
 

ZOMER 2019 

PROGRAMMABOEKJE 

       HET IS ZOVER: 

   Vakantie Evenementen Teylingen 

     19 t/m 30 augustus 2019 

Twee weken vol evenementen voor de Voorhoutse jeugd van 6-12 
jaar.  

Alle evenementen vinden plaats in/rond het gebouw van Scouting 
Boerhaave, Sportlaan 5. Via www.ve-t.nl kunnen jullie op de hoogte 
blijven van de evenementen, laatste info en inschrijven voor de 
evenementen!  

 Sponsoren (zie alle advertenties) bedankt voor uw bijdrage!  

Zonder u had het niet mogelijk geweest deze weken te organiseren. 



VAKANTIE EVENEMENTEN 2019 ! JIJ KOMT TOCH OOK ! 

Hallo Jongens en Meisjes van Voorhout! 

We hebben weer een mooi programma samengesteld zodat jullie je de 
laatste twee weken van de zomervakantie niet hoeven te vervelen! 

LET OP: Dit jaar is de huttenbouwweek in week 5 van de zomervakantie, 
dus mis het niet en zorg dat je eerder op vakantie gaat!  

Alle bekende evenementen tijdens de huttenbouwweek gaan weer 
plaatsvinden:  

We gaan weer “Moonlight Tobbetjesteken”, hebben een luchtkussen 
verzorgt door IJVENTS, spelletjes met de scouting en natuurlijk komt de 
brandweer het evenement weer afsluiten. 

De TENTENNACHT wordt door de steeds meer kinderen bijgewoond en dit 
jaar hebben we een nieuw en spannend avondspel bedacht. Gaan we onder 
begeleiding van de inmiddels beroemde gitarist Wouter liedjes zingen bij 
het kampvuur en natuurlijk mag de warme chocolademelk en marshmallows 
niet ontbreken. 

NIEUW is dit jaar dat je ook een dagje (of meer kunt deelnemen aan de 
huttenbouwweek), maar leuker is natuurlijk om de hele week te komen 
bouwen en spelen. Verderop in het boekje meer informatie over de 
huttenbouwweek en de inschrijving! 

In de tweede week is er een mooi programma met bosspellen, 
koekjesbakken, midgetgolfen/trampoliespringen, knutselen, bingo en als 
afsluiting een dagje naar diergaarde BLIJDORP, voor een gereduceerd 
tarief (met dank aan sponsoren!). 

We hopen dat jullie allemaal net zoveel zin hebben in de vakantie 
evenementen als wij. 

Groetjes van de vrijwilligers van VET! 



In Hollands Duin, bij Noordwijk, kun je op pad met de boswachter om te speuren 
naar reeën. Deze avontuurlijke route zorgt ervoor dat de auto’s flinke hellingen 
moeten nemen en door rul zand gaan. Een unieke ervaring dus! 

Kijk voor meer informatie op www.staatsbosbeheer.nl/degrotevijf en reserveer nu! 

Voor de lezers van dit blad organiseert Staatsbosbeheer nu een kleine prijsvraag, 
daar kun je een safari voor twee personen mee winnen! 

De vraag: Hoe veel reeën werden er in 2018 in de boswachterij Noordwijk geteld? 

Mail het antwoord op deze vraag vóór 14 juli naar hollandsduin@staatsbosbeheer.nl 
en maak kans op een avontuurlijke tocht…. 

Win een safari in de Noordwijkse Duinen! 

mailto:hollandsduin@staatsbosbeheer.nl


WEEK 1 (19-23 augustus) HUTTENBOUWWEEK (voorinschrijving € 17,50) 

Maandag 19 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 bouwen. 

Dinsdag 20 augustus (12.00-18.00 uur) 

Ook vandaag lekker verder bouwen aan de hutten. In de middag kun je 
zelf lekker gaan sporten op het veld. Naast boogschieten, voetballen of 
trefbal hebben we dit jaar ook een KUBB-toernooitje.  

Vandaag wordt de “Burgemeester van het Huttendorp” gekozen en de 
burgemeester van Teylingen maakt om 13.30 uur bekend wie het is! 

Om 17.00 uur gaan we met z’n allen eten: 

MOGELIJK GEMAAKT DOOR: 

    SLAGERIJ VOORDOUW (hamburgers) 

   AMMERLAAN DE BAKKERS (broodjes) 

  PIMS PLACE (patat)  

Dinsdagnacht 20 augustus “TENTENNACHT” (18.00-09.30 uur)  

Overnachten op scoutingterrein in je eigen tent. 

In samenwerking met de leiding van scouting Boerhaavegroep organiseren 
we weer de succesvolle TENTENNACHT. 

Een programma met spelletjes, kampvuur, warme chocomelk en een gitarist 
van wereldklasse. ‘s Morgens staat er weer een heerlijk ontbijtje voor 
jullie klaar.  

Info en inschrijven: www.ve-t.nl 

Schrijf je op tijd in, want er is plaats voor maximaal 15 tenten en alleen 
mogelijk bij deelname aan de volledige huttenbouwweek. 

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

Vervolg programma huttenbouw: zie verderop in het programmaboekje. 

 



WEEK 1 (19-23 augustus) HUTTENBOUWWEEK (vervolg) 

Woensdag 21 augustus (10.00-15.00 uur)  

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

Samen met Scouting Boerhaavegroep organiseren we in de middag spelletjes 
voor de huttenbouwers.  

Donderdag 22 augustus (10.00-15.00 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 gemaakt ! 

Deze verkiezing zal worden uitgevoerd door de bouwexpert: 

Van Schooten Bouwmaterialen  

Alle deelnemers aan de huttenbouwweek  

krijgen een medaille 

 

We sluiten de middag af met een heerlijk schepijsje van: 

LIMBURGIA VOORHOUT 

Woensdagavond 21 augustus (vanaf 19.00 uur)  

MOONLIGHT TOBBETJESTEKEN SPEKTAKEL (MOOIE PRIJZEN) 

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

Iedereen is welkom om te komen kijken.  

De koffie, thee en limonade zijn gratis verkrijgbaar. 

Donderdagavond 23 augustus (vanaf 18.15 uur) 

Rond 18.30 uur komt de BRANDWEER om de boel eens lekker schoon te 
spuiten. Neem je zwemkleding en handdoek mee. Omkleden kan in de 
tenten op het terrein. 

Als de brandweer is vertrokken dan zal het STARTSEIN gegeven worden 
voor de sloop van de hutten.  

Vrijdagochtend 24 augustus (10.00-11.30 uur)  

Nog even helpen met spijkers zoeken. Als alles is opgeruimd krijgen jullie 
nog een verrassing!! 

WEEK 1 (19-23 augustus) HUTTENBOUWWEEK (vervolg) 

HORECA-INFORMATIE 

TIJDENS DE HUTTENBOUW VERKRIJGBAAR  

IN DE HORECATENT: 

 

GROTE VET LOTERIJ 

LOOTJES TE KOOP (€ 0,20) 

WIN LEUKE PRIJZEN EN JE STEUNT VET !!! 

 

VEILIGE VOETJES 

VOORKOM SPIJKERS IN JE VOETEN! 

INLEGZOOLTJES OP MAAT € 6,-  

 

KOEK EN ZOPIE 

O.A. BROODJE KNAKWORST 

PANNENKOEKEN (WOENSDAG) 

TOSTI’S (HAM/KAAS) 



Algemeen 

De Vakantie Evenementen Teylingen en meewerkende verenigingen en 
vrijwilligers houden zich het recht voor eventuele aanpassingen of 
wijzigingen 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. 

  Deelname aan en/of bijwonen van de activiteiten is altijd op eigen risico. 

TIJDENS DE EVENEMENTEN WORDEN FOTO’S GEMAAKT.  

DEZE KUNNEN GEPUBLICEERD WORDEN OP DE SITE VAN VET. 





Inschrijfinformatie 

Voor een aantal activiteiten is het gewenst vooraf in te schrijven 
en te betalen. Er is een maximaal aantal deelnemers mogelijk.  

 

HUTTENBOUWWEEK 

DEELNAME BIJ VOORINSCHRIJVING (TOT 15/8 12.00 UUR) € 17,50 

INSCHRIJVING OP 19/8 12.00 UUR) € 20,00 

Voorinschrijven is dus ook nog eens voordelig!* 

 

HET IS OOK MOGELIJK 1 OF MEERDERE DAGEN TE KOMEN BOUWEN: 

PER DAG: MAANDAG/WOENSDAG/DONDERDAG € 5,- 

DINSDAG (INCL. ETEN) € 7,50 

 

DIERGAARDE BLIJDORP 

DEELNAME BIJ VOORINSCHRIJVING (TOT 29/8 12.00 UUR) € 15,- 

INSCHRIJVING OP 30/8 € 17,50 

BIJ DE PRIJS IS PATAT MET IJSJE INBEGREPEN 

 

 

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

“INSCHRIJVEN”  

waar ook meer informatie te vinden is over de activiteiten. 

Ook zijn wij te volgen via Facebook en Instagram, en houden wij  

iedereen op de hoogte van de laatste nieuwtjes! 

GEEN RESTITUTIE VAN BETALINGEN MOGELIJK 



 

JAC VAN DAM 

WEEK 2 (26 t/m 30 augustus)             

Maandag 26 augustus (10.00-12.30 uur)  

BOSSPELLEN (€ 1,50) o.a. Levend Stratego en pannenkoekjes eten.  

Bij slecht weer is er een binnenprogramma in het scoutinggebouw (wel met 
pannenkoekjes)  

Maandagavond 26 augustus (19.00-21.15 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 en popcorn krijg je van ons). 

Dinsdagavond 27 augustus (19.00-21.00 uur) 

AVONDSPEL (€ 1,50). Het blijft nog even een verrassing wat we die avond 
gaan doen. Laat je verrassen en kom gezellig meedoen. 

Woensdag 28 augustus (9.30-12.30 uur)  

We gaan naar de midgetgolfbaan ROLLYGOLF in Noordwijk, waar we gaan 

midgetgolfen en trampolinespringen (€ 7,00 incl. ijsje). 

Bij regen gaan we naar JUMP-XL in Warmond waar we gaan 
trampolinespringen. 

WE ZIJN OP ZOEK NAAR OUDER(S)/VERZORGERS DIE DE KINDEREN 
NAAR DE MIDGETGOLF WILLEN BRENGEN/HALEN. 

ZONDER UW HULP KUNNEN WIJ DIT EVENEMENT NIET 
ORGANISEREN. DUS LAAT ONS EVEN WETEN BIJ INSCHRIJVING OF 
U MISSCHIEN DE KINDEREN KUNT BRENGEN EN/OF HALEN? 

Vervolg programma week 2: zie verderop in het programmaboekje. 

Dinsdag 27 augustus (10.00-12.00 uur)  

WATERRAKET BOUWEN en SCHEIKUNDE-PROEFJES (€ 1,50), zelf een 
fles meenemen voor de waterraket.  SPORT EN SPEL na afloop. 



 
Vervolg programma WEEK 2 (26-30 augustus) 

Vrijdag 30 augustus (9:15-17:00 uur) inschrijven verplicht  

DIERGAARDE BLIJDORP € 15,00 (incl. busvervoer) * 

 

9:15 uur verzamelen bij scouting en ’s middags zijn we rond 17:00 uur 
weer terug in Voorhout. 

Kinderen gaan onder begeleiding door de speeltuin wandelen. Mogen ze 
zelfstandig gaan wandelen: Geen probleem geef het even door bij 
inschrijving. We hebben een centrale verzamelplaats in het park voor lunch 
e.d. 

Donderdagavond 29 augustus (19.00-21.15 uur)  

BINGO-AVOND (€ 1,50)  

Kom naar de gezellige bingo-avond, gepresenteerd door MAX BEL, die er 
weer een gezellige avond van gaat maken!! 

Mooie prijzen: LIMBURGIA IJSBONNEN, TOYS2PLAY KADOBONNEN EN 
PIM’S PLACE TEGOEDBONNEN VOOR PATAT EN SNACK. 

HOOFDPRIJS: GRATIS MEE NAAR BLIJDORP OF HUTTENBOUWWEEK 

        ALTIJD PRIJS    ALTIJD PRIJS  ALTIJD PRIJS 

Donderdag 29 augustus (10.00-12.00 uur)  

KOEKJES BAKKEN & SPELLETJES (gratis) 

gesponsord door AMMERLAAN DE BAKKERS 

Voorafgaand aan de avondactiviteit kunnen de koekjes worden opgehaald. 



REGLEMENT HUTTENBOUW: 

Het is strikt verboden open schoenen te dragen. Geen toegang tot de 
ijsbaan met open schoenen of slippers (geldt ook voor bezoekers !!!) en 
huisdieren 

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

Jullie krijgen een hamer (mag je meenemen na afloop). Deze worden 
beschikbaar gesteld door VAN SCHOOTEN BOUWMATERIALEN.   

Begeleiding door minimaal één volwassene is verplicht bij groepjes met 
deelnemers onder de 10 jaar. 

Volg de instructies van de leiding (herkenbaar aan de blauwe VET 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!  




