
 
 

 
 

 

 

Thema: Films & Series😊

Herfstvakantie!! 
Maandag 12 t/m donderdag 15 oktober 2020 

 

Bouwdorp 
Sint Pancras 

 



 
 
Bouwdorp Sint Pancras 2020 
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 allerleukste 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 
Dit jaar is het thema Films & Series. Dus de kinderen kunnen van alles maken. 
Aan het eind van de week gaat de vakjury de hutten beoordelen. Degene die 
dan de mooiste of origineelste hut hebben gemaakt volgens de vakjury, valt 
in de prijzen! 
 

Bouwvakkersbal 

Helaas kunnen wij het bouwvakkersbal niet door laten gaan dit jaar i.v.m. 

met de corona regels. Toch willen wij iets leuks doen met de kinderen! 

Daarom gaan wij dit jaar een hele toffe livestream organiseren. In deze 

livestream gaan we spelletjes doen waar alle kinderen aan mee kunnen doen. 

Daarnaast gaan we ingestuurde act filmpjes bekijken van de kinderen en nog 

veel meer andere leuke dingen. Natuurlijk ook niet te vergeten dat we dan 

bekend maken wie er dit jaar bouwdorp Sint Pancras gewonnen heeft!  



 
 
Locatie 
Sinds afgelopen jaar hebben wij een nieuw terrein. Deze is gevestigd aan de 
Spanjaardsdam. Bij deze locatie kunt u niet uw auto parkeren en u mag uw 
kind hier niet afzetten. Dit kan dit jaar bij de Twuyverhoek aan de 
Koningsspil. Wij zorgen ervoor dat verkeersbegeleiders uw kind begeleiden 
naar het terrein.  

 
 

 

 
 
 
 

 



Leiding worden?! 
Bouwdorp Sint Pancras zou niet bestaan zonder vrijwillige leiding. Onze groep 
leiding bestaat bijna 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 of 
helpen bij het bouwdorp journaal. Het kan allemaal! Om leiding te worden 
moet je 15 jaar of ouder zijn.  
 
Voor alle leiding is lunch en drinken geregeld. Je komt terecht in een 
ontzettend enthousiaste en open groep vrijwilligers. 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! 
 
Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar bouwdorp@live.nl 
 

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 
- Vergeet vooral je allerbeste humeur niet mee te nemen!! 
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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 online 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,-.  Deze koop je dan online tegelijkertijd 
met je inschrijving en dan haal je ze op aan het begin van de eerste dag van 
het bouwdorp.  

 
Pannenkoekenouders. 
Dit jaar zal er geen bouwvakkersbal zijn. Dus ook geen pannenkoeken eten in 
de grote tent. Toch zou het leuk zijn dat alle kinderen tijdens de livestream 
op donderdag avond pannenkoeken eten achter het scherm. Zo kunnen we 
toch nog allemaal tegelijkertijd pannenkoeken eten. 



PROGRAMMA 

13:00 17:00 
Start Bouwdorp, hout verzamelen en beginnen met 
timmeren aan de hut 

09:30 12:30 Timmeren aan de hutten 

12:30 13:15 Lunch in eigen hut 

13:15 17:00 Timmeren aan de hutten  

09:30 12:30 Timmeren aan de hutten en activiteiten 

12:30 13:15 Lunch in eigen hut 

13:15 17:00 
Verven, timmeren en activiteiten (kwasten mee en 
oude kleren aan!) 

09:30 12:00 Hut afmaken (timmeren en verven) en activiteiten 

12:00 13:00 Lunch eigen hut 

13:00  

GROTE OPENING! Helaas mogen er dit jaar geen 
ouders, opa of oma’s op het terrein i.v.m. de corona 
maat regelen. Hiervoor gaan wij een alternatief 
regelen. 

13:45 16:00 
Slopen opruimen en naar huis. Zonder hulp van 
ouders! 

- Kinderen zijn thuis - 

18:00 19:30 De grote gezellige livestream! Met leuke activiteiten 

19:30 20:00 Online Prijsuitreiking! Iedereen is welkom! 

 



 

BOUWDORP  
Inschrijving  

Dit jaar zijn de inschrijvingen online. Als u naar de website 
https://bouwdorpsintpancras.nl/inschrijven/ gaat kunt u het 
inschrijfformulier vinden. Dit jaar word er tijdens de inschrijving gevraagd wat 
uw kind zijn of haar groepsnaam is. Dit omdat de aankomst elke dag in shifts 
gaat gebeuren zodat we geen grote drukte krijgen bij de poort. Er mogen 
maximaal 7 kinderen in één groepje en als uw kind tegelijkertijd met zijn of 
haar groepje wilt aankomen moet de groepsnaam gelijk zijn. 
 
De kosten bedragen €17,50 per kind incl. administratiekosten en 
transactiekosten. 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.  
 

Contact 
Heeft u vragen, tips, of opmerkingen? 
Dan kunt u altijd mailen naar bouwdorp@live.nl 
Of neem contact op via whatsapp: 06 83 62 26 13 
 

 

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!  
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