Voor Huttendorp hoef je je niet van tevoren op te geven. Je kunt komen als je zin hebt en mag altijd
meedoen. Let op de inschrijfstrook in de Aakwaa. Vul deze thuis alvast in, dat scheelt wachttijd op de
eerste dag! Als je ingedeeld wilt worden in je eigen hut, kom dan in ieder geval de maandagochtend,
dan worden namelijk alle hutten ingedeeld! Een weekkaart kost 10 euro, je mag dan aan alle dag- en
avondprogramma’s meedoen. Dagkaarten kosten 3 euro. Locatie: kruising Maaslaan/Beulakerwiede, bij
Basisschool De Wieden. Heb je nog vragen: 06-57111678.

GEZOCHT – VRIJWILLIGERS – GEZOCHT
Het Huttendorpteam zoekt nog vrijwilligers (vanaf 16
jaar) die in de week van 27 augustus tot en met 31
augustus Huttendorp willen begeleiden.
Beschikbaarheid is gewenst van 25 augustus tot en met
1 september, dit in verband met voorbereiden en
opruimen. Ook als je maar één dag(deel) kunt ben je
van harte welkom. Belangrijkste is een goed humeur en
een leuke omgang met kinderen.
Bel voor meer informatie met 06-57111678.

GEZOCHT – VRIJWILLIGERS – GEZOCHT

Hulp bij opruimen
Voor de vrijdagmiddag roepen wij ouders op
om enkele uurtjes te helpen met het afbreken
van de hutten en het opruimen van alle
materialen. Vele handen maken licht werk:
vanaf 13.00 uur

Gratis hout
Het hout kan op vrijdagmiddag 31 augustus
vanaf 13.00 uur door iedereen die interesse
heeft, gratis worden meegenomen.
Zelfwerkzaamheid is wel nodig

Mobiel nummer ouders

Telefoonnummer thuis

Leeftijd

Woonplaats

Straat en huisnummer

Bijzonderheden
Bijzonderheden

Griezelmiddag
Grote avond met talentenshow
Grote Spellendag en middageten op Huttendorp
Diploma-uitreiking

Mobiel nummer ouders

13.00-15.00
19.30-22.00
10.00-12.45
12.45-13.00

Website SWA

Telefoonnummer thuis

Avond
v.a. 19.30 Speurtocht
en Slaapnacht

Leeftijd

Vrijdag 31 aug.

Middag
14.00-16.00 Hutten bouwen
14.00-16.00 Hutten bouwen
14.00-16.00 Hutten bouwen

Woonplaats

Donderdag 30 aug.

Ochtend
10.00-12.00 Hutten bouwen
10.00-12.00 Hutten bouwen
10.00-12.00 Hutten bouwen

Achternaam

Maandag 27 aug.
Dinsdag 28 aug.
Woensdag 29 aug.

Voornaam

Het programma in 2018

Straat en huisnummer

Huttendorp wordt gehouden van maandag 27 tot en met
vrijdag 31 augustus. Iedereen van 6 tot en met 14 jaar mag
aan Huttendorp meedoen. Dus houd deze week vrij! Kom
helpen bouwen en doe de hele week mee met onze
sporten en spellen.

Achternaam

De slaapnacht en speurtocht ontbreken natuurlijk niet en op
donderdag is de grote avond. Donderdagmiddag zal een
speciale middag worden met griezelactiviteiten.
De talentenshow wordt alleen op de grote avond
gehouden. Als afsluiting op vrijdag is er de spellendag. Deze
dag zijn er spellen en luchtkussens en is er middageten op
Huttendorp.

Voornaam

Voor kinderen die niet willen timmeren is er een creatief tent
waarin geknutseld en geverfd kan worden. Ook zijn er
allerlei andere activiteiten en is er iedere dag een sport.

Website SWA

Inschrijfstrook (vul thuis alvast voor ieder kind een apart strookje in)

In de laatste week van je zomervakantie is het weer zo ver:
Huttendorp 2018. Met dit jaar als thema Griezeldorp. Een
spookhuis, griezelige dieren of monsters, het kan allemaal.
Natuurlijk zorgen we ervoor dat het niet te eng wordt. Alles
wat jij denkt dat bij het thema past, mag je bouwen. Kom
alleen of met je vrienden en vriendinnen, voor iedereen is er
altijd wat te doen. De hele week zijn er allerlei activiteiten
passend bij griezelen.

2018

Huttendorp

