Bouwdorp
Sint pancras

Bouwdorp Sint Pancras 2017
Hallo jongens en meisjes! De zomer is weer voorbij. De scholen zijn weer
begonnen. De dagen worden korter en de nachten worden langer. Stom he?!
Toch komen er ook hele leuke dingen aan, zoals Bouwdorp!!
In de herfstvakantie kunnen jullie genieten van het aller-leukste Bouwdorp
van heel Nederland! Lekker timmeren, zagen, verven en meedoen aan leuke
spelletjes en activiteiten. Zit jij in groep 5 t/m 8 van de basisschool? Trek dan
je hamer uit de kast, haal je oude kleren van zolder en schrijf je in!!

Thema
Het thema dit jaar is het Wilde Westen! We vinden het leuk als jullie je hut in
dit thema bouwen. Je kunt bijvoorbeeld een café, een tipi tent of een rodeo!
Het mag allemaal, zolang het maar iets met het Wilde Westen te maken
heeft. De hut die de vakjury aan het eind van de week het mooiste of
origineelste vindt, valt in de prijzen!

Bouwvakkersbal
Op donderdagavond sluiten we de week in stijl af met het beroemde
Bouwvakkersbal. Net zoals vorig jaar doen we dit in de grote tent op het
bouwterrein. We beginnen met het eten van pannenkoeken en feesten
daarna nog even door met te gekke DJ’s. We sluiten de avond af met de
prijsuitreiking. Die begint om 20:30 en hierbij zijn de ouders, opa’s en oma’s,
vriendjes en vriendinnetjes allemaal van harte welkom! We vinden het erg
leuk als jullie deze avond verkleed komen!

Oudercafé
Tijdens de bouwwerkzaamheden is het bouwterrein alleen toegankelijk voor
de kinderen. Toch vinden we het erg gezellig als ouders een kijkje komen
nemen. Om die reden hebben we dit jaar, net als vorig jaar, Het oudercafé!
Hier kunnen ouders toch van dichtbij zien hoe alle kleine bouwvakkertjes aan
het werk zijn. Er wordt koffie en thee met wat lekkers verkocht. Kom gezellig
langs!!

Locatie

Dit jaar vindt Bouwdorp Sint Pancras plaats op hetzelfde terrein als vorig jaar,
gelegen aan de kruising Vronermeerweg/De Helling. Het terrein is bereikbaar
door een tijdelijke oprit aan de Gedempte Veert.

Leiding worden?!
Bouwdorp Sint Pancras zou niet bestaan zonder vrijwillige leiding. Onze groep
leiding bestaat volledig uit jongeren. Voor aankomende editie zijn wij nog
opzoek naar jongeren die het leuk vinden om ons team te versterken. Dit kan
inhouden dat je op het veld de kinderen helpt met timmeren. Maar
misschien wil je liever helpen met bijvoorbeeld de catering, foto’s maken,
filmpjes maken en bewerken of de website up-to-date houden. Het kan
allemaal! Om leiding te worden moet je 16 jaar of ouder zijn. Ben je 15 jaar
oud? Dan mag je dit jaar meedoen als vrijwilliger!
Voor alle leiding is eten en drinken geregeld. Je komt terecht in een
ontzettend enthousiaste en open groep vrijwillige jongeren. Dus wil jij je tijd
op een leuke, gezellige en nuttige manier besteden? Geef je dan op door een
mailtje of een berichtje op Facebook te sturen! Kan je meehelpen aan
Bouwdorp voor school gebruiken als stage? Laat het ons dan weten!

Wat moet je meenemen?
-

Gereedschap voorzien van naam (hamer, zaag, etc.)
Op dinsdag, woensdag en donderdag een lunchpakketje! ’s Ochtends
en ’s middags krijgen jullie Limonade en wat lekkers
Kwasten voor het verven (woensdagmiddag en donderdagochtend)
Trek oude kleren aan die vies mogen worden. Ook willen we dichte
schoenen zien met een dikke zool!
Eventueel versiering om de hut mee aan te kleden
We vinden het leuk als iedereen donderdagavond verkleed komt!
Vergeet vooral je allerbeste humeur niet mee te nemen!!

Veiligheidszooltjes!
De leiding van Bouwdorp let goed op veiligheid. Toch gebeuren er zo nu en
dan ongelukjes. De EHBO staat dan klaar om te helpen. Maar, voorkomen is
altijd beter dan genezen!
Tijdens de inschrijving van Bouwdorp, bieden wij universele
veiligheidszooltjes aan. Deze zijn in iedere gewenste maat te knippen en
voorkomen verwondingen aan kindervoeten door omhoogstaande spijkers.
Eén paar veiligheidszooltjes kost €10,-.

Pannenkoekenmoeders gezocht!
Op donderdagavond eten de kinderen, voor de disco, gezellig samen
pannenkoeken. Hiervoor zijn we op zoek naar vaders en moeders (of
anderen) die pannenkoeken willen bakken. Gelieve de pannenkoeken
donderdag 26 oktober tussen 18:15 en 18:30 bij de grote tent op het terrein
af te geven. Geeft u zich op? Dan ontvangt u bij de inschrijving een gratis pak
pannenkoekenmix!

PROGRAMMA

BOUWDORP 2017
13:00

15:30

Start Bouwdorp, hout verzamelen en beginnen met
timmeren aan de hut

10:00

12:30

Timmeren aan de hutten

12:30

13:15

Lunchactiviteit in de grote tent

13:15

15:30

Timmeren aan de hutten

10:00

12:30

Timmeren aan de hutten en activiteiten

12:30

13:15

13:15

15:30

Lunchactiviteit in de grote tent
Verven, timmeren en activiteiten (kwasten mee en
oude kleren aan!)

10:00

12:00

Hut afmaken (timmeren en verven) en activiteiten

12:00

13:00

Lunchactiviteit in de grote tent

13:00
13:45

14:45

GROTE OPENING! Iedereen is welkom om het dorp
te aanschouwen!
Slopen opruimen en naar huis. Bij het slopen is hulp
van ouders erg welkom!
- Kinderen zijn thuis -

18:30

20:30

Pannenkoeken eten en disco in de grote tent! Kom
verkleed!!

20:30

21:00

Prijsuitreiking! Iedereen is welkom!

Inschrijving
Het ingevulde inschrijfformulier op de volgende pagina moet, samen met
gepast inschrijfgeld, op woensdag 11 oktober 2017 tussen 18:30 en 20:30
worden ingeleverd bij de Regenboog kerk. Het adres is Bovenweg 91, 1834
CC Sint Pancras. Er mogen maximaal 7 kinderen in één groepje. De kinderen
hoeven zich niet als groep in te schrijven. Het maximale aantal kinderen is
280. Vol is vol, dus wees er op tijd bij!!
De kosten bedragen €15,00 per kind. We vinden het belangrijk dat alle
kinderen de kans moeten krijgen om mee te doen aan Bouwdorp. Lukt het
om financiële redenen niet om uw kind in te schrijven? Laat het ons dan
weten, dan bespreken we de mogelijkheden. Dit kan door een mailtje te
sturen of te bellen met onderstaand nummer.
Omdat we dit jaar meer kosten maken, maar we het inschrijfgeld graag
hetzelfde houden, gaan we dit jaar langs de deuren met een collectebus.

Contact
Heeft u vragen, tips, of opmerkingen? Dan kunt u altijd mailen naar
bouwdorp@live.nl of bellen naar 06-12932407 (ook in de week zelf).
Alle informatie vindt u terug op de website:
www.bouwdorpsintpancras.nl.

Op facebook plaatsen wij veel foto’s,
filmpjes en relevante informatie. Wilt
u niks missen? Geef ons een DUIM!

INSCHRIJFFORMULIER
!

Naam:……………………………………………………………………………………………………………..
Adres:……………………………………………………………………………………………………………..
Postcode + Woonplaats:………………………………………………………………………………….
Telefoonnummer: : …………………………………………………………………………………………
School:…………………………………………………………. Groep:…………………………………….
Leeftijd:……………….jaar

jongen / meisje

Bijzonderheden (bijv. allergieën):……………………………………………………………………

Naam : ……………………………………………………………………………………………………………
Tel. nr. : ………………………………………………………………………………………………………….
De Organisatie van Bouwdorp Sint Pancras doet zijn best een zo veilig
mogelijke omgeving te bieden voor uw kind. Echter, wij zijn niet aansprakelijk
bij lichamelijk letsel of schade aan materiaal, opgelopen tijdens het
Bouwdorp. Meedoen aan Bouwdorp is volledig op eigen risico.

Handtekening ouder of verzorger:……………………………………………

PANNENKOEKENMOEDERS!
Naam:……………………………………………………………………………………………………………
telefoonnummer:………………………………………………………………………………………….
E-mailadres:………………………………………………………………………………………………….
± Aantal pannenkoeken………………………………………………………………………………..

