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Huttendorp 2017 

Zoals ieder jaar het sluitstuk van de zomervakantie: het huttendorp in Kralingseveer. Het 
was één groot feest voor de kinderen, eerst de speelweek van de speeltuin en de week 
erna de huttenbouw. Er is door de jeugd in deze twee weken heel wat buiten gespeeld! 

Om 9:30 gingen de hekken open en kreeg iedereen die entree had betaald een bandje 
om. Om 10 uur werd er echt geopend en werd iedereen officieel verwelkomd. De 
huisregels werden verteld en er werd een welkomstdansje gedaan. Rond half 11 werd het 
sein gegeven om te starten met het bouwen van de hutten. Jong en oud liep te slepen 
met pallets om de hutten te bouwen. Sommigen waren zeer goed voorbereid en hadden 
zelfs van tevoren bouwtekeningen gemaakt! Op alle fronten werd er hard gewerkt om de 
hut dezelfde dag nog af te krijgen. Niet onbelangrijk was ook het waterdicht maken van 
de hut – geen overbodige luxe met de ‘zomers’ in Nederland. Uiteindelijk leken sommige 
hutten wel op villa’s, de ’s-Gravenweg was er niets bij. 

Er werd EHBO les gegeven en ook de wedstrijd touwtjespringen was van start gegaan. 
Na de lunch waren er Oudhollandse spelletjes en voor de meisjes schminken en 
glittertattoos. Tussen 17:00 en 19:00 waren er nooit activiteiten, de vrijwilligers moesten 
natuurlijk ook aan de warme prak. Na 19:00 was er de mogelijkheid voor de kinderen om 
meubels te maken en later op de avond was er kinderkaraoke. Na 23:00 ging het terrein 
dicht en verzorgde de Nobel Security de bewaking van het terrein, zodat vandalen niet op 
het terrein zouden kunnen komen. 
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Vervolg Huttendorp 2017 

Op dinsdag werden de kinderen beziggehouden met het maken van naambordjes. Ook was de 
poffertjeskraam aanwezig en opnieuw een touwtjespring wedstrijd. In de middag was het griezelen 
geblazen met levende spinnen en slangen. ’s Avonds rond een uur of 20:00 begon de Crazy Bingo die 
door een echte Rotterdammer gepresenteerd werd. Binnen 3 minuten stonden mensen al op de tafels, 
het werd dus een geweldige avond. 

’s Woensdags was een dansworkshop. De politie, het leger en de brandweer arriveerden even later om 
de kinderen een impressie te geven van wat ze deden en hoe de sirenes bijvoorbeeld werkten. Er was 
een kraan die tot wel 35 meter hoogte reikte en verder was er weer gewoon de EHBO les en het 
touwtjespringen. In de middag was er de schuimparty, kinderen hadden er al op gerekend en droegen 
zwemkleding of oude kleren. De allerkleinste kinderen hoefden niet te treuren, voor hen was er een klein 
zwembad gevuld met schuim waar ze zich in konden vermaken. ’s Avonds was er Drumtastic met grote 
ballen, het was zo leuk dat alle medewerkers ook meededen! 

Donderdag kon iedereen die er zin in had onder begeleiding van Robin leren hoe een graafmachine 
werkte en in de tent waren veel kinderen klompen aan het verven en versieren. De lunch bestond uit 
patat, er werden wel 240 porties verwerkt! ’s Middags was er bij CKC een voetbalclinic en er was ook een 
meidenmiddag met nagellakken, opmaken en er werden ook haren gedaan. Ook de Kralingseveer Got 
Talent show was ’s avonds erg in trek. Eenmaal op het podium bleek het soms toch best eng te zijn met 
zoveel mensen, maar iedereen die een beetje zenuwachtig was werd gerustgesteld door de presentator. 
Er werd gedanst en gezongen, de juryleden hadden hun handen er vol aan. Iedere deelnemer kreeg een 
zak snoep als aandenken en de nummers 1 en 2 wonnen een beker. 

Vrijdag. De dag van het slopen, alle hutten moesten worden gesloopt en netjes op stapels gezet worden. 
Met breekijzers en zware hamers waren deze hutten binnen mum van tijd gesloopt. In de tent was er een 
activiteit met kleuren met zand en de kinderen die de hele week de EHBO-lessen hadden gevolgd kregen 
hun certificaat. Ook bij het touwtjespringen werden de prijswinnaar bekend. Na de lunch vonden er 
verschillende activiteiten plaats, zoals een 23 meter lange stormbaan, een klimwand en ook hier maakte 
de bungeetrampoline zijn entree. Bij ome Frans kon er brood of popcorn gebakken worden. Het einde 
van het huttendorp naderde en zangeres Belinda deed de afsluiting. Tussendoor vond de verloting plaats. 
Om 23:30 was ook deze 47e editie van het Huttendorp klaar. 

Alle betrokkenen mogen trots zijn op het verloop van deze editie en het is vooral fijn dat kinderen nu de 
mogelijkheid hadden om de laatste 14 dagen van hun zomervakantie zoveel te doen hadden met de 
zomerspeelweek en het huttendorp. We willen alle vrijwilligers dus bedanken voor hun inzet! 

Voor foto’s van het Huttendorp 2017 verwijzen we u naar hun Facebookpagina, @huttendorpkv 


