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Kwekerij van Speciale Groene Kamerplanten.  
Alles voor een gezonde Lifestyle! 

 

 
Conceptstore - Woubrugge 

 
 
Op zoek naar een leuke plant of groen cadeau? 
 
INTENZ HOME® is het plantenmerk van VDE plant in Woubrugge. 
In onze Concept Store presenteren we de laatste ontwikkelingen op het gebied 
van groene lifestyle. Je kunt bij ons terecht met vragen, want ook als je geen 
groene vingers hebt zijn planten een aanvulling in je interieur.  
 
Adres: VDE plant / Oudendijkseweg 5 / 2481 KE / Woubrugge 
Openingstijden: iedere zaterdag tussen 10.00 – 12.30 uur 
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Na twee corona-jaren, hopen we dit keer weer een speelweek te kunnen organiseren als 
vanouds. ‘Hopen we’, want we hebben de afgelopen twee jaren ook geleerd dat je slecht 
vooruit kan plannen. Desondanks is er al een grote groep vrijwilligers hard bezig met de 
voorbereidingen van een fantastische week voor de kinderen van Woubrugge.
Mocht er tussen dit schrijven en de speelweek toch een verandering plaatsvinden in het 
coronabeleid, dan verwijs ik u graag door naar de website. 

Dit jaar is het thema Hallo Wereld, er gebeurt veel in de wereld, waar ook de kinderen 
veel van mee krijgen, helaas is dit veel verdrietig nieuws. Maar de wereld is ook heel mooi 
en divers en daar willen wij ons graag op richten in de speelweek. Iedere activiteit zal zich 
richten op een land of een werelddeel, dus ga maar alvast opzoek naar je verkleedkleding!

Op de voorkant van het nieuwe boekje staat dit jaar de tekening van Rosanne Arlman 
Gefeliciteerd Rosanne! Jouw tekening was de mooiste, maar we bedanken uiteraard ook 
alle andere kinderen die een tekening hebben gemaakt voor Woutje.

Net als ieder jaar is er weer een heel divers aanbod in activiteiten, het schilderen en 
uilenballen pluizen was vorig jaar een groot succes en staat ook dit jaar weer op de 
planning! Kijk goed op de planning naar alle activiteiten!
Al jaren is het vissen op de woensdagavond en het Magisch Bosspel op 
donderdagavond. Maar let op! Dit jaar is het Magisch Bosspel op woensdagavond en 
het vissen op donderdagavond.

Afgelopen jaar heeft het bestuur afscheid genomen van Chris Vogel, we bedanken Chris 
via deze weg nogmaals voor zijn jarenlange inzet voor WoutjeBrugge. 
Het bestuur verwelkomt dit jaar Mariska Weel als nieuw bestuurslid.
Lijkt het je ook leuk om ook bestuurslid te worden? 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 
klaarstaat.

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

Namens het bestuur van Woutje Brugge, 
Marielle van Bochove, Paul Wetselaar, Renske 
de Boer, Rianne Jansen, Lisette Kraan, Esther 
de Bruin, Marc Persoon en Mariska Weel.

Email:  bestuur@woutjebrugge.nl

Voorwoord Speelweek 2022
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Speelweekschema 2022
Datum Activiteit Tijd Plaats Leeftijd Kosten

Zo 14/8 Fietstocht 12.00 – 18.00 Batehofplein Alle leeftijden € 1,00

Nolina Huttenkamp 13.00 – 17.00 Evenemententerrein Groep 4 t/m 8 € 7,00

Ma 15/8 Nolina Huttenkamp   9.30 – 16.30 Evenemententerrein Groep 4 t/m 8 € 7,00

met avondspel 19.15 -  24.00 Evenemententerrein Groep 4 t/m 8

Schilderen 10.00-10.45 Balletzaal Oudendijk Groep 1 t/m 3 € 1,00

Schilderen 11.00-11.45 Balletzaal Oudendijk Groep 1 t/m 3 € 1,00

DI 16/8 Woutje peutergym 9.30-10.15 Sporthal Oudendijk 2 jaar t/m 3 jaar € 1,00

Woutje minigym 10.30-11.15 Sporthal Oudendijk groep 1 t/m 3 € 1,00

Woutje minigym 11.15-12.00 Sporthal Oudendijk groep 1 t/m 3 € 1,00

Bloemschikken 13.00 – 13.45 Balletzaal Oudendijk Kinderen van alle 
leeftijden

€ 1,50

Bloemschikken 14.00 - 14.45  Balletzaal Oudendijk Kinderen van alle 
leeftijden

€ 1,50

Wo 17/8 Kinderpicknick 10.00 – 12.30 Plein Esselyckerwoude 3 jr t/m groep 4 € 2,50

Slootjes 10.30 – 12.00 Leidse Slootweg Groep 5 t/m 8 € 1,00

Skeeleren 13.30-14.30 Nolina Groep 5 t/m 8 € 1,00

Skeeleren 15.00-16.00 Nolina Groep 3 t/m 4 € 1,00

Magisch Bosspel 18.15 – 24.00 Vertrek Wilgenlaan Groep 5 t/m  
1e brugklas

€ 6,00

Do 18/8 Knutselen 9.00 – 10.00 Balletzaal Oudendijk Groep 1 t/m 8 € 1,00

Knutselen 10.30 – 11.30 Balletzaal Oudendijk Groep 1 t/m 8 € 1,00

Voetbal=in 9.00 - 10.15 Kunstgrasveld VVW Groep 1 t/m 3 € 1,00

Voetbal=in 10.30 – 11.45 Kunstgrasveld VVW Groep 4 t/m 6 € 1,00

Poppendokter 13.00 – 15.30 Kantine VVW Alle poppen- liefheb-
bers

€ 1,00

Uilenballen pluizen 13.00-14.30 Maria Hoeve Groep 4 t/m 8 € 2,00

Uilenballen pluizen 14.45-16.15 Maria Hoeve Groep 4 t/m 8 € 2,00

Vissen 17.30 – 20.00 Verzamelen bij Gere-
form. Kerk

t/m 1e brugklas € 1,00

Vr 19/8 Jeugdbiljart 09.30-10.30 Biljartvereniging Groep 3 t/m 5 € 1,00

Jeugdbiljart 10.45-11.45 Biljartvereniging Groep 6 t/m 8  € 1,00

Kids Dance 9.30  - 10.30 Balletzaal Oudendijk Groep 1 t/m 3 € 1,00

Dance Mix 10.45 – 11.45 Balletzaal Oudendijk Groep 4 t/m8 € 1,00

Tennis clinic 12.30 – 13.30 Tennisvereniging Groep 3 t/m 5 € 1,00

Tennis clinic 13.45 – 14.45 Tennisvereniging Groep 6 t/m 8  € 1,00

Theater 15.30 - 16.15 Balletzaal Oudendijk 3 jr t/m groep 4 € 1,00

Frisdisco 19.00-20.30 Voetbalvereniging 
Woubrugge

Groep 4 t/m 8 € 1,00

Let op: Bij het opgeven van de kinderen houden wij rekening met Let op: Bij het opgeven van de kinderen houden wij rekening met 
het afgelopen schooljaar.het afgelopen schooljaar.

Hou de website in de gaten voor de maatregelen rondom Covid-19.Hou de website in de gaten voor de maatregelen rondom Covid-19.
Ook in het geval van wijzigingen of het annuleren van activiteiten Ook in het geval van wijzigingen of het annuleren van activiteiten 
zullen wij dit via de website delen.zullen wij dit via de website delen.
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ZIT JIJ VEILIG DEZE ZOMER?

www.toplock.nl
Woubrugge

085-0600991

Inbrekers worden steeds inventiever en
bedenken voortdurend nieuwe manieren om
een woning binnen te komen. ‘s Zomers zijn
inbrekers extra actief omdat veel mensen
regelmatig en langer van huis zijn.

EEN INBRAAK IS VAAK
BINNEN 5 MINUTEN GEPLEEGD

Wij kunnen de zwakke plekken
in de beveiliging van je huis
laten zien. We adviseren graag
vrijblijvend hoe deze punten
verbeterd kunnen worden.
Vanuit Woubrugge biedt
Toplock.nl door het hele land
deze expertise en service aan.

Vaak weet een inbreker binnen enkele
minuten een huis binnen te komen. Het is dan
ook van groot belang dat alle ramen en
deuren voldoende beveiligd zijn, zodat de
inbreker jouw huis zal overslaan.

Neem vrijblijvend contact op via
info@toplock.nl, bel naar 085 –
060 09 91 voor een vrijblijvend
beveiligingsadvies of neem een
kijkje in onze webshop
www.toplock.nl
Wij helpen je graag verder!

SCHAKEL EEN EXPERT IN!



FIETS PUZZELTOCHT 12.00 - 18.00 UUR
Ook dit jaar hebben we weer een leuke en groene fietspuzzeltocht voor jullie uit gezet. 
De fietstocht is circa 30km en kan indien gewenst op een bepaald punt ingekort worden. 
Alle leeftijden kunnen meedoen. Onderweg worden er lekkere dingen uitgedeeld. Het 
is wel handig om zelf banden plak spullen mee te nemen. Ook komen we langs een 
zwemplaats dus neem je zwemspullen mee bij mooi weer!

De start is tussen 12.00-14.00 op het Batehofplein. Er kan tot 18.00 gefinisht worden.

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

Zondag 14 augustus 2022

NOLINA HUTTENKAMP ZONDAG EDITIE 2022  13:00 - 17:00 UUR
Huttenkamp 2022 vindt plaats op 14, 15 & 16 augustus op het evenemententerrein aan de 
Praam. Hebben jullie er allemaal al een beetje zin in? We beginnen op zondag 14 augustus 
van 13:00u tot 17:00u. Je kunt dan de hele middag met maximaal 8 vriendjes en/of 
vriendinnetjes bouwen aan jullie hut. In tegenstelling tot afgelopen jaren worden er geen 
ouders toegelaten om te helpen bij het bouwen, tenzij deze op de lijst staan als vrijwilliger 
voor de hele dag. 

Teamleiders:  Jaimy Gosen (06-10139342), Walter van der Salm, Daniek de Groot
Email:    huttenkamp@woutjebrugge.nl 

Voor de ouders:
• Lees het overzicht dat wordt gemaild goed door voor aanvang van het 

Huttenkamp!
• Woutje zorgt voor hout en spijkers, maar gereedschap moet zelf meegenomen 

worden.
• Open schoeisel is verboden. Dit geldt ook tijdens de bezoektijd voor ouders, etc. 
• De kinderen mogen niet zelfstandig het veld verlaten. 
• Zorg dat u goed bereikbaar bent, voor wanneer uw kind naar huis toe wilt. 

Wil je helpen tijdens het huttenkamp of heb je vragen? Neem contact op met een 
teamleider of mail naar: huttenkamp@woutjebrugge.nl / 06-10139342
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NOLINA HUTTENKAMP - MAANDAG EDITIE 2022 9:30 - 16:30 UUR
Op maandag 15 augustus bouwen en versieren we lekker verder van 9.30 uur tot 16.30 
uur. Rond lunchtijd zullen wij iedereen voorzien van een lekkere lunch. Natuurlijk hebben 
we ook weer wat leuke spellen bedacht voor als je klaar bent met je hut. 

Ook dit jaar mag je weer je hele hut versieren. Dus neem 
slingers, vlaggen en versieringen mee (alles moet wel weer 
mee terug) en leef je uit! Het mooiste is als je hut in de 
sfeer is van het thema ‘Werelddelen’. Maandagmiddag 
16:30 uur mag je weer naar huis en kun je je thuis even 
lekker opfrissen, iets eten, en kleding aan doen voor ’s avonds. 
Na het eten, tussen 18.45u tot 19.15u (!!) mag je, je ouders, 
opa’s, oma’s, broertjes, zusjes en alle anderen je hut laten 
zien (honden, slippers of open schoeisel zijn verboden!). 

Als het je gelukt is om je hut waterdicht te maken en deze is goedgekeurd, dan mag je er 
’s avonds, met je eigen slaapspullen, zelfs in blijven slapen!

Maandag 15 augustus 2022

AVONDSPEL NOLINA HUTTENKAMP 19.15 - 24.00 UUR
‘s Avonds hebben we weer een leuk avontuur. 
Kinderen mogen hierbij verkleed meedoen. Kun of wil je niet blijven slapen, dan mogen 
je ouders je rond 24:00u komen ophalen. De volgende ochtend gaan we met z’n allen 
afbreken, opruimen en om 9.30u afscheid nemen (niet eerder!). 

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

Teamleider: 
Daniek de Groot 06-20085949
Email: 
huttenkamp@woutjebrugge.nl
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HET IS WEER ZO VER: HUTTENKAMP 2022
Heb je er al zin in? In deze lijst vind je alles wat je moet en kan meenemen!
Wil jij op alles voorbereid zijn en niet voor verassingen komen te staan kijk dan snel of je 
alle spullen hebt voor het huttenkamp. 
(Voor pleisters, eten en drinken wordt gezorgd)

 ☑ Dichte stevige schoenen 👞

 ☑ Stevige kleding gelet op het weer 👕👖

 ☑ Een leuke pyjama �  

 ☑ Regenjas / spullen die nat mogen worden 💦

 ☑ Zonnebrand 🌞

 ☑ Een hele brede lach 😁

 ☑ Een zaag 🪚
 ☑ Je eigen hamer met je naam 🔨

 ☑ Spullen om je hut waterdicht te maken 💦

 ☑ Versiering in het THEMA WERELDDELEN 🗺

 ☑ Lange mouwen + lange broek voor de avondtocht 👕👖

 ☑ Slaapspullen (slaapzak of dekbed)😴

 ☑ Matras of luchtbed � 

 ☑ Slaapkussen 💤

 ☑ Een knuffel 🧸

 ☑ Zaklamp voor s ’nachts 🔦

 ☑ Iets lekkers om te snoepen of te drinken 🍭

 ☑ Telefoon THUISLATEN 📱

 ☑ Medicatie (dit melden bij teamleiders) 💊

Tot zondag op het Huttenbouw terrein!
Groet Team Huttenkamp 🛠

Heb jij alles al ingepakt?
Hier een handige Checklist
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SCHILDEREN 10.00 - 11.45 UUR
Dit jaar kan je weer je eigen t-shirt verven. Je mag je zelfgemaakte t-shirt meenemen 
en nog lang trots dragen! Het schilderen is op maandagochtend in de balletzaal bij de 
sporthal, van 10.00 -10.45 of van 11.00 - 11.45 uur.

Voor een t-shirt en verf wordt uiteraard gezorgd.

LET OP! Doe wel oude kleren aan, want de verf is niet uitwasbaar.

Teamleider:   Sandra
Email:    schilderen@woutjebrugge.nl

Maandag 15 augustus 2022

Batehof 7
2481 AR

Woubrugge 

info@ 
slingerlandinfra.nl  

 
slingerlandinfra.nl 
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WOUTJE MINI-GYM 9.45 - 12.00 UUR
Ook dit jaar kunnen kinderen weer komen gymmen in de Sporthal. In de eerste les 
zijn peuters met een volwassene* welkom. De volwassene zal de peuter tijdens de les 
begeleiden. In dit uur staat samen bewegen en plezier maken centraal. De kans is groot 
dat de peuter de gymzaal na dit uur al met extra zelfvertrouwen zal verlaten. 

*ouder, verzorger, opa, oma, tante, oom etc.

In de tweede en derde les zullen we een uitdagend parcours neerzetten voor de kinderen 
van groep 1 t/m 3. 

Vergeet je gymschoenen niet. Hopelijk tot dan!
 
Teamleider:   Hanna
Email:    minigym@woutjebrugge.nl

Dinsdag 16 augustus 2022

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! 

Wilt u als ouder ook een bloemstukje maken? Koop dan zelf ook een kaartje!

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
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Woensdag 17 augustus 2022
KINDERPICKNICK   10.00 - 12.30 UUR
Kom jij ook naar de kinderpicknick? 
Samen met je vriendjes en vriendinnetjes ga je heel veel leuke spelletjes doen én 
natuurlijk genieten van een heerlijke picknick. Als het lekker weer is mogen we picknicken 
op het schoolplein van de onderbouw (Emmalaan 47). Bij slecht weer mogen we gelukkig 
binnen spelen en picknicken in de sporthal (je hebt dan zaalschoenen met witte zolen 
nodig).

We starten om 10.00 uur, dus vanaf 9.45 uur ben je welkom.
Bij je aanmelding mag je aan ons vertellen met wie jij graag in een groepje zou willen, dan 
proberen wij daar rekening mee te houden. Je kan bij je aanmelding ook aangeven als er 
iets is wat je niet mag eten. We maken er weer een feestelijke 
ochtend van met zijn allen! 

Je mag natuurlijk ook verkleed komen in het thema ‘Hallo 
Wereld’, of als piloot, favoriete voetballand of als Spaanse 
danseres! � 

Teamleiders:  Pauline Lekx & Hanne Wiegman
Email:    kinderpicknick@woutjebrugge.nl
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Woensdag 17 augustus 2022
SLOOTJES   10.30 - 12.00 UUR
Vorig jaar meegedaan aan Slootjes? Normaal gesproken zitten er veel soorten beestjes in 
de sloot bij boer Piet Verboom, maar in 2021 even niet. Hoe kan het gebeuren dat er het 
ene jaar de ene soort wel gevonden wordt en het andere jaar niet? Wat voor invloed heeft 
de helderheid van het water in de poldersloot op het voorkomen van salamanders en 
kikkers?  Wij gaan dit jaar op onderzoek uit.

Natuurlijk gaan wij zoeken naar de mooiste, meest 
bijzondere of grootste diertjes, maar daarnaast gaan wij ook 
het water onder de microscoop bekijken. Je zult verstelt 
staan wat je terug kan vinden; algen en misschien heel kleine 
beestjes die je met het blote oog niet kan zien! Dit heet 
plankton en is belangrijk als voedsel voor de grotere diertjes.

Komen jullie ook op woensdag 17 augustus 2022 van 10.30-
12.00? 

Voor wie? 
• Groep 4 t/m 8

Waar?
• Bij boer Piet Verboom aan de Leidse Slootweg, einde  
 Bateweg linksaf, wij verzamelen bij het hek van de  
 eerste boerderij aan de rechterkant. 
• Kom zoveel mogelijk op de fiets of lopend. 
• Voor de kinderen is er plek op het erf om de fiets te  
 parkeren.

Wat trek je aan?
• Kleding dat vies mag worden
• Stevige schoenen of laarzen

Wat neem je zelf mee?
• Een schepnetje met kleine gaatjes en 

een stevige steel
• Een witte emmer met een touw 

eraan. Hiermee kan je water uit 
de sloot halen en zijn de beestjes 
goed zien.

Wij hebben alvast mooi weer besteld!

Isabella, Anne-Marij en Karen
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De partner als het gaat om het creëren van comfort in uw woning!

• Lagere energie kosten

• Uitsluitend de beste kwaliteit materialen

• Kosteloos advies op locatie

• Alles in één hand van A tot Z

• Stofvrij frezen in vele ondergronden

• Neem contact op voor een scherpe offerte
Joeri: 06-13113040   Rudy: 06-29361597
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Woensdag 17 augustus 2022
SKEELEREN   13.30 - 16.00 UUR
Over de hele wereld zijn er mogelijkheden om te schaatsen en inline-skaten. Zelfs in 
Woubrugge kun je (leren) inline-skaten!

Inline-skaten/skeeleren wordt steeds populairder. Veel kinderen binden de skeelers onder 
en zijn heerlijk in de buitenlucht aan het sporten. Misschien heb je nog nooit geskeelerd 
en vind je het leuk om dit een keer te proberen. Wij zorgen ervoor dat er materialen 
aanwezig zijn. Dit betekent: skeelers in verschillende maten, helmen en de verschillende 
beschermmaterialen. Maar ook wanneer je al skeelers en beschermmaterialen hebt en 
je wilt een les volgen, ben je van harte welkom!

Tijdens de les besteden we aandacht aan veiligheid en techniek. Maar uiteraard 
doen we ook verschillende spelletjes en maken we er met elkaar een gezellig uur 
van!

Wanneer je niet over materiaal beschikt, dit graag bij de inschrijving
doorgeven.

Locatie: parkeerterrein Nolina aan de Oudendijkseweg.

Teamleiders:  Christa en Bianca
Email:    skeeleren@woutjebrugge.nl
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MAGISCH BOSSPEL   18.15 - 24.00 UUR
Na twee jaar geen magisch bosspel zijn we terug en klaar om jullie weer mee te nemen op 
een reis vol plezier, uitdaging en spanning. We mogen weer op avontuur!

Dit jaar is het thema van het magisch bosspel ‘hallo wereld’. Het avontuur van dit jaar 
neemt je mee door Europa, Azië, Afrika, Noord- Amerika en Zuid- Amerika. Weten jullie 
alle spellen goed te doen en de struikrovers te vermijden? 

Aan het einde van de vakantie staat jullie grootste reis op het programma. Een wereldreis 
langs alle continenten van de wereld. Welke nieuwe dingen leer je over Europa, of weet je 
alles al? Kom je in Scandinavië terecht en moet je rennen voor de Vikings, of ga je naar de 
Spaanse kust en kan je lekker van de zon genieten? 

In Azië zie je misschien wel de grote draken, moet je over de Chinese muur klimmen of moet je 
je verstoppen voor de Japanse Ninja’s. Je kan er ook lekker eten, denk aan sushi en loempia’s. 

In Zuid-Amerika stuit je misschien wel op een oude indianenstam. Misschien krijg je wel 
een deel van hun goud! Maar wees voorzichtig, het kan ook zomaar zijn dat ze je gevangen 
nemen. In Noord-Amerika zijn er misschien nog cowboys te vinden. Of stuit je op de grote 
wolkenkrabbers in New York?

Afrika staat natuurlijk bekend om de Big Five. Weet jij nog welke dieren dit zijn? En weet je 
ook of ze gevaarlijk zijn of juist niet? Misschien heb je er wat aan tijdens dit avontuur. Ook 
staan er grote piramides in Afrika. Maar pas op dat je niet in de woestijn verdwaalt, het 
kan lang duren voordat je je weg terug vindt. 

Plaats en tijd:  verzamelen om 18.15 op het parkeerterrein bij de Wilgenlaan. 
Vertrek:   om 18.30. Woutje Brugge zorgt voor een tasje met drinken en wat 
   lekkers te eten.
Mededeling voor de ouders: Voor de veiligheid van uw kind graag zelf aanmelden i.v.m. 
juiste telefoonnummer in het geval van calamiteiten. 

Teamleiders:  Chris, John, Melissa, Mark en Thomas.
Email:    bosspel@woutjebrugge.nl

Woensdag 17 augustus 2022

20



KNUTSELEN  9.00 - 11.30 UUR
Hallo allemaal! Zijn er nog globetrotters in de zaal? Doen jullie donderdagochtend 18 
augustus gezellig mee? De hele ochtend gaan we fröbelen, er is limonade en leuke 
muziek. 

En alle Willie Wortels in spe: doen jullie ook mee? Met knutselaars uit groep 6 t/m 8 gaan 
we knutsels slim maken. We voorzien ze van een minicomputer, sensoren en gaan deze 
vervolgens programmeren.
Er zijn twee tijden waarop je kunt komen knutselen.

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

Donderdag 18 augustus 2022

VOETBAL = IN    9.00 - 11.45 UUR
Meisjes en jongens die dromen van een mooie carrière als prof voetballer 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. 

Voor verfrissende limonade en een snoepje of appel om aan te 
sterken wordt gezorgd. Als je nog geen voetbal schoenen hebt zijn 
sportschoenen ook prima, sportieve kleding en als je een shirt 
hebt van je favoriete club en of speler moet deze zeker aan. 

Teamleider:   Lex
E-mail:   voetbal@woutjebrugge.nl

POPPENDOKTER   13.00 - 15.30 UUR
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! Dit 
jaar mogen je ouders buiten wachten als jij en je pop langs de dokter gaan.

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

Teamleider:  Gezocht!!  
Email:    poppendokter@woutjebrugge.nl
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UILENBALLEN PLUIZEN   13.00 - 16.15 UUR
Kom je gezellig uilenballen pluizen? Ook in en om Woubrugge leven uilen. We zien ze 
niet zo vaak, want ze zijn een kei in verstoppen en veel uilen komen pas tevoorschijn 
als het schemer of nacht wordt. In dit onderdeel leer je meer over hoe uilen leven, dit 
wordt gedaan door Stichting Groenlicht. Daarna gaan we met elkaar uilenballen pluizen. 
We mogen dit doen bij de Maria Hoeve. Zorg voor kleding/shirt die eventueel vies mag 
worden. Kom zoveel mogelijk op de fiets! Tot dan!

Teamleider:   Johan
Email:    uilenballen@woutjebrugge.nl

Donderdag 18 augustus 2022

VISSEN   17.30 - 20.00 UUR
Natuurlijk is er ook dit jaar weer vissen voor de kinderen. Dit jaar is het vissen niet op 
woensdag, maar op donderdagavond! De vis die gevangen is wordt zo snel mogelijk 
opgemeten door vrijwilligers. Houd je gevangen vis dus even in je bezit en gooi hem 
niet direct terug in het water. Voor de vissers die de meeste lengte aan vis 
hebben gevangen is een prijs beschikbaar.
 
Belangrijk: bij aankomst op het verzamelpunt (bij de Kerk) krijg je een 
plekje langs de Woudwetering toegewezen. De viswedstrijd is van 18.00 
uur tot 20.00 uur. Het kan zijn dat een vis-plek in de tuin van een bewoner 
op de Van Hemessenkade is. Woutje waardeert het zeer dat we gebruik 
mogen maken van deze tuinen en verwachten van de deelnemers dat 
ze zich hiernaar ook zullen gedragen. Daarom: maak niks kapot en ruim 
netjes na afloop je rommel op.
 
Zo kan Woutje ook volgend jaar weer een viswedstrijd organiseren. De 
kinderen vissen zelf, maar een beetje hulp is uiteraard toegestaan. Veel succes!
 
Teamleider:   Johan
Email:    vissen@woutjebrugge.nl
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Floreo

Stap jij binnenkort 
in ons warme bad?   

Een warm bad, zo omschrijven onze nieuwe 

collega’s de sfeer bij FloreoKids. Stap jij er 

binnenkort ook in? Wij zoeken Pedagogisch 

Medewerkers voor groepen van alle leeftijden 

op diverse locaties in de regio. Bij FloreoKids 

krijg je alle ruimte om je talenten te laten zien 

én verder te ontwikkelen. 

Meer informatie over alle mogelijkheden, ook 

voor herintreders, zij-instromers en studenten

vind je via www.fl oreokids.nl/werken-bij/

Liever direct contact? App/bel naar 

06 - 425 999 74 of mail naar pz@fl oreokids.nl 

Welkom bij FloreoKids!

FloreoKids zoekt Pedagogisch Medewerkers

Floreo

buitenschoolse opvangve peuterspeelzalen

peuteropvang kinderdagverblijven

www.floreokids.nl

Welkom bij FloreoKids!
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JEUGDBILJART   9.30 - 11.45 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

Vrijdag 19 augustus 2022

KIDS DANCE & DANCE MIX   9.30 - 11.45 UUR
Hallo allemaal, hebben jullie zin om te komen dansen? Geef je dan op voor de 
dansworkshop met het thema: Dance all over the world!
 
Dansworkshops vrijdag 19 augustus:
9.30-10.30 uur  Groep 1 t/m 3 Kidsdance  
10.45-11.45 uur  Groep 4 t/m 6 Dancemix

Tijdens de workshops gaan we dansen over de verschillende werelddelen. Weet jij nu al 
over welk werelddeel jij wilt dansen? Trek je verkleedkleren dan alvast uit de kast voor 19 
augustus! Heb je nog geen idee? Geen probleem, ik neem je mee over de wereld tijdens 
de workshop.

De workshops zijn in de danszaal van de sporthal dus zorg dat je sportschoenen 
meeneemt. Hopelijk tot dan!
 
Teamleider:   Sofie de Wilde-Verburg, Dansstudio Soof’it (tel. 06 55804441)
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TENNIS CLINIC   12.30 - 14.45 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

Vrijdag 19 augustus 2022

THEATER  15.30 - 16.15 UUR
“Sofie en Najib vieren feest. Daarom versieren ze de poppenkast alvast. Een zelfgemaakte slinger 
zijn ze echter kwijt. Sofie en Najib geven elkaar de schuld dat hij kwijt is. Al snel komen ze er achter, 
dat ruzie maken op een feest niet leuk is. In plaats van ruzie maken gaan ze samen naar de slinger 
zoeken. Terwijl ze dat doen verdwijnen langzaam een voor een de feestlinten die Sofie en Najib 
hebben uitgehangen weer.  Iets of iemand haalt ze weg. 

Ondertussen dat Sofie de dader probeert te achterhalen gaat Najib verder met het zoeken naar 
de slinger. Sofie vangt met een overgebleven lint een draak. Ze is ontsnapt aan Govert en zijn 
gevangenis. Ze wil graag naar haar familie in Vuurland maar, ze is haar vleugels kwijt.  Sofie geeft 
Najib de opdracht de vleugels te gaan zoeken. Per ongeluk komt hij Govert tegen die de kist met de 
vleugels van de draak op een andere plek wil verstoppen.

Dan verraad Najib waar de draak uithangt die Govert eigenlijk zoekt.  Govert gaat er direct op af. 
Najib heeft gelukkig wel goed opgelet en haalt de kist met de vleugels tevoorschijn. Met de hulp 
van het publiek weten Sofie en de draak Govert te overmeesteren en zo de kist met de vleugels 
open te maken. Najib maakt de vleugels weer vast aan de draak. Die gaat naar haar familie in 
Vuurland. Dan wijst Sofie Najib op de zelfgemaakte slinger. Ze hebben gewoon met hun neus 
gekeken. De feestlinten zijn ook weer terug. Het feest kan beginnen!!! Sofie en Najib vieren feest.”

Deze theatervoorstelling is geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar t/m groep 4. Begeleiders 
van kinderen dienen ook zelf een kaartje te kopen. Let op: de zaal gaat om 15.30 open en 
de voorstelling begint om 15.45.

Teamleider:   Marielle
Email:    theater@woutjebrugge.nl
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Groen: PMS 301 C 
Blauw: PMS 361 C
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FRISDISCO    19.00 - 20.30 UUR
We sluiten deze speelweek natuurlijk weer af met een super gezellig feest. De Frisdisco! 
Met héél veel muziek en een te gekke DJ. Dat wil je natuurlijk niet missen.

Dit feestje is net als de hele week in het thema ‘hallo wereld’, dus heb je nog een outfit in 
de kast hangen die bij het thema past, trek het aan! Geen zin om te verkleden? Het hoeft 
natuurlijk niet!

Dus heb jij zin in een feestje? 
Kom dan gezellig naar de Frisdisco!
De deuren gaan open vanaf 18.45 uur.
 
We zien jullie dan.
 
Teamleiding:  Bestuur Woutje Brugge
Email:    frisdisco@woutjebrugge.nl

Vrijdag 19 augustus 2022

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 )

Lasergamen

Huur nu silent disco koptelefoons of
laserguns bij hurenbijdaniek.nl

hurenbijdaniek
.nl
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Lasergamen

Huur nu silent disco koptelefoons of
laserguns bij hurenbijdaniek.nl

hurenbijdaniek
.nl
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Belangrijke informatie
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 

COVID-19: Voor de actuele maatregelen, geldend vanuit de overheid, verwijzen wij u graag 
naar onze website. www.woutjebrugge.nl. Woutje Brugge kan ten alle tijden wijzigingen 
aanbrengen aan de activiteiten of activiteiten annuleren wanneer deze niet binnen de 
actuele maatregelen passen. Ook hiervoor dient u de website in de gaten te houden.

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 10 AUGUSTUS OM 21.00UUR.

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.

Biljartvereniging Jacobswoude 
Christiaan Beuk Music 
Dhr C. Vollebregt 
Dhr. Arie Kroon 
Fam. Verboom 
Anjerkwekerij Robin vd Hoorn 
Floritec 
Gemeente Kaag en Braassem 
Gerritse BV ijzerwaren 
Keurslager Loek van Vliet 
Kwekerij Noordam 

Nice2get bloemen
Stichting Sporthal Oudendijk
SWS de Wereldweide Woubrugge
VV Woubrugge
Doelen Coach Service
Tennis vereniging Woubrugge
Nutrilon
BENU Apotheek Woubrugge
Kwalitaria Woubrugge
Stichting Open dag Water recreatie 
Ronald Snoek

Dank
Naast de adverteerders bedanken wij ook de volgende sponsoren: 
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KOOP LOKAAL

VERZEKER

LOKAAL


