Beste vrijwilliger,
Allereerst willen we je bedanken voor jouw inschrijving als vrijwilliger voor Huttendorp
Wognum 2018! Met jouw hulp gaan we er weer een fantastische editie van maken. Via deze
email geven we een overzicht van de belangrijkste informatie. Lees dit mailtje daarom goed
door, zodat je weet wat er wanneer gaat gebeuren en wat er van je verwacht wordt.
Vrijwilligersavond:
Op woensdagavond 18 juli is de vrijwilligersavond in J.C. Everland (Sportlaan 13, Wognum).
Net als vorig jaar willen we de avond opdelen in een introductie-gedeelte voor de nieuwe
vrijwilligers en kennismakingsborrel voor alle vrijwilligers. Ben je dit jaar voor het eerst
vrijwilligers of wil je graag nog eens alle informatie krijgen, kom dan om 19:30 naar Everland.
Voor alle andere vrijwilligers, graag zien we jullie om 20:30 voor een kleine kennismaking en
het doorspreken van de spellen. Wij verwachten dat iedereen aanwezig is, mocht je
verhinderd zijn stuur dan even een mailtje.
Vrijwilligersavond 18 juli in J.C. Everland
19:30 - Introductie (nieuwe vrijwilligers)
20:30 - Doorspreken spellen/kennismaking (alle vrijwilligers)
Programma Huttendorp 2018
Zaterdag 21 juli:
8:30 Begeleiders aanwezig
9:00 Kinderen ontvangen
9:40 Start met bouwen
12:30 Lunch
15:15 Spel
17:00 Gezamenlijk avondeten
18:15 Groep 3 t/m 6 gaan naar huis
Avondprogramma met zeskamp, bonte avond, spooktocht en kampvuur
Zondag 22 juli
7:20 Vrijwilligers ontbijt (begeleiders van groep 7/8)
7:30 Kinderen ontbijt (groep 7/8)
7:45 Begeleiders aanwezig groep 4 t/m 6)
8:30 Kinderen ontvangen (groep 4 t/m 6)
12:00 Lunch
12:30 Spel
16:00 Kijkmoment voor ouders
16:30 Afsluiting/afbreken hutten met ouders
17:00 Opruimen terrein en spullen
19:00 Eten met vrijwilligers + borrel
21:00 Einde Huttendorp (naborrelen in Stam)

Overnachting
Wij zouden het leuk vinden als alle vrijwilligers blijven overnachten. Hiervoor dien je je eigen
tentje mee te nemen. Deze kunnen op de vrijdag ervoor of anders tijdens huttendorp
opgezet worden op het adres tegenover het huttendorp terrein op Grote Zomerdijk 6. De
vrijwilligers hebben zaterdagavond een eigen vuurtje met borrel op het terrein bij de
vrijwilligerstenten. Wij zorgen voor een hapje en een drankje, neem geen eigen drank mee
a.u.b.
Afsluiting
Zondagavond na het opruimen van het terrein kun je blijven eten (patat). We genieten dan
gezellig na van een (hopelijk) geslaagd weekend! Hierna doen we voor de die-hards nog een
borreltje na in Stam.
Meeneemlijst:
- Dichte schoenen (!!!)
- Tent
- Slaapzak
- Matje
- Tandenborstel, tandpasta
- Oude kleren
- Hamer
- Themakleding (Thema is ‘Sprookjes’)
Belangrijk:
- Zorg dat je zaterdag op tijd aanwezig bent (08:30).
- Vergeet je tentje niet mee te nemen.
- Fietsen kun je parkeren op het terrein zelf, auto’s kun je parkeren achter de Bloesem.
- Noodnummer en contactpersoon: Pieter Steltenpool - 0651923973
Bij aanvang van Huttendorp krijg je (de begeleiders) een klein boekje met daarin het
complete draaiboek, de uitleg van alle spellen en de lijst met namen van je groepje. Verder
mag je het hele weekend lekker bouwen met je groepje, afgewisseld door thema-, eet- en
spelmomenten.
Wij hebben er heel veel zin in,
tot woensdag op de vrijwilligersavond!
Groet,
Organisatie Huttendorp Wognum
www.huttendorpwognum.nl

