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ALGEMENE REGELS 
Om de veiligheid van de kinderen te kunnen garanderen en 
een goede sfeer en rust op het terrein te waarborgen zijn 
onderstaande spelregels opgesteld: 
 
 Er kunnen maximaal 200 kinderen meedoen. 
 Deelname is vanaf de leeftijd van 5 jaar t/m groep 8. 
 Kinderen maken met hulp van ouders een hut . 
 LET OP! Er mag geen verf op de hutten gebruikt 

worden. 
 De tuin is gesloten voor iedereen die niet deelneemt. 
 Ouders zijn maar beperkt welkom (de tijden worden 

later gepubliceerd). 
 Het hek wordt overdag dicht gehouden zodat kinderen niet weg kunnen lopen. 
 Dinsdagavond is er geen avondprogramma, het programma eindigt die dag om 17.00 uur. 
 Kinderen die niet blijven slapen, melden zich iedere ochtend tussen 08.30 en 09.30 uur. 
 Er mag in de speeltuin niet gerookt worden. 
 Verder moeten kinderen die meedoen hun mobiele telefoon thuislaten. Als het nodig is, 

kunnen de kinderen altijd bellen via de speeltuintelefoon.  
Ook andere elektronische apparaten zijn niet toegestaan 

 Vanaf dinsdag 00.00 uur t/m vrijdag 19.00 uur wordt er geen alcohol geschonken, ook niet 
voor de ouders. Gedurende deze periode is het nuttigen van alcohol in de speeltuin niet 
toegestaan 

 Er mogen geen kinderen de speeltuin uit of weg van een activiteit zonder dat de 
hoofdleiding dit weet. Dit met oog op controle en onze verantwoordelijkheid. Het is voor 
ons anders niet mogelijk om een goed overzicht te houden en we weten dan ook niet 
zeker of alle kinderen wel meegekomen zijn van een activiteit (dus of iedereen weer veilig 
terug is in de speeltuin). Dit punt (veiligheid dus) is voor ons zo belangrijk, dat besloten is 
dat kinderen van ouders die aan deze maatregel niet mee willen werken, niet langer mee 
mogen doen aan de huttenbouw 

 Kinderen die de speeltuin verlaten of binnenkomen melden zich altijd bij de poort 
 Deelname huttenbouw is deelnemen aan alle activiteiten! Uitzondering op deze regel is 

een gemelde reden door een ouder aan Nelleke de Tombe 
 
Wij hopen dat iedereen begrip heeft voor deze spelregels en dat we er  
gezamenlijk weer een fantastische week van zullen maken. 
 

HOOFDLEIDING 
Cora, Nelleke, Maurice, Rob en Henk Jan. 
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HUTTENBOUWLIED 
Ja deze week, gaan we helemaal los 
Huttenbouwen, feesten, gillen enzovoort  
Het maakt niet uit wat je nou bouwt 
Als het maar gek is, creatief en geniaal 
 
Op dinsdag gaan we vrolijk starten 
Tellen we in tempo af 
Dan rent ieder zich een rotje naar het hout 
Ooohhh Papa’s mama’s opa’s oma’s iedereen die er van houdt 
Nemen zeilen, spijkers, hamers met zich mee 
 
En aan het einde van de dag 
Is het weer tijd om naar huis toe te gaan 
Iedereen is nu weer moe 
De Huttenbouwers, Huttenbouwers, Huttenbouwers 
 
Iedereen is blij want het is feest, feest, feest, feest 
Huttenbouwen hier is altijd feest, feest, feest doe mee 
Alle huttenbouwers doe maar mee, mee, mee, mee 
Huttenbouwen hier is wel oké 
We kunnen niet stoppen we gaan door, door, door, door 
We kunnen niet stoppen we gaan door 
 
Woensdag morgen vroeg weer op 
Hut afbouwen het wordt helemaal weer top 
Survivalrace, wordt een watertest 
Lekker klieren in het water doe je best 
 
Woensdagavond mag je slapen 
Luchtbed mee de grootste pret 
Dan ligt ieder s ’avonds lekker laat in bed 
Ooohhh In de morgen vroeg weer wakker, kleren aan we gaan van start 
Spellendag het staat te wachten we doen weer mee 
 
En aan het einde van die dag 
Is het weer tijd om je hut in te gaan 
Iedereen is nu weer moe 
De Huttenbouwers, Huttenbouwers, Huttenbouwers 
 
Iedereen is blij want het is feest, feest, feest, feest  
Huttenbouwen hier is altijd feest, feest, feest doe mee 
Alle huttenbouwers doe maar mee, mee, mee, mee 
Huttenbouwen hier is wel oké 
We kunnen niet stoppen we gaan door, door, door, door 
We kunnen niet stoppen we gaan door.  
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THEMA 2021 
Het thema voor dit jaar is DISNEY/MARVEL. Er moet een mooi 
huttenbouwdorp neergezet worden dat onderdak kan bieden aan 
alle deelnemers. Als je even over het thema nadenkt, kun je vast 
iets origineels verzinnen. Denk aan alle soorten Disney films die je 
gezien hebt, van Prinsessen tot aan Spiderman. Laat je fantasie de 
vrije loop en maak er iets moois van!  
Misschien heb je zelfs wel verkleedkleren die bij het thema 
passen! 

 

BOUWEN VAN EEN HUT 
Kinderen maken met hulp van ouders een hut samen met hun vriendjes (met wie dat regelen 
de kinderen zelf).  
 
LET OP! Er mag geen verf op de hutten gebruikt worden.  
Wat neem je mee? Je moet natuurlijk spijkers en hamers meenemen. Ook een zaag is handig. 
Schroeven mogen niet gebruikt worden evenals elektrisch/pneumatisch/hydraulisch 
gereedschap. Het is niet toegestaan de hut in de grond te verankeren of een slot aan de 
binnenkant te monteren. Neem ook zeil mee om je hut wind- en waterdicht te maken, want je 
mag alleen blijven slapen als je boven de acht jaar bent en je hut waterdicht is. 
 
I.v.m. brandveiligheid is het niet toegestaan om piepschuim of andere soorten plastic te 
gebruiken bij het bouwen van de hutten.  
 
De toegang of deur moet zo groot zijn dat de huttenbouwleiding ook 
toegang heeft tot de hut. 
 

DE BEL 
Als de kinderen naar het clubgebouw moeten komen omdat we gaan 
eten of omdat we gaan beginnen met een spel, wordt er een bel geluid. 
 

WAT MOET JE MEENEMEN 
Neem reserve kleding en schoenen mee en houd de weersverwachting in de gaten voor kou 
en regen. Een handdoek en badkleding zijn altijd handig daar als het weer het toelaat de 
waterspeelplaats altijd in trek is. 
Als je geld meeneemt (niet teveel), neem dit dan mee in een klein portemonneetje en houdt 
dit goed bij je. Laat sieraden en andere kostbaarheden thuis (GSM toestellen en andere 
elektronische apparaten zijn niet toegestaan). 

 
OUDERS IN DE TUIN  
Door de onduidelijkheid van de geldende corona maatregelen op het 
moment van de huttenbouw is het nog niet duidelijk hoe, hoeveel en 
tegen welke voorwaarde ouders mogen worden toegelaten in de 
speeltuin. Wij komen hier in een later stadium op terug en houden u 
op de hoogte via de website, Facebook en Instagram.  
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BLIJVEN SLAPEN 
Kinderen van acht jaar en ouder mogen woensdag en donderdag 

blijven slapen. Voorwaarde is wel dat de hut waterdicht is. Het komt 
voor dat er van een hut maar één kind blijft slapen. In dat geval wordt 

er gekeken in welke hut het kind kan logeren. Meestal regelt dit zich 
vanzelf. Geef voor de nacht voldoende warme kleren mee, een jogging- of 

trainingspak als pyjama is niet verkeerd. Een deken of matje als 
ondergrond is ook wenselijk. In augustus kan het behoorlijk vochtig zijn. 
Als het echt noodweer is, kan het zijn dat wij het slapen niet door laten 
gaan. Er wordt dan door ons contact opgenomen met de ouders. 

 
EHBO EN MEDICATIE 
Gedurende de hele week hebben wij een EHBO-post ingericht. Deze 
bevindt zich achter de eettent in de units. Cora en Willeke zijn hier 
voor gecertificeerd en verantwoordelijk. Als zij niet op de EHBO-post 
zijn, spreek dan een medewerker aan. Bij het gebruik van medicijnen 
zullen de EHBO’ers door de deelnemer zelf meegebrachte medicijnen 
uitdelen aan het kind. De verantwoordelijkheid zal echter bij de 
ouders blijven liggen. Om dit goed te regelen zal er een verklaring van 
verantwoordelijkheid getekend moeten worden. Dinsdag 17 augustus 
zal deze verklaring aan u gegeven worden om te ondertekenen. 

 
DOUCHEN  
Het is niet mogelijk om in de speeltuin te douchen. Als kinderen ’s morgens naar huis gaan om 
te douchen dient dit tussen 08.30 en 09.30 uur te gebeuren of ’s avonds tussen 19:00 en 
20:30 uur. Wassen, tanden poetsen etc. kan wel bij de waterpunten bij de toiletten. 
 

 
ZWEMDIPLOMA  
Bij een aantal activiteiten (zoals de survival) zijn er onderdelen 
waarbij gebruik wordt gemaakt van water. Uiteraard worden deze 
activiteiten begeleid door voldoende leiding en wordt er 
onderscheid gemaakt in activiteiten voor kinderen met en zonder 
zwemdiploma.  
Daarom willen we weten of uw kind kan zwemmen, zodat we uw 
kind bij de juiste ploeg in kunnen delen. Wij nemen aan dat de info 
op het inschrijfformulier naar waarheid is ingevuld. 
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TELEFOONNUMMER ACHTERBLIJVERS  
Bij inschrijving geeft u uw telefoonnummer op. Als u tijdens 
de huttenbouw niet te bereiken bent en we contact moeten 
opnemen met een familielid of bekende of als u op een 
ander nummer te bereiken bent, geef dit dan even door aan 
Maurice Beek. 
 

VRIJDAG 20 AUGUSTUS 
Op de laatste dag van de huttenbouw gaan wij altijd met de 
kinderen op stap. Dit jaar is er weer voor gekozen om met 

iedereen tegelijk op stap te gaan, waarheen gaan wij nog niet verklappen…….. Wij gaan om 
09:30 uur beginnen met instappen en vertrekken om 10:00 uur met door ons geregelde 
bussen naar onze bestemming. Zwemkleding en handdoek meegeven is aan te raden vanwege 
“natte attracties”  
 

DIVERSE TIJDEN 
 Dinsdag om 10.00 uur start de huttenbouw 

Eerst worden vanaf 09.30 uur de inschrijvingen gecheckt.  
Alle kinderen gaan dinsdag om 17.00 uur weer naar huis 

 
 De andere ochtenden worden alle kinderen tussen 08.30 en 09.30 uur verwacht als 

zij niet zijn blijven slapen. 
 

 Het dagprogramma begint om ca. 10.00 uur 
 

 De lunch vindt plaats tussen 11.30 en 13.00 uur 
 

 Het avondeten (woensdag, donderdag en vrijdagavond) 
vindt plaats tussen 17.00 en 18.30 uur. 

 
 Ouders zijn welkom op de volgende tijden: 

Nader te publiceren n.a.v. de dan geldende corona  
maatregelen. 
 

 Vrijdag: 
 Om 20.00 uur zal de huttenverbranding beginnen 
**onder voorbehoud** 
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PROGRAMMA 
Alle programma onderdelen (m.u.v. het hutten bouwen) zijn onder voorbehoud. 
Door het weer kan het nodig zijn activiteiten te vervangen door alternatieven 
of om deze een dag of avond om te ruilen. 
De actuele dagindeling staat vermeld op het bord naast de ingang, daarop 
staat het programma per dagdeel. 
 
In grote lijnen ziet het er als volgt uit:   

 

DINSDAG 17 AUGUSTUS 
**Over het aantal ouders en wat de voorwaarden zijn is nog niets 
bekend, dit volgt later. ** 

 
09.30  Inschrijving en controle 
10.00  Start huttenbouw 
12.00  Lunch 
13.00  Verder bouwen, hutten waterdicht maken 
17.00  Kinderen naar huis 

 
 

WOENSDAG 18 AUGUSTUS 
08.30-09.30  Alle kinderen melden zich aan in de speeltuin 
10.00-12.30  Survival 5-7 jaar, 8-13 jaar spelen in de hut 
11.30-13.00  Lunch 
12.00   Survival 8-13 jaar, 5-7 jaar spelen in de hut 
17.00   Diner 
18.30-20.00 Alle niet slapers melden zich af 
20.30   Registratie slapers 
21.00   Start avondprogramma voor de slapers 
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DONDERDAG 19 AUGUSTUS 
08.00   Ontbijt voor de slapers 
08.30-09.30  Hek open voor de niet slapers en melden  
10.00-11.30  Het grote spel 5-7 jaar, 8-13 jaar spelen in de hut 
12.00   Lunch 
13.00   Het grote spel 8-13 jaar, 5-7 jaar spelen in de hut 
17.00   Diner 
19.00   Start nader te bepalen show 
21.00   Alle niet slapers gaan naar huis en melden zich af 
21.30   Registratie slapers 
22.00   Start avondprogramma voor de slapers 
 
 
 

VRIJDAG 20 AUGUSTUS 
08.30-09.30  Hek open voor de niet slapers en melden 
  Hutten leegmaken en opruimen. Meegebrachte zeilen/versieringen moeten  

voor 09:30 uur weer meegenomen worden.  
Het is absoluut niet toegestaan dit achter te laten of in de container van de 
speeltuin te deponeren! 

09.30   Kinderen gaan naar ??????? en krijgen van ons een T-shirt aan waardoor  
zij voor de leiding herkenbaar zijn. Indien uw kind niet mee gaat, dient u het 

 kind thuis te laten. In de speeltuin worden de hutten gesloopt en is het niet  
veilig om hier te blijven 

17.00  Terugkomst kinderen in speeltuin 
17.30   Diner 
20.00   Start huttenverbranding en entertainment onder voorbehoud  
22.00** Einde huttenbouw    **Tijd is onder voorbehoud 

  
 

 
 
 
 



 

10 
 

CORONA 
Zoals u al heeft kunnen lezen weten wij op dit moment nog niet welke regels er gelden voor 
ouders in de speeltuin. Dit zal in de komende maanden duidelijk worden. Wij laten u zo spoe-
dig mogelijk weten hoeveel ouders er aanwezig mogen zijn per kind tijdens het bouwen van 
de hutten. Ook is nog niet duidelijk of er een eindfeest kan worden gehouden op vrijdag en 
wat de maatregelen zijn om met z’n allen naar het vuur te kunnen kijken. Wij vragen uw be-
grip hiervoor, aan ons zal het in elk geval niet liggen! 
 

CORONAREGELS 
Wij houden ons aan de geldende corona regels die van toepassing zijn. Sanitair en dergelijke 
worden vaker gedesinfecteerd en wij laten de kinderen regelmatig handen wassen met zeep. 
Mocht uw kind corona gerelateerde klachten krijgen tijdens de huttenbouw dan vragen wij u 
het thuis te houden en om een sneltest uit te voeren bij uw kind zodat wij een eventuele 
groeps besmetting kunnen voor zijn. Tevens vragen wij bij de aanmelding op dinsdag 17 au-
gustus of er klachten zijn bij uw kind.  
 
 
 

GRAAG TOT 17 AUGUSTUS!! WIJ HEBBEN ER ZIN IN! 
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HULP GEVRAAGD !!! 
Heeft u tijd en zin heeft om ons te helpen? Laat het ons weten en mail naar 
huttenbouw@speeltuinzwanenburg.nl 

 
    Zo  15 aug.  Opbouwen van het terrein 

Allerlei activiteiten ter voorbereiding van het  
evenement zoals tenten opbouwen, schilderen enz. 

 
Ma 16 aug.  Opbouwen van het terrein 

Allerlei activiteiten ter voorbereiding van het  
evenement zoals schilderen, eetzaal inrichten enz. 

 
Wo 18 aug.  Begeleiding van een groep bij survival 
   Jonge groep 09.30-12.30 uur 
   Oude groep 12.30-16.30 uur 
 
Vr 20 aug.  Opruimen van de tuin 

09.30-17.00 uur. Afbreken van de hutten, opruimen van tenten 
en de speeltuin klaarmaken voor het eindfeest ** 
** onder voorbehoud 
 

Za 21 aug.  Opruimen van de tuin 
   Laatste loodjes… 
 
U hoeft niets mee te nemen! Spullen, gereedschap, eten en drinken zullen wij 
verzorgen. 
 
 


