
 

PROGRAMMA JEUGDVAKANTIEWEEK 
HAZERSWOUDE-DORP 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

van 20 t/m 24 augustus 2018 

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 appelgebakjes 
 

www.appelkaatje.nl | appelkaatje@kpnmail.nl 
06-10421519 | p/a Liefsfabriek Voorweg 57  

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 info@vanderlindehazerswoude.nl  Zaterdag  09.00 tot 16.00 
www.vanderlindehazerswoude.nl  Zondag  gesloten  

 

 



www.huttenbouw.com 

G 
egroet Nozems en Belhamels! 
 
Misschien kunnen jullie al na vier woorden niet meer volgen wat ik 
bedoel. Ik deed een poging om jullie te begroeten op een manier 
zoals dat 45 jaar geleden ook gebeurde. 45 jaar geleden startten 

een stel enthousiastelingen namelijk met het bouwen van hutten in de laatste 
week van de vakantie. En nu gaan we het gewoon weer doen. Maar we vin-
den het wel grappig om erbij stil te staan dat dit de 45e keer wordt. Dat lijkt 
ons reden voor een feestje. Daarbij hoor ik sommige zuurpruimen al 

denken: 45? Wat is dat nu voor een getal? 50 zou ik vie-
ren! Nou, dat zijn wij ook van plan, maar als je besluit 
om geen extra aandacht te besteden aan je 9e lustrum, 

wordt je vanzelf een enorme zuurpruim.  
Wij doen ons best om deze speciale Jeugdvakantie-
week net zo leuk te laten zijn als het Carnaval in Rio, 

Oud en Nieuw in Sydney, de parade op het Rode Plein, Halloween in Amerika, 
St. Patricksday in Dublin, het Oktoberfest in München en Koningsdag in Am-
sterdam. Als ik de laatste zin nalees, lijkt het wel een reis om de wereld. Dat 
is ook toevallig, want dat is nu net het thema voor dit jaar.  
We hebben overwogen om, vanwege het thema, de week op verschillende 
plaatsen in de wereld te houden. Dat zou betekenen, dat kinderen met 
vliegangst en autoziekte een probleem hadden, maar dan hadden 
we wel mooi iets van de wereld kunnen zien. Maar de jeugdvakan-
tieweek duurt natuurlijk een week (eigenlijk zelfs maar 5 da-

gen) en als je in een week de wereld rond wilt, ben je 
eigenlijk constant aan het reizen. Er is geen tijd 
meer om spelletjes te doen, naar de poppendokter te 

gaan of een viswedstrijd te houden. En dat vinden veel 
kinderen ook best leuk om te doen. Rond de wereld 
reizen doen jullie dus maar lekker een keer in je eigen 
tijd. Wij bouwen dus gewoon weer op het Hobbemaplein. 

 
 
BELANGRIJK:  
Sinds enige jaren moeten we op een aantal punten wat anders te werk  
gaan. Dat ligt niet aan het thema, maar aan 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. 

▪ Laten we allemaal ons best doen om de speeltuin op vrijdag net zo 
achter te laten als hij er op maandag uitziet. 
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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 Alexandra, Chiel, Dennis, Erwin, Jaap, Jelke, Jeroen, Jochem, 
Karen, Karolien, Linda, Marco, Natasja, Petra, Robin, Victor en Wesley 

 

Tot ziens, tot maandag 20 augustus. 
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MAANDAG 20 AUGUSTUS  
09.00 Begin bouw werelds huttendorp            (t/m groep 8) 
Als je een reis rond de wereld maakt, kom je allerlei bijzondere gebouwen 
tegen. En ik zeg altijd, dat je beter iets goed kunt kopiëren, dan slecht kunt 
verzinnen. Nu moet je daar bij gebouwen een beetje mee oppassen, want 
architecten hebben de gewoonte om nogal moeilijk te doen als iemand hun 
ontwerp na gaat maken. In ons geval kun je het risico volgens mij wel ne-
men, omdat je replica (zo heet een kopie van een gebouw) allang is afgefikt 
voordat de architect moeilijk kan doen. Dus voel je vrij om iets te verzinnen, 
maar ook om een kopie te maken van de mooiste gebouwen die er op de we-
reld te vinden zijn. Een kopie van de Sagrada Familia maakt een aardige kans 
in de mooiste hutverkiezing, denk ik, maar houd er wel rekening mee dat ze 
aan het origineel inmiddels bijna 140 jaar aan het bouwen zijn. Als je de Burj 
Khalifa namaakt, dat is het hoogste gebouw ter wereld met 162 verdiepin-
gen, let er dan op, dat verdiepingen verboden zijn. 830 meter hoog bouwen 
vinden we niet zo’n probleem, maar misschien moet je voor de grap eerst 
even uitrekenen hoe lang je in de rij moet staan voor pallets, voor je begint 
aan een kopie op ware grootte. Gebouwen die lijken op de Arc de Triomphe 
of het rijksmuseum, die beide over een weg heen zijn gebouwd, mogen he-
laas niet. Maar goed, er zijn zat mooie gebouwen die je kunt namaken. Dit 
jaar alsjeblieft een keer geen kopie van de sloppenwijken van Rio de Janeiro 
maken!  

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 men-
sen die er wel handig mee zijn er vaak voor dat we vrijdag de hutten bij-
na 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 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
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 9 

2391 BD 

Hazerswoude - Dorp 

Tel. (0172) 58 98 53 
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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 uitgedeeld. Dringen is helemaal niet 
nodig, want er wordt voor iedereen genoeg hout 
aangevoerd.  
 
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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Voor al uw behang-, glas– en schilderwerk 
 
 
 
Dorpsstraat 112, Hazerswoude-Dorp 
Tel. (0172) 58 93 07 
 
www.bogermanverfenbehang.nl 

 

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) 
Als je op reis gaat zijn er twee dingen die 
je echt niet mag vergeten. Je moet je 
knuffel meenemen en je moet voor vertrek 
even langs de dokter. Daar moet je je la-
ten inenten tegen allerlei tropische ziektes 
met onuitsprekelijke namen. En voor be-
paalde gebieden moet je ruim van tevoren 
al beginnen met het slikken van malaria-
pillen. Natuurlijk neem je ook met je knuf-
fel op dit gebied geen enkel risico, dus hij 
moet ook langs de dokter. Als je toch bij 
de dokter bent, kun je meteen om wat 
tabletjes vragen die helpen tegen wagen-
ziekte, zeeziekte en luchtziekte. Als je van 
plan bent om tijdens je reis Zuidoost Azië 
te bezoeken en daar bij een kraampje 

langs de weg samen met de locals te genieten van 
een portie saté fikkie of een echte hotdog, zou ik 
ook een stevige voorraad Norit aanschaffen, of een 
flinke kurk. Onze poppendokter houdt spreekuur in 
het Stek en je hoeft geen afspraak te maken. Zorg 
wel dat je je poppenzorgverzekeringspas bij je 
hebt. 
 
 
 

 
16.00 Voorronde Burgemeestersspel         (iedereen) 
Een reis om de wereld vereist de nodige voorbereiding. Gewoon elke dag de-
zelfde kant op blijven lopen brengt je best een eind van huis, maar om echt 
rond de wereld te komen kun je je beter eerst even in wat dingetjes verdie-
pen. Kennis van topografie kan geen kwaad. Het lijkt me ook handig om wat 
talen te kunnen spreken. Daarnaast helpt het ook als je een beetje kunt re-
kenen, want anders ben je wel erg makkelijk op te lichten als je geld moet 
wisselen. Oké, als je een beetje bijdehand bent en een flinke databundel bij 
je telefoon hebt, kun je natuurlijk een heleboel opzoeken op Google, maar als 
je buiten bereik van de telefoonmasten midden in de Amazone staat, zul je 
het met me eens zijn dat er ook nadelen aan Google kleven. Daarom gaan we  
tijdens de voorronde van het Burgemeestersspel jullie kennis van allerlei on-
derwerpen testen. De slimste deelnemers mogen morgen mee op bezoek bij 
de echte burgemeester en meedoen met de finale. De anderen leren hopelijk 
iets bij, waar ze tijdens hun wereldreizen iets aan hebben. 
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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 

 

Praktijk voor podotherapie 
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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 
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18.30 - ca. 20.00  Maandagavondspel                    (vanaf groep 3) 
Misschien moeten we jullie even herinneren aan het thema van de week. Dat 
hebben we tot nu toe pas een keer of 5 genoemd, en we zijn al bijna op dag 
twee. Dus, voor de vergeetachtigen; Het thema is een reis rond de wereld. En 
er is altijd een onderdeel dat helemaal niet bij het thema past. Dit spel heeft 
namelijk niet met de wereld te maken en ook niet met reis. Het gaat wel 
rond, en hard ook. En als je niet oplet 
mag je een reis maken naar het einde 
van de rij. Dat is jammer, maar ook 
weer niet het einde van de wereld. Nu ik 
dit stukje nalees, past het spel misschien 
wel in het thema. Maar goed. Er is ook 
altijd wel een spel dat we nog nooit eer-
der hebben gedaan en dat we van tevo-
ren in het boekje zo vreselijk vaag heb-
ben omschreven, dat de meeste kin-
deren niet weten wat ze moeten ver-
wachten. Nou misschien is dat spel dit 
jaar het maandagavondspel. 

 

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! 

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 ….. 
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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 –   9:45 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 

 

 
 
 
 

 

Op dinsdag en vrijdag in Hazerswoude-Dorp 
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DINSDAG 21 AUGUSTUS 
09.00 - 12.00 Creatieve ochtend                                       (iedereen)       
Mensen die veel reizen worden vaak steeds creatiever. De eerste keer dat je 
op reis gaat heb je de neiging om bijna je hele huisraad in je koffer te stou-
wen. Maar als je je een paar weken een breuk hebt gesjouwd met je koffer, 

ga je de volgende keer wat beter nadenken. “Alles wat je niet mee 
hoeft te nemen is mooi meegenomen”, hoorde ik pas iemand die het 
kan weten zeggen. En dus laat je de nodige spullen thuis en hoop je 
dat je die van andere reizigers kan lenen. Mocht je met Petra op va-
kantie zijn, dan komt dat ook inderdaad goed (want die neemt nog 
steeds gewoon een complete huisraad mee op vakantie), maar als je 
die niet hebt meegenomen kan het zijn, dat je er tijdens de vakantie 
achter komt dat je toch beter iets meer mee had kunnen nemen. Als je 
zonder zwembroek bij het zwembad staat, kun je misschien nog in je 
korte broek zwemmen. En als je een beetje mazzel hebt vind je nog 
wel een dop van een pen die precies in het gat van je luchtbed past. 
Blikken openen zonder blikopener is wat lastig, maar ook met een ij-
zerzaag of bijl zijn blikken te openen. Het wordt echt lastig als je je 

tent, of je tentstokken bent vergeten… Dan zal je iets moeten maken. In een 
bosrijk gebied lijkt me dat ook nog wel op te lossen, maar in de woestijn 
wordt het lastig. Hoe dan ook; We gaan vanmorgen lekker creatief aan de 
gang, zodat je, als je er tijdens je reis achter komt dat je iets bent vergeten, 
een creatieve oplossing kunt verzinnen. 
 
12.30 Spectaculaire roofvogeldemonstratie                (iedereen) 
Lang voordat mensen over de wereld reisden, deden dieren 
dat al. Sommige dieren lopen hele afstanden, zoals buffels. 
Anderen zwemmen bijna de halve planeet over, zoals walvis-
sen, paling en zalm. Maar als je echt snel overal wil kunnen 
komen, kun je het best gaan vliegen. En lang voordat men-
sen konden vliegen, deden de vogels dat al. En ze zijn er nog 
altijd beter in dan mensen. Daarom leek het ons wel leuk als 
een stel vogels eens komt laten zien hoe goed ze kunnen 

vliegen. Je zou verwachten dat we daar een 
paar trekvogels voor zouden nemen, maar die 
hadden er niet zo’n trek in. Gelukkig hebben 
roofvogels bijna altijd trek, dus daarom komen 
die langs. Wij geven jullie het advies om je 
hamster en je tamme rat thuis te laten. En voor 
de vogels is het ook fijn als er geen honden in 
de buurt zijn. 
 
 

 

Volg de Huttenbouw ook op Facebook en Twitter en de website! 
➔ www.huttenbouw.com (ook het online toestemmingsformulier!) 

➔ www.facebook.com/huttenbouw.jeugdvakantieweekhazerswoude  

➔ www.instagram.com/huttenbouwhazerswoude 
➔ @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! 
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14.00 Sport– en dansclinics                     (vanaf groep 5) 
Als je tijdens je reis om de wereld een beetje contact zoekt met de lokale 
bevolking, kun je nog heel wat leuke sporten leren kennen. Wij hebben ge-
probeerd om wat mensen naar Hazerswoude te krijgen om aan ons hun loka-
le traditionele sporten te leren. We wilden een Masai een cursus hoogsprin-
gen laten geven. En iemand uit Nieuw-Zeeland een lesje rugby, inclusief 
Haka. En een eskimo een cursus wakvissen. Toen we hem vertelden dat we 
in augustus eigenlijk overal wakken hebben, wilde 
hij ineens niet meer komen en toen hebben zijn 
neef uit Nieuw-Zeeland en zijn zwager uit Kenia ook 
afgezegd. Tot zover dus de lokale sporten, zou je 
zeggen. Maar wij zijn niet zomaar verslagen, dus wij 
hebben de lokale sportverenigingen opgebeld en 
gevraagd of die weer een sportclinic wilden verzor-
gen. Dat doen ze graag, en om het feest helemaal 
compleet te maken is er ook een dansclinic.  
 
14.00 Bezoek gemeentehuis                     (kandidaat burgemeesters) 
13:30 verzamelen bij kraam!! 
Voordat je op reis gaat, moet je er voor zorgen dat je een geldig paspoort 
hebt. Dus eerst even langs het gemeentehuis om je paspoort te laten verlen-
gen. Als je dat namelijk vergeet, komt er vast een moment dat een douane-
beambte doet waar hij goed in is, namelijk moeilijk. Nu kun je in de meeste 
landen via de ambassade alsnog een nieuw paspoort krijgen, maar dat kost 
tijd die je waarschijnlijk liever ergens anders aan zou besteden. Het echte 
doel van dit bezoek aan het gemeentehuis is trouwens niet het verlengen van 

een paspoort. Vandaag nemen we de winnaars 
van de voorronde van het burgemeestersspel mee 
naar onze eigen burgemeester, zodat die wat tips 
kan geven over het besturen van een dorp. Mis-
schien is ze zelfs wel over te halen om daarna mee 
terug te rijden naar het huttendorp om te komen 
kijken hoe mooi de hutten zijn geworden en met-
een de winnaar van de finale van het burgemees-
tersspel te installeren als burgemeester. 
 

15.30 Finale Burgemeestersspel                  (iedereen) 
Overal op de wereld heb je burgemeesters. En natuurlijk heb je goede burge-
meesters en ook iets minder goede. Het lijkt wat ingewikkeld om te bepalen 
wie de beste burgemeester is, maar dat gebeurt dus wel. Er is een verkie-
zing, die om de twee jaar wordt gehouden en de winnaar krijgt de World 
Mayor Award uitgereikt. Daarvoor moet een burgemeester iets bijzonders 
hebben gedaan en dan worden voorgedragen aan een comité van 
wijze mannen. Die bepalen dan wie er in de finale zitten. Daarna 
mogen de burgers van de stad in een brief aan het comité uitleg-
gen waarom ze vinden dat hun burgemeester de prijs verdiend. 
Wij doen het anders. Wijze mannen hebben we genoeg bij de lei-
ding, maar wij zijn zo wijs, dat we geen zin hebben om allemaal 
brieven te gaan lezen voordat we bepalen wie er heeft gewonnen. 
En dus doen we de finale van het burgemeestersspel zoals jullie 
van ons gewend zijn. Met een afvalrace met spelletjes, waarna de 
verliezers thuis kunnen gaan douchen en de winnaar burge-
meester van het huttendorp wordt. Als jullie die burge-
meester daarna voordragen voor de World Mayor Award, 
willen wij best een brief naar het comité schrijven. 
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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) 
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17.00 Survival               (v.a. groep 6) 
Er zijn een aantal prachtige boeken geschreven over reizen rond de wereld.  
Een van die boeken gaat over Robinson Crusoë. Hij reist met een 
schip rond de wereld en hij blijkt niet voor het geluk geboren. 
Eerst maakt hij een schipbreuk mee. Dan komt hij in handen van 
piraten en daarna lijdt hij nog eens schipbreuk. De laatste keer 
komt hij op een onbewoond eiland terecht. Hij moet zelf een hut 

bouwen met het weinige gereedschap dat hij van het 
scheepswrak kan redden. Daar zit hij dan hele-
maal alleen. Hij moet eten zoeken en zichzelf 
een beetje bezig houden. Dat is dus echt survi-
vallen. Op het onbewoonde eiland blijken ook 

kannibalen te zitten (dat vind ik zelf ook een 
beetje onlogisch) en op een dag weet hij zelfs ie-

mand te redden van de kannibalen. Die man, die hij 
Vrijdag noemt, helpt hem daarna bij van alles. Wat er 

daarna gebeurt, vertel ik niet, anders hoef je het boek 
niet meer te lezen.  Vandaag kun je alvast een beetje er-

varen hoe het is om zelf een beetje een Robinson te zijn.   
 

 

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 

Volg de Huttenbouw ook op Facebook en Twitter en de website! 
➔ www.huttenbouw.com (ook het online toestemmingsformulier!) 

➔ www.facebook.com/huttenbouw.jeugdvakantieweekhazerswoude  

➔ www.instagram.com/huttenbouwhazerswoude 
➔ @jvwhazerswoude  
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WOENSDAG 22 AUGUSTUS  
 
06.30 Vissen      (met zwemdiploma) 
Als je tegenwoordig een reis rond de wereld wilt maken, neem je waarschijn-
lijk het vliegtuig. Nu is het eten in een vliegtuig niet echt om over naar 
huis te schrijven, tenzij je businessclass vliegt. Maar vroeger, toen 
er met schepen rond de wereld werd gevaren,  was voedsel een 
veel groter probleem. Omdat er geen koelingen waren, kon je 
maar voor een paar dagen groente mee nemen. Het eten be-
stond voor het grootste gedeelte uit een soort beschuit en ge-
pekeld vlees. Nu lijkt het me al vrij saai om elke dag beschuit 
en gepekeld vlees te eten, maar door gebrek aan vitaminen 
werden de scheepslui ook ziek. Ze kregen scheurbuik. Nu kon-
den ze, om af en toe ook iets anders te eten, twee dingen doen. 

Ofwel vissen, ofwel aanleggen aan land 
(als dat al in de buurt was) en de voorraad 
van de lokale boeren plunderen. Wij wilden in het 
thema blijven, maar vinden de lokale boeren wel 
aardige gasten. Bovendien zijn ze stukken sterker 
dan wij. Daarom gaan we dus vissen, om eens iets 

anders te eten te hebben. Maar je mag de 
vissen eventueel ook gewoon weer terug zet-
ten in de Poel. We vissen net als vorig jaar 

namelijk aan/in/uit het Poelmeer.  
 
10.00  Mini-Survival                    (t/m groep 5) 
Als je een wereldreis zou maken met de auto zou dat al een hele opgave zijn. 
Maar als je die reis in een Mini maakt, zeker als het er eentje is 
uit de jaren 70, dan is het echt afzien. Die auto’s zijn zo klein; 
daar stap je niet in, die trek je aan. Het is dat ze 80 km per uur 
kunnen rijden, anders was het een voetreis met een zware rug-
zak. Er zit uiteraard geen airco in en je kunt nauwelijks bagage 
meenemen. Op de achterbank zitten gaat alleen als je nog 
geen 5 bent. Zo’n wereldreis, dat is nou echt een Mini-survival. 
Bij onze mini-survival mag je je auto niet meenemen. En als er 
al een auto is, moet je hem voortslepen. En reken er dan maar 
op dat die auto veel groter en zwaarder is dan een Mini. 
 
13.30 - 14.15 Poppenkast              (t/m groep 4) 
Als je elke dag een stuk reist, weet je op een gegeven moment soms niet 
eens meer waar je bent. Dat is ook niet zo erg, zolang je maar ergens bent 
waar het gezellig is. Weet je trouwens waar je bent, als je in één blik een ijs-
beer en een pinguïn ziet? Ik ook niet, maar het is wel in een dierentuin. Het 
kan trouwens ook in een Japanse supermarkt zijn, maar dan hebben we het 
over twee dieren in een blik. Je vraagt je waarschijnlijk af, wat de voorgaande 
tekst met poppenkast te maken heeft. Nou, wij 
ook. Maar wie zin heeft om te genieten van een 
spannend poppenavontuur, is welkom in het Stek. 
  



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 
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14.30-16.00 Vrijmarkt         (iedereen) 
Kennen jullie dat spelletje: ”ik ga op vakantie en ik neem mee…”? Dan moet 
je in gedachten je koffer inpakken voor je reis. Ik kan me voorstellen, dat je 
als je op wereldreis gaat, veel meer meeneemt dan bij een gewone vakantie. 
Je bent waarschijnlijk ook veel langer weg. Misschien 
is het zelfs zo, dat je je eerder afvraagt welke spullen 
je niet mee gaat nemen, omdat je die wel een tijdje 
kan missen. Met een beetje mazzel kom je er zelfs 
achter dat je spullen hebt, die je helemaal wel kunt 
missen. Nu kun je die natuurlijk weggooien, maar wij 
hebben een beter idee. Verkoop de spullen die je kunt 
missen gewoon op de vrijmarkt. Misschien vindt ie-
mand anders de spullen wel interessant genoeg om ze 
mee te nemen in zijn koffertje. 
 
15.30 Mooiste hutverkiezing   (iedereen, wel aanmelden) 
Heeft een van jullie weleens gehoord van Airbnb? Nou, dat is een app voor 
mensen die graag reizen, maar onderhand de hotels en campings een beetje 
zat worden. Via de app kun je een huis huren van iemand anders, die op dat 
moment toevallig ook op reis is. Natuurlijk wil je van tevoren wel een beetje 
een idee hebben of je in een beetje een leuk en schoon huis terecht komt. Nu 
zal de eigenaar van het huis waarschijnlijk roepen dat het heel erg netjes is, 
maar ik zeg ook altijd dat het bij mij thuis netjes is, terwijl mijn vrouw dan 
vindt dat ik van alles moet opruimen. De eigenaar is dus misschien niet de 
meest betrouwbare bron om zoiets aan te vragen. Daar heeft Airbnb iets op 
gevonden. De mensen die een huis een keer hebben gehuurd kunnen een 
beoordeling geven op de site en dan vertellen hoe het was. Dan staat er dus 
zoiets als: Mooi en schoon huis, met een prachtige tuin. Jammer dat de buur-
man de hele nacht op zijn viool speelt. En dan weet jij dat je een ander huis 
moet huren of je oordoppen moet inpakken. Omdat we ons voor kunnen stel-

len dat jullie je net gebouwde hut niet meteen willen verhuren, hebben 
we voor deze verkiezing een aantal Airbnb-specialisten gevraagd om 

stukjes te schrijven over jullie hutten. 
Daarvoor komen ze alleen even kort 
op bezoek. Je moet wel een aangeven 
dat ze welkom zijn, door je op te ge-
ven bij de kraam. 
 

17.00 Verrassingsact                     (iedereen) 
Meestal weet je voordat je op vakantie gaat precies waar je naar toe gaat. 
Sommige mensen gaan zelfs ieder jaar naar hetzelfde vakantieadres, dus die 
weten eigenlijk al jaren van tevoren waar ze heen gaan. Maar nu is er iets 
heel nieuws. De verrassingsvakantie. Dat werkt zo: Je boekt een ticket bij je 
reisbureau en hebt geen idee waar je heen gaat. Het reisbureau regelt tickets 
en boekt je hotel en je komt er pas heel kort van tevoren achter waar je heen 
gaat. Best leuk als je van verrassingen houdt, al lijkt het me wel wat lastig 
met het inpakken van je koffer. Als je niet uitkijkt zit je met je duikuitrusting 
midden in de woestijn, of sta je in je bikini op 
de skipiste. Dat is natuurlijk op te lossen door 
gewoon van alles en nog wat in te pakken 
voor je op reis gaat. Nu weten wij dat jullie 
ervan houden om bij de picknick in het hut-
tendorp van alles en nog wat mee te nemen, 
dus leek het ons een leuk idee om daar dan 
een verrassing bij te bedenken.  
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17.30 Huttendorp-picknick             (iedereen) 
Een van de mooiste dingen van het reizen over de wereld is, dat ze in andere 
landen vaak compleet andere dingen eten. En dat blijkt vaak heel erg lekker 
te zijn. Nu lust ik ook best bloemkool met een sausje of een lekker bordje 
boerenkool, maar ik laat me graag verrassen door de buitenlandse koks. In 
Oostenrijk hebben ze bijvoorbeeld Schnitzels, die aan alle kanten over de 
rand van je bord hangen. En dat komt niet doordat ze zulke kleine borden 
hebben. En nergens kunnen ze sushi zo lekker ma-
ken als in Japan. En als ze in Spanje kliekjes van 
een paar dagen hebben staan gooien ze alles in 
één pan en dan noemen ze dat Paëlla. En dat 
smaakt ook erg goed. Natuurlijk moet je wel een 
beetje op blijven letten als je gerechten van een 
compleet onbegrijpelijke menukaart bestelt, want 
in Maleisië kunnen ze heel lekker hond klaarma-
ken. En als je bij straatventers in Azië je eten be-
stelt, kun je best lekker eten, maar neem je wel 
het risico dat je de volgende dagen veel tijd doorbrengt op het toilet. Daar 
hoef je je vandaag niet echt zorgen over te  maken, want we eten wel in het 
huttendorp, maar het eten wordt gewoon verzorgd door degene die het thuis 

ook altijd op tafel zet. Misschien is het leuk om 
je moeder uit te dagen om eens iets bui-
tenlands op tafel te zetten. Houd wel de 

hond een beetje in de gaten! 
 

 
18.45 Huttenbouwvisie Songfestival                 (iedereen) 
Voor dit onderdeel reizen we niet, maar laten we de andere landen naar ons 
toekomen. Bij het echte songfestival mag de winnaar van de vorige editie 
organiseren, dus de komende achtduizend jaar wordt dat niet meer in Neder-
land gehouden. Om al die mensen die om één of andere totaal onverklaarba-
re reden zo dol op het Songfestival een plezier te doen, houden wij dus nu 
maar zo’n evenement. Toevallig past het mooi in het thema. Waarschijnlijk 
weten jullie wat de bedoeling is; je moet live een liedje zingen en als je ver-
kleed bent, hoe gekker hoe beter, heb je meer kans. Nu hoef je bij ons niet 
persé een liedje te zingen dat speciaal voor dit festival is gemaakt. Iets leuks 
dat we al kennen is ook goed. En het is ook niet zo dat we het publiek laten 
stemmen, of dat we allerlei vriendjes uit buurlanden elkaar veel punten laten 
toekennen. Wij vragen onze vaste jury weer om de punten te verdelen en 
daarbij ook hun gebruikelijke goede tips te geven. 

                Let op! Je moet echt zingen in bij The Voice of the World,   
                 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! 

Huttenbouw 



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 23 AUGUSTUS 
 
10.00 - 11.30 Sport– en spelletjesochtend              (t/m groep 4) 
Reizen rond de wereld en sport hebben op het eerste gezicht niet zo veel met 
elkaar te maken. Je kunt jezelf niet rond de wereld sporten, zou je zeggen. 
Maar dat kan dus wel! Dan moet je meedoen aan de Volvo Ocean 
Race. Dat is een zeilwedstrijd die rond de aarde gaat. Er doen 
meestal zo’n acht teams aan mee, die in ongelooflijk dure zeil-
schepen varen. Er zitten ook altijd wel een paar Nederlandse 
boten bij. Een sportochtend zou dus prima in het thema pas-
sen. Maar ik hoor jullie denken; Hoe zit het dan met die spel-
letjes? Nou, dat is heel eenvoudig. Af en toe is er geen wind. 
En dan is een zeilrace nogal saai. Je kunt dan natuurlijk met 
de hele bemanning de boot schoon gaan maken, maar je kunt 
ook een spelletje gaan doen. Het moet alleen wel heel erg 
windstil zijn voordat Dokter Bibber, Mikado en de Toren van 
Pisa interessant worden om op een boot te spelen. Die spe-
len doen we dus vandaag waarschijnlijk niet. 
 
13.00 Polderbaggertocht     (v.a. groep 4 met zwemdiploma) 
Bagger vind je overal op de wereld. En in geval van nood kun je het zelf ma-
ken door water er grond te mengen. Maar echt veel bagger vind je in moe-
rassen. Nu zullen vast een paar bijdehandjes denken dat je ook weer moe-
rassen kun maken door heel veel water en heel veel grond te mengen, maar 
dat is toch niet zo heel eenvoudig. Het grootste moeras ter wereld is de Pan-
tanal in Zuid-Amerika. Het is bijna 5 keer zo groot als Nederland en er leven 

heel veel dieren. Je vindt er niet veel mensen, maar wel heel veel 
dieren. Het stikt er van de capibara’s, dat zijn een soort uit de klui-
ten gegroeide cavia’s. En die worden weer gegeten door Anacon-
da’s, de grootste slangen ter wereld. Het lijkt ons best avontuurlijk 

om dit jaar de polderbaggertocht in de Pantanal te houden. We 
hebben al een vliegmaatschappij gevonden die ons voor erg weinig 

geld naar Brazilië wil brengen. Ze willen ons alleen niet in onze stin-
kende kleding mee terug nemen, zodat we bij de voetbal kunnen gaan dou-
chen. Als iemand daar voor 16 augustus een oplossing voor weet horen we 
het graag; zo niet, dan houden we gewoon weer polderbaggertocht in de  
Hazerswoudse polders. 
 
Voor dit onderdeel moet je je van tevoren inschrijven. Per groep 
wordt een starttijd vermeld. Zorg dat je tijdig aanwezig bent! 
 
15.00 Peutertheater               (t/m groep 3) 
Voor die kinderen die nog niet mee mogen doen met de polderbagger-
tocht wilden we ook graag iets organiseren. Iets met dieren en 
een wereldreis dachten we. Nu heet de theatershow van Freek 
Vonk toevallig “Op Wereldreis”; dat leek ons dus best een 
leuk idee. Nu bleek Freek net even niet beschikbaar te zijn 

op deze dag, maar een theatervoorstelling zon-
der Freek leek ons ook prima. We hebben ons 
laten voorlichten door iemand die heel veel 
van theater weet, dus we rekenen op een 
goeie show. En als je van plan bent om je 
slang of vogelspin mee te nemen, ga dan maar 
lekker naar Freek. 
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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) 
Als je het over wereldreizen hebt, kan de naam Columbus niet ontbreken in je 
boekje. Jullie weten waarschijnlijk allemaal wel dat hij in 1492 Amerika ont-
dekte. Dat ging ongeveer als volgt: Er gingen steeds meer schepen vanuit 
Europa naar het oosten. In India en landen in die buurt werden allerlei spullen 
gehaald. Met name kruiden en specerijen 
waren populair en daar kon je erg veel geld 
meer verdienen. Je zou bijna zeggen dat de 
peper in die tijd peperduur was. Maar goed 
ik dwaal af… Columbus had op een gegeven 
moment bedacht dat er een kans was dat 
de wereld weleens rond zou kunnen zijn. 
Verschillende geleerden hadden dat name-
lijk al gezegd. Sommige vol overtuiging, 
dus die werden daarna meteen streng be-
straft door de kerk die heilig geloofde dat 
de wereld plat was, en anderen wat voor-

zichtiger. Maar goed, ik dwaal 
weer af… Columbus ging dus 

met 3 zeilschepen de verkeerde kant op en hoopte heel erg dat 
de wereld rond was, zodat hij niet van de aarde af zou vallen en 
wel in India zou komen. Dat eerste lukte, het tweede niet. De 
wereld was namelijk inderdaad rond, maar er lag nog een con-
tinent in de weg. Bijkomend voordeel was wel dat hij een hele-
boel nieuw land ontdekte en meteen ook een heleboel etenswa-
ren die we hier nog niet kenden. Daarbij zaten onder andere de 
aardappel en de cacaoboon. Als je dus volgende keer een patat-

je eet of een reep chocolade, denk dan nog even aan Columbus. 
We eten vandaag in ieder geval iets dat heel goed in het thema 

past en het is geen reep chocola. 
 
18.30 Mega-stoelendans                                (iedereen) 
Ik denk bij een reis om de wereld niet meteen aan een all-in resort waar je je     
met een bandje om je arm twee weken lang helemaal vol mag eten van de 
onbeperkte buffetten langs de rand van een van de veertien zwembaden. 
Maar niet elk stukje in dit boek kan helemaal in het thema worden geschreven 
en ik vind dat ik tot nu toe aardig mijn best heb gedaan. We zijn tenslotte al 
bij de donderdagavond. Als we het dan toch over zo’n resort hebben… Je 
moet daar altijd vroeg je bed uit. Niet om iets leuks te gaan doen, maar om je 
handdoek alvast op een stoel in de buurt van het leukste zwembad te leggen. 
Er zijn namelijk altijd net te weinig stoelen. En als je die handdoek niet zou 
hebben, zou er zodra je je kont van de stoel haalt om even te zwemmen, of 
naar het buffet te lopen iemand anders op je stoel zitten. Daar kun je echter 
ook best een mooi spelletje van maken. Omdat wij geen 14 zwembaden tot 
onze beschikking hebben pakken we het wel een beetje anders aan. Jullie ne-
men een stoel mee (en geen handdoek) en wij zorgen voor een bandje (niet 
voor om je arm, maar zo eentje met gitaren). Zo maken we het gezellig, kun-
nen we dansen en als je vlug bent kun je ook af en toe zitten. 

 

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 

 

 

voor hun steun aan de huttenbouw 

 

Bedankt de vrijwilligers van 
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20.00 Avondspel              (groep 7 en 8, met zwemdiploma) 

Als je rond de wereld reist en je reist in westelijke richting, dan kan het zijn 
dat je over een tijdsgrens reist en de klok een uur terug moet zetten. Als je 
nu net na middernacht begint met je reis, kan het zelfs zo zijn, dat je dan 
een dag terug in de tijd gaat. Op zich niet zo belangrijk, zul je denken. Tenzij 
je heel erg van oliebollen houdt. Want als je het goed plant en als je een heel 
snel vliegtuig hebt, kun je drie keer vlak achter elkaar Oud en Nieuw vie-
ren. Dat is nog eens iets waar je over kunt opscheppen tegen je 
vrienden. Misschien vraag je je af wat dit hele verhaal met het 
avondspel te maken heeft. Nou, we horen vaak dat het 
avondspel al zo snel is afgelopen, maar als we het 
spel in een snel vliegtuig zouden houden en ervoor 
zouden zorgen dat we het in de lucht bij kunnen 
tanken, dan zou het veel langer duren. Best jam-
mer dat zo’n vliegtuig niet in Hazerswoude kan landen. 

 

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.  
 
 
Vanaf 21.30 Slapen in het huttendorp    (basisscholieren vanaf 6 jaar) 
Veel mensen die om de wereld reizen, reizen met het vliegtuig. Nu kan ik bij-
na overal slapen, ook als het herrie is. Maar sommige mensen hebben daar 
wat meer moeite mee. In het vliegtuig zie je dus mensen met blinddoeken op 
en met oordopjes in. Dan nog zo’n opblaasbaar kussen in je nek en daarna je 
stoel achterover… Dan maar hopen dat je niet te veel turbulentie hebt, dan 
pak je misschien nog een klein beetje slaap mee. Niet dat het veel uitmaakt, 
want zeker bij een lange reis krijg je uiteindelijk toch last van een jetlag. Dan 
lig je in een lekker bed en kun je alsnog niet slapen omdat je inwendige wek-
ker nog op het verkeerde continent loopt. Jullie vinden dit vast een heel erg 
interessant verhaal, maar als je in het huttendorp bent heb je hier helemaal 

geen last van. De meeste kin-
deren zijn helemaal niet van 
plan om te slapen en degenen 
die dat wel van plan zijn, zijn 
zo moe, dat ze in een vliegtuig 
vol turbulentie ook in slaap 
zouden vallen. 
 



www.huttenbouw.com 
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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 !!!  
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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, met zwemdiploma) 
‘s nachts reizen is best handig. Want als je ‘s nachts reist heb je overdag 
meer tijd om leuke dingen te doen. Het is wel erg handig als je kunt slapen in 
je vervoermiddel. Als je niet de chauffeur bent natuurlijk. Ik slaap zelf vrij 
makkelijk, dus ik heb al heel vaak liggen slapen in een trein, bus, boot, auto 
of vliegtuig. Ik kan me nog goed herinneren dat ik een keer lag te slapen in 
een Franse nachttrein. Ik had geen slaapcoupe geboekt, maar dat was ook 
niet nodig want de trein had een heel breed bagagenet waar je prima in kon 
liggen. Alleen kwam er halverwege de nacht een conducteur langs. Nu spreek 
ik niet zo goed Frans, zeker niet als ik midden in de nacht wakker wordt ge-
maakt door iemand die mij, met een rood hoofd van woede en enigszins met 
consumptie pratend, probeert duidelijk te maken dat de bagagenetten toch 
voornamelijk voor bagage zijn bedoeld. Ik kwam dus net niet snel genoeg uit 
het bagagenet. Toen ging de beste man proberen om me uit het net trekken. 
Dat was eigenlijk best eng. Gelukkig kwam uiteindelijk alles op zijn pootjes 
terecht. Ik ook. We hebben geprobeerd om voor de nachtelijke reis die de  
  deelnemers aan het nachtspel gaan  maken ook een Franse  
     conducteur in te huren. Helaas spreek  
     ik dus niet zo goed Frans. Er komt wel 
       van alles en het is ook echt eng,  
                maar of ze  
        hebben  
               begrepen dat  
             we een conducteur 
           zochten, durf ik niet  
           te beloven.  

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.  

Volg de Huttenbouw ook op Facebook en Twitter en de website! 
➔ www.huttenbouw.com (ook het online toestemmingsformulier!) 

➔ www.facebook.com/huttenbouw.jeugdvakantieweekhazerswoude  

➔ www.instagram.com/huttenbouwhazerswoude 
➔ @jvwhazerswoude  



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) 
Stel dat je een wenskaboutertje tegen komt. Je weet wel, zo eentje met een 

baardje en een rood puntmutsje, die je wens uit laat komen. En stel 
nou, dat het wenskaboutertje je vraagt waar je de volgende ochtend 
het liefst wakker wil worden. Wat zou je dan zeggen? Marco gaat voor 
Wanaka in Nieuw Zeeland. En dan mag het zelfs op een matje in een 
klein tentje zijn. Linda gaat voor het Disneyhotel. En ik ben er nog 
niet helemaal uit, maar het wordt in elk geval niet het Disneyhotel. 
Als jullie toevallig ‘s nachts het wenskaboutertje tegen komen in 
het huttendorp, heb je pech. Je kunt namelijk best een mooie 

plaats verzinnen waar je de volgende ochtend wakker wilt worden, 
maar als je niet gaat slapen…... 
 

 

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.  
  

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.  
 
 
BELANGRIJK!!!!!! 
Voer zoveel mogelijk uw eigen plastic, vloerbedekking, matras 
e.d. af. Dit scheelt de stichting Jeugdvakantieweek veel geld!!  
 

  
18.30 Vreugdevuur                     (Iedereen) 
Het is prachtig om op reis te gaan en veel mensen kijken er naar uit. Zeker 
als je een reis om de wereld zou gaan maken. Het is leuk om veel te zien en 
mensen te ontmoeten. Maar de meeste mensen vinden het na een tijdje ook 
wel weer fijn om weer naar huis te mogen. Weer lekker in 
je eigen bed slapen en je familie weer zien. En Hollandse 
pot eten, in plaats van hond uit de pot. Thuiskomen is ook 
leuk. Voor sommigen zelfs reden voor een feestje. Onze 
reis om de wereld eindigt vanavond met een feestje. We 
stoken een vuurtje en we eten er iets lekkers bij. Jullie 
mogen allemaal komen en je familie ook.  



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 

12:30 Spectaculaire Roofvogeldemonstratie  iedereen 

14:00 (13:30 verz) Bezoek aan gemeentehuis kandidaat-burgemeesters 

14:00 Sport & Dans clinics v.a.  groep 3 

15:30 Finale Burgemeestersspel iedereen 

17:00               * Survival v.a. groep 6 met zwemdipl. 

09:00 Begin bouw Huttendorp iedereen 

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

16:00-17:00 Voorronde Burgemeestersspel iedereen 

18:30-20:00 Maandagavondspel vanaf groep 3 

06:30 Vissen (bij het Poelmeer) iedereen met zwemdiploma 

10:00 Minisurvival t/m groep 5 

13:30-14:15 Poppenkast (in ‘t Stek) t/m groep 4 

14:30-16:00 Vrijmarkt  iedereen 

15:30 Mooiste hut verkiezing iedereen, wel aanmelden 

17:00 Verrassingsact iedereen 

17:30 Huttendorp Picknick iedereen 

18:45 Idols iedereen 

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

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

15:00 Peutertheater t/m groep 3 

17:00 Avondmaaltijd iedereen 

18:30 MEGA Stoelendans iedereen 

20:00               * Avondspel groep 7 & 8 met zwemdiploma 

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

23:00               * Nachtspel brugklas t/m 16 jaar + zwemdipl.  

06:30 Wakker worden basisscholieren 

07:15 Opruimen Huttendorp 16 jaar en ouder 

18:30 Vreugdevuur iedereen 

Donderdag 23 augustus 

Vrijdag 24 augustus 

Groeten van Alexandra, Chiel, Dennis, Erwin, Jaap, Jelke, Jeroen, Jochem, 
Karen, Karolien, Linda, Marco, Natasja, Petra, Robin, Victor en Wesley 

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

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

Woensdag 22 augustus 

Dinsdag 21 augustus 

Maandag 20 augustus 


