A
M
M
A
R
PROG

SKIHUTTENDORP
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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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Drive-in bioscoop
Oldtimer trekker toertocht
KOS spelen, 10 jarig feest Kinderen op Stap
De Avondvierdaagse
Burendag: 25 september
Huttendorp
Sinterklaasfeest
55+ activiteit
Kerstboom
Voor- en 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.

Welkom
Het is inmiddels een traditie in Polsbroek: het jaarlijks huttendorp. Alle kinderen van groep 3 t/m
groep 8 mogen een week lang komen timmeren aan een eigen hut.
Thema: wat is er meer zomers dan het thema “Skihuttendorp”. Sneeuw, winter, iglo’s: noem het
maar op en het komt voorbij deze week. Voor de kinderen zijn er in de loop van de week punten te
verdienen. Voor het meest originele idee, de mooiste hut, maar ook bij het winnen van een
‘challenge’ en het deelnemen aan zo veel mogelijk activiteiten. Vrijdag is de prijsuitreiking!
Rondom het huttendorp zijn er ook andere leuke activiteiten voor Polsbroekers. In dit
programmaboekje vind je het hele programma (wijzigingen voorbehouden). Check daarom ook
regelmatig onze website (www.dorpsverenigingpolsbroek.nl) en volg ons facebook-account!
Dankzij sponsors, de inzet van vrijwilligers wordt het vast weer een succes. Alvast bedankt voor jullie
inzet en deelname!
Graag tot ziens ons winters feestveldje aan het eind van de Jonglevenweg!
BESTUUR
Voorzitter
Penningmeester
Bestuursleden

Aftredend bestuurslid

Peter Jan de Jong
Ferry Beks
Serge Hillmann
Sabina Meulemans
Jozef van der IJssel
Matthijs Reijkers
Rina Kwakernaak
Kees van Toor

Email: dorpsverenigingpolsbroek@gmail.com

DE REGELS

Tijdens het Huttendorp hebben we wel een aantal regels waar iedereen zich aan moet houden.
•

Deelname voor basisschoolkinderen van groep 3 t/m 8, 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 het is 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! Géén gympies, géén 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.
(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, gaan aan het einde van de week weer mee
naar huis!

•

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.

•

Als je onze activiteiten bezoekt of er aan deelneemt, kan je op de foto gezet worden.
Gevraagd en meestal ongevraagd komen jij of je kinderen op onze social media of website.
Zie je een foto liever verwijderd? Mail ons dan even en dan proberen we die zo spoedig
mogelijk weg te halen.

MAANDAG 15 AUGUSTUS
13.30 uur

Aanmelden, inschrijven en betalen (voor leden € 10,00, voor niet-leden € 15,00) bij
de tent
Neem mee: inschrijfformulier, eigen hamer (met je naam er op!) en evt. zakgeld om
iets te kunnen kopen bij de bar. Vraag ook aan je vader of moeder om door te geven
wanneer zij tijd hebben deze week om een keer te helpen als vrijwilliger (en wat ze
dan het leukste zouden vinden om te doen).

14.00 uur

Opening (o.a. Huttendorp lied)

14.00 uur

Vorm samen met je vriend(inn)en een team en verzin een originele hut. Vervolgens
ga je aan de slag. Voor hout (in de vorm van pallets) en spijkers zorgen wij.

16.00 uur

Einde van de dag.

Challenges en meer…
Gedurende het programma kun je verwacht en onverwacht punten verdienen voor je team. De hut
(of het team) dat aan het eind van de week de meeste punten heeft, wint!
Deze punten (ijsballen) zou je op allerlei manieren winnen of verdienen, bijvoorbeeld:










Je kent het Huttendorplied het beste
Je doet mee met zoveel mogelijk activiteiten
Je hebt de beste opgeruimde hut
Je hebt elke dag het huttendorp-t-shirt aan
Je ouders kopen bij de sponsors
Je hebt de mooiste hut met de hoogste waardering van de jury
Je hebt iets grappigs of iets liefs gedaan
Je bent altijd op tijd en nooit te laat
…..

Huttendorplied
Met dit toffe lied starten we iedere dag. Op facebook of
www.dorpsverenigingpolsbroek.nl en/of op het spandoek voor in de
tent vind je de tekst. Oefenen maar dus!

DINSDAG 16 AUGUSTUS
09.30 uur

Opening en Huttendorp lied

09.40 uur

Ga weer lekker verder met timmeren!

12.00 uur

Lunch in de tent (wordt verzorgd)

12.30 uur

Verder met timmeren!
En/of

12.30 uur

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

15.00 uur

Het gaat verschrikkelijk sneeuwen hebben we gehoord:
Schuimparty in de tent! Dompel je onder in een lekker laagje schuim.
Let op: hier word je nat van. Snel naar huis en doe daar droge kleren aan.

16.00 uur

Einde van de dag.

WOENSDAG 17 AUGUSTUS
09.30 uur

De organisatie vanmorgen is in handen van evangelisatie commissie.
Zij hebben een leuk programma bedacht, ook kinderen van huttendorp uit Vlist
komen daarvoor dit jaar naar Polsbroek! Er komt namelijk een poppenspeler.

12.00 uur

Gezellige lunch

12.30 uur

Einde van de ochtend, allemaal naar huis.

16.00 uur

Aanvang Jeu de Boules toernooi voor Huttendorp deelnemers

18.00 uur

Als avondeten hebben we heerlijke winterkost! Eet mee met ons stamppottenbuffet
met rookworst!

Va. 18.00 uur Optioneel, voor wie mag en durft!
Komen jullie weer overnachten? Neem -naast je thermo-ondergoed, pyjama en
tandenborstel- ook je eigen tent (of deel hem met vrienden), slaapzak met matje en
andere kampeerspullen mee. En je fiets! Zorg dat je klaar bent voor een avond met
leuke spellen, een nachtwandeling/survivaltocht en/of een winternachtbioscoopfilm.
Blijven slapen? Meld je van te voren aan bij de campingwinkel.
Voor het overnachten: Er is vannacht (enig) toezicht, maar voor deze avond/nacht zijn ouders zeker
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.

19.00 uur

Fietspuzzeltocht. Een mooie route van ong. 15 km. Voor deelnemers, maar vooral
ook voor gezinnen. Bij terugkomst bij de tent is er uiteraard koffie/thee en
gezelligheid.

DONDERDAG 18 AUGUSTUS
06.00 uur

Met zijn allen ontbijten!

06.30 uur

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

14.00 uur

Je kan weer aan jullie vakantieverblijf komen timmeren.

14.00 uur

Op het terrein komt een ‘echte’ schaatsbaan. Er zijn (ijshockey)schaatsen te
leen, dus wie komt er een stukje rijden?

17.30 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 bar kun
je iets te drinken kopen.

18.30 uur

Rond deze tijd hopen we te beginnen met het een curling toernooi 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 bar opgeven, individueel of per team van
minimaal 4 personen! Als er genoeg individuele aanmeldingen zijn kunnen
we teams vormen.

VRIJDAG 19 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 😉😉. Burgemeester De Graaf is jurylid.

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 in de container (er is geen
c.q. heel beperkte houtverbranding dit jaar).

11.00 uur

Naar huis.

Eindavond
17.00 uur

Tijd voor de Kinderbingo

18.00 uur

Prijsuitreiking Huttendorp

18.30 uur

Etenstijd: er zijn schnitzels en kaisermarl. Voor deelnemers van het
huttendorp gratis, voor ouders en andere belangstellenden tegen een kleine
vergoeding.

19.00 uur

Vuurton gaat aan

19.30 uur

Apres-skihut / Schlagerfestival
We maken er een ‘ouderwetse’ gezellig avond van.
Let op: alcohol alleen voor 18 plus!

23.00 uur

Op onze vergunning staat dat dan de muziek uit moet.

….. …. uur

Einde Huttendorp 2022

ZATERDAG 20 AUGUSTUS
9.00 uur

Beginnen we met het opruimen. Ouders en verzorgers worden bij de
gevraagd om te helpen. Heel graag zelfs, want met veel handen maken we
licht(er) 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. Meld je aan via het inschrijfformulier,
dorpsverenigingpolsbroek@gmail.com of bij een van de bestuursleden!

(MEDE) MOGELIJK GEMAAKT DOOR
Veel bedrijven en instellingen helpen ons, financieel of met spullen. De grootste van Huttendorp ’22
willen we graag hier in het zonnetje zetten. Bijdragen groot of klein: iedereen bedankt!

