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wenst alle kinderen 

heel veel speelplezier tijdens de speelweek!

www.jdknowledge.nl

ZOEK DE
 

VERSCHILLEN !
10 Woutje Brugge

BESTEL UW KAARTJES VOOR 21 AUGUSTUS 21:00 UUR

Speelweek 2019 - 25 augustus t/m 30 augustus

WEBSHOP 
SLUIT

21 Augustus om

21:00uur 

GEEN KAARTJES AAN DE DEUR !
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Kinderopvang Snoopy  
Wenst alle kinderen heel veel plezier toe in de speelweek! 

 
En de rest van het jaar is het heerlijk spelen bij ons! 

 
Met veel plezier, zorgzame medewerkers en uitdagende speelplekken bieden wij;  

Opvang voor 0-4 jarigen op ons kinderdagverblijf;  
hele dagopvang; 
halve dagopvang; 
aparte peutergroep 2-4 jaar op donderdagochtend 

Opvang voor 4-8 jarigen op BSO ‘t Kraaienest; 
Opvang voor 8+ op BSO de ‘Kidsclub’. 
Voor elke leeftijdsgroep bieden wij gerichte activiteiten. 
Ook alleen vakantieopvang mogelijk! 

Niet genoten opvangdagen mogen conform ons ruilbeleid binnen het 
kalenderjaar opgenomen worden! 

 
Kom gerust eens kijken en meespelen! 

 
Bekijk de site voor meer info ( www.kinderopvangsnoopy.nl ) en/of bel voor een 
vrijblijvende rondleiding naar 0172-500512. SEEJOE@SNOOPY! 
 
P.s.  
* Kijk ook gerust op de site voor de huidige vacatures. 
* Weet dat het nooit saai is als je met kinderen werkt! 
* Weet dat Snoopy een goed werkgever is waar hele leuke collega’s werken die 
nog leuke collega’s willen  
* Weet dat je altijd vrijblijvend informatie op kan vragen bij 
pz@kinderopvangsnoopy.nl of gewoon simpel een appie kan sturen naar 06-
51368443. 
 
Kinderopvang: misschien wel de leukste branche om in te werken! 
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Dank
Naast de adverteerders bedanken wij ook de volgende sponsoren: 

Biljartvereniging Jacobswoude   
Café Die Twee     
Christiaan Beuk Music    
Dhr C. Vollebregt     
Dhr. Arie Kroon     
Fam. Verboom     
Anjerkwekerij Robin vd Hoorn   
Floritec      
Gemeente Kaag en Braassem   
Gerla Schep- de Wit – Atelier Kriebel  
Gerritse BV ijzerwaren    
Energie – Adviesburo Kroon  
Jaap Sloof 
Keurslager Loek van Vliet 
Kwekerij Noordam 

Voorwoord Speelweek 2019
Het thema “Winter” is een thema dat eigenlijk een beetje gek is, maar daarom 
leuk om een keer als thema van Woutje te doen. Skiën in de zomer, een muts 
en ook een après-ski party. Woutje heeft er in ieder geval zin in dat kun je zin 
aan zijn prachtige wintersport outfit. Samen met alle jongens en meisjes van 
Woubrugge vieren we de speelweek in stijl. Doe je dit jaar weer met ons mee?

Op de voorkant van het nieuwe boekje staat dit jaar de tekening van 
Benthe de Boer (groep 6) van de Esselyckerwoude. Gefeliciteerd Benthe! 
Jouw tekening was de mooiste, maar we bedanken uiteraard ook alle andere 
kinderen die een tekening hebben gemaakt voor Woutje.

Het bestuur verwelkomt dit jaar Lisette Kraan als nieuw lid en ook Labeeb 
Fahed is zijdelings bij het bestuur betrokken. Lijkt het je ook leuk om ook 
bestuurslid te worden? Na dit jaar nemen we helaas weer afscheid van een 
van onze leden, dus nieuwe Woutje hulp en nieuwe ideeën zijn welkom. 
Neem contact met ons op via de website, of spreek één van de bestuursleden 
even aan als je hem of haar ziet.

Dank gaat uit naar alle vrijwilligers en sponsoren die deze speelweek mogelijk 
maken. Woutje is er trots op dat het, met elkaar, ieder jaar weer lukt om een 
leuke gezellige speelweek te organiseren. Een bijzonder woord van dank gaat 
uit naar onze hoofdsponsor Nolina, die niet alleen tijdens de speelweek, maar 
ook gedurende de rest van het jaar altijd voor ons klaarstaan.

We wensen alle kinderen, vrijwilligers en sponsoren veel plezier tijdens 
de Speelweek!  

Namens het bestuur van Woutje Brugge, Judith Lemmers, Paul Wetselaar, 
Chris Vogel, Renske de Boer, Rianne Jansen, Lisette Kraan en 
Marielle van Bochove

Email:  bestuur@woutjebrugge.nl

MESA BHV trainingen
Nice2get bloemen
Riool.nl
Stichting Sporthal Oudendijk
Tafeltennisvereniging Woubrugge
OBS Esselyckerwoude
Visvereniging De Blauwe Zeelt
VV Woubrugge
Doelen Coach Service
Badminton vereniging Smash 70
Firesecure BHV-trainingen en Brandpreventie
Nutrilon
BENU Apotheek Woubrugge
The Yoga District, yoga & pilates studio
Massagepraktijk van Leeuwen
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Uw Business Partner 
in IT en Telecom

www.bit-works.nl
0172 - 520 560

Belangrijke informatie over de Speelweek 
Algemeen: Alle medewerkers van Woutje Brugge zetten zich vrijwillig in om 
de Speelweek tot een succes te maken. We benaderen elkaar met respect. 
Heeft u vragen over een bepaald onderdeel, neem dan contact op met de 
teamleiding. Contactgegevens vindt u per onderdeel in het boekje en op de 
website  www.WoutjeBrugge.nl 
Aansprakelijkheid: Deelname aan de Woutje Brugge Speelweek is voor 
iedereen op eigen risico. Woutje Brugge is niet aansprakelijk voor schade, 
diefstal en/of verlies van meegebrachte eigendommen. We raden iedereen af 
om waardevolle spullen mee te nemen naar de onderdelen van de Speelweek. 
Kaartverkoop: De kaartverkoop is uitsluitend online via de webshop op 
www.WoutjeBrugge.nl DE WEBSHOP SLUIT OP  AUGUSTUS OM 21.00UUR 
Indien er kaartjes overblijven of er onvoorziene omstandigheden optreden in 
de webshop,
Wie is wie: Bestuursleden – rood t-shirt, teamleiders – groen t-shirt 
Medewerkers – grijs t-shirt, stagiaires – lichtblauw t-shirt.   
Sporthal: In de sporthal zijn straatschoenen en schoenen met zwarte zolen 
niet toegestaan. 
Verzekering: Stichting Woutje Brugge heeft een WA-verzekering afgesloten 
voor de deelnemers. Vrijwilligers vallen onder de WA-verzekering van de 
gemeente waarin zij wonen. 
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Speelweekschema 2019

KLEURPLAAT
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www.rabobank.nl/pinpin
Rabo PinPin: de coolste zakgeld-appIn de app maak je kennis met PinPin: een augmented reality pinguïn die je altijd en overal tevoorschijn kunt toveren. Je kunt er mee spelen, maar PinPin heeft natuurlijk ook genoeg aandacht en zorg nodig. PinPin weet veel op het gebied van euro’s en pegels en samen leren jullie van alles over omgaan met geld. Daarnaast helpt PinPin je ook met  sparen voor iets dat jij graag wilt hebben. Met PinPin spelen? Download Rabo PinPin samen met je ouders in de app stores.

Tover PinPin tevoorschijnwaar en wanneer je maar wilt

is op zoek naar bestuursleden.
Wil jij deel uitmaken van de 
organisatie speelweek 2020?

Mail naar: 
bestuur@woutjebrugge.nl 

Woutje Brugge
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Zondag 25 augustus 2019
FIETSPUZZEL tocht, start tussen 13.00 – 14.00 uur 
Ook dit jaar hebben we weer leuke groene en verrassende fietspuzzeltocht 
uitgezet. De fietstocht is circa 26 km.  Alle leeftijden kunnen meedoen.
Voor wat lekkers wordt onderweg gezorgd, het is wel handig om zelf banden- 
plakspullen mee te nemen. LET OP: vergeet niet je zwemspullen mee te 
nemen als het mooi weer is. De route komt namelijk langs een zwemstrandje
Bij regen gaat de fietstocht helaas niet door. De start is tussen 13.00 uur en 
14.00 uur vanaf het Batehofplein. Er kan tot 18.00 uur gefinisht worden.

Teamleiders: Marcel, Wilma en Vera 
Email: fietstocht@WoutjeBrugge.nl 

NOLINA HUTTENKAMP 2019 13:00 - 17:00 uur 
Komen jullie ook dit jaar weer gezellig naar het evenemententerrein?! Dan 
gaan we er met zijn allen topdagen van maken! Het huttenkamp start op 
zondag 25 augustus vanaf 13.00 uur op het veld. Je kunt dan de hele middag 
met maximaal 8 vriendjes en/of vriendinnetjes timmeren aan de hut tot 
17.00 uur

Papa of mama kan het laatste uurtje komen helpen (van 16.00 uur tot 17.00 
uur) als zij zich aanmelden bij de teamleiding van het huttenkamp voor 20 
augustus. Hiervoor zijn een aantal plekken beschikbaar.

Woutje Brugge zorgt voor hout en spijkers, en jij moet zelf je eigen 
gereedschap met je naam er op (!) en plastic zeil meenemen!

Teamleiders: Jaimy (06-10139342), Walter, Johan, Romy en Daniek 
Email: huttenkamp@WoutjeBrugge.nl

Voor de ouders:
• Zorg voor kleding die lekker zit en tegen een stootje kan.
• Geef regenkleding en droge/warme kleding mee (eventueel zonnebrand). 
• Het is verplicht stevige schoenen te dragen; open schoeisel is verboden. 
   Dit geldt ook voor de familie en vrienden tijdens de bezoektijd. 
• De kinderen mogen niet zelfstandig het veld verlaten. 
• Zorg dat u goed bereikbaar bent, voor wanneer uw kind naar huis toe wilt.
 
We zijn nog op zoek naar extra handjes! Wil je helpen? Neem contact op met 
een teamleider of mail naar: huttenkamp@woutjebrugge.nl

Help jij mee als vrijwilliger?
Wil je een steentje bijdragen om de Woubrugse traditie 
en ons team te komen versterken?

Of moet je voor school nog een maatschappelijke stage lopen? 
Hoe leuk zou het zijn om stage te lopen bij Woutje?!

Ben je 15 jaar of ouder en wil je een aantal uren stage lopen tijdens 
de speelweek?

Meld je aan bij het bestuur via bestuur@woutjebrugge.nl

( Ben je jonger dan 15 jaar, maar moet je toch een maatschappelijke stage 
lopen, Mail ons dan even op bestuur@woutjebrugge.nl dan kijken we welk 
onderdeel passend zou zijn )

Woutje Brugge Vrijwilligers
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Groen: PMS 301 C 
Blauw: PMS 361 C
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www.rabobank.nl/pinpin
Rabo PinPin: de coolste zakgeld-appIn de app maak je kennis met PinPin: een augmented reality pinguïn die je altijd en overal tevoorschijn kunt toveren. Je kunt er mee spelen, maar PinPin heeft natuurlijk ook genoeg aandacht en zorg nodig. PinPin weet veel op het gebied van euro’s en pegels en samen leren jullie van alles over omgaan met geld. Daarnaast helpt PinPin je ook met  sparen voor iets dat jij graag wilt hebben. Met PinPin spelen? Download Rabo PinPin samen met je ouders in de app stores.

Tover PinPin tevoorschijnwaar en wanneer je maar wilt

Maandag 26 augustus 2019
NOLINA HUTTENKAMP MAANDAG EDITIE 9.30 – 17.00 uur

Op maandag 26 augustus bouwen en versieren we vanaf 9.30 uur lekker 
verder tot circa 17.00 uur. Wanneer je maandagmiddag trek hebt, hebben wij 
een lekkere lunch voor je geregeld. En natuurlijk hebben we ook weer wat 
leuke spellen bedacht voor als je klaar bent met je hut. 

Je mag dit jaar weer je hele hut versieren dus neem slingers, vlaggen en 
versiering (alles moet wel weer mee terug) mee en leef je uit! 
Het mooiste is als je hut in de sfeer van winter is.

Op maandagmiddag om 17.00 uur komen je ouders je halen en kun je thuis 
even lekker opfrissen, eten, en kleding voor ’s avonds aan doen. Tussen 
18.45-19.15 (!!) uur mag je je ouders, opa’s, oma’s, broertjes, zusjes en alle 
anderen je hut laten zien (honden en slippers of open schoenen zijn niet 
toegestaan!). Als het je gelukt is je hut waterdicht te maken en hij is 
goedgekeurd, dan mag je er ’s avonds op je eigen slaapspullen zelfs in 
slapen! Als het niet gelukt is, dan moet je een tent van thuis meenemen 
en deze samen met je ouders opzetten tijdens het bezoekhalfuur.

AVONDSPEL NOLINA HUTTENKAMP 19.15 – 24.00 uur

’s Avonds hebben we weer een spannend avontuur. 
Kinderen kunnen hierbij verkleed meedoen. Kun of wil je niet 
blijven slapen, dan mogen je ouders je rond 24:00 uur op 
komen halen. En de volgende ochtend gaan we allemaal 
afbreken, opruimen en om 9.30 uur afscheid nemen (niet eerder!). 

Wij hebben er weer heel veel zin in…. jullie ook?!

Woutje Brugge zorgt voor hout en spijkers, en jij moet 
zelf je eigen gereedschap met je naam er op (!) en 
plastic zeil meenemen!

Teamleiders: Jaimy (06-10139342), Walter, Johan, Romy en Daniek.
Email: huttenkamp@WoutjeBrugge.nl

on
de
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Onderlinge ‘Rijn en Aar’ U.A.
Graaf Albrechtstraat 2-A  2415 AW Nieuwerbrug t: (0348) 688 316
Vosholstraat 1 2461 AB Ter Aar t: (0172) 605 700
info@ovmrijnenaar.nl www.onderlingerijnenaar.nl

Verzekeringen?
Onderlinge Rijn en Aar!
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Houd onze facebookpagina in de gaten voor het nieuwe lesrooster!
Wil je meedansen stuur een mailtje naar info@dansstudiosoofit.nl

en kom gezellig een proefles meedoen.

www.dansstudiosoofit.nl

Vervolg vrijdag 30 augustus 2019
THEATER 15.30 - 16.30 uur 

Winter …. Brrr… Doe je ijsmuts op en kom naar de 
voorstelling van Meer IJSbeer. Het gaat over Nanouk
die weggaat uit de stad. Daar is ze het zo zat. 
Ze loopt door tot de Noordpool en dan…

Deze hartverwende voorstelling is geschikt voor 
kinderen van 3 jr t/m groep 4. Begeleiders van de kinderen dienen 
zelf ook een kaartje te kopen.  
LET OP zaal open om 15.30 uur voorstelling start om 15.45 uur. 

Teamleider: Chris 
Email: theater@WoutjeBrugge.nl 

FRISDISCO 18.30 - 20.30 uur 

We sluiten ook deze speelweek weer af met een super gezellig feestje. 
De frisdisco! Vol gezellige muziek verzorgd door een coole Dj. 
Dat wil je natuurlijk niet missen!

Dit feestje is natuurlijk ook in winter thema. Dus Heb jij nog een mooie Elsa 
jurk in de kast hangen of vind je het leuk om verkleed te gaan als Olaf, of als 
skileraar? Je bent van harte welkom op ons feestje! We vinden het erg leuk als 
je “winters” gekleed komt, het hoeft natuurlijk niet.

Dus heb jij zin in een party? Kom dan gezellig naar de disco! 
De deuren gaan open vanaf 18:30!
Tot dan!!!!!

Teamleider: Lisette en Tamara
Email: frisdisco@woutjebrugge.nl 

Heb jij alles al ingepakt? 
Hier een handige Checklist
HET IS WEER ZO VER: HUTTENKAMP 2019

Wil jij op alles voorbereid zijn en niet voor verassingen 
komen te staan kijk dan snel of je alle spullen hebt 
voor het huttenkamp. 

Heb jij al gedacht aan het labelen van je gereedschap, 
extra kleding ingepakt voor het koude of warme weer 
en de koude nacht? Nee? Loop dan snel de checklist na 
en ga goed voorbereid het huttenkamp tegemoet. 
Let van tevoren goed op het weerbericht, zodat je niet 
te warm of te koud gekleed naar het veld komt.

(Voor pleisters, eten en drinken wordt gezorgd)

* Het liefst geen telefoon meenemen i.v.m. risico’s.

Als het goed is heb je nu alles om voorbereid te starten met het 
bouwen van je hut.
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Dinsdag 27 augustus 2019
WOUTJE MINI-GYM  10.00 – 11.00 uur 
 
Ook dit jaar kunnen de peuters en kleuters van Woubrugge weer komen 
gymmen in de Sporthal. In de eerste les zijn de peuters met een volwassene* 
welkom en in de tweede les de kleuters. * ouder, verzorger, opa, oma, tante, 
oom, etc. Bij de eerste les begeleid een volwassene* zijn/ haar peuter. In dit 
uur staat samen bewegen en plezier maken centraal. De kans is groot dat de 
peuter de gymzaal al na dit uur met extra zelfvertrouwen verlaat. 
Het tweede uur zijn kinderen van groep 1 en 2 welkom om lekker te komen 
bewegen in een uitdagende omgeving op gymschoenen of op sokken. 
Komen jullie ook?

Teamleider: Hanna 
Email: minigym@WoutjeBrugge.nl  

BLOEMSCHIKKEN 13.00 – 14.45 uur 

Maak je voor je vader, moeder, opa, oma of gewoon voor jezelf
een mooi bloemstukje? Het bloemschikken wordt ook dit jaar weer in de 
Balletzaal van Sporthal Oudendijk gehouden. Er zijn 2 sessies van elk 45 
minuten. Woutje Brugge zorgt voor de potjes en de bloemen. Vergeet niet 
zelf je eigen schaartje of mesje mee te nemen! Voor de ouders geldt dat als u 
uw kind brengt, wij het op prijs stellen dat u niet te lang blijft. Wilt u toch 
blijven, koop dan een eigen kaartje in de webshop en maak zelf ook een leuk 
bloemstuk. Elk jaar gaat iedereen naar huis met een mooi zelfgemaakt stuk. 
We zijn benieuwd wat jullie dit jaar maken.

Teamleider: Ineke 
Email: bloemschikken@WoutjeBrugge.nl
 

KINDERYOGA 15:45 - 17:00 uur
KINDERMASSAGE 18.45 – 20.00 uur 

Ook dit jaar gaan we weer een yoga en massage workshop aanbieden! Esther 
Boer van The Yoga Districet, yoga & pilates studio Woubrugge verzorgt het 
yoga gedeelte in haar eigen studio aan de H. de Boerstraat 33 in Woubrugge. 
De deel- nemende kinderen kunnen op een speelse manier kennis maken met 
de vele positieve gevolgen van yoga. De bewegingen zijn eenvoudig, gericht 
op de balans en het stretchen van de spieren. Hierdoor een bewustwording 
van het eigen lichaam op gang waardoor de energie weer gaat stromen!

We doen leuke yoga-oefeningen waar je lenig van wordt en helemaal van tot 
rust komt. Na de yoga volgt de tweede helft, de massage-workshop. Net als 
voorgaande jaren verzorgt Judith van Leeuwen van Massage Praktijk 
Woubrugge dit gedeelte. Door middel van een leuk, aansprekend verhaaltje 
maken de "masseurs" rustige aanrakingen en bewegingen op de rug van hun 
partner. Het verhaal neemt de kinderen mee en laat hen door de verschillende 
massagegrepen het avontuur zintuiglijk beleven. Natuurlijk vertellen we het 
verhaal tweemaal, zodat iedereen masseert en iedereen een heerlijke 
rug-massage ontvangt!

Teamleiders: Judith en Esther 
Email: Massage@WoutjeBrugge.nl    
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Vrijdag 30 augustus 2019
KIDS DANCE 9.30 – 10.30 uur 

Hallo allemaal, hebben jullie zin om te komen dansen? Geef je dan op voor het 
kids dance programma (groep 1 t/m 3) met het thema: winter!

Tijdens  de workshops leren jullie een choreografie die we in het laatste 
10 minuten aan al jullie fans laten zien. Dus papa’s, mama’s, opa’s, oma’s 
buren… wees welkom om de dansers en danseressen te komen bewonderen!
De workshops en optredens zijn in de danszaal van de sporthal dus zorg dat je 
sportschoenen meeneemt. Hopelijk tot dan!

Teamleider: Sofie Verburg 06 55804441 
Email: Streetdance@WoutjeBrugge.nl 

DANCE MIX  10.45 -11.45 uur

Tijdens de workshops leren jullie een choreografie waarmee we gaan 
optreden voor een echt publiek en wel voor de bewoners van Hussonshoek
in Woubrugge.  Vanaf 10.45 uur gaan we hard met elkaar aan het werk om een 
prachtige show neer te zetten. Dan verplaatsen we ons om 11.30 uur naar 
Hussonshoek aan de Bateweg in Woubrugge waar we om 11.45 uur een 
optreden voor de bewoners geven. Om circa 12.00 uur gaan we weer terug 
naar de balletzaal waar iedereen zich weer kan omkleden.

De workshop is in de danszaal van de sporthal dus zorg dat je sportschoenen 
meeneemt. Hopelijk tot dan!

Teamleider: Sofie Verburg 06 55804441 
Email: Streetdance@WoutjeBrugge.nl

TENNIS CLINIC 12.00 - 14.15 uur

Op vrijdagmiddag kun je tennissen bij TV Woubrugge. Ook als je nog nooit 
een bal hebt geslagen! Professionele tennistrainers geven een supergave 
clinic voor beginners én voor kinderen die al een aardig balletje kunnen slaan. 
Als beginner leer je op een leuke en razendsnelle manier de basis van het 
tennisspel. Gevorderde tennissers gaan flink door het (gravel)stof en leren de 
fijne kneepjes van het wedstrijdspel. Wij zorgen voor rackets en ballen. 
Het enige wat jij nodig hebt zijn sportschoenen en sportkleren.
Wil jij ontdekken of je tennistalent hebt? Of gewoon met je vrienden of
vriendinnen een hoop lol beleven op de tennisbaan? Dan moet je je zeker 
inschrijven voor deze sportieve tennis clinic! 

Teamleider: Bianca 
Email: tennis@WoutjeBrugge.nl 

JEUGDBILJART 13.30 - 15.45 uur 

Kom je ook dit jaar weer biljarten? Ook als je nog nooit een biljartkeu in je 
handen hebt gehad, ben je van harte welkom. In het prachtige gebouw naast 
de Sporthal vind je de Biljartvereniging. Er staan zes biljarttafels op jullie te 
wachten. Natuurlijk is er ook iets lekkers, dus geef je snel op want vol = vol! 

Teamleider: Aleid 
Email: biljart@WoutjeBrugge.nl



1320

www.rabobank.nl/pinpin
Rabo PinPin: de coolste zakgeld-appIn de app maak je kennis met PinPin: een augmented reality pinguïn die je altijd en overal tevoorschijn kunt toveren. Je kunt er mee spelen, maar PinPin heeft natuurlijk ook genoeg aandacht en zorg nodig. PinPin weet veel op het gebied van euro’s en pegels en samen leren jullie van alles over omgaan met geld. Daarnaast helpt PinPin je ook met  sparen voor iets dat jij graag wilt hebben. Met PinPin spelen? Download Rabo PinPin samen met je ouders in de app stores.

Tover PinPin tevoorschijnwaar en wanneer je maar wilt

Witte Klaver 58
2481 CD Woubrugge
Telefoon: 06 - 22 418 464
Fax: 0172 - 519 974
Email: faroosemalen@gmail.com

Systeemwanden / plafonds

Woensdag 28 augustus 2019
Rabo KINDERPICKNICK 10.00 - 12.30 uur 

We zouden het erg leuk vinden als je verkleed komt in het thema van dit jaar. 
We gaan weer heel veel spelletjes doen en daarna genieten van de picknick 
(hopelijk dit jaar weer met een heerlijk zonnetje!). De leeftijdscategorie is 
minimaal 3 jaar tot en met groep 4 (van het afgelopen school jaar). We werken 
net als voorgaande jaren met één circuit voor alle leeftijden. Heeft uw kind 
speciale dieetvoorschriften, geef dit dan aan bij het afrekenen. Ook 
voorkeuren voor vriendjes en/of vriendinnetjes kunt u doorgeven.
 
De kinderpicknick wordt gehouden op het schoolplein van de Esselyckerwou-
de. Als het regent, dan picknicken we in de sporthal. Op onze website en 
facebookpagina vindt u daarover de laatste informatie. Neem dan 
zaalschoenen met witte zolen mee. Aanvang: graag om 9.45 uur aanwezig 
zodat er daadwerkelijk om 10.00 uur gestart kan worden. 

Teamleiders: Tineke en Jennifer 
Email: kinderpicknick@WoutjeBrugge.nl

 
SLOOTJES 10.30 - 12.00 uur 

LET OP Dit jaar op woensdag! Bij “boer” Piet Verboom kunnen jullie kijken 
naar alles wat leeft in de sloten. Kikkervisjes, torretjes, salamandertjes, we 
komen ze allemaal tegen. Neem je eigen schepnetje en een witte emmer mee. 
In een donkere emmer zie je niets. Laarzen of stevige schoenen raden wij aan 
en doe niet je mooiste kleren aan. Als we klaar zijn zetten we alles weer terug 
in de sloot; zoals het hoort! Kom je op de fiets, dan kun je hem op het terrein 
achter het huis van de boer zetten. Wij staan daar al klaar om je de weg te 
wijzen. Locatie: Leidse Slootweg 2; Bateweg helemaal afrijden en dan links de 
Leidse Slootweg op.

Teamleiders: Isabella, Karen en Anne-Marij 
Email: slootjes@WoutjeBrugge.nl

TAFELTENNIS / BADMINTON 13.00 - 16.00 uur 

NIEUW Dit jaar kun je tafeltennissen en badmintonnen in 1 activiteit.
Als het je leuk lijkt om even een ontspannen potje te tafeltennissen of te 
badmintonnen? Kom dan op woensdagmiddag naar de Sporthal Oudendijk en 
probeer van je leeftijdgenoten te winnen. Iedereen weet natuurlijk dat je niet 
met schoenen met zwarte zolen in de sporthal mag. Als je een eigen 
tafeltennisbatje of badminton raket hebt neem deze dan mee!

Teamleider: Michel, Hans
Email: tafeltennis@WoutjeBrugge.nl
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Rabo PinPin: de coolste zakgeld-appIn de app maak je kennis met PinPin: een augmented reality pinguïn die je altijd en overal tevoorschijn kunt toveren. Je kunt er mee spelen, maar PinPin heeft natuurlijk ook genoeg aandacht en zorg nodig. PinPin weet veel op het gebied van euro’s en pegels en samen leren jullie van alles over omgaan met geld. Daarnaast helpt PinPin je ook met  sparen voor iets dat jij graag wilt hebben. Met PinPin spelen? Download Rabo PinPin samen met je ouders in de app stores.

Tover PinPin tevoorschijnwaar en wanneer je maar wilt

FloreoKids (voorheen SKL) is een maatschappelijk betrokken 
kinderopvangorganisatie met locaties in Leiderdorp, Hoogmade, 
Woubrugge en Leiden. 
Enthousiaste en deskundige pedagogisch medewerkers zijn 
betrokken bij de ontwikkeling van ‘onze’ kinderen. Uw kinderen, 
die bij ons alle ruimte krijgen om te groeien, bloeien, floreren. 

FloreoKids, groeien doe je samen!

FloreoT 071 -  581 77 77

Kinderopvang waar uw kind zich thuis voelt?

buitenschoolse opvangvve-peuterspeelzalen

peuteropvang kinderdagverblijven

www.floreokids.nl

Donderdag 29 augustus 2019
MAGISCH BOSSPEL 18:15 - 24:00u

Koning Winter en Woutje Brugge ; een paar apart

Dit jaar staat ons magisch bosspel in het teken van Koning Winter en voor 
diegene die dit sprookjesfiguur niet kennen; het is een volle neef van 
Sinterklaas en de Kerstman. Ook is hij bekend onder de naam de Vorstman, 
draagt een lange witte baard en in zijn hand heeft hij een magische staf, 
verplaatst zich in een slee met rendieren ervoor en is getrouwd met de 
Vorstin…Jullie weten nu wel genoeg van Koning Winter.

Wat staat jullie na hopelijk een pracht zomer, allemaal te wachten zo aan het 
eind van de grote vakantie? De temperatuur kunnen wij natuurlijk niet onder 
het vriespunt brengen; wel kunnen wij onder het motto “het kan vriezen, 
het kan dooien” jullie toch in winterse sferen brengen……..
Gedacht wordt bijvoorbeeld aan ijslolly’s, warme snert met worst, 
sneeuwpoppen, ijspegels aan de bomen en sneeuw hier en daar, waarin 
je misschien ook nog wel jouw naam in kunt schrijven.

Kortom het belooft een geweldige happening daar in het tot Elfenbos 
omgedoopt bossage te worden. Yeti en de Verschrikkelijke sneeuwman 
komen misschien  ook nog even om de hoek kijken. Schaatsen en de lange 
latten kunnen natuurlijk altijd meegenomen worden, maar of die 
gebruikt kunnen worden is afhankelijk van de begaanbaarheid van 
ijsbaan, piste en loipe…De ijsmeester heeft daarin altijd het laatste 
woord. Wel raden wij jullie aan om oorwarmers, wanten, mutsen en 
handschoenen binnen handbereik te houden die avond.

Het woord is nu aan de Jeugd van Woubrugge om te laten zien dat het geen 
koukleumen zijn en heel avontuurlijk zijn aangelegd.

Plaats en tijd: verzamelen om 18.15 op het parkeerterrein bij de WILGENLAAN 
Vertrek: om 18.30 uur Woutje Brugge zorgt voor drinken, chips en snoep.

Voor de ouders: Voor de veiligheid van uw eigen kind zelf 
aanmelden ivm juiste telefoonnummer in geval calamiteit.

Teamleiders: Peter, John, Jasper en Trienke
Email: bosspel@woutjebrugge.nl
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www.rabobank.nl/pinpin
Rabo PinPin: de coolste zakgeld-appIn de app maak je kennis met PinPin: een augmented reality pinguïn die je altijd en overal tevoorschijn kunt toveren. Je kunt er mee spelen, maar PinPin heeft natuurlijk ook genoeg aandacht en zorg nodig. PinPin weet veel op het gebied van euro’s en pegels en samen leren jullie van alles over omgaan met geld. Daarnaast helpt PinPin je ook met  sparen voor iets dat jij graag wilt hebben. Met PinPin spelen? Download Rabo PinPin samen met je ouders in de app stores.

Tover PinPin tevoorschijnwaar en wanneer je maar wilt

Vervolg donderdag 29 augustus 2019
BINGO 14:30 - 16:00u

Hoop jij ook altijd zo dat jij de winnende getallen hebt? Dit keer kun jij ook 
meedoen met een spel waarmee mooie prijzen te winnen zijn! 
Samen met de bewoners van Woudsoord die ook zo graag bingo spelen 
en ook willen winnen! 
Natuurlijk gaat het er ook om gezellig met elkaar een leuke tijd te hebben.

Er zijn leuke prijzen te winnen. Koop snel een kaartje in de webshop want vol=vol.

Teamleider: Chris
Email: bingo@woutjebrugge.nl
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Tover PinPin tevoorschijnwaar en wanneer je maar wilt

Vervolg woensdag 28 augustus 2019
VISSEN 17:30 - 20:00uur 

Natuurlijk kan er op woensdagavond weer door de kinderen gevist worden! 
De uit de Wetering gevangen vis wordt gemeten door vrijwilligers van visver-
eniging ‘De Blauwe Zeelt’. Gooi je vis dus niet terug in het water, maar doe 
hem in een emmer of leefnet. Voor de vissers die de meeste lengte aan vis 
hebben gevangen, zijn er prijzen te winnen. 

Belangrijk: Door loting om 17.45 uur krijg je een plekje langs de 
Woudwetering toegewezen. De wedstrijd is van 18.00 uur tot 20.00 uur. Het 
kan zijn dat jouw plek in de tuin van bewoners van de Van Hemessenkade is. 
We waarderen het dat we van deze mogelijkheid gebruik mogen maken en 
verwachten van deelnemers dat ze zich hiernaar zullen gedragen. 

Maak niets kapot en ruim je rotzooi op. 

Zo kunnen we ook volgend jaar weer een viswedstrijd organiseren. 
De kinderen vissen zelf, maar een klein beetje hulp is uiteraard toegestaan. 
Het is mogelijk om ter plekke een snack bij Kwalitaria Woubrugge bestellen. 
De snack wordt dan aan de waterkant bezorgd.

Teamleider: Johan
Email:  vissen@WoutjeBrugge.nl
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Donderdag 29 augustus 2019
KNUTSELEN 9:00 - 11:30uur

Alle ijsprinsessen en superhelden opgelet, 
Het is weer tijd voor knutselpret!
Ook dit jaar hebben we weer leuke knutselactiviteiten 
bedacht. Er zijn twee tijden waarop je kan komen 
knutselen. We gaan met lijm werken, 
dus trek maar oude kleren aan. 

Kom je ook gezellig mee knutselen?

Teamleiders: Joanna en Mariska 
Email:  knutselen@WoutjeBrugge.nl 

VOETBAL = IN 9:00 - 11:45uur

Meisjes en jongens die dromen van een mooi carrière als profvoetballer of 
graag kennis willen maken met voetbal zijn van harte welkom bij VOETBAL = IN. 
Het maakt niet uit of je al kunt voetballen of nog nooit een bal hebt geschoten. 

Onder de deskundige begeleiding van trainers van v.v.Woubrugge worden 
leuke en uitdagende oefeningen uitgezet op het veld. Hier kun je werken aan 
balgevoel en techniek. Natuurlijk gaan we ook op het doel schieten en 
afsluiten met een partijtje. 

Wil jij net zo goed worden als Lieke Martens, Messi of Frenkie de Jong meld je 
dan aan. Als je nog geen voetbalschoenen hebt zijn sportschoenen ook prima, 
sportieve kleding en als je een shirts hebt van je favoriete club en of speler 
moet deze zeker aan. 

Team Lex
E-mail: voetbal@WoutjeBrugge.nl

POPPENDOKTER 13:00 - 15:30uur

De poppendokter houdt weer spreekuur in Woubrugge! 
Alle poppen, beren en knuffels kunnen weer een bezoekje komen brengen aan 
de dokter, ook al zijn ze niet echt ziek! Neem gerust je ouders, opa en/of oma 
en je broertjes of zusjes mee, het is altijd heel gezellig in de wachtkamer!! 

Vergeten jullie het afsprakenbriefje niet in te vullen op
www.WoutjeBrugge.nl/poppendokter-afspraakbrief

Teamleider: Linda
Email: poppendokter@WoutjeBrugge.nl

 Willem van de Veldestraat 53

2406 HH Alphen aan den Rijn info@gjdewildeschilder.nl

Telefoon: 06 27414477 www.gjdewildeschilder.nl

Behangen of sauzen, in wit of in kleur:
GJ de Wilde, schilder brengt altijd 
kwaliteit en sfeer in uw interieur!
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FloreoKids (voorheen SKL) is een maatschappelijk betrokken 
kinderopvangorganisatie met locaties in Leiderdorp, Hoogmade, 
Woubrugge en Leiden. 
Enthousiaste en deskundige pedagogisch medewerkers zijn 
betrokken bij de ontwikkeling van ‘onze’ kinderen. Uw kinderen, 
die bij ons alle ruimte krijgen om te groeien, bloeien, floreren. 

FloreoKids, groeien doe je samen!

FloreoT 071 -  581 77 77

Kinderopvang waar uw kind zich thuis voelt?

buitenschoolse opvangvve-peuterspeelzalen

peuteropvang kinderdagverblijven

www.floreokids.nl

Donderdag 29 augustus 2019
MAGISCH BOSSPEL 18:15 - 24:00u

Koning Winter en Woutje Brugge ; een paar apart

Dit jaar staat ons magisch bosspel in het teken van Koning Winter en voor 
diegene die dit sprookjesfiguur niet kennen; het is een volle neef van 
Sinterklaas en de Kerstman. Ook is hij bekend onder de naam de Vorstman, 
draagt een lange witte baard en in zijn hand heeft hij een magische staf, 
verplaatst zich in een slee met rendieren ervoor en is getrouwd met de 
Vorstin…Jullie weten nu wel genoeg van Koning Winter.

Wat staat jullie na hopelijk een pracht zomer, allemaal te wachten zo aan het 
eind van de grote vakantie? De temperatuur kunnen wij natuurlijk niet onder 
het vriespunt brengen; wel kunnen wij onder het motto “het kan vriezen, 
het kan dooien” jullie toch in winterse sferen brengen……..
Gedacht wordt bijvoorbeeld aan ijslolly’s, warme snert met worst, 
sneeuwpoppen, ijspegels aan de bomen en sneeuw hier en daar, waarin 
je misschien ook nog wel jouw naam in kunt schrijven.

Kortom het belooft een geweldige happening daar in het tot Elfenbos 
omgedoopt bossage te worden. Yeti en de Verschrikkelijke sneeuwman 
komen misschien  ook nog even om de hoek kijken. Schaatsen en de lange 
latten kunnen natuurlijk altijd meegenomen worden, maar of die 
gebruikt kunnen worden is afhankelijk van de begaanbaarheid van 
ijsbaan, piste en loipe…De ijsmeester heeft daarin altijd het laatste 
woord. Wel raden wij jullie aan om oorwarmers, wanten, mutsen en 
handschoenen binnen handbereik te houden die avond.

Het woord is nu aan de Jeugd van Woubrugge om te laten zien dat het geen 
koukleumen zijn en heel avontuurlijk zijn aangelegd.

Plaats en tijd: verzamelen om 18.15 op het parkeerterrein bij de WILGENLAAN 
Vertrek: om 18.30 uur Woutje Brugge zorgt voor drinken, chips en snoep.

Voor de ouders: Voor de veiligheid van uw eigen kind zelf 
aanmelden ivm juiste telefoonnummer in geval calamiteit.

Teamleiders: Peter, John, Jasper en Trienke
Email: bosspel@woutjebrugge.nl
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Witte Klaver 58
2481 CD Woubrugge
Telefoon: 06 - 22 418 464
Fax: 0172 - 519 974
Email: faroosemalen@gmail.com

Systeemwanden / plafonds

Woensdag 28 augustus 2019
Rabo KINDERPICKNICK 10.00 - 12.30 uur 

We zouden het erg leuk vinden als je verkleed komt in het thema van dit jaar. 
We gaan weer heel veel spelletjes doen en daarna genieten van de picknick 
(hopelijk dit jaar weer met een heerlijk zonnetje!). De leeftijdscategorie is 
minimaal 3 jaar tot en met groep 4 (van het afgelopen school jaar). We werken 
net als voorgaande jaren met één circuit voor alle leeftijden. Heeft uw kind 
speciale dieetvoorschriften, geef dit dan aan bij het afrekenen. Ook 
voorkeuren voor vriendjes en/of vriendinnetjes kunt u doorgeven.
 
De kinderpicknick wordt gehouden op het schoolplein van de Esselyckerwou-
de. Als het regent, dan picknicken we in de sporthal. Op onze website en 
facebookpagina vindt u daarover de laatste informatie. Neem dan 
zaalschoenen met witte zolen mee. Aanvang: graag om 9.45 uur aanwezig 
zodat er daadwerkelijk om 10.00 uur gestart kan worden. 

Teamleiders: Tineke en Jennifer 
Email: kinderpicknick@WoutjeBrugge.nl

 
SLOOTJES 10.30 - 12.00 uur 

LET OP Dit jaar op woensdag! Bij “boer” Piet Verboom kunnen jullie kijken 
naar alles wat leeft in de sloten. Kikkervisjes, torretjes, salamandertjes, we 
komen ze allemaal tegen. Neem je eigen schepnetje en een witte emmer mee. 
In een donkere emmer zie je niets. Laarzen of stevige schoenen raden wij aan 
en doe niet je mooiste kleren aan. Als we klaar zijn zetten we alles weer terug 
in de sloot; zoals het hoort! Kom je op de fiets, dan kun je hem op het terrein 
achter het huis van de boer zetten. Wij staan daar al klaar om je de weg te 
wijzen. Locatie: Leidse Slootweg 2; Bateweg helemaal afrijden en dan links de 
Leidse Slootweg op.

Teamleiders: Isabella, Karen en Anne-Marij 
Email: slootjes@WoutjeBrugge.nl

TAFELTENNIS / BADMINTON 13.00 - 16.00 uur 

NIEUW Dit jaar kun je tafeltennissen en badmintonnen in 1 activiteit.
Als het je leuk lijkt om even een ontspannen potje te tafeltennissen of te 
badmintonnen? Kom dan op woensdagmiddag naar de Sporthal Oudendijk en 
probeer van je leeftijdgenoten te winnen. Iedereen weet natuurlijk dat je niet 
met schoenen met zwarte zolen in de sporthal mag. Als je een eigen 
tafeltennisbatje of badminton raket hebt neem deze dan mee!

Teamleider: Michel, Hans
Email: tafeltennis@WoutjeBrugge.nl
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Vrijdag 30 augustus 2019
KIDS DANCE 9.30 – 10.30 uur 

Hallo allemaal, hebben jullie zin om te komen dansen? Geef je dan op voor het 
kids dance programma (groep 1 t/m 3) met het thema: winter!

Tijdens  de workshops leren jullie een choreografie die we in het laatste 
10 minuten aan al jullie fans laten zien. Dus papa’s, mama’s, opa’s, oma’s 
buren… wees welkom om de dansers en danseressen te komen bewonderen!
De workshops en optredens zijn in de danszaal van de sporthal dus zorg dat je 
sportschoenen meeneemt. Hopelijk tot dan!

Teamleider: Sofie Verburg 06 55804441 
Email: Streetdance@WoutjeBrugge.nl 

DANCE MIX  10.45 -11.45 uur

Tijdens de workshops leren jullie een choreografie waarmee we gaan 
optreden voor een echt publiek en wel voor de bewoners van Hussonshoek
in Woubrugge.  Vanaf 10.45 uur gaan we hard met elkaar aan het werk om een 
prachtige show neer te zetten. Dan verplaatsen we ons om 11.30 uur naar 
Hussonshoek aan de Bateweg in Woubrugge waar we om 11.45 uur een 
optreden voor de bewoners geven. Om circa 12.00 uur gaan we weer terug 
naar de balletzaal waar iedereen zich weer kan omkleden.

De workshop is in de danszaal van de sporthal dus zorg dat je sportschoenen 
meeneemt. Hopelijk tot dan!

Teamleider: Sofie Verburg 06 55804441 
Email: Streetdance@WoutjeBrugge.nl

TENNIS CLINIC 12.00 - 14.15 uur

Op vrijdagmiddag kun je tennissen bij TV Woubrugge. Ook als je nog nooit 
een bal hebt geslagen! Professionele tennistrainers geven een supergave 
clinic voor beginners én voor kinderen die al een aardig balletje kunnen slaan. 
Als beginner leer je op een leuke en razendsnelle manier de basis van het 
tennisspel. Gevorderde tennissers gaan flink door het (gravel)stof en leren de 
fijne kneepjes van het wedstrijdspel. Wij zorgen voor rackets en ballen. 
Het enige wat jij nodig hebt zijn sportschoenen en sportkleren.
Wil jij ontdekken of je tennistalent hebt? Of gewoon met je vrienden of
vriendinnen een hoop lol beleven op de tennisbaan? Dan moet je je zeker 
inschrijven voor deze sportieve tennis clinic! 

Teamleider: Bianca 
Email: tennis@WoutjeBrugge.nl 

JEUGDBILJART 13.30 - 15.45 uur 

Kom je ook dit jaar weer biljarten? Ook als je nog nooit een biljartkeu in je 
handen hebt gehad, ben je van harte welkom. In het prachtige gebouw naast 
de Sporthal vind je de Biljartvereniging. Er staan zes biljarttafels op jullie te 
wachten. Natuurlijk is er ook iets lekkers, dus geef je snel op want vol = vol! 

Teamleider: Aleid 
Email: biljart@WoutjeBrugge.nl
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Dinsdag 27 augustus 2019
WOUTJE MINI-GYM  10.00 – 11.00 uur 
 
Ook dit jaar kunnen de peuters en kleuters van Woubrugge weer komen 
gymmen in de Sporthal. In de eerste les zijn de peuters met een volwassene* 
welkom en in de tweede les de kleuters. * ouder, verzorger, opa, oma, tante, 
oom, etc. Bij de eerste les begeleid een volwassene* zijn/ haar peuter. In dit 
uur staat samen bewegen en plezier maken centraal. De kans is groot dat de 
peuter de gymzaal al na dit uur met extra zelfvertrouwen verlaat. 
Het tweede uur zijn kinderen van groep 1 en 2 welkom om lekker te komen 
bewegen in een uitdagende omgeving op gymschoenen of op sokken. 
Komen jullie ook?

Teamleider: Hanna 
Email: minigym@WoutjeBrugge.nl  

BLOEMSCHIKKEN 13.00 – 14.45 uur 

Maak je voor je vader, moeder, opa, oma of gewoon voor jezelf
een mooi bloemstukje? Het bloemschikken wordt ook dit jaar weer in de 
Balletzaal van Sporthal Oudendijk gehouden. Er zijn 2 sessies van elk 45 
minuten. Woutje Brugge zorgt voor de potjes en de bloemen. Vergeet niet 
zelf je eigen schaartje of mesje mee te nemen! Voor de ouders geldt dat als u 
uw kind brengt, wij het op prijs stellen dat u niet te lang blijft. Wilt u toch 
blijven, koop dan een eigen kaartje in de webshop en maak zelf ook een leuk 
bloemstuk. Elk jaar gaat iedereen naar huis met een mooi zelfgemaakt stuk. 
We zijn benieuwd wat jullie dit jaar maken.

Teamleider: Ineke 
Email: bloemschikken@WoutjeBrugge.nl
 

KINDERYOGA 15:45 - 17:00 uur
KINDERMASSAGE 18.45 – 20.00 uur 

Ook dit jaar gaan we weer een yoga en massage workshop aanbieden! Esther 
Boer van The Yoga Districet, yoga & pilates studio Woubrugge verzorgt het 
yoga gedeelte in haar eigen studio aan de H. de Boerstraat 33 in Woubrugge. 
De deel- nemende kinderen kunnen op een speelse manier kennis maken met 
de vele positieve gevolgen van yoga. De bewegingen zijn eenvoudig, gericht 
op de balans en het stretchen van de spieren. Hierdoor een bewustwording 
van het eigen lichaam op gang waardoor de energie weer gaat stromen!

We doen leuke yoga-oefeningen waar je lenig van wordt en helemaal van tot 
rust komt. Na de yoga volgt de tweede helft, de massage-workshop. Net als 
voorgaande jaren verzorgt Judith van Leeuwen van Massage Praktijk 
Woubrugge dit gedeelte. Door middel van een leuk, aansprekend verhaaltje 
maken de "masseurs" rustige aanrakingen en bewegingen op de rug van hun 
partner. Het verhaal neemt de kinderen mee en laat hen door de verschillende 
massagegrepen het avontuur zintuiglijk beleven. Natuurlijk vertellen we het 
verhaal tweemaal, zodat iedereen masseert en iedereen een heerlijke 
rug-massage ontvangt!

Teamleiders: Judith en Esther 
Email: Massage@WoutjeBrugge.nl    
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Houd onze facebookpagina in de gaten voor het nieuwe lesrooster!
Wil je meedansen stuur een mailtje naar info@dansstudiosoofit.nl

en kom gezellig een proefles meedoen.

www.dansstudiosoofit.nl

Vervolg vrijdag 30 augustus 2019
THEATER 15.30 - 16.30 uur 

Winter …. Brrr… Doe je ijsmuts op en kom naar de 
voorstelling van Meer IJSbeer. Het gaat over Nanouk
die weggaat uit de stad. Daar is ze het zo zat. 
Ze loopt door tot de Noordpool en dan…

Deze hartverwende voorstelling is geschikt voor 
kinderen van 3 jr t/m groep 4. Begeleiders van de kinderen dienen 
zelf ook een kaartje te kopen.  
LET OP zaal open om 15.30 uur voorstelling start om 15.45 uur. 

Teamleider: Chris 
Email: theater@WoutjeBrugge.nl 

FRISDISCO 18.30 - 20.30 uur 

We sluiten ook deze speelweek weer af met een super gezellig feestje. 
De frisdisco! Vol gezellige muziek verzorgd door een coole Dj. 
Dat wil je natuurlijk niet missen!

Dit feestje is natuurlijk ook in winter thema. Dus Heb jij nog een mooie Elsa 
jurk in de kast hangen of vind je het leuk om verkleed te gaan als Olaf, of als 
skileraar? Je bent van harte welkom op ons feestje! We vinden het erg leuk als 
je “winters” gekleed komt, het hoeft natuurlijk niet.

Dus heb jij zin in een party? Kom dan gezellig naar de disco! 
De deuren gaan open vanaf 18:30!
Tot dan!!!!!

Teamleider: Lisette en Tamara
Email: frisdisco@woutjebrugge.nl 

Heb jij alles al ingepakt? 
Hier een handige Checklist
HET IS WEER ZO VER: HUTTENKAMP 2019

Wil jij op alles voorbereid zijn en niet voor verassingen 
komen te staan kijk dan snel of je alle spullen hebt 
voor het huttenkamp. 

Heb jij al gedacht aan het labelen van je gereedschap, 
extra kleding ingepakt voor het koude of warme weer 
en de koude nacht? Nee? Loop dan snel de checklist na 
en ga goed voorbereid het huttenkamp tegemoet. 
Let van tevoren goed op het weerbericht, zodat je niet 
te warm of te koud gekleed naar het veld komt.

(Voor pleisters, eten en drinken wordt gezorgd)

* Het liefst geen telefoon meenemen i.v.m. risico’s.

Als het goed is heb je nu alles om voorbereid te starten met het 
bouwen van je hut.
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www.rabobank.nl/pinpin
Rabo PinPin: de coolste zakgeld-appIn de app maak je kennis met PinPin: een augmented reality pinguïn die je altijd en overal tevoorschijn kunt toveren. Je kunt er mee spelen, maar PinPin heeft natuurlijk ook genoeg aandacht en zorg nodig. PinPin weet veel op het gebied van euro’s en pegels en samen leren jullie van alles over omgaan met geld. Daarnaast helpt PinPin je ook met  sparen voor iets dat jij graag wilt hebben. Met PinPin spelen? Download Rabo PinPin samen met je ouders in de app stores.

Tover PinPin tevoorschijnwaar en wanneer je maar wilt

Maandag 26 augustus 2019
NOLINA HUTTENKAMP MAANDAG EDITIE 9.30 – 17.00 uur

Op maandag 26 augustus bouwen en versieren we vanaf 9.30 uur lekker 
verder tot circa 17.00 uur. Wanneer je maandagmiddag trek hebt, hebben wij 
een lekkere lunch voor je geregeld. En natuurlijk hebben we ook weer wat 
leuke spellen bedacht voor als je klaar bent met je hut. 

Je mag dit jaar weer je hele hut versieren dus neem slingers, vlaggen en 
versiering (alles moet wel weer mee terug) mee en leef je uit! 
Het mooiste is als je hut in de sfeer van winter is.

Op maandagmiddag om 17.00 uur komen je ouders je halen en kun je thuis 
even lekker opfrissen, eten, en kleding voor ’s avonds aan doen. Tussen 
18.45-19.15 (!!) uur mag je je ouders, opa’s, oma’s, broertjes, zusjes en alle 
anderen je hut laten zien (honden en slippers of open schoenen zijn niet 
toegestaan!). Als het je gelukt is je hut waterdicht te maken en hij is 
goedgekeurd, dan mag je er ’s avonds op je eigen slaapspullen zelfs in 
slapen! Als het niet gelukt is, dan moet je een tent van thuis meenemen 
en deze samen met je ouders opzetten tijdens het bezoekhalfuur.

AVONDSPEL NOLINA HUTTENKAMP 19.15 – 24.00 uur

’s Avonds hebben we weer een spannend avontuur. 
Kinderen kunnen hierbij verkleed meedoen. Kun of wil je niet 
blijven slapen, dan mogen je ouders je rond 24:00 uur op 
komen halen. En de volgende ochtend gaan we allemaal 
afbreken, opruimen en om 9.30 uur afscheid nemen (niet eerder!). 

Wij hebben er weer heel veel zin in…. jullie ook?!

Woutje Brugge zorgt voor hout en spijkers, en jij moet 
zelf je eigen gereedschap met je naam er op (!) en 
plastic zeil meenemen!

Teamleiders: Jaimy (06-10139342), Walter, Johan, Romy en Daniek.
Email: huttenkamp@WoutjeBrugge.nl

on
de

rl
in

ge

Onderlinge ‘Rijn en Aar’ U.A.
Graaf Albrechtstraat 2-A  2415 AW Nieuwerbrug t: (0348) 688 316
Vosholstraat 1 2461 AB Ter Aar t: (0172) 605 700
info@ovmrijnenaar.nl www.onderlingerijnenaar.nl

Verzekeringen?
Onderlinge Rijn en Aar!
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Groen: PMS 301 C 
Blauw: PMS 361 C
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Zondag 25 augustus 2019
FIETSPUZZEL tocht, start tussen 13.00 – 14.00 uur 
Ook dit jaar hebben we weer leuke groene en verrassende fietspuzzeltocht 
uitgezet. De fietstocht is circa 26 km.  Alle leeftijden kunnen meedoen.
Voor wat lekkers wordt onderweg gezorgd, het is wel handig om zelf banden- 
plakspullen mee te nemen. LET OP: vergeet niet je zwemspullen mee te 
nemen als het mooi weer is. De route komt namelijk langs een zwemstrandje
Bij regen gaat de fietstocht helaas niet door. De start is tussen 13.00 uur en 
14.00 uur vanaf het Batehofplein. Er kan tot 18.00 uur gefinisht worden.

Teamleiders: Marcel, Wilma en Vera 
Email: fietstocht@WoutjeBrugge.nl 

NOLINA HUTTENKAMP 2019 13:00 - 17:00 uur 
Komen jullie ook dit jaar weer gezellig naar het evenemententerrein?! Dan 
gaan we er met zijn allen topdagen van maken! Het huttenkamp start op 
zondag 25 augustus vanaf 13.00 uur op het veld. Je kunt dan de hele middag 
met maximaal 8 vriendjes en/of vriendinnetjes timmeren aan de hut tot 
17.00 uur

Papa of mama kan het laatste uurtje komen helpen (van 16.00 uur tot 17.00 
uur) als zij zich aanmelden bij de teamleiding van het huttenkamp voor 20 
augustus. Hiervoor zijn een aantal plekken beschikbaar.

Woutje Brugge zorgt voor hout en spijkers, en jij moet zelf je eigen 
gereedschap met je naam er op (!) en plastic zeil meenemen!

Teamleiders: Jaimy (06-10139342), Walter, Johan, Romy en Daniek 
Email: huttenkamp@WoutjeBrugge.nl

Voor de ouders:
• Zorg voor kleding die lekker zit en tegen een stootje kan.
• Geef regenkleding en droge/warme kleding mee (eventueel zonnebrand). 
• Het is verplicht stevige schoenen te dragen; open schoeisel is verboden. 
   Dit geldt ook voor de familie en vrienden tijdens de bezoektijd. 
• De kinderen mogen niet zelfstandig het veld verlaten. 
• Zorg dat u goed bereikbaar bent, voor wanneer uw kind naar huis toe wilt.
 
We zijn nog op zoek naar extra handjes! Wil je helpen? Neem contact op met 
een teamleider of mail naar: huttenkamp@woutjebrugge.nl

Help jij mee als vrijwilliger?
Wil je een steentje bijdragen om de Woubrugse traditie 
en ons team te komen versterken?

Of moet je voor school nog een maatschappelijke stage lopen? 
Hoe leuk zou het zijn om stage te lopen bij Woutje?!

Ben je 15 jaar of ouder en wil je een aantal uren stage lopen tijdens 
de speelweek?

Meld je aan bij het bestuur via bestuur@woutjebrugge.nl

( Ben je jonger dan 15 jaar, maar moet je toch een maatschappelijke stage 
lopen, Mail ons dan even op bestuur@woutjebrugge.nl dan kijken we welk 
onderdeel passend zou zijn )

Woutje Brugge Vrijwilligers
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www.rabobank.nl/pinpin
Rabo PinPin: de coolste zakgeld-appIn de app maak je kennis met PinPin: een augmented reality pinguïn die je altijd en overal tevoorschijn kunt toveren. Je kunt er mee spelen, maar PinPin heeft natuurlijk ook genoeg aandacht en zorg nodig. PinPin weet veel op het gebied van euro’s en pegels en samen leren jullie van alles over omgaan met geld. Daarnaast helpt PinPin je ook met  sparen voor iets dat jij graag wilt hebben. Met PinPin spelen? Download Rabo PinPin samen met je ouders in de app stores.

Tover PinPin tevoorschijnwaar en wanneer je maar wilt

is op zoek naar bestuursleden.
Wil jij deel uitmaken van de 
organisatie speelweek 2020?

Mail naar: 
bestuur@woutjebrugge.nl 

Woutje Brugge
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Speelweekschema 2019

KLEURPLAAT
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Uw Business Partner 
in IT en Telecom

www.bit-works.nl
0172 - 520 560

Belangrijke informatie over de Speelweek 
Algemeen: Alle medewerkers van Woutje Brugge zetten zich vrijwillig in om 
de Speelweek tot een succes te maken. We benaderen elkaar met respect. 
Heeft u vragen over een bepaald onderdeel, neem dan contact op met de 
teamleiding. Contactgegevens vindt u per onderdeel in het boekje en op de 
website  www.WoutjeBrugge.nl 
Aansprakelijkheid: Deelname aan de Woutje Brugge Speelweek is voor 
iedereen op eigen risico. Woutje Brugge is niet aansprakelijk voor schade, 
diefstal en/of verlies van meegebrachte eigendommen. We raden iedereen af 
om waardevolle spullen mee te nemen naar de onderdelen van de Speelweek. 
Kaartverkoop: De kaartverkoop is uitsluitend online via de webshop op 
www.WoutjeBrugge.nl DE WEBSHOP SLUIT OP  AUGUSTUS OM 21.00UUR 
Indien er kaartjes overblijven of er onvoorziene omstandigheden optreden in 
de webshop,
Wie is wie: Bestuursleden – rood t-shirt, teamleiders – groen t-shirt 
Medewerkers – grijs t-shirt, stagiaires – lichtblauw t-shirt.   
Sporthal: In de sporthal zijn straatschoenen en schoenen met zwarte zolen 
niet toegestaan. 
Verzekering: Stichting Woutje Brugge heeft een WA-verzekering afgesloten 
voor de deelnemers. Vrijwilligers vallen onder de WA-verzekering van de 
gemeente waarin zij wonen. 
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Dank
Naast de adverteerders bedanken wij ook de volgende sponsoren: 

Biljartvereniging Jacobswoude   
Café Die Twee     
Christiaan Beuk Music    
Dhr C. Vollebregt     
Dhr. Arie Kroon     
Fam. Verboom     
Anjerkwekerij Robin vd Hoorn   
Floritec      
Gemeente Kaag en Braassem   
Gerla Schep- de Wit – Atelier Kriebel  
Gerritse BV ijzerwaren    
Energie – Adviesburo Kroon  
Jaap Sloof 
Keurslager Loek van Vliet 
Kwekerij Noordam 

Voorwoord Speelweek 2019
Het thema “Winter” is een thema dat eigenlijk een beetje gek is, maar daarom 
leuk om een keer als thema van Woutje te doen. Skiën in de zomer, een muts 
en ook een après-ski party. Woutje heeft er in ieder geval zin in dat kun je zin 
aan zijn prachtige wintersport outfit. Samen met alle jongens en meisjes van 
Woubrugge vieren we de speelweek in stijl. Doe je dit jaar weer met ons mee?

Op de voorkant van het nieuwe boekje staat dit jaar de tekening van 
Benthe de Boer (groep 6) van de Esselyckerwoude. Gefeliciteerd Benthe! 
Jouw tekening was de mooiste, maar we bedanken uiteraard ook alle andere 
kinderen die een tekening hebben gemaakt voor Woutje.

Het bestuur verwelkomt dit jaar Lisette Kraan als nieuw lid en ook Labeeb 
Fahed is zijdelings bij het bestuur betrokken. Lijkt het je ook leuk om ook 
bestuurslid te worden? Na dit jaar nemen we helaas weer afscheid van een 
van onze leden, dus nieuwe Woutje hulp en nieuwe ideeën zijn welkom. 
Neem contact met ons op via de website, of spreek één van de bestuursleden 
even aan als je hem of haar ziet.

Dank gaat uit naar alle vrijwilligers en sponsoren die deze speelweek mogelijk 
maken. Woutje is er trots op dat het, met elkaar, ieder jaar weer lukt om een 
leuke gezellige speelweek te organiseren. Een bijzonder woord van dank gaat 
uit naar onze hoofdsponsor Nolina, die niet alleen tijdens de speelweek, maar 
ook gedurende de rest van het jaar altijd voor ons klaarstaan.

We wensen alle kinderen, vrijwilligers en sponsoren veel plezier tijdens 
de Speelweek!  

Namens het bestuur van Woutje Brugge, Judith Lemmers, Paul Wetselaar, 
Chris Vogel, Renske de Boer, Rianne Jansen, Lisette Kraan en 
Marielle van Bochove

Email:  bestuur@woutjebrugge.nl

MESA BHV trainingen
Nice2get bloemen
Riool.nl
Stichting Sporthal Oudendijk
Tafeltennisvereniging Woubrugge
OBS Esselyckerwoude
Visvereniging De Blauwe Zeelt
VV Woubrugge
Doelen Coach Service
Badminton vereniging Smash 70
Firesecure BHV-trainingen en Brandpreventie
Nutrilon
BENU Apotheek Woubrugge
The Yoga District, yoga & pilates studio
Massagepraktijk van Leeuwen
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Kinderopvang Snoopy  
Wenst alle kinderen heel veel plezier toe in de speelweek! 

 
En de rest van het jaar is het heerlijk spelen bij ons! 

 
Met veel plezier, zorgzame medewerkers en uitdagende speelplekken bieden wij;  

Opvang voor 0-4 jarigen op ons kinderdagverblijf;  
hele dagopvang; 
halve dagopvang; 
aparte peutergroep 2-4 jaar op donderdagochtend 

Opvang voor 4-8 jarigen op BSO ‘t Kraaienest; 
Opvang voor 8+ op BSO de ‘Kidsclub’. 
Voor elke leeftijdsgroep bieden wij gerichte activiteiten. 
Ook alleen vakantieopvang mogelijk! 

Niet genoten opvangdagen mogen conform ons ruilbeleid binnen het 
kalenderjaar opgenomen worden! 

 
Kom gerust eens kijken en meespelen! 

 
Bekijk de site voor meer info ( www.kinderopvangsnoopy.nl ) en/of bel voor een 
vrijblijvende rondleiding naar 0172-500512. SEEJOE@SNOOPY! 
 
P.s.  
* Kijk ook gerust op de site voor de huidige vacatures. 
* Weet dat het nooit saai is als je met kinderen werkt! 
* Weet dat Snoopy een goed werkgever is waar hele leuke collega’s werken die 
nog leuke collega’s willen  
* Weet dat je altijd vrijblijvend informatie op kan vragen bij 
pz@kinderopvangsnoopy.nl of gewoon simpel een appie kan sturen naar 06-
51368443. 
 
Kinderopvang: misschien wel de leukste branche om in te werken! 



Winnaar tekenwedstrijd: Benthe de Boer

Toegangskaartjes worden verkocht via de webshop:2019
JD Knowledge BV    Kalkovenweg 54  2401 LK  Alphen a/d Rijn    www.jdknowledge.nl    info@jdknowledge.nl 

Deze uitgave wordt gesponsord door JD Knowledge B.V. www.woutjebrugge.nl

wenst alle kinderen 

heel veel speelplezier tijdens de speelweek!

www.jdknowledge.nl

ZOEK DE
 

VERSCHILLEN !
10 Woutje Brugge

BESTEL UW KAARTJES VOOR 21 AUGUSTUS 21:00 UUR

Speelweek 2019 - 25 augustus t/m 30 augustus

WEBSHOP 
SLUIT

21 Augustus om

21:00uur 

GEEN KAARTJES AAN DE DEUR !
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