
 

PROGRAMMA JEUGDVAKANTIEWEEK 
HAZERSWOUDE-DORP 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

van 26 t/m 30 augustus 2019 

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 
 

vanaf do t/m za appeltaart 6 pers  
bij de Liefsfabriek 

24/7 via 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 

H 
allo allemaal! Voor jullie ligt het boekje van de 46e Jeugdvakantie-
week. Nu is het traditie dat we op deze eerste pagina het thema dat 
we voor de week hebben bedacht bekend maken. Zo’n thema geeft 
altijd een beetje extra sfeer aan de week, maar na 46 keer is het 
wel een hele klus om iedere keer weer een nieuw thema te verzin-

nen. Dat laatste is trouwens niet helemaal eerlijk, want in de eerste jaren van 
de Jeugdvakantieweek was er nog helemaal geen thema en toen was het ook 
gewoon een week lang feest. Maar goed; de laatste twintig jaar (of iets wat 

in die richting komt) hebben we dus een thema. Vorig jaar 
deden we “een reis om de wereld” en dat werd echt een 
feestje. Maar ook thema’s als “de boerderij”, “het strand”, 
en “de olympische spelen” deden het goed. Eigenlijk maakt 
het niet eens zoveel uit wat 
het thema is, het is altijd alle 
dagen feest bij de huttenbouw. 
Maar er komt natuurlijk een 
jaar dat we geen origineel the-
ma meer kunnen bedenken. En 
we zijn nogal principieel; we 
doen geen thema twee keer. 

Tenminste, dit jaar doen we dat nog niet… Wat 
dan het thema is dit jaar? Nou, volgens mij heb 
ik dat al een paar keer verraden. Eigenlijk heb-
ben we niets verzonnen, want het is toch alle 
dagen feest. En om het nog iets duidelijker te 
maken voor die ene knuppel die het nu nog 
steeds niet begrijpt; Het thema van dit jaar is: 
“Alle dagen feest!” Ons idee is om er elke dag een feestje van te maken en 
ook elke dag in het teken te zetten van een feest. We vieren dus in één week 

Kerst, Pasen, Carnaval, een bruiloft, Koningsdag, 
Sint Pannenkoek en het kampioenschap van Ha-
zerswoudse Boys. En misschien nog wel een ander 
feest ook. Als er een feest is dat je ook eens graag 
zou vieren, kun je ons natuurlijk altijd mailen met 
ideeën. Kan ook via onze website, Facebook, Twit-
ter, Instagram. Met duiven en flessenpost zijn we 
gestopt.  
 
 

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. 

 
MINSTENS ZO BELANGRIJK:  
Sommige onderdelen van de huttenbouw doen we al vele jaren en ook al  
jaren op dezelfde dag. Dit jaar hebben we het programma gewijzigd.  
Neem het boekje en zeker onze agenda (zie de achterpagina) dus goed door!! 
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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 feestweek. 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, wat zeker niet nodig is, 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. Idols is dit jaar trouwens al op dinsdagavond. Begin dus op 
tijd met oefenen en geef je op maandag al op! 

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

 
Groeten van Alexandra, Chiel, Dennis, Erwin, Jaap, Jeroen, Jochem,  

Karen, Karolien, Linda, Marco, Natasja, Petra, Robin, Victor en Wesley 

 

Tot ziens, tot maandag 26 augustus. 
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MAANDAG 26 AUGUSTUS  
09.00 Begin bouw huttendorp             (t/m groep 8) 
Als je een feest geeft, ben je vaak al dagen van tevoren bezig met de voorbe-
reiding. Zo moet  je een boodschappenlijst maken en die spullen ook in huis 
halen. En voor een groot feest, is die lijst heel wat lan-
ger dan voor de dagelijkse boodschappen. Je moet na-
tuurlijk je huis opruimen, al is dat bij sommige mensen 
veel werk en bij anderen is het zo gebeurd. Je moet 
stoelen van zolder halen en slingers ophangen. Bij som-
mige feesten moet je taarten bakken en als je echt een 
leuk feest wilt hebben moet je voor een band zorgen. 
Het valt nog niet mee, zo’n feest organiseren…. Als het 

tegen zit ben je als het feest 
begint al uitgeput. Bij ons feest 
hebben jullie mazzel, want wij 
doen het grootste gedeelte van 
de voorbereidingen. Het enige 
dat jullie hoeven te doen is 
even een hutje bouwen, waar je 
gedurende de 5 feestdagen in 
kunt chillen. Wij zorgen dan wel 
weer voor hout en desnoods voor spijkers. Uit je dak 
gaan mag natuurlijk op een feest, maar op het dak 
van je hut mag je niet komen.  
 

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 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

  

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 

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! 

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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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 

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 
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13.30 - 16.00  Poppendokter                   (iedereen) 
Normaal gesproken zijn er altijd een paar stukjes in het boekje die beginnen 
met “als er één onderdeel is dat helemaal in het thema past, dan is het dit 
onderdeel wel.” Maar dat kan van dit onder-
deel, bij dit thema toch echt niet worden ge-
zegd. Ik heb best een levendige fantasie, 
maar dit onderdeel past eigenlijk voor geen 
meter bij het thema. Het is gewoon geen 
feest om naar de dokter te gaan, behalve dan 
misschien als je naar een feestje bij de dok-

ter gaat. Gelukkig hoeven jullie 
zelf niet naar de dokter, maar 
mag je een pop of knuffel na 
laten kijken door ons uitgebrei-
de team van dokters. De laat-
ste 46 jaar is het iedere keer 
gelukt om alle poppen en knuf-
fels te genezen. Dat is dan 
toch wel weer een feestje 
waard. Ik ben benieuwd of de 
dokters zich aanpassen aan het thema en van alle poppen een 
pret-echo maken. 
 

16.00 Voorronde Prins Carnavalsspel         (iedereen) 
Als je op een feest de baas wilt zijn, kan dat meestal alleen als jij het feest 
organiseert. Dan ben je de jarige, de bruid 
of de festivaldirecteur, zoals Jan Smeets, of 
Clemens. Er is echter ook iemand, die wel 
de baas is op een feest, maar niet alles zelf 
hoeft te regelen. Ieder jaar met Carnaval 
wordt er namelijk een Prins Carnaval geko-
zen. Vaak is dat een gezellige gast die er-
voor moet zorgen dat het feest een beetje 
feestelijk blijft en die af en toe een speech 
houdt of een prijs uitreikt. Een beetje zoals 
wij jaarlijks een burgemeester van het hut-
tendorp hebben, maar dan net even iets 
gezelliger. Wij doen niet aan verkiezingen; 
bij ons kun je wel Prins of Prinses Carnaval 
worden, maar dan moet je laten zien dat je 
iets van feesten af weet. En ook iets van 
huttenbouwen natuurlijk. O ja, bijna verge-
ten. Het is traditie dat we in dit stukje een 
van de antwoorden alvast verraden. Onthoud deze dus goed! Vandaag is het 
feest op de Filipijnen. Het is Dag van de Helden. Vrij toepasselijk. 
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www.abzuidholland.nl 

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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voor hun steun aan de huttenbouw 

 

Bedankt de vrijwilligers van 
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18.30 - ca. 20.00  Maandagavondspel                    (vanaf groep 3) 
Je zou zeggen, dat maandag niet echt een feestdag is, want tenslotte moet je 
op maandag altijd weer naar school. Of naar je werk. Ik ken ook bijna nie-
mand die op maandag een feest geeft, behalve dan mensen 
die gratis willen trouwen, want dat kan dan weer alleen op 
maandagmorgen. Maar die geven dan ook negen van de tien 
keer geen feest, of doen dat op een andere dag. Toch zijn er 
wel feesten die op maandag zijn. Tweede Paasdag is altijd op 
maandag en Tweede Pinksterdag ook. Tweede Kerstdag is 
meestal niet op maandag, maar eens in de zeven jaar wel; 
dat laatste geld overigens ook voor Eerste Kerstdag, Sinter-
klaasavond, Koningsdag en Valentijnsdag en nog een heleboel 
feestdagen die altijd op dezelfde datum zijn. Nu ik dit zo zit te 
typen, kom ik erachter dat er eigenlijk best veel feestdagen 
op een maandag zijn. Ik heb er best een hoop woorden voor nodig gehad, 
maar we kunnen concluderen dat een maandagavondspel prima in het thema 
van de week past. Het is dus vanavond een feestje, maar wel een surprise-
party, want we vertellen nog niet wat we gaan doen. Neem wel je zwemspul-
len mee; je wordt niet thuisgebracht. O ja, het is nog gratis ook, maar alleen 
omdat het op maandag is…. 

 
Naast het maandagavondspel worden er sport clinics 
georganiseerd. Je kunt zo ken-
nismaken met sporten die je nog 
niet kent. Of misschien ken je ze 
wel, maar ben je vergeten hoe 
leuk het is. 

 

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!  

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 27 AUGUSTUS  
Let op! Sommige ‘vaste’ onderdelen zijn gewijzigd van dag/tijd! 
 
10.00 Mini Survival                                    (t/m groep 5)       
Feestdagen zijn niet altijd alleen maar een feest. Voor sommige mensen is 
het zelfs een hele opgave. Want als je met de hele familie gezellig gaat eten 
moet er natuurlijk iemand voor de hele familie 
koken, en dat is best een hoop werk. En er is 
ook altijd iemand die alle restjes op eet. En ik 
kan uit eigen ervaring vertellen dat dat ook 

niet onderschat mag wor-
den. Bomen versieren en 
eieren verstoppen, hele da-
gen met je schoonmoeder 
spelletjes doen, een gesprek 
met die oom met die slechte 
adem en een zoen van die 
tante met dat haar op haar 
kin…. Nee, het valt allemaal 
niet mee om de feestdagen 
te overleven. Maar met een 
goede voorbereiding kom je 
een heel eind. Vandaag gaan we in training; Jong geleerd is 
oud gedaan. Ik heb mijn tante en oom al uitgenodigd! 
 

10:00 Laat je uitdagen!            (vanaf groep 6 met zwemdiploma) 
Waarschijnlijk denk je bij de naam van dit onderdeel; “wat is 
dat dan?!?” Nou, dat is iets nieuws. Wij horen al jaren en-
thousiaste berichten over de Mr. Van Daalgroep in Boskoop 
en vroeger hielpen de scouts ons met het opzetten van de 
survival. De laatste jaren past scouting niet meer zo in het 
thema, maar dit jaar juist weer wel. Het is dit jaar namelijk 
World Jamboree. Dat is een groot feest waarbij scouts van 
over de hele wereld elkaar ontmoeten. Het is in Amerika en 
helaas kan niet elke scout erheen. Maar voor diegenen die 
thuisblijven en toch van een feestje houden hebben wij een 
plekje in het programma ingeruimd. Zo hebben zij toch een 
feestje, dat minstens net zo leuk is als de World Jamboree 
en in ruil daarvoor helpen ze ons door een onderdeel vol uit-
dagingen en ontdekkingen te organiseren.  
Laat jij je uitdagen? 

 
 
 



www.huttenbouw.com 
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13.30 - 14.15 Poppenkast              (t/m groep 4) 
In het zuiden van ons land vieren ze elk jaar Carnaval. Daar hebben ze het 
idee dat dat het leukste feest van het jaar is. Ze zijn er ook bijna het hele 
jaar mee bezig trouwens. Niet met feesten; het is al knap als je dat een week 
uithoudt. Maar wel met de voorbereidingen van het carnaval. Er wordt name-
lijk door de carnavalsverenigingen maandenlang gewerkt aan de praalwagens 

voor de carnavalsoptocht. Op die wagens staan 
meestal grote poppen. Soms wel een paar meter 
hoog. Nu hebben we overwogen om even heen 
en weer nar Brabant te rijden om een paar pop-
pen te lenen voor de poppenkast. Dan zouden 
we natuurlijk ook een metershoge poppenkast 
nodig hebben, maar meestal hebben we hout 
zat om zoiets te maken, dus dat was ook niet 
zo’n probleem. Het past alleen niet in het Stek; 
en laat daar nou net de poppenkast worden ge-
houden… Wij dus voor de poppenkast op zoek 
naar andere poppen die worden gebruikt op een 
feest. Toen dachten we aan Pinata’s; je weet 
wel, van die poppen die ze in Mexico op feestjes 
ophangen en die de kinderen dan geblinddoekt 
met een knuppel aan stukken mogen slaan. Op 

zich lijkt ons dat ook wel een leuke hobby, maar de dames die altijd de pop-
penkast spelen waren niet zo enthousiast. Die vonden het wat gevaarlijk om 
hun handen in een Pinata te steken. Nu lijkt mij de kans erg klein dat iemand 
geblinddoekt naar de poppenkast komt kijken, maar zijn durfden het risico 
toch niet aan dat ze al poppenspelend een knuppel in hun nek kregen. Dit 
jaar dus gewoon weer traditionele poppenkast. In het Stek. 
 
We laten alleen kinderen naar binnen in het Stek. Zo past het nog een 
beetje en blijft het rustig en gezellig. Zorg ervoor dat je op tijd bent 
en ook weer op tijd wordt opgehaald! 
 
14.00 Bezoek gemeentehuis                     (kandidaat burgemeesters) 
13:30 verzamelen bij kraam!! 
De kandidaten die Prins Carnaval willen worden, mogen vandaag bij de Bur-
gemeester langs. Niet om een vergunning aan te vragen voor het feest, maar 
gewoon om van de Burgemeester wat tips te krijgen over hoe je een goed 
feestje viert. Want natuurlijk heeft een burgemeester een heleboel erg seri-
euze taken, maar als er een feestje te vieren is, is de burgemeester ook vaak 
van de partij. Als een echtpaar bijvoorbeeld ontiegelijk lang getrouwd is, of 
iemand viert zijn 100e verjaardag, dan komt je burgemeester een bloemetje, 
met een fraai gekruld lintje eraan brengen. En als een 
gebouw wordt geopend mag de burgemeester een lint-
je doorknippen. En met koningsdag krijgen mensen 
die veel hebben gedaan voor de gemeenschap een 
lintje uitgereikt van de burgemeester. Het is vaak 
feest met de burgemeester en bijna altijd met lintjes. 
Volgens mij is het alleen geen feest als de burgemees-
ter door het lint gaat… Hoe dan ook; onze kandidaat-
prinsen kunnen vast iets leren van de burgemeester 
en na afloop van het bezoek mogen ze haar meene-
men naar het huttendorp, zodat ze bij de finale van 
het Burgemeestersspel kan komen kijken. Dat vindt ze 
vast een feest. 
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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 

15.30 Finale Prins Carnavalsspel                  (iedereen) 
Er zijn heel wat feesten, waar je eerst een prestatie voor moet leveren. Een 
examenfeest is veel leuker als je eerst het examen hebt gehaald. En voor 
veel mensen is het behalen van een rijbewijs of 
zwemdiploma ook een reden voor een feestje. 
Een nog grotere prestatie moet worden gele-
verd, voordat je een bruiloft kunt vieren. En 
voordat je een gouden bruiloft kunt vieren, moet 
je echt de meest waanzinnige beproevingen 
doorstaan. Maar de allergrootste prestatie moet 
worden geleverd om Prins Carnaval te worden 
bij de Jeugdvakantieweek. 6 kandidaten gaan 
vandaag de strijd met elkaar aan. De beste kan-
didaat blijft over en die mag een week lang be-
langrijk doen. De andere kandidaten krijgen een bak drek over zich heen, 
zodat ze eruit komen te zien als varkens. Feestvarkens, dat dan weer wel. 
 
17.30 Huttendorp-picknick             (iedereen) 

Normaal Picknicken we altijd pas op woensdag, maar bij fees-
ten is het zo gebruikelijk om flink te eten, dat we niet nog een 
dag wilden wachten. Noem tenslotte maar een feest, en er 
hoort altijd iets te eten bij. Bij Pasen horen eieren, bij Kerst 
hoort een kerstdiner en bij een verjaardag hoort taart. Van-
daag mag je je moeder vragen om iets te eten naar het hut-
tendorp te brengen, zodat we met zijn allen van een feestelijke 
maaltijd kunnen genieten. Prins Carnaval is verantwoordelijk 
voor de tafelschikking, al wordt dat zonder tafels een wat inge-
wikkelde opgave vrees ik. Zoek voorlopig dus maar gewoon 
een plaatsje in de zon, waar je zo gezellig zit. 
 

18.45 Idols                      (iedereen) 
Bij een feest hoort natuurlijk gepaste muziek. Dan denk ik niet meteen aan 
de hele maand december kerstliedjes op Sky Radio, maar meer aan een 
bandje dat op een feest komt spelen. Met een beetje mazzel spelen die leuke 
meezingers, al ben ik ook weleens op een bruiloft geweest waar de band 
snoeiharde gitaarmuziek speelde. Dat was eigenlijk ook best leuk, de bruid en 
bruidegom vonden het in elk geval prachtig. Maar wat de feestvreugde ook 
nogal kan beïnvloeden, is als een groepje gasten een zelfgeschreven liedje 
gaat zingen. Wij van de leiding doen dat natuurlijk elk jaar voor degenen die 
afscheid nemen, maar ook op bruiloften en andere feestjes zijn wij van harte 
bereid om te laten merken dat de band helemaal zo slecht nog niet is. Wij 
winnen zeker de prijs voor de beste zangers niet. Als jij denkt dat je het be-
ter kan en wellicht wel een prijs verdiend voor jouw zangtalent, dan is dit 

onderdeel echt iets voor jou. 
 
Let op! Je moet echt zingen in bij 

Idols dus niet Playbacken. De win-
naars mogen een dagje uit op onze 

kosten. Iedereen kan zich vanaf 
maandag bij de kraam opgeven.  
Bij te veel deelnemers wordt er 

geloot, dus geef je tijdig op! 
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WOENSDAG 28 AUGUSTUS  
Let op! Sommige ‘vaste’ onderdelen zijn gewijzigd van dag/tijd! 
 
06.30 Vissen      (met zwemdiploma) 
Jullie denken vast: “Vissen? Wat heeft dat nu met feest te maken?” Nou, dat 
is inderdaad iets waar wij ok even over na moesten denken. Tenslotte zijn 
vissers altijd zo stil mogelijk. Ze 
zijn bepaald niet aan het dansen 
of zingen, tenzij ze natuurlijk net 
een enorme kanjer hebben bin-
nengehaald. En voor de vissen 
lijkt vissen me al helemaal geen 
feest. Toch is er wel een feestje 
dat alles met vis te maken heeft. 
In juni is het vlaggetjesdag in de 
haven  van Scheveningen. Dan 
worden de vissersschepen met 
vlaggetjes versiert en het eerste 
vaatje nieuwe haring wordt voor 
een vermogen geveild. Daarna kun je als je er van houdt een harinkje  hap-
pen. Best gezellig, behalve voor de haring natuurlijk. Wij houden vanmorgen 
onze eigen vlaggetjesdag aan de Poelzoom. Omdat de Scheveningse vloot 
daar niet kan komen, vissen we vanaf de kant. De kans dat we haring vangen 
lijkt me trouwens ook niet zo heel groot. 
 
09.00 - 12.00 Creatieve ochtend                         iedereen 
Bij sommige feesten is in de voorbereiding nogal wat creativiteit nodig.  
Vaderdag is misschien nog wel het beste voorbeeld. Het is één van mijn favo-
riete feestdagen. Mijn kinderen maken namelijk op school altijd iets wat heel 
erg mooi is en soms nog bruikbaar ook. En ook het maken van een versje 
waarin ze vertellen hoe dol ze op me zijn vereist de nodige creativiteit. Mis-

schien kan de organisatie van de creatieve ochtend dit jaar iets in die 
richting doen. Dan maken jullie allemaal iets moois 

voor mij en een versje om te vertellen 
hoe tof jullie mij vinden. Ik heb er nu al 
zin in! 
 
Let op! In de ochtend doen we ook de 
inschrijving van de survival. In de mid-
dag die voor het nacht– en avondspel. 

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 



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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13.00 Mooiste hut verkiezing  (iedereen, wel aanmelden) 
Mensen die een feest organiseren denken vaak lang na over hoe ze dat aan 
gaan pakken. Vooral als het een feest is dat je maar een keer in je leven gaat 
vieren, zoals een bruiloft, wil je natuurlijk dat alles perfect gere-
geld is. Daarom is de bruid al tijden van tevoren op zoek naar de 
ideale trouwlocatie en de bruidegom mag dan mee. Vroeger was 
het allemaal wat eenvoudiger. Je kon namelijk alleen op een ge-
meentehuis trouwen, of bij Gods gratie in de kerk. Tegenwoordig 
is de keuze echt reuze; zelfs op de middenstip van het eerste 
veld van de Boys is trouwen mogelijk, al moet je het wel eerst 
even vriendelijk vragen en kan het niet als er net een wedstrijd 
wordt gespeeld. Maar goed; wie een mooie trouwlocatie heeft, 
kan regelmatig een feestje vieren en wie wil dat nu niet. Van-
daag kijken we met een team van deskundigen (ik denk dat we 
een paar bruidjes langs sturen) wie de mooiste locatie heeft in 
het huttendorp. De winnaar van de mooiste hut verkiezing wordt be-
kend gemaakt tijdens de MEGA stoelendans op donderdag 
 
14.30-16.00 Vrijmarkt en Free run demonstratie      (iedereen) 
Ieder jaar met Koningsdag is er in veel steden vrijmarkt. Er wordt dan een 
plein of een paar straten aangewezen waar iedereen zijn rommelzolder leeg 
mag verkopen. Meestal is het aangewezen plein net 
even te klein om alle enthousiaste verkopers een 
goede plaats te geven. Daarom staan de handigste 
verkopers al heel vroeg op om een mooie plek te 
bemachtigen, of ze geven van tevoren met krijt of 

lint alvast aan waar ze willen staan. En 
soms werkt dat nog ook; het lijkt wel 
een beetje op het veroveren van een 
plekje dat wij op maandagochtend altijd 
doen. Maar goed; op de vrijmarkt wordt 
natuurlijk van alles verkocht. Van oude boeken en speelgoed, tot 
zelfgebakken taart en broodje voedselvergiftiging. Als koper moet 
je er vroeg bij zijn, want meestal is er niet veel te koop dat echt 
de moeite waard is, maar datgene dat wel leuk is, is vaak snel 
verkocht. Mijn ervaring is, dat het helpt als je snel en handig over 
de markt kan bewegen. Als het druk is ga ik overal overheen en 
onderdoor. Om jullie te laten zien hoe je dat doet hebben we de 
freerunners van Stealth Academy gevraagd om een demonstratie 
te geven tijdens de vrijmarkt.  

 
17.00 Survival              (v.a. groep 6 met zwemdiploma) 
In het Engelse Gloucestershire is het ieder jaar feest in mei. Dan wordt de 
jaarlijkse Coopers Hill Cheese Rolling and Wake gehouden. Dat is nou typisch 
een dingetje om eens op youtube op te zoeken. Wat ze doen? 
Nou, heel eenvoudig. Ze gaan met een groep sportievelingen bo-
ven aan een steile heuvel staan en dan gooien ze een kaas naar 
beneden. De hele groep rent dan achter de kaas aan de heuvel af. 
Wie de kaas als eerste te pakken heeft, heeft gewonnen. Denk 
niet dat iemand de kaas ook daadwerkelijk inhaalt, want die gaat 
veel te snel, maar degene die als eerste van de heuvel af is, heeft 
gewonnen. Natuurlijk gaan de meeste deelnemers gruwelijk op hun gezicht, 
maar daardoor is het wel erg leuk om naar te kijken. Aan het einde zien de 
deelnemers er vaak uit als varkens, net als bij onze survival. Nou, ook toeval-
lig dat we het daar nu over hebben; die is vanavond op de Warnaarkade. 
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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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DONDERDAG 29 AUGUSTUS 
 
10.00 - 11.30 Sport– en spelletjesochtend              (t/m groep 4) 
Op de meeste feesten worden niet zoveel spelletjes gedaan, maar op Ko-
ningsdag wel. Niet door iedereen, maar de koninklijke familie mag die dag 
allerlei onnozele oudhollandse spelletjes doen. Dus dan zie je de koningin 
ballen gooien, de prinsesjes steltlopen en als de organisatie zich echt sterk 

vergist heeft, zie je de koning een WC-pot aan stukken gooien. 
Allemaal te knullig om waar te wezen, maar de hele familie 
doet net alsof ze het helemaal geweldig vinden. Natuurlijk heb-
ben ze al een jaar aan het idee kunnen wennen en bovendien 
is het zo ongeveer de enige onderbreking van een onophoude-
lijke reeks van selfies waar de prinsesjes de hele dag zonder te 
mopperen aan meewerken, totdat ze kramp in de kaken heb-
ben van het glimlachen. Ik durf te wedden dat de koning bijna 
niet kan wachten tot koningsdag een keer in Hazerswoude 

wordt gehouden. Op onze sport– en spelletjesochtend komt namelijk Alphen 
Beweegt weer langs met hun bepaald niet knullige spelletjes. Het is voor de 
kinderen tot groep 4 en leden van het Koninklijk Huis mogen ook aansluiten. 
  
13.00 Polderbaggertocht     (v.a. groep 4 met zwemdiploma) 
Als je al eens aan de polderbaggertocht hebt meegedaan, weet je dat het 
heel erg leuk is en dat je er heel erg smerig van wordt. Op de meeste feest-
jes wordt je lang niet zo vies. Maar er zijn feestjes, waar je wel heel goor 
wordt. Een mooi voorbeeld is La Tomatina, dat is een feest in het Spaanse 
plaatsje Buñol, waarbij de feestgangers elkaar met tomaten bekogelen. Aan 
het eind van het feest zit iedereen, en trouwens ook de hele stad, onder de 
rode drab. Dat lijkt dus wel een beetje op de pol-
derbaggertocht, maar je kunt er dit jaar niet aan 
meedoen, want het is precies tijdens de jeugdva-
kantieweek. Er is trouwens ook een Spaans feest in 
Pamplona, waarbij de stieren door de stad achter 
de feestgangers aan gaan. Misschien is het handig 
om toch de boeren nog even na te bellen om te 
voorkomen dat de tocht op dat feest gaat lijken... 
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) 
Wie jarig is geweest mag vaak een partijtje vieren. Dat lijkt niet al te inge-
wikkeld; je nodigt al je vrienden uit, zorgt voor voldoende snoep en limonade 
en gaat met elkaar iets leuks doen. Maar in de praktijk blijkt dit niet altijd zo 
te werken. Sommige ouders vinden dat peuters nog geen partijtjes moeten 
vieren, maar dat dat echt iets is voor als je in groep 4 zit. Andere ouders vin-
den al je vrienden uitnodigen wel wat overdreven, waardoor je weer een hal-
ve klas teleur moet stellen. En weer andere ouders vinden zelfs, dat je kin-
deren die je eigenlijk helemaal niet uit zou willen nodigen toch moet laten 

komen; bijvoorbeeld omdat de moeders elkaar zo aardig vin-
den. Als je echt pech hebt, ruilt je moeder het snoep in voor 
komkommers, of erger nog glutenvrije rijstewafels. Voor je 
het weet heb je geen idee meer waarom we het over een 
feestje hebben. Maar bij ons mag iedereen gewoon komen en 
maken we er met zijn allen één groot feest van. Wij zorgen 
ervoor dat er geen rijstewafels zijn en samen met Bibliotheek 
Rijn en Venen gaan we op berenjacht. 
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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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17.00 Avondmaaltijd                              (iedereen) 
Een van de grootste feesten ter wereld is Chinees nieuwjaar. Het wordt niet 
alleen door een kleine twee miljard mensen gevierd, 
maar het duurt ook nog eens twee weken. Daarbij wordt 
natuurlijk vuurwerk afgestoken, maar er zijn ook dra-
kendansen en leeuwendansen. En iedereen zoekt zijn 
familie op, wat betekent dat er zo’n half miljard auto’s 
de weg op gaan. Met een beetje pech sta je dus twee 
weken in de file. Het vuurwerk is trouwens oorspronke-
lijk bedoeld om Nian, een legendarisch monster, te ver-
jagen. Uiteraard wordt er ook flink gegeten door de chi-
nezen. Geen Chinese rijsttafels, want daar hebben echte 
Chinezen nog nooit van gehoord; die zijn door de Neder-
landers uitgevonden. Wat ze wel eten? Allerlei Chinese gerechten waar wij 
nog nooit van gehoord hebben. Die zouden we uit kunnen proberen, maar 
omdat Theo’s Eethuis tegenwoordig in Chinese handen is, vinden wij patat 
ook prima in het thema passen. 
 
18.30 Mega-stoelendans                                          (iedereen) 
Naar een festival gaan is soms echt een feestje. Dat is niet zo gek ook, want 
volgens het woordenboek is een festival een groots opgezet feest. Ik ga het 
liefst naar een muziekfestival. Lekker een beetje naar bandjes luisteren. Het 
lijkt wel een beetje op onze stoelendans, want daar komt ook altijd een leuke 
band. Een niet onbelangrijk verschil is, dat er op festivals over het algemeen 
geen stoelen zijn. Stoelendans op een festival zou dus vrij snel zijn afgelo-
pen. Hoewel… Bij veel festivals zijn meerdere podia en gaat de muziek eigen-
lijk constant door. Ik denk dat de meeste deelnemers van vermoeidheid zou-
den omvallen als ze stoelendans zouden doen op een festival. Echt leuk lijkt 
het me trouwens ook niet om urenlang rond te dansen met heel veel mensen 
om geen enkele stoel heen, waarbij iedereen tegelijk af is als de muziek 
stopt. Nee, geen stoelendans op een festival, maar wel bij ons. Als je tenmin-
ste zelf voor een stevige stoel zorgt. Onze huisband zorgt voor de feestelijke 
muziek. 

 

 

 

 

Je moet zelf een stoel meenemen, om  

mee te kunnen doen met dit onderdeel! 

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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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 



www.huttenbouw.com 
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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, met zwemdiploma) 

Jullie hebben vast weleens van Halloween gehoord. Halloween is een feest 
waarbij je je zo eng mogelijk mag verkleden. En dan ga je huizen langs in de 
hoop dat de mensen zo van je schrikken, dat ze je snoep geven. Halloween is 

trouwens ook een film, die je pas mag zien als je 16 
bent. En dat heeft een reden, want als je de film eerder 
kijkt, heb je goede kans dat je tot je 16e niet meer kan 
slapen; zo eng is die film. Wij hadden voor het avond-
spel het idee om de kinderen van groep 7 en 8 een 
rondje te laten lopen om snoep-
jes op te halen. Een aantal en-
thousiastelingen wilden dit onder-
deel wel voor ons organiseren, 
maar toen we uitlegden dat we 
iets wilden doen net zoals Hallo-
ween, zijn zij die film gaan kij-
ken. We wensen de deelnemers 

veel succes in het donkere bos. Reken er niet op dat je 
met snoepjes terug komt, maar wees blij als je nog 
terug komt. 

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) 
Dit onderdeel heet al jaren Slapen in het huttendorp, maar al net zoveel jaren 
is het de bedoeling van de deelnemers om juist niet te gaan slapen. We heb-
ben overwogen om het dus voortaan maar Vooral niet gaan slapen in het  
huttendorp te noemen, maar dan past het niet meer in de bovenste regel.  
En om nou het hele boekje in een kleiner lettertype te schrijven, of in  
de breedte af te drukken om een naam van een onderdeel te kunnen  
veranderen, omdat jullie te eigenwijs zijn om gewoon datgene te doen  
wat de bedoeling van het onderdeel is, dat vinden we ook een tikje  
overdreven. Niet gaan slapen past trouwens wel erg goed in het thema.  
Want elk jaar met Oud en Nieuw zijn er ook kinderen die hun uiterste  
best doen om niet in slaap te vallen en wakker te blijven tot het  
vuurwerk begint. Vanavond mogen jullie dus gezellig voor de TV hangen  
in jullie hut en zoveel oliebollen eten als je lust. Wel jammer dat er  
geen lolbroek op TV is die het jaar afsluit. Ook jammer dat er geen  
stroom en geen kabel in de hut is. Je mag natuurlijk ook gezellig samen  
een spelletje doen. Een groot voordeel is, dat degene die toch vlak voor  
12 uur in slaap valt dit keer niet wakker wordt van het vuurwerk.  
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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 woensdagavond om 
18.00 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! 
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 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 !!!  



23.00 Nachtspel     (van brugklas t/m 16 jaar, met zwemdiploma) 
In Mexico vieren de mensen jaarlijks op 1 en 2 no-
vember Dia de los Muertos, oftewel de dag van de 
doden. Het is de grootste feestdag van het jaar. Ver-
kleed als kleurrijke skeletten gaan de mensen in op-
tocht naar de graven van overleden familieleden en 
vrienden. Ze versieren de straten met bloemen en 
tapijten, zodat de doden makkelijk de weg naar huis 
terug kunnen vinden. Thuis eten ze de favoriete ge-
rechten van de doden en vertellen ze elkaar mooie 
herinneringen aan de doden. Om de dood wordt gela-
chen, de dood wordt geëerd en de dood wordt ge-
vierd. Het is een feestelijke gezellige dag. Dia de los 
Muertos is trouwens ook het thema van het nachtspel. 
Als de organisatie van het nachtspel erg goed was 
geweest in Spaans, hadden ze dit allemaal waar-
schijnlijk goed begrepen en was er in het bos waar-
schijnlijk feest gevierd en was het gezellig geworden. 
Als ze goed waren geweest in Spaans, dan wel…. 
 

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  
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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! 

 

  
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) 
Wakker worden lijkt niet echt in het thema te pas-
sen. Het is zeker als je de avond ervoor een feestje 
hebt gehad nooit echt een feest. Toch is er wel een 
feest dat alles te maken heeft met vroeg wakker 
worden. Dat is namelijk Luilak. Bij Luilak is het de 
bedoeling om ‘s morgens veel te vroeg wakker te 
worden en dan de rest van de wereld ook wakker te 
maken. Het is nogal een traditioneel feest, dus het is 
niet de bedoeling om je stereo veel te hard te zetten 
of je elektrische gitaar op standje burenruzie te zetten. Nee, bij luilak fiets je 
door de straat met een melkbus aan je fiets gebonden of je slaat met een pol-
lepel op een pan. Als je dan toch wakker bent, kun je gaan voetballen in Bos-
koop, trouwens; dat is ook een traditie aan het worden, al weet ik niet of 
voetbal en Luilak echt met elkaar te maken hebben. Vroeger liep Luilak trou-
wens ook nogal eens uit de hand, doordat sommige Luilak-vierders nogal bal-
dadig werden en gingen slopen. Nu is dat bij ons niet zo’n probleem, want dat 
is het volgende onderdeel. Wel even tot kwart over zeven wachten voor je 
echt baldadig wordt. En tot je zestien jaar oud bent... 
 

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 onderdeel de hulp krij-
gen 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 be-
doeling 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) 
Er zijn feesten genoeg waar vuur een rol speelt. Het bekendste is 
uiteraard Oud en Nieuw. Dan kun je aan vuurwerk denken, maar in 
Den Haag vinden ze dat lang niet gek genoeg. Daar stapelen ze ge-
noeg pallets voor 10 huttendorpen op elkaar en dat steken ze dan 
in de fik. Meestal is dat heel feestelijk, maar afgelopen jaar scheel-
de het niet veel of we hadden Den Haag alleen nog maar terugge-
vonden in de geschiedenisboeken. Wij houden ook een vreugde-
vuur, maar wij doen het iets minder gek. We nodigen de brandweer 
uit om er gezellig bij te zijn en de boel een beetje in de gaten te 
houden en we laten Arie Hofman het hout opstapelen. Dat kan hij 
bijna net zo goed als die gasten in Den Haag, maar dan veiliger. En 
dus kunnen wij echt een feestje bouwen en zelfs een paar marsh-
mallows roosteren.  
De verbranding is op het weiland achter de zwembad. Kom 
zoveel mogelijk op de fiets of lopend, dan staan er geen au-
to’s in de weg en kan de brandweer er makkelijk bij, en 
eventueel ook weer snel weg.   



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 
 

 

10:00 Minisurvival t/m groep 5 

10:00-12:30 Laat je uitdagen! v.a. groep 6, met zwemdiploma 
13:30-14:15 Poppenkast (in ‘t Stek) t/m groep 4 

14:00 (13:30 verz) Bezoek aan gemeentehuis kandidaat-burgemeesters 
15:30 Finale Burgemeesterspel iedereen 
17:30 Huttendorp Picknick iedereen 
18:45 Idols iedereen 

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 en Sport clinics vanaf groep 3 

06:30 Vissen (bij het Poelmeer) iedereen met zwemdiploma 
09:00-12:00 Creatieve ochtend iedereen 
  10:00-10:30   Inschrijven Survival v.a. groep 6 met zwemdipl. 
  12:00-12:30   Inschrijven Nachtspel brugklas t/m 16 jaar + zwemdipl.  
  14:00-14:30   Inschrijven Avondspel groep 7 & 8 met zwemdiploma 
13:00 Mooiste hut verkiezing iedereen, wel aanmelden 
14:30-16:00 Vrijmarkt & demonstratie iedereen 
17:00               * Survival v.a. groep 6 met zwemdipl. 

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

  10:30-11:00   Inschrijven PBT v.a. groep 4 met zwemdiploma 
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 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 29 augustus 

Vrijdag 30 augustus 

Groeten van Alexandra, Chiel, Dennis, Erwin, Jaap, 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 28 augustus 

Dinsdag 27 augustus 

Maandag 26 augustus 


