
Hallo allemaal
Huttenbouw 2.0 editie 6 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 is voor alle kinderen. De 
kinderen van groep 3 t/m brugklas mogen donderdagavond blijven slapen.  
Kijk op www.jeugdwerk-hazerswoude.nl/huttenbouw

Huttenbouw Journaal
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Maandag 15 augustus 
Huttendorp geopend: 08.30-17.00 uur
Ouders bouwen met kinderen de hut, nadat 
inschrijving en locatie van de hut bij informatie 
tafel is voldaan. Neem je eigen gereedschap 
mee en ga aan de slag.

Burgemeester verkiezing / doop van het 
huttendorp: 16.00-16.30 uur
Lijkt 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 2022.

Skeeleren met Vijk: 18.15 uur
VIJK organiseert voor 25 kinderen op de  
skeeler baan in Leiderdorp (Boomgaardlaan 18) 
een skeeleractiviteit. De baan is open om  
18.15 uur, het start om 18.30 uur. In een uur 
maak je spelenderwijs kennis met skeeler
vaardigheden. Bescherming (pols, knie, elleboog 
en helm) is verplicht.

Dinsdag 16 augustus 
Huttendorp geopend: 08.30-17.00 uur

Ontbijt: 08.30 uur
Neem zelf je boterhammetje of wat fruit mee, 
dan starten we de dag met zijn allen in een 
groot gezellig ontbijt.

Tshirt versieren: 10.00-11.30 uur
Stichting De Rode Wip organiseert in het  
Huttendorp Tshirt versieren. Neem hiervoor 
zelf een wit shirt of hemd mee. Wij zorgen voor 
de textielstiften en andere spullen om het een 
supercool shirt te laten worden.

Pimp je hut: 10.00-12.00 uur
Versier je hut, wordt jouw hut verkozen tot 
‘mooiste’? Verzamel zelf stoepkrijt, oude lappen 
stof, tijdschriften in het thema ‘vakantie’ en 
neem het mee!

Sport en spel: 14.00-15.00 uur
Voor iedereen iets leuks, ben je erbij?

Poppendokter: 14.30-16.00 uur 
In kinderdagverblijf locatie Partou tegenover 
het Huttendorp, mag je vanmiddag naar een 
heuse poppendokter. 

Spooktocht: 21.30-23.30 uur
Deelname is vanaf groep 7 en ouder. We starten 
vanaf Rijndijk 5F. Je kunt meefietsen vanaf 
Sport2bFit om 21.00 uur.

Programma
Wat kan je verwachten

Belangrijk
•  Openingstijden huttendorp  

ma t/m wo; 8.30 - 17.00 uur
 do; 8.30 - 21.00 uur
•   We gebruiken geen elektrisch  

gereedschap
•  In de bouwkeet vind je onze 

E.H.B.O. post
•  Donderdagnacht voor  

deelnemers groep 3 t/m brugklas
•  Vuur, mobiel en energiedrank 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

•  Er is geen kinderopvang aanwezig
•    Om mee te mogen doen aan 

sommige activiteiten van  
Stichting Jeugdwerk is  
inschrijven verplicht

Woensdag 17 augustus 
Huttendorp geopend: 08.30-17.00 uur

Verhalenverteller: 09.00-10.00 uur
Hou je van voorlezen of word je graag  
voorgelezen kom dan naar de circustent.

Sport en spel: 10.00-11.00 uur
Ook nu gaan we iets actiefs doen. 

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

Ruil/speurmiddag: 13.00-16.00 uur
Vanmiddag kun je meedoen met het ruilspel en 
de speurtocht. Start wanneer je wilt en rond het 
af voor 16.00 uur. Informatie ontvang je bij de 
informatietent.

Scouting Rheijnewoud: 13.30-16.00 uur
20 kinderen mogen komen kijken hoe leuk 
scouting is. Kom mee doen en laat je uitdagen!

Aspasia: 14.00-15.30 u
14.0014.45 uur: 45 min gym en volleybal
14.4515.30 uur: 45 min gym en volleybal
Doe gezellig 1,5 uur lang mee, je schrijft je in 
voor volleybal en gym.

Yeah,  Yeah,  
we mogen  we mogen  

weerweer

Voor meer informatie kom  
je naar de legertent.
Groene kopjes zijn activiteiten 
buiten het Huttendorp.
De blauwe kopjes zijn activiteiten 
binnen het Huttendorp.



Programma
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Polderbaggertocht: 17.30 uur 
Voor iedereen met een zwemdiploma. Daarbij 
loop en klauter je ongeveer 5km, het is een 
heuse tocht. Strik je schoenen goed en neem 
warme kleding mee voor na afloop. Kom samen 
met een begeleider. Locatie: Rijndijk 5F

Viswedstrijd: 19.00-20.00 uur 
Stichting J.J.B. organiseert 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. Inschrijven verplicht. 

Donderdag 18 augustus
Dit is de dag dat je in je hut mag  
slapen. Ben je er klaar voor?

Alphen Vitaal: 10.00-12.00 uur
Drie sportcoaches komen leuke sport en spel 
activiteiten doen.

Knutselen: 10.00-11.30 uur 
Stichting De Rode Wip organiseert in het  
Huttendorp een knutselactiviteit.  

Voetbalclinic: 14.00-15.30 uur
Kom naar Bernardus in sportieve kleding en als 
je voetbalschoenen hebt mag je deze
aandoen.

Mooiste hut verkiezing: 15.30-16.00 uur 
Eindelijk is het tijd voor de verkiezing. Wie weet 
wordt jouw hut verkozen tot de mooiste. 

Diner: 18.30 uur
We zijn te gast op het terras van Bernardus, de 
kantine is open. Alleen het avondeten voor de 
deelnemende kinderen, sponsors en  
vrij willigers wordt gesponsord. Familie en 
vrienden zijn ook welkom, sluit gezellig aan.

Wat kan je verwachten Avondprogramma deel I
tot 21.00 uur
Alle deelnemers, ook de ‘nietslapers’ zijn tot 
21.00 uur in het Huttendorp of op het terrein 
van Bernardus welkom. 
Als je wilt kan je meedoen aan de  
sjoelcompetitie en de talentenshow.

Uiterlijk 21.00 uur nemen we afscheid van 
iedereen die niet in het huttendorp blijft slapen.

Avondprogramma deel II 
21.00 uur - … 
Wat we na 21.00 uur doen is een verrassing. 
Natuurlijk houden we rekening met de kinderen 
die aangeven te willen slapen. Het zal voor de 
meeste deelnemers een kort nachtje worden.

Vrijdag 19 augustus

Wakker worden: 07.00 uur
Wakker worden! Na veel te weinig slaap, staan 
we op. Samen met je vriendjes en vriendinnetjes 
haal je jullie hut leeg en vertrek je voor 07.15 uur 
uit het huttendorp.

Huttendorp leeg: 07.15 uur
Wij controleren of alle hutten leeg zijn en alle 
kinderen buiten het huttendorp zijn. Er zijn 
vanaf deze tijd vrijwilligers in ‘de Kooi’ naast 
het huttendorp aanwezig om daar de kinderen 
op te vangen waarvan ouders het hutje gaan 
afbreken. Voor iedere hut verwachten wij twee 
volwassenen voor het afbreken.

Afbreken hutten: 07.30 uur 
Na een algemeen signaal is het huttendorp  
gesloten voor kinderen. De vrijwilligers zijn er 
om de veiligheid te bewaren en geven aan
wijzingen voor het scheiden van afval. Er rijdt 
zwaar geschut rond, er ligt ge spleten hout en 
er zijn uitstekende spijkers. Doe voorzichtig en 
wees voorbereid! Denk aan gesloten schoeisel.

Schuimparty: 14.30-16.00 uur
Kom je ook naar Speeltuin de Rode wip met twee 
dj’s mix the match. Kosten 2 euro pp contant, 
eventueel ook de mogelijkheid om via een QR 
code te betalen aan de ingang van de speeltuin.

Dance department: Dansen
Oefen je dansmoves
Groep 3 tm 5: 15.0016.00 uur (max. 25 kids)
Groep 6 tm 8: 16.0017.00 uur (max. 25 kids)

Sport2bfit: Boksen
Werk aan je Boksskills
Groep 3 tm 5: 15.0016.00 uur (max. 15 kids)
Groep 6 tm 8: 16.0017.00 uur (max. 15 kids)

Zaterdag 20 augustus
Opblaasbare buikschuifbaan: 13 uur
Kom je ook naar de 17 meter lange  
buikschuifbaan in speeltuin De Rode Wip.

Wordt mede mogelijk 
gemaakt door:


