	jeugdkerkwerkers	van	de	PGA	Almelo	je	uitnodigen	voor	een	
gezamenlijke	jeugdmiddag.		

Wanneer:			Zondag	25	september	2022	

Hoe	laat:					van	13.30	tot	16.00	(inloop	vanaf	13.15)	

Waar:										Blokhut	van	de	Blauwe	Reigers	aan	de	Oude	Wierdenseweg	in	Almelo	(ingang	aan	de																												
z																			zelfde	zijweg	als	de	hockeyvelden	en	het	crematorium,	maar	dan	de	1e	mogelijkheid	l										
i																				links)		

Voor	wie:				alle	kinderen	en	jongeren	van	4	tot	en	met	25	

Wát	dan:						voor	de	kinderen	van	4	tot	en	met	10	spelletjes	en	andere	leuke	en	lekkere	dingen	

	 	 					voor	de	jeugd	van	11	tot	en	met	15	een	escaperoom	met	allerlei	opdrachten		

	 	 					voor	de	jongeren	en	jongvolwassenen	van	16	tot	en	met	25	óok	een	escaperoom…																																																																
m																		maar	dan	een	andere…	

is	dat	het?		Nee	joh,	we	hebben	ook	tijd	voor	gezellig	samen	bij	het	vuur	te	zitten	en	daar	zijn												
n																			natuurlijk	marshmallows	en	broodjes	om	te	bakken…			

afmelden:			We	gaan	ervan	uit	dat	je	komt.	Kun	je	niet,	of	wil	je	niet(kunnen	we	ons	dus	ècht	
																						niet	voorstellen…	stuur	dan	een	mailtje	naar		aafke.hagens@gmail.com		

vragen:	 4	tot	10	bel	Afke	Huldrike	op	06	38	64	32	08	
																						11	tot	15	en	16	tot	en	met	25	bel	of	app	Aafke	Hagens	06	22	16	43	69	
	
	
	

Wij	hebben	er	onwijs	veel	zin	in.	We	hopen	jullie	ook!	
	
	

																					

					

					 			

	

	

  Hallo allemaal,

  Dit is een uitnodiging voor een jeugdmiddag voor alle kinderen en jongeren  
  van de Protestantse Gemeente Almelo.

Wanneer:  Zondag 25 september 2022

Hoe laat:  van 13.30u tot 16.00u (inloop vanaf 13.15u.)

Waar:   Blokhut van de Blauwe Reigers aan de Oude Wierdenseweg  
  in Almelo (ingang aan de zelfde zijweg als de hockeyvelden en het crematorium,  
  maar dan de 1 e mogelijkheid links)
Voor wie:  Alle kinderen en jongeren van 4 tot en met 25

Wát dan:  Voor kinderen tot en met groep 6 van de basisschool spelletjes en andere leuke  
  en lekkere dingen. Vinden je vader en/of moeder het spannend je alleen te laten,  
  dan mogen ze best blijven hoor.
  Voor kinderen van groep 7 en 8 en jongeren tot en met 15 een puzzeltocht met Noach  
  met allerlei opdrachten.
  Voor de jongeren en jongvolwassenen van 16 tot en met 25 een challenge

Is dat het?  Nee joh, we hebben ook tijd voor gezellig samen bij het vuur te zitten en  
  daar zijn natuurlijk marshmallows en broodjes om te bakken… en er is genoeg te drinken

Afmelden:  We gaan ervan uit dat je komt. Kun je niet, of wil je niet (kunnen we ons dus ècht
  niet voorstellen…) stuur dan vóór maandag 19 september 
  een mailtje naar yeszinin@gmail.com

Aanmelden:  Om niet veel teveel of te weinig in te slaan willen we je vragen je aan te melden.
  Stuur vóór maandag 19 september een mailtje naar yeszinin@gmail.com en  
  geef dan ook meteen door of je dieetwensen of voedselallergiën hebt.
Vragen:  Heb je vragen? Mail ook weer naar yeszinin@gmail.com

  
  Wij hebben er onwijs veel zin in. We hopen jullie ook!

  Jeugdwerkleiding vanuit verschillende wijken van de PGA:
  Aafke Hagens, Adriande Uspessij, Afke-Huldrike Hiemsta,  
  Jennie Sloof, Monica Schwarz en Nico Knol.


