HUTTENBOUWDORP 2019

Prinsessen&Piraten
Hallo Huttenbouwers!

Algemene informatie

Zit je in groep drie tot en met acht van de basisschool? En woon je in de gemeente Haren? Heb
je zin om de zomervakantie goed te beginnen?

Datum:
16, 17, 18 en 19 juli 2019
Locatie:
Veld bij parkeerplaats achter
		
Zernike College
		Rummerinkhof.
Kosten:
€ 5,00 per kind, per dag.
		
Opgave is niet mogelijk.

Doe dan mee aan de 35e editie van het Huttenbouwdorp. Dit jaar is het thema ‘piraten en
Prinsessen’. Op 16, 17, 18 en 19 juli 2019 kun je
je eigen hut bouwen. Dit jaar vindt het Huttenbouwdorp plaats achter het Maartens College.
Dat betekent vier dagen lang timmeren, zagen,
spijkeren en versieren. De mooiste hut wordt beloond met een prijs. Na de prijsuitreiking worden
alle hutten afgebroken en traditiegetrouw op een
berg geschoven en opgebrand.
Naast het timmeren kun je meedoen aan verschillende leuke activiteiten. Een enthousiaste
groep van ongeveer 30 vrijwilligers heeft er voor
gezorgd dat het ook dit jaar weer een groot feest
wordt.

We hopen dat jij er
ook bij bent!

Kijk voor meer informatie, foto’s, filmpjes,
dagverslagen, deelnemende sponsoren en
vrijwilligers op www.huttenbouwdorpharen.nl
Of volg ons op facebook: Huttenbouwdorp Haren

Het Huttenbouwdorp begint elke ochtend om
9.30 uur. Om 9.15 uur gaan de kassa’s open. Het
Huttenbouwdorp eindigt om 15.00 uur. Dit houdt
in dat de kinderen vanaf 14.45 uur opgehaald
kunnen worden, waarna er nog tot 15.00 uur
tijd is om het veld te verlaten. Op Dinsdag is
het vanaf dit jaar mogelijk om een bandje te
kopen voor de hele week, wel exclusief de
kinderdisco. Hiervoor zijn de kosten € 18,00.

Het Huttenbouwdorp wordt georganiseerd door
jonge vrijwilligers in samenwerking en met
ondersteuning van Torion.
Meer info? Bel of mail naar:
Organisatie Huttenbouwdorp
E-mailadres:
info@huttenbouwdorpharen.nl
Telefoonnummer: 06 - 20 26 67 00

Programma Dinsdag 16 juli 2019

Programma Donderdag 18 juli 2019

9:15 uur:

Kassa’s open.

9:15 uur:

Kassa’s open.

9:30 uur:

Opening van de

9:30 uur:

Verder bouwen aan de hut.

en Piraten, het 35e

13:00 uur:

Snack verrassing.

9:45 uur:

Bouwen aan de hut.

13:30 uur:
		

Activiteit: Water spellen
Tip: neem droge kledsing mee

13:00 uur:

Snack verrassing.

13:30 uur:

Activiteit: Oud hollandse spellen

14:30 uur:
		

Opruimen, ouders/verzorgers
komen de kinderen ophalen.

14:45 uur:
		

Opruimen, ouders/verzorgers 		
komen de kinderen ophalen.

15:00 uur:

Naar huis.

15.00 uur:

Naar huis.

Prinsessen

Huttenbouwdorp.

Programma Woensdag 17 juli 2019
9:15 uur:

Kassa’s open.

9:30 uur:

Verder bouwen aan de hut.

12:30 uur:

Snack verrassing.

13:30 uur: Activiteit: Mega twister
		en touwtrekken
		
14:45 uur: Opruimen, ouders/
		
verzorgers komen de
		kinderen ophalen.
15:00 uur:

Naar huis.

Elke dag kun je:

• 11.00 - 11.30 hamertje tik.
• knutselen bij de knutseltafel.
• je laten schminken.

19:00 – 20:30 uur: Kinderdisco op het Huttenbouwdorp terrein, achter het Rummerinkhof.
Entree kinderdisco is € 1,-. Hiervoor krijg je
wel één consumptie en een zakje chips. Hiervoor graag opgeven bij de activiteitentent.

Programma Vrijdag 19 juli 2019
9:15 uur:

Kassa’s open.

9:30 uur:
		

Afbouwen en klaarmaken van de 		
hutten. Rondom de hut opruimen.

11.00 uur: Ouders mogen de hutten komen 		
		bewonderen.
11.30 uur:

Jury komt de hutten beoordelen.

12:30 uur:

Prijsuitreiking.

13:00 uur: De hutten worden door de
		shovel afgebroken.
13.00 uur: Barbecue. Neem een
		Barbecue-pen mee.
13:15 uur:
		
		
		
		

Bij warm weer eventuele water		
spelletjes in samenwerking 		
met de brandweer. Voor deze
activiteit is het handig droge
kleding mee te nemen.

14.00 uur:

Einde Huttenbouwdorp.

Voor de kinderen:

Voor de ouders:

Doe klompen of schoenen met dikke zolen aan
in verband met spijkers, zonder goeie schoenen
mag je ook niet mee doen. Uiteraard zullen je
ouders worden gebeld om wel goeie schoenen
te brengen.

Het Huttenbouwdorp is voor kinderen uit groep
drie tot en met acht van de basisschool. U hoeft
uw kind(eren) niet op te geven.

Neem zelf een hamer, een blikje voor de spijkers
en een zaag mee, voorzien van naam en
telefoonnummer.
Aangezien we geen weer kunnen voorspellen is
het handig dat je regenkleding, een pet en
zonnebrandcrème mee neemt.
In de grote tent kun je je tas, jas en lunchpakket, voorzien van naam, neerleggen.
Er zijn toiletten en EHBO’ers aanwezig.
Je fiets moet tegen de hekken naast de
toegangsweg gestald worden.
Laat geen spijkers en afval op het terrein zwerven!
De hutten mogen niet beschilderd worden. Haal
decoraties gelijk na de prijsuitreiking van je hut
en doe ze in de afvalbakken of neem ze mee
naar huis!
Huttenbouwdorp is voor kinderen. Let op dat je
ouders niet mee gaan timmeren.
Als je ruzie hebt of boos bent, probeer dit dan
eerst met woorden op te lossen. Als dit niet lukt
kom je naar een vrijwilliger! De vrijwilligers zijn
herkenbaar gekleed en willen je altijd helpen.
Neem het strookje uit dit boekje mee zodat we
je ouders kunnen bellen als dit nodig is.

Denk mee met uw kinderen en let er op dat ze
schoenen met dikke zolen of klompen aantrekken in verband met spijkers.
Mocht u zelf het veld betreden, wilt u er dan aan
denken, zelf ook goede schoenen aan te trekken. Dit voor de veiligheid en het voorbeeld wat
u geeft aan uw kind(eren).
Geef uw kind het strookje mee welke u uit kunt
knippen uit deze brochure. Vermeld daarop alle
gegevens die gevraagd worden. De organisatie
zal deze informatie uitsluitend gebruiken in geval
van calamiteiten.
Uw auto of fiets mag niet op het terrein van het
Huttenbouwdorp of de toegangsweg geparkeerd
worden. Dit in verband met de veiligheid en de
toegankelijkheid voor de hulpdiensten. Gelieve
de fietsen in de rekken te plaatsen.
Het is leuk als u komt maar het is niet toegestaan
om met het bouwen te helpen.
In het kader van de veiligheid, behoudt het Huttenbouwdorp zich het recht voor om kinderen bij
ongehoorzaamheid, herhaaldelijke ruzies en/of
geschillen met andere kinderen, in overleg met
de ouders/verzorgers te laten ophalen.

U

bent

van

harte

welkom op de kijkochtend: vrijdag 19 juli
vanaf 11.00 uur.

Als uw kind wil huttenbouwen, zorg dan minimaal voor
dichte, stevige schoenen. Sandalen en slippers zijn te
gevaarlijk op het huttenbouwveld. Tip: voor extra veiligheid
zijn er speciale zooltjes beschikbaar, zie VeiligeVoeten.nl

Huttenbouwdorp 2019 wordt mede mogelijk gemaakt door:

Naam:

_________________________________________

Het deelnemen aan een activiteit georganiseerd door Torion
geschiedt_________________________________________
op eigen risico. Torion en de
Leeftijd:
vrijwilligers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen en/of eigendommen
School:
_________________________________________
door welke oorzaak dan ook ontstaan tijdens de door Torion
georganiseerde
activiteiten.

Strookje voor de kinderen (inleveren tijdens deelname
aan Huttenbouwdorp)
Allergie/medicijnen:
___________________________
Bijzonderheden:

___________________________

Naam:

Waarschuwen bij calamiteit:
____________________________________________________________
Naam:
_________________________________________

Leeftijd:

____________________________________________________________
Telefoonnummer:

School:

____________________________________________________________

Allergie/medicijnen:

______________________________________________

Bijzonderheden:

______________________________________________

___________________________

Torion zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is. Voor meer informatie verwijzen we u naar de privacy
Waarschuwen bij calamiteit:
statement op de website: www.torion.nl.Tijdens het evenement Huttenbouwdorp worden foto’s gemaakt en geplaatst op onze social

Naam:

____________________________________________________________

media. Indien u bezwaar hiertegen heeft kunt u verzoek tot correctie aangeven, door te mailen naar info@huttenbouwdorpharen.nl
(kruis vakje aan) Hierbij geef
ik aan dat ik bovenstaande tekst heb doorgelezen en geïnformeerd ben over de privacy regels.
Telefoonnummer:
______________________________________________

