
Hazerswoude Rijndijk

maandag 26 t/m  
vrijdag 30 augustus

en natuurlijk huttenbouw

Huttenbouw
2019Huttenbouw
2019

Een week vol sport, spanning, spel

Wordt mede mogelijk gemaakt door:





Kinderopvang in Alphen aan den Rijn, 
Rijnwoude en Bodegraven-Reeuwijk:

 Kinderdagopvang  Buitenschoolse opvang
 Gastouderopvang  PeuterStart

Ga naar www.junis.nl of bel 0172 - 74 58 50

Ga op 
 avontuur 
met Junis!
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WWW.RHYNENBURCH.NL

WAT U VAN ONS KUNT VERWACHTEN: 

• kwalitatief zeer goede tandheelkunde
• moderne behandeltechnieken 
• optimale praktijkhygiëne
• duidelijke informatie

WAT WIJ U TE BIEDEN HEBBEN:
Alle facetten van de huidige tandheelkunde onder één dak:

• mondhygiëne
• orthodontie (beugels)
• implantologie (kunstwortels, klikprothese) 
• parodontologie(tandvleesbehandelingen)
• esthetische behandelingen
• gebitsprothesen



Huttenbouw 2.0 editie 3
26 t/m 30 augustus 2019

Huttenbouw 2.0 editie 3 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  
begeleiding mag voor alle kinderen t/m groep 8. De kinderen van  

groep 3 t/m 8 mogen donderdagavond blijven slapen. 

Vorig jaar was een groot succes, 
voor de organisatie en voor de 
meeste kinderen was de nieuwig-
heid eraf en als volleerde hutten-
bouwers zijn er hele gave creaties 
gebouwd. Petje af! 

Dit jaar gaan we voor de 3e  editie 
van Huttenbouw 2.0. Er staan super-
leuke activiteiten op het programma. 
Een groep enthousiaste vrijwilligers 
staat klaar om er samen met de kin-
deren een groot feest van te maken. 

Heb je je bouwgereedschap al 
klaar liggen? En denk ook aan een 
volwassene die je komt helpen! 
Verzamel versiering om je hut te 
pimpen, maar hou er ook rekening 

mee dat je het zelf moet verwijderen 
en weggooien. 

Lees het boekje door en vink aan 
wat je graag wilt gaan doen.

Hallo allemaal,

Belangrijk

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

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 vanaf groep 3
•  Vuur is verboden in het  

huttendorp
•  Zorg voor dichte schoenen,  

slippers laten wij niet toe.
•   Deelnemen aan de Huttenbouw of 

andere activiteiten is op eigen risico

•   Om mee te mogen doen aan sommi-

ge activiteiten van Stichting Jeugd-

werk is inschrijven verplicht
•   Vuur is ten strengste verboden in het 

huttendorp, dus ook roken is niet 

toegestaan
•   Kan je niet bij een (inschrijf-) activiteit 

aanwezig zijn? Laat dit op tijd 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 
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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
• Rug- en nekklachten

Hier had uw advertentie 
kunnen staan!

Stichting Jeugdwerk Hazerswoude-Rijndijk 
gaat het leven en wonen in onze dorps-
kern weer leuker maken door het opzet-
ten en organiseren van leuke initiatieven 
voor kinderen, jongeren én hun ouders.



 Bereid je voor:
•  Maandagochtend 26 augustus zetten je ouders / begeleiders hun hand-

tekening onder de inschrijving bij de informatietent. Pas dan kan je echt 
meedoen. Je krijgt een bandje wat je gedurende de hele week om hebt

•  Zet je naam op je gereedschap, zo kan het niet zoek raken
•  Verder in dit programmaboekje aanvullende informatie voor alle activiteiten 
•   Bewaar dit boekje goed, zodat je het tijdens de week ook kan gebruiken
•   Je mag geen verdieping of een dakterras maken op je hut
•  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
•  We zullen de activiteiten omroepen, maar let zelf ook op de tijden
•  Laat geen waardevolle spullen in je hut achter
•   Wij zien er naar uit om met jullie een topweek te hebben. Jullie ook?!

Tot maandag 26 augustus, groetjes van Anita, Arnold, Bianca, Chantal, 
Cor, Daryl, Eline, Floris, Gerard, Jeroen, John, Joris, Kevin, Maaike,  

Marino, Mariska, Marsia, Monique, Nicolien, Richard, Saskia en Vivian.

Maandag 26 augustus
Huttendorp geopend 08.30 - 17.00 uur

08.30 uur: Het huttendorp wordt 
geopend, en dan...
•  Officiële inschrijving door ouders/

verzorgers bij de informatietent
•  Verzamel je groepje waarmee je 

deze week je hut gaat bouwen
•  Vrijwilligers delen het hout eerlijk 

uit en wijzen je bouwkavel aan
•  Volwassenen begeleiden de  

kinderen bij de bouw
•  Bouw met eigen gereedschap, 

voorzien van naam
•  Middelbare scholieren mogen 

mee helpen maar hebben geen  
eigen hut. Misschien is er ruimte 
voor een chill-plek, overleg 
dit bij de informatie-tent

•  De parkeervakken zijn 
verdeeld in kavels en 

voorzien van een nummer. Ieder 
groepje krijgt na inschrijving een 
eigen kavelnummer

•  Mocht je je bezeren, in de  
bouwkeet is onze E.H.B.O. post

•  Maak er iets moois van, wie weet 
win jij wel de prijs “mooiste hut”. 

❍  Burgemeesterverkiezing 
16.00 - 17.00 uur

Lijkt het het je gaaf om een aantal 
belangrijke taken te vervullen deze 
week in het huttendorp… geef je op. 
Wie weet ben jij de Burgemeester 
van het huttendorp 2019.

En ook op maandag...

•  Lever vandaag alvast je slaapbrief in

•   Niet vergeten je in te smeren bij zonnig weer

•  Is het warm? Neem wat extra te drinken mee

En ook op maandag...

•  Lever vandaag alvast je slaapbrief in

•   Niet vergeten je in te smeren bij zonnig weer

•  Is het warm? Neem wat extra te drinken mee
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Dinsdag 27 augustus
Huttendorp geopend 08.30 - 17.00 uur

❍   Ochtendgym 
8.30 - 8.45 uur 

Samen met ouders, 
buren en opa’s en oma’s 
kan je meedoen aan 
Hazerswoude in Bewe-
ging! Trek gemakkelijke 
kleding aan.

❍  Ontbijt 
8.45 - 9.30 uur

We ontbijten met elkaar op ‘ons’ 
grasveld. Neem zelf een ontbijtje
mee, ‘t Stoepje serveert er nog iets 
lekkers bij. Breng je beker, bord en 
bestek mee en schuif gezellig aan!

❍   Huttencrea 
10.00 - 12.00 uur

Kom je ook een Reuzenschilderij 
maken? Je kan je lekker creatief 
uitleven.  

❍   Alphen beweegt 
10.00 - 12.00 uur

Alphen beweegt ken je misschien 
al van Buitenpret, zij komen jullie 
vermaken met sport en spel. Deze 
vrije inloopactiviteit vindt plaats op 
‘ons’ veld. 

❍  Junis sport activiteit
  i  10.00 uur > t/m 6 jr
 10.30 / 11.00 uur > 7 tm 12 jr
Junis nodigt je uit voor een sport-
activiteit die 30 minuten duurt, per 
keer max. 20 kinderen. Het is bij de 
BSO ZieZo in de Tweeklank.

❍   Sport en spel  
14.00 - 15.00 uur

Het eerste half uur spelen we trefbal 
met zijn allen en vervolgens spelen 
we vanaf 14.30 uur flessenvoetbal. 
Neem je eigen lege PETfles mee!

❍   Poppendokter    
14.30 - 16.30 uur 

In het kinderdagverblijf Smallsteps 
t.o. het huttendorp, mag je vanmid-
dag naar een heuse poppendokter. 

❍    Brandweerwagen op bezoek 
 15.30 uur

❍  Rodewip / JVW crea
  i  15.30 - 16.30 uur
Na al dat timmeren en sporten is het 
ook leuk om even te knutselen in de 
tenten op het terrein. 

❍  Taekwondo 
  i  15.00 - 16.00 uur

Onderdelen georganiseerd door de huttenbouw.
Onderdelen georganiseerd door de jeugdvakantieweek. 

Staat er bij de activiteit een “i”, schrijf je dan van te voren in. 



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.

STRATEGY & COMMUNICATIONS
WWW.WHATMATTERZ.NL
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Taekwondo School de Tombe zorgt 
voor een conditietraining op de 
 taekwondo manier. Kom je ook naar 
de  Potgieterlaan 10F? Max. 10 
kinderen. Draag sportieve kleding, 
schoeisel is op de matten niet toe-
gestaan. 

❍  Spooktocht 
  i    21.30 - 23.00 uur
Durf je het aan? Deze tocht 
is voor de kinderen vanaf 
groep 7 en ook voor de 
middelbare scholieren, de 
start is bij het huttendorp.

Woensdag 28 augustus
Huttendorp geopend 08.30 - 17.00 uur

Denk je vandaag aan het inleveren van je slaapbriefje

❍ Ochtendgym 
 8.30 - 8.45 uur
Al bekend van dinsdagochtend,  
maar toch weer net even anders.  

❍ Verhalen verteller  
  i  09.30 - 10.00 uur > 4-6 jr
 10.00 - 10.30 uur > 7-10 jr
Laat je betoveren door een mooi 
verhaal. Max. 20 kinderen per keer. 
Kom je ook naar de circustent in het 
huttendorp?

❍  Freerun Aspasia 
  i  10.00 - 11.30 uur
Kom je ook Freerunnen met Joris in 
de Cirkel. Er kunnen max. 25 kinde-
ren meedoen, zaalschoenen aan.

❍ Acrogym rob 
  i  10.00 - 11.30 uur
Hou je acrobatiek en van samen-
werken? Schrijf je in, er mogen max. 
30 kids meedoen. Het is in de Cirkel.

❍   Sport en spel  
10.00 - 11.00 uur

Doe je deze dag ook weer mee; we 
spelen Levend darts en Bierpong 

tot 10.30 uur en daarna gaan we 
Buikschuiven. Zorg dus voor een 
droog pak!

❍ ‘Amerikaanse’ lunch 
 12.00 - 13.30 uur
Neem mee wat je wilt lunchen. 
Maak een picknick plekje op het 
veld waar je samen met je vrienden 
en/of familie kunt eten. We maken 
er een gezellig moment van. 

❍  Winkeltjes / ruilmiddag
 13.30 - 16.00 uur
Ga je verkopen of ruilen, dat mag 
je zelf weten. Verzamel al je spulle-
tjes, de markt vindt plaats naast  de 
circustent.  

❍	 Spartainfit	-	Obstacle	Run	
  i  13.15 - 14.00 uur > 6-8 jr
 14.00 - 14.45 uur > 9-11 jr
 14.45 - 15.30 uur >11+ jr
Ga je ook een obstacle uitdaging 
aan, met kans op een nat pak? Er 
is ruimte voor 3 groepen van 30 
kinderen per keer. 
Geef van te voren aan als je geen 
zwemdiploma hebt.



www.bakkerammerlaan.nl www.gbvinterim.nl
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❍ Voetbalclinic
  14.00 - 16.00 uur
Werk aan je voetbal-skills bij S.V. 
Bernardus. Vergeet niet geschikt 
schoeisel aan te doen.

❍	 Sport2bfit	Bootcamp
  i  15.30 - 16.15 uur, vanaf 8 jr  
Kom ook bootcampen in het hutten-
dorp, georganiseerd door Sport2bfit! 
Deze activiteit is op het veld naast 
de kooi.

❍	 Sport2bfit	Boksclinic
  i  16.15 - 17.00 uur, vanaf 8 jr
‘Uppercut, jab, hook’. Oefen het bij 
deze gave clinic. Er mogen max. 15 
kids meedoen. Schrijf je op tijd in, 
ook dit is op ‘ons’ veld.

❍  Sokkenvoetbal 
  i   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. 
Aanmelden via e-mail adres:  
buur@jeugdwerk-hazerswoude.nl 

❍ Viswedstrijd 
  i  19.00 - 20.00 uur 
Stichting J.J.B. or-
ganiseert ook dit jaar 
weer de viswedstrijd 
tussen de bruggetjes 
bij de cirkel, t.o. het 
huttendorp. 
Een zwemdiploma is 
verplicht, anders met 
begeleiding van een 
volwassene. 

Donderdag 29 augustus
Dit wordt de dag dat we er ook gaan slapen, ben je er al klaar voor? 

❍ Ochtendgym 
 8.30 - 8.45 uur 
De laatste keer gezamenlijk gymmen! 

❍   Sport en spel  
10.00 - 11.00 uur

We gaan ballontrappen en touw-
trekken. Doe jij mee? Op het veld 
verzamelen, we roepen het om.

❍	 Sport2bfit	hip	hop	clinic	
  i  10.00 - 10.45 uur grp 3 t/m 5
  i  10.45 - 11.30 uur grp 6 t/m 8
Heb jij swag? Doe dan mee. Het 

is in Sport2bFit aan het Frederik v. 
Eedenplein.

❍  Peuterpret  
 10.30 - 11.30 uur 
Speciaal voor de leeftijd 0 t/m 4 jaar. 
Leuke spelletjes op het 1ste veld 
van Bernardus.

❍ HTC 
  i  10.00 - 12.00 uur 
50 deelnemers mogen een balletje 
komen slaan. Dit vindt plaats bij 
HTC, de Hazerswoudse Tennisclub.



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 
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❍ Maurice van Tol Kinderband 
 11.30 - 12.15 uur
Kom meezingen, dansen en  
genieten in het Huttendorp.

❍ De Politie komt langs
 13.00 uur
Nu kan je een keer met een echte 
agent een praatje maken en in een 
politieauto zitten. 

❍ Xenophon Paardenpret 
  i  13.00 - 15.00 uur, 6-12 jr
Knuffelen, rijden en genieten. Bij 
Xenophon mogen max. 32 jongens 
en meisjes gezellig langskomen! 

❍ Taekwondo clinic  
  i  15.30 - 16.15 uur
Kon je dinsdag niet? Schrijf je in en 
kom ook naar de Tombe, max. 10 
kinderen.

❍ 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. 

❍ Fortnite dansjes leren  
 15.30 uur
Lilian Walters komt de moves jullie 
voordoen in het Huttendorp.

❍ Polderbaggertocht 
  i  17.00 - 18.00 uur 
Lekker baggeren, je mag meedoen 
met een zwemdiploma. We verza-
melen op het terras van Bernardus. 
Na de tocht kan je douchen bij 
Bernardus.

❍ BBQ
 18.30 uur 
Het avondeten voor de kinderen 
wordt voor een groot deel ge-
sponsord en wel door Zandbergen 
‘Worlds finest meat’ en Café de 
Hoek. De BBQ is op het terras van 
Bernardus. Dat wordt smullen! Je ou-
ders, broers en zussen kunnen eigen 
eten meenemen, sluit gezellig aan.

Avondprogramma deel I
 tot 21.00 uur 
Alle deelnemers, ook de ‘niet-
slapers’ zijn tot 21.00 uur in het 
Huttendorp of bij de talentenshow 
welkom. UIterlijk 21.00 uur nemen 
we afscheid van de kinderen die 
niet blijven slapen en alle vaders, 
moeders, opa’s en oma’s.

❍ Sjoelcompetitie
 Na de BBQ
Iedereen die wil, jong en oud kan 
meedoen. 

❍ Talentenshow 
 20.00 uur
We zullen de talentenshow houden 
op het 1e veld van Bernardus, als 
het regent is de show in de kantine 
van Bernardus.

Avondprogramma deel II 21.00 uur - … 

Wat we na 21.00 uur gaan doen 
houden we als verrassing. Natuurlijk houden we rekening met de kinderen die aangeven te willen slapen.  
Desondanks zal het voor de meeste 
deelnemers een kort nachtje worden. 



Ons klusbedrijf biedt u een 
groot aantal diensten met  
betrekking tot ons kluswerk.

Hieronder vindt u onze  
specialiteiten.
• Timmerwerk
• Tegelwerk
• Meubelmaken
• Renovaties

www.klusbedrijf-m2.nl
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Wakker worden 
06.30 uur   
Wakker worden! Na veel te weinig 
slaap, staan we op. Samen met je 
vriendjes en vriendinnetjes haal je 
jullie hut leeg. Voor 7.00 uur vertrek 
jij uit het huttendorp.

Huttendorp leeg 
07.00 uur
Wij controleren of alle hutten leeg 
zijn en alle kinderen buiten het hut-
tendorp zijn. Er zijn vanaf deze tijd 
vrijwilligers in ‘de Kooi’ naast het 
huttendorp aanwezig zijn om daar 
de kinderen op te vangen waarvan 
de ouders het hutje gaan afbreken.

Afbreken hutten
07.00 uur 
Vanaf nu is het huttendorp gesloten 
voor kinderen. Er wordt een start-
signaal gegeven. De vrijwilligers 
zijn er om de veiligheid te bewaren 
en  geven aanwijzingen voor het 
scheiden van afval. Er zal zwaar 
geschut rondrijden, er ligt ge-
spleten hout en er zijn uitstekende 
spijkers. Doe voorzichtig en wees 
voorbereid! 

Zo zetten we een punt achter editie 
3 van Huttenbouw 2.0 en zullen we 
moeten bijkomen van een indruk-
wekkende week! 

Vrijdag 30 augustus

Snel & lenig, Rob van Haastregt

De activiteiten zijn mede mogelijk gemaakt door onderstaande partners. 



NIEUWBOUW

VERBOUW

ONDERHOUD

RENOVATIE

Dat is mooi van Van Mil

www.vanmil.nl



Wij zijn een zelfstandig aannemersbedrijf. 
Flexibiliteit en kwaliteit staan bij ons altijd 

voorop. Met dit uitgangspunt en onze jaren-
lange ervaring pakken wij elk (bouw)project 
met alle vertrouwen op en zullen deze naar 

tevredenheid uitvoeren.

www.pauldeboerbouw.nl



HARDHOUTEN KOZIJNEN
UIT EIGEN FABRIEK

Hazerswoude
Tel. 071-3412395

NIEUWBOUW • VERBOUW • 
OP- EN AANBOUW • 

RENOVATIE • ONDERHOUD



vink-tt.nl



www.willemvanduin.nl



Onze grote dank gaat uit naar de ondergenoemde sponsors. 
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Piet de Boer
Jelle Zijlstra Timmerbedrijf
Familie van der Zon
Zomerkamp Dirk Heemskerk
Ron-derneming, 
geluid en licht verhuur
DB Tegelzetbedrijf

Restaurant 
het Haasje

Tom is zorg en welzijn in de 
buurt. Niet per individu, maar 
met elkaar. Dat betekent niet 
dat mensen geen persoonlijke 
zorg meer krijgen, maar dat 
zorg- en welzijnsorganisaties 
de handen ineen slaan en samen zorgen 
voor een passend zorg- en welzijns-
aanbod. Eén aanspreekpunt dus, voor 
alle aanbieders van ondersteuning in de 
buurt. Dat is Tom.

In Tom zitten meerdere organisaties. 
Samen brengen wij zorg en welzijn bij 
mensen thuis of in de buurt. Omdat we 
het graag eenvoudig houden, hebben we 
ons samenwerkingsverband een per-
soonlijke naam gegeven: Tom in de buurt. 

Tom weet raad. Tom helpt een 
handje. Maar Tom betekent 
meer. De individuele letters 
staan voor onze kernwaarden: 
Talent, Ondersteuning en 
Meedoen.

De drie kernwaarden beschrijven precies 
wat wij doen: wij helpen volwassenen bij 
het inzetten van hun Talent. Niet meer 
kijken naar wat níet kan, maar kijken naar 
wat wél kan. Tom zorgt vervolgens voor 
passende Ondersteuning. Soms is dat 
speciale zorg en begeleiding. Soms een 
duwtje in de rug. Uiteindelijk bereiken 
we samen het doel: Meedoen. Iedereen 
hoort erbij. Iedereen telt. Daarom zeggen 
we bij Tom: iedereen doet mee!
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Een propvol leuk programma

...En natuurlijk  slapen  
in je eigen hut

Huttencrea • Sokkenvoetbal • 

Amerikaanse lunch • Bootcamp 

• Poppendokter • Viswedstrijd  

• Taekwondo • Paardenpret • 

Freerun • Tennisclinic • Spook-

tocht • en nog veel meer

Dank aan iedereen die zijn of haar steentje 
heeft bijgedragen aan deze Jeugdvakantieweek! 

Alle activiteiten, data en tijden zijn onder voorbehoud
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