


EINDELIJK: ZOMERVAKANTIE 

We hebben het weer voor elkaar gekregen! 

Een weergaloos programma vol sport, spel, 

bouwen, uitjes en creatieve evenementen voor 

in de laatste 3 weken van de zomervakantie!  

Het thema is: STRIPHELDEN, die tijdens de evenementen op allerlei 

momenten kunnen verschijnen. 

Alle evenementen vinden plaats in Scouting Boerhaave, Sportlaan 5. 

Via www.ve-t.nl kunnen jullie op de hoogte blijven van de evenemen-

ten, de laatste info en inschrijven voor de evenementen!! 

Sponsoren (zie advertenties) bedankt voor uw bijdrage! Zonder u had 

het niet mogelijk geweest deze weken te organiseren. 

Lid of vriend worden: zie blz 23 van 

dit boekje of www.ve-t.nl (Lid en 

Vriend). 

Veel plezier tijdens de evenementen !!!! 

De vrijwilligers van VET !!!!! 





         MOGEN WIJ ONS EVEN VOORSTELLEN ? 

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 3 evenementenweken. Om het overzichtelijk te 

houden worden de activiteiten per commissie georganiseerd.  

De commissie Sport & Spel/Dagjes Uit (Marloes, Merel, Ruben, Thijs, Stan en Lotte). Zij 

hebben een afwisselend programma bedacht dat veel nieuwe onderdelen bevat waaronder 

Dobbelbal en Waterspelen (die hopelijk dit jaar wel doorgaan, dus hopen op mooi weer), 

maar gelukkig ook weer het traditionele dagje Linnaeushof en bowlen en boerengolf! En 

natuurlijk leuke spellen tijdens de huttenbouw! 

De commissie Creatief (Lonneke, Romy en Carla). Zij hebben o.a. de onderdelen jongens– 

en meidenavond en de knutselactiviteiten bedacht. Met dit jaar verrassende nieuwe knut-

selwerken!! 

De commissie Huttenbouw (Michael, Rens, Bas, Johan Bryan en Tjeerd) zorgen er voor dat 

er weer van alles in elkaar gespijkerd (en afgevoerd) kan worden en voor de jaarlijkse 

spetterende afsluiting met brandweer en eten. Altijd weer een geweldige week! 

De commissie Tentennacht (Lotte, Merel, Ruben en Tjeerd) geeft invulling aan een nieuw 

onderdeel: slapen in je eigen tent tijdens de huttenbouwweek, afgesloten met een heerlijk 

ontbijtje en daarna weer lekker verder timmeren!!! 

De commissie Horeca (Saadet, Lotte en Johan) zorgt voor de warme en koude dranken en 

snoep(zakjes) en voor alle andere inkopen die nodig zijn voor de evenementen en verzorging 

van vrijwilligers en deelnemers. 

Secretariaat (Corinne en Carla) zorgt er voor dat alle inschrijvingen goed verwerkt wor-

den, vraagbaak voor vrijwilligers en coördineert alle vergaderingen en verslaglegging. 

Bestuur (Bryan, Carla, Corinne, Johan en Stan) zorgt voor het zo goed mogelijk organise-

ren van alle randzaken die nodig zijn voor de evenementen, zoals het regelen van geld, 

zoeken sponsoren en contacten onderhouden met Gemeente en Scouting. 

Kortom: er komt heel wat bij kijken! 





WEEK 1 (3 t/m 7 augustus)             

Maandag 3 augustus (10.00-12.00 uur)  

Vossenjacht en poffertjes eten (€ 1,50) 

Dinsdag 4 augustus (10.00-12.00 uur)  

Koekjesbakken & spelletjes (gesponsord door Bakker Ammerlaan) 

Dinsdagavond 4 augustus (19.00-21.00 uur) (inschrijven gewenst) 

Meidenavond (glitter en glamour) (€ 2,50)      

Met pannenkoeken, modeshow en hele leuke glamour knutselactiviteit 

Woensdagmiddag 5 augustus (14.00-16.00) 

Waterspelen (mee: zwemkleding en Supersoaker!) (€ 1,50) 

 Let op! Bij regen/kou gaan we binnen knutselen!!!! 

Voor doorgang Waterspelen zie Facebook en Twitter 

Donderdag 6 augustus (10.00-12.00 uur) 

Dobbelbal: het spel waarbij de dobbelsteen bepaalt of je wint of niet!! (€ 1,50) 

Donderdagavond 6 augustus (19.00-21.00 uur) 

Superbingo (hoofdprijs gratis naar Linnaeushof met VET)  (€ 1,50) 

Vrijdagmiddag 7 augustus (12.00-16.30 uur) (inschrijven gewenst) 

Boerenmiddag (boerderij VD Geest in Warmond) (€ 7,50), lid (€ 6,50) 

Spelletjes & activiteiten op/rond de boerderij (zwemdiploma verplicht). 

Kinderen tot 10 jaar gaan met de auto, vanaf 10 jaar met de fiets. 

 (wie wil er rijden?: mail even naar secretaris@ve-t.nl ) 

mailto:secretaris@ve-t.nl


Inschrijfinformatie 

Voor een aantal activiteiten is het verplicht vooraf in te schrijven 

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

Voor een aantal activiteiten is het gewenst om vooraf in te schrij-

ven en te betalen i.v.m. bestelling materialen. 

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

PROGRAMMA. Daar kan per activiteit worden ingeschreven. 

Ook kunt u op donderdag 2 juli tussen 19.00-20.30 uur inschrijven 

bij het scoutinggebouw. U kunt dan tevens 

direct lid of vriend van VET worden (korting direct verwerkt) !!! 

Wist je dat onze LEGO prijzen gemiddeld 

15% lager zijn dan bij andere speelgoedke-

tens? Bv: LEGO Minecraft 21118 elders 

€99,99 Bij ons: € 84,99 

Of wat dacht je van 

een Spacescooter? 

Elders €129,99 Bij ons € 114,99 







WEEK 2 (10-14 augustus) 

Maandag 10 augustus (9.15-16.30 uur)

Linnaeushof (incl. busvervoer) (€ 15,00) lid € 12,50 

Lunch en zwemkleding meenemen!! 

Dinsdag 11 augustus (10.00-12.00 uur)  

Maskers versieren voor Gemaskerd Bal (€ 1,50) 

Woensdagmiddag 12 augustus (14.00-16.00) 

Een creatieve ochtend, knutselen (€ 1,50) 

 Eventueel is er op deze dag (middag) Waterspelen. 

 Voor doorgang Waterspelen zie Facebook en Twitter 

Donderdag 13 augustus (10.00-12.00 uur) 

Het grote “zoek de dalmatiërs bosspel” (€ 1,50) 

Donderdagavond 13 augustus (19.00-21.00 uur) 

Gemaskerd bal: lekker swingen op de muziek met je masker op (€ 1,50) 

Vrijdagmiddag 14 augustus (13.15-16.45 uur) 

Bowlingmiddag in De Oude Tol in Sassenheim (€ 7,50) lid € 6,50 

Na afloop eten we ook nog patat en kroket/frikandel.  

Kinderen tot 10 jaar gaan met de auto, vanaf 10 jaar met de fiets. 

 (wie wil er rijden?: mail even naar secretaris@ve-t.nl ) 

Dinsdagavond 11 augustus (19.00-21.00 uur)  

Jongensavond (€ 2,50) 

Met pannenkoeken, sport & spel en kampvuur 

mailto:secretaris@ve-t.nl




KLEUR, SCHILDER OF PLAK ER OP LOS EN WIN EEN PRIJS  

NAAM:………………………………………………………………………. LEEFTIJD:……… 

TELEFOONNUMMER:………………………………………… 







WEEK 3 (17-21 augustus) HUTTENBOUWWEEK (€ 15,00) lid € 12,50 

Maandag 17 augustus (10.00-15.00 uur) (inschrijven verplicht!) 

De eerste dag van de huttenbouw.  

Vanaf 10.00 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 18 augustus (10.00-15.00 uur) 

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

wordt er een trefbaltoernooi gespeeld of kun je zelf lekker gaan sporten.  

Vandaag wordt de “Burgemeester van het Huttendorp” gekozen. 

Dinsdagavond 18 augustus “VET’S GOT TALENT” (19.00-21.00 uur) 

De tweede editie van deze fantastische talentenjacht in @-HOK (naast 

Sporthal De Tulp). Zingen, dansen, goochelen: het maakt niet uit.  

Schrijf je in via www.ve-t.nl of meld je aan tijdens de activiteiten 

Dinsdagnacht 18 augustus “TENTENNACHT” (21.00-09.00 uur)  

Nieuw op het programma: overnachten op de ijsbaan in je eigen 

tent (onder begeleiding van ouder/verzorger). Inschrijven verplicht, 

Alleen voor deelnemers huttenbouwweek, max. 5 kinderen per tent en  

minimaal 1 ouder/verzorger!!! Meer info zie site. 

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

Kosten € 5,- per kind en € 2,50 per ouder/verzorger. 

‘s Morgens staat er een heerlijk ontbijtje voor jullie klaar en dan………. 

direct weer aan het bouwen (eerst tent opruimen uiterlijk 10.00 uur) !!!!!  







WEEK 3 (17-21 augustus) HUTTENBOUWWEEK (vervolg) 

Woensdag 19 augustus (10.00-15.00 uur)  

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

Scouting Boerhaave organiseert tussen 11.00-14.00 uur activiteiten voor 

de huttenbouwers. Je kunt je er voor inschrijven in de horecatent! Wat er te 

doen is: dat blijft nog even een verrassing !! 

Donderdag 20 augustus (10.00-15.00 uur) 

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

In de middag is er een groot luchtkussen beschikbaar gesteld door  

IJVENTS. Lekker springen en klauteren! 

Donderdagavond 20 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. 

Met dank aan  SLAGERIJ VOORDOUW (hamburgers) 

   BAKKER AMMERLAAN (broodjes) 

   PIMS PLACE (patat)  

   LIMBURGIA (schepijs) 

Rond 19.30 uur krijgen jullie een heerlijk menu aangeboden!!!!!!! 

===ALLEEN VOOR DEELNEMERS, GEEN LOSSE VERKOOP=== 

SLOPEN: na het eten zal het STARTSEIN gegeven worden voor de sloop 

van de hutten. NIET EERDER STARTEN DAN AANGEGEVEN!!! 

Vrijdagochtend 21 augustus (10.00 uur):  

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

nog een verrassing!! 





ZOEK DE STRIPHELDEN IN DE PUZZEL 

SUSKE    

WISKE 

ASTERIX 

LUCKY LUKE 

KAPITEIN HAAK 

KUIFJE 

JEROM 

LAMBIK 

OBELIX 

MICKEY MOUSE 

DONALD DUCK 

KATRIEN 

GOOFY 

PETER PAN 

SPONGEBOB 

SPIDERMAN 

SUPERMAN  

DAGOBERT  

 

Welke stripfiguren staan er nog meer ? 

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

win misschien een leuke prijs! 







REGLEMENT HUTTENBOUW: 

Draag oude kleding en stevige schoenen.  

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 hamer, nijptang en zaag mee (voor spijkers zorgen wij)  

Kom voor de huttenbouw naar de ijsbaan (ingang aangegeven) en niet naar 

de scouting!  

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!  

 (knip uit) STEUN ONZE EVENEMENTEN (knip uit) 

Ook in de komende jaren willen wij de evenementen 

organiseren. Steun ons door lid of vriend te worden: 

Vriend   0  € 5,00 

   0 € 7,50 

   0 anders, namelijk €……... 

Lid   0  € 10,00 (+ korting op evenementen) 

Naam:   

Adres: 

Telefoon: 

Emailadres:  

==> vul in en mail naar:  secretaris@ve-t.nl  




