
MAANDAG 14 AUGUSTUS 
Huttendorp geopend  >  08:30-17:00 u
Ouders bouwen met kinderen de hut, nadat inschrijving en 
locatie hut bij informatie tafel is besproken. Tevens gelijk 
inschrijven voor externe activiteiten, let op maximale 
inschrijvingen en spelregels.
Prins & Prinses verkiezing  >  16:00-17:30 u
Wil jij mee regeren, schrijf je in en doe mee aan de 
verkiezing. Wanneer je gekozen wordt, krijg je een aantal 
belangrijke taken in het huttendorp!

DINSDAG 15 AUGUSTUS 
Huttendorp geopend  >  08:30-17:00 u
Ochtendgym  >  08:30-08:45 u
Sluit aan (ook ouders, opa’s en oma’s) en doe mee met 
‘Hazerswoude Rijndijk in beweging’.
Ontbijt  >  08:45-09:30 u
Neem zelf je boterhammetje of fruit mee, dan starten we 
de dag met zijn allen gezond.
Huttencrea  >  10:00-12:00 u
Versier je hut, wordt jouw hut verkozen tot ‘mooiste’?
Verzamel zelf stoepkrijt, oude lappen stof, tijdschriften en 
neem het mee!
Bewegingstheater   >  10:00-12:00 u
Kom ook naar de workshop bewegegingstheater verzorgd 
door Theateratelier Karibuni. Locatie nader bekend.  
Maximaal 6 kinderen, dus schrijf je weer op tijd in.
Poppendokter   >  10:00-12:00 u
Vrije inloop bij kinderdagverblijf Smallsteps voor  
kinderen/ouders met hun pop of knuffel; ‘dokter, kunt u 
hem beter maken?’
Molenbezoek  >  14:00-16:00 u
Hoor jij bij de 40 bofkonten die de ‘Rijnenburgermolen’ 
mogen bezichtigen? Als je niet alleen mag, moet je wel 
samen met een begeleider naar de v. Beethovenlaan komen. 
Watertoren bezoek  >  14:00-16:00 u
De prins & prinses mogen sowieso Hazerswoude van 
bovenaf bekijken. Welke 18 andere kinderen zijn daarbij? 
Kom je daarna naar het huttendorp om te vertellen hoe het 
was? Je gaat op eigen gelegenheid.
Sport/Spel  >  14:00-16:00 u
Wij vermaken je met verschillende spelen, voor 
iedereen hutbewoner is er wel wat leuks te doen.
Fitnessen  >  17:00-18:00 u
Ga verantwoord om met je spieren en gewrichten, 
sportkleding aan en lekker zweten. Vandaag zijn de 
kinderen van de bovenbouw basisschool aan de 
beurt. Geef je op, plaats voor 10 kinderen.
Spooktocht  >  21.30-23.00 u
Zit jij op de middelbare school? Dan mag je  
mee griezelen. Deelnemers en Griezels gezocht! 
Meld je bij het huttendorp.

WOENSDAG 16 AUGUSTUS 
Huttendorp geopend  >  08:30-17:00 u
Ochtendgym  >  08:30-08:45 u
Balspel  >  10:00-12.00 u
Oefen je behendigheid met de bal, we hebben verschil-
lende wedstrijdjes, we spelen op het grasveld bij het 
huttendorp. 
Aspasia  >  10:00-12.00 u
De eerste 60 inschrijvingen krijgen les in de Cirkel, denk 
weer aan je sportkleding. Oei, meerdere activiteiten tege-
lijk… wat ga je kiezen?
Lunch  >  12:00-13:30 u
We hebben er trek van gekregen. De speeltuin vereniging 
verzorgt voor ons de lunch in het huttendorp, schuif je 
ook aan. Wel op tijd komen hoor! 
Spartainfit  >  13:30-16:00 u
Om 13 u kunnen er 30 kinderen van 8 tot 10 jaar meedoen 
aan een obstacle run. Om 14 u eenzelfde groep van 11-13 
jaar en als hekkensluiter starten de 14-16 jarige om 15 u. 
Deze activiteit kan pas doorgaan wanneer er per groep 
zich 4 actieve ouders aanmelden en meedoen! Iedere 
run duurt 1 uur, je mag ook 3 u begeleiden. Geef je snel 
op! Denk aan sportkleding waarmee je nat kan worden.
Rommelmarkt  >  13:30-16:00 u
Verzamel spulletjes waar jij uitgespeeld mee bent, maar 
nog wel mooi zijn voor een ander. Nodig vervolgens 
bekende uit om op jouw kleedje naast het huttendorp te 
komen ‘kijken’.
Viswedstrijd door JJB  >  19:00-20:30 u
Neem je hengel mee en kom lekker vissen bij de  
bruggetjes tegenover het huttendorp bij de Cirkel.  
Voor deze activiteit is een zwemdiploma een vereiste.

Z.O.Z.

Welkom bij de Huttenbouw Hazerswoude Rijndijkmaandag 14 augustus - vrijdag 18 augustus

Kijk ook voor het volledige programma op:

www.jeugdwerk-hazerswoude.nl/jeugdvakantieweek

onze grote dank gaat uit naar de op de  
website genoemde en niet genoemde  

sponsors en vrijwilligers die deze week  
mogelijk hebben gemaakt. 



Voor de Crea en Talentenshow:Kraaltjes - stickers - oude tijdschriften - oude lappen/(verkleed)kleding - schminck - make-up
In het algemeen:Helpende handen en specifiek actieve ouders voor spooktocht, obstacle run het voetbalspel

  ...ook nog donateurs!

Welkom bij de Huttenbouw Hazerswoude Rijndijkmaandag 14 augustus - vrijdag 18 augustus

Belangrijke medelingen:
• Het hele huttendorp is rookvrij
•  Bij calamiteiten volg instructies medewerkers
•  Begeleid je kind daar waar nodig is.
•  Inschrijven activiteiten kan bij informatietafel in 

het huttendorp
•  De informatie voor de desbetreffende dag staat 

op het informatiebord
• Wij verzorgen geen maaltijden, mits vernoemd
•  Bij warm weer: voldoende water, een petje en 

zonnebrand

Wij zoeken:

DONDERDAG 17 AUGUSTUS 
Huttendorp + slapen  >  08:30-00:00 u
Ochtendgym  >  08:30-08:45 u
Waterspektakel  >  10:00-12:00 u
We blijven hierbij op het droge, maar we worden wel nat. 
Zorg dat je daarna lekker droge kleren aan kan doen of 
thuis een opwarmende douche kan nemen. Leuk dat de 
speeltuin wederom wat bij en voor ons organiseert!
Lone Star Western Stable  >  13:00-16:00 u
Mag jij al zelf naar Koudekerk voor een hele gezellige 
‘paarden’middag? Regel anders dat je gebracht kan wor-
den. Maar eerst… zorg dat je bij de eerste 60 inschrijvin-
gen bent. Want vol=vol! 
Voetbalspel  >  13:00-16:00 u
Op het voetbalterrein van Bernardus kan jij lekker voetbal-
len. Neem je vrienden mee! We kunnen nog wel wat 
(voetballende) begeleiding gebruiken! 
Fitness  >  17:00-18:00 u
Het is nu de beurt aan de middelbare scholieren om een 
fitness clinic bij S2BF te volgen. Geef je snel op en meld 
je vervolgens op aanvangstijd bij de sportschool in het 
voormalig gemeentehuis, Sport2bFit.
Avondeten  >  17:00-18:00 u
Voor alle huttenbewoners is er een avondmaal geregeld, 
we zeggen nog niet wat, maar Snackbar de Rhyneburgh  
heeft het er druk mee. Let wel: we eten op tijd. Zorg dat je 
er om 17 uur bent! Eerder mag natuurlijk ook, want net 
als thuis moeten we eerst ‘tafel dekken’.
Avondprogramma  >  19:00 u
Tot 21.00 u kijken we naar de kunsten van verschillende 
talenten. Wil jij jouw talent aan ons laten zien, geef je 
eerder in de week al op, studeer een act in, en wie weet 
ben wel jij het talent wat wij zoeken…
>>>>>>>>>>>>>>

...Daarna gaat het dorp dicht, alleen de ‘slapers’ en het 
huttenbouw medewerkers team mogen blijven.
Dus zorg dat je donderdag voor 21 u je bed opgemaakt is 
(mag natuurlijk al overdag) en dat je ontbijt bij je hebt voor 
de vrijdag ochtend! Naast passende nachtkleding en je 
knuffel is een zaklamp handig om mee te nemen.
De rest van het avondprogramma is een verrassing.

VRIJDAG 18 AUGUSTUS 
Ontbijt  >  07:00-07:30 u
Om 07.00 u wordt iedereen gewekt en gaan we ontbijten. 
Mits je donderdagavond ontbijt hebt mee genomen, dus 
vergeet dit niet. 
Strippen hut  >  07:30-08:00 u
Alles wat je afgelopen week mee had, om je hut in te rich-
ten en te versieren moet weer mee naar huis. We hebben 
namelijk een zeer beperkte opslag voor restafval en PMD. 
Afsluiten huttendorp  > 
Op een gezellige manier ‘bonjouren’ we je het huttendorp 
uit, hier maken we een klein passend slot van. Wanneer 
je niet in je hut hebt geslapen, ben je toch aanwezig om 
je hut te strippen (07.30 uur) en vervolgens kan je je 
deelname-bewijs in ontvangst nemen. 
Afbreken hut  >  vanaf 08:30 u
Per hut minimaal 1 ouder die (terug)komt om ons te 
helpen afbreken. Gelukkig krijgen we hulp van wat pro’s 
en zullen we met zijn allen dit klusje snel klaren!
Scouting middag   >  13:00-17:00 u
Kom je ook nog naar scouting Rheynewoud met als thema 
“Water en Vuur” in Clubhuis Scouting? Max 40 kids. Aan-
melden gaat via jvw@jeugdwerk-hazerswoude.nl. M
Zomerfeest speeltuin Rode Wip  >  14:00-17:00 u
Je kan ook nog gezellig komen spelen in Speeltuin Rode 
Wip. Vrije inloop zonder aanmelden!

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of diefstal van  
persoonlijke eigendommen. Alle tijden zijn onder voorbehoud.


