
Bouwdorp Dagprogramma 2021 
 
Vanwege Corona moeten wij de bouwweek in zijn oude vorm wat aanpassen, maar met 
als doel de kinderen uit Beuningen 2 leuke dagen aan te bieden waarin het bouwen de 
hoofdmoot is. Wat kan je verwachten; 

 Dinsdag 24 augustus 

Aanvang 09.00 

Kids gaan met hun hutbegeleider(s) naar het aangewezen hutnummer en starten met 
bouwen. 

10.00-10.30  

Kids krijgen bij de hut drinken en een gezonde snack aangeboden. 

12.00-13.00 

Kids en begeleiding krijgen lunchtas uitgedeeld. Wij kunnen geen rekening houden met 
allergieën of dieetwensen. Wij zullen een lunchtas aanbieden en dan kunnen ze of onderling 
ruilen en is dat lastig adviseren wij een lunch van huis mee te nemen. 

14.30-15.00  

Kids krijgen bij de hut drinken en een snack aangeboden. 

Vanaf 16.00 

Kids mogen worden opgehaald. Hut coördinator zorgt voor het overdragen van de kinderen. 
Ouders mogen kids vooraan op het terrein ophalen. Achter de hekken.  

Gedurende de dag mogen de kids op afroep naar de villa Knap & Stoer om daar te knutselen 
voor de hut en voor het sminken. 

Woensdag 25 augustus 

Aanvang 09.00 

10.00-10.30  

Kids krijgen bij de hut drinken en een gezonde snack aangeboden. 



 

 

12.00-13.00 

Kids en begeleiding krijgen lunchtas uitgedeeld. Wij kunnen geen rekening houden met 
allergieën of dieetwensen. Wij zullen een lunchtas aanbieden en dan kunnen ze of onderling 
ruilen en is dat lastig adviseren wij een lunch van huis mee te nemen. 

14.30-15.00  

Kids krijgen bij de hut drinken en een snack aangeboden. 

Tussen 15.30-16.00 zal de Burgermeester, de kindermeester en een special guest komen om 
de hutten te beoordelen. Deze jury loopt de hutten af en vervolgens kunnen de kinderen en 
hutbegeleiding van de hut op afroep frites gaan halen. 

Wij verwachten deze dag om 17.00 af te sluiten met de prijsuitreiking. 

1e Hutprijs  Met al jouw vriendjes naar Jumpsquare 

2e Hutprijs Tegoedbon van MC Donalds om met het hele team te gaan eten. 

3e Hutprijs Tegoedbon voor een ijsjes in het dorp. 

17.30 Kids mogen worden opgehaald. Hut coördinator zorgt voor het overdragen van de 
kinderen. Na afloop is er gelegenheid om met de ouders langs de hutten te lopen. 

Aandachtspunten: 

• De hut coördinator is het aanspreekpunt voor de JVWB en is verantwoordelijk voor 
het regelen van hutbegeleiding. Minimaal 1 begeleiders maximaal 2 begeleiders voor 
de gehele dag. Er mag niet gewisseld worden gedurende de dag. Minimale leeftijd 
begeleiding 16 jaar. 
Voor hutbegeleiding wordt lunch verzorgd. 

• Ouders komen bij het halen en brengen niet op het bouwterrein. Alleen op de laatste 
dag mag er langs de hutten worden gelopen. 

 
 


