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ZOMERVAKANTIE

Ook dit jaar verrijst in de laatste week van
de zomervakantie alweer voor de 20e keer
het Huttendorp in het Capelse Schollebos.

Middels deze nieuwsbrief informeren we alle

GEEN SPIJKERS IN JE VOETEN !

deelnemende kinderen, hun ouders/verzorgers,

Ieder jaar gebeurt het helaas altijd wel een aantal keer

vrijwilligers, medewijkbewoners, sponsoren en

dat een kind in zijn of haar enthousiasme per ongeluk in
een spijker stapt tijdens het huttenbouwen. Gelukkig

Een week waarbij oorspronkelijk alleen met

subsidieverstrekkers over het weekprogramma

oude

werden

en andere belangrijke zaken van deze jaarlijkse

verwondingen kunnen verhelpen, maar voorkomen is

gebouwd, is inmiddels uitgegroeid tot een

sport- en spel- en huttenbouwweek voor alle

natuurlijk áltijd beter en hebben we jaren geleden al een

kinderen in de basisschoolgroepen 3 t/m 8 uit

uiterst betaalbare oplossing gevonden voor dit probleem:

houten

pallets

hutten

waar en groots kinder- en jeugdevenement
waarbij er door zo’n 150 dolenthousiaste

hebben we goede EHBO'ers beschikbaar die dit soort

kinderen naast het huttenbouwen ook kan

de wijde omgeving van Capelle aan den IJssel.

worden geknutseld en geverfd, hebben we

Alle georganiseerde activiteiten zijn onder

vrijwilliger kunnen speciale veiligheidsinlegzooltjes voor in

een uitgebreid sport- en spelprogramma,

voorbehoud van voldoende vrijwilligers en

(kinder)schoenen worden meebesteld die voorkomen dat

uiteraard goed weer. Voor de meest actuele

wanneer een kind of volwassene in een spijker stapt,

(programma) informatie, kijk op onze website!

deze niet door de zachte schoenzool kan doordringen tot

wordt er een dansclinc en verfworkshop
gegeven, zijn er grote luchtspringkussens,
is er weer een verf- en waterspeeldag,
kanovaren en tokkelbaan van meer dan 150
meter over de vijver en vanwege ons 20e
jubileum hebben we een bungy-trampoline !

CORONA-PROTOCOL_EN
HYGIËNEMAATREGELEN
coronavirus geldt in de periode van 21 t/m
28 augustus voor iedereen zowel ons eigen
als

opvolgen

de

RIVM-protocollen.

hiervan

verantwoordelijkheid,

diep in de (kinder)voet. De spijker ‘loopt vast’ in het
materiaal van de veiligheidszool en wordt voor het

EEN HÉÉL BIJZONDER JAAR...

grootste deel tegengehouden (ja, we hebben het echt zelf

Het al dan niet mogen doorgaan van de Huttendorpweek is

getest!)

vanwege het, ter voorkoming van snelle verspreiding van

voorkomen. Lees meer over hoe deze zooltjes werken en

het COVID-19 virus, in maart door de overheid ingestelde

bescherming van je voeten op www.VeiligeVoeten.nl

waardoor

ernstige

verwondingen

worden

verbod op álle evenementen tot 1 september, lange tijd

Ter voorkoming van verspreiding van het

protocol

Bij online aanmelding via onze website als deelnemer of

Het

is

ieders

eigen

bij

(aanhoudende)

overtreding treedt Handhaving op tegen de

onzeker geweest. Pas na maandenlang door ons bestuur

De veiligheidszooltjes kosten €. 9,50 per paar en kunnen

intensief gevoerd overleg met o.a. de gemeente, het RIVM

eventueel ook ná online aanmelding middels een e-mail

en de Veiligheidsdsregio kon na opstellen en accorderen

worden

van ons corona-protocol, de vergunning worden verleend.

maandagochtend 24 augustus om 09.00 uur worden

Dit betekent dat ‘onze’ bij veel kinderen én hun ouders

afgehaald bij de organisatietent op het Huttendorpveld.

zéér welkome kindervakantie- en ontspanningsweek in de

Aangezien de bestelde veiligheidszooltjes door ons op

buitenlucht op -aangepaste wijze- ‘gewoon’ mag doorgaan!

naam worden gereserveerd is het helaas niet mogelijk

persoon en niet tegen de organisatie !

besteld

en

vóór

de

weekopening

op

om voorafgaand aan of tijdens de Huttendorpweek (extra)
veiligheidszooltjes te kopen

of kontant te komen

VEILIGHEID OP HET VELD

HET WEEKPROGRAMMA:

afrekenen.

Ter voorkoming van ongevallen is het

Ons programma staat ook dit jaar weer bol van de

maatregelen is uiteraard ook de al jarenlang geldende

dragen van stevige en gesloten schoenen

buitensport- en spelactiviteiten zoals de evenwichtsbalk

‘gouden regel’ “Toegang tot de hutten is alléén

(géén slippers, Crocs, enz) op het veld

over een waterbak, luchtspringkussens, superstormbaan

mogelijk met dichte en stevige schoenen” strikt van

verplicht, anders is

er géén toegang

en lasergame in het doolhof. Of je zweeft aan een

toepassing, hetgeen betekent dat iedereen die op

mogelijk! Ook verwachten wij dat iedereen

superstevige kabel van 150 meter over de vijver of vaar je

slippers,

(deelnemers, vrijwilligers én ouders) zich

lekker een rondje in een kano. Uiteraard is er net als altijd

Huttendorpveld wil betreden die dag alleen in de creatent

altijd houdt aan onze Spelregels en de

weer de kinder- en tienerdisco, openlucht ‘sit-in’ filmavond

mag komen en niet kan meedoen met andere activiteiten.

algemene

fatsoensregels

met volop chips, popcorn en drinken. Bekijk voor alle

evenals het dragen van een polsbandje.

details het volledige en meest actuele weekprogramma op

Dus, zorg ervoor dat je áltijd stevige en dichte schoenen

onze website of op de achterzijde van deze nieuwsbrief.

aan hebt zodat je ‘voetveilig’ kunt komen Huttenbouwen!

gedrags-

en

Buiten

sandalen,

deze

Crocs

extra

of

voetbeschermings-

open

schoenen

het

WAT NEEM JE ZELF MEE ?
Tijdens de week wordt iedereen de hele

NACHTJE BLIJVEN SLAPEN BIJ JE HUT OP HET HUTTENDORPVELD ?

dag voorzien van snoep en drinken en hoeft Alle deelnemers en juniorvrijwilligers kunnen tijdens de laatste nacht (donderdag op vrijdagnacht) in een zelf meegebracht tentje
er alleen een klein lunchpakketje met brood tussen de hutten op het veld overnachten. Wij zorgen dan ’s ochtends voor een heerlijk ontbijtje zodat je weer ‘fris en fruitig’ aan
te worden meegenomen, wij zorgen dat er je alweer laatste vakantiedag kunt beginnen. Voorafgaand aan deze overnachting vertonen we donderdagavond in onze ‘sit-in
(karne)melk, sap, water en fruit is! bios’ op het veld een spannende kinderfilm. Vanzelfsprekend is er voor ’s nachts aan alle veiligheid gedacht: op elke 5 kinderen
moet er één volwassen begeleider of ouder worden ‘meegebracht’ die ook in de (eigen) tent slaapt. Wij als organisatie zijn
Het meenemen van een eigen hamer, zaag uiteraard ook permanent aanwezig zodat ook bij onverhoopte calamiteiten de veiligheid is gewaarborgd. Aanmelden kan via het
en spijkers (maximaal 6 cm) is ook aan te online aanmeldformulier en het daarna door een ouder/verzorger ondertekende toestemmingsformulier bij ons in te leveren.
raden

zodat

je

lekker

met

je

eigen

gereedschap en materiaal kunt werken en
niet altijd afhankelijk bent van anderen. Zelf
verf meenemen om je hut mee te verven
mag natuurlijk altijd, maar let dan goed op
dat deze 100%

op waterbasis is !

Van maandag 24 t/m vrijdag 28 augustus
Kijk voor de allerlaatste (programma) informatie op onze website: www.HuttendorpSchollevaar.nl
Locatie evenemententerrein: grasspeelveld tegenover Klarinet 1 in het Schollebos
Telefoon: 06 – 45 29 12 11 (bereikbaar kort vóór en 24 uur per dag tijdens de Huttendorpweek)

