Beste kinderen, ouders en andere belangstellenden,
Voor je ligt het programmaboekje van Bouwdorp Vuren 2018.
Hebben jullie ook weer zo’n zin in Bouwdorp Vuren? Na maanden van voorbereidingen is het
bijna zover en gaan we op dinsdag 21 augustus van start. Dit jaar is het thema: FEEST!
Bouwdorp Vuren bestaat 5 jaar en dat willen we graag met jullie vieren.
In dit programmaboekje kun je alle informatie vinden die je moet weten voor Bouwdorp
Vuren. Wat wordt er verwacht van de kinderen, wat is het programma, hoe laat moeten we
bij Bouwdorp Vuren zijn, enz.
Mochten er nog wijzigingen plaats vinden, dan zullen we u op de hoogte houden via onze
website www.bouwdorpvuren.nl, en zal het geplaatst worden op Facebook.
U kunt ons uiteraard ook vooraf bereiken via de mail bouwdorpvuren@gmail.com.
Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter: Jacqueline van Herwijnen
Penningmeester: Evelijne van Egdom
Secretaris: Mireille Groot
Bestuursleden: Danny van Leeuwen en Mirjam van Genderen.
Een heel fijn Bouwdorp met elkaar!
Het bestuur van Bouwdorp 2018

Wat is Bouwdorp Vuren?
Bouwdorp Vuren omvat drie dagen in de laatste week van de zomervakantie. Kinderen in de
basisschoolleeftijd kunnen genieten van vakantie-activiteiten, bedacht en uitgevoerd door
Vurenaren. Het samenbrengen van allerlei leeftijden, individuen, verenigingen en sponsoren
geeft kleur aan de zomervakantie in Vuren!
De hoofdactiviteit van Bouwdorp Vuren is het maken van bouwwerken met de kinderen op
het terrein van De Koels. Dit begint op dinsdagmiddag. De kinderen hoeven alleen een
hamer mee te nemen, voor de rest wordt gezorgd.
Voor alle activiteiten is ontheffing aangevraagd, van het afzetten van het terrein tot het
draaien van muziek, voor het organiseren van het eindfeest tot het opbouwen en afbreken
van het terrein. Het is ons alles aan gelegen om te handelen volgens de afgegeven
evenementenvergunning.

Plaats van de activiteiten
Het parkeerterrein van de Koels is de uitvalsbasis voor de drie bouwdagen.
Verder zullen we gebruik maken van de Koels, van jeugdsoos De Halte, het trapveldje en het
voormalige terrein van De Vuurvlinder.
Het brengen en halen van de kinderen zal altijd bij De Koels zijn.

Indeling van de groepen
Dit jaar zijn alle groepen van te voren al ingedeeld. Alle kinderen zullen dit jaar in de groep
zitten bij kinderen uit hun eigen klas. De groep waar je volgend schooljaar in zit, zal ook de
groep zijn voor Bouwdorp Vuren.
Dit ziet er als volgt uit:
BSO: Hut 1
Groep 1 en 2: Hut 2
Groep 3: Hut 3
Groep 4: Hut 4

Groep 5: Hut 5
Groep 6: Hut 6
Groep 7: Hut 7
Groep 8: Rijdend bouwwerk

Openingstijden Bouwdorp Vuren
Bouwdorp is geopend:
Dinsdag 21 augustus van 13.00- 17.00 uur
Woensdag 22 augustus van 13.00- 19.30 uur
Donderdag 23 augustus van 13.00- 17.00 uur

Wat verwachten wij van de vrijwilligers?
Samen met het bestuur, de deelnemende verenigingen en de vrijwilligers willen we graag
één team vormen met allemaal een doel: de kinderen een fijn evenement bezorgen en met
elkaar, jong en oud genieten van het samenzijn, samen activiteiten ondernemen e.d.
De vrijwilligers houden een oogje in het zeil, enthousiasmeren de kinderen, stimuleren ze
om ‘hun droom’ te bouwen, construeren etc. Veiligheid hebben we hoog in het vaandel.
Verder is het van belang dat iedere dag, het terrein weer netjes achtergelaten wordt en
startklaar voor de volgende dag. Als we samen de handen uit de mouwen steken, is het zo
gebeurd.
Hieronder een uitleg per onderdeel waar de vrijwilligers zich voor hebben opgegeven:
(Heb je je nog niet opgegeven? Je bent altijd van harte welkom! Meld je even bij iemand van
het bestuur (te herkennen aan de groene T-shirts) zodat we je een opdracht kunnen geven!)
Opbouwen terrein
Maandagmiddag/avond zullen we starten met het opbouwen van het terrein. Het terrein
dient goed afgesloten te worden voor het verkeer, met hekwerk welke gehaald dient te
worden bij de gemeentewerf in Heukelum. Het hekwerk voor de veiligheid wordt geleverd
door aannemer Van Daalen. Verder moet het hout verdeeld worden over het terrein, steeds
één stapel hout waar twee bouwwerken van gebouwd kunnen worden. Allerlei materialen
moeten vervoerd worden met aanhangers, dus als je beschikt over een auto met aanhanger,
breng ‘m mee.. Dinsdagochtend zullen we de laatste hand leggen aan de voorbereidingen.
Het terrein dient dan verder ingericht te worden, materialen klaargezet zodat deze de rest
van de dag voor het grijpen staan.
Verkeersregelaars
We verwachten de verkeersregelaars iedere middag om 12.30 uur en om 16.45 uur. Graag
even melden bij het bestuur. Zij trekken een fluorescerend hesje aan en letten op het
parkeren van de fietsen (naast De Koels rechts), het verkeer door de Molenlaan i.c.m. de
kinderen die aankomen/weggaan. Veiligheid voor alles. Kinderen instrueren op de stoep te
blijven. Verkeer manen tot voorzichtigheid en ouders attenderen op onwenselijk/gevaarlijk
gedrag bij het halen/brengen van hun kind. Graag blijven totdat de grote stroom kinderen op
het terrein is of juist van het terrein af. Afmelden bij het bestuur.
Begeleiden groepjes
De begeleiders van groepjes moeten om 12.30 uur aanwezig zijn en zich melden bij het
bestuur. We starten dan met een briefing, zodat alle informatie van die dag bekend is.
Begeleiders van een groepje krijgen een klembord met pen en formulieren, een opbergbak
met hierin; zonnebrandcrème, een vuilniszak, materialen als spijkers e.d. Na de briefing gaan
zij bij het juiste materiaal (leeftijdsgroep) klaar staan en ontvangen de kinderen. Zij dragen
zorg voor gezelligheid binnen de groep, kennismaking en leggen regels uit m.b.t. het
bouwen. Tevens bedenken ze samen met de groep een vlag (dinsdag). Het idee hiervoor
wordt bij de groepen opgehaald door de naaisters. Veiligheid voor alles bij het timmeren en
bouwen van de bouwwerken. Kinderen hebben zelf een hamer bij zich met hun naam er op

(zo niet, dan nog erop zetten) Het is handig als u, als vrijwilliger ook over wat gereedschap
beschikt, maar let op gevaar!!
Graag de kinderen vooraf wijzen waar het toilet is (bij De Halte). Let op dat de kinderen niet
onder de viezigheid naar binnen gaan bij De Koels. Waterbakken staan buiten waar de
kinderen hun handen even kunnen opfrissen.
Wanneer het signaal klinkt om te verzamelen voor een gezamenlijke activiteit, graag
uitleggen aan de kinderen dat ze hun eigendommen in de opbergbak van de groep kunnen
laten, dat ze na de activiteit weer terugkeren bij dezelfde hut en vertellen waar ze jou als
begeleider kunnen vinden. Als begeleider van de groep, bevind je je in de buurt van de
kinderen. Je zorgt dat je steeds weet waar ‘jouw kinderen uithangen’.
Op dinsdag zullen we starten met het maken van de hutten. Graag stimuleren om met de
beschikbare materialen, het bouwwerk zo mooi mogelijk te maken. Na gedane arbeid mogen
de kinderen natuurlijk even uitrusten. Let op dat ze niet te veel in de zon zitten en smeer de
kinderen om de paar uur goed in. Regelmatig zullen er rustige activiteiten ingepland staan
zodat de kinderen even kunnen uitrusten.
Ter ondersteuning is een aantal vrijwilligers uit de bouwwereld actief om de veiligheid van
de bouwwerken te waarborgen. We noemen ze bouwmeesters.
Tussen 16.45- 17.00 uur gaan de kinderen naar huis met hun ouders, de groepsleiding helpt
mee opruimen en alles klaar zetten voor de volgende dag. Alle spullen worden weer
verzameld in de kratten, er wordt voor gezorgd dat er geen spullen meer rond slingeren en
gevonden voorwerpen worden gebracht in de Halte. Rondom de hutten wordt geveegd en
opgeruimd. Rond 17.30 uur ronden we de Bouwdorpdag af.
Naaiwerkzaamheden
Op dinsdag en wellicht een stukje van de woensdag omvatten de naaiwerkzaamheden het
maken van de vlaggen voor de hutten die de kinderen zelf hebben bedacht. Materiaal als
stoffen, band e.d. is aanwezig. Graag uw naaimachine meebrengen en een verlengsnoer.
Mocht u liever thuis ermee aan de slag gaan, laat u dit dan ook even weten. Evelijne van
Egdom is hiervoor het aanspreekpunt.
Afbouwen van het terrein
Dit jaar zullen we, na de lawaaioptocht en het bezichtigen van de hutten, de bouwwerken op
woensdagavond tussen 18.30 en 19.30 uur gaan afbreken. Donderdag zal er niet meer
gebouwd worden en staan er alleen nog feestelijke activiteiten op de planning. Donderdag
zullen we verder gaan met het opruimen van het terrein. Vele handen maken licht werk, dus
komt allen. Ook hierbij geldt, heeft u een aanhangwagen, neem hem mee! Het terrein dient
weer net zo achtergelaten te worden als we het hebben aangetroffen. Bezems graag
meenemen en als het kan ook een emmer met sop en een schoonmaakdoek.
Jeugdvrijwilligers en maatschappelijke stage
De jeugdvrijwilligers worden ingedeeld samen met een volwassen begeleider om de
groepjes te begeleiden. Zij verlenen hand- en spandiensten als groepsleider bij de groep en
zijn samen met de volwassen groepsleider verantwoordelijk voor het groepje.

De maatschappelijke stage is voor 3 dagen = 21 uur, ze regelen zelf toestemming bij school.
Iedere dag melden ze zich bij het bestuur (te herkennen aan de groene T-shirts). Ook
wanneer ze naar huis gaan even afmelden bij het bestuur zodat hun taken afgetekend
kunnen worden.

Wat verwachten wij van de ouders?
Vriendelijk maar toch dringend willen wij ouders vragen niet te lang te blijven als zij hun kind
komen brengen. Ouders dienen het terrein, omwille van het overzicht voor de vrijwilligers,
uiterlijk om 13.15 uur te verlaten, zodat we dan echt kunnen starten.
Tevens willen we ouders verzoeken om de kinderen op tijd, maar niet te vroeg op te halen.
Ouders mogen het terrein niet voor 16.45 uur betreden. Bij de uitgang staat een vrijwilliger
die checkt of kinderen niet alleen naar huis gaan, als dit niet met de ouders is afgesproken.
Voor de veiligheid van de kind(eren) vragen we ouders om hun kind te halen en brengen tot
en met groep 4 van de basisschool.
Uiteraard mogen ouders en andere belangstellenden ook een kijkje komen nemen bij
Bouwdorp Vuren. Zij zijn natuurlijk nieuwsgierig naar de bouwwerken. Dagelijks om 16.45
uur gaat het hek voor ouders open en op woensdagavond zullen alle hutten van 18.00- 18.30
uur te bewonderen zijn.
Bij zomers, zonnig weer, vragen we ouders om hun kind alvast in te smeren met
zonnebrandcrème. Voor het begin van de middag is dit voldoende, voor het eind van de
middag beschikt Bouwdorp zelf over zonnebrandcrème.
Ouders maken we attent op het feit dat het omwille van de veiligheid nodig is om het kind
met goed schoeisel naar Bouwdorp te sturen/brengen aangezien we werken met spijkers en
ander bouwmateriaal. Dus is het niet aan te raden dat kinderen op slippers of sandalen naar
Bouwdorp Vuren komen.

Veiligheid Bouwdorp Vuren
Alle activiteiten van Bouwdorp Vuren worden uitgevoerd conform de
evenementenvergunning van de gemeente Lingewaal. Omwonenden zijn ingelicht,
brandweer en politie zijn bekend met het calamiteitenplan. Ook worden de vrijwilligers
dagelijkse geïnstrueerd ‘wat te doen bij brand/calamiteiten’.
Het bestuur van Bouwdorp Vuren en de EHBO beschikt over Walky Talky’s zodat zij elkaar
makkelijk kunnen oproepen wanneer dat nodig is. Voor kinderen die extra aandacht
behoeven heeft het bestuur twee personen aangewezen die hierbij extra in te zetten zijn,
ook op te roepen door de vrijwilligers.
EHBO/ huisarts
Bouwdorp Vuren geschikt over een eigen EHBO-post, gesitueerd in/bij de ruimte van
Jeugdsoos De Halte. De plaatselijke EHBO-vereniging zorgt daar voor de bezetting.
We hopen van niet, maar loopt iemand een iets grotere schram op dan hebben we, naast
onze EHBO’ers, contact met de huisarts in het dorp. Ook zal er dan contact op worden

genomen met de ouders. De EHBO’ers beschikken over alle gegevens van de kinderen, van
dieetwensen, allergieën e.d. tot medicijngebruik en noodnummers. Ook hebben zij deze
informatie over de vrijwilligers.
Bij de EHBO- post kun je ook gevonden voorwerpen inleveren en/of terug vinden.
Veiligheid omtrent eten en drinken
Veiligheid wordt ook betracht bij het eten en drinken. In augustus kan er sprake zijn van
wespen rondom zoetigheid. Vrijwilligers zijn zich hiervan bewust en zijn alert op gevaar.
Vrijwilligers letten op of de kinderen voldoende drinken maar ook zijzelf!
Verzekering
Alle vrijwilligers zijn via de gemeente verzekerd bij het Vrijwilligersnet.
Deelname van de kinderen is voor eigen risico. Tevens kan Stichting Bouwdorp Vuren op
geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade aan spullen, voor welk letsel
dan ook of vermissing van goederen.
Rookvrij terrein
Omwille van de veiligheid en de voorbeeldfunctie, bij de kinderen, bij al het hout, papier en
bij de stoffen, is het terrein rookvrij. Roken en drinken (alcohol) dient buiten het terrein van
Bouwdorp Vuren plaats te vinden.

Eten en drinken
De kinderen krijgen bij Bouwdorp Vuren elke dag een tussendoortje. Dat kan variëren van
een ijsje tot aan fruit. Op woensdagavond krijgen de kinderen ook avondeten.
Het eten en drinken is voor de kinderen en de vrijwilligers en niet voor de ouders.
Mocht een kind afhankelijk zijn van bepaalde voeding dan is dit bij de groepsleiding bekend.

Foto’s als herinnering aan Bouwdorp
Iedere dag worden foto’s gemaakt. Deze worden geplaatst op de website van Bouwdorp
Vuren, www.bouwdorpvuren.nl Wanneer u niet wenst dat uw kind of uzelf als vrijwilliger
gepubliceerd wordt via welk medium dan ook, dan houden wij hier rekening mee. Bij geen
bericht, gaan wij uit van uw toestemming.
Tevens hebben wij persoonsgegevens van uw kind gekregen via het inschrijfformulier. Wij
zullen deze als bestuur enkel gebruiken t.b.v. de veiligheid en gezondheid van uw kind
tijdens bouwdorp. Na elk Bouwdorp zullen uw gegevens worden vernietigd, met
uitzondering van uw mailadres zodat wij u kunnen bereiken over de evaluatie van Bouwdorp
en eventueel te bereiken voor volgend jaar.

Waar let je op bij………het bouwen van een hut
Als je een hut gaat bouwen op het terrein, dan moet je op de volgende dingen letten:
- Zorg voor een goede vloer.
- Begin daarna aan de wanden, zet die recht overeind en timmer die goed vast.
- Maak een goede ingang van je hut, voor deze ingang mag geen deur komen.

-

-

Je mag bankjes, vlaggen etc. maken, maar zet die los van de hut. Zo kan je ze ook
verplaatsen wanneer je nog ergens bij moet om te bouwen/ knutselen.
Je mag een spits dak maken maar maak het niet te gek. Houd het veilig!
Als je een verdieping in jouw hut maakt, moet je zorgen voor een bijbehorende trap
die je tegen de hut aan kan zetten.
De hut mag bestaan uit de begane grond en één verdieping. Je mag er gerust een
terrasje bij maken of een aanbouw, serre of afdakje. Je mag de verdieping niet
beklimmen voordat een bouwmeester het bouwwerk heeft goedgekeurd!
Zorg dat er voldoende afstand tussen de hutten zit, meer dan een meter.
Maak geen verstopplaatsen in je hut.
Als je iets niet zeker weet, vraag het dan aan de vrijwilligers die rond lopen/ bij jouw
hut staan.
Luister goed naar de veiligheidsvoorschriften van de vrijwilligers en bouwmeesters!

Programma Bouwdorp Vuren 2018
Maandag 20 augustus OPBOUWEN
18:00 uur
We sluiten het terrein af met hekken en verdelen het hout voor zover als
mogelijk.

Dinsdag 21 augustus
13.00 uur
Opening Bouwdorp 2018
Hijsen van de vlag
Kinderen melden zich bij de inschrijftafel
13.15 uur
Groepsvorming
Kennismakingsactiviteit: vlag en hut ontwerpen
13.30 uur
14.30 uur
15.00 uur

16.30 uur
16.45-17.00 uur
17.00 uur

Starten met het maken van de hutten
Groep 8 starten met het maken van een rijdend bouwwerk
Drinken en versnapering
Verder met timmeren
Groep 1/2: muziekinstrumenten maken op het terrein
Groep 3/6 en bso: roofvogelshow op het terrein van De Vuurvlinder
Groep 7/8: lego experience in de Koels
Terug op het terrein
Opruimen van hutten en materialen
Ouders mogen komen kijken
Einde dag 1. Brief voor morgen mee.

Woensdag 22 augustus
13.00 uur
Aanvang dag 2, melden en checken namen bij de hut
13.15 uur
Verder met bouwen
13.30 uur
Groep 1/2: volleybal in de gymzaal
Groep 3/4/5: muziekinstrumenten maken
Groep 6/7/bso: schminken

14.00 uur

14.30 uur
15.30 uur
16.30 uur
18.00 uur
18.30-19.30 uur

Groep 1/2: volleybal in de gymzaal
Groep 3/4/5: schminken
Groep 6/7/bso: muziekinstrumenten maien
Drinken en versnapering
Groep 1/2: schminken
Lawaaioptocht
Terug naar je hut om op te ruimen, vanavond komt er bezoek!
Friet eten.
Ouders en belangstellenden op het terrein om te kijken bij de hutten
Disco in de grote zaal van de Koels en voetbal op het terrein van De
Vuurvlinder (let op! Ouders zijn vanaf dit moment verantwoordelijk)
Einde dag 2, brief voor morgen mee.
Bestuur en vrijwilligers gaan de hutten afbreken.

Donderdag 23 augustus
13.00 uur
Aanvang dag 3, melden en checken namen bij je groepsleider
13.10 uur
Groep 1/2/bso: waterbaan in de Molenlaan
Groep 3/4/5: gymmen in de gymzaal
Groep 6/7/8: zeskamp op het terrein van De Vuurvlinder
14.00 uur
Groep 1/2/bso: spel met de senioren in de Koels
Groep 3/4/5: waterbaan in de Molenlaan
Groep 6/7/8: verder met de zeskamp
14:30 uur
Drinken en versnapering
15:00 uur
Groep 1/2/bso: lego en filmpje in de Koels
Groep 3/4/5: miniblazersklas van Harp en Luit
Groep 6/7/8: waterbaan in de Molenlaan
16.30 uur
Prijsuitreiking voor opvallende positieve belevenissen
Einde Bouwdorp: iedereen krijgt een herinnering aan bouwdorp mee
naar huis
17.00 uur
Opruimen

Vrijdag 24 augustus OPRUIMEN
9:00 uur
Opruimen van kleine materialen en spullen.

Route lawaaioptocht

Huisregels Bouwdorp Vuren
Om Bouwdorp Vuren voor iedereen veilig en gezellig te houden, zijn er een aantal
huisregels.
1.Bouwdorp Vuren is voor de kinderen van de basisschool (van groep 1 t/m 8).
2.Kinderen mogen alleen deelnemen als ze zijn ingeschreven en die deelname ook bevestigd
is. Het T-shirt die de kinderen op school krijgen, is het toegangsbewijs voor alle drie de
bouwdorp dagen.
3.We gaan o.a. met hout en spijkers werken. Om ongelukken te voorkomen, vragen we de
kinderen om goede schoenen aan te doen. Dus geen sandalen, slippers, crocs of laarzen.
4.Kinderen mogen tijdens het Bouwdorp het terrein niet verlaten zonder toestemming van
het bestuur.
5.Kinderen t/m groep 4 worden gebracht en gehaald door een volwassene.
6.We beginnen de dag gezamenlijk en eindigen de dag gezamenlijk.
7.De kinderen krijgen iedere dag een brief met informatie mee naar huis. Lees deze goed
zodat je weet wat je de volgende dag mee moet nemen.

8.Als uw kind tijdens Bouwdorp medicijnen nodig heeft, moet dit vermeld worden op het
opgaveformulier. Zoals vermeld op het opgaveformulier, nemen wij vooraf contact met u op
over de verstrekking van de benodigde medicijnen.
9.Wij verzoeken iedereen niet te roken op het terrein van Bouwdorp Vuren.
10. Fietsen kunnen worden neergezet aan de rechterkant van de Koels, bij de ingang van de
gymzaal. (er is geen toezicht op de fietsenstalling)
11.Mocht je ziek zijn of onverwacht niet naar het Bouwdorp kunnen komen, meld je dan af
via het nummer 06-38901255 (SMS of Whats app kan ook) of laat iemand dit melden bij het
Bouwdorpterrein.
12.Alle kinderen nemen hun eigen hamer mee, voorzien van hun naam. Er is ook
gereedschap aanwezig op het terrein waarmee vrijwilligers samen met de kinderen mogen
werken. Omwille van de veiligheid mogen kinderen dat niet alleen. Verder worden er geen
andere materialen van thuis meegenomen.
13.We ruimen aan het eind van de dag onze rommel op. Elke groep heeft hun eigen
vuilniszak en samen ruimen we de rommel rondom de hut op. Pas dan gaan we naar huis
toe! We gebruiken gedurende Bouwdorp ook de afvalcontainers om het afval op één plek te
verzamelen zodat we het gemakkelijk kunnen afvoeren.
14.We maken geen ruzie met elkaar en we houden het gezellige samenzijn voor ogen.
Onenigheden moet je melden bij de vrijwilligers welke te herkennen zijn aan de blauwe Tshirts. Het bestuur is te herkennen aan de groene T- shirts.
15.Bij zonnig weer dient het kind vooraf thuis ingesmeerd te worden.
16.Mocht je iets vinden wat niet van jou is, lever je dit in bij het bestuur of geef je het af bij
de EHBO- post. Wel zo fijn voor diegene die het kwijt geraakt is. Ook als je zelf iets kwijt
bent, kun je bij de EHBO-post informeren naar de gevonden voorwerpen.
17.Kinderen laten hun mobiele telefoon en andere elektronica thuis. Bouwdorp is niet
verantwoordelijk voor schade aan meegebrachte spullen die niet thuishoren bij Bouwdorp.
18.Kinderen nemen geen energydrankjes mee of andere versnaperingen, behalve dan de
afgesproken voeding voor kinderen met een dieet of allergie voor de aangeboden
versnaperingen.
19.Laten we ons realiseren dat we te gast zijn op het terrein van De Koels. We laten alle
spullen heel en laten de activiteiten zoveel mogelijk buiten plaatsvinden. Kinderen met vieze
handen van verf, klei of anderszins, benutten de waterbakken buiten om schoon te worden
zodat niet de afvoer en wastafels van De Koels verstopt raken.

