VEILIGHEID OP HET VELD
Ter

voorkoming

van

verwondingen

of

spijkers in voeten is het dragen van ‘normale’
(sport)sokken (géén korte enkel- of sneakersokken) in stevige en gesloten schoenen
(géén slippers, Crocs, open schoenen, e.d.)
op het gehele terrein verplicht, anders is

MAANDAG 15 AUGUSTUS

DONDERDAG 18 AUGUSTUS

10.00 uur Weekopening op het veld voor alle deelnemers

Let op: afwijkende begin- en eindtijd (Verf- en Waterdag)

dagdeelhulpen,

10.15 uur Uitleg vrije huttenkeuze, veilligheid en spelregels

09.00 uur Dagopening en warming-up met Cardio Boxing

vrijwilligers, ouders en andere bezoekers)

10.30 uur Pallets verzamelen en naar je eigen hut sjouwen
10.45 uur Huttenbouw, Crea, Feestspringkussen en Totempaal

09.15 uur Verf en kwasten ophalen bij de verfuitdeelplaats
Huttenbouw, Crea en Feestspringkussen (creatent)
Verven van je eigen hut en misschien een sloopauto

omgangs- en fatsoensregels respecteren.

11.15 uur Siroop, water en een snoepje halen bij de keukentent

11.15 uur Siroop, water en een snoepje halen bij de keukentent

Het altijd zichtbaar dragen van een gesloten

13.00 uur 30 minuten lunchpauze op het veld bij je eigen hut

12.00 uur Keuze: Evenwichtsbalk of verdergaan met verven

13.30 uur Vervolg dagprogramma tot 15.30 uur

12.45 uur Verf en kwasten schoon inleveren bij de spoelplaats

deze voorschriften houd wordt hem/haar per

14.30 uur Siroop, water en een snoepje halen bij de keukentent

13.00 uur 30 minuten lunchpauze op het veld bij je eigen hut

direct de toegang tot het terrein ontzegd!

15.30 uur Einde dagprogramma, gereedmaken voor dagsluiting

13.30 uur Vervolg dagprogramma tot 16.30 uur met het Sporten spelprogramma, Tobbedansbaan, Evenwichtsbalk
over ons grote én natte 😊 zwembad op het veld

*toegang

tot de hutten en het veld niet

mogelijk! Ook verwachten wij dat iedereen
(dus

alle

deelnemers,

zich altijd houden aan onze Spel- en
Speelregels en de algemeen gebruikelijke

en polsbandje is eveneens voor iedereen
verplicht. Wanneer iemand zich niet aan

15.45 uur Dagsluiting op het veld voor alle deelnemers

K I E S W E E R J E E I G E N H U T 16.00 uur Kinderen gaan zelf naar huis of worden opgehaald
Om teleurstelling bij onze deelnemers dat ze
niet zijn ingedeeld bij hun vriendje(s) of

DINSDAG 16 AUGUSTUS

vriendinnetje(s) te voorkomen geldt ook nu

10.00 uur Dagopening en warming-up met Cardio Boxing

weer het principe van ‘vrije huttenkeuze’. Dit
betekent dat ieder kind ná de weekopening
op maandagochtend zelf kan kiezen in welke

10.15 uur Huttenbouw, Crea, Feestspringkussen, Sport- en
spelprogramma, Sweeper en Workshop dansen

14.30 uur Siroop, water en een snoepje halen bij de keukentent
16.30 uur Einde dagprogramma, gereedmaken voor dagsluiting
16.45 uur Dagsluiting op het veld voor alle deelnemers
17.00 uur Kinderen gaan zelf naar huis of worden opgehaald
19.00 uur Inloop voor opzetten van de eigen tentjes op het veld

11.15 uur Siroop, water en een snoepje halen bij de keukentent

20.00 uur Groepsspel met alle kinderen op het veld of in het bos

huttenkeuze vast en kan er niet meer worden

13.00 uur 30 minuten lunchpauze op het veld bij je eigen hut

21.15 uur Leuke kinderfilm in onze ‘Sit-in’ openluchtbioscoop

‘overgestapt’ naar een andere hut. Wanneer

13.30 uur Vervolg dagprogramma tot 15.30 uur

23.00 uur Einde film, deelnemers die niet blijven overnachten
moeten vanwege het late tijdstip worden opgehaald!

hut hij/zij wil. Na de lunchpauze staat de

er dan blijkt dat het aantal kinderen in een hut
onevenredig (>15 kinderen in één hut) is

14.30 uur Siroop, water en een snoepje halen bij de keukentent

verdeeld maakt de organisatie (uiteraard

15.30 uur Einde dagprogramma, gereedmaken voor dagsluiting

zoveel mogelijk in overleg met de kinderen)

15.45 uur Dagsluiting op het veld voor alle deelnemers

een herverdeling over de andere hutten.

VERVEN

EN ’S MIDDAGS WATERSPELLEN

20.30 uur Kinder- en tienerdisco <10 EN >10 jaar op het veld

Donderdag 18 augustus is het verfdag en we

22.00 uur Einde disco voor alle kinderen. Alle kinderen moeten
vanwege het late tijdtip worden opgehaald!

weten uit ervaring dat onze deelnemers en
(junior)vrijwilligers niet alleen de hutten en de
sloopauto, maar veelal ook zichzelf en elkáár

WOENSDAG 17 AUGUSTUS

van een fris nieuw kleurtje voorzien 😀…

Let op: afwijkende begin- en eindtijd (Zipline en Kanovaren)

Oude kleding én oude schoenen die na

09.00 uur Dagopening op het veld voor alle deelnemers

vandaag

écht

weg

mogen

zijn

natuurlijk altijd, maar let er dan goed op dat
deze verf echt helemaal op waterbasis is !
’s Middags hebben we waterspellen waarbij

Let op: afwijkende begin- én eindtijd i.v.m de overnachting!
07.00 uur Alle overnachters op het veld: wakker worden !
07.30 uur Ontbijt met verse broodjes, krentenbollen, enz.
08.00 uur Aankleden, tanden poetsen en rommel opruimen
08.15 uur Alle overnachters op het veld: tenten opruimen !

09.15 uur Iedereen hutten uitruimen en verzamelen spullen
09.30 uur Huttenbouwen en Feestspringkussen, 150 meter
zipline (tokkelbaan) en Kanovaren over de vijver,
Basejump-stormbaan en maken van de Huttenfoto’s

09.45 uur Iedereen naar het schoolplein voor het groepsspel

11.15 uur Siroop, water en een snoepje halen bij de keukentent

10.45 uur Kinderen >8 jaar naar het veld voor slopen hutten
Kinderen <8 jaar naar speeltuin Het Rollebollebos

13.00 uur 30 minuten lunchpauze op het veld bij je eigen hut

je logischerwijs ook nat wordt, dus trek

13.30 uur Vervolg dagprogramma tot 16.30 uur

zwemkleding aan of neem deze mee. Neem

14.30 uur Siroop, water en een snoepje halen bij de keukentent

ook een handdoek en droge kleding mee
zodat je je eventueel even kan omkleden.

VRIJDAG 19 AUGUSTUS

09.00 uur Dagopening op het veld voor alle deelnemers

dus

noodzakelijk! Zelf verf meenemen mag

00.30 uur Chillen en overnachten juniorvrijwilligers met fris,
BBQ, snacks en frituurhapjes in de Creatent

16.00 uur Kinderen gaan zelf naar huis of worden opgehaald
19.00 uur Kinderdisco voor alléén <10 jaar op het veld

DONDERDAGOCHTEND

23.30 uur De kinderen gaan in hun (eigen) tentje slapen

11.00 uur Eerste lege 40m3 houtcontainer wordt gebracht
en totdat alle pallets weg zijn telkens gewisseld
13.00 uur Iedereen komt terug naar het veld voor de lunch
Opruimen van gebruikt hout en alle pallets zodat
iedereen daarna snel klaar is voor de weeksluiting

16.30 uur Einde dagprogramma, gereedmaken voor dagsluiting

VRIJDAG IS OPRUIMDAG

17.00 uur Kinderen zelf gaan naar huis of worden opgehaald

13.30 uur Weeksluiting op het veld voor alle deelnemers
Kinderen gaan zelf naar huis / worden opgehaald of
helpen samen opruimen met alle aanwezige ouders,
dagdeelhulpen-, assistent- en juniorvrijwilligers

Na afloop van de Huttendorpweek moeten

19.00 uur Vrijwilligersbarbecue (gratis bij aanmelding voor >3 dagen)

15.00 uur Frituursnacks op het veld voor alle helpende opruimers

alle pallets en andere bouwmaterialen weer

22.00 uur Einde vrijwilligersbarbecue, opruimen en naar huis

17.00 uur Geplande eindtijd, vertrek vanaf een opgeruimd veld

16.45 uur Dagsluiting op het veld voor alle deelnemers

worden opgeruimd. Ook moeten onze eigen
en herbruikbare materialen netjes worden
ingepakt voor het volgende Huttendorpjaar.

LET OP: ALLE ACTIVITEITEN ZIJN ONDER VOORBEHOUD VAN GOEDE WEERS-

Dit kunnen wij na deze inspannende week

OMSTANDIGHEDEN EN DE AANWEZIGHEID VAN RUIM VOLDOENDE VRIJWILLIGERS !

écht níet alleen en vragen hierbij aan alle
ouders om vrijdag na de weeksluiting om iets
langer te blijven en een handje te helpen.
Veel handen maken immers licht werk…

Kijk voor de allerlaatste (programma) informatie op onze website: www.HuttendorpSchollevaar.nl
Locatie evenemententerrein 12 t/m 19 augustus: grasveld tegenover Klarinet 1 in het Schollebos
Telefoon: 06 – 45 29 12 11 (bereikbaar kort vóór en 24 uur per dag tijdens de Huttendorpweek)

