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Jeugdvakantieweek

Stichting Jeugdwerk Hazerswoude Rijndijk

Huttenbouw 2.0 EDITIE 4 is een activiteit voor alle jeugd in  
Hazerswoude-Rijndijk. Dit jaar bouw je de hut op eigen terrein. 

Verder zijn er thuis-challenges in sport en spel. Bouwen is op eigen 
verantwoording. De mogelijkheden, zoals slapen in de hut of  

materiaal gebruik, bespreek jij met je ouders/begeleiders. 
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Huttenbouw
home editie

V E G N E L L A H C E E N

E R S P E C I C D G U E J

R B I T U H E T S I O O M

K I A E O L E I H O M P G

I N Q U N E E V D I A A S

E G T B T D I I E L A V P

Z O N T B I J T L Z A N O

I B U R G E M E E S T E R

N L U N C H T I S D E H T

G U T T E S N T B O U W E

D J I R T S D E W S I V N

S L A P E N I N D E H U T

H A M E R S P I J K E R S

ACTIVITEITEN
BBQ
BINGO
BURGEMEESTER
CHALLENGE
HAMERS
HOUT
JEUGD
LUNCH
MOOISTEHUT
ONTBIJT
PALLETS
SLAPENINDEHUT
SPIJKERS
SPORTEN
VERKIEZING
VISWEDSTRIJD
VRIENDJES
ZAAG
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* Je inschrijfnummer deelname is ook je lotnummer1

9 Los de 
puzzel op

mmm, BBQ  
Kan jij het lekkerste spiesje maken? 
Zet op donderdag 27 augustus de BBQ 
aan en maak foto’s van een gevari-
eerde vleesspies of juist een kleurrijke 
groentespies. Leef je uit in het maken van een bijbeho-
rend sausje en misschien win jij de BBQ challenge wel. 
Vraag wel hulp bij het bbqen van een volwassenen.
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Geheime Code in de Groene Hart Koerier
Week 1 t/m 5 van de zomervakantie geeft de Groene Hart Koerier je 
wekelijks 2 cijfers. Zoek ze op, vul de cijfers in en kraak de code.

surf je mee?
In week 3 van de zomervakantie vind  
je 5 letters verstopt op  
www.jeugdwerk-hazerswoude.nl. 
Surf rond op de website en kraak ook 
deze code.
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Homeedition

Belangrijk

•  Om mee te mogen doen is 
 inschrijven verplicht

•  Geen gebruik van verf en graffiti
•  Geen vuur bij het hout 
•  Zorg voor dichte schoenen
•  Bouwen met hamer en spijkers, niet 

met schroeftollen
•   Wij verzorgen pallets, maar het is 

handig is om zelf platen, balken en 
zeil te regelen

•  Was je handen regelmatig
• Gebruik alleen je eigen gereedschap
•  Ben je verkouden of grieperig deel 

dan niet je hut

Hallo allemaal
Deze 4e editie Huttenbouw is een bijzondere. 
Covid-19 zorgt voor afstand. Deze zullen we 
waarborgen. Als organisatie hebben we bedacht 
dat je thuis kunt bouwen, met vriendjes en 
vriendinnetjes, broers en zussen. Het bouwen 
kan op vakantie, op zolder of in de tuin. De 
materialen die je gebruikt mag jij uitkiezen. Wij 
kunnen hout leveren, vul dit in op je inschrijf-
formulier. Mogelijk kies je voor een hut van 
kleden, een tent opzetten kan ook! We kijken 
alweer uit naar jullie creativiteit! Deze editie 
gaan vast weer een heleboel mooie en fijne 
momenten opleveren.

Onder de noemer Zomerpret aan de Rijn  
worden er externe activiteiten, die bij clubs en 
verenigingen plaatsvinden, verspreid over de 
hele zomervakantie aangeboden. 
Wat kun je van ons verwachten? Een week vol 
opdrachten, challenges en contact op afstand. 
Deze krant kun je er goed bij gebruiken, dus be-
waar ‘m goed en geef het een mooi plekje zodat 
je het niet kwijtraakt. Zoals je van ons gewend 
bent, werken we met online inschrijven. We ge-
bruiken Facebook en Instagram voor de laatste 
updates en ontmoetingen. Je kan ook kijken op 
www.jeugdwerk-hazerswoude.nl/huttenbouw.

Huttenbouw Journaal
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Maandag 24 augustus
• Hut bouwen • Inschrijven burgemeester 
verkiezing • Burgemeester verkiezing

Dinsdag 25 augustus
• Ontbijt challenge ‘voor wie maak jij een ont-
bijtje klaar?’ • Deel je balspel • Pimp je hut

Woensdag 26 augustus
• Lunch challenge ‘show ons jouw picknick’ • 
Voortuin-Garage Verkoop • Viswedstrijd ‘Wie 
vangt de meeste, de grootste vis?

Donderdag 27 augustus
• Mooiste hut verkiezing • BBQ challenge ‘wie 
maakt de lekkerste spiesjes’ • Nachtje slapen 
in je eigen hut • Spookverhaal 

Vrijdag 28 augustus 
• Hut opruimen • Schoon hout inleveren • 
Afsluitspel

www.jeugdwerk-hazerswoude.nl/huttenbouw

Wat kan je verwachten challenge je mee?
Ondanks dat we niet op locatie zijn, kunnen we 
wel samen gave challenges doen. In deze krant 
staan opdrachten. Verdere uitleg op de website 
en de socials. 
De nummers 1,6,7,8 en 9 staan al ergens in de 
krant. Heb je het nummer ergens gespot?

Bouw je hut
Een hut bouwen kan met veel 
verschillend materiaal. Lekker 

timmeren en bouwen eventueel met behulp 
van volwassene. Misschien is er al een mooi 
beschut plekje in de tuin en hoef je alleen oude 
doeken er om heen te hangen. Ben je niet zo 
creatief dan kan je er ook voor kiezen om een 
tent op te zetten. Stuur je foto in.

Deel je balspel
Voetballen kan altijd, maar verzin je 
eigen balspel en speel het met wie 
je wilt. Stuur je foto in.
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Pimp je hut en win de  
mooiste hut verkiezing
Vorige edities hebben we hele gave 

gepimpte hutten gezien. Bedenk een thema 
en versier hier jouw hut mee. Wat dacht je van 
tropisch thema met Hawaii slingers, en palmbo-
men. De bouwinspectie komt de hut checken.

To Do ✔

   Voortuin-Garage verkoop. Stuur je foto in. 
Wij stellen voor om op woensdag 26  
augustus van 13.00 tot 16.00 uur ‘sale’ te 
houden. Heeft jouw buurt een eigen  
moment, dan is dat ook goed!

    Viswedstrijd. Stuur je foto in. 
Woensdagavond 26 augustus gooien we 
weer de hengel uit voor de grootste vis.

   Cosplay. Stuur je foto in.
       Kruip in de huid van jouw favoriet. Dat kan 

met make-up, schminck of verkleedkleren. 
Organiseer je eigen show.

   Lunch challenge ‘show ons jouw picknick’. 
Stuur je foto in.  
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Een goed ontbijt 

is een belangrijk begin van de dag. 
Challenge 3, voor wie maak jij je 
ontbijt op dinsdag 25 augustus? 

Stuur je foto in.

gezocht Nieuwslezer
Wil jij onze nieuwslezer zijn voor deze week?  
Meld je aan via info@jeugdwerk-hazerswoude.nl
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