NIEUWS

POLSBROEKER
COURANT
Wij hebben een heel belangrijke mededeling!
Polsbroek opent per 24 augustus haar eerste camping

STERREN CAMPING OPENT IN
POLSBROEK!
Polsbroek, hét meest pittoreske
dorp in de gemeente Lopik en het
Groene Hart. Ben je op zoek naar
een camping waar je kunt
genieten van het boeren leven en
verre poldergezichten? Dan bent
u hier op de goede plek.
Onze camping beschikt bij de
opening over een campingwinkel
(feesttent) en een geïsoleerde
sanitair unit (wc-wagen). En
verder zijn er meer dan voldoende
ruime comfortplekken, zonder
enige voorziening. Kortom: de
eerste bezoekers kunnen geheel
naar eigen inzicht de staanplekken
inrichten.

CAMPING ….?
Huttendorp 2021

24 augustus t/m 28 augustus 2021
KOM JIJ OOK?

Er is veel te doen, veel te
ontdekken. Attracties, eten &
drinken, zingen, familiepret, actief
& avontuur. Kortom welkom op
Huttendorp 2021!

HALLO ALLEMAAL
Dit jaar gaan we met zijn allen naar de camping; jazeker, het is echt waar
Polsbroek heeft een camping. Wij wensen jullie dan ook van harte welkom bij de
opening van….

CAMPING ……?
Eerste opdracht: verzin een leuke naam voor de
camping!

Vanaf dinsdag 24 augustus is de camping open en gaan we allemaal veel plezier maken. Op deze
camping mag je zelf je verblijf bouwen (tent, stacaravan, camper, hotel, glampingtent ,… ). Tijdens
het bouwen kan je badges verdienen. Deze badges kun je winnen door bijvoorbeeld je vakantiehuis
schoon te houden of mooi te maken, spellen winnen en met allemaal andere leuke activiteiten.
Er zal ook een animatie team zijn die jullie iedere ochtend ontvangt en samen met jullie de dag weer
afsluit. In dit boekje vind je het weekprogramma van de camping.
Bij ons op de camping
Zingen de vogels
Kunnen we relaxen
Lunchen we onder de parasol
Bouwen we regelmatig een feestje
Is het altijd gezellig
Barbecueën we graag
Zitten we lange zomeravonden
Kletsen we met elkaar
Is iedereen welkom!
We hopen jullie allemaal op dinsdag 24 augustus 9.00u bij ons op de camping te verwelkomen, jullie
staanplaatsen zijn al gereserveerd. Locatie is het trapveldje aan het eind van de Jonglevenweg!

Tot snel!

DE REGELS
Op de camping hebben we wel een aantal regels waar iedereen zich aan moet
houden.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Deelname voor basisschoolkinderen van groep 3 t/m 8 en brugklassers, kinderen t/m 5 jaar
mogen alleen onder begeleiding op het terrein
Hout voor het bouwen mag niet (teveel) worden geverfd, i.v.m. afvoer/verbranding.
4 tot 6 kinderen per hut, jongeren v/a 13 jaar zijn van harte welkom om de allerkleinste
bouwers te helpen (even opgeven van te voren bij één van de bestuursleden).
Ouders mogen wel begeleiden maar ook dit jaar is het de bedoeling dat de kinderen zoveel
mogelijk zelf bouwen.
Trek schoenen aan met dikke zolen of klompen vanwege de spijkers. Er is een EHBO’er
aanwezig, die ziet hier ook op toe! Geen gympies of slippers.
Iedereen moet zich houden aan de door de leiding gestelde regels.
Bouwsels mogen niet hoger zijn dan 2,5 meter
De Dorpsvereniging is niet aansprakelijk voor geleden schade of diefstal e.d. Iedereen
betreedt het terrein op eigen risico.
Neem zelf een hamer en schaar mee (met je naam erop).
Entree / deelname voor de hele week voor leden € 10,00, voor niet-leden € 15,00 en 1 rol
wc-papier. (Het is ook mogelijk om een dagdeel bij te wonen leden €2,00; niet-leden € 3.00).
Graag even afrekenen aan de bar in de tent.
Dingen waarmee de hutten worden aangekleed, mogen niet worden verbrand op vrijdag.
We maken aan het begin van de week een Whatsapp-groep voor ouders om eventuele
veranderingen in het programma aan u door te kunnen geven. TIP!: Uw kinderen kunnen
eventueel een knipkaart kopen ad. € 3,00 waarmee ze de hele week aan de bar iets kunnen
bestellen. Zo hoeft uw zoon/dochter niet elke dag met contant geld op stap.
Houdt de basis regels van het de covid-19 regels in acht.

PROGAMMA
DINSDAG 24 AUGUSTUS

09.00 uur

Aanmelden, inschrijven en betalen bij de tent
Neem mee: geld + 1 rol wc-papier per deelnemer.

09.30 uur

Opening (o.a. Huttendorp lied)

09.40 uur

Vorm samen met je vriend(inn)en een team en verzin een origineel vakantieverblijf
voor op de camping. Wees vooral zelf creatief.

12.30 uur

Lunch in de tent (wordt verzorgd)

13.30 uur

Verder met timmeren!

16.00 uur

Einde van de dag.

HEEL VEEL PLEZIER!

PROGAMMA
WOENSDAG 25 AUGUSTUS

09.30 uur

Verder bouwen aan je vakantie verblijf.

of/en
09.30 uur

Knutselen, ons animatie team staat klaar in de tent om jullie te helpen tijdens een
ochtendje gezellig knutselen aan verschillende tafels. Kinderen die niet de hele week
aanwezig kunnen zijn, maar wel graag een ochtendje mee knutselen zijn ook van
harte welkom! Voor voldoende materialen wordt gezorgd.
(Niet leden: € 3,00)

12.30 uur

Einde van de ochtend, thuis eten.

16.00 uur

Aanvang spellenmiddag/avond met o.a. Jeu de Boules,
badminton, stormbaan, zaklopen en kubben.

17.45 uur

Tussen de spellen door wordt er een heerlijk
‘campingdiner’ bereid voor jullie allemaal.
Oproep aan de (groot)ouders/verzorgers zouden jullie pannenkoeken willen bakken
voor onze campinggasten? Dat zouden wij heel erg fijn vinden; aanmelden kan bij de
campingwinkel.

18.00 uur

Komen jullie overnachten op de camping? Neem je eigen tent (of deel hem met
vrienden) en kampeerspullen mee. Zijn jullie klaar voor een avond en nacht met
leuke spellen, een nachtwandeling/survivaltocht, een SILENT DISCO of laser gamen
in het donker?
Meld je aan bij de campingwinkel.

Voor deze avond/nacht zijn ouders ook welkom om mee te
komen met hun kind(eren).
Of meld je aan om ons te helpen deze avond tot een groot
succes te maken.

CAMPING LIED

Kamplied op Snollebollekes, links rechts…
Welkom op de camping
Doe maar lekker maf
’t Is jammer van Polsbroek maar het dak dat gaat eraf...
Hakken, beuken, springen,
We maken heel veel lol
Allemaal van links naar rechts, Polsbroek gaat uit zijn bol. 3 x
Timmeren en bouwen
Het is hier 1 groot feest
Wij zijn niet meer te houden,
Nog nooit zo leuk geweest.
Zitten, hangen, liggen…
Dat zijn we niet van plan
Allemaal van links naar rechts, totdat je niet meer kan. 3 x.
We spelen en we eten
We hebben veel plezier
We knutselen en zingen,
Dat kan toch allemaal hier.
Handen, broeken, haren
Alles krijgt een kleur.
De hut, die wordt steeds mooier,
Met dak, een raam en deur.
We mogen hier zelfs slapen,
Dat is toch dolle pret,
In ‘t donker, met een zaklamp
Dit is een superkamp.
Maar eerst nog even dansen,
Want we gaan nog niet naar bed.
Allemaal van links naar rechts, we gaan nog niet naar bed 3 x.

PROGAMMA
DONDERDAG 26 AUGUSTUS

06.00 uur

Met zijn allen ontbijten!

06.30/07.00 uur

Naar huis even goed uitrusten voordat we weer verder gaan met bouwen

14.00 uur

Je kan weer aan jullie vakantieverblijf komen timmeren.

17.45 uur

Hopen wij iedereen (alle leeftijden) te verwelkomen op onze barbecue. Deze
wordt aangeboden door het evangelisatieteam. Je hoeft je hiervoor niet op
te geven en is kosteloos. Er zal genoeg lekker eten klaar staan. Bij de
campingwinkel kun je iets te drinken kopen.

18.30 uur

Rond deze tijd hopen we te beginnen met het volleybaltoernooi voor
iedereen tussen 12 en 100 jaar. (En ben je toch ouder dan maken we graag
een uitzondering
)
Je kunt je tot 18.00 uur bij de campingwinkel opgeven, individueel of per
team! Als er genoeg individuele aanmeldingen zijn kunnen we teams vormen.

PROGAMMA
VRIJDAG 27 AUGUSTUS
10.00 uur

We beginnen met de groepsfoto en het jureren. Zorg dat je bouwsel
helemaal af is en er tiptop uit ziet. Een goed verhaal erbij doet het ook goed
bij de jury

10.30 uur

SLOPEN! Alles moet weer netjes worden achter gelaten. Met zijn allen zorgen
we ervoor dat het veld weer vrij is van hout, spullen, afval en spijkers. Ouders
en oudere broers en zussen zijn natuurlijk ook van harte welkom om te
helpen. Hele pallets naar voren, overig houtafval verdelen we over de
vuurton-locaties. Als het opruimen klaar is kun je (even) naar huis.

12.30 uur

Je mag komen lunchen in de tent, deze wordt aangeboden door het
evangelisatieteam. Aansluitend hebben we een mooi programma voor jullie
in petto. Leeftijd voor deze groep: 4 tot 13 jaar! Dus ook groep 1 en 2 mogen
komen!

16.00 uur

Einde programma, tot zo!

17.00 uur

Tijd voor de camping Kinderbingo onder leiding van ons animatieteam!

18.00 uur

Eten camping stijl. Huttendorpdeelnemers gratis; ouders en belangstellenden
vragen we om een (kleine) bijdrage.

19:30 uur

THE VOICE OF POLSBROEK (karaoke versie) voor jong en oud, durf je niet
alleen, ga dan je met een hele groep. We maken er een gezellig avond van!
Meld je aan bij de Campingwinkel

20:30 uur

Prijsuitreiking en we gaan met zijn allen de vakantie afsluiten rond het
kampvuur, gezellig met wat (achtergrond) muziek in en bij de tent.
In kleine vuurtonnen verstoken we het afvalhout. Je ouders en het bestuur zijn
aanwezig om het veilig (en gezellig😉) te houden.

PROGAMMA
ZATERDAG 28 AUGUSTUS

9.00 uur

Beginnen we met het opruimen van de camping, als ouders en verzorgers
willen helpen: heel graag. Met vele handen maken we licht werk!

Dit evenement is alleen maar mogelijk door de inzet van veel vrijwilligers. Zonder vrijwilligers krijgen
wij het niet voor elkaar. Het is ook erg gezellig om samen iets neer te zetten. Alle vrijwilligers van dit
jaar bij voorbaat hartelijk dank voor jullie inzet.
Wil je ook helpen en dan meteen ook verder integreren in de buurt of de banden met bekenden
aanhalen? We zijn dan ook op zoek naar vrijwilligers die ons zaterdag 21 augustus en zaterdag 28
augustus willen helpen met opbouwen en afbreken van het huttendorp/tent. Als je zin en tijd hebt
kom ons dan een handje helpen, vele handen maken licht werk
Meld je aan via dorpsverenigingpolsbroek@gmail.com of bij een van de bestuursleden!

ALGEMENE INFORMATIE
VAN DE DORPSVERENIGING

Ons doel is: organiseren van leuke activiteiten voor alle dorpsbewoners; JONG EN OUD! Iedereen kan
lid of donateur worden en de activiteiten daarmee ondersteunen.
Het lidmaatschap kost € 10,00 per jaar. Het lidmaatschap loopt gelijk aan het kalenderjaar, opgeven
kan het hele jaar. Stuur een mail naar dorpsverenigingpolsbroek@gmail.com. Opzeggen kan alleen
schriftelijk (of via de mail) en uiterlijk voor 1 december van het lopende jaar.
De activiteiten van dit jaar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oldtimer trekker toertocht
De online Avondvierdaagse
Burendag: 25 september!
Huttendorp
Sinterklaasfeest
55+ activiteit
Kerstboom
Kerstmarkt
Najaarseditie Kinderen op Stap met leuke
workshops.

Heb je een goed idee voor een andere activiteit? Neem
contact met ons op en misschien kunnen we het samen organiseren.

BESTUUR
Voorzitter
Penningmeester
Bestuursleden

Aftredende bestuursleden

Peter Jan de Jong
Ferry Beks
Kees van Toor
Serge Hillmann
Sabina Meulemans
Jozef van der IJssel
Matthijs Reijkers
Arjan en Natascha Pfaff

MEDE MOGELIJK
GEMAAKT DOOR
Veel bedrijven en instellingen helpen ons, financieel of met spullen. De grootste van Huttendorp ’21
willen we graag hier in het zonnetje zetten. Bijdragen groot of klein: iedereen bedankt!

