maandag 12 augustus 2019

Bouwdorp Veghel in Hout verandert met Julianapark mee
-door Merel van Kessel
Alles verandert
De bomen elk seizoen, de mens wordt ouder en zoals we weten in
Nederland is niets zo veranderlijk als het weer. Zo ook zijn er de
afgelopen jaren veranderingen geweest in het Julianapark.
Er zijn paden omgelegd en er zijn struiken weggehaald of verplaatst. En vorig jaar was het dierenparkje al verkleind en dit jaar is
er een nieuw dierenverblijf in geplaatst. We hebben deze week
gezelschap van onder andere een geitje, een schaap, konijnen en
kippen. Ook is het park verfraaid met nieuwe speeltoestellen. Van
een klimboom en junglepad tot een schommel en een glijbaan. Kinderen, (groot)ouders en ook jongeren zijn hier vaak te vinden.
Voor de echte Bouwdorpkenners: op deze plek stond al enkele jaren het podium. Ook zo benieuwd wat de activiteitencommissie
hiermee gedaan heeft? Waar ze nu het podium laten? Kom dan
vooral een kijkje nemen van de week!

Constante factor
Toch zijn er ook dingen hetzelfde gebleven binnen Veghel in Hout.
Het bouwen van hutten, de poppenkast, koken en schminken bijvoorbeeld. Maar ook de bekende gezichten van de bestuurs- en
commissieleden zijn hetzelfde gebleven, op een aanvulling bij de
activiteitencommissie na.
Ook hier gaan na dit jaar wat dingen veranderen. Houd hiervoor de
Bouwdorpkrant in de gaten!
Wat nooit verandert, is dat we er met z'n allen ons best voor doen
om er weer een prachtig Bouwdorp van te maken!

Chloë en Isa openen Bouwdorp op magische wijze
In het Julianapark was het vanaf donderdag voor de vrijwilligers aanpoten, overleg
en oplossingen zoeken voor de opbouw
van Veghel in Hout. En natuurlijk was er
tijd om gezellig de banden aan te halen.
Dus bijpraten, samen eten, pintje pakken,
filmpjes delen.
Vanmorgen vroeg waren voor hen de laatste instructies en langzaam maar zeker
stroomde het Julianapark vol. Achthonderd kinderen met een weekkaart, met
vaak ook hun kleine broer of zus én zeker
met sterke volwassenen om mee te sjouwen. Het duurde even voordat iedereen ’n
bouwplek had.
Jarige Harley Knijff kreeg voordat alles
begon een hamer tegen z’n hoofd. Wat ‘n

Deze Bouwdorpkrant
wordt aangeboden door:

onaardig cadeautje. (Zie foto 1, pag. 4)
Als Chloë en Isa met paard en wagen aankomen is het zover. De twee meiden in
vrolijke kleren gingen op de heftruck staan
en met hun toverhamer en de woorden
‘Hocus Pocus Pilatus open…’, inderdaad
toen ging Bouwdorp 2019 open.
Tik tik tik
Er werden overal grondplaten neergelegd
en spijkers gehaald. En dan klonk daar
het ritmische geluid van hamers die tegen
de spijkers ketsen al snel over het veld.
Prachtig hoe tieners samenwerkten en die
ukkers die zomaar wat spijkers ergens in
sloegen. De sfeer zat er meteen in. Voor
11.00 uur werd al in de hoogte gebouwd.

Voorzitter Ed oefent jaarlijks met
kids om Bouwdorp te openen
Op de vraag hoe het oefenen voor de opening
van Bouwdorp 2019 ging, kijken Chloë van den
Dungen en Isa van Nieuwpoort elkaar knikkend
aan en zeggen tegelijk: “Het oefenen ging
góéd!” De eindzin die zat er er inderdaad al
perfect in, maar de andere tekst gingen ze nog
wel repeteren.
supergaaf
De twee 7-jarigen (kinderen van commissieleden) vinden Bouwdorp openen spannend, maar
Chloë vindt het vooral supergaaf. “We dragen
een soort van clownskleren en we hebben een
toverhamer.”
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‘Ik verheug me
altijd op dinsdag, de vrijwilligersavond’

Rubriek vrijwilligers vertellen:

Erik met zijn kinderen
Dirk en Femke.

meehelpt. Ben benieuwd of hij het net zo leuk zal gaan vinden als ik
en komende jaren nog vaker wil komen helpen.
Mijn dochter Femke doet nog mee met Bouwdorp maar ze heeft
Hi, ik ben Erik van Hedel (48 jaar
mijn hulp nooit nodig gehad. Ze was al van jongs af aan bekend met
jong). Sinds 2017 ben ik vrijwilliger
Veghel in Hout en stond er als danseres al vele jaren op het podium.
bij Bouwdorp.
Dan deed ze op donderdagavond met een optreden mee van DéDé
Mijn kinderen, Bram en Dirk, hebben Dance. Femke vindt (bijna) alles leuk bij Veghel in Hout. De dingen
toen ze jonger waren meegedaan en die je kunt doen, het bouwen, met klasgenoten rondhangen en
ik heb ze met hun hutten bouwen
vooral het koken. Alleen houdt ze niet zo van de wespen die er
geholpen. Zij vonden de activiteiten soms zijn.
op woensdag en donderdag het
Gezelligheid
leukst.
Ik ben begonnen als vrijwilliger voor Femke. Dan ben je toch op het
Vaker helpen?
terrein en kun je er samen heen fietsen. Nu vind ik het vooral gezelDirk gaat dit jaar zijn maatschappelij- lig. Ik heb geholpen met brigadieren, hutten inpakken en op maanke stage (MaS) bij Bouwdorp doen
dag terrein uitgeven. Ik verheug me altijd op de dinsdagavond. Savanuit het Fioretti College. Ik vind
men een activiteit doen en effe gezellig onder elkaar zijn met de
het erg leuk dat ook Dirk dit jaar
vrijwilligers tijdens de Vrijwilligersavond.

Hét startsein voorbereidingen in Julianapark
De pipowagen van Wil en Lucia
werd afgelopen donderdag weer
in het Julianapark gezet. Dat is
altijd hét startsein voor de opbouw van Bouwdorp. De bouwhekken werden geplaatst; aan
de Rembrandtlaan voorzien van
bouwhekdoeken voor de veiligheid van de kinderen.
Vrijdag was de aanleg van water,
riolering en stroom aan de
beurt. Tenten werden opgebouwd en ingericht. 's Middags
begon het transport van pallets
door chauffeurs van Peter
Appel Transport Veghel. Dat
ging door totdat het donker

werd. Een hele klus voor de ervaren chauffeurs ook i.v.m. met
de wettelijke regels voor rij- en
rusttijden. Maar ook een heel
karwei voor de heftruckchauffeurs die de pallets op het
veld zetten. Zaterdag ging het
verder met dat transport en de
opbouw.
Zondag werden snoepzakjes
gevuld in het Oudercafé en kwamen vrijwilligers kennismaken.
Voor velen was dat weer een
gezellig weerzien. Vanmorgen
om 8.00 uur begon voor de vrijwilligers het feest: Kinderen helpen aan ‘n top Bouwdorp 2019.

-door Freek Laurijssen
Bouwdorp had vorig jaar
heftruckchauffeurs nodig en in
de vaste groep vrijwilligers waren er weinig met dat rijbewijs.
Marvin Tersluijsen, Ivo Huisman
en Stefan van Haaren en ik werden gevraagd of we interesse
hadden om er een te halen. En
dat hadden we. We moesten
daarvoor eerst een aantal uur
leren, voor de theorietest.
Theorie en praktijk
We hebben uiteindelijk allemaal
die test gehaald, waardoor we
de praktijktest konden doen. Die
was in een magazijn. We moesten allerlei pallets met spullen
erop verplaatsen in een schap
waar meerdere pallets in stonden. Ook die test haalden we en
zo had Bouwdorp er ineens vier
heftruckchauffeurs bij.
Tijdens Bouwdorp zelf zullen
jullie ons niet heel vaak zien
rondrijden, maar met het opbouwen en in de maanden voor

Bouwdorp rijden wij rond om
allerlei hekken te verplaatsen of
zware objecten. En niet te vergeten het belangrijkste: In de
maanden voor Bouwdorp komen
er vrachtwagens vol met pallets
op een plaats om gelost te worden. Hier kunnen wij bij helpen,
zodat het lossen sneller gaat. In
de dagen voor Bouwdorp worden alle pallets naar het park
gebracht, ook weer met vrachtwagens.
Mooie kans
Wij zorgen er dus voor dat alle
kinderen die op maandagochtend staan te popelen om een
hutje te bouwen ook echt een
hutje kunnen bouwen. Ik vind
het zelf heel gaaf dat het bestuur van Bouwdorp me de kans
gaf om mijn heftruckrijbewijs te
halen. Ik kon dan ook niet wachten om hiermee op Bouwdorp
met de werkzaamheden te kunnen helpen. *Foto 3: Freek heeft
het druk, ook met de heftruck.

Actieve heftruckschauffeurs
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Foto 1: Heel vertrouwd: Wil rijdt de tractor met daarachter hun
zigeunerwagen donderdagmorgen het Julianapark in. Zij blijven al
járen op Bouwdorp overnachten. Overigens is er ook professionele bewaking.
3

Geweldig al die vrijwilligers!

Hier had kunnen staan dat we
nog steeds vrijwilligers zoeken,
maar… Bouwdorp heeft niet
alleen het maximale aantal kinderen (sinds jaren weer helemaal uitverkocht tijdens de
voorverkoop, maar er zijn nog
wel dagkaarten hoor) ook het
aantal vrijwilligers is ongekend
hoog. We mogen namelijk op
180 vrijwilligers rekenen. Het
zijn jongeren, maatschappelijke

stagiaires én volwassenen. Het is
zelfs zo dat alle activiteiten die
op dinsdag, woensdag en donderdag staan gepland, door kunnen gaan. Hoe leuk is dat.
We meldden al eerder dat we
‘Frisse Vaders’ kunnen gebruiken om op vrijdag mee op te
ruimen, want feit blijft natuurlijk: Vele handen maken licht
werk. Op een geweldig feest,
voor kinderen én vrijwilligers.
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Heet uit de Keet

Leef mee met

Opgeknapte keet
De eerste dag timmeren zit er weer op als jullie dit stukje lezen. Is
het jullie opgevallen dat wij ook in een erg mooie hut zitten dit jaar?
Onze keet is helemaal opgeknapt. We zijn voorzien van nieuwe kozijnen en de buitenkant heeft een mooi nieuw kleurtje gekregen.
We zijn Willy en kornuiten erg dankbaar voor de noeste arbeid die
is verricht. Mochten wij in aanmerking komen voor de mooiste hut
dit jaar dan zullen we die prijs zeker met hun delen.

_________________________________________________________________

Hilde & Mieke

Dagkaarten
Vanaf morgen kun je bij ons weer
dagkaarten voor €8,- per stuk kopen.
Houd er rekening mee dat we er
maar 100 hebben per dag. En op =
op. Voor de kleintjes t/m 4 jaar hebben we een passe partout voor
€17,50. Daarmee kunnen ze 3 dagen
hun grote broer of zus helpen met de
hut in elkaar timmeren en natuurlijk
meedoen aan alle activiteiten.

Armbandje
Ook dit jaar hebben alle kinderen een mooie Veghel in Houtarmband om gekregen. Wij willen jullie eraan herinneren dat deze
armband voor de hele week is. Hij is er speciaal op gemaakt dat je
Wespen
ermee kan slapen en de armband is ook niet bang voor water dus je Let op. Ook wespen vinden ons Bouwdorp een feestje. Laat dus
mag ermee douchen.
geen drinken en zoetigheid open en bloot in de hut staan.
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Allerlei
kort

Veiligheid op Bouwdorp

nieuws

Jarig op Bouwdorp

Foto 2: Donderdagmorgen heel vroeg werden de kisten uit de
oplegger gehaald en daarna begon de klus om de hekken om het
park te zetten. Foto 4: Zondagmiddag waren er weer verschillende rondleidingen .
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Heb je vandaag al handen geschud? Wat waren er veel jarigen hè. Alle vijf van harte. Dyon
Schuijlenburch is nu 12 jaar,
Noa van Driel, Suus Verbakel en
Mischa Vonk zijn 11 jaar geworden en Harley Knijff 10 jaar.
Morgen, dinsdag, zijn er 2 jarigen: Lily Sampono en Teus van
Eert worden allebei 8 jaar. Ook
jullie een superleuke verjaardag. Enne Bouwdorpers: vergeet ze niet te feliciteren.

Slingers hangen uit

De uitdeeltent was vandaag
versierd. Had je ontdekt waarom? Ook proficiat voor onze
vrijwilligster Veerle!
Dinsdag vrijwilligersavond
Ieder jaar is op dinsdag een
gezellige avond voor vrijwilligers. Vaak met een leuke activiteit, maar ook gewoon lekker
gezellig samen zijn. Doe mee!

Morgen starten afwisselende activiteiten
Je mag morgen natuurlijk nog
aan je hut timmeren, maar er is
meer te doen. Bijvoorbeeld levend tafelvoetbal, of spring van
5 meter hoog naar beneden bij
de Spider base. Of maak plezier
bij het luchtkussen Multifun Octopus.
Vanaf dinsdag knutselen
Lekker knutselen kan vanaf morgen: naamborden schilderen,
dromenvangers of tasjes maken

of een techniekopdracht.
Neem een kijkje bij de poppenkast of typ ’n stukje voor de
Bouwdorpkrant. Actief zijn bij de
reddingsbrigade of in het kookcafé kan ook. Ben je moe, ga dan
naar de Rusthoek. Ja die komt er
weer. Én wat denk je van
schatten zoeken in een zandbak.
Ook starten de voorrondes van
The Vocie of Bouwdorp onder
begeleiding van Stefan en Berdy.

Het verkeerslicht van Bouwdorp
staat er weer:
Groen: alles veilig.
Geel:: slecht weer op komst,
mogelijk gaan we schuilen in de
tenten.
Rood: Misschien gaan we ontruimen. De noodlocatie bij echt
slecht weer is de school HUB
Veghel.

Telefonisch bereikbaar
Bellen naar de Keet van Bouwdorp kan via 06 23213530 .

Colofon

Vanaf 2016 maken kinderen,
ouders en vrijwilligers samen de
Bouwdorpkrant.
Kom ook eens naar de redactietent en kruip achter een laptop
en schrijf over jouw Bouwdorp,
je hut of activiteit.
Erover vertellen mag ook!
Medewerkers maandag:
Doe je best
Fotografie:
Wordt je hut al bijzonder? Als je Franka Willems
Teksten:
denkt van wel, doe er dan nog
een schepje bovenop. Want dit Hilde Schepens &
Mieke van der Avoird
jaar is terug van weggeweest:
Freek Laurijssen
De verkiezing ‘leukste hut’.
De jury vindt het belangrijk dat (Eind-) redactie:
Monique van Giersbergen
kinderen ook echt zélf aan de
Merel van Kessel
hut bouwen. Daar let de jury
dus op. Donderdagavond wordt Franka Willems
de winnaar bekend gemaakt en Vormgeving:
Mijs Design & co
aan diegene de beker uitgeDruk:
reikt.
SCHELLEN Copy Service
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Dankjewel
Harrie van den Anker International BV
Peter Appel Transport Veghel
Attractieverhuur Crazy Air
ASN Autoschade Bons Veghel
Bibliotheek Veghel
Boels Rental
Bouwcenter Veghel
Brabants Dagblad
Cafetaria 't Braadspit

College van B & W Meierijstad
College van B & W
afd Vergunningen & Handhaving

Drukkerij Bek
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SPONSORS
Lunchpauze voor iedereen
Jullie hebben het vandaag al
gemerkt. Tijdens de middagpauze gaan we tegelijk
lunchen, zowel de begeleiders van de activiteiten als de
kinderen.
Om 11.30 sluit de rij bij de
activiteiten en om 11.45
stoppen alle activiteiten. Iets
om van de week in de gaten
te houden als je zin hebt om
een activiteit uitgebreid te
gaan doen.
picknicken
Na het stoppen van de activiteiten gaan die vrijwilligers
eten en om 12.00 uur kunnen
kinderen in de uitdeel1

tent hun lunch ophalen. Kinderen gaan daarmee picknicken op het veld achter de
Bernadetteschool.
Hoe dat allemaal gaat heb je
vandaag al gemerkt. Mocht
er ’n regenbui vallen, dan
wordt ter plekke bekeken
hoe daar op wordt ingespeeld. (euh… tip voor ouders: in het Oudercafé is veel
lekkers te koop)
Hutten
Tijdens de lunch nemen vrijwilligers even de tijd om het
veld met de hutten te controleren. Om 12.30 uur beginnen de activiteiten weer.

Drukkerij van Meltvoort

Dankjewel
Reddingsbrigade Veghel
Restaria De Bunders
Van Rijsingen diepvries Veghel
Rode Kruis, afdeling Veghel
Tentenverhuur Syl Rooymans
Tiny van der Sanden
SCHELLEN
voor school, kantoor en vrije tijd

Cor van Schie, bloemen & planten
Security Systems van Berlo
Schepers Elektrotechniek
Schildersbedrijf Franko van Bussel
Sligro Food Group Nederland
SLS Productions

EVHO Beveiliging

Snackbar & Eethuis De Markt

G&T Intern Transport

Stadskrant Veghel

Gemeentewerf Veghel

Stoop ICT

Heerkens Opleidingen

System4

Hoempa Matata

3

Hubo

Theiner ICT
ThyssenKrupp Materials Nederland

Hutten catering

Trattoria Da Roberto

IBC Personeelsdiensten

Vat-Oe-Fiets

Insight Coaching

VisscherHolland

Van Kaathoven Logistics BV

Cdt. Vliegbasis Volkel

Kling Brandbeveiliging

Voetinstituut Penninx, Gemert

Van der Linden Veghel

Xelvin, ondernemende technici

Maas, Auto- & Motorrijschool
Maison van den Boer
Meierijstad Makelaardij

Zoet moment
Foto 1: Jarige pechvogel Harley. Foto 3: Het nieuwe kleurtje
van de keet. Foto 5: Vrijdagavond staat gelukkig het allereerste rijtje pallets in het Julianapark.

Orthodontistenpraktijk Veghel
Autobedrijf J. Pepers B.V.
Pieperz
Phoenix Cultuur
Rabobank Uden/Veghel
de Reclamefabriek

Ieder jaar helpen veel bedrijven en instellingen uit Veghel en omgeving ons om kinderen een bijzonder
Bouwdorp te laten beleven. Daar zijn we als bestuur van Veghel in Hout bijzonder blij mee en trots op.
We bedanken alle bedrijven en instellingen voor hun steun en medewerking.
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