dinsdag, 13 augustus 2019

Van intens bouwen en hut versieren naar allerlei activiteiten
Wat een dag, die eerste bouwdag. Vorig jaar was de opening een
beetje ‘n natte boel, maar deze maandag bleef tot het einde van de
bouwdag toe droog.
In de eerste uren ontstonden al veel fraaie hutten. Wat zijn jullie
creatief! Heeft die grote beker voor de mooiste hutverkiezing daar
misschien aan bijgedragen? De redactie zag allerlei soorten trappen
en loungebanken, die ook al in gebruik zijn. Prachtige tekeningen
op doek, naambordjes en er werden al vlaggetjes opgehangen. Dat
gaf een plezier om te doen.
Een vader die wel heel fanatiek aan het werk was verontschuldigde
zich: “Dat krijg je met een grote meidengroep.”

Durfde jij te springen? (Foto 2) En was je baksel lekker in het kookcafé? En wat is er fijn geknutseld. Bekijk de foto’s maar eens in deze
Bouwdorpkrant.
Relaxen
Gisteren waren er al veel kinderen die naar de Rusthoek toe wilden.
Ze waren daarbij best inventief: “Ik ben zó onrustig! Toe? In de rusthoek word ik weer rustig.” Maar nee, pas vanaf vandaag mag je
daar uitgebreid relaxen. En een tip. Waarschijnlijk wordt er donderdag in de rusthoek voorgelezen.

Vanmorgen in alle vroegte zijn er al grote luchtkussens klaargezet.
Van die speelmogelijkheden genieten kinderen vandaag al lekker.
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Kinderen genieten net als wij vroeger
Jeugdsentiment:
Vroeger heb ik (José) altijd zelf
meegedaan met Veghel in Hout
en nu mogen m’n eigen kinderen
meedoen. Ze zijn net zo enthousiast als wij waren. Hoe gaaf is
dat! De oudste doet voor het
tweede jaar mee, de middelste
heeft nu echt een weekkaart. De
jongste mag vanaf vandaag mee
komen spelen met zijn passepartout.
Aftellen
Het aftellen voor Bouwdorp begint al aan het begin van de zomervakantie, dus het wordt zeker een knaller van een afsluiting
van de vakantie: Je vriendjes en

Deze Bouwdorpkrant
wordt aangeboden door:

vriendinnetjes weer zien, een
hut bouwen waar je als kind
ieder jaar weer super trots op
bent. En het allerleukste van het
Bouwdorp: slapen in je eigen
hut.
Jarenlang
Voor de kinderen een geweldige
week, niet alleen het bouwen,
maar ook deelname aan allerlei
activiteiten. Wederom is het
Bouwdorp weer goed georganiseerd en genieten kinderen.
Hopelijk wordt het Bouwdorp
nog jarenlang georganiseerd!
José Hamel, mama van Noud,
Noor, Niek.
Zie Foto 4: José en Noor.
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Dromen over Bouwdorp
Fenna & Amy: “We hadden gedroomd dat we naar Bouwdorp
mochten. We hadden er zo veel
zin in!!
Fenna, Amy, Lize en Janne, echt
een top groepje. Op school hadden we er al veel over gepraat,
en eindelijk was het zo ver.
Bouwdorp joepie! Toen we
maandag kwamen waren we zo
blij dat we onze vriendinnen
weer konden zien. Onze hut is
echt top gelukt. We hebben nog

nooit zo’n mooie hut gebouwd
en gezien.
We hebben zelf ook aan de hut
gewerkt. We hebben al een tafeltje gemaakt.”
Medewerker
“De vrijwilligers zijn goed in actie. We vinden het superleuk om
geschminkt te worden. We willen ons gezicht geschminkt als
Bouwdorp medewerker. Volgend jaar zijn we er zeker weer
bij!!”
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‘Een héél
jaar actief voor de Bouwdorpweek’

Rubriek vrijwilligers vertellen:

Bestuurslid Hënriëtte schrijft: “Kleine
kinderen worden groot. Ook die van
mij. Hun hele jeugd was ik vrijwilliger
bij ons Bouwdorp. Later kwam ik in de
activiteitencommissie en vervolgens in
het bestuur.
Creativiteit
Veel verschillende taken heb ik uitgevoerd waaronder bijvoorbeeld het
bemannen van de Keet. Geweldig was
dit om al die kinderen een oplossing te
bieden voor de meest uiteenlopende
Maandag bij de opening vragen. Mijn creatieve genen kwamen
kon je Henriëtte weer hier goed van pas! Het organiseren van
‘horen’.
de activiteiten vereiste een ander ta-

lent. Om het park gezellig en veilig te vullen met al de bezigheden
voor de kinderen was vooral het eerste jaar een enorme uitdaging.
Ik leerde het park kennen als mijn eigen broekzak. En dan komt het
moment dat ik besluit te stoppen. Mijn muzikale ambities (mijn
eerste liefde) vullen mijn leven dusdanig dat ik geen ruimte meer
heb om een heel jaar actief te zijn om ons volgende Bouwdorp mee
te organiseren. Ja je leest het goed. Een héél jaar!
Veel energie
Om een geslaagd en veilig Bouwdorp te kunnen verwezenlijken
moet je bereid zijn hier veel energie in te stoppen. Met een gewéldig bestuur en al die trouwe vrijwilligers lukt dit al 34 jaar. En dat is
iets waar ik enorm trots op ben. Zo'n 13 jaar heb ik meegedraaid
met veel passie wat me ontzettend veel voldoening bracht. Daarom
doet het ook wel een beetje pijn om dit besluit te nemen. Ik heb
alle vertrouwen in het bestuur dat ons Bouwdorp nog jaren zal laten floreren in ons Veghel. Bedankt iedereen! We zien elkaar vast
weer bij Veghel in Hout
Henriëtte van Amstel.”

Groot genoeg om ‘s nachts wakker te blijven
Janice (10) en Milana (10) zijn
voor het eerst op Bouwdorp.
Kris (9) is er voor de tweede
keer. Ze vond het zo leuk, dat ze
besloot om dit jaar terug te komen. Wat gezellig!
Deze meiden zouden eigenlijk
met z’n vieren gaan, maar een
vriendinnetje is nog zoek. Hopelijk is ze ondertussen wel weer
terecht. Het bijzondere aan deze
club dames is dat ze heel veel
hulp krijgen, want naast hun

ouders, zijn er ook drie vrijwilligers enthousiast aan het timmeren.
Geen hamer
Zó enthousiast, dat de dames
zelf geen hamers meer in hun
handen hebben. Toch vinden ze
het bouwen het állerleukste aan
Bouwdorp.
Ze blijven misschien slapen. Als
ze dit gaan doen, blijven ze natuurlijk wel heel de nacht op. Ze
zijn daar al groot genoeg voor.

Er is zelfs een speeltuin in Bouwdorp
Jip en Quinn genieten:
Quinn: “Bouwdorp vind ik
een van de leukste dingen die ik
gedaan heb! En vandaag zijn er
al hele leuke activiteiten!”
Veertien
Jip: “Wij vinden vooral het bouwen en slapen leuk. We zijn met
veertien kinderen een hut aan
het bouwen.
Wij zijn vorig jaar ook geweest
en het was geweldig! Je hoeft je
niet te vervelen in Bouwdorp! Je
kunt er van alles doen. En over
twee dagen kun je blijven slapen
in je eigen gebouwde hut!”

Quinn: “Bouwdorp duurt 5 dagen, maar in die vijf dagen zijn er
zóveel dingen te doen!”
Knipje
Jip: “Er is zelfs een speeltuin bij
Bouwdorp!!!
Als je spijkers haalt, de lunch,
activiteiten doet en als je je aanmeld, dan krijg je een knipje in je
kaartje. En als je echt niet meer
hier wilt zijn, dan heeft de Keet
het telefoonnummer van thuis.
En er zijn heel veel vrijwilligers
die heel goed helpen!!”

Uitkijktoren
Yassin (8) en Levi (8):
“Wij doen mee met
Veghel in Hout, omdat het heel
leuk is en je veel kan bouwen.
We hebben al drie keer meegedaan. We bouwen met zeven
kinderen. We hebben best een
grote hut gebouwd. Met een
uitkijktoren. We blijven ook slapen.”
Yassin hoopt op leuke springkussens en activiteiten en hij hoopt
op een stormbaan.

Kids helpen goed mee
Kian , Loet, Tim, Sem, Liam,
Luuk, Fleur, Daan Jae, Luuk Kye
en Thomas zijn 5 of 6 jaar. Hun
ouders helpen met bouwen,
maar de kinderen doen zelf ook
heel goed mee. Ze willen het
liefst een hut van twee verdiepingen bouwen. Voor sommige
is dit hun eerste jaar, een paar
doen al 3 jaar mee. Tim vindt
bouwen heel leuk en is daar ook
supergoed in. Fleur en Sem vinden schminken geweldig!
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Hilde & Mieke

Leef mee met

Mooiste hut
Vandaag heeft de jury de inspectie van de hutten gedaan voor wie
de mooiste hut heeft. Zijn jullie ook zo nieuwsgierig? Wij hopen nog
steeds een kans te maken. Maar ik vrees dat de jury bij ons wel ziet
dat Luc (van de Wetering Timmerwerken) zo zijn best gedaan heeft
op onze hut. Het ziet er bij ons wel heel professioneel uit. En ja een
beetje hulp mocht, maar de prijs gaat toch echt naar de mooiste hut
die door de kinderen zelf gebouwd is.
Wespen
We komen toch nog even terug op de wespen. Er zijn toch al wat
van die zoetigheid-liefhebbers gesignaleerd. Dus nogmaals probeer
zo min mogelijk te eten op het bouwterrein. Drink je blikje meteen
leeg en laat het niet open staan.
Vermiste spullen
We willen iedereen bedanken voor het terugbrengen van de verloren kaartjes. We hebben al veel kids kunnen herenigen met hun

bouwkaartje. Erg belangrijk natuurlijk,
omdat je je bouwkaart en armbandje
allebei nodig hebt voor de activiteiten.
Naast bouwkaartjes hebben we ook al
fietssleutels, hamers en huissleutels
in de keet liggen (en eventjes zelfs
een kentekenbewijs).
Ook was er iemand zijn telefoon kwijt.
Misschien niet zo handig om die mee
te nemen. Laat die maar lekker thuis.

Overnachtingsbrief
Vergeet de overnachtingsbrief morgen niet ingevuld in te leveren
als je donderdag wilt blijven ‘slapen’.

Allerlei
kort
nieuws

Jarig op Bouwdorp

Heb je vandaag Lily en Teus
gefeliciteerd met hun verjaardag? Morgen, woensdag, wordt
Roos van der Meijden 11 en
Emir Kaan Eroäÿlu 7 jaar en Lola
van den Bergh wordt echt al 5
jaar. Proficiat. Een super leuke
verjaardag op ons Bouwdorp!

Kleine Maud

De hut bouwen is moeilijk, maar
het is de moeite waard
Hoi wij zijn Lotte, Tiffany en Luna.
Wij bouwen een hut op Bouwdorp. Onze hut is bijna af. Het
bouwen was best moeilijk, maar
het is de moeite waard.
Het is hier superleuk en je kunt
allerlei knutselactiviteiten doen.
Daar hebben we wel zin in.
Je kunt blijven slapen (Lotte blijft
zeker slapen) en ook veel vrien-

den ontmoeten. Je kunt echt van
alles doen.
Nadeel
Er is wel een lange rij bij het
eten, dat is wel een nadeel. De
vrijwilligers zijn super aardig.
We gaan zeker ook naar de rusthut. Waar we het meest naar
uitkijken: slapen en gezellig met
elkaar rondhangen.

Heb je Maud al gezien? Op 8
april 2019 is Maud Peters geboren. Welkom lieve Maud. Zij is
de dochter van Hilde Schepens
(bestuurslid) en Martijn Peters
(commissielid) én zusje van Tijmen. Net als haar grote broer
kan ze niet wachten tot ze oud
genoeg is om een weekkaart te
kopen.

Splinters en meer

De mensen van het Rode Kruis
zagen maandag bijna 30 kinderen met splinters, maar ook
heel wat kinderen sloegen op
hun duim!

Ze deelden wel 43 pleisters uit,
4 zelfs voor tien uur. En helaas
kwamen er 16 kinderen naar het
Rode Kruis, door een ontmoeting met een wesp.

Colofon

Maak mee de Bouwdorpkrant.
Schrijf je herinneringen aan
Bouwdorp op, zodat ze worden
bewaard!
Tips voor leuke foto’s (van jou)
zijn ook welkom!
Medewerkers dinsdag:
Foto’s:
Franka
Jan Zegers
Teksten:
Hilde Schepens &
Mieke van der Avoird
José Hamel
Verder werkten er maar liefst
24 kinderen mee.
Extra hulp van vrijwilligers:
Yangchen/Emma
Roos/Sanne
(Eind-) redactie
Monique van Giersbergen
Franka Willems
Vormgeving:
Mijs Design & co
Druk:
SCHELLEN Copy Service
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SPONSORS

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
Drukkerij van Meltvoort
EVHO Beveiliging
G&T Intern Transport
Gemeentewerf Veghel
Heerkens Opleidingen
Hoempa Matata
Hubo
Hutten catering

IBC Personeelsdiensten
Insight Coaching
Van Kaathoven Logistics BV
Kling Brandbeveiliging
Van der Linden Veghel
Maas, Auto- & Motorrijschool
Maison van den Boer
Meierijstad Makelaardij
Orthodontistenpraktijk Veghel
Autobedrijf J. Pepers B.V.
Pieperz
Phoenix Cultuur
Rabobank Uden/Veghel
de Reclamefabriek
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
Snackbar & Eethuis De Markt
Stadskrant Veghel
Stoop ICT
System4
Theiner ICT
ThyssenKrupp Materials Nederland
Trattoria Da Roberto
Vat-Oe-Fiets
VisscherHolland
Cdt. Vliegbasis Volkel
Voetinstituut Penninx, Gemert
Xelvin, ondernemende technici
Zoet moment

Denk niet alleen aan spijkers en hout op
maandag. Luuk (6 jaar) is met plakband aan
het fröbelen. En zijn vogelverschrikker lijkt
goed te lukken. Geen vogel te zien daar. Hij
bouwt samen met vriendje Pieter.

Lisa (10) en Faya (9): “Wij doen voor het
eerst mee aan Bouwdorp. Met dat stuk
hout konden we wippen. Het is een spelletje.”

Een glijbaan, dat was de bedoeling. Het was
‘n idee van de 9-jarige jongens Viggo en
Benjamin. Samen met Stef en Tijn sjouwden ze met het hout. Viggo en Bejamin timmerden de glijbaan in elkaar. Wat ’n lol.

Lynn 11 jaar: “Ik ben een tafel aan het maken en ik ben nu met de poot bezig.” En ze
slaat daarbij stevig op de spijkers. Lynn
bouwt met Floortje.

Lars en Christos zijn allebei 8 jaar oud. Ze
zijn samen hard aan het werk om het dak te
verstevigen.

Fenne (11) houdt met haar voeten het hout
vast, zodat Nanna (10) en Yzze (11) kunnen
zagen. “Dit wordt een trap. Het hout zagen
we eruit en dan kan je er met je voet in.”

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.

