BOUWDORP 2022
Bouwdorp Brakkenstein
23, 24 en 25 augustus 2022

Het thema van het 22e Bouwdorp Brakkenstein is….. de ruimte in!
Wij hebben er weer zin in en hopen op een net zo leuk bouwdorp als andere jaren.
Een aantal aandachtspunten:
- Het bouwdorp vindt plaats op het scoutingterrein aan de d’Almarasweg.
- Zorg zelf voor een hamer. Deze mag je elke dag meenemen 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!
- Op donderdag is het bij mooi weer waterdag. Neem dus die dag ook je zwemkleding,
droge kleding en/ of een handdoek mee.
- Breng elke dag een waterfles of bidon mee, kinderen mogen de hele dag zelf water
vullen
- Breng iedere dag een lunchpakketje mee. Wij zorgen voor limonade en iets lekkers.
- Trek stevige dichte schoenen aan, géén sandalen!
- Trek makkelijk zittende kleding aan, die vies mag worden (vooral door verf).
- Voor de vrijwilligers van die dag is er tijdens de lunch soep en wat lekkers, maar
neem ook je eigen lunch mee. Daarnaast is er op donderdag vanaf 15.00 uur een
borreltje om jullie te bedanken voor jullie inzet.
- Oudere kinderen mogen zelf het terrein verlaten. Meld dit dan wel even bij de
kavelleiding.
- Vóór 9.30 uur en na 16.00 uur is het kavelterrein niet toegankelijk voor kinderen en/of
ouders.

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

Dinsdag 23 augustus
9:30 uur:

De poort van het bouwdorp gaat voor de eerste keer open. Ouders mogen
hun kinderen naar het terrein brengen.
Neem een hamer (met je naam erop) mee!

11:00 uur:

De knutselhoek is open

11:45 uur:

Lunchpauze kavel 5 t/m 9

12:00 uur:

Lunchpauze groep 1 t/m 4 (in KWJ-gebouw)

12:15 uur:

Lunchpauze kavel 10 t/m 15
Met al het gesjouw en getimmer worden de eerste raketten, spaceshuttles,
ruimtestations, enz zichtbaar

15:00 uur:

Kavels opruimen

15.30 uur:

Einde van de eerste dag, ouders mogen hun kinderen ophalen en mee naar
huis nemen om uit te rusten van deze drukke dag

Woensdag 24 augustus
9:30 uur:

De poort gaat weer open, we beginnen weer vol met nieuwe ideeën aan de
tweede dag!

10:00 uur:

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

Neem vandaag naast je hamer, ook een kwast mee, graag met je naam erop!
11:45 uur:

Lunchpauze kavel 5 t/m 9

12:00 uur:

Lunchpauze groep 1 t/m 4 (in KWJ-gebouw)

12:15 uur:

Lunchpauze kavel 10 t/m 15

15:00 uur:

Kavels opruimen

15.30 uur:

Einde van de tweede dag, ouders mogen hun kinderen ophalen. Goed
uitrusten voor de laatste dag!

Donderdag 25 augustus
9:30 uur:

We zijn alweer voor de laatste keer samen dit jaar. Geniet nog maar van die
paar uurtjes timmeren!
Neem ook vandaag hamer en kwast mee! En vandaag is het
WATERDAG: neem dus je zwemkleding, droge kleding en/of een
handdoek mee!

10:00 uur:

Knutselen

11:45 uur:

Lunchpauze kavel 5 t/m 9

12:00 uur:

Lunchpauze groep 1 t/m 4 (in KWJ-gebouw)

12:15 uur:

Lunchpauze kavel 10 t/m 15

14:00 uur:

Kavels opruimen

14:30 uur:

Ouders, grootouders en buren zijn welkom om de kavels te bewonderen en
hun kinderen op te halen

15:00 uur:

Alle vrijwilligers van deze week zijn welkom voor een borreltje

16:00 uur:

Bouwdorp 2022 is al weer voorbij. We hopen jullie allemaal volgend jaar
weer te zien!

Bouwdorpteam
Marieke Arts
Arend van Breda
Saskia Buijs
Cyril Camaro
Susanne de Graaf
Lenneke van Groningen
Merel Ketelaars
Harm Leenders
Lotte Lestrade
Vanja de Lint
Jan Hindrik Mulder
Jolein Rademakers
Bauke Schretlen
Isabel Smit
Caspar van Veen

Bouwdorp Brakkenstein wordt mede mogelijk
gemaakt door:

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

Zuiderapotheek Brakkenstein
Heyendaalseweg 288
6525 SM Nijmegen
024-2082288
https://www.serviceapotheek.nl/
brakkenstein-noindex

Evers Janssen Tweewielers
Kanunnik Pelsstraat 70
6525VZ Nijmegen
024-3552015
www.ejtn.nl

Café de Muts
Heyendaalseweg 280
6525 SL Nijmegen

024-3558361
www.cafedemuts.nl

Van de Pol en Van Wijk Elektrotechniek
Dorpsstraat 42 A
6621 CG Dreumel
06- 520948098
www.polelektro.nl/

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

Tandartspraktijk Bochem
Brakkenstein
Kanunnik Faberstraat 2
6525 TR Nijmegen
024 3234422
www.bochem.nl

Cafetaria De Fest
Kanunnik Boenenstraat 2-4
6525 WJ Nijmegen
024-3563132
cafetaria-de-fest.business.site

Fysiotherapiepraktijk
MMFysio
Kanunnik Mijllinckstraat 75
6525 WS Nijmegen
024-3580779
www.mmfysio.nl

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

Axitraxi
Bijsterhuizen 1178
6546 AS Nijmegen
024 358 2885
www.axitraxi.nl

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

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

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

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

Van Breda
Bouwwerken
06-12214477

Fysiotherapie Brakkenstein
Kanunnik Boenenstraat 8
6525 WJ, Nijmegen
024 – 3559894
www.fysiotherapiebrakkenstein.nl

Jumbo
Sint Jacobslaan 500
6533 VZ Nijmegen
0243593710
www.jumbo.com/winkel/jumbonijmegen-sint-jacobslaan

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

