
Programmaboekje
Huttenbouw 2018

maandag 20 t/m 
vrijdag 24 augustus 

Een propvol leuk  

programma

...En natuurlijk  

slapen in je eigen hut

Huttencrea • Ponypret •   

Sokkenvoetbal • American 

picknick • Speurtocht • Poppen-

dokter • Viswedstrijd • Bezoek 

molen • Rommelmarkt • BBQ  

• Taekwondo • Tennisclinic • 

Spooktocht • en nog veel meer



voor bouwen / verbouwen / opbouwen / aanbouwen
laat u (vrijblijvend) adviseren door:

Arno de Groot
bouwkundig tekenwerk / bouwbegeleiding
Jacob Reviusstraat 1C
2394 VJ Hazerswoude - Rijndijk
tel. 071 341 25 53 / 06 342 18 972

de
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Te x t i e l d r u k  |  Z e e f d r u k  |  Tr a n s f e r d r u k  |  B o r d u r e n

  rtvprint.com

Kleding.Kleding.Werk Kleding.Kleding.WerkWerk
Voor al uw bedrukte 

www.bakkerammerlaan.nl

Europasingel 2
2396 EM Koudekerk a/d Rijn
06 - 18 46 92 06

Voor bewuster bewegen

marleen@bewusterbewegen.nl
www.bewusterbewegen.nl

• Slaapproblemen
• Bekken(bodem)klachten
• Spanningsklachten

• Chronische pijn
• Houding

Huttenbouw 2.0 editie 2
20 t/m 24 augustus 2018

Huttenbouw 2.0 editie 2 is een gratis en toegankelijk evenement voor 
kinderen van de basisscholen in Hazerswoude Rijndijk en omstreken. 
Het is gevuld met veel gezelligheid, sport & spel. Bouwen onder begelei-
ding mag voor alle kinderen t/m groep 8. De kinderen van groep 3 t/m 8 
mogen donderdagavond blijven slapen. 

Lange tijd was er geen Huttenbouw 
in Hazerswoude Rijndijk, te weten 
28 jaar. Maar eind 2016 is daar 
verandering in gekomen. Een aantal 
enthousiastelingen stortten zich op 
het grote karwei om in 2017 een hut-
tenbouwweek neer te zetten. De 1e 
editie was een groot succes!
Dit jaar gaan we voor de 2e editie 
van Huttenbouw 2.0. We hebben de 
gemeente laten zien dat we veilig en 
verantwoord te werk gaan. Dat heeft 
geresulteerd in een vergunning om te 
mogen uitbreiden! Verder bieden we 
nog meer activiteiten aan, kortom: 
recept voor een groot feest!
Deze 2e editie zullen we een thema 
hangen aan de huttenbouwweek. En 
wel het thema: WINTER. Mocht je zin 

hebben om al in de sfeer te komen; 
verzamel versiering / verkleding voor 
het winterthema. Dan kom je goed 
voorbereid voor de dag in de laatste 
week van de zomervakantie. 

Hallo allemaal,

Belangrijk

Veiligheid
•  Bouw niet buiten je kavel 
•   We gebruiken geen electrisch 

gereedschap
•  In de bouwkeet vind je onze 

E.H.B.O. post
•  Openingstijden huttendorp  

ma t/m do; 8.30 - 17.00 uur
•  Donderdagnacht alleen voor 

deelnemers
•  Vuur is verboden in het  

huttendorp

•   Deelnemen aan de Huttenbouw of 

andere activiteiten is op eigen risico

•   Om mee te mogen doen aan het 

programma van Stichting Jeugdwerk 

is inschrijven verplicht
•   Vuur is ten strengste verboden in het 

huttendorp, dus ook roken is niet 

toegestaan
•   Mocht je verhinderd zijn voor een 

activiteit, laat dit tijdig aan ons 
weten. Zo kan iemand anders 
op jouw plekje mee doen.

•     In het huttendorp spelen we 
niet met een ipad, mobiel, etc. 

•   Energie-dranken zijn niet toegestaan

• Geen gebruik van verf en graffiti 

•  Zorg voor dichte schoenen, slippers 

laten wij niet toe.



 

 

Woensdagavond is de clubavond van bridgeclub “Het Anker” 
in  “Het Anker” te Hazerswoude Rijndijk 

Je krijgt bij bridgeclub “Het Anker” een leuke  
avond met 24 spellen in zes rondes, je ontmoet  
veel gezellige mensen en je speelt in een ruime zaal 
waar de bediening tijdens het spelen je drankje aan tafel 
brengt. Na afloop kan er nagekaart worden aan de 
gezellige bar.  
 
Het nieuwe seizoen start op 5 september en na 
aanmelden kan er de hele maand september gratis 
meegespeeld worden voordat men besluit om lid te 
worden voor een jaar. 
 
 
Meer informatie en aanmelden: 
jozientonstolwijk@hotmail.com, 0172-589762 
 
 

 

Bereid je voor:
•	  Maandagochtend 20 augustus zetten je ouders / begeleiders hun hand-

tekening onder de inschrijving bij de informatietent. Pas dan ben je van 
deelname verzekerd. Je ontvangt een bandje wat je gedurende de hele 
week nodig hebt

•	 	Zet je naam op je gereedschap, zo kan het niet zoek raken
•	 	 Leg je zaklamp en pyjama voor donderdag alvast klaar voor het slapen in 

je zelf gemaakte hut 
•	 	Verder in het programmaboek aanvullende informatie m.b.t. alle activiteiten 
•	 	 Bewaar dit boekje goed zodat je het tijdens de week ook kan gebruiken
•	 	 Wij zien er naar uit om met jullie een top week te hebben. Jullie ook?!
•	 	 Je hut mag geen verdieping of een dakterras hebben
•	 	We bouwen met hamer en spijkers, niet met schroeftollen
•	 	Wij verzorgen pallets, maar het is handig is om zelf platen, balken en zeil 

mee te nemen
•	 	Zorg voor dichte schoenen, slippers zijn niet toegestaan in het huttendorp!

Tot maandag 20 augustus

groeten van Marsia, Cyrilla, Yvon, Arnold, Anita, Carola, Marino, Chantal, 
Saskia, Marko, Marianne, Eline, Joris, Vivian, Daryl, Richard, Gerard, Meta, 
Bianca, Wilma, Iris, Monique, Daphne, Martin, Cor, Jordana, Marije, Mariska

Maandag 20 augustus
08.30 uur: Het huttendorp wordt 
geopend, en dan...
•	 	Officiele	inschrijving	door	ouders/

verzorgers bij de informatietent
•	 	Groepjes maken om jullie hut te  

bouwen
•	 	Vrijwilligers delen het hout eerlijk 

uit en wijzen jouw bouwkavel aan
•	 	Volwassenen begeleiden hun  

kinderen bij de bouw
•	 	Bouw met eigen gereedschap, 

voorzien van naam
•	 	Middelbare scholieren mogen 

mee helpen maar hebben geen ei-
gen hut, wellicht is er ruimte voor 
een eigen chill-plek, dit in overleg 

bij de informatie-tent
•	 	De parkeervakken zijn verdeeld in 

kavels, ze zijn voorzien van een 
nummer. Per groepje ontvang je 
na inschrijving een nummer, deze 
corresponderen

•	 	Mocht je je bezeren, in de bouw-
keet is onze E.H.B.O. post

•	 	Wees creatief en maak er iets 
moois van! 

En ook op maandag...

Verder kan je vandaag alvast je slaap-

briefje inleveren, spulletjes verza-

melen voor je eigen winkeltje op de 

rommelmarkt, niet vergeten je in te 

smeren bij zonnig weer en eventueel 

een extra waterflesje mee te nemen. 
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Burgemeester verkiezing
16.00 - 17.00 uur
Dit jaar zullen we, omdat het thema 
winter is, een kerstman en kerst-

vrouw kiezen. Heb jij interesse 
een aantal zeer belangrijke taken 
te vervullen… geef je op voor de 
verkiezing.

Dinsdag 21 augustus
Ochtendgym
8.30 - 8.45 uur 
Samen met ouders, buren en opa’s 
en oma’s kan je meedoen aan 
Hazerswoude in Beweging! Trek 
gemakkelijke kleding aan.
Ontbijt
8.45 - 9.30 uur
Het ontbijt wordt grotendeels ge-
sponsord door ’t Stoepje, Hollands 
Kaascentrum en de Jumbo! Breng 
je beker, bord en bestek mee en 
schuif gezellig bij ons aan!
Huttencrea
10.00 - 12.00 uur
Tijdens de huttencrea werk je aan 
het pimpen van jouw hut. Pas don-
derdag is de ‘mooiste hut verkie-
zing’, dus je hebt alle tijd.  
Alphen beweegt
10.00 - 12.00 uur
Alphen beweegt komt jullie vandaag 
vermaken met leuke sport en spel 
activiteiten. Wellicht zijn ze bij jullie 
al bekend van de Buitenpret. Dit 
is een vrije inloopactiviteit en zal 

plaatsvinden op het grasveld naast 
het huttendorp achter ‘de Kooi’. 
Scouting speurtocht
12.00 - 14.00 uur
Scouting Rheijnewoud heeft voor 
jullie een uitdagende speurtocht 
voorbereid. Jullie mogen hem uit-
voeren. De start en terugkomst is in 
het huttendorp. Kom de speurtocht 
ophalen in het huttendorp om tus-
sen 12.00 en 12.30 uur te starten.
Ponypret 
13.00 - 15.30 uur 
Aan de Ponypret kunnen vandaag 
12 kinderen meedoen. Deze acti-
viteit vindt plaats in Hazerswoude 
Dorp. Na te zijn ingeschreven 
meld je je op de parkeerplaats van 
tafeltennis vereniging Avanti in Ha-
zerswoude Dorp en daar wordt je 
opgehaald. Naast pony’s poetsen, 
versieren en knutselen is er ook 
een kleine fotoshoot mogelijk!
Bezoek de watertoren
15.00 - 16.00 uur
Heb je altijd al eens Hazerswoude 

Onderdelen van de jeugdvakantieweek welke binnen het 
huttenbouwprogramma worden georganiseerd. 

Onderdelen van de jeugdvakantieweek welke buiten het 
huttenbouwprogramma worden georganiseerd. 
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Paul 

Zon
van der 

Schildersbedrijf

Telefoonnummer 0649737963

Voor alles wat er weer gelakt uit moet zien

Door zowel bedrijven als particulieren in te 

huren. Werkzaamheden: binnen- en 

buitenschilderwerk, plafond en wandafwerking, 

behangen en glaszetten. 

Vraag gerust een offerte aan.

F. van Haastert Stucadoorsbedrijf
website: www.fvanhaastertstucadoorsbedrijf.nl

Voor al uw stucadoorswerk
Tel. 06 20 42 88 88   

Rijndijk vanaf grote hoogte willen 
bekijken? Er kunnen max. 8 kinde-
ren naar boven, onder begeleiding 
van een volwassene. Dit i.v.m. de 
kunstobjecten die zich op de bo-
venste etage bevinden. 
Sport en spel 
14.00 - 16.00 uur
Ben jij in voor een spelletje? Dan 
ben je bij ons aan het juiste adres. 
Neem gerust vriendjes, vriendinne-
tjes, nichtjes en neefjes mee die niet 
mee bouwen. Voor 1 van de spellen 
is het zeer handig wanneer je een 
STOEL bij je hebt. 
Taekwondo
15.00 - 16.00 uur
Taekwondo School de Tombe zorgt 
vandaag voor een conditietraining op 

de taekwondo manier. De Tombe is 
gevestigd aan de Potgieterlaan 10F. 
Draag sportieve kleding, schoeisel is 
op de matten niet toegestaan. 
Sport2bfit
16.00 - 17.00 uur
Sport2bfit	daagt	je	vandaag	uit	voor	
een verrassende sportactiviteit bij 
Sport2bfit.	Ook	middelbare	scholie-
ren mogen zich voor deze activiteit 
inschrijven.
Spooktocht 
21.30 - 23.00 uur
Stale zenuwen en een coole blik 
zijn mooi meegenomen voor een 
tocht al lopend tussen de spoken 
door. Deze tocht is voor de kinderen 
vanaf groep 7. Ook voor de middel-
bare scholieren. 

Woensdag 22 augustus
Ochtendgym 
8.30 - 8.45 uur
Al bekend van dinsdagochtend. Het 
zal een hele andere training worden. 
Heb jij een evenwichtsbal thuis? Neem 
een zo groot mogelijke bal mee. 
Balspel 
10.00 - 12.00 uur
We zijn creatief met allerlei verschil-
lende balspellen. Je oefent jouw bal-
behendigheid, bent in teamverband 
bezig en wie weet win jij de cup.
Aspasia 
10.00 - 12.00 uur
Aspasia nodigt je uit voor leuke 
gymactiviteiten in de Cirkel. 
Amerikaanse lunch 
12.00 - 13.30 uur
Breng mee wat je wilt eten en 

drinken, kom met wie je wilt! Ouders 
of opa’s en oma’s schuif gezellig 
aan. Breng je eigen stoel, kleedje of 
hangtafel mee. We lunchen op het 
grasveld achter ‘de Kooi’.
Slapstick movie 
13.30 - 14.30 / 14.30 - 15.30 uur 
Theaterschool Karibini verzorgt van-
daag in het J.J.B. een soort komedie 
waarin lichamelijke acties de hoofd-
rol spelen. Denk bijvoorbeeld aan het 
uitglijden over een bananenschil. 
Spartainfit	
12.00 - 12.45 / 13.00 - 13.45 / 
14.00 - 14.45 uur 
Vanmiddag gaan 3 groepen van 30 
kinderen een obstacle uitdaging 
aan. Hiervoor zoeken we actieve 
assistenten. 
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Tel 06 - 29 00 37 15

e-mail l.b.loodgieters@live.nl

Strategy & CommuniCationS

www.whatmatterz.nl

Poppendokter 
13.30 - 15.30 uur
In het kinderdagverblijf Smallsteps 
mag je vanmiddag naar een heuse 
poppendokter.	Laat	je	pop	of	knuffel	
wegen, meten en behandelen.
Rommelmarkt
13.30 - 16.00 uur
Verzamel spulletjes om zelf te verko-
pen, misschien heb je wel een eigen 
kraam getimmerd. De markt vindt 
plaats op het grasveld achter de Kooi.  
Voetbalclinic
14.00 - 16.00 uur
Deze mag natuurlijk niet ontbre-
ken. Werk aan je voetbal-skills bij 
Bernardus. Vergeet niet geschikt 
schoeisel aan te doen.
Sport2bfit		
16.00 - 17.00 uur 
Weer een verrassende sportactiviteit! 

Viswedstrijd 
19.00 - 20.00 uur 
Stichting J.J.B. organiseert deze 
tussen de bruggetjes bij de cirkel, 
tegenover het huttendorp. Een 
zwemdiploma is verplicht, heb je 
deze niet dan is begeleiding van 
een ouder nodig. 
Sokkenvoetbal 
18.00 uur
Ben je tussen de 12 en 16 jaar, trek 
dan je coolste sokken aan. Per 
team max. 4 deelnemers, hiervan 
is 1 wissel. We spelen 3 tegen 3. 
Eerst overspelen en dan scoren. Het 
meest opvallende team wint een 
prijs. Het vindt plaats in de voetbal-
kooi naast het huttendorp. Aanmel-
den op de website: 
buur@jeugdwerk-hazerswoude.nl 

Donderdag 23 augustus
Ochtendgym 
8.30 - 8.45 uur 
De laatste keer gezamenlijk gymmen! 
Waterspektakel  
10.00 - 12.00 uur 
Weer of geen weer, het is tijd voor 
het waterspektakel! Zorg voor 
droge kleding en een handdoek. 
HTC  
10.00 - 12.00 uur 
50 deelnemers kunnen proberen 
hun tennis-skills te verbeteren. Dit 
vindt plaats bij HTC, de Hazers-
woudse Tennisclub.
Bezoek molen  
12.00 - 14.00 uur 
Heb jij altijd al de Rijnenburgermo-

len van binnen willen bekijken? Dit 
is je kans om een echte bedstee 
te zien, een stukje Hazerswoudse 
historie. 
Ruilspel   
13.00 - 15.00 uur 
In kleine groepjes wordt je de Rhy-
nenburch ingestuurd. Je krijgt iets 
kleins mee. Met wat kom je straks 
terug? Dit is zonder begeleiding. 
Wanneer je nog wat jong bent, 
vraag aan je ouders of begeleiders 
of ze met je mee kunnen lopen.
Ponypret  
13.00 - 15.30 uur 
Wederom tijd voor ponypret,  
zie dinsdag.
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WORDT NU LID DAN KUN JE IN DE MAANDEN

JULI + AUGUSTUS

GRATIS*

SPORTEN

*Alleen in combinatie met jaarcontract

Wordt lid en ontvang

een paar coole zomerse 

HAVAIANAS 
FLIP FLOPS
GRATIS!

Actie geldt alleen voor de eerste 

tien jaarcontract-leden.

Pret met rep 
13.30 - 15.30 uur 
Pret met rep is vandaag op uit-
nodiging van ‘Speeltuin de Rode 
Wip’ en ‘Stichting Jeugdwerk 
Hazerswoude Rijndijk’ te gast in 
ons huttendorp. Heb je altijd al eens 
een	amfibie,	reptiel	of	spin	willen	
vasthouden?  
Peuterpret 
15.00 - 16.00 uur
Door ‘Speeltuin de Rode Wip’ en 
Kinderdagverblijf Smallsteps worden 
er, op het veld van Bernardus t.o. de 
kantine, tal van activiteiten georgani-
seerd speciaal voor de allerkleinsten 
van 0 t/m 4 jaar. Wij houden nog 
even geheim wat we gaan doen. 
Mooiste hut verkiezing 
15.30 - 16.00 uur 
Eindelijk is het tijd voor de ver-
kiezing. Wie weet wordt jouw hut 
verkozen tot de mooiste. Heel veel 
succes!

Taekwondo   
15.00 - 16.00 uur 
Nogmaals een heerlijke training van 
de Tombe  
Sport2bfit		
16.00 - 17.00 uur 
Verrassings work-out voor alle 
leeftijden
Avondeten  
17.00 - 18.00 uur 
Café de Hoek sponsort het vlees 
voor onze buurt BBQ. Daarbij 
mogen we gebruik maken van het 
terras van Sv. Bernardus. Verder is 
het idee ontstaan om middels een  
inschrijflijst	allemaal	een	steentje	bij	
te dragen aan een volledig diner. De 
inschrijflijst kan bij de informatie-
tent tot donderdag 14.00 uur wor-
den ingevuld. L.F. Bok Loodgieters 
sponsort het toetje!

Avondprogramma deel I
19.00 - 21.00 uur 
Voor alle deelnemers, ook de ‘niet-

slapers’. We hebben een aantal 

leuke activiteiten bedacht waar 

tot 21.00 uur iedereen aan mee 

kan doen. Er is in ieder geval een 

talentenshow, waar je nu al jouw 

act voor kan oefenen. Om 20.30 

uur kunnen ouders aanschuiven om 

van de show te genieten en vervol-

gens belonen we de trotse hutten-

bouwers bij de afsluitceremonie. 

We nemen afscheid van de kinde-

ren die niet blijven slapen. 

Avondprogramma deel II 21.00 uur - … 
We houden rekening met de kin-
deren die op een gegeven moment 
aangeven te willen slapen. Wat 
gaan de overblijvers dan doen... 
Dat is nog een verrassing. Zorg 
voor goed schoeisel. Waarschijnlijk 
wordt het een kort nachtje. 
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Wakker worden 
06.30 uur   
Zullen wij Jochem Meijer even hard 
nodig hebben; ‘Wakker worden, 
Wakker worden, Wakker worden!’ Na 
veel te weinig of geen slaap, staan 
we nu op. Samen met je vriendjes en 
vriendinnetjes haal je jouw hut leeg. 
Huttendorp leeg 
07.00 uur
Wij controleren of alle hutten 
leeg zijn en alle 
kinderen buiten 
het huttendorp 
zijn. Een aantal 
vrijwilligers zal 
vanaf deze tijd in 
‘de Kooi’ naast 
het huttendorp 
aanwezig zijn 
om daar de 
kinderen op 
te vangen die 
later worden 
opgehaald of 
waarvan de 
ouders het 
hutje gaan 
afbreken.

Afbreken hutten
07.15 uur 
Het huttendorp is gesloten  
voor kinderen. 
Er volgt een algemeen signaal 
vanuit de organisatie waarna we 
mogen starten met afbreken. Er zal 
zwaar geschut rondrijden, denk aan 
trekkers met bakken en een kraan. 
Ook ligt er overal hout met spijkers 

en splinters. Dus 
doe voorzichtig 
en wees voorbe-
reid!
Wanneer alles 
weg is, komt 
de gemeente 
Alphen a/d Rijn 
controleren of we 
netjes hebben 
opgeruimd. Zo 

zetten we een punt 
achter editie 2 van 
Huttenbouw 2.0 en 
zullen we waarschijn-
lijk een poosje de 
bank op gaan. Want 
wat was het weer een 
indrukwekkende en 
gezellige week!

Dank aan iedereen die zijn of haar steentje heeft bijgedragen aan het 
volbrengen van deze Huttenbouwweek! 

Tot volgend jaar allemaal,
groeten van Marsia, Cyrilla, Yvon, Arnold, Anita, Carola, Marino,  
Saskia, Marko, Marianne, Eline, Joris, Vivian, Daryl, Richard, Gerard, 
Meta, Chantal, Bianca, Wilma, Iris, Monique, Daphne, Martin, Cor,  
Jordana, Marije, Mariska

Vrijdag 24 augustus



NIEUWBOUW

VERBOUW

ONDERHOUD

RENOVATIE

Dat is mooi van Van Mil

www.vanmil.nl

06 55 100 904 | mariken@schenkeveldnatuurlijk.nl
www.schenkeveldnatuurlijk.nl

Voor realisatie van uw geveltuin en adviseur  
in biologische gewasbescherming voor de  

professionele teelt.



www.willemvanduin.nl

Onze grote dank gaat uit naar de ondergenoemde en niet genoemde 
sponsors en vrijwilligers die deze week mogelijk maken. 
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A. van Gent schilders
Bouwbegeleiding
Basisschool de Tweeklank
BC ‘t Anker
Ben de Boer Installatietechniek
Casba wonen & slapen
Café de hoek
De Vrijhoeve
Hairloox
Henk Ebbink
Holland Kaascentrum
Hoogvliet Hazerswoude Rijndijk
Intermedex
Jamin Leiden
Jumbo Hazerswoude Rijndijk
Manege Xenophon

Neuteboom Kaas-Verswereld
OBS de Steijaert
Omtzigt Bouwmaterialen
Oranje fonds
Pallethandel van Rijswijk
Pedicuresalon Angélique 
SV Bernardus
TIB de Boer Hazerswoude 
Tijssen goed voor dieren
Ton van Bemmelen sports
Trendie Wendie
Van Wijk Wegenbouw B.V.
Vink Teken & Timmerwerk
Warmerdam Agrarisch loonwerk en 
grondverzet

21



Wat doen wij

•	Advies
•	Erfafscheiding
•	Aanleg & Ontwerp
•	Sierbestrating
•	Vijvers & Vlonders
•	Snoeien & Kappen

www.vankampentuinen.nl

vink-tt.nl



Zoek de 7 verschillen:


