
HUTTENDORP 2019 
Hoe schrijf je je in? Belangrijke data en info. 

- -  Deze zijde afscheuren en bewaren s.v.p. (dus niet inleveren).  - - 

 

• Inschrijfformulieren moeten ingeleverd worden bij de balie van het 
ontmoetingscentrum De Meent, Orion 3, 1188 AM  Amstelveen. 
Daar zijn eventueel extra inschrijfformulieren verkrijgbaar.  

 

• Welke kinderen mogen zich inschrijven?  
Alle kinderen van 6 t/m 12 jaar die wonen in Amstelveen  
kunnen zich vanaf 8 april 2019 inschrijven. 
Vanaf 6 mei 2019 kunnen ook kinderen die wonen buiten  
Amstelveen zich inschrijven. 

 

• Er mogen zelf groepjes gevormd worden. Dus schrijf je samen in door de 
formulieren aan elkaar te nieten of zoek op maandagochtend bekenden, familie of 
vriendjes op om samen een hut te bouwen. 
Voor elk kind mag er slechts 1 formulier worden ingeleverd.   

 

• Vanaf maandag 17 juni 2019 tot 12 juli kunt u in ontmoetingscentrum De Meent, 
Orion 3, 1188 AM  Amstelveen, het informatieboekje en button ophalen. Daarna 
bij de poort na de opening van de week. 
 
LET OP:  u dient te betalen bij het ophalen van de button (pin of cash). 

 

 
 

Meer info: www.huttendorpdemeent.nl 
 

 

 

 

De ouders van de geplaatste kinderen geven door het inleveren van dit 
inschrijfformulier toestemming voor het maken van foto’s tijdens de bouwweek. Deze 
foto’s worden gebruikt op de website van het huttendorp.   

 
De kosten zijn voor dit jaar € 32,50  Kinderen met een Amstelveen-pas betalen  
€ 16,25  Een kopie van de pas vastnieten aan het inschrijfformulier. Alleen dan kan de 
reductie worden verrekend. 

 

HUTTENDORP  
Griezeldorp 

 

 
 

Huttendorp De Meent 
15 t/m 19 juli 2019 

 
 

Inschrijven vanaf 8 april aan de balie 
  



Inschrijf - & Toestemmingsformulier voor het 
HUTTENDORP 2019 

 

(Graag duidelijk door de ouder(s) / verzorger(s) in te vullen. Dit formulier zo 
volledig mogelijk en ondertekend inleveren aan de balie van de Meent) 

 

Voornaam:  ….………………………………………………………..……….. Geboortedatum:  ………………………………… 
 

Achternaam:  ...…………………………………………………..…………… Woonplaats:  …………..….…….………….……. 
 

Adres:  ………………………….…………………………………………………………………………….……………………..…………… 
 

Nood nummer overdag:………….….………...…...….........Reserve.nummer:  ………….……………...…..…......... 
 

E-mailadres:  ………………………………………………………………………………………………………………………….......... 
 

Op welke school zit je:  ………………………………………………………………………………………………………………..... 
 

Amstelveen-pas nr:  ……………….………………………………………….  (kopie van Amstelveenpas verplicht!) 

 
Activiteit: Huttendorp aan de Grote Beer 
Data:  15 - 19 juli 2019 
Locatie: Grote Beer 1187 BE  Amstelveen 

 
VADER / MOEDER / VERZORGER  wil helpen op:  Bij voorkeur bij: 
❑  maandag middag  ❑  creatief 
❑  dinsdag ochtend  ❑  zaagtafels 
❑  dinsdag middag   
❑  woensdag ochtend  ❑  speur/puzzeltocht (alleen op di) 
❑  woensdag middag  ❑  spelletjes (alleen op woe) 
❑  donderdag ochtend  ❑  springkussens (alleen op do) 
❑  donderdag middag  (ouders werken niet meer mee aan hutjes 
❑  ik kom wel, maar weet nog niet wanneer op het veld, m.u.v. maandagochtend) 
 
!!! Alle ouders zijn welkom op donderdagavond tijdens de 'Bonte Avond'    !!! 
 

We verwachten dat op vrijdag 19 juli alle ouders aanwezig zijn tot ± 12.00u 
bij het afbreken van het Huttendorp. Vele handen maken licht werk! 

 
Middels het zetten van uw handtekening gaat u akkoord met de regels van het Huttendorp. 
Betalingswijze: u dient bij de inschrijving het verschuldigde bedrag aan de balie te voldoen! Dit 
kan contant of via pin. 

BETAALD  VIA  PIN   /   CONTANT 
 
DATUM  ONDERTEKENING:  ……… / ……….… / 2019 
 
 
HANDTEKENING  OUDER/VERZORGER …………………………………………………………….. 

Heb je wel eens een hutje gebouwd van hout en spijkers? Samen met je vriendjes een 
"eigen" huis gebouwd en een week lang samengewerkt? Lijkt het je leuk om dit te doen? 
 
Dan is dit je kans, want van 15 juli t/m 19 juli gaan wij op het grasveld aan de Grote Beer 
het Huttendorp bouwen. 
De naam is dit jaar Huttendorp Griezeldorp, waarbij het thema is: griezelen. Iedereen van 6 
t/m 12 jaar mag meebouwen (zie reglement aan de achterzijde). 
 
Wij zorgen voor het hout en spel- en speelactiviteiten. Elke dag bouw je een stukje 
verder aan je hut. Je mag je hut bouwen en versieren met een groepje kinderen dat je 
zelf uitzoekt. Naast het bouwen kunnen jullie ook meedoen aan spelletjes of creatief 
bezig zijn. Ook zijn er verschillende grotere activiteiten zoals springkussens, speurtocht, 
voetbaltoernooi en de Bonte Avond. 
 
Op donderdag maken we er een gezellige boel van. We blijven eten met elkaar en daarna 
is er een gezellige avond waarbij je ouders aanwezig mogen zijn. Dit jaar is het voor 
deelnemers vanaf 10 jaar weer de mogelijkheid om voor € 5,- extra op donderdagavond te 
blijven slapen (incl. ontbijt). Hiervoor wordt de hut apart gekeurd. 
Meer informatie hierover komt op het moment dat de deelnemers het informatieboekje 
en de button op komen halen in De Meent. (zie achterzijde) 
 
Vrijdagochtend breken we samen met de ouders de hutten helaas weer af en ruimen we  
alles met elkaar netjes op. 
 
De tijden van het Huttendorp zijn als volgt: 
Maandag  10.30u tot 16.00u 
Dinsdag  10.00u tot 16.00u 
Woensdag 10.00u tot 16.00u 
Donderdag 10.00u tot 16.00u + avondprogramma vanaf 18.00u 
Vrijdag  10.00u tot 12.00u (ongeveer) 
 
Vaders, moeders en andere belangstellenden die het leuk vinden om deze week mee te 
helpen of die vooraf vragen hebben, kunnen meer informatie opvragen via  

 
info@huttendorpdemeent.nl 

06 – 36 52 15 95 (alleen tijdens het dorp) 


