www.hartvanpoortambacht.nl/huttendorp2017
huttendorp@hartvanpoortambacht.nl

Op dinsdag 22 augustus, woensdag 23 augustus en donderdag 24 augustus is het Huttendorp
2017!
Het thema is dit jaar:
VERVOER
Van pallets mogen jullie een ‘vervoermiddel’ maken: heeft het vleugels, een rotor (net als een
helikopter of rijdt het op wielen? Jullie mogen het bepalen! Van ons krijgen jullie pallets en
spijkers; en als er wielen onder moeten dan moet je die van huis meenemen; maar LET OP:
tijdens de brand mag alleen het kale pallethout worden verbrand en moet je je wielen,
surfplanken of andere versieringen weer mee naar huis terugnemen.

Ook een Huttendorp kan niet zonder sponsors; mede door die sponsors is het bedrag wat
jullie betalen bepaald op maar €5, --, Dus: zit je in groep 4,5,6,7 of 8 van een basisschool in
Zierikzee: vul dan onderstaand formulier in, laat ondertekenen door je ouders en lever het in
bij de administratie van Pontes (ingang naast de bibliotheek). In de zomervakantie kun je het
strookje inleveren bij Bolle Dier & Tuin.
Voor het precieze programma verwijzen we je naar de website:
www.hartvanpoortambacht.nl/huttendorp2017 en voor vragen kun je mailen naar:
huttendorp@hartvanpoortambacht.nl
Het meedoen aan het Huttendorp is voor eigen risico
Op het terrein lopen vrijwilligers (herkenbaar aan de fluorescerende hesjes) die je altijd om
hulp kunt vragen! Voor noodgevallen is er EHBO aanwezig.
Tweemaal per dag krijgen jullie iets te drinken (en ander lekkers) te eten! Het huttendorp is
van 10.00-15.00 uur; je zelf van huis meegenomen eten voor tussen de middag eet je in je
eigen vervoermiddel op.
Op donderdagmiddag mogen jullie ouders, opa oma’s, broers en zussen komen kijken. Om
14.00 komt een deskundige jury het mooiste ‘vervoermiddel’ beoordelen en wordt alle weer
afgebroken en wordt het afval (uiteraard) gescheiden afgevoerd.
Donderdagavond is om 19.00 uur de prijsuitreiking en wordt het pallethout verbrand.
Lever onderstaand strookje in bij Pontes en je ontvangt je VERVOERS-BEWIJS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voornaam:
Achternaam:
Geboren op:
School:

Groep:

Telefoonnummer ouder:
Handtekening ouder/
verzorger:
…………………………………………………………
Heeft u vragen aan de organisatie van het Huttendorp? Mail gerust naar
huttendorp@hartvanpoortambacht.nl

