
Heb jij last  
van keuzestress? 

□ Ja 

□ Nee 

□ Nu wel 

Regionale ontmoe ngsdag 

voor eners, gezinnen en de middengenera e 
15 april, 10.00-19.00  
Paviljoen Eszicht, Noordlaren 

 

Geef je op voor 1 april, want vol = vol! 



Keuzes maken? Kinderspel! 

Stel je voor: een heerlijke dag in de buitenlucht, omringd door groen en met de zon op je gezicht. 
Je voelt de stress en drukte van het dagelijks leven van je af glijden en geniet van de ontspannen 
sfeer. Je hebt goede gesprekken en er wordt volop gelachen. Klinkt goed, toch? 

 

“Dag vol ontspanning, inhoud, gezelligheid en natuur” 
 
Dat is precies wat het programma van de regionale ontmoe ngsdag inhoudt! Met ac viteiten 
voor kinderen én volwassenen, is er voor ieder wat wils. Samen kun je genieten van crea eve 
workshops en uitdagende (buiten)spellen, terwijl je ook de jd kunt nemen voor diepgaande ge-
sprekken met gelijkgestemden. 

Ontmoet nieuwe mensen jdens het kennismakingsspel, maak een ontspannen wandeling door 
de natuur en geniet van verschillende workshops en ac viteiten gericht op het aanpakken van 
keuzestress. Voor de kinderen zijn er ook leuke ac viteiten georganiseerd. Tijdens het lunchen en 
avondeten is er een gezellige sfeer en delen we ervaringen. 

Kortom, deze dag is de perfecte gelegenheid om meer inzicht te krijgen in jezelf, je familie en de 
doopsgezinde tradi e. En je leert ook nog beter te kiezen.  
 
Wacht niet te lang en KIES vandaag nog om je aan te melden. Zo ben je verzekerd van een plek op 
deze bijzondere dag. Doopsgezind-zijn is geen must; iedereen is welkom! Neem dus gerust een 
vriend(in) of buur mee.   

We zien je graag op 15 april! 

 

 

 

Aanmelden en betalen via onderstaande link of QR-code: 

 www.bit.ly/41DZf3B 
 

Kosten €17,50 per volwassene en €5,- per kind/jongere 
Adres: Paviljoen Eszicht, Duinweg 6, Noordlaren 

Voor vragen, mail Nick Everts (Regiopredikant Groningen en  
Drenthe) via contact@nickeverts.nl  
 
 

 

 

 


