
 

PROGRAMMA JEUGDVAKANTIEWEEK 
HAZERSWOUDE-DORP 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

van 14 t/m 18 augustus 2017 

Jeugdvakantieweek Hazerswoude-Dorp is een gratis en vrij  

toegankelijk evenement, vol sport en spel, georganiseerd voor de 

jeugd t/m 16 jaar tijdens de laatste week van de zomervakantie .  

Zie ook www.huttenbouw.com 
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Appelgebak uit het Groene Hart 
 

Appeltaart  
High tea  

Kleine appeltraktaties 
 

www.appelkaatje.nl 
appelkaatje@kpnmail.nl 

06-10421519 

Van der Linde wenst alle huttenbouwers veel plezier.  
 
 

Van der Linde WoonServiceWinkel  Openingstijden: 

Dorpsstraat 140  Maandag  13.00 tot 18.00 
2391 CG Hazerswoude dorp  Din. t/m vrij.  08.30 tot 18.00 
Tel. 0172-589201  Vrijdag koopavond   19.00 tot 20.00            
Email  vdlindewsw@live.nl  Zaterdag  09.00 tot 16.00 
www.vanderlindehazerswoude.nl  Zondag  gesloten  

 

 
 
 

 

Rembrandtlaan 4 
2391 CN Hazerswoude-Dorp 

06 - 28455528 

 



www.huttenbouw.com 

H 
allo allemaal,  
 
Hier zijn we weer 
Voor jullie ligt het  
boekje van de 44e  

Jeugdvakantieweek. Misschien een leuk idee om  
jullie eerst iets te vertellen over de geschiedenis. In 1974, toen we 2 Neder-
landse TV-kanalen hadden, allebei in zwart-wit, begonnen een stel enthousi-
astelingen met hutten bouwen in de laatste week van de grote vakantie. Dat 
huttenbouwen was met name bedoeld voor kinderen die niet op vakantie gin-
gen, want die hadden dan ook een leuke week. De organisatie wilde niet lullig 
doen, dus mochten ook de kinderen die wel op vakantie waren geweest mee-
doen, dat dan weer wel. In die tijd gingen de mensen die op vakantie gingen 
meestal kamperen  in Nederland, of (als je het echt heel bont maakte) soms 
zelfs naar België of Frankrijk. Maar in ieder geval zat je, als je op vakantie 
was in een tentje. Er is in de loop van de jaren van alles veranderd, maar nog 
altijd bouwen we in de laatste week van de vakantie hutten. En of je nu op 
vakantie    gaat of niet, je mag meedoen. Die vakanties zijn echter nogal  
                    veranderd. Veel ouders  kiezen ervoor om met het vliegtuig  
                 naar een of ander ver land te reizen. Dan blijven er grofweg twee  
                    opties over: Je gaat een paar weken met een polsbandje om in  
                    een resort liggen braden in de zon en intussen prop je je vol bij  
                              de verschillende buffetten (want moeder heeft tenslotte  
                              ook vakantie). De andere optie is dat je dingen gaat  
                               doen, die je hebt gezien in reisprogramma’s of bij  
                                  try before you die. Dan wordt het dus iets als Bungee  
                                             jumpen, slapen in een ijshotel en duiken met  
                                              ijsberen. Maar welke vorm van vakantie je  
                                                 ouders ook kiezen, de kans dat je in een 
tentje slaapt is de afgelopen 44 jaar een stuk kleiner geworden. En dat is 
jammer, want veel kinderen vinden het juist heel leuk om in een tent te sla-
pen. We gaan dus dit jaar met de Jeugdvakantieweek terug in de tijd; Het 
thema van de week is camping. Omdat we wel erg van traditie houden ma-
ken we tenten en caravans van hout. Wij zullen zelf als beheerder en anima-
tieteam tegelijk fungeren. 
Bereid je de komende weken goed voor op je verblijf op Camping Hobbema-
plein. Haal je kampeeruitrusting van zolder, test alvast of je luchtbed niet lek 
is, zoek je muggenspray en klamboe, pak je zonnebrand en je paraplu en 
waardeer je internetbundel vast op, want we hebben geen WIFI-spot. 
Op 14 augustus zien we jullie graag bij de slagboom! 
 
BELANGRIJK:  
Sinds vorig jaar moeten we op een aantal punten wat anders te werk  
gaan. Dat ligt niet aan het thema, maar aan veranderende  
richtlijnen vanuit de overheid en onze omgeving. Dat zorgt  
voor de volgende aandachtspunten: 

▪ Slapen mag alleen voor basisschool 
kinderen vanaf zes jaar. 

▪ Je mag niet meer op het dak van de hut. 

▪ Het Hobbemaplein is veranderd. Daar  
zullen we dus een beetje rekening mee  
moeten houden.  
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Victor van Elswijk 

info@bouwbedrijfvanelswijk.nl 
06-52407612   



www.huttenbouw.com 

 We gaan met z’n allen zorgen voor een prachtige camping. Daarvoor kun je 
van tevoren al het volgende voorbereiden: 

 

 Deelnemerskaartje kun je downloaden via de website. Je hebt dan thuis 
de kans om hem heel mooi te versieren. Daarna kun je hem bij de kraam 
van de leiding laten plastificeren en krijg je een kleur om hem geldig te 
maken. Bewaar hem goed, want wie zijn kaart kwijt is, is altijd als laatste 
aan de beurt. 

 Wij moeten als organisatie veel geld betalen voor de afvoer van hout. 
Zeker als het hout geverfd, geperst of gelijmd is. Als je dus hout mee-
neemt, zorg er dan voor dat het schoon hout is! 

 Naam op je gereedschap zetten (voor je het weet, ligt het anders  
te koop op de vrijmarkt). 

 Oude kleren opzoeken voor de polderbaggertocht. 

 Slaapmuts, zaklamp en pyjama klaarleggen  
voor het slapen. 

 Als je een tijdje voor de muziek in het  
dorp wilt zorgen, vraag dan bij de  
caravan, of mail je sollicitatiebrief via:  
jvwhazerswoude@gmail.com  

 Toestemmingsformulier online invullen  
op: www.huttenbouw.com 

 Bevestiging printen en ondertekend inleveren. 

 Opgeven en heel veel oefenen voor Idols! Je moet echt zingen en dansen 
(en je moet ook nog iets van een X-factor hebben, waar ik niks van be-
grijp, maar gelukkig hebben we een jury van echte kenners) en kan niet 
meer doen alsof. Maar we hebben wel een stel hele gave prijzen voor de 
deelnemers. 

 
 

Wij hebben er al weer heel veel zin in, hopelijk jullie ook!  
 

Groeten van Chiel, Dennis, Emiel, Jaap, Jelke, Jeroen, Jochem, John,  
Karen, Linda, Marco, Michiel, Natasja, Petra, Robin, Roel en Victor. 

 

Tot ziens, tot maandag 14 augustus. 
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MAANDAG 14 AUGUSTUS 
09.00 Begin bouw camping           (t/m groep 8) 
Bouwen?! Dat doe je toch normaal niet op een camping?! Nee, daar hebben 
jullie een punt. Maar we hebben er goed over nagedacht. Stel dat we jullie 
gewoon een tent op zouden laten zetten… Dan zijn jullie waarschijnlijk na een 
kwartier klaar. Tenminste, de meesten. Sommigen zijn waarschijnlijk twee 
uur aan het zoeken naar de juiste stok en ruzie aan het maken waar de ha-
ringen moeten staan. En dan hebben ze de scheerlijnen nog niet uit de 
knoop. Maar goed, de meesten zijn zo klaar. En dan… Hup, naar het anima-
tieteam en daar vragen wat er te doen is. Nu zijn wij niet te beroerd om hier 
en daar een spelletje te organiseren, maar maandag is traditioneel onze rus-
tige ochtend. En die geven we niet graag op. We bouwen dus gewoon houten 
hutten en als je dat niet leuk vindt, bouw je maar in de vorm van een tent of 
caravan.  

Het gaat pas echt lukken als je je aan de volgende regels houdt. 
1. Neem je eigen gereedschap mee en zet er je naam en telefoonnummer 

op. Dan kunnen we, mocht er tussen al die enthousiaste bouwers iets 
kwijtraken, het altijd weer bij de juiste eigenaar terug bezorgen. 

2. De ouders en de andere wat grotere helpers niet te enthousiast te werk 
gaan. Wij vinden het hartstikke fijn dat u uw (wat kleinere) kinderen 
helpt, maar let a.u.b. op de kinderen die niet geholpen worden. 

3. Je alleen op je eigen hut timmert en niet op de hut van anderen of op het 
hoofd van anderen  etc. Kortom, geef elkaar een beetje de ruimte. 

4. Je alleen via de paden het veld op en af loopt. Dus niet door de bosjes, 
zodat de plantsoenen rondom het huttendorp er mooi uit  
blijven zien.  

5. Je niet op, maar tussen de paden bouwt. De paden zijn er  
niet voor niets. Voor de veiligheid moet het huttendorp  
makkelijk toegankelijk zijn. 

6. Je geen gebruik maakt van elektrisch  
gereedschap. Niet iedereen is daar even  
handig mee, dus dat is soms gevaarlijk en  
bovendien zorgen mensen die er wel handig  
mee zijn er vaak voor dat we vrijdag de hutten  
bijna niet meer uit elkaar krijgen. 

7. Als er een ongeluk(je) gebeurt, kom dan  
naar de leiding. Er is een EHBO-post bij  
de kraam. 



www.huttenbouw.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

Voor de hardwerkende 
ouders! 

Tegen inlevering van 
deze advertentie ontvangt u 

10% korting 
op de combinatie knippen en kleuren 

Voor meer info, trends en inspiratie: 
www.dehoofdzaak.nl 

Dorpsstraat 82a, Hazerswoude Dorp 

Tel 0172-589 590 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kom naar de tennis clinic  
op maandagavond en  

ervaar hoe leuk tennis is! 
 

Of kijk voor meer  
informatie op  

www.tehado.nl 

 

Kooiweg 15  
2771 WJ BOSKOOP 
Tel. +31(0)172-218676  
Fax. +31(0)172-216424  
info@vdsalm.com  
www.vdsalm.com  

Lavendel 
  Buxus 
    Gaultheria 
      Picea Glauca 
        Pinus Pinea 

mailto:verkoop@vdsalm.com


 

Erwin Gordijn 
 

Bentweg 2a 

2391 JH Hazerswoude-dorp 

 

Mobiel: 06—51 56 16 62 

E-mail: info@aannemersbedrijfgordijn.nl   

Website: www.aannemersbedrijfgordijn.nl  

Iedereen een fijne huttenbouw week !!!  
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Tel: 0172-586425 
Mob: 06-53357611 

 

Volg ons op: 

 
 

Ambachtsplein 5 

2391 BD 

Hazerswoude - Dorp 

Tel. (0172) 58 98 53 



www.huttenbouw.com 

Het is pas veilig als: 
1. er niet op, maar tussen de paden wordt gebouwd.  

Die paden liggen er niet voor niets, dat is voor de 
veiligheid en natuurlijk om ’s nachts te kunnen slui-
pen. 
 

2. je hut maar één verdieping heeft, dus geen boom-
hutten of flatgebouwen, alleen begane grond. Dak-
terrassen mogen niet meer. Je mag niet op het dak! 
 

3. je op veilige afstand blijft als er, op de eerste dag, 
hout wordt gestort. Het is vaak stoffig en best ge-
vaarlijk, dat lossen. Dringen is helemaal niet nodig, 
want er wordt voor iedereen genoeg hout aange-
voerd.  
Er mag alleen maar gebouwd worden met ongeverfd hout!! 
 

4. de dranghekken zijn neergezet, het hutten-
dorp en omgeving afgesloten is voor auto’s, 
brommers en fietsen, kortom alles behalve voet-
gangers. De auto’s zullen een paar daagjes om 
moeten rijden, fietsers stappen  
natuurlijk gewoon even af en lopen langs 
het huttendorp; alle huizen  
blijven wel bereikbaar. 
 
5. je naar de leiding komt, als er een 
ongeluk(je) gebeurt. Er is een EHBO-
post bij de kraam. 

 
6. vuur verboden is in het huttendorp. Bijna het hele hutten-

dorp is van hout en plastic. Het is daarom absoluut verboden 
om in het huttendorp te roken of open vuur te gebruiken. Sigaret, 
sigaar, e.d. alstublieft uitmaken op straat. We verzoeken iedereen 
zich hier strikt aan te houden. 
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Windhorst Transport B.V. 
 

 
Windhorst Transport B.V.  
Belgiëlaan 4 
2391 PE Hazerswoude 
Postbus 12 
2390 AA Hazerswoude  

Tel.:0172 - 23 66 66  
Fax.:0172 - 21 27 88 

 
Email:  

info@windhorst.nl 

 

I Design Sieraden 
Oude Gemeneweg 17 
2391BE Hazerswoude dorp 
 

Openingstijden: 
Woe t/m Vr 09:00 - 18:00   
Za 09:00 - 16:00 
Andere dagen na telefonische afspraak, 0172-586232, na 18:00 uur 



www.huttenbouw.com 

13.30 - 16.00  Poppendokter                 (iedereen) 
Tijdens de vakantie gebeuren er nogal eens wat kleine ongelukjes. 
Logisch ook, want thuis staan veel minder haringen en scheerlijnen 
om over te struikelen. En dan hebben we het nog niet gehad over de  
        reis er naartoe, het eten van allerlei ondefinieerbare etenswaren   
         uit een koeling uit het jaar nul. En mensen doen ineens allerlei  
         dingen die ze thuis wel uit hun hoofd zouden laten. Of zitten  
          jullie thuis ook weleens op een banaan die door een speedboot  
          wordt voortgetrokken? Het is dus logisch dat er wat vaker een  
         dokter nodig is. En nu willen wij best  een beetje aandacht aan  
           het thema besteden, maar we hebben een hekel aan gewon- 
              den. Daarom hebben we wel een dokter, maar die is er spe- 
           ciaal voor jullie knuffels en poppen. Je kunt hem zonder af 
       spraak bezoeken in het Stek. En geen zorgen, hij spreekt gewoon  
      Nederlands. 
 
 

 
16.00 Voorronde Burgemeestersspel         (iedereen) 
De afgelopen jaren was het steeds duidelijk dat de winnaar van dit spel de 
rest van de week de baas mocht spelen van het dorp. Dat mag dit jaar ook, 
alleen vinden we het een beetje ingewikkeld om daar een naam aan te geven 
die in het thema past. Want wie is nu eigenlijk de baas op  
de camping? Is dat de campingbeheerder, die  
eigenlijk de hele dag bij de receptie rond- 
hangt en aan iedereen de regels uitlegt? Of is  
dat die man met die stacaravan, die met zijn  
handen in zijn zak bij elke nieuwe kampeerder  
uit komt leggen hoe je je tent op moet zetten,  
en waar? Of is dat degene met de grootste  
barbecue? Of is dat dat meisje van het  
animatieteam, dat iedereen uit zijn tent komt  
halen om mee te doen aan de activiteiten, en  
daarbij geen “nee” accepteert? Of misschien  
is het eigenlijk wel dat kind dat de hele dag  
loopt te jengelen, net zo lang tot het van  
werkelijk iedereen haar zin krijgt? Of die gast op dat trekkertje,  
die elke dag veel te vroeg langs je tent komt rijden om alle vuilnisbakken te 
legen en het gras nog korter te maaien? Of de badmeester in het zwembad? 
Je merkt, dat het niet eenvoudig is om te bepalen wie de baas is. Op onze  
   camping is dus gewoon degene die het burgemeestersspel 
   wint de baas. En om het niet te ingewikkeld te maken  
    noemen we die dan maar burgemeester van de camping. 
   Vandaag is de voorronde en de winnaars van vandaag  
        mogen morgen meedoen met de finale. 
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www.abzuidholland.nl 

Wij verrichten werkzaamheden in: 
Land-, en tuinbouw alsmede Gww en cultuurtechniek 

Handel in stro, grond, zand en erfverhardingsmaterialen 

Fa. Boere Loon- Aannemings- en Verhuurbedrijf 
 

Wilfred Boere 

Frankrijklaan 16 
2391 PX Hazerswoude 

T. 06 218 577 10 
E. boerehazerswoude@casema.nl 
W. www.boere.entreeding.com 

 

De Lier (hoofdkantoor) 

Leehove 62 
2678 MC De Lier 
 
0174-510466 

Hazerswoude-Dorp 

Frankrijklaan 11 
2391 PX Hazerswoude-Dorp  
 
0172-231757  



www.huttenbouw.com 
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Slijterij Daatje 
Dorpsstraat 79 
Hazerswoude Dorp 
Tel. 0175 587652 

Openingstijden 
Woensdag   9.00-18.00 
Donderdag 9.00-18.00 
Vrijdag       9.00-21.00 
Zaterdag     9.00-17.00  

 
Administraties  

en belastingzaken 
 

www.kantoorzaal.nl 
079 - 331 08 00 

info@kantoorzaal.nl 

 
 
 
 

 



www.huttenbouw.com 

18.30 - ca. 20.00  Sport-clinics                           (vanaf groep 3) 
Hoewel er op de meeste campings altijd wel iets te doen is, komt er soms ook 
een moment dat het animatieteam even een momentje voor zichzelf heeft 
ingepland en je moeder heeft besloten dat ze dat boek uit moet lezen. Geluk-
kig blijkt op een camping dan vaak dat jij niet de enige bent die zich verveelt 
en er zijn meestal voldoende mogelijkheden om te sporten. En omdat je door 
een tentdoek alles hoort, hoef je maar een paar keer (liefst in een paar talen) 
te vragen wie er zin heeft om mee te doen. Geloof me, dat gaat nog sneller 
dan WhatsApp. Voor je het weet ben je met 20 kinderen rond-de-tafel aan 
het pingpongen of met 30 tegen 30 aan het voetballen. Wij gaan vanavond 
ook lekker sporten op en rond de camping, maar gelukkig krijgen we daarbij 
wel de hulp van een aantal sportverenigingen uit Hazerswoude. Kunnen jullie 
lekker aan de gang en dan lezen wij ondertussen dat boek even uit. 

  

Nog even dit: 

 Haal de zolder bij je thuis en bij opa en oma leeg, zodat je interessante 
handel (ouwe bende) hebt om te verkopen op de vrijmarkt.  

 Het wordt een drukke week, dus je kunt niet iedere avond lang in je 
hut blijven. Om 20.30 uur geeft iemand van de leiding het sein dat het 
afgelopen is voor vandaag. De slagboom gaat dan dicht en iedereen 
moet dan naar huis.  

 Denk aan het online invullen van het toestemmingsformulier voor de 
survival en de polderbaggertocht,. En let op dat je je ook op tijd  

inschrijft op de aparte inschrijflijsten! Vol is Vol! 
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Elke vrijdag op de markt 
 

Specialist in gebakken vis, verse vis en  
vers gesneden Hollandse nieuwe haring 



www.huttenbouw.com 

Yoga José 

Hazerswoude Dorp 
 

 

groepsyoga volwassenen : 
maandagavond     19:30 – 20:45 u 
woensdagavond       20.00 – 21:15 u 
donderdagochtend    8:30 –   9:45 u 
zaterdagochtend        8:30 –   9:30 u 
 

groepsyoga kinderen : 
maandagmiddag    15:00 – 16:00 u 

                 persoonlijk advies 
 

mindfulness meditatie yoga  

ademhalingsbeheersing  
 
gratis eerste les of een  
kennismakingsgesprek 
 
Voor vrijblijvende informatie  
of aanmelding 

bel:  06-27423268   
mail: yogajose@kpnmail.nl 

Wat kunnen wij u leveren: 

Aanvulgrond R.A.G. 
Bemeste grond 
“Hoftop-GFT R.A.G.” gekeurd 
Betonplaten en event. Leggen 
Boomschors 
Champpost 
Houtsnippers 
Mest 
Verharingsmateriaal 
Zand in diverse soorten 

Wat kunnen wij voor u doen: 

Containervelden aanleggen met laser 
Grasland verbeteren 

Grondverzet Rupskraan 
Klepelmaaier 

Mobiele kraan 
Rups minigraver 

Sloten reinigen met maaikorf 
Sloten schoonmaken met maaiboot 

Takken versnipperen 
Transport kipper of trechterwagen 

Transport: mest in kruiwagen gelost 

 
 
 
 

 

Op dinsdag en vrijdag in Hazerswoude-Dorp 

 
 
 
 
 
 
 

Middelweg 2  
2391 BS Hazerswoude-Dorp 

Tel.: 0172 - 586674  / Fax.:0172 - 586313  
Arie: 0172 - 589864 /  Mob: 06 –21578919 
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DINSDAG 15 AUGUSTUS 
09.00 - 12.00 Creatieve ochtend                                       (iedereen)       
Als er iets is, waar op een camping geen gebrek aan is, is het wel creativiteit. 
Heel veel dingen gaan toch net even anders dan thuis. En 
dan heb je enige creativiteit nodig. Probeer maar eens om je 
om te kleden in een klein tentje. Of onopvallend naar de WC 
te gaan, zonder dat iedereen ziet dat je een WC-rol (en een 
boek) bij je hebt. Of na het douchen met schone voeten in je 
slaapzak te komen. En dan hebben we het nog niet gehad 
over de originele manier waarop sommige mensen hun tent 

proberen op te zet-
ten of de caravan op 
een plek parkeren 
waarvan iedereen al 
lang had gezien dat 
hij daar niet past. Hoewel dat alle-
maal heel mooi in het thema zou 
passen, zijn dat niet de creatieve 
dingen die we deze ochtend gaan 
doen. Wat we wel gaan doen hoor je 
van ons creatieve team, dat inmid-
dels zo ervaren is, dat de meeste 
camping-animatieteams er jaloers op 
zijn. 

 
13.30 Mafketelspel                          (t/m groep 4) 
Als je op een camping op zoek zou gaan naar mensen die er apart uit zien, 
zoals we dat altijd doen bij het Mafketelspel, dan ben je wel even bezig. Na-
tuurlijk lopen er nogal wat mensen in de befaamde camping-smoking. 
En ook de sandalen met witte sokken kom je tegen. Sommige men-
sen lopen de hele dag in pyjama (maar misschien doen ze dat thuis 
ook). En bij sommige mensen had je graag gezien dat ze wat meer 
aan zouden trekken (desnoods een pyjama). Op een camping is het 
al een hele uitdaging om een paar mensen te vinden die er normaal 
uit zien. Hoe dan ook; als je de mafketels weet te vinden mag je als 
beloning een campingspelletje met ze doen. 
 
Voor dit spel kan je tussen 13:30 en 14: 30 doorlopend star-
ten.  Verzamel daarvoor op het basketbalveld. 
 
 
 
 

Volg de Huttenbouw ook op Facebook en Twitter en de website! 
 www.huttenbouw.com 

(ook het online toestemmingsformulier!) 

 www.facebook.com/huttenbouw.jeugdvakantieweekhazerswoude  

 @jvwhazerswoude  



www.huttenbouw.com 
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Vrienden van de Huttenbouw 

De huttenbouw bedankt iedereen die de JVW een warm  

hart toedraagt! Zonder alle vormen van steun die wij  

mogen ontvangen zou de huttenbouw niet bestaan! 

Doe het zelf & Totaal installateur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Openingstijden: di-wo-do  09:00 - 18:00  /  vr 09:00 - 20:00 
 za    09:00 - 16:00  /  zo-ma gesloten 



www.huttenbouw.com 

14.00 Touwtrekken                      (vanaf groep 5) 
Touwtrekken is een nieuw onderdeel van de Jeugdvakantieweek. Nu hebben 
we vaker nieuwe onderdelen en meestal passen die erg goed in het thema 
van dat jaar. En touwtrekken is daarop natuurlijk geen uitzondering. Zullen 
we dat even uitleggen? Nou, op veel campings heb je te maken met trekkers. 
Die staan niet alleen in de doucheruimte, het zijn ook mensen die de volgen-
de dag weer naar een andere camping gaan. Daarvoor zijn ook trekkershut-
ten. En die mensen die 
weer naar een andere cam-
ping moeten zijn natuurlijk 
al weer vroeg in touw. Je 
zou dus tegen ze kunnen 
zeggen: “Jullie zijn al weer 
vroeg in touw, trekkers.” en 
voor je het weet heb je een 
spraakverwarring waardoor 
het animatieteam een bril-
jante ingeving krijgt. Nou… 
En dat is precies wat er bij 
ons animatieteam is ge-
beurd. 
 
 
14.00 Bezoek gemeentehuis                     (kandidaat burgemeesters) 
Hebben jullie weleens naar het televisieprogramma “Ik vertrek” gekeken? Ik 
ook niet, maar ik heb gehoord dat dat een programma is over mensen die 
veel te slecht voorbereid naar een of ander buitenland afreizen en daar op 
       allerlei problemen stuiten. Maar ik heb ook  
       gehoord dat dan regelmatig de burgemeester     
        van het dorp langskomt met een fles sterke 
            drank om ze welkom te heten. En dat is  
              natuurlijk wel een mooi gebaar. Wij gaan  
               ook zoiets doen, alleen doen wij het een  
                heel klein beetje anders. Wij gaan bij  
                de burgemeester langs, in plaats van  
                 andersom. En het zou me erg verbazen  
                 als de burgemeester een fles sterke drank  
                 tevoorschijn haalt. Wel een mooie  
                 gelegenheid voor onze burgemeesterskandidaten om nog wat  
           nuttige tips te vragen. 
 
 
15.30 Finale Burgemeestersspel                  (iedereen) 
Als je op Google zoekt op “burgemeester” en “camping” kom je al vrij snel 
een stukje tegen over een zwaar verwaarloosde camping in Leersum. De bur-
gemeester van Leersum heeft er genoeg van en wil dat de eigenaar van de 
camping de rotzooi opruimt. Dat heeft niets te maken met het burgemees-
tersspel, zou je zeggen… Maar toch; wij willen wel graag 
dat ons huttendorp een beetje netjes blijft. En gezellig. 
En veilig. Best handig als de burgemeester daar een beet-
je op let. Daarom is ook niet iedereen geschikt om burge-
meester te spelen. Vandaag gaan we de kandidaten eens 
uitgebreid testen. De beste wordt burgemeester en dege-
nen die niet geschikt zijn, komen er zo uit te zien, dat ze 
erop de camping in Leersum goed bijpassen. Smerig dus. 
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Denemarkenlaan 4 
2391 PZ Hazerswoude-Dorp 
Tel.: (0172) 533768 
Mobiel: 06 25034368  
Web: www.vakgaragefm.nl 
  

 werkplaats verkoop 

Ma 8:00 - 17:30 8:00 - 22:00 

Di 8:00 - 17:30 8:00 - 22:00 

Wo 8:00 - 17:30 8:00 - 17:30 

Do 8:00 - 17:30 8:00 - 22:00 

Vr 8:00 - 17:30 8:00 - 17:30 

Za 9:00 - 17:00 9:00 - 17:00 

* LET OP: Gesloten van  
  17:30 tot 19:00 (ma/di/do) 



www.huttenbouw.com 

17.00 Survival               (v.a. groep 6) 
Op de camping is het leven over het algemeen nogal relaxt. Maar in de week 
voordat je op de camping komt is er echt sprake van survival. Er moet name-
lijk in korte periode nog van alles gebeuren. Daarbij zijn de meeste moeders  
                      volledig in de stress en nog ongeduldiger dan normaal. En dan  
                       moet jij proberen om je halve kledingkast in een sporttas te  
                             proppen. En als dat is gelukt, blijkt dat je tandenborstel  
                             er ook nog in moet. Dan neemt je vader het over, want  
                             die moet al die sporttassen en weet-ik-wat-allemaal-nog- 
                            meer in de auto stouwen. Als hem dat is gelukt, ga je met  
                            die volgepakte auto, die normaal 30 kilometer per dag  
                                    rijdt, ineens helemaal naar Zuid-Frankrijk rijden. De  
                                    grootste uitdaging is nog wel om ook in de vakantie 
                                     file met een temperatuur van 36 graden, gezellig  
                                     tegen elkaar te blijven in de auto. Eenmaal aange 
                               komen op de camping moet je je nog even door het  
                               opzetten van je tent heen worstelen, maar daarna kun 
je echt gaan relaxen. Totdat je een paar weken later weer terug naar huis 
moet. Wij gaan vandaag ook survivallen. Vergeleken met de voorbereiding op 
de vakantie, zullen jullie dit wel chill vinden, maar ik verwacht wel dat jullie 
er moe en smerig van worden.  
 
17.30 Huttendorp-picknick             (iedereen) 
Natuurlijk moet je ook op de camping ‘s avonds iets eten. Het klaarmaken 
gaat alleen vaak iets minder makkelijk dan thuis. Het is altijd een 
beetje modderen met je twee gaspitjes. En een oven of magnetron 
heb je al helemaal niet. Daarbij zijn de pannetjes kleiner en om af te 
gieten moet je eerst naar het toiletgebouw lopen met je pannetje. Of 
stiekem achter de tent van je buurman. Goeie kans dat je daarbij je 
handen verbrand of dat je je macaroni in het zand terug vindt als je 
dat onhandige klemmetje om je pan mee vast te houden weer even 
niet hard genoeg hebt ingeknepen. Eigenlijk is er maar één manier  
om op   een camping lekker eten klaar te maken: barbecueën! Maar 
om        dat nou in een dorp met houten hutten te gaan doen… Ik 
vrees        dat we ruzie krijgen met de brandweer. Dus zit er maar  
                        één ding op; Het past misschien niet in het thema,  
                         maar het werkt al jaren prima; Gewoon aan je  
                          moeder vragen of ze iets te eten kan brengen om  
                          in je hut op te eten.   

Volg de Huttenbouw ook op Facebook en Twitter en de website! 
 www.huttenbouw.com 

(ook het online toestemmingsformulier!) 

 www.facebook.com/huttenbouw.jeugdvakantieweekhazerswoude  

 @jvwhazerswoude  
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WOENSDAG 16 AUGUSTUS  

Denk aan: inleveren “slaapbriefjes”                  (alle deelnemers) 
Voor het blijven slapen in het huttendorp (op donderdag) en voor sommige 
onderdelen is toestemming van ouders/verzorgers nodig. Vul hiervoor het 
toestemmingsformulier in op www.huttenbouw.com.  De bevestiging moet  
uitgeprint worden, waarna deze (voorzien van handtekening) 
moet worden ingeleverd bij de kraam.  

Dit is nodig voor: 

 Slaapnacht  

 Survival 

 Polderbaggertocht 

 Avond– of Nachtspel 
 
06.30 Vissen      (met zwemdiploma) 
Het gebeurt vaak dat een camping op een mooie plek in de natuur is. Bij het 
strand bijvoorbeeld, of in een bos. Maar veel campings zijn ook bij een meer-
tje of een vijver. Dan kun je lekker zwemmen, maar ook vissen. Sommige 
campingbazen zetten zelfs grote vissen uit in de vijver, omdat ze hopen dat 
mensen die van vissen houden speciaal naar hun camping komen. Ik ben wel-
eens op een camping geweest waar de campingbaas grote steuren in een 
meertje had en die mocht je vangen. Uiteraard moest je ze wel weer terug 
zetten, maar het was best bijzonder om je kaviaar vers uit het water te kun-
nen halen. Dat is misschien wel de opperste vorm van glamping. Voor dege-

nen die niet weten wat glamping is: 
Dat is speciaal voor mensen die eigen-
lijk gewoon in een hotel of apparte-
ment op vakantie horen te gaan, maar 
nu hebben besloten dat ze eens heer-
lijk dicht bij de natuur willen zijn. Dan 
gaan ze naar een camping, maar daar-
bij moeten wel alle mogelijke vormen 
van luxe aanwezig zijn. Wij zijn niet zo 
van de glamping, dus wordt het ge-
woon weer veel te vroeg opstaan, dan 
zelf met je fiets naar de Noordvaart-
laan en daar maar hopen dat je een 
paar voorntjes vangt.  
 

 
10.00  Mini-Survival                    (t/m groep 5) 
Eigenlijk is alles wat je op een camping hebt kleiner dan je thuis gewend 
bent. Je tent is kleiner dan je huis, je zit niet op een bank, maar op een klein 
klapstoeltje. Je bord is kleiner, de tafel is kleiner, de barbecue is kleiner. Ei-
genlijk is alleen de afstand naar de WC groter. En trouwens ook het aantal 
WC’s. Het komt  er op neer dat het woord Mini echt  
goed bij camping past. En omdat het ook echt een  
beetje overleven is, past Survival er ook goed bij.  
Ondanks alles komen de meeste mensen altijd met  
enthousiaste verhalen over de camping weer naar  
huis… Vandaag dus geheel passend in het thema: De  
Mini-Survival. Het wordt een klein beetje overleven, maar we  
gaan ervoor zorgen dat jullie vol enthousiaste verhalen thuis  
komen 



www.huttenbouw.com 

Dorpsstraat 106 
2391 BM Hazerswoude Dorp 

Tel.: 0172 - 58 76 12 
Fax.: 0172 - 58 76 12 

 
Openingstijden: 

Dinsdag t/m Donderdag van 16:00 - 21:00 uur 
Vrijdag t/m Zondag en alle Feestdagen 

van 12:00 - 21:00 uur 
(Maandag gesloten) 
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Ontwerp | Tuin aanleg | Onderhoud 
 

Burgemeester Smitweg 72 
2391 NG Hazerswoude-dorp 

 
Tel:  0172 - 586788 
Fax:  0172 - 586793 
Mob: 06 - 46177827 

 
E-mail: info@hoveniersbedrijfkarens.nl 
Website: www.hoveniersbedrijfkarens.nl 



www.huttenbouw.com 

13.30 - 14.00 Poppenkast              (t/m groep 4) 
Weet je wat ik leuk vind om te doen op de camping? Nou, gewoon op je stoel 
voor je tentje gaan zitten in het zonnetje en dan kijken wat je buren allemaal  
                doen. Als je mazzel hebt, valt er een hoop te lachen. Bijvoorbeeld  
                  als je buurman zijn tent op gaat zetten en niet meer weet hoe  
                 die in elkaar moet. Het wordt nog veel leuker als zijn vrouw denkt  
         dat ze het wel weet. Of als de kinderen van de buren mopperend zijn   
             gaan afwassen en op de terugweg met de schone vaat over een  
                scheerlijn vallen, zodat alles in het zand ligt. Of als de stoere  
                  buurman de barbecue wel even aan zal maken, dat natuurlijk  
                      niet voor elkaar krijgt en dan vervolgens de hele camping vol  
                      zet met rook, waardoor je eerder aan een indiaan denkt dan  
                     aan een grillmaster. Best leuk om achterover te zitten en  
               gewoon te kijken wat er gebeurd. En dat is precies wat je bij de  
    poppenkast ook mag doen. Ik weet zeker dat onze poppenspelers 
er voor zorgen dat er genoeg te lachen valt. 
 
14.30-16.00 Vrijmarkt         (iedereen) 
Als wij op vakantie zijn, gaan we vaak naar een markt om daar wat rond te 
slenteren en eens te kijken wat de lokale verkopers op hun  
marktkraam of kleedjes hebben liggen. En omdat het  
vakantie is, kopen we dan vaak een souvenirtje, zodat we  
thuis nog iets leuks hebben dat ons aan die leuke vakantie  
doet denken. Thuis kom je er vaak achter dat je ook zonder  
de prullaria die je hebt gekocht nog vaak zat aan de  
vakantie denkt. En al gauw verdwijnen de souvenirs in een  
kast. En na een aantal vakanties gaan je kasten waarschijnlijk  
  uitpuilen. Maar geen paniek! Daarom hebben wij   ook dit  
jaar de Vrijmarkt. De uitgelezen mogelijkheid om alle rotzooi  
die je in de loop der jaren hebt meegenomen van je vakanties  
te verkopen. Aan toeristen ofzo… 
 
15.30 Mooiste accommodatieverkiezing (iedereen, wel aanmelden) 
Waarschijnlijk hebben jullie de naam van dit onderdeel gelezen, en daarna 
nog een keer gelezen… En daarna zijn jullie gaan google-en. Wat voor verkie-
zing??? Oke, beetje uitleg dus. Als je op een camping staat kun je natuurlijk 
van alles gebruiken om in te slapen. Een tent is misschien het meest logisch, 
maar er zijn ook mensen met een caravan, vouwwagen of camper. Daarbij 
hebben de meeste campings ook nog huisjes of trekkershutten. Als je daar 
een verkiezing van wilt houden, heb je twee mogelijkheden. Je houdt een 
verkiezing met 6 verschillende onderdelen en je hebt een prijsuitreiking die 
een half uur duurt en waarbij vrijwel iedereen die mee deed uiteindelijk in de       
prijzen valt. Of je houdt de mooiste tent-caravan-camper-huisje- 
        vouwwagen-trekkershut-verkiezing. Maar dat wordt wel zo’n irritant  
        lang woord, dat de prijsuitreiking alsnog een half uur duurt, omdat de  
                                                           presentator iedere keer dat woord  
                                                           moet uitspreken. Gelukkig is er ook  
                                                            een kort woord voor alle dingen  
                                                             waar je in kunt slapen, namelijk  
                                                             accommodatie. Op zich eigenlijk  
                                                              helemaal geen kort woord, maar  
                                                               wel veel korter…. 
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16.00 Bingo                    (vanaf groep 3 en 85+) 
Herinneren jullie je nog dat er een paar jaar geleden een hele 
optocht uit het Driehof bij de huttenbouw langs kwam? Nou, wij 
ook. Dat was best gezellig. Alleen was er voor die oudjes  
veel te bekijken, maar weinig te doen in het huttendorp.  
We hebben er toen even over nagedacht om te gaan  
breien, vingerhaken of bingoën. Uiteindelijk hebben we dat  
niet gedaan, omdat we breien en vingerhaken saai vonden en 

geen bingokaarten hadden liggen. Maar het idee bleef toch een beetje in  
ons hoofd hangen. Helaas kwamen de jaren erna de oudjes niet meer  
langs en hadden we ook thema’s waar Bingo echt helemaal niet bij 
past. Maar met camping als thema kunnen we eindelijk los.  
Vandaag nemen we de ballen mee en de bingokaarten en  
regelen we prachtige prijzen. En als de optocht uit het Driehof  
langs komt, maken we voor het eerst in 44 jaar huttenbouw  
een uitzondering. 85+ers mogen ook mee doen! 
 

18.45 The Voice of the Camping                  (iedereen) 
Als je een zangwedstrijd of talentenjacht houdt, is er altijd een klein groepje  
             mensen dat het lef heeft om op het podium te zingen, maar de  
              meeste mensen durven dat alleen thuis onder de douche. Als je  
               echter op de camping lekker voluit staat te blèren onder de douche    
                geniet de hele camping, of in elk geval het hele toiletgebouw,  
                inclusief wachtrij en afwassers, mee. Degenen die alleen onder de  
               douche durven te zingen kunnen dus op de camping net zo goed  
                                gewoon meedoen aan de talentenjacht. Daarbij kan ik  
                              me wel voorstellen, dat het voor sommige mensen wat  
                        onwennig is om ineens op een podium te staan. Wij zijn  
                  eventueel wel bereid om een douchegordijntje op te hangen en  
                 als het echt moet zorgen we voor een gietertje water. Wie warm  
              water wil, moet wel een douchemuntje meenemen! 

                Let op! Je moet echt zingen in bij The Voice of the Camping,   
                 dus niet Playbacken. De winnaars krijgen twee  

overnachtingen op de camping in Duinrell. 
 
 

Iedereen kan zich vanaf maandag  
bij de kraam opgeven.  

 
Bij te veel deelnemers wordt er geloot,  

dus geef je tijdig op! 



www.huttenbouw.com 

 

 
Kaasboerderij Sol /  

Zorgboerderij Sparnaaij  
(dagbesteding voor ouderen di / do) 

Kaaswinkel open:              

di / do / vrij 9.00 – 12.30 uur 
zaterdag 9.00 – 17.00 uur  
 

 

 

 

U mag altijd bellen voor informatie.  

 

Familie Sparnaaij 06-17853496                                     

 

Voorweg 28A Hazerswoude-dorp        

                                                            

www.kaasboerderijsol.nl / via Facebook 

http://www.kaasboerderijsol.nl
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Raadhuisplein 1—2391 BJ Hazerswoude-Dorp 
Tel. 0172 - 588650  

E-mail: info@egelantier.com 
www.egelantier.com 

 

Voor eten, drinken en plezier 
Moet je zijn bij café De Egelantier 
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DONDERDAG 17 AUGUSTUS 
 
10.00 - 11.30 Sport– en spelletjesochtend              (t/m groep 4) 
Het is inmiddels een mooie traditie dat we in ons boekje een verhaal hebben, 
waar een stukje geschiedenis wordt besproken. Nou, daar komt-ie dan. We 
gaan terug naar 1992. Tien dagen voor het EK voetbal begint, wordt  
besloten dat Joegoslavië niet mee mag doen aan het toernooi.  
De Deense ploeg was in de voorronde uitgeschakeld en was  
inmiddels vakantie aan het vieren. Geen Deen die aan sport  
dacht, het hele elftal stond op de camping (ja, daar is de  
aansluiting met het thema). Daar deden ze vooral typische  
campingspelletjes als badminton, jeu de boules en  
flessenvoetbal. Maar ineens werden ze allemaal van de  
camping gehaald en moesten ze toch meedoen aan het EK.  
Nauwelijks voorbereid waren ze en ze maakten natuurlijk geen enkele  
kans. Ze kwamen ook nog in een poule terecht met Frankrijk en  
Engeland. Iedereen verwachtte dat ze binnen twee weken weer op  
de camping zouden zijn… 
Maar het liep anders. Dankzij de voorbereiding op de camping bleken de De-
nen niet te stoppen, zelfs niet door het Nederlands elftal in de halve finale. Ze 
wonnen het toernooi. Volgens mij kunnen we maar één conclusie trekken: De 
camping is de beste voorbereiding voor een EK, want ieder elftal dat zich ooit 
zo heeft voorbereid werd kampioen. Wij hebben weliswaar geen EK op het 
programma staan, maar toch gaan we ons voorbereiden met campingspelle-
tjes. 
 
13.00 Polderbaggertocht     (v.a. groep 4 met zwemdiploma) 

Als je op de camping bent, is het niet makkelijk om schoon te blij-
ven. Je loopt meestal op je slippers over een veld en over onver-
harde paadjes. Vieze voeten krijg je sowieso. En dat wordt alleen 
maar erger als het ook nog eens gaat regenen. Het veld en de 
paadjes worden baggerig en voor je het weet zie je er uit als een 
varken. Gelukkig zijn er op de meeste campings heel 
veel douches. Het is alleen jammer dat iedereen er te-
gelijk onder wil, dus je staat heel lang te wachten, of je 

kan maar heel kort douchen en je hebt muntjes nodig voor warm 
water.  Vandaag bij de polderbaggertocht doen we weer net of we 
op de camping zijn. Dus we maken ons eerst heel erg smerig en 
daarna mag iedereen bij Hazerswoudse Boys onder de douche. 
Tenminste… Als je je douchemuntjes niet vergeet.  
 
Voor dit onderdeel moet je je van tevoren inschrijven. Per groep 
wordt een starttijd vermeld. Zorg dat je tijdig aanwezig bent! 
 
15.00 Peuterpret                (t/m groep 3) 

Ik neem aan dat jullie weleens een tent op hebben gezet. Dat is 
op zich niet zo moeilijk, totdat je bij de scheerlijnen komt. Die 
zitten eigenlijk altijd in de knoop. En dus moet je meestal even 
flink peuteren om ze weer uit de knoop te krijgen, zodat je ze 
kunt gebruiken. Ik vind dat geen pretje. Als we het dus over peu-
terpret hebben, gaat het zeker niet over scheerlijnen. Wat we wel 
gaan doen? Nou pret maken met peuters! We gaan dingen doen 
die je mooi zou kunnen doen als je ouders zich kwaad staan te 
maken bij het opzetten van de tent.  
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Hypotheken Verzekeringen Financieringen 

 Echtscheidingsmediation  
 
 
 

 

 
Uw adviseurs: 

 
Bert Poot    06-55760197 

Joost Schoonwater  06-29574077 

Maikel de Frankrijker 06-28956330 

Brenda van Zanten  06-52351103 

Ambachtsplein 18, 2391 BD Hazerswoude-Dorp 

0172 - 20 00 10  

assurantie@kruse-lampo.nl  

www.kruse-lampo.nl 
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17.00 Avondmaaltijd                              (iedereen) 
Op vakantie in het buitenland gaan veel mensen ook de lokale specialiteiten 
proberen. Lekker aan de gyros in Griekenland, Coq au vin in Frankrijk, ge-
haktballetjes in Zweden of Paella in Spanje. Hartstikke lekker allemaal, als het  
         door de juiste kok is klaargemaakt. Alleen komen sommige mensen er  
             achter dat hun maag en darmen niet helemaal gewend zijn aan  
             buitenlandse lekkernijen. Die komen er dan achter dat een plekje   
            vlak bij het toiletgebouw ook zo zijn voordelen heeft. En die zie je  
           met enige regelmaat met samengeknepen billen en met een steeds  
         kleiner wordende Wc-rol onder de arm over het veld sprinten.  
        Er is natuurlijk ook een groep mensen die nergens last van  
       heeft. Dat zijn die mensen die heel hard roepen dat ze sterke  
    darmen hebben, maar stiekem eten ze elke dag bij Friet van Piet  
  of Broodje van Kootje precies hetzelfde voedsel als ze thuis eten.  
Om te voorkomen dat jullie ‘s nachts nog meer dan normaal heen en  
weer gaan lopen naar de WC-wagen, kiezen wij weer voor de  
vertrouwde huttenbouw maaltijd. Patat dus. Af te halen bij  
“Frikandel van Cornèl”, maar dan zonder frikandel. 
 
18.30 Mega-stoelendans                                (iedereen) 
Er zijn mensen die naar de camping gaan met een gigant van een caravan 
waarin ze een complete huisraad meenemen. Onze Petra is er zo een. Reuze 
handig om met haar op vakantie te gaan, dan hoef je zelf bijna niets mee te 
nemen. Maar de meeste mensen moeten als ze gaan kamperen behoorlijk 
nadenken over wat ze mee kunnen nemen. Alles moet tenslotte in de auto 
worden gepropt, waar toch ook al drie kinderen op de achterbank zitten. Met 
name grote spullen die je niet goed op kan vouwen zijn onhandig en dus laat 
je die vaak maar thuis. Zo kan het dus gebeuren  
dat je op de camping bent en dat er niet genoeg  
stoelen mee zijn genomen. Of misschien wel  
genoeg, maar dan zijn er altijd een paar van  
die opvouwstoeltjes, waar je echt voor geen  
meter op zit. Als je dan geen stoelen bij Petra 
kunt lenen, is het zaak om ervoor te zorgen  
dat je snel op een goede stoel komt te zitten  
en er vooral niet meer af gaat. Als je namelijk  
maar even opstaat zit er geheid een ander op je stoel. Op de  
camping vind je dat vast al irritant, maar als dat bij dit spel  
gebeurt en je vindt niet snel een andere stoel, dan ben je  
mooi af. Om het allemaal toch nog een beetje leuk te  
maken komt onze huisband er wel weer lekkere muziek bij  
spelen. Er mag gedanst worden, zelfs door de toeschouwers! 
 

Je moet zelf een stoel meenemen, om  

mee te kunnen doen met dit onderdeel! 
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Elke vrijdag op de markt  
in Hazerswoude-Dorp 

 
0172-602943 / 06-51305313 



www.huttenbouw.com 
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20.00 Avondspel                        (groep 7 en 8) 

Op veel campings worden ‘s avonds spooktochten georganiseerd. Kinderen 
worden dan in groepjes een donker bos ingestuurd waar het animatieteam 
zich heeft verscholen. Uiteraard is het animatieteam geschminkt en  
verkleed, dus de kinderen schrikken zich de rambam en kunnen  
bijna niet meer in slaap komen na de spooktocht. Wij doen dat  
natuurlijk heel anders… Bij ons zitten er vijftig compleet door- 
gedraaide idioten in het bos, die al het hele jaar aan het bedenken  
zijn hoe ze jullie echt helemaal gek van angst kunnen maken. Dat  
jullie daarna niet meer kunnen slapen is de eerste nacht geen  
enkel probleem, want na het avondspel overnachten jullie toch in  
het huttendorp en zo onderhand weten wij wel, dat slapen daarbij  
niet jullie bedoeling is. In de nachten daarna is het  
feit dat jullie niet kunnen slapen misschien wel een  
probleem, maar niet ons probleem. Wie na dit  
stukje nog niet bang is mag zich opgeven. 

 

Voor dit spel is toestemming van  je ouders nodig. Ook moet je 
jezelf van tevoren opgeven! Bij inschrijving krijg je uitleg over 
de spelregels. Lees deze goed door en houd je hieraan.  
 
 

Vanaf 21.30 Slapen in het huttendorp    (basisscholieren vanaf 6 jaar) 
Al jaren is dit onderdeel hetzelfde, maar dit jaar past het echt geweldig in het 
thema. Let maar eens op…Je slaapt in een ruimte die eigenlijk net te krap is. 
Je ligt erg dicht bij andere mensen. Je bed is net  
even iets minder comfortabel dan thuis. Je hoort  
niet alleen degene naast je snurken, maar ook  
sommige anderen op het veld. Als je naar de Wc  
moet, moet je naar buiten en dan eerst een stuk  
lopen. Als je pech hebt stikt het van de  
insecten. Als je nog meer pech hebt kom je  
erachter        dat je bij een harde regenbui  
niet              helemaal droog ligt. En als je  
                 teveel herrie maakt krijg je met de  
                  kampleiding te maken. Maar het is wel  
                        veel gezelliger dan als je gewoon thuis onder je dekbed ligt. 

Zie voor, tijdens en na de Jeugdvakantieweek ook onze website: 

      www.huttenbouw.com 
Je vindt hier: 

 Deelnemerskaartjes 

 Online toestemmingsformulier 
 Programma & Nieuws 

 Foto’s  en nog veel meer ….. 

 



www.huttenbouw.com 

  
Lionsclub Rijnwoude steunt de Huttenbouw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

met een leuke activiteit op de  Jaarmarkt  

 
 

Wilt u ook adverteren in het programmaboekje 
en daarmee de Jeugdvakantieweek steunen? 

 
Neem dan contact op met een van ons 
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Belangrijke regels voor de overnachting: 
 Ouders en ouderen mogen niet blijven slapen, helaas de hutten zitten 

vol, jullie mogen wel om ca 21.30 de kinderen, en de leiding, welterus-
ten komen zoenen.  

 Zorg dat je vanaf 21.30 uur in je hut bent en blijft. We komen langs 
voor een praatje en om te kijken of iedereen in de goede hut ligt. Je 
mag je hut niet uit als er nog geen leiding is geweest. 

 Eet en drink niet teveel ’s nachts, voor je het weet ben je misselijk en 
je hebt wel wat beters te doen dan de hele nacht naar de wc te rennen. 

 Red Bull en andere energiedrankjes zijn verboden! Overtreders brengen 
we naar huis! 

 Het valt altijd weer op dat de slapers op donderdagavond een zwakke 
blaas hebben. Maar, als je echt moet, doe het dan als 
volgt: 

a. Altijd je schoenen aantrekken. 
b. neem je zaklamp mee, dan kun je zien waar je 

struikelt. 
c. Ga niet met hele horden tegelijk. 

 Als je op een bepaald moment, om welke reden dan ook, 
toch liever thuis in je eigen bed wilt slapen is dat geen 
enkel probleem. Kom even naar de kraam om je af te 
melden en je wordt keurig thuis gebracht. 

DUS: ‘s Nachts nooit zelf alleen naar huis lopen,  
altijd melden bij de kraam!!! 

 

Het Online toestemmingsformulier:      
U kunt uw kind toestemming geven voor de overnachting door invulling van 
alle gevraagde gegevens via 
www.huttenbouw.com. Het formulier moet 

daarna, ter bevestiging, ondertekend 
ingeleverd worden bij de kraam! 
 
Toestemming is, naast slapen, ook  
nodig voor: 

 De survival 

 De Polderbaggertocht 

 Het Avond– of Nachtspel 
 

Let op: voor ieder kind moet een apart toestemmingsformulier wor-
den ingevuld!! Dit ‘slaapbriefje’ moet uiterlijk donderdagochtend om 
11.00 uur worden ingeleverd! 

Geef alstublieft geen toestemming om te slapen aan kinderen die niet 
meer op de basisschool zitten. Deze kinderen mogen niet meer blij-
ven slapen! Wij zullen ze uit het huttendorp houden en controleren 
niet waar ze de hele nacht uithangen! 



 

 Gespecialiseerd in behandelingen op het gebied van: 

 Huidveroudering , intensieve rimpel vermindering en 

het verstrakken van de huid 

 Acne , ontstekingen en het talg gehalte van de huid 

 Hyperpigmentatie en huidverkleuringen worden 

spectaculair verminderd 

 Chronische roodheid , diffuse roodheid couperose  

en rosacea 
 
 

 
 

Bentweg 2A | 2391 JH Hazerswoude-Dorp 

0172-587643 | 06-24600902  

info@schoonheidssalonesthetica.com 

www.schoonheidssalonesthetica.com  
 

Iedereen een fijne huttenbouw week !!!  



Blijf jij cool 
als het heet wordt? 

 
 
Ieder jaar is de 
brandweer in Hazers-
woude-Dorp aanwe-
zig bij het grote vuur 
als afsluiting van de 
huttenbouw.  
En, we doen nog veel 
meer. Naast het blus-
sen van branden, 
verleent de brand-
weer ook hulp bij  
verkeers- en bedrijfs-
ongevallen, wateron-
gevallen, milieucala-
miteiten of ongeval-
len met gevaarlijke 
stoffen.  
 
 

 
Brandweer Hollands Midden zoekt vrijwilligers voor de kazerne in Ha-
zerswoude-Dorp die: 

 minimaal 18 zijn 

 goed Nederlands spreken, lezen en schrijven  

 minimaal een VMBO-diploma hebben 

 in Hazerswoude-Dorp wonen of werken 
 

Interesse? 
Wil je meer weten, spreek ons aan bij het vreugdevuur, of neem contact op 
met Eijsbert Corts, ploegchef kazerne Hazerswoude-Dorp, via 06-51178950  
of eijsbert.corts@brandweer.vrhm.nl    

mailto:eijsbert.corts@brandweer.vrhm.nl
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Ook voor:  Tuinturf, 

Stekmedium, 
Stektrays, 
Zand, 
Grind, 
Mest,  
Champignonmest 

Belgiëlaan 11 
2391 PH Hazerswoude 
Postbus 71 
2390 AB Hazerswoude 
 
Telefoon: (0172) 21 44 01 
Telefax  : (0172) 21 39 51 



www.huttenbouw.com 

Jarig ? 
…Vier je feestje op de boerderij... 

Heerlijk uitwaaien in de buitenlucht  
en ravotten rondom de boerderij 
 

Elke woensdag en vrijdag is het feest bij Jeu de Boer.                                             
Kinderen van 5 t/m 12 jaar kunnen hun verjaardag vieren                                                
met vriendjes en vriendinnetjes. 
 
cadeautje voor jarige - dieren voeren  

limonade - lekkers – zakje chips 

spelen in het hooi - pony ritje – ijsje 

 
Keuze uit: 

Speurtochtje rondom de boerderij – 

schatkistenspel  

Boerengolf – steptocht – boeren bowlen  

Klompje schilderen - vogelhuisje timmeren – pimp je koe 

Boerenspellen in de boomgaard  - yoga in het gras  

Speurtocht dwars door de polder  

 
Ook bij minder goed weer of tijdens de wintermaanden is het 
goed mogelijk om je kinderfeestje bij ons te vieren. Bij slecht weer 
passen wij de partijtjes aan met een spelletjes circuit binnen, zo-
dat het feest gewoon door kan gaan. 
 
De kinderpartijtjes zijn tot uiterlijk 17.00 uur. 
 
Recreatie boerderij Jeu de Boer                                                                                         

Galgweg 5 – 2391 MV Hazerswoude                                                                              

Tel:06512372808                                                                                                     

www.jeudeboer.nl                                                                                             

info@jeudeboer.nl 

Tel:06512372808
http://www.jeudeboer.nl
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23.00 Nachtspel                     (van brugklas t/m 16 jaar) 
In de Verenigde Staten heb je hele enge mensen. En die kunnen het heel ver 
schoppen, maar daar gaat dit stukje niet over. Je hebt er ook  
horror-campings. Daar kun je  kamperen terwijl je wordt  
lastiggevallen door allerlei monsters, moordenaars en  
andere angstaanjagende figuren. Dat leek ons ook wel  
wat. Dat lastigvallen dan met name. En wij zijn niet  
de enigen die dat leuk vinden. Met een beetje  
zoeken bleken ook in Hazerswoude voldoende  
       enge Amerikanen rond te lopen die jullie  
           willen lastigvallen. De meesten spreken  
                 trouwens opvallend goed Nederlands.  
                 En nu moeten jullie proberen om ondanks alles rustig te  
               blijven en het niet uit te schreeuwen van angst. En als je het  
              echt niet meer ziet zitten, dan kun je in Amerika de stopzin  
              “I want my mummy!” roepen. Maar of dat bij ons ook werkt,  
   dat merk je pas als je het roept… 
 

Voor dit spel is toestemming van je ouders nodig. Ook moet je jezelf 
van tevoren opgeven! Bij inschrijving krijg je uitleg over de spelre-
gels. Lees deze goed door en houd je hieraan.  

Volg de Huttenbouw ook op Facebook en Twitter en via de site! 

 Vul online het toestemmingsformulier in 

 www.facebook.com/huttenbouw.jeugdvakantieweekhazerswoude  

 @jvwhazerswoude  

 www.huttenbouw.com 



www.huttenbouw.com 

 

 

INSTALLATIE TECHNIEK 
EDWIN KOUDIJS 

06-18803895 

GAS - WATER -  CV - DAK -  BADKAMERS 
WATERONTHARDERS 

 
Openingstijden 

 
maandag t/m vrijdag   
08.00 tot 18.00 uur 

 
Zaterdag  

08.00 tot 16.00 uur 
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VRIJDAG 18 AUGUSTUS 
06.30 Wakker worden.          (iedereen die slaapt) 
Op een camping word je natuurlijk ‘s ochtends ook gewoon wakker in je tent 
                     je. Tenminste… Als je tentje in de schaduw staat, want anders  
                     brand je je tent uit. Gelukkig kun je meestal nog wel een paar  
                      keer wakker worden op een dag. Bijvoorbeeld als je even een  
                      tukkie hebt gedaan in je hangmat. Of als je even je ogen dicht  
               doet nadat je een halve koe hebt verorbert bij het barbecueën.  
                En hopelijk wordt je ook op tijd wakker als je op het strand in  
                          slaap valt. Want als dat niet gebeurt en je bent zo  
                           rood als een kreeft geworden, zal het niet  
                            meer meevallen om in slaap te komen. En  
                            dat maakt wakker worden ook meteen  
                             wat ingewikkeld…. 
 
 

07.15 Afbreken en opruimen huttendorp      (niet voor kinderen) 
Het huttendorp moet weer worden afgebroken en dat kunnen we  
natuurlijk niet alleen. Omdat de meeste kinderen veel beter zijn in 
bouwen dan in slopen, zouden we het fijn vinden als we bij dit onder-
deel de hulp krijgen van een grote groep sterke vaders, moeders, 
broers, oma’s en opa’s. Wij zorgen ervoor dat er voor de slopers wat  
te drinken en te eten is.  

  
BELANGRIJK!!!!!! 
Voer zoveel mogelijk uw eigen plastic, vloerbedekking, matras 
e.d. af. Dit scheelt de stichting Jeugdvakantieweek veel geld!!  
 
We beginnen echter absoluut niet met slopen voordat alle  
kinderen uit de hutten zijn. Het is zeker niet de bedoeling dat 
kinderen onder de 16 jaar helpen met slopen.  
  
 

18.30 Vreugdevuur         (Iedereen) 
Op veel campings mag je kampvuurtjes maken. En dat is hartstikke leuk. 
Marshmallows roosteren in de vlammen en als je mazzel hebt kan er iemand 
gitaar spelen. Sommige vrouwen zouden het romantisch noemen. Maar omdat 
wij houten hutten hebben, vinden wij kampvuurtjes niet zo heel erg roman-
tisch en zeker geen goed idee. Aan de andere kant… Omdat wij houten hut-
ten hebben, kunnen we aan het eind van de week wel voor een XXL-
kampvuur zorgen. Marshmallows roosteren kan ook, maar niet boven het 
kampvuur. En als iemand romantisch wil doen en zijn gitaar mee wil  
nemen, dan vinden wij dat een prima idee.  



www.huttenbouw.com 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
Alwin Hoogmoed 

 
06 - 53451989 

Rubenslaan 121 
2391 HE Hazerswoude-Dorp 

Telefoon: 0172 231583 
Telefax  : 0172 231998 

Ambachtsplein 7 
Hazerswoude-Dorp 

0172-587176 
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HET PROGRAMMA IN HET KORT 
 

 

09:00-12:00 Creatieve ochtend iedereen 

13:30 Mafketelspel t/m groep 4 

14:00 Bezoek aan gemeentehuis kandidaat-burgemeesters 

14:00 Touwtrekken v.a.  groep 5 

15:30 Finale Burgemeestersspel iedereen 

17:00               * Survival v.a. groep  6 

09:00 Begin bouw Huttendorp iedereen 

13:30-16:00 Poppenconsultatieburo in ’t Stek iedereen 

16:00 Voorronde Burgemeestersspel iedereen 

18:30-20:00 Sportclinics vanaf groep 3 

06:30 Vissen iedereen met zwemdiploma 

10:00 Minisurvival t/m groep 5 

13:30-14:00 Poppenkast in ‘t Stek t/m groep 4 

14:30-16:00 Vrijmarkt  iedereen 

15:30 Mooiste hut verkiezing iedereen, wel aanmelden 

16:00 Bingo v.a. groep 3 en 85+ 

17:30 Huttendorp Picknick iedereen 

18:45 The Voice iedereen 

10:00-11:30 Sport– en spelletjesochtend t/m groep 4 

13:00               * Polderbaggertocht v.a. groep 4, met zwemdiploma 

15:00 Peuterpret t/m groep 3 

17:00 Avondmaaltijd iedereen 

18:30 MEGA Stoelendans iedereen 

20:00               * Avondspel groep 7 & 8 

v.a. 21:30        * Slapen in het Huttendorp Basisscholieren vanaf 6 jaar 

23:00               * Nachtspel van brugklas t/m 16 jaar  

06:30 Wakker worden basisscholieren 

07:15 Opruimen Huttendorp 16 jaar en ouder 

18:30 Vreugdevuur iedereen 

Donderdag 17 augustus 

Vrijdag 18 augustus 

Groeten van Chiel, Dennis, Emiel, Jaap, Jelke, Jeroen, Jochem, John,  
Karen, Linda, Marco, Michiel, Natasja, Petra, Robin, Roel en Victor. 

NB: we houden de groepen van het afgelopen schooljaar aan! 

* Vul voor deze onderdelen het toestemmingsformulier in op www.huttenbouw.com 

Woensdag 16 augustus 

Dinsdag 15 augustus 

Maandag 14 augustus 


