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120 kinderen timmeren een dozijn houten hutten in elkaar.

Veel meer foto’s op www.denoordoostpolder.nl, link: fotonieuws.

Tim ‘en vrienden’ timmeren erop los!
Diep verscholen in het Emmelerbos wordt geklopt en gehamerd dat het een lieve lust is. Bezoekers
hoeven alleen maar op het geluid af te gaan. Het is huttenbouwweek!
EMMELOORD
120 kinderen slaan kilo’s
spijkers weg in een dozijn
houten villas. Om een indicatie te geven: ‘Zeven vrijwilligers zijn ongeveer een maand
bezig om alle planken weer
te ontspijkeren’, zegt Johan
Jonker van de Stichting Huttenbouw. ‘Er gaan dan ook
heel wat spijkers in een
plank’, vult penningmeester
Frans Landstra lachend aan.
Dat spijkeren geeft dan ook
wel wat extra’s, vindt de
8-jarige Tim Hendrikse uit
Tollebeek. Thuis bouwt hij
ook wel eens een houten hut,
‘maar dan slaan we er geen
spijkers in’.
Tim houdt van timmeren en
doet voor het eerst mee aan
de huttenbouwweek. ‘Mijn
moeder zei dat je mee kan
doen. Toen heb ik me samen
met m’n vriend opgegeven.’
De tweede dag weet hij al wat

hem volgend jaar te doen
staat: ‘Dan ga ik weer’.
Er worden overigens niet
alleen hutten gemaakt tijdens de huttenbouwweek. Op
een apart veld wordt geoefend voor een uitvoering, die
woensdag opgevoerd is in
verzorgingshuis Golfslag in
Emmeloord.
In een tent maken kinderen
nestkastjes en er wordt geknutseld en getekend. Chardely Punter (7 jaar) uit Emmeloord is bezig met een knutselwerkje. ‘Ik vind alles leuk’,
zegt ze enthousiast. Ze
schrok er niet voor terug om
zich alleen op te geven, ‘maar
toen ik ging, wilde m’n nichtje ook’.
De zusjes Isa (7) en Noa (6) uit
Rutten schuiven aan om een
tekening te maken. Zij zijn
hier samen met hun twee
oudere broers. ‘Alles is leuk
om te doen’, zegt Isa, ‘heb je

even geen zin meer om te
timmeren, dan ga je knutselen’. Of er deze zomer ook
nog een vakantiereis in zit,
weet ze niet. ‘Soms wel, maar
we wonen op een boerderij
en daar is het nu druk. Ze zijn
net begonnen met aardappelrooien’.

Achter de coulissen

Het is de zestiende editie van
de huttenbouwweek in Emmeloord. De stichting nam
zes jaar geleden de hamer
over van de gemeente. ‘Dit
mag niet verloren gaan’,
vindt de penningmeester van
de bedrijvige stichting. Niet
alleen de kinderen, maar ook
de volwassenen hebben er
plezier in.
Alleen al tijdens de huttenbouwweek zijn er dagelijks
zo’n veertig vrijwilligers
actief. Daarnaast zijn er het
hele jaar door mensen in

touw om het gereedschap te
onderhouden en de houtvoorraad op te slaan en op peil te
houden. ‘Wat niet meer
bruikbaar is wordt afgevoerd
als brandhout. En om de
voorraad op peil te houden
gaan we bedrijven langs om
afvalhout in te zamelen.’
Kort na de huttenbouwweek
houdt het bestuur een evaluatie. ‘Er zijn altijd dingen die
verbeterd kunnen worden’,
vertelt Landstra. Nu al weet
hij dat er voor volgend jaar
een mobiele toiletwagen
moet komen. ‘Die dingen,
daar hebben de kinderen een
hekel aan’, zegt hij wijzend
op de twee bouwvakkerstoiletten. ‘Dat moet volgend jaar
anders. Voor een paar toiletpotten en wasbakken hebben
we wel budget en de rest
maken we zelf.’
tekst en foto Margé Hof

