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Hoi allemaal! 
Na een paar gekke jaren gaan we weer huttenbouwen als vanouds. Wij 
zorgen voor voldoende timmerhout, denken jullie om je eigen hamer? Het 

programma bestaat weer uit allerlei leuke, spannende en toffe activiteiten 
die te maken hebben met het thema. Op de woensdagavond zijn jullie 

welkom op de BBQ en het padvindersfeest op het huttenbouwveld. 
Hebben jullie het thema al geraden of op Facebook voorbij zien komen? 
Aan het einde van de week zal iedereen kunnen overleven en zijn jullie 

echte survivalaars geworden, het thema is namelijk: 
 

“Survival je gek!” 
 

In dit boekje kunnen jullie lezen wat we deze week gaan doen.  

Lees het programma goed door.   
Net als elk jaar kunnen we natuurlijk hulp van jullie ouders gebruiken bij 

de verschillende activiteiten (lichtjestocht en spokentocht). Ze kunnen 
zich opgeven door een mailtje te sturen naar: 
mail@huttenbouwleens.nl.  

  
Deze week houden we ons aan de volgende afspraken:  

• We gaan vriendelijk met elkaar om en letten op ons 

taalgebruik.  

• We gaan zorgvuldig om met de spullen en materialen van een 

ander.   

• We ruimen ons afval zelf op en gebruiken de vuilniszakken.  
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Sponsors 
Zonder onze sponsors zouden het onmogelijk zijn om elk jaar weer de 
huttenbouw week te organiseren. Zij zorgen er voor dat we de prijs om 

mee te doen met huttenbouw laag kunnen houden.  
De sponsorpagina’s zijn meestal pagina’s waar snel door heen gebladerd 

wordt, toch zijn dit hele belangrijke pagina’s van het boekje.  
Wij willen naast de advertenties die wij plaatsen in het programmaboekje, 
hier nogmaals benoemen hoe belangrijk onze sponsors voor ons zijn.   

Deelname aan de huttenbouwweek 
Ga je na de zomervakantie naar groep 3 dan mag je meedoen met de 

Huttenbouwweek. Kinderen die jonger zijn kunnen natuurlijk met hun 
vader of moeder op bezoek komen. Ga je na de zomervakantie naar de 

brugklas, dan mag je ook nog meedoen aan de Huttenbouwweek. Ben je 
te jong voor huttenbouw, dan zijn jou ouders verantwoordelijk voor je 
aanwezigheid op het veld. 

Hutten 
Het bouwen van een hut is één van de belangrijkste onderdelen van de 

huttenbouw. Daarom nog even een paar punten op een rijtje:  

• Er mogen zes tot acht kinderen per plek een hut bouwen.  

• Per plek mag er 1 hut komen. Dus niet één hut verdeeld over 
twee plekken.  

• De hut mag één verdieping hebben, maar alleen als iemand van 

het huttenbouwteam heeft gecontroleerd of jullie dak stevig 
genoeg is.  

• Vloerbedekking en laminaat meenemen van huis mag niet.  

• Neem je hout mee van huis? Dan komt dit op de houtbult of 
het wordt eerlijk verdeeld.  

• Dekzeilen worden genummerd en moeten aan het eind van de 
week weer mee naar huis. 

• We ruimen altijd met zijn allen op! 
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Lunch 
Van 12.00 tot 13.00 uur heeft het huttenbouwteam pauze. Je mag op het 
veld blijven om een broodje te eten, maar het team heeft dan pauze en 

kan je niet helpen op dat moment. 

Kampwinkel 
Net als elk jaar is er een winkeltje op het huttenbouwveld.  
In het winkeltje kun je snoep en andere lekkernijen kopen. Nieuw zijn dit 

jaar de gefrituurde slakken en gedroogde druiven, om je een echte 
overlever te voelen. De pappa’s en mamma’s  die komen kijken kunnen 
hier een kopje koffie of thee kopen.    

Net als vorige jaren hebben we een tegoedkaart. Je kunt een tegoedkaart 
kopen. Als je dan iets in het winkeltje koopt wordt dit afgestreept op je 

kaart. Natuurlijk kun je ook nog steeds elke keer als je iets koopt gewoon 
met geld betalen. Nog mooier dan betalen met geld, is betalen met een 
plastic pasje of je telefoon; en dat kan vanaf dit jaar ook. Je kunt bij ons 

pinnen! 

Bekers 
Je hebt het ons vast wel eens zien doen, plastic bekertjes afwassen voor 
de ranja… Vanaf dit jaar wordt dat iets anders! Elk jaar moesten we veel 

bekertjes weggooien en dat vinden we jammer, want dit moet allemaal 
weer opgeruimd en opnieuw bruikbaar worden gemaakt. Dus hebben we 
iets nieuws! 

Bij het inchecken krijg je je eigen beker met naam er op. Deze heb je de 
hele week nodig voor het drinken wat je van ons krijgt, dus bewaar ‘m 
goed en wees er zuinig op! 

Gaat je beker toch stuk of raak je hem kwijt? In het winkeltje verkopen we 
nieuwe! 
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Bandjes 
We hebben dit jaar ook onze huttenbouw-bandjes weer te koop. Omdat 
huttenbouw de leukste week van het jaar is, en je die het hele jaar wilt 

onthouden, hebben we mooie bandjes laten maken! Je kunt in het 
winkeltje jouw armbandje kopen. Dit jaar zijn de Huttenbouw Leens-

armbandjes te koop voor €2 per stuk in het winkeltje! Heb jij dit 
fashionable item al? 

Roken 
Op steeds meer plaatsen zie je bordjes van de rookvrije generatie. Wij 
hebben ook regels met betrekking tot roken in de omgeving van het 

huttenbouwveld. Op het huttenbouwveld mag je niet roken. Buiten het 
huttenbouwveld en bij onze activiteiten willen we graag dat je uit het zicht 

van onze deelnemers rookt!  
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Activiteiten 

Survivalkaart 
Om een echte survivalaar te kunnen worden, is het belangrijk om met de 
stoere activiteiten tijdens de huttenbouwweek mee te doen. Met deze 
activiteiten kunnen jullie stempels verdienen voorop je eigen 

stempelkaart. De laatste stempel verdien je na het opruimen op de 
vrijdag. Met een volle stempelkaart krijg je de enige echte 

huttenbouwbutton van 2022. Wie wil dat nou niet?! 
 

Lawaaioptocht 
Dit jaar beginnen we de huttenbouw weer met een lawaaioptocht. Met 
jullie gaan we door het dorp met muziek, potten, pannen, fluitjes en 

andere dingen die lawaai maken om aan de mensen van het dorp te laten 
weten dat huttenbouw weer los gaat. 

Op maandag 22 augustus om 09:00 uur beginnen wij met onze route door 
het dorp om jullie op te halen. Vanaf daar gaan we onderstaande route 
lopen door Leens. Langs de route hebben we vier verzamelpunten. Hier 

komen we langs en dan kun je vanaf daar meelopen naar het veld. Lopen 
we per ongeluk langs je huis? Sluit dan gezellig bij ons aan! Neem alles wat 
lawaai kan maken mee! Nu mag het! 

 
De tocht komt door deze straten: vertrek vanaf het huttenbouwveld, 

Achtervalge, van de Munniklaan(verzamelpunt speeltuin), Valge, Not. A.H. 
Agessingel(Verzamelpunt Koningsstate), Prins Bernhardstraat, 
Lemkesland, Loohof(Verzamelpunt speeltuin), Douwensterweg, Jan 

Zijlmasingel, Wilhelminastraat(Verzamelpunt Peteruskerk), Hoofdstraat, 
Ritzemastraat, Achtervalge. 
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Ochtenddans 
We hebben weer de tofste muziekjes op een rijtje gezet. We hebben goed 
geoefend om de nieuwste dansjes goed te kennen. Dansen jullie elke 
ochtend met ons mee? Uiteraard zijn jullie ouders ook van harte welkom 

om mee te dansen. Dit jaar hebben we weer een speciaal dansje 
uitgezocht die we met zijn allen gaan leren. 

 

Knutselen 
Op de dinsdagochtend gaan we in twee groepen knutselen. De 
knutselwerkjes hebben te maken met het thema van dit jaar en mogen 
jullie aan het einde van de week mee naar huis. Pappa en mamma zullen 

je thuis niet meer herkennen! 
 

Waterspektakel 
Dinsdagmiddag staat in het teken van het waterspektakel. Dit vindt plaats 

op het huttenbouwveld. Dus leg je zwemkleren en handdoek alvast klaar 
en vergeet niet om droge kleren mee te nemen. Je mag meedoen als je je 
zwemdiploma hebt. Heb je die nog niet, dan heb je begeleiding nodig van 

je ouders. Het wordt een groot spektakel, dus pappa’s en mamma’s 
mogen zeker komen kijken! Durven er ook pappa’s en mamma’s van de 
waterbaan? 

 

Survivallen 
Woensdagochtend hebben we een nieuwe activiteit. We gaan survivallen. 
Wat we precies gaan doen houden we nog even geheim, maar na deze 

ochtend weet jij precies wat je moet doen om te overleven als er niemand 

thuis eten heeft gekookt        
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Kleur en fleur je hut op 
We gaan de hutten weer versieren. Hoe doen we dat? Doe eens een 
gokje? Met kleuren natuurlijk. Iedereen krijgt een pakket waarmee je de 
hut kunt versieren. En psst, niet doorvertellen aan jullie ouders, maar jullie 

mogen jezelf ook helemaal onder de kleuren verven! Zijn je ouders vast 
ook blij mee! 

 

BBq en padvindersfeest 
Vorig jaar hebben we dit gedeelte helaas over moeten slaan vanwege het 
Coronavirus. Daarom gaan we het dit jaar dubbel en dwars weer inhalen. 
We gaan barbecueën! En niet zomaar barbecueën. We geven er een heus 

padvindersfeest bij. Gewoon, omdat het kan! 
 

Het succesrecept van de drive in van vorig jaar was de Huttenbouwburger. 
Omdat jullie er allemaal zo enthousiast van werden, zal ook dit jaar dit 
klassiekertje op de menukaart staan! 

 
Eén kleine kanttekening; het moet dubbel zo gezellig zijn, we mogen 
eindelijk weer! 

 

Levend Stratego 
Survivallen is overleven. Dit moet je soms in je eentje doen, maar het gaat 
vaak beter met een groepje. Dat gaan we ook doen met levend Stratego.  

Houden jullie je Maarschalk het langst in leven? Of ben jij de spion die de 
Maarschalk verslaat? Verstop je vlag en ren om te overwinnen. Wil jij in 
team rood of in team blauw? 

 

Eet op je kleed 
Op de donderdagmiddag mag iedereen gezellig blijven picknicken op het 
huttenbouwveld. Wij zorgen voor een tasje gevuld met een lekker lunch. 

Nemen jullie een vrolijk gekleurd kleedje mee? 
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Bingo 
Jaaaaaaa, we gaan bingo spelen. Dit heeft niks met survivallen en lang 
volhouden te maken. Je moet zo snel mogelijk een rijtje of je kaart vol 
hebben. En dan heb je uiteraard een mooi prijsje verdiend… maar heb je 

een foute bingo? Dan moet je een liedje zingen! 
 

Lichtjes- en spokentocht 
Bijna de leukste dingen van de huttenbouw zijn wel de lichtjestocht en 

spokentocht! 
 
Even op een rijtje wat de regels ook nog maar zijn: 

- Kinderen t/m acht jaar mogen meedoen met de lichtjestocht. 
- Kinderen vanaf negen jaar mogen meedoen met de spokentocht. 

- Jongere broertjes/zusjes mogen eventueel tegen vergoeding mee 
met de lichtjestocht, hierbij kan het zijn dat je in een ander 
groepje komt. 

 
Van ouders die zich opgegeven hebben als begeleider van één van de 
tochten wordt verwacht dat ze ook daadwerkelijk meelopen! Ook als hun 

kind niet meer kan of wil! Uiteraard doen wij ons best om kinderen bij hun 
eigen ouders in te delen, maar er kan geen sprake zijn van 1 op 1 

begeleiding. We snappen dat ouders ook graag de spokentocht willen 
lopen, maar het wordt toch echt georganiseerd voor de kinderen. In de 
spokentocht lopen per groep 2 begeleiders mee. 

 
Mochten er tijdens de week blijken dat er te weinig aanmeldingen voor de 
spokentocht zijn, dan kan er besloten worden de spokentocht toegankelijk 

te maken voor de jeugd die eigenlijk net niet meer met de huttenbouw 
mee mag doen. Houd onze socials in de gaten om deze té toffe tocht niet 

te missen. 
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Slapen 
Nadat we vorig jaar allemaal thuis geslapen hebben, hoeven we dit jaar 
lang zoveel niet na te denken over corona; dus mag je ook weer op het 
veld slapen van donderdag op vrijdag. Heb jij je hut goed genoeg gebouwd 

om er lekker knus in te kunnen slapen? 
 

Opgeven lichtjestocht en spokentocht  
Net als vorig jaar gaat de opgave voor activiteiten via de mail. Je ouders 

kunnen je opgeven door te mailen naar: mail@huttenbouwleens.nl   
Het is van belang de volgende informatie in je mail te zetten:  
Onderwerp: waar geef je je voor op?  

Naam:  
Leeftijd:  

Hutnummer:   
Bijzonderheden:  
Telefoonnummer ouders:  

Alleen mailtjes die gestuurd zijn door je ouders verwerken wij.  

Groepen 
De groepen voor de verschillende activiteiten worden ingedeeld door het 
huttenbouwteam. Wij proberen zoveel mogelijk de hutten samen te 

houden en rekening te houden met vriendjes en vriendinnetjes. Ook 
proberen we de begeleiders zoveel mogelijk bij hun eigen kinderen in te 
delen. Wanneer wij groepen hebben gemaakt, is het niet de bedoeling dat 

deze nog worden gewijzigd.    

Opruimen op vrijdag 
De hele week zijn we druk bezig geweest met leuke dingen. Helaas hoort 
het opruimen op de vrijdag er ook bij. Gelukkig hebben we het met elkaar 

snel aan de kant. Ouders kunnen de kinderen helpen met het afbouwen 
van hun hut.  
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Programma 2022 

Maandag  
09:00 Lawaaioptocht (je kunt aan de route staan en meelopen of bij een 
verzamelpunt aansluiten. Kijk voor de route bij de activiteiten op de site) 
10:00 Inchecken en plaats opzoeken 

10:15 Bult bestormen 
10:45 Drinken en wat lekkers 

11:00 Survivaldans 
12:00 Pauze 
13:00 Hutten bouwen 

15:00 Drinken en wat lekkers 
16:00 Opruimen en afsluiten huttenbouwveld 
 

Dinsdag  
09:00 Huttenbouwveld open 
09:15 Knutselen (t/m 8 jaar) 
10:15 Survivaldans 

10:30 Drinken en wat lekkers 
10:30 Knutselen (vanaf 9 jaar) 
12:00 Pauze 

13:00 Huttenbouwveld weer open 
13:30 Waterspektakel op het veld 

15:00 Drinken en wat lekkers  
16:00 Opruimen en afsluiten huttenbouwveld 
 

Woensdag  
09:00 Huttenbouwveld open 

09:30 Survivaldans 
10:00 Fleur je hut op en Voorleestent 

10:30 Drinken en wat lekkers 
10:30 Kanoën en vlotbouwen (vanaf 9 met zwemdiploma) 
10:30 Bingo (onder 9 met teldiploma) 
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12:00 Pauze 

13:00 Huttenbouwveld weer open 
13:30 Survivalrun geheime speellocatie 
15:15 Drinken en wat lekkers op locatie 

16:00 Opruimen en afsluiten 
17:00 Start BBQ en Padvindersfeest 

21:00 Einde BBQ 
 

Donderdag  
10:00 Huttenbouwveld open 
10:15 Survivaldans 

10:30 Survivaljachtspel (t/m 8 jaar)  
10:30 Stratego (vanaf 9 jaar) 

11:00 Drinken en wat lekkers 
12:00 Pauze en eet op je kleed 
14:00 Volleybalclinic 

15:00 Drinken en wat lekkers 
15:30 Opruimen en naar huis 
20:15 Verzamelen lichtjestocht 

20:45 Verzamelen spokentocht 
20:45 Start lichtjestocht 

21:00 Spookverhaal 
21:30 Start spokentocht 
01:00 Slapen of naar huis 

 

Vrijdag  
08:00 Ontbijt 
09:00 Beginnen met opruimen en afbreken 

10:00 Survivaldans 
10:15 Verder met opruimen 
 

  



21  

  

  

  

Huttenbouw Leens – “#livelikeRambo” 

  



22  

  

  

  

Huttenbouw Leens – “#livelikeRambo” 

  



23  

  

  

  

Huttenbouw Leens – “#livelikeRambo” 

  



24  

  

  

  

Huttenbouw Leens – “#livelikeRambo” 

  



25  

  

  

  

Huttenbouw Leens – “#livelikeRambo” 

Vrijwilligers 
Ieder jaar hebben we extra hulp nodig. Dit jaar doen we weer een beroep 
op alle ouders, verzorgers, familieleden, buurt- en dorpsgenoten en alle 

andere mensen die zich betrokken voelen bij de huttenbouwweek. U kunt 
zich opgeven voor bijvoorbeeld het begeleiden van de lichtjestocht en de 

spokentocht.  
 

Huttenbouwteam 
Sinds een paar jaar is de organisatie van huttenbouw een beetje 
veranderd. Niet voor jullie, maar wel voor ons. We hebben een bestuur, 

een groep die meedenkt met de activiteiten en een aantal vrijwilligers die 
ons in de week zelf vol enthousiasme meehelpen om alles vlekkeloos te 

laten lopen. 
 
Ons bestuur bestaat uit: Paula Batema, Karel Kosmeier, Ellis Kosmeier, 

Nienke Klunder, Sil van der Made, Coen Smit en Riëtte van Straten.  
Uiteraard zijn zij er in de week zelf zoveel mogelijk bij om jullie de leukste 
week van de vakantie te bezorgen! 

 
Verder horen bij het team:   

Renate Batema (Organisatie)  Gerjanne Dijkstra (Organisatie) 
Harm Hofman (Organisatie)  Janet Hofman (Organisatie) 
Kor Kloosterman (Organisatie)  Vera Littel (Organisatie) 

Jorne Veldman (Organisatie)  Bianca Voogd (Organisatie)  
Saskia Voogd (Organisatie)   Karlijn Buist  
Johan Hofman     Ietse Veenwijk  

Yanouck Veldman    Karsten Voogd   
    

Het huttenbouw team is herkenbaar aan de speciale kleding. U kunt met 
vragen bij hen terecht.  
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Telefonisch kunt u zich richten tot:  

Ellis Kosmeier: 0619699582    
  
Voor klachten of tips kunt u bellen met:   

Karel Kosmeier: 0611043683  

Website en Socials 
Waarschijnlijk wisten de meesten van jullie het al wel, maar we hebben 
een eigen facebook pagina en een website (www.huttenbouwleens.nl). 

Onze website is dit jaar helemaal vernieuwd! Zoek ons op voor de meest 
actuele informatie en andere interessante zaken. Je kunt ons ook vinden 
op Instagram… Dit jaar doen we zelfs heuse takeovers! Dus voeg 

@huttenbouwleens maar toe voor een uniek kijkje achter de schermen! 

Huttenbouwveld 
We mogen ook dit jaar weer gebruik maken van het veld van boer Kremer. 
Erg fijn zoals dit elk jaar weer geregeld wordt. Boer Kremer stelt niet 

alleen zijn veld beschikbaar, maar ook zijn schuur. Daar worden alle 
spullen van de huttenbouw elk jaar weer in opgeslagen. Daarnaast is de 
familie Kremer altijd erg betrokken bij de huttenbouw, en helpen ze ons 

met allerlei dingen.   

Water en stroom 
Het water en stroom krijgen we dit jaar van de Bernard Kadijk en de 
familie Korhorn. Hier zijn wij erg blij mee!  

Winkeltje 
Het winkeltje wordt dit jaar bemand door  een aantal leden van het 

huttenbouwteam. Dit gebeurt elk jaar met veel enthousiasme. De 
kinderen weten feilloos waar ze terecht kunnen voor een snoepje en een 

praatje. En hoewel het winkeltje altijd vertrouwd is, hebben we ook wat 
nieuws; je kunt vanaf dit jaar bij ons pinnen! 

http://www.huttenbouwleens.nl/
http://www.huttenbouwleens.nl/
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Overige afspraken en opmerkingen 
Om de week zo goed mogelijk te laten verlopen zijn er nog een aantal 
afspraken over het gebruik en de verantwoordelijkheden op en van het 

huttenbouwveld.    

• Het huttenbouwveld is dagelijks open op verschillende tijden. Zie 

het programma of check de website. 

• Tussen 12:00 en 13:00 mogen de kinderen op het veld blijven. Dit 
is op eigen risico.  

• Vanaf vier uur wordt het in en om de hut netjes gemaakt. 
Om 16:30 verlaat iedereen het veld en is het niet meer toegestaan 
het veld te betreden. Tenzij er activiteiten zijn.  

• De organisatie is niet aansprakelijk voor vermissing/ beschadiging 
van spullen die van huis zijn meegenomen.  

• Klachten/ opmerkingen/ verbeterpunten kunnen worden 

ingediend bij Karel Kosmeier.  

• Op het huttenbouwveld is een winkeltje waar kinderen en 

volwassenen voor een kleine prijs terecht kunnen voor koffie, 
thee, snoep, drinken, chips, etc.  

• Sponsoring, in welke vorm dan ook, is van harte welkom.  
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Donateurs 
Sinds 2018 kun je donateur worden van Stichting Huttenbouw Leens. Een 
aantal mensen heeft dit gedaan en daarmee een plekje verworven in het 

boekje en op onze site.  
  

Wil jij ons helpen deze week elk jaar te kunnen blijven organiseren? Vul 
dan het formulier op de volgende bladzijde in en lever deze in bij het 
winkeltje. Steun ons en jouw naam staat volgend jaar ook op deze pagina!  

 
      
Gijs Boverhof    Jolande Buringa 

Gretha Dijkstra    Steve Haaijma  
Baukelien Heemstra    Bernard Hofman 

Mark Hofman    Opa en oma Hofman 
Kor Kloosterman   Jebbe en Anneke Sikkema 
Coen Smit    Hennie Smit   

Familie van Straten   Mevrouw van Straten  
Riëtte van Straten   Brenda Veenwijk 
Alma Veldman    Jorne Veldman   

Bianca Voogd    Karsten Voogd 
Pieter Boneschansker   Jitske van den Berg 

Roy Veldman    Ietse Veenwijk 
Saskia Voogd  
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Word donateur van de huttenbouw!  
  
Huttenbouw Leens is al jaren niet meer weg te denken uit het dorp Leens. 
Kinderen kijken er elk jaar weer naar uit en gezinnen passen hun vakantie er op 
aan.   
Elk jaar wordt dit evenement, met veel plezier, georganiseerd door een groep 
enthousiaste vrijwilligers uit Leens en omstreken.   
Zoals elk evenement gaat de huttenbouw gepaard met kosten. Omdat we de 
huttenbouw voor iedereen betaalbaar willen houden, zijn we opzoek naar 
donateurs. Draagt u de huttenbouw een warm hart toe, wordt dan donateur van 
de huttenbouw voor €10,- per jaar!  
  
Wat houdt dit precies in? Na het invullen van onderstaand formulier krijgt u een 
betaalverzoek met het bedrag van €10,-. Daarmee kunt u uw donatie overmaken. 
Ontvangt u liever een e-mail met het rekeningnummer van de Huttenbouw, dan 
kunt u dat hieronder op het formulier aangeven.   
Wanneer u toestemming geeft, krijgt u volgend jaar opnieuw een betaalverzoek 
óf e-mail met het bedrag van €10,-. U kunt uiteraard ten allen tijde zeggen dat u 
geen donateur meer wilt zijn van de huttenbouw. Dit doet u door een mail te 
sturen naar mail@huttenbouwleens.nl  
 
Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met het huttenbouwteam via 
mail@huttenbouwleens.nl of met Coen Smit, 0627898870.   
  
Ja ik wil graag donateur worden van huttenbouw Leens  
Voornaam………………………………………………….  
Achternaam……………………………………………….  
Emailadres…………………………………………………  
Mobiele nummer…………………………………………  

o Ik geef Stichting Huttenbouw Leens toestemming om mij via de e-mail te 

benaderen m.b.t. mijn donatie  

o Ik geef Stichting Huttenbouw Leens toestemming om mij te benaderen  
m.b.t. mijn donatie door middel van een betaalverzoek  

o Ik geef Stichting Huttenbouw Leens toestemming om mijn e-mailadres te 
gebruiken om mij op de hoogte te houden van Stichting Huttenbouw



 

 


