


       HET IS ZOVER: 

   Vakantie Evenementen Teylingen 

     8 t/m 19 augustus 2016 

De laatste 2 weken van de zomervakantie volop evenementen en uit-

jes, waaronder koekjesbakken, trampolinespringen en een bezoek 

aan je familie in Blijdorp ;-) 

Alle evenementen vinden plaats in het gebouw van Scouting Boer-

haave, Sportlaan 5. Via www.ve-t.nl kunnen jullie op de hoogte blij-

ven van de evenementen, de laatste info en inschrijven voor de eve-

nementen!! 

Huttenbouwweek is op het IJsbaanterrein (tegenover scoutinggebouw) 

 Sponsoren (zie alle advertenties) bedankt voor uw bijdrage!  



    Halve meter Grillworst 

    Cadeau-idee voor verjaardag, visite of relatiegeschenk 



VAKANTIE EVENEMENTEN 2016 ! JIJ KOMT TOCH OOK ! 

Hallo Jongens en Meisjes van Voorhout! 

In het afgelopen jaar hebben wij als vrijwilligers van VET hard gewerkt om een mooi pro-

gramma samen te stellen. Dit kost veel tijd en energie, maar wij vinden het erg leuk om te 

doen en kijken uit naar de komende 2 evenementenweken . 

2 weken? Jazeker, we doen dit jaar één evenementenweek minder, maar dat wil niet zeggen 

dat we ook minder gaan doen! 

We gaan op de dag meerdere evenementen plannen, die soms langer duren dan gebruikelijk en 

doen we meer activiteiten in de avonduren. Kortom een gevarieerd en erg leuk programma 

(vinden wij zelf) waarin van alles te beleven valt. 

Ook dit jaar een dagje uit en dit keer naar Dierentuin Blijdorp in Rotterdam.  

Een beestachtig mooie dierentuin voor iedereen en grotendeels overdekt, dus als het regent 

(waar we niet van uit gaan) kunnen we in ieder geval binnen voldoende zien en beleven. We 

hopen dat veel kinderen meegaan op dit avontuur (tip: schrijf je tijdig in !!)  

De huttenbouwweek wordt weer een spectaculaire afsluiting van de zomervakantie, waarbij 

naast het bouwen van een enorme hut weer van alles te doen valt. 

We gaan “Moonlight Tobbetjesteken”, waarbij we de voorzitter van de Oranje Vereniging 

Voorhout als onze spreekstalmeester hebben weten te strikken! 

De TENTENNACHT was vorig jaar een succes en we hebben van veel 

kinderen gehoord dat ze spijt hadden dat ze er niet bij waren. Dit jaar 

dus de herkansing en we pakken groots uit. In samenwerking met Scou-

tinggroep Boerhaave hebben we een leuk programma bedacht waarbij 

spellen (o.a. verstoppertje spelen in huttendorp), liedjes bij het kamp-

vuur en natuurlijk warme chocolademelk horen. 

Kortom: een VET programma! 

Wij hebben er zin en hopen dat er heel veel kinderen tegen hun ouders zeggen: 

 We hoeven niet op vakantie in de laatste 2 weken! We hebben Vakantie Evenementen!” 

Tot ziens! 

Groeten, 

Stan, Merel, Romy, Lotte, Rens, Tess, Michael, Johan, Bryan en alle andere helpende han-

den! 

O ja, nog een oproep aan de ouders/verzorgers en/of broertjes en zusjes (vanaf circa 15 

jaar): mochten jullie (een paar uurtjes) willen helpen tijdens de huttenbouwweek: GRAAG!  





WEEK 1 (8 t/m 12 augustus)             

Maandag 8 augustus (10.00-12.00 uur)  

Bosspellen (o.a. Levend Stratego) en poffertjes eten (€ 1,50)  

Maandagavond 8 augustus (19.00-21.00 uur)  

Verrassingsprogramma  (€ 1,50). (kom ‘s morgens naar het bosspel, dan kom je 

te weten wat we gaan doen. In de pauze is de kantine open voor snoep en chips 

(limonade krijg je van ons). 

Dinsdagavond 9 augustus (19.00-21.00 uur) 

Meidenavond (€ 2,50)      

Wie maakt de mooiste cup cake, fotoshoot, make-up hoek en meer!!! 

Woensdag 10 augustus (9.30-12.00 uur) vrije inloop 

Game-ochtend op grote schermen (€ 1,50)  

Heb je WII controllers: neem mee! (zet wel even je naam er op) 

Voor de meiden o.a.: Just Dance !, Pyramidebowlen 

Voor de jongens o.a.: Mario Karten, Pyramidebowlen 

Vervolg programma week 1: zie verderop in het programmaboekje. 

Dinsdagavond 9 augustus (19.00-21.00 uur) 

Jongensavond (€ 2,50)      

Programma: MEER VOOR MANNEN !!!!!! (via Facebook en site later meer info) 

Dinsdag 9 augustus (10.00-12.00 uur)  

Koekjesbakken & spelletjes (gesponsord door Bakker Ammerlaan). 

Tijdens de jongens-meidenavond kunnen de koekjes worden opgehaald. 



Inschrijfinformatie 

Voor een aantal activiteiten is het gewenst vooraf in te schrijven 

en te betalen. Er is een maximaal aantal deelnemers mogelijk.  

 Dit geldt o.a. voor Blijdorp en de Huttenbouwweek. 

  Voorinschrijven is ook nog eens voordelig!* 

Inschrijven kan via de site www.ve-t.nl onder het kopje: 

“INSCHRIJVEN” waar ook meer informatie te vinden is over de ac-

tiviteiten. 

Ook zijn wij te volgen via Facebook en Twitter, en houden wij ie-

dereen op de hoogte van de laatste nieuwtjes! 

 * LATERE INSCHRIJVING IS € 2,50 DUURDER 

Wist je dat onze LEGO prijzen gemiddeld 

15% lager zijn dan bij Intertoys of Bart 

Smit e.a.? Tot snel! 

Grote collectie Depesche: 

De makers van Topmodel 

Monster Cars 

Horses Dreams 

Miss Melody 



Vervolg programma WEEK 1 (8-12 augustus) 

Woensdagmiddag 10 augustus (13.45-16.15 uur) € 10,00 

2 uur Springen op Trampolines en Dodgeball bij Jump-Inn in Noordwijk.  

(V. Berckelweg 34 te Noordwijk) 

Verzamelen bij scoutinggebouw met je fiets !!!!! 

Niet fietsen ?: zelf voor vervoer zorgen (wel verzamelen bij scouting).  

Donderdag 11 augustus (10.00-12.00 uur) 

KINDERKUNST: Wie is het creatiefst (€ 1,50) 

Vrijdag 12 augustus (9.00-17.00 uur) inschrijven gewenst ivm busvervoer 

DIERGAARDE BLIJDORP in ROTTERDAM € 17,50 (incl. busvervoer) * 

9.00 uur verzamelen bij scouting en ‘s middags rond 16.00 uur vertrekken 

we weer naar Voorhout. 

Kinderen gaan onder begeleiding door de dierentuin wandelen. Mogen ze 

zelfstandig gaan wandelen: Geen probleem geef het even door bij inschrij-

ving. We hebben een centrale verzamelplaats in de dierentuin. 

Donderdagavond 11 augustus (19.00-21.00 uur)  

BINGO-AVOND !!! (€ 1,50)  Er is deze avond ook kantine (snoep, chips e.d.) 

Prijzen: o.a. kadobonnen van: Limburgia, Toys2Play en Pims Place 

HOOFDPRIJS: GRATIS MEE NAAR BLIJDORP of HUTTENBOUW 



Algemeen 

De Vakantie Evenementen Teylingen en overige meewerkende verenigingen 

en vrijwilligers houden zich het recht voor eventuele aanpassingen of wijzi-

gingen in het programma aan te brengen. 

Zij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of gevolgen, 

die voortkomen uit deelname aan of bijwoning van activiteiten bij of tijdens 

de activiteiten in dit programma vermeld. 

Info: www.taartenvoorhout.nl 





WEEK 2 (15-19 augustus) HUTTENBOUWWEEK (voorinschrijving € 12,50) 

Maandag 15 augustus (11.00-16.00 uur) (inschrijven verplicht!) 

De eerste dag van de huttenbouw.  

Vanaf 11.00 uur ben je welkom om te gaan bouwen. Let op: als jullie in groepjes 

komen even gezamenlijk aanmelden, dan kun je sneller gaan bouwen. 

Dinsdag 16 augustus (10.00-16.00 uur) 

Ook vandaag lekker verder bouwen aan de hutten. In de middag  

kun je zelf lekker gaan sporten op het veld. 

Vandaag wordt de “Burgemeester van het Huttendorp” gekozen en de burge-

meester van Teylingen maakt om 13.30 uur bekend wie het is! 

Dinsdagnacht 16 augustus “TENTENNACHT” (18.00-09.30 uur)  

Overnachten op de ijsbaan in je eigen tent. 

In samenwerking met de leiding van scoutinggroep Boerhaave organiseren 

we voor de 2e keer de TENTENNACHT. 

Om 18.00 uur gaan we eerst eten: 

Met dank aan  SLAGERIJ VOORDOUW (hamburgers) 

   BAKKER AMMERLAAN (broodjes) 

   PIMS PLACE (patat)  

   LIMBURGIA (schepijs) 

Daarna een programma met spelletjes, kampvuur, warme chocomelk en een 

gitarist van wereldklasse. 

Info en inschrijven ?: zie site. 

Schrijf je op tijd in, want er is plaats voor maximaal 25 tenten. 

Kosten € 5,- per deelnemer (voorinschrijving gelijk met huttenbouw) 

Vervolg programma week 2: zie verderop in het programmaboekje. 









WEEK 2 (15-19 augustus) HUTTENBOUWWEEK (vervolg) 

Woensdag 17 augustus (10.00-16.00 uur)  

Lekker verder bouwen aan de hut, maar er zijn ook andere dingen te doen!  

Samen met Scoutinggroep Boerhaave organiseren we deze dag spelle-

tjes voor de huttenbouwers.  

Donderdag 18 augustus (10.00-16.00 uur) 

De laatste dag dat er aan de hutten gebouwd kan worden.  

In de middag lekker springen en klauteren op een groot luchtkussen van:  

    IJVENTS LUCHTKUSSENVERHUUR 

 Ook zal op deze dag de mooiste hut bekend worden gekozen ! 

 Deze verkiezing zal worden uitgevoerd door een bouwexpert: 

    Van Schooten Bouwmaterialen  

Donderdagavond 18 augustus (vanaf 18.15 uur) 

Rond 18.30 uur komt de brandweer om de boel eens lekker schoon te spui-

ten. Neem je zwemkleding en handdoek mee. Omkleden kan in de tenten op 

het terrein. 

SLOPEN (rond 19:30 uur): als de brandweer is vertrokken dan zal het 

STARTSEIN gegeven worden voor de sloop van de hutten.  

Vrijdagochtend 19 augustus (10.00-11.30 uur)  

Nog even helpen met spijkers zoeken. Als alles is opgeruimd krijgen jullie 

nog een verrassing!! 

Woensdagavond 17 augustus (19.30-21.30 uur)  

MOONLIGHT TOBBETJESTEKEN met SPECIAL GUEST: Paul Jochemz 

KOM VERKLEED EN WIN EEN MOOIE PRIJS !!!!! 



Welke stripfiguren staan er nog meer ? 

Zoek en mail ze naar secretaris@ve-t.nl en 

win misschien een leuke prijs! 

 







  REGLEMENT HUTTENBOUW: 

Het is strikt verboden open schoenen te dragen. Geen toegang tot de ijs-

baan met open schoenen of slippers (geldt ook voor bezoekers !!!) 

Neem je eigen nijptang en zaag mee (voor spijkers zorgen wij). 

Jullie krijgen een hamer (mag je meenemen na afloop). Deze worden be-

schikbaar gesteld door onze HOOFDSPONSOR:   

 

 

 

 

Begeleiding door volwassene is verplicht bij deelnemers onder de 10 jaar. 

Volg de instructies van de leiding (herkenbaar aan de blauwe t-shirts) op. 

Het hout wordt eerlijk verdeeld (alle hutten krijgen bonnetjes om hout te 

halen). Het is verboden om eigen hout mee te nemen! Afvoerkosten zullen 

voor uw rekening zijn!    Bouwhoogte maximaal 1 verdieping!  

Met z’n allen bouwen, dus ook met z’n allen opruimen!  

ER ZIJN OOK WEER INLEGZOOLTJES BESCHIKBAAR VOOR € 7,50 

     ZIE DE WEBSITE: VEILIGEVOETEN.NL 




