BOUWDORP 2021
Bouwdorp Brakkenstein
24, 25 en 26 augustus 2021

Het thema van het 21e Bouwdorp Brakkenstein is….. Tovenarij !!!
Vanwege de geldende corona-maatregelen is de opzet van Bouwdorp anders
dan andere jaren. Voorop staat bouwen, timmeren, verven, spelen en plezier
maken, maar dan wel met een net iets anders opzet.
Hieronder staan de belangrijkste zaken over deze andere opzet opgesomd. Hierbij willen
we benadrukken: hoe meer versoepelingen er voorafgaand aan het Bouwdorp worden
doorgevoerd, hoe meer we terug kunnen naar de originele opzet. Op dit moment gaan we
uit van onderstaande aanpak:
Algemeen
-

-

-

-

Het bouwdorp vindt plaats op het scoutingterrein aan de d’Almarasweg.
Er zijn 16 kavels, die per 4 kavels een zogeheten bubbel vormen. Dat betekent dat de
volwassenen binnen hun bubbel blijven, liefst zoveel mogelijk op hun kavel. De kinderen
mogen wel tussen de bubbels en dus naar alle andere kavels lopen. De indeling per kavel en
bubbel hangt op dag 1 aan de buitenkant van het hek.
Zowel brengen als ophalen organiseren we met tijdvakken (shifts). De kinderen worden aan de
poort door de kavelleiding opgevangen bij binnenkomst en naar buiten begeleid bij vertrek.
Meer informatie over deze shifts volgt later.
Als oudere kinderen zelfstandig naar Bouwdorp kunnen komen dan is dat prettig. Zo houden
we het aantal aanwezige volwassenen zo beperkt mogelijk.
Op de kavel/ bubbel worden alle materialen neergezet die kinderen en vrijwilligers nodig
hebben om lekker te kunnen bouwen (denk aan pallets en spijkers, maar ook aan koffie/ thee,
drinken, handzeep, enz).
Alle activiteiten van Bouwdorp Brakkenstein vinden buiten plaats, dus ook de knutselhoek is dit
jaar buiten.

In het scoutinggebouw
-

Ouders en vrijwilligers vanaf 13 jaar mogen alleen voor de toiletten en de EHBO van het
gebouw gebruik maken. Vanaf binnenkomst in het gebouw wordt een mondkapje gedragen.
De toiletten zijn te bereiken via de aangegeven looproutes, die allemaal eenrichtingverkeer
zijn.
De toiletten zullen zeer regelmatig schoongemaakt worden, ook zal er voldoende handzeep op
de toiletten en op de kavels zijn.
De kinderen zijn alleen voor toiletgebruik, lunch (in shifts) en EHBO in het scoutinggebouw.
Uiteraard is er tijdens de lunch wel toezicht.

Dit kan er helaas niet dit jaar
-

-

De gezamenlijke opening, het open podium, de borrels voor de vrijwilligers na afloop en de
mogelijkheid voor ouders om de bouwwerken aan het einde van de week te bekijken, kunnen
dit jaar helaas niet doorgaan.
Helaas kunnen we bij slecht weer geen regenprogramma aanbieden en dus gaat dan het
Bouwdorp helaas niet door.
De organisatie bekijkt per dag/ dagdeel of het Bouwdorp door kan gaan/ kinderen opgehaald
moeten worden.

Dit neem je mee naar Bouwdorp
-

Zorg zelf voor een hamer. Deze neem je elke dag mee naar het bouwdorp. Plak of schrijf
hierop je naam zodat je hem niet kwijtraakt.
Op woensdag en donderdag wordt er verf uitgedeeld om de bouwwerken te schilderen.
Vergeet dan niet een kwast, met je naam erop, mee te nemen!

-

Breng iedere dag een lunchpakketje mee. Voor drinken zorgen wij. Dit geldt ook voor de
vrijwilligers van die dag.
Trek stevige dichte schoenen aan, géén sandalen!
Trek makkelijk zittende kleding aan, die vies mag worden.

Contact/ meer informatie
-

Voor dringende zaken voorafgaand aan het bouwdorp kun je contact opnemen via
info@bouwdorpbrakkenstein.nl. Telefoonnummer Scoutingebouw (alleen tijdens het
Bouwdorp): 024-3558051. Voor meer informatie, zie www.bouwdorpbrakkenstein.nl

Uiteraard volgen wij de corona-ontwikkelingen op de voet. Als de landelijke maatregelen
wijzigen, zal mogelijk ook bovenstaande opzet wijzigen en hopelijk zullen sommige
maatregelen helemaal niet nodig zijn. Onze intentie is zoveel mogelijk door te laten gaan,
maar wel volgens de richtlijnen.

Dinsdag 24 augustus
9:30 uur:

De poort van het bouwdorp gaat voor de eerste keer open. Kinderen worden
in shifts gebracht.
Neem een hamer (met je naam erop) mee!!

10:00 uur:

Timmeren !
De knutselhoek is vandaag vanaf 11:00 uur open

11:45 uur:

Lunchpauze groep 1

12:15 uur:

Lunchpauze groep 2.
Met al het gesjouw en getimmer worden de eerste heksenkastelen,
bezemfabrieken, tovertreinen enz zichtbaar.

15:00 uur:

Kavels opruimen en kinderen ophalen in shifts.

16:00 uur:

Einde van de eerste dag, allemaal naar huis om uit te rusten van deze
drukke dag.

Woensdag 25 augustus
9:30 uur:

De poort gaat weer open, we beginnen weer vol met nieuwe ideeën aan de
tweede dag !!! Wederom brengen in shifts.

10:00 uur:

De knutselhoek is weer open !!! Vandaag kan je ook beginnen met het
schilderen van de bouwwerken.

Vergeet vandaag niet een kwast en hamer, op beide graag je naam, mee te
nemen!!!
11:45 uur:

Lunchpauze groep 1.

12:15 uur:

Lunchpauze groep 2.

15:00 uur:

Kavels opruimen en kinderen ophalen in shifts.

16:00 uur:

De tweede dag is ten einde…

Donderdag 26 augustus
9:30 uur:

We zijn alweer voor de laatste keer samen dit jaar. Geniet nog maar van die
paar uurtjes timmeren! Brengen van kinderen in shifts.
Neem ook vandaag hamer en kwast mee!!

10:00 uur:

Knutselen

11:45 uur:

Lunchpauze groep 1.

12:15 uur:

Lunchpauze groep 2.

14:30 uur:

Kavels opruimen en kinderen ophalen in shifts.

15:30 uur:

Bouwdorp 2021 is al weer voorbij. We hopen jullie allemaal volgend jaar
weer te zien !!!

Bouwdorpteam
Marieke Arts
Arend van Breda
Saskia Buijs
Susanne de Graaf
Merel Ketelaars
Harm Leenders
Lotte Lestrade
Vanja de Lint
Jan Hindrik Mulder
Lenneke Nitert
Jolein Rademakers
Isabel Smit

Bouwdorp Brakkenstein wordt mede mogelijk
gemaakt door:

Bouwdorp Brakkenstein heeft een bijdrage ontvangen uit het Budget
wijkactiviteiten/bewonersinitiatieven van de Gemeente Nijmegen

Kliniek Heyendael
Parklaan 70
6561 LB Groesbeek
024-8450506
www.kliniekheyendael.nl
Evers Janssen Tweewielers
Kanunnik Pelsstraat 70
6525VZ Nijmegen
024-3552015
www.ejtn.nl

GREA-IT BV
Dijk 61
6645 KA Winssen
024-3503131
www.grea-it.nl

Heemhuys Opaaltje
Heyendaalseweg 205
6525 SG Nijmegen
06-19892491
www.heemhuys.nl

Nannies Kinderdagverblijven
Locatie Pater Eymardweg
Postbus 1467
6501 BL Nijmegen
024-3555882
www.nannies.nl

Computron Automatisering
De Horst 4
6581 TE Malden
024-3581919
www.computron.nl
De online supermarkt
gratis aan huis
www.picnic.nl

Fysiotherapiepraktijk MMFysio
Kanunnik Mijllinckstraat 75
6525 WS Nijmegen
024-3580779
www.mmfysio.nl
Tandartspraktijk Bochem Brakkenstein
Kanunnik Faberstraat 2
6525 TR Nijmegen
024 3234422
www.bochem.nl

www.bochem.nl

Cafetaria Theo van Brenk
van Peltlaan 197
6533 ZE Nijmegen
024-3567953
www.cafetariavanbrenk.nl

Van Breukelen Makelaardij
Heyendaalseweg 220
6525 SK Nijmegen
024-3030002
www.vanbreukelenmakelaardij.nl

Restaurant Beau
Driehuizerweg 285
6525 PL Nijmegen
024-3553949
www.restaurant-beau.nl

Praxis Malden
Sluisweg 5
6582 AG Heumen (Malden)
024-3880833
www.praxis.nl/store/Malden

Eetcafé BuuR.
Deken Hensburchstraat 2
6525 VJ Nijmegen
024-6634659
www.wijkplaatsbuur.nl

Café de Muts
Heyendaalseweg 280

Willemsen Verzekeringen
Oude Molenweg 82
6533 WL Nijmegen
024-3777935
www.willemsen-verzekeringen.nl

6525 SL Nijmegen

024-3558361
www.cafedemuts.nl

IJstraktatie
IJskar Verhuur
Houtlaan 31
6525 ZA Nijmegen
06-16634660
www.ijstraktatie.nl

Rademakers Elektrotechniek
Bijsterhuizen 31-21
6604 LV Wijchen
024-3555730
www.rademakers-elektro.nl

Van Breda Bouwwerken
06-12214477

Apotheek Wilhelmina Brakkenstein
Kanunnik Mijllinckstraat 5
6525 WS NIJMEGEN
024-3553062
www.apotheekwilhelmina.nl

Restaurant Vurrukkulluk
Heyendaalseweg 243
6525 SH Nijmegen
024-3882434
www.vurrukkulluk.nl

NOD
Abdijstraat 2
6551ED Weurt
024-6775900
www.nodbedrijfshygiene.nl

[Trek de aandacht van uw lezer met een veelzeggend citaat uit het document of gebruik deze ruimte
om een belangrijk punt te benadrukken. Sleep dit tekstvak als u het ergens anders op de pagina wilt
plaatsen.]

Albert Heijn XL
St. Jacobslaan 61
6533 BP Nijmegen
www.ah.nl

ID Dance
Zijpendaalstraat 5
6535 PS Nijmegen
06-21992856
www.id-dance.nl

Chimpie Champ
Stationsstraat 21c
6678 AA Oosterhout
0481-481234
www.chimpiechamp.nl/
Oosterhout

PROFORTO Bedrijfskleding
024-7113346
www.proforto.nl

Cafetaria de Fest
Kanunnik Boenenstraat 22
6525 TJ Nijmegen
024-3563132

Van de Pol & van Wijk
Elektrotechniek
Kanunnik van Osstraat 19
6525 TV Nijmegen
06-52094898
www.polelektro.nl

KWJ Brakkenstein
d'Almarasweg 22-B
6525 DW Nijmegen
024-3559222

Strik Patisserie
Heyendaalseweg 217
6525 SG Nijmegen
024-3500570
www.strik-patisserie.nl

De Bruin en de Bruin
Heyendaalseweg 21
6525SG Nijmegen
024-3558410
www.debruin-debruin.nl

Arman Telecom
Kanunnik Boenenstraat 16
6525WK Nijmegen
024-6794305

Druk en Vorm
Heyendaalseweg 241
6525 SH Nijmegen
024-3542144
www.drukenvorm.nl

Kapsalon “Edessa”
Kanunnik Boenenstraat 6
6525 WJ Nijmegen
024-3503126

Geluk Renovatie & Interieur
Gerardsweg 28
6525RT Nijmegen
06-53633263
www.metgeluk.nl

