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Feest? Ja, feest! Dit jaar bestaat het huttendorp 40 
jaar, dat moet natuurlijk gevierd worden. Vorig jaar 
kon iedereen een thema verzinnen voor dit jaar. 
Omdat we dus jarig zijn, vonden wij het thema 
‘Feest!’ wel heel erg passen. Misschien is het je 
de afgelopen jaren al een beetje opgevallen. Maar 
wij zijn bezig om onze huisstijl te veranderen. Vorig 
jaar heeft het boekje al een upgrade gekregen. Dit 
jaar is het logo en onze kleding aan de beurt. Op 
de voorkant van het boekje kun je al een glimp van het nieuwe logo 
zien. Hoe hij er echt uit gaat zien, houden we nog even spannend. 
Maandagochtend gaan we het nieuwe logo onthullen. 

Ook dit jaar ligt er weer genoeg hout om mooie hutten te bouwen. 
Maak jij dit jaar de mooiste hut? Naast het bouwen van hutten, gaan 
we natuurlijk ook weer in een boot varen, door de modder rollen en 
springen op geweldige springkussens. Wij hebben er super veel zin in!

Lees je dit stukje en mag je niet meer mee doen, maar baal je daar 
enorm van? Meld jezelf dan snel aan om vrijwilliger te worden. Zo ben 
je er toch weer bij en kun jij helpen aan een super leuk evenement. Je 
kunt jezelf via onze website aanmelden.

Ik wil de gemeente Lansingerland, Staatsbosbeheer, onze sponsors en 
alle vrijwilligers bedanken voor het helpen met het realiseren van het 
huttendorp. Zonder jullie zou het huttendorp niet zijn wat het nu is. 

Namens het hele bestuur wil ik alle kinderen een geweldig huttendorp 
wensen. Tot maandag 26 augustus!

Ruben, voorzitter stichting JeugdSpeelWeek.

VOORWOORD
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Ruben, voorzitter.
Eindverantwoordelijk voor het 
huttendorp, kun je alles vragen.

Marja, secretaris.
Rechter- en linkerhand van 
het bestuur, iets met eten en 
drinken.

Anjeska, penningmeester
Verantwoordelijk voor het geld 
en inschrijvingen.

BESTUUR
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Jan, hout en terrein.
Regelt al het hout en zorgt voor 
de indeling van het huttendorp.

Maarten, vrijwilligers.
Aanspreekpunt voor alle vrijwilligers, 
iets met springkussens en survival.

Erg weinig hé? Voorheen bestond 
het bestuur uit een 9-tal leden.
Denk jij het in je te hebben om 
ons te kunnen versterken met 
jouw geweldige organisatorische 
skills? Stuur dan een mailtje naar 
info@jeugdspeelweek.nl. ?
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met afval?
• dit in de afvalzak doen die aan het begin van iedere dag wordt uitgedeeld 
door het bestuur
• aan het einde van iedere dag weggooien in de daarvoor bestemde container 
(bij de poort)

met alcohol?
• dit is niet toegestaan op of rond het huttendorp terrein

met vuur?
• open vuur op of rond het huttendorp terrein is niet toegestaan
• roken tussen de hutten ook niet, op het terras staan asbakken voor de 
liefhebbers

met je fiets?
• deze kan worden geplaats in de daarvoor gecreëerde fietsenstalling. Staat je 
fiets hier niet? Let dan op, politie beboet verkeerd geplaatste fietsen

vrijdagochtend?
• de hut mag alleen nog maar uit (on-verlijmd) hout en spijkers bestaan
• plastic e.d. weggooien in de daarvoor bestemde afvalcontainers (bij de poort). 
Mocht dit toch nog op, aan of in de hut zitten, kan stichting JeugdSpeelWeek 
een factuur sturen voor de gemaakte afvoerkosten. 

WAT TE DOEN...
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• tijdens het huttendorp zullen er verschillende fotografen rondlopen. 
Deze fotografen zijn door het bestuur aangewezen en dragen daarom een 
vrijwilligers t-shirt. De foto’s die door onze vrijwilligers worden gemaakt kunnen 
deel uitmaken van een activiteit van het huttendorp of kunnen worden gebruikt 
voor promotiedoeleinden van stichting JeugdSpeelWeek

• is het niet toegestaan om via een andere weg behalve de poort, het huttendorp 
terrein te betreden (dus ook niet aan de achterkant van het huttendorp)

• zijn laserpennen verboden. Dit kan leiden tot aangifte en wegsturen van het 
huttendorp

• houd met het parkeren van de auto rekening met de gasten van het restaurant 
’t Zeeltje

• let op met je auto, er zijn ruim 400 kinderen die dagelijks deelnemen aan het 
huttendorp. Het zou verschrikkelijk zijn als er iets verkeerd zou gaan

• heb je medische hulp nodig? Je vindt onze EHBO-post aan de achterkant 
van het huttendorp terrein

Is er iets niet helemaal duidelijk? Of heb je andere vragen? Deze kunnen altijd 
worden gesteld aan het bestuur of voorin het huttendorp bij de inschrijfkeet.

EN VERDER..
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Survivallen is hartstikke leuk! Uiteraard moet alles wel goed gaan, juist 
daarom hebben we toch wat regeltjes opgesteld:

• Je mag alleen mee doen aan de survival als je 8 jaar of ouder bent en een 
zwemdiploma hebt

• Ben je nog net geen 8 maar heb je wel een zwemdiploma? Dan is de ouder 
die met je mee gaat verantwoordelijk

• Voordat je begint met survivallen krijg je een bandje. Doe dit bandje niet af, 
anders mag je niet meer meedoen aan de survival.

SPELREGELS SURVIVAL
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MAANDAG
10.00 uur Start huttendorp
10.00 uur Hutten bouwen
12.00 uur Lunchtijd
11.00 uur Inschrijven: 

  • Survival
  • Kanoën en zeilen
  • Vissen

16.00 uur Einde dagprogramma

DINSDAG
10.00 uur Start dagprogramma
10.30 uur Start kanoën en zeilen (volgens inschrijving min. 8 jaar en  
  diploma verplicht)
11.00 uur Inschrijven: 

  • Survival
  • Vissen

12.00 uur Lunchtijd
16.00 uur Einde dagprogramma
19.00 uur Vissen (in samenwerking met visvereniging ‘De Bleiberg’)

WOENSDAG
10.00 uur Start dagprogramma
10.30 uur Start survival (volgens inschrijving)
12.00 uur Lunchtijd
16.00 uur Einde dagprogramma
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DONDERDAG
10.00 uur Start dagprogramma
10.30 uur Start springkussens
11.00 uur Start hutten keuren
11.30 uur Inleveren slaapformulier (na keuring hut)
12.00 uur Lunchtijd
14.00 uur Laatste kans inleveren slaapformulier (na keuring hut)
15.00 uur Einde dagprogramma

DONDERDAGAVOND
18.00 uur Start avondprogramma
18.00 uur Uitdelen bandjes voor het eten  
  en slapen (Bandjes om? Terrein  
  niet meer verlaten!)
18.30 uur Diner tijd
21.30 uur Welterusten ouders
21.30 uur Start spelletjesavond 
00.00 uur  Iedereen die niet is uitgenodigd  
  voor de nacht heeft het huttendorp verlaten.

VRIJDAG
06.00 uur Wakker worden
07.00 uur Afbreken, opruimen en naar huis (hut kaal achterlaten)
07.30 uur Iedereen naar huis om bij te slapen
08.30 uur Einde huttendorp
  Tot volgend jaar!
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Iedereen wil graag blijven slapen in hun eigen gemaakte hut. Natuurlijk moet 
hij wel veilig genoeg zijn om in te blijven overnachten. Daarom heeft het 
bestuur (onder leiding van onze veiligheidsspecialist) een team aangesteld 
om deze op donderdag te controleren. Hieronder vind je de punten die jouw 
hut veilig maken.

• je hut mag niet op het middenpad worden gebouwd
• je hut mag 1 verdieping hebben
• er mogen maximaal 8 kinderen per hut, dit geld ook voor het blijven slapen
• de ingang van de hut is op de begane grond, aan de kant van het middenpad 
en is groot genoeg dat het bestuur en vrijwilligers eenvoudig naar binnen 
kunnen om in geval van nood hulp te bieden
• er mogen geen losse stukken hout in, op of om de hut liggen. Dit graag 
aan het einde van iedere dag op het middenpad leggen zodat dit eenvoudig 
opgeruimd kan worden 
• let bij het bouwen op spijkers die van bovenaf naar binnen worden getimmerd 
(die zijn aan de binnenkant levensgevaarlijk!)
• veranda’s en loungesetjes tussen hutten zijn wegens ruimtegebrek niet 
toegestaan
• bouwwerken mogen NIET worden voorzien van verf of iets dergelijks.

Pas na goedkeuring is slapen in de hut toegestaan. Indien een hut niet aan 
de voorschriften voldoet krijg je de kans om tot donderdagmiddag 14.00 uur 
je hut in orde te maken. Wordt deze daarna weer afgekeurd, dan zal er geen 
toestemming zijn voor het slapen op donderdagavond. Mocht je tijdens het 
bouwen twijfels hebben, kan er altijd om advies worden gevraagd bij het 
bestuur.

HUTTENKEURING
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Een van de leukste dingen aan het huttendorp is toch wel het blijven slapen in 
de eigen gemaakte hut. Om dit zo goed mogelijk te laten verlopen zijn er een 
aantal spelregels opgesteld.

• De contactpersoon op het slaapformulier moet binnen 15 minuten aanwezig 
zijn in geval door keuze van kind of bestuur ophalen nodig is

• Als je niet blijft slapen, wat we natuurlijk niet hopen, zorg dan dat donderdag 
aan het einde van de middag je hut alleen nog maar uit hout bestaat. De rest 
kun je kwijt in de afvalbak die aan het begin van het huttendorp staat

• Als je denkt spullen te moeten meenemen die niet op een huttendorp 
thuishoren, loop je het risico dat deze niet alleen in beslag worden genomen 
maar dat je ook van het huttendorp wordt verwijderd

• Op vrijdagochtend 07.30 uur gaan de laatste kinderen weg. Zorg als ouder 
dat je op tijd bent

Is iets niet helemaal duidelijk? Vraag het dan aan de leiding die op het terrein 
loopt, of ga naar de inschrijfkeet. Zij kunnen je bijna altijd helpen. 

SPELREGELS DONDERDAGAVOND/NACHT
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Hoe gek het ook klinkt, ieder jaar wordt het voor ons lastiger om vrijwilligers te 
vinden. Alsof ze in rook opgaan. We vinden dit toch best wel jammer. Vooral 
omdat er zoveel ouders/verzorgers vragen naar volgend jaar. We weten alleen 
niet of we volgend jaar wel redden zonder de hulp van meer vrijwilligers. Aan de 
antwoorden: ‘Dan hoop ik dat er genoeg vrijwilligers zich aanmelden.’, hebben 
we niets. Actie is wat we willen zien. Schrijf je in en help ons de huidige en 
volgende edities werkelijkheid te maken. Ben jij degene die dit zegt of ken je 
nog iemand, twijfel dan niet. 
Meld je dan aan via de mail (info@jeugdspeelweek.nl), stuur een Facebook 
berichtje of meld je aan via onze website: www.jeugdspeelweek.nl. Je kunt 
ons dit jaar ook nog steeds helpen. We zien je aanmelding tegemoet!

VRIJWILLIGERS
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Het huttendorp in Bleiswijk is voor alle basisschoolkinderen de hele week 
gratis toegankelijk. Dat is uniek in Nederland. De stichting JeugdSpeelWeek is 
dan ook zeer trots dat dit met gemeentelijke subsidie en welwillende sponsors 
nog steeds mogelijk is. Hun bijdrage is zeer belangrijk.
Met geld alleen organiseer je natuurlijk geen huttendorp. Wij beschikken 
gelukkig over enthousiaste vrijwilligers die een deel van hun vakantie 
opofferen om mee te kunnen helpen met dit spektakel. Voor volgend jaar 
zijn wij nu al op zoek naar sterke papa’s, stoere mama’s, toffe opa’s en lieve 
oma’s die ons een handje willen helpen. Neem daarom contact op met de 
stichting JeugdSpeelWeek via vrijwilligers@jeugdspeelweek.nl, of bel met 
06–46 35 19 89 om je als vrijwilliger aan te melden voor het huttendorp.

Bedankt namens alle deelnemende kinderen voor je bijdrage aan het 
huttendorp!
Het bestuur van de stichting JeugdSpeelWeek Bleiswijk.

BEDANKT
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Stichting JeugdSpeelWeek
Telefoon: 06 – 46 35 19 89
Website: www.jeugdspeelweek.nl
Facebook: www.facebook.com/jeugdspeelweek
Iban:  NL35 RABO 0107 6431 38

Email:
Algemeen: info@jeugdspeelweek.nl
Ruben:  ruben@jeugdspeelweek.nl
Anjeska: anjeska@jeugdspeelweek.nl
Marja:  marja@jeugdspeelweek.nl
Jan:  jan@jeugdspeelweek.nl
Maarten: maarten@jeugdspeelweek.nl

CONTACT
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www.anthura.nl

Unlimited in varieties
Offering unlimited 
possibilities

Veel plezier 

met de spingkussens 

tijdens de

Jeugdspeelweek!


