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Voorwoord Speelweek 2017 

Vorig jaar heeft Woutje Brugge voor het eerst met een centraal thema gewerkt. Woutje was Piraat en dat 

was bij de meeste onderdelen van de speelweek goed te zien. Het heeft veel leuke reacties opgeleverd en 

daarom hebben we dit jaar wederom een fantastisch thema.  

Het thema “Wild West” kwam als winnaar uit de bus na stemming op de website en daarom vieren we dit 

jaar Wild West Woutje! Woutje gaat dit jaar gekleed als cowboy. 

Herkennen jullie hem nog? Samen met alle jongens en meisjes van 

Woubrugge vieren we de speelweek in stijl. Zo is er een Wild West 

opening, een Wild West huttenbouw en een heuse Gold Rush! Ook 

de andere onderdelen zijn zoveel mogelijk in Wild West stijl. Doe je 

dit jaar weer met ons mee?  

Op de voorkant van het nieuwe boekje staat dit jaar de tekening van 

Hayk den Hollander (9 jaar) van de Kinderkring. Gefeliciteerd Hayk! 

Jouw tekening was de mooiste, maar we bedanken uiteraard ook 

alle andere kinderen die een tekening hebben gemaakt voor 

Woutje.  

Kaartjes koop je dit jaar weer uitsluitend online op 

www.woutjebrugge.nl. Daar vind je ook het laatste nieuws over de 

speelweek en meer informatie over de verschillende onderdelen.  

Het bestuur verwelkomt dit jaar Eveline van Veen als nieuw lid. Wie 

kent haar niet, en ze kent zeker alle kinderen! Lijkt het je ook leuk 

om bestuurslid te worden? Na dit jaar nemen we afscheid van een 

aantal leden, dus Woutje kan jouw hulp en nieuwe ideeën goed 

gebruiken. 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 sponsors 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 sponsors veel plezier tijdens de speelweek!  

Namens het bestuur van WoutjeBrugge, 

Collin Haen, Judith Lemmers, Eefje van der Zwet, Chris Vogel, Nichon Dijkshoorn, Marianne de Lange, 

Peter Lasschuijt, Marieke Koetsier, Renske de Boer, Niels Kelderman en Eveline van Veen. 
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Speelweek programma 2017 

Groepen: Wij verwijzen naar groepen van het afgelopen schooljaar. 

Datum Activiteit Tijd Plaats Leeftijd Kosten Pagina 

Za 12/8 Opening 12.00 – 16.00 Parkeerterrein sporthal Alle leeftijden 

 

Gratis 7 

Theater 13.15 – 14.30 Sporthal Oudendijk Groep 1 t/m 5 € 2,50 

Levend tafelvoetbalspel 

 

13.30 – 15.30 

 

Parkeerterrein sporthal 

 

Groep 5 t/m 

brugklas 

 

€ 2,00 

 

Zo 13/8 Fietstocht 13.00 – 18.00 Batehofplein Alle leeftijden € 1,00 9 

Nolina Huttenkamp 13.00 – 17.00 Evenemententerrein Groep 4 t/m 8 € 2,00 

Ma 14/8 Nolina Huttenkamp  

of inclusief avondspel 

09.30 – 17.00 

19.15 – 00.00 

Evenemententerrein 

Evenemententerrein 

Groep 4 t/m 8 

Groep 4 t/m 8 

€ 4,00 

€ 5,00 

11 

Voetbal=in 14.00 – 15.00 Kunstgrasveld VVW Groep 1 t/m 2 € 1,00 

Voetbal=in 15.15 – 16.30 Kunstgrasveld VVW Groep 3 t/m 4 € 1,00 

Kidsclub 19.00 – 20.30  Sporthal Oudendijk Groep 1 t/m 8 € 1,00 

Di 15/8 Woutje Mini-Gym 10.00 – 11.00 Sporthal Oudendijk 3jr t/m groep 2 € 1,00 13 

Woutje Mini-Gym 11:00 – 12.00 Sporthal Oudendijk 3jr t/m groep 2 € 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 

Kinderyoga&massage 18.45 – 20.00 Balletzaal Oudendijk Groep 3 t/m 6 € 1,00 

Wo 16/8 Woutje Kinderpicknick 10.00 – 12.30 Esselyckerwoude 3jr t/m groep 4 € 2,50 15 

Inline skaten 13.30 – 14.30 Nolina parkeerterrein Groep 5 t/m 8 € 1,00 

Inline skaten 15.00 – 16.00 Nolina parkeerterrein Groep 3 t/m 4 € 1,00 

Vissen 17.30 – 20.00 Verzamelen bij de 

Gereformeerde Kerk 

t/m brugklas € 1,00 

Do 17/8 Knutselen 09.00 – 10.00 Balletzaal Oudendijk Groep 1 t/m 4 € 1,00 17 

Knutselen 10.30 – 11.30 Balletzaal Oudendijk Groep 1 t/m 4 € 1,00 

Slootjes  10.30 – 12.00 Leidse Slootweg Groep 4 t/m 8 € 1,00 

Poppendokter 13.00 – 15.30 Die Twee - Sporthal 

Oudendijk 

Alle poppen- 

liefhebbers 

€ 1,00 

Tafeltennis 13.00 – 14.30 Sporthal Oudendijk Groep 7 t/m  

brugklas 

€ 1,00 

Tafeltennis 15.00 – 16.00 Sporthal Oudendijk Groep 4 t/m 6 € 1,00 

Bosspel 18.15 – 00.00 Vertrek Wilgenlaan Groep 5 t/m 

brugklas 

€ 6,00 19 

Vr 18/8 Kinderdans 09.00 – 10.00 Balletzaal Oudendijk Groep 1 t/m 3 € 1,00 21 

Streetdance 10.15 – 11.15 Balletzaal Oudendijk Groep 4 t/m 6 € 1,00 

Streetdance 11.30 – 12.30 Balletzaal Oudendijk Groep 7 en 8 € 1,00 

Tennis clinic  12.00 – 13.00 Tennisvereniging Groep 3 t/m 5 € 1,00 

Tennis clinic 13.15 – 14.15 Tennisvereniging Groep 6 t/m 8  € 1,00 

Jeugdbiljart  13.00 – 14.15 Biljartvereniging Groep 3 t/m 5 € 1,00 

Jeugdbiljart 14.30 – 15.45 Biljartvereniging Groep 6 t/m 8 € 1,00 

Frisdisco 18.30 – 20.30 Sporthal Oudendijk Groep 4 t/m 8 € 1,50 
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Zaterdag 12 augustus 2017 
 

OPENING bij Sporthal Oudendijk 12.00 - 16.00 uur 
De Woutje Brugge speelweek start op zaterdag 12 augustus om 12:00 uur groots door middel van een 

opening voor jong en oud. Er zijn allerlei activiteiten te beleven rondom en in de sporthal Oudendijk. Het 

thema van dit jaar is 'Wild Wild West'. 

Om 12.30 uur wordt de speelweek van Woutje Brugge op een feestelijke manier geopend. Ook zijn er 

allerlei springkussens, spelletjes in het teken van het thema 'Wild Wild West' en het levend tafelvoetbalspel 

staat weer op het programma. Dit jaar kunnen de kinderen ook een rondje rijden op een echte Wild Wild 

West pony...Yeeehaaawww. Kom kijken want er is genoeg te beleven voor jong en oud.  

 

Teamleider: Rianne Jansen en Marieke Koetsier 

Email: marieke@woutjebrugge.nl 

 

THEATER 13.15 - 14.30 uur 

De kinderen kunnen deze middag deelnemen aan het kindertheater. Tijdens de voorstelling 'the cowboy 

magic kids show' worden de kinderen uitgenodigd om te toveren. Nadat cowboy Robert Blake zijn paard 

Happy heeft gestald bij een bloemenperk tovert deze cowboy in volle vaart een afwisselend interactief 

programma uit zijn cowboyhoed. Zwepen knallen, wortels verschijnen en eieren verdwijnen. Je zult tijdens 

het bezoeken van 'the cowboy magic kids show' een voldaan gevoel van 'YEEHAW' krijgen. 

Deze voorstelling is geschikt voor kinderen van groep 1 t/m 5. 

Kom jij naar deze spectaculaire voorstelling kijken? 

 

Teamleider: Marieke Koetsier en Chris Vogel 

Email: marieke@woutjebrugge.nl 

 

LEVEND TAFELVOETBALSPEL 13:30 – 15:30 uur  
Op de parkeerplaats Oudendijk zal het levend tafelvoetbalspel plaatsvinden. Van 13.30 tot 15.15 uur zullen 

er wedstrijden worden gespeeld. Om 15.30 uur zal er uiteindelijk een prijsuitreiking zijn. Aanvang 

voorbereidingen/indeling: 13:00 uur. 

De kinderen uit de groep 5 t/m brugklas kunnen meedoen. De teams worden samengesteld met spelers van 

verschillende leeftijden. 

Teamleiders: Karin Smit, Judith Terhorst en Jaimy Gosen 

Na 16:30 uur voor volwassenen: In de avond zal het ‘Die Twee toernooi’ plaats gaan vinden, vanaf 16.30 tot 

20.00 uur, de doelgroep hierbij zijn de volwassenen, 18 jaar en ouder. Meer informatie volgt snel op de 

Facebook pagina van Café Die Twee. 

 

 

  



 
 

8 

 

 

 



 
 

9 

Zondag 13 augustus 2017 
 

FIETSPUZZEL tocht, start tussen 13.00 – 14.00 uur 
Ook dit jaar hebben we weer twee leuke groene en verrassende fietspuzzeltochten uitgezet. De kleine is 

ongeveer 25 km, de grote ongeveer 30 km. Alle leeftijden kunnen meedoen. 

Voor wat lekkers wordt onderweg gezorgd, het is wel handig om zelf bandenplakspullen mee te nemen. 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 Hoogendoorn (06-44239414) en Wilma Habes (06-14617987) 

 

NOLINA HUTTENKAMP ZONDAG EDITIE 13.00 - 17.00 uur 
Howdy Cowboys en Indianen!!  

Komen jullie ook dit jaar weer gezellig naar het evenemententerrein?! Dan gaan we er met zijn allen 

topdagen van maken! De huttenkamp start op zondag 13 augustus vanaf 13.00 uur op het veld.  

Je kunt de hele zondagmiddag met maximaal 8 vriendjes en/of vriendinnetjes timmeren aan de hut tot 

17.00 uur. Hier mogen papa’s en mama’s gezellig bij komen helpen! 
Je mag dit jaar weer je hele hut versieren dus neem slingers, vlaggen en versiering mee en leef je uit! Het 

mooiste is als je hut in de sfeer van het Wilde Westen is. 
Woutje Brugge zorgt voor hout en spijkers, en jij moet zelf je eigen gereedschap met je naam erop 

meenemen! Het is tevens verplicht stevige schoenen te dragen; open schoeisel is verboden. Dit geldt voor 

alle mensen die het huttenkampterrein betreden. 
Teamleiders: Rianne Jansen (06-23330389), Judith Terhorst, Jaimy Gosen, Romy Gosen, Niels Kelderman 

en Ton Kortekaas 

 

 

  



 
 

10 

   

 

 

   

 

   

 

 

  



 
 

11 

Maandag 14 augustus 2017 
 

NOLINA HUTTENKAMP MAANDAG EDITIE 9.30 – 17.00 uur 
Op maandag bouwen en pimpen we vanaf 9.30 uur tot 17.00 uur een Huttenkamp. 
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 mee en leef je uit! Het mooiste is 

als je hut in de sfeer van het Wilde Westen 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 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. Woutje Brugge zorgt voor hout en spijkers, en jij moet zelf je eigen gereedschap (met je 

naam erop) en afdekzeil voor je hut meenemen! Het is verplicht om stevige schoenen te dragen; open 

schoeisel is verboden. Dit geldt ook voor de familie en vrienden tijdens het bezoek half uur. 

 

AVONDSPEL NOLINA HUTTENKAMP 19.15 – 0.00 uur 
’s Avonds hebben we weer een spannend avontuur. Kun of wil je niet blijven slapen, dan mogen je ouders je 

rond 00.00 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?  

- Zorg voor kleding die lekker zit en tegen een stootje kan. 
- Geef voor ’s avonds regenkleding en droge/warme kleding mee. 
- Het is verplicht stevige schoenen te dragen; open schoeisel is verboden. Dit geldt ook voor de familie en 

vrienden tijdens het bezoek half uur. 
- Zorg dat u goed bereikbaar bent, voor wanneer uw kind naar huis toe wil. 
 

Teamleiders: Rianne Jansen (06-23330389), Judith Terhorst, Jaimy Gosen, Romy Gosen, Niels Kelderman en 
Ton Kortekaas 
 

VOETBAL=IN 14.00 - 16.30 uur 
Heb jij ook zo genoten van het kampioenschap van Feyenoord of het succesvolle avontuur van Ajax in de 
Europa League? En heb jij ook de droom om ooit profvoetballer te worden? Wie weet begint jouw 
voetbalcarrière wel op maandag 14 augustus a.s. bij Voetbal = In! We gaan daarin onze eigen Champions 
League spelen in een 4 tegen 4 toernooi. Wat is er mooier dan lekkere partijtjes voetballen. Maak jij de 
doelpunten zoals Messi of Christiano Ronaldo? Of zorg jij dat er geen doelpunt in komt? Zoals de 
topverdedigers van Juventus? 

 
Kom in sportieve kleding en als je ze hebt op voetbalschoenen. Heb je geen voetbalschoenen, dan zijn 
sportschoenen ook prima. Teamleider: Evert van der Horst (0172-518601). 
 

KIDSCLUB 19.00 - 20.30 uur 
Alle kids van groep 1 t/m 8 zijn welkom voor een speciale sport & spel avond. Het wordt een fantastische avond! 
Kom je ook? 
Teamleider: Laura Clarisse 
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Dinsdag 15 augustus 2017 
 

WOUTJE MINI-GYM 10.00 - 12.00 uur 
Er kan lekker gespeeld worden door de kleinste bewoners van Woubrugge bij sporthal Oudendijk. Peuters 

en kleuters van 3 jaar t/m groep 2 zijn van harte welkom tijdens één van de twee sessies. De peuters en 

kleuters hoeven geen eten en drinken mee te nemen, daar wordt voor gezorgd!  

Mini gym is bedoeld voor de allerkleinsten om samen te kunnen sporten. Het belangrijkste tijdens dit uurtje 

is dat kinderen op een zeer speelse manier kennis maken met sport en bewegen, en om hen te laten 

ervaren hoe leuk dat is! De mini’s zullen continue uitgedaagd worden om hun grenzen te verleggen op het 

gebied van samenspel en hun motoriek. Komen jullie ook? 

 

Teamleiders: Hanna Forsch en Marieke Koetsier (marieke@woutjebrugge.nl) 

 

BLOEMSCHIKKEN 13.00 – 14.45 uur 
Maak 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 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: Lenie Windhorst (0172-518389) 

 

KINDERYOGA EN MASSAGE 18.45 – 20.00 uur 
Tijdens de drukke speelweek is er ook een rustig momentje voor de kinderen bij het onderdeel yoga en 

massage. Tijdens de yogales krijgen de kinderen leuke houdingen geleerd, waarbij ze zich lekker kunnen 

uitleven en kennis kunnen maken met deze eeuwenoude manier van bewegen. We gaan dansen als vrolijke 

apen, fladderen als vlinders, rennen als snelle paarden, maar ook liggen als een relaxte kat en staan als 

een boom. We sluiten het onderdeel af met massage, waarbij de kinderen leren hoe ze bij elkaar de voeten 

of rug kunnen masseren met heerlijke massage-olie. Na afloop een kopje kruidenthee en een gezond 

tussendoortje en het ontspannen avondje is compleet!! 

 

Teamleider: Sonia van der Eijk. 
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Woensdag 16 augustus 2017 
 

WOUTJE 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 Esselyckerwoude. 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 van der Meer (06-11306426) en Jennifer van Ringelenstein (06-41182419)  

Email: kinderpicknick@woutjebrugge.nl. 

 

INLINE SKATEN 13.30 – 16.30 uur 
Ook dit jaar staat het inline skaten (skeeleren) weer op het programma met 2 sessies. Inline skaten wordt 

steeds populairder. Wanneer je skeelers hebt en je wilt een keer een les volgen, ben je van harte welkom. 

Maar misschien heb je nog nooit geskeelerd en vind je het leuk om een keer te proberen. Dan is dit een 

mooi moment. In samenwerking met verschillende ijsverenigingen uit deze regio is er een aanhanger 

aangeschaft met materialen. Deze aanhanger is deze middag aanwezig. Dit betekent: skeelers in 

verschillende maten, helmen en de verschillende beschermmaterialen. Wanneer je niet over materiaal 

beschikt, dit graag bij inschrijving doorgeven. Dan zorgen wij ervoor dat dit alles klaar staat. 

Het tweede deel van de les zal bestaan uit de Mini Elfstedentocht. Ook dit wordt dit weer een groot feest! 

 

Teamleider: Edward Wijsman (0172-518493) 

 

VISSEN 17.30 - 20.00 uur 
Natuurlijk kan er op woensdagavond weer door de kinderen gevist worden! De uit de Wetering gevangen 

vis wordt gemeten door vrijwilligers van visvereniging ‘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 17.30 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: Panc Brunt (0172-518939 of vissen@woutjebrugge.nl) 
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Donderdag 17 augustus 2017 
 

KNUTSELEN 9.00 – 11.30 uur 
Cowboys, Indianen en het Wilde Westen! 

Net als voorgaande jaren hebben we dit jaar weer een aantal leuke knutselactiviteiten bedacht. Voor 1 van 

deze mag je een portretfoto van jezelf meenemen. (10x15 cm/zwart wit kopie). Trek je stoerste cowboy of 

indianen pak aan, maar denk eraan dat we wel met lijm gaan werken. 

 

Teamleiders: Marlous Abels en Iris Briels (knutselen@woutjebrugge.nl) 

 

SLOOTJES 10.30 – 12.00 uur 
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. 

Teamleider: Isabella Speijer (0172-518434) 

 

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! 

 

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 
Teamleiders: Cindy Broekhof, Ria de Boer (06-24816025) en Monique Heijmans. 

Email: poppendokter@woutjebrugge.nl 

 

TAFELTENNIS 13.00 - 16.00 uur 
Lijkt het je leuk om een lekker ontspannen potje te tafeltennissen? Kom dan op donderdagmiddag naar 

Sporthal Oudendijk en probeer van je leeftijdsgenoten te winnen. Iedereen weet natuurlijk dat je niet met 

schoenen met zwarte zolen in de sporthal mag. Als je een eigen tafeltennisbatje hebt, neem deze dan mee! 
Om iedereen naar sterkte in te delen zijn er 2 groepen gemaakt. Groep 7 t/m brugklas speelt van 13.00 uur 

tot 14.30 uur. Groep 4 t/m 6 van 15.00 uur tot 16.00 uur. 
Teamleider: Michel Greten (0172-519585) 
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Donderdag 17 augustus 2017 
 

BOSSPEL “GOLDRUSH” 18.15 – 0.00 uur 
Er heerst een hevige Goudkoorts in Woubrugge! 

Onder de toepasselijke naam “GOLDRUSH“, organiseren wij op donderdag 17 augustus a.s. weer het 

Bosspel en dat belooft een spetterend festijn te worden. 

De wonderen zijn nog lang niet de wereld uit en daarom hopen wij die avond de vondst van ons leven te 

doen. Spanning en sensatie staan daarbij voorop. Oude herinneringen herleven en sterke verhalen worden 

weer opgehaald. Wij roepen dan ook de jeugd op om gewapend met schep, pikhouweel, zeef, zware 

magneet op jacht te gaan naar dit edele 14-karaats metaal. Oftewel wij gaan…… Goud delven!! 

Voor diegenen die het verleden aan zijn laars lapt, heeft natuurlijk met zijn moderne metaaldetector een 

flinke voorsprong op menigeen die voor ontbering en teleurstelling geboren lijken te zijn. Wat gaat het ons 

die avond opleveren? Een batterijtje, een spijker, een dopje van een bierflesje, een haarspeld en voor de 

meest optimistische onder ons misschien wel een heuse trouwring of gouden munt? 

Het woord is die avond aan de jeugd van Woubrugge om te laten zien dat het avonturiers van het zuiverste 

water zijn en dat een eventuele teleurstelling man/vrouw moedig verwerkt gaat worden. 

 

Teamleiders: Marinda Slingerland, John Hoogenboom, Chris Vogel, Peter Berkhout, Trienke Köster 

(bosspel@woutjebrugge.nl) 
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Vrijdag 18 augustus 2017 
 

KINDERDANS 9.00 – 10.00 uur 

Jongens en meisjes, hebben jullie zin om te komen dansen? Geef je dan op voor het 

kinderdansprogramma. Alle kinderen van de groepen 1 t/m 3 kunnen zich aanmelden.  

Zorg dat je schoenen bij je hebt waarmee je in de zaal mag dansen, dus geen buitenschoenen, maar op 

blote voeten of sokken kun je ook heerlijk dansen, hoor!  

Teamleiders: Manon Bek (06-51874050) en Marith van der Kolk (06-34143363). 

 

STREETDANCE 10.15 – 12.30 uur 

Jongens en meisjes vind je streetdance super gaaf, of wil je het een keer proberen? Er zijn 2 sessies met 

verschillende leeftijden. Dit jaar is het thema Wild West. Het is de bedoeling dat ouders en grootouders naar 

het dansje komen kijken dat jullie tijdens de Streetdance workshops hebben ingestudeerd. Ouders en 

grootouders zijn welkom in de laatste 10 minuten van de workshop die je hebt gevolgd. Zorg dat je 

schoenen bij je hebt waarmee je in de sporthal mag dansen, dus geen buitenschoenen. Je kan ook prima 

dansen op sokken. Vrijdag tijdens de Frisdisco (vergeet je niet hiervoor aan te melden!) geven we 

bovendien een fantastisch optreden voor alle andere discogangers.  

Teamleiders: Sofie Verburg en Ellen Oosterhof. 

 

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: Eric Reitsema (06-30015206) 

  

JEUGDBILJART 13.00 - 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 Ensink (0172-519305) 

 

FRISDISCO 18.30 - 20.30 uur   
Aan het einde van de speelweek maken we er samen een feestje van! 

Alle bekende hits van nu worden gedraaid. Trek je mooiste outfit aan en kom naar de fris-disco. Dit belooft 

een super, te gek feestje te worden. Waar is dat feestje? Bij die Die Twee, Sporthal Oudendijk. Jullie komen 

toch ook? Om half zeven gaan de deuren open, zorg dat je er bij bent! 

Dit feestje wil je absoluut niet missen! Teamleider: Marieke Koetsier (marieke@woutjebrugge.nl) 

En na de frisdisco … kijk op pagina 23. 
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Vrijdag 18 augustus 2017 
 

NA DE FRISDISCO… 
Vanaf 21.30 uur is het voor volwassenen! Het Woutje Brugge programma is nu officieel ten einde. De DJ 

mag echter opnieuw achter de draaitafels kruipen, maar nu voor alle volwassenen die onder het genot van 

een drankje (tegen betaling) en een lekker stukje muziek en wellicht een dansje kunnen terugkijken op een 

(hopelijk) fantastische speelweek!  

We zouden het leuk vinden om alle papa’s en mama’s van deelnemers, vrijwilligers en sponsors hier te 

mogen begroeten! 

Het bestuur van Woutje heeft er in ieder geval zin in. Meer informatie volgt snel op de facebook pagina van 

Cafe Die Twee! 
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Kleurplaat 
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Woordzoeker 
 

 

W N B Y O B W O C P E N 

O J E G G U R B U O W L 

U I J L K L N F N P E A 

T G K E E W L E E P S A 

J E R V F S N O S E O R 

E Z H E E A T S T N S W 

B E I L I D O U W D A T 

R L E D T B S T N O A D 

U L N E R E D N I K V K 

G I W U O B N E T T U H 

G G O N P S P E L E N T 

E U V I S S E N L R U R 
 

 
BOSSPEL 
COWBOY 
DANSEN 
FEEST 
GEZELLIG 
HUTTENBOUW 
INDIANEN 
KINDEREN 
KNUTSELEN 
LEUK 
POPPENDOKTER 
SPEELWEEK 
SPELEN 
SPORTIEF 
VISSEN 
WOUBRUGGE 
WOUTJEBRUGGE 
 
Kun jij met de overgebleven 
letters de oplossing maken? 
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Dank 
Wij bedanken ook de volgende sponsoren: 

 

Biljartvereniging Jacobswoude  Nice2get bloemen 

Café Die Twee  Riool.nl 

Christiaan Beuk Music  Stichting Sporthal Oudendijk 

Dhr C. Vollebregt  Systeemplafonds A. Roosemalen 

Dhr. Arie Kroon  Tafeltennisvereniging S'70 

Fam. Verboom  Tennisvereniging Woubrugge 

Anjerkwekerij Robin vd Hoorn  OBS Esselyckerwoude 

Floritec  Uurwerkatelier Mienet de Meyier 

Gemeente Kaag en Braassem  Visvereniging De Blauwe Zeelt 

Gerla Schep- de Wit – Atelier Kriebel  VV Woubrugge 

Gerritse BV ijzerwaren  Stal Empire 

IJsvereniging Woubrugge   
Jaap Sloof   
Keurslager Loek van Vliet   
Kwekerij Noordam   
M.E.S.A. BHV totaalleverancier   

 

En wie we verder nog zijn vergeten!! 

 

Belangrijke informatie over de Speelweek 

Het bestuur bestaat uit: Collin Haen, Judith Lemmers, Eefje van der Zwet, Chris Vogel, Nichon 

Dijkshoorn, Marianne de Lange, Peter Lasschuijt, Marieke Koetsier, Renske de Boer, Niels Kelderman en 

Eveline van Veen. 

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 specifiek onderdeel, neem dan 

contact op met de teamleiding. Contactgegevens vindt u 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. Indien er 

kaartjes overblijven of er onvoorziene omstandigheden optreden in de webshop, kan het bestuur besluiten 

alsnog over te gaan tot fysieke kaartverkoop. 

Wie is wie: Bestuursleden – rood t-shirt, teamleiders – groen t-shirt 

Medewerkers – wit 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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Veel 

speelplezier! 


