Woensdag 14 augustus 2019

Weer ‘n stralende zon en morgen ‘n feestje

Enthousiast het dak eraf zingen

Tja, die buienradar gaf precies aan dat er dinsdagmiddag flink
wat regen viel en daarom werden veel kinderen opgehaald. Toch
ging er ook jeugd na het schuilen weer lekker knutselen, schminken en koken. Aan het einde van de dag waren weinig kinderen,
daarom werd de dinsdagkrant vanmorgen bij de íngang uitgedeeld en dat las met ‘n stralend zonnetje best lekker weg.
Avondprogramma mét optocht
Morgen (donderdag) gaan we om 14.00 uur naar huis, maar er is
natuurlijk van 18.00 tot 23.00 uur ’n avondprogramma, voor
iedereen. Of je nu blijft slapen of niet. Laat je mooie hut door
familie bewonderen en ga helemaal los met de disco. En ga nog
lekker wat activiteiten doen.
De optredens van de drie solisten en een trio in de finale van The
Voice of Bouwdorp wil je toch zeker niet missen? (Foto 2.)
Dweilorkest Hoempa Matata gaat ons weer voor in de optocht
door het centrum. Je mag je zaklamp of lampion meenemen én
deksels of wat anders dat lawaai maakt voor de
lichtjes en lawaaioptocht.
Daarna wil je natuurlijk weten of er op je lootje een prijs is gevallen. Neem ze mee. En ook wordt bekend gemaakt wie toch die
mooiste hut heeft en die grote beker krijgt uitgereikt...

-door Brechtje (11) en Maud (10).
Dinsdag waren de voorrondes van The Voice of Bouwdorp. Er deden
negen kinderen mee. Ondanks alle regen, de microfoonstoring en het
uitlopen, kwam het toch goed. Met Berdy en Stefan hadden we namelijk nog even geoefend en natuurlijk niet te vergeten: het publiek
juichte alle kinderen toe.
Oefenen
Het enthousiasme van de kinderen was zo enorm dat het dak van de
tent er bijna af was gezongen. Wij zongen samen het lied van Arcade
en Maud speelde op haar gitaar. We kregen goede tips. We hebben er
thuis ook vaak
voor geoefend. Het ging
best wel goed
tijdens het
oefenen en
met de uitvoering. Er werd
ook naar
leeftijd gekeken wie door
mocht. Wij
jammer genoeg niet. Er
waren negen
deelnemers.
(Red.: Vorig jaar
won Brechtje
met haar zusje
Aukje The
Voice.)

Vrijwilligersfeestjes

De kleinste hut van Bouwdorp

-door Jill, Fay, Veerle en Tori
Wat waren we blij met de ophilarisch. Vooral Marcel Voorne(12).
komst gisteren bij de vrijwilliman leek zich prima te vermaMaandagochtend konden we
gersavond. We hopen dat we
ken. Volgend jaar hiervan de
door de drukte geen plek krijzaterdag op net zoveel vrijwilspannende ontknoping. Twan
gen. Die moesten ze voor ons
ligers mogen rekenen als we met van Crey was namelijk één van
vrijmaken. We hadden maar 20
vrijwilligers met een feestje
de winnaars en we hopen hem
pallets, toch lukte het ons met
Bouwdorp afsluiten.
dan in ieder geval op de dinsdag
hulp. We hadden er een zeil
Stoelendans
nog te zien, ook al is hij dan geoverheen gelegd, maar toen we
Zoals al jaren een traditie is er
stopt als vrijwilliger.
de volgende dag terugkwamen
op de vrijwilligersavond een
Zingen
was het kliedernat en we kwaactiviteit. Eerdere jaren was het Er werd afgesloten met een binmen er later achter dat we ‘geen
bijvoorbeeld kratten stapelen of go. Natuurlijk waren er ook valse
ouders hadden’.
een gevecht op de mechanische bingo's. Dat betekent zingen,
Ibiza
rodeostier. Dit keer begonnen
helaas wilde beide mannen daar
Omdat onze hut zo klein was en
we met de voorrondes van de
niet aan beginnen. De hoofdprijs
we het thema Ibiza wilden is
competitie stoelendans. Heerlijk was voor Merel van Kessel.
onze naam: Klein maar fijn in

Deze Bouwdorpkrant
wordt aangeboden door:

Ibiza. We hopen dat we kunnen
blijven slapen, maar dan moet
de hut natuurlijk wel droog zijn;)
en goed gekeurd worden!
Chips
We zijn met z’n zessen en we
hopen dat het allemaal past. Als
je ooit honger hebt, kun je in de
nacht langskomen bij nummer
706. We hebben een raampje
aan de voorkant waar je chips en
andere dingen kan halen voor 1
euro ;)
Dit is ons laatste jaar Bouwdorp,
dus we gaan er nog een paar
leuke dagen van maken.
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‘Onze kleinkinderen komen ons zelf opzoeken’

Rubriek vrijwilligers vertellen:

Ine en Toine met hun drie
kleinkinderen voor het
Oudercafé.

kinderen (Mariska, Sander, Karin en Jeroen) actief deelgenomen als
bouwers en later als vrijwilligers. Dit jaar gaan drie van onze kleinkinderen bouwen: Suus en Ise Bijnen (10 en 9 jaar oud) en Levi Wels
Wij zijn Toine en Ine van den Heuvel
(van 7 jaar). Ze vinden het leuk dat opa en oma meehelpen met het
en zijn als vrijwilligers betrokken bij
Bouwdorp en komen ons (wanneer zij er zelf zin in hebben) opzoehet Bouwdorp Veghel in Hout. Ine
ken.
(63) was in een ver verleden af en toe Eerste oproep
vrijwilligster, maar de laatste jaren is Voor Toine begint het Bouwdorp al in april, als de 1ste oproep komt
zij enkele dagen in die week actief in om pallets te gaan lossen op de opslagplaats. De bouwdorpweek
het oudercafé. Toine (64) is ruim 30
begint voor hem dit jaar, nu we niet meer werken, al op de donderjaar als vrijwilliger actief betrokken bij dag ervoor, voorheen was dat pas (!) op vrijdagmiddag. Het terrein
Bouwdorp. Hij lijkt niet weg te slaan
mee in orde maken en de pallets bij de opslagplaats weer in vrachtvan het terrein in de bouwdorpweek. auto’s laden, zodat deze naar het terrein kunnen worden vervoerd.
Hij is begonnen toen een van de zoHij gaat daarom ook het heftruckrijbewijs halen. Het kostte in het
nen wilde meedoen met het Bouwverleden wel wat vakantiedagen, maar dat werd gecompenseerd
dorp.
door de gezellige tijd met de kinderen en de vrijwilligers. Het is ieKinderen én kleinkinderen
der jaar leuk om de kinderen, de oude en de nieuwe vrijwilligers
In de jaren daarna hebben onze vier
weer te zien en bij te praten.

Springen van Spider-base ‘n makkie
-door Rhoan (8) en Milan (12)
We hebben de hele vakantie
gewacht om te kunnen bouwen.
De hutten zijn mooi gelukt en
zijn versierd met vlaggen. Knutselen is ook leuk om te doen.
We hebben samen een naambordje gemaakt voor de hut. Het
is een beetje sierlijk geworden.
Het is ook leuk om in het speeltuintje te spelen. Heel sportief
op het koord. We houden van
springkussens. Het was een hele
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klim om boven in de Spider-base
te komen. Er afspringen ging
gemakkelijk, we hebben geen
hoogtevrees.
Mobieltje
Morgen of zo gaan we nog naar
levend tafelvoetbal.
Het leukste vinden we ook dat
de kinderen niet op hun mobiel
of tablet zitten, maar pas als de
kids weer thuis zijn weer achter
een scherm gaan. Het was leuk
om te typen. Zie foto 1.

Bouwdorp is leuk, ook met regen
-door Linde (7), Lize en Fenna (9).
Wij vinden (Fenna, Lize, Janne,
Linde en Amy) Bouwdorp, ondanks de regen, heel leuk. We
moesten ook schuilen in tenten.
Onze hut is helemaal nat, maar
toch heel mooi.
Het is áltijd leuk op Bouwdorp!
Er staan veel springkussens. Eentje van vijf meter hoogte waar je
af kan springen. Ook de springkussens werden helemaal nat,

daardoor kon je niet meer springen.
Luidspeakers
Andere activiteiten gingen wel
door, zoals vogelhuisjes maken.
Lize heeft er een gemaakt.
En er stonden leuke kinderliedjes op.
Er waren veel vrijwilligers die je
konden helpen. De zus van Lize
(Sanne) is ook vrijwilliger en
haar moeder (Heidi) ook.

De avonturen van Kevin en Teun
-door Kevin en Teun (10).
“We begonnen de dag druk.
Iedereen ging gelijk naar de activiteiten, alleen sommige activiteiten waren kapot en we moesten best lang wachten. Dat was
jammer. Daarna gingen de activiteiten weer open en toen konden we aan de gang. Je had leuke springkussens en knutseldingen. Bouwen en versieren van
hutten én blijven slapen met
vrienden is natuurlijk het leukste. De Bouwdorpmuizen komen

soms even langs en dan kan je
met ze op de foto of je geeft ze
een knuffel.
Voice of Bouwdorp
Je kon ook nog schat zoeken en
in de bak lagen diamanten
doodshoofden en munten, de
diamanten mocht je houden.
Er was zelfs een Voice of Bouwdorp. Ze konden het niet allemaal even goed.
Het is altijd spannend wat voor
attracties er de volgende dag
komen.

De week door de ogen van Daniel
-door Daniel Mol (8).
In deze laatste week van de vakantie bouwen wij een mooie
hut. Samen met mijn broer Stephan en vele klasgenoten van
hem uit groep 8B van ‘t Ven. Het
is ’n hele gave hut in rij 9 aan het
einde. De jury komt vast kijken
en wie weet winnen we wel.
Tosti’s
Behalve timmeren zijn er ook
veel activiteiten. Ik vind het
leukste de grote springkussens,

schminken en het bakken van
koekjes & tosti’s.
Oudercafé
Mijn mama en papa vinden het
leukst om in het Oudercafé te
kletsen met andere ouders.
Misschien blijf ik donderdag wel
slapen, maar dat weet ik nu nog
niet. Ik kom zeker naar de activiteiten van donderdagavond en
wie weet win ik wel een prijs,
want ik heb net een lootje gekocht.
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Heet uit de Keet

Leef mee met

_________________________________________________________________

Hilde & Mieke

Hutten inpakken
Vandaag zijn alle hutten gekeurd. Uitsteeksels worden door de controleurs verwijderd en als het nodig is, wordt de hut nog wat extra
verstevigd. Veiligheid staat voorop, dus niet boos zijn als je een gedeelte van je hut mist. Er is waarschijnlijk al gestart met het inpakken. Dit zal tot zonsondergang doorgaan door een groep
enthousiastelingen.

Straatnamen
Dit jaar hebben wij de meest rare
straatnamen bij de hutten. Deze
zijn verzonnen door de ‘jonge ouwe
hap’ (lees onze diehard jong volwassen vrijwilligers, te herkennen aan de
lichtgroene polo’s; zie foto 4.)
De straatnamen hebben allemaal
Weer
betrekking op Twan. Deze oude
Gisteren hadden we midden op de dag een flinke regenbui. Geluk- ‘keetbewoner’ is dit jaar voor het
kig hebben we met z’n allen kunnen schuilen in de grote (en kleine) laatst in de organisatie. Er zitten een
tenten. Ook voor donderdag wordt wisselvallig weer voorspeld. Dus paar sappige verhalen achter de nabereid je goed voor als je blijft slapen. Een regenjas is geen overbo- men dus vraag het Twan.
dige luxe, net als een extra setje kleding mocht je in een plas teOok is het dit jaar het laatste jaar van
recht komen…
Henriëtte. Ook zij was ‘n keetbewoner in het verleden. We zullen
die twee echt gaan missen.
4

Al loterij lootjes gehaald?
Een inkomstenbron voor Bouwdorp is de Loterij. En daarmee
zijn mooie prijzen te winnen,
beschikbaar gesteld door allerlei sponsoren. Dus: Koop ook
een lootje. Dankjewel.
Heftruckrijbewijs
Freek schreef maandag over de
heftruckers die hun rijbewijs
hadden gehaald. Dít jaar gaan
er weer twee vrijwilligers op
voor dat rijbewijs. Onder meer
Toine kon je vandaag lezen. En
voor alle zes de mannen is dat
mogelijk gemaakt door Heerkens Opleidingen. Mooi hè!

Colofon

‘Mijn Veghel in Hout’
-door Stijn (9).
Ik ben hier samen met mijn
broertje en zusje. Mijn mama,
oma en opa helpen ons de hele
dag door. In Veghel in Hout kan
je coole hutten bouwen.
18 kinderen
De hut zelf bouwen is het leukste wat er bestaat. Je kunt bij de
activiteiten leuke dingen maken,
maar vooral de springkussens
zijn gaaf.

Wij lopen hier met 18 kinderen
rond uit mijn klas, dit is altijd
een gezellig bedoeling.
Vraagteken
Het slapen wordt nog een vraagteken voor mij. Het lijkt me wel
spannend om dit te doen.
Volgend jaar ben ik hier weer,
want ik wil Veghel in Hout niet
missen.

kort
nieuws
Julia is bijna jarig
Julia van Dommelen wordt morgen, donderdag, de speciaalste
dag van Bouwdorp, 8 jaar. Een
superfijne dag Julia, proficiat.

Maak mee de Bouwdorpkrant.
Lees, kijk en schrijf!
Type in de redactietent je
herinneringen aan Bouwdorp.
Medewerkers woensdag:
Foto’s
Joost van Kessel
Franka Willems
Jan Zegers
Teksten:
Hilde Schepens &
Mieke van der Avoird
Merel van Kessel
En 17 enthousiaste kinderen
Extra hulp van vrijwilligers:
Willow/Ilse
Mar/Nicole
(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
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.

Veghel in Hout - 2019 - woensdag

Wij willen de prijs binnenslepen
-door Loïs (9)
Maandag was enorm leuk en
gezellig. Onze hut is leuk geworden. Wij zijn met 21 kinderen
waaronder een paar jongens.
Nu is het alweer dinsdag en
gaan we de hut alvast versieren,
want je kunt er een prijs mee
winnen.
Mooiste hut
Deze willen wij wel binnen slepen, want wij hebben de mooiste hut! We hebben vlaggetjes,
ballonnen en meer. We hebben

twee hutten naast elkaar, Eén
voor de jongens en de andere is
voor de meisjes. De jongens
hebben twee verdiepingen. De
meisjes niet, want dat vonden
wij alleen maar onhandig.
Lootjes
Je kon leuke dingen maken, zoals een tas en leuke bloemetjes.
Al die dingen die je maakt kun je
gebruiken om de hut te versieren óf je mee van thuis nemen.
Het is ook leuk om lootjes te
kopen. Dat heb ik gedaan.
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Dankjewel
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

Dankjewel aan de organisatie

Allemaal commissieleden.

-door Niene (9) en Ieke (10).
Bouwdorp is dit jaar een
groot succes en weer superleuk!! Alle kaartjes zijn dit
jaar uitverkocht. Als je een
jaar hebt meegedaan wil je
volgend jaar weer. Daarom
willen we de organisatie
bedanken voor deze leuke
week die ieder jaar weer
wordt georganiseerd.
Lekkere lunch
En wij willen de vrijwilligers
ook een groot compliment
geven voor de leuke activiteiten en lekkere lunch die
ze voor ieder kind klaarmaken. Bouwdorp is super
leuk, wij genieten weer volop en hebben ons daar heel
het jaar op verheugd!!
We hebben in een spiegel

een eenhoorn gegraveerd, dat was
een beetje moeilijk
en heel speciaal om
te doen.
Nogmaals
We hebben de
stormbaan gedaan,
maar het laatste
stuk was nog niet
helemaal klaar. We
gaan er denk ik morgen weer naar toe.
Gescoord
Bij levend tafelvoetbal hebben wij alle
twee ‘n doelpunt
gemaakt. We moesten alleen wel tegen
elkaar, dat was jammer. Foto 1: Niene
en Ieke op de stormbaan.

Vrijwilligers van het Oudercafé.

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.

