donderdag 15 augustus 2019

Op naar de laatste uurtjes Bouwdorp 2019

Super dat de Reddingsbrigade er was

Wat een heerlijke dag was het woensdag met veel zonneschijn en plezier. Goed om te zien hoeveel er gebruik wordt gemaakt van de springkussens, maar ook mooi dat kinderen spontaan komen vertellen dat ze
met bloemen bezig zijn geweest of een vogelhuisje hebben gemaakt.
Van de rust– of relaxhoek werd vanmorgen weer flink gebruik gemaakt,
al staat deze op ’n andere plek.
Avond– en nachtprogramma
Lees voor overnachtingstips Heet uit de Keet maar eens door. En voor
het avondprogramma vanaf 18.00 uur: Denk aan je lampion, lantaarn en
bijvoorbeeld pannendeksels voor de Herrie- Lichtjesoptocht.
Als je nog geen lootjes hebt gekocht, dat kan nog tot 21.30 uur vanavond. Lootjes voor een van de hoofdprijzen krijg je bij aankoop van tien
gewone lootjes, maar ze zijn ook los te koop: €1.50 per stuk. De opbrengst komt ten goede aan de activiteiten voor Bouwdorp 2020.
Alle hoofdprijzen worden donderdagavond rond 22:00 uur getrokken.
Voor de overnachters: Veel plezier of uh, truste. Ouders: Graag kinderen
vrijdag rond 8.00 uur ophalen (dit is verplicht…).
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Alles is gezelliger, uitgebreider
en verbeterd dit jaar

-door Zara en Noa (10)
Elk jaar denken we dat we een
mega hut gaan bouwen, maar
dan wordt het niet een gróte,
maar een hóge hut. Eigenlijk zag
onze hut er vorig jaar net zo uit
als dit jaar.
Zelf bouwen
Alles lijkt op elkaar net zoals
vorig jaar, maar een paar dingen
zijn veranderd: alles is gezelliger
en meer uitgebreid en verbeterd. En dit jaar bouwen de kinderen echt zelf de hutten en de
ouders begeleiden een beetje.

Deze Bouwdorpkrant
wordt aangeboden door:

Overal hoorde je getimmer en
dat leek op regen, dat was heel
grappig. Ook de muziek en trouwens ook The Voice of Bouwdorp.
Jury lees dit
Onze vriendin Amy doet mee en
zij zit in de finale van The Voice.
Jury als je dit leest: stem op
haar, A.U.B.
Iedereen zong originele liedjes.
Ook moeilijke Engelse liedjes.
Amy zong: ‘Where are you now’.
Wij hebben nu al zin in The
Voice of Bouwdorp.

-door Mara (11 jaar)
Ik heb meegedaan aan de klos
-gooi-wedstrijd van de reddingsbrigade. Ik heb twee
keer gewonnen. Ik vond het
ook grappig, want er was een
grappige reddingspop die
Sjaak heet.
Monster
Er was ook een hele mooie
reddingsbrigadehut. Hij is misschien ingepakt en
ook niet zo groot,
maar hij heeft een
heel leuk dak. Je kan
naar boven en dan zit
je eigenlijk in een
soort hoofd van een

monster.
Echte reddingsboot
Je mocht ook in een echte
reddingsboot. En je kon ook
met een bal gooien en met
een ‘redding zak’ zoals ze dat
noemden.
Echt super dat ze dat wilden
komen doen!

Zelfverzonnen spel is echt ‘n
hoogtepunt voor Anne en Sanne
-door Anne (12) en Sanne (11)
Hallo wij hebben iets super leuks
gedaan. Met ons groepje (17
kinderen) hebben we elkaar ingewikkeld met een super grote
rol vershoudfolie aan een paal in
de hut. Het ging er om wie er als
eerste uitkwam.
Zweten
Dat was heel gezellig. We hebben het afgewisseld, zodat iedereen van onze groep aan de
beurt kwam. Je kreeg het er wel
heel warm in, dat was wel zwe-

ten geblazen. Toen wij erin zaten
duurde het wel wat langer, want
het was de eerste keer en dus
ging het niet zo soepel. En bij
sommigen ging de telefoon af
terwijl ze vast zaten.
Het was echt een hoogtepunt
voor ons.
Ontruiming
En het was lachen geblazen toen
de redactie een foto maakte en
we een ongeplande ontruimingsoefening kregen. We gingen er snel weer uit! Zie foto 2.
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‘Laatste jaar
Lars, eerste stagejaar voor Iris’

Rubriek Vrijwilligers vertellen:

en voel ik mezelf ook nog nuttig. Ze vinden het fijn dat ik niet de
hele tijd bij hun ben, en dat ze hun eigen ding kunnen doen. Maar
als er iets is, weten ze me altijd te vinden.
Daar zijn we weer als vrijwilliger. Ben Voor Lars zal dit helaas het laatste jaar zijn. Maar dat wil niet zegde tel even kwijt, maar doe dit al een gen dat ik niet meer kom helpen. Meestal ben ik op dinsdag en
aantal jaar. Ik ben Carla Ketelaars (40) donderdag te vinden in het kookcafé. Hier kunnen de kinderen graen help ieder jaar weer mee bij Bouw- tis een klein gerechtje maken. Heel divers. Meestal rouleer je een
dorp. Wij komen oorspronkelijk niet
paar keer per dag van taak. Je kunt vooraf altijd een voorkeur aanuit Veghel dus Bouwdorp was voor ons geven en daar wordt meestal ook rekening mee gehouden.
onbekend. Toen we hiervan hoorden
Maatschappelijke stage
zijn we een keer gaan kijken. Iris en
Iris zit inmiddels in het 3e jaar van het Fioretti College. Ze gaat dit
Lars (nu 14 en 12 jaar) waren gelijk
jaar voor het eerst zelf meehelpen voor haar maatschappelijk staenthousiast. ‘Dat willen wij ook!’
ge. Ze heeft er zin in en heeft zich zelfs 2 dagdelen extra laten indeSindsdien zijn we ieder jaar van de
len. Alle hulp is welkom.
partij geweest. Op maandag help ik,
Bouwdorp heeft alles tot in de puntjes verzorgd voor de kinderen,
zover ik kan, altijd mee de hut bouwen. En de andere dagen help ik maar zeker ook voor de vrijwilligers. Samen maken we er ieder jaar
mee als vrijwilliger.
weer een mooi evenement van. En ik ben blij dat ik daar een onderZo ben ik op het terrein aanwezig, als de kinderen mij nodig hebben deel van mag zijn.
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‘Een broodje met iets lekkers erop’

-door Fay (11)
Bouwdorp is echt fantastisch.
Je kan er van alles doen. Maar
de eerste dag moet je alleen
maar bouwen, anders komt de
hut niet af. De tweede dag zijn
er heel veel activiteiten om te
doen en er zijn ook springkussens. Want je hebt aan het begin
een bouwdorpkaart gekregen en
daarmee kruist de medewerkers
de activiteiten aan die je al hebt

gedaan. Je hebt ook een dagkaart, dat is als je een dag bij
Bouwdorp bent.
Ontbijt
Je kan hier ook blijven slapen op
donderdag. Dan slaap je in je
eigen hut die je hebt gemaakt.
Je krijgt bij Bouwdorp ook ’n
lunch en dat is vaak een broodje
met iets lekkers erop. Als je daar
blijft slapen krijg je de volgende
dag ook ontbijt.

Twan neemt afscheid na 25 jaar Bouwdorp
Ingezonden brief:
Geachte vrijwilligers van Veghel
in Hout,
Ik weet nog goed dat ik in 1994
voor de eerste keer met mijn
toen 6-jarige zoon Bouwdorp
opliep. Ik had er al van gehoord,
omdat collega Chiel in het bestuur van Veghel in Hout zat.
Het eerste jaar heb ik meegedaan als vrijwilliger. Wat was dat
ontzettend leuk toen op het veld
bij het Fioretti College.
Ed had nog een baard, we hadden boogtenten, we mochten
het hout nog op een stapel gooien én een kampvuur maken en
we staken vuurwerk af.
Sindsdien is er veel veranderd.
Het is fijn geweest om de transformatie naar het huidige Bouwdorp mee te maken en hierin
mee te sturen.
Ik wil een paar mooie momenten uitlichten.
Het is een gewoonte om binnen
de groep vrijwilligers een geintje
uit te halen. De ‘keet’ is daarvoor altijd een gewillig slachtoffer geweest. De mooiste stunt

die ik heb meegemaakt (als vrijwilliger in de Blauwe Keet) was
dat ze de stoelen in de keet hadden vervangen door twee toiletpotten. Besmeurd met peperkoek-drollen. Zo hebben Chiel en
ik toen de Keet gedraaid.
Of de mooie gedekte tafel op de
betonsilo’s vanwege ons 10-jarig
huwelijk (met mijn lieve vrouw
Jacqueline) Ik was dit door drukte vergeten. Ik kreeg 5 minuten
om boven te komen. Hijgend en
puffend kwam ik aan.
En dan natuurlijk het plezier dat
je elk jaar weer ziet bij de kinderen. Of bij de vele vrijwilligers
De band die wij als bestuur,
maar ook als vrijwilligers in het
algemeen hebben, is als een
warme deken.
Het Bouwdorp staat als een huis.
Een huis dat ik na 25 jaar ga verlaten. Ik ga Bouwdorp zeker missen, maar het is een bewuste
keuze. Dank voor de vele jaren
samen. Het gaat jullie allemaal
goed.
Tot ziens… Twan van Creij
(Red.: helaas moesten we wat inkorten)

Foto 1: Ook ouders blij met een hut. Foto 4: Wat een feest Emir
Kaan Eroglu is 7 jaar geworden en de Bouwdorpmuizen feliciteerden hem. Zijn papa stuurde de foto toe.
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Bouwdorpzusjes gaan níet slapen
-door Lotte (10) en Fenne (11)
Wij zijn de Bouwdorpzusjes, omdat onze ouders veel samenwerken voor Bouwdorp.
We blijven allebei slapen in onze
hut, samen met de andere Lotte
en Merle. We gaan heel veel
snoep eten en lol trappen bij
vrijwilligers. We gaan totaal niet
slapen. De vrijwilligers zijn heel
leuk, aardig en grappig.
De activiteiten zijn superleuk.

Zoals: tassen maken, luchtkussens, techniek, spiegeltjes graveren en meer! Wij zijn allebei
heel nieuwsgierig naar de nieuwe activiteiten.
Bouwdorpmuizen
We liggen eigenlijk het meest in
de rusthoek. En zijn veel bij elkaar. De muizen zijn er dit jaar
ook weer bij. We zijn elk jaar bij
Bouwdorp en vinden het nog
steeds geweldig. Zie Foto 3.

____________________________________________________________________

________________________________________________________________

Veghel in Hout - 2019 - donderdag

Heet uit de Keet

Hilde & Mieke

Leef mee met

Nat
Op het moment dat jullie dit krantje krijgen zijn de hutten ingepakt
en kunnen ze worden klaargemaakt voor de nacht. Om de nacht
goed door te komen raden wij je aan om warme kleren (en dikke
sokken) aan te trekken. Het koelt in de nacht erg af (en slechte isolatie in de hut). Daarnaast is er ondertussen het nodige aan water
uit de hemel gevallen. Een extra setje droge kleren kan geen kwaad.
Het is toch vervelend als je naar huis moet door natte kleren.
Logisch
Energiedrankjes zijn niet toegestaan. Alle snoepjes en chips geven al
meer dan genoeg energie. Maskers en eng geschminkte gezichten
worden niet gewaardeerd. Schmink moet eraf gewassen worden en
maskers ingeleverd, dus het is niet de moeite waard om die in je tas
te stoppen. Misschien onvoorstelbaar, dat iemand op Bouwdorp
zou willen slapen, we gaan ervan uit dat hier wel respect voor is.

Gevonden voorwerpen
In onze keet hebben we nog een doos
met spullen die graag mee naar huis
willen. We hebben nog jassen, sleutels, hamers, een zonnebril en zelfs
een laco-pasje. Dus mis je iets kom
dan even binnenlopen. Alles wat we
nog verzamelen wordt na Bouwdorp
nog een maand bewaard voordat het
wordt weggedaan.
Snoepjes
Ook wij zullen de nacht op Bouwdorp
doorbrengen samen met een groot
aantal vrijwilligers. Om ons op de been te houden lusten wij wel een
snoepje. Kom dus gezellig even naar de Keet.

Allerlei
kort

Vrijdagkrant

nieuws
Morgen jarig
Vrijdag zijn er vier jarigen: Yuri
den Braven wordt 10 jaar, Dani
van Remmerden 9 jaar, Fijay
Deckers 8 jaar en Liam Habichi
wordt 5 jaar. PROFICIAT.
We kregen nog een foto toegestuurd van ‘n jarige: Lily Sampono
(met zusje Rosie) is nu 8 jaar. Ze kreeg van haar al bouwvriendjes,
van basisschool de Ieme, een eigen knutselkasteel! Foto 5.
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Stem weer op ons!

Door de vele stemmen vanuit
de leden van de Rabobank
kreeg Bouwdorp dit jaar een
mooi bedrag van de Rabobank.
Veghel in Hout hoopt bij de
volgende campagne weer op
veel stemmers. (nieuwe) Leden
van de Raboboank stem op
Bouwdorp, dankjewel.

Rode Kruis

Bij het Rode Kruis zagen ze
woensdag vooral veel kinderen
met wespensteken en splinters.

Uitspraak vrijwilliger:
Stressen! Daar heb ik het veel
te druk voor!

Weerzien klasgenoten
-door Fabine en Famke (10)
Het is hier echt super gezellig maar dat was het
altijd al. Iedere ochtend hebben wij weer super
veel zin om naar Bouwdorp te gaan!
Wentelteefjes
Als je honger hebt kan je hier wentelteefjes en
nog veel meer maken. Er zijn elk jaar weer nieuwe activiteiten. Hopelijk vindt iedereen het net
zo leuk als wij! Wij vinden het ook weer fijn dat je
je klasgenoten weer eerder kan zien! Je krijgt
ook een lekkere lunch in de middag.

Dit is de laatste krant die je op
Bouwdorp kunt meenemen.
Toch is er vandaag al gewerkt
aan de vrijdagkrant en die wordt
ook gedrukt. De vijfde krant van
deze week kun je zaterdag vanaf
12.00 uur ophalen in het centrum bij Boekhandel SCHELLEN,
Molenwieken 3.

Mooi uitzicht

-door Anouk (10) en Minke (6)
Alle hutten zijn super leuk geworden. En sommige hutten hebben zelfs een glijbaan. En ze hebben ook leuke versieringen meegenomen. We
kunnen zelfs in de hutten slapen. Dat is heel leuk.
De meeste hebben zelfs twee verdiepingen en
sommige zelfs drie. Als je daar hoog staat, dan zie
je iedereen kris kras door elkaar lopen. En je ziet
heel veel hutten.
Minke zegt tot slot: “Wij schrijven voor de krant,
want het gaat over onze hutten en daar weten
wij het meeste van!” De twee meiden: Foto 6.

Deze foto kwam bij de redactie
binnen met de vraag: Mankracht of workout?

Colofon
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 donderdag:
Teksten:
Hilde Schepens &
Mieke van der Avoird
Carla Ketelaars
En 21 kinderen vertelden hun
verhaal.
Extra hulp van vrijwilligers:
Anouk/Kaya
(Eind-) redactie en foto’s:
Monique van Giersbergen
Franka Willems
Vormgeving:
Mijs Design & co
Druk:
SCHELLEN Copy Service
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SPONSORS

Dankjewel

Coole wedstrijdjes
-door Rebel (9) en
Quinten (8)
Wij vonden het leuk
om van het luchtkussen te gaan springen.
We sprongen van een
luchtkussen van 5 meter hoog naar beneden
en landden op een
grote mat.
Ook vonden we het
parcours luchtkussen
heel cool, omdat je

tegen elkaar een wedstrijdje kunt doen. Het
was gelijk spel geworden tijdens het wedstrijdje.
We hebben een vogelhuisje gebouwd en dat
was moeilijk. Je moest
erbij timmeren. We
hebben het naar ons
zin gehad.

Aart Tweewielers
Bakkerij Verhoeven
Beks Optiek
Berry's Hij & Zij Haarmode
Cafetaria Big Bread
Bistro Gossimijne
Trendsetters Styling & Inrichtingen
Bookies
Brownies & downieS
Chica Chico
De Gruijter Haarmode
De knutselHut
De Koffieleut
DIS
Escape Room Veghel /Noordkade uitjes
Estivo
Etos
Eyewish
Foto Sjop Kiek'es
Gamma
Quinty (11) en Lina (10)
Labels 2 Will
Hallo wij zijn Quinty en Lina, wij geven onze
Groente & fruit gewóón Vers!
mening over Bouwdorp. Wij vinden de activiteiHairz
Hans Anders
ten heel leuk, en hebben het meestal naar ons
Horse Stables
zin. Maar we willen een keer verandering van
HoutBrox
de activiteiten. Slapen vinden wij superleuk. Het
Ici Paris XL Veghel
IJssalon Matteucci
is hier gezellig en leuk.
Service Bioscoop INDUSTRY
Intratuin
Jumpsquare Veghel
Kees van Hout- Juwelier & Goudsmid
-door Sylvaine (9)
Noord Coffee Roasters
Ik vind Bouwdorp leuk omdat het gezellig is en
Koffietopia Veghel
de activiteiten heel leuk zijn.
Kook Kunst Tinks
Kuyper Fietsen
Manders Woonidee
Monkey Town
Nelson schoenen
-door Liz (8) en Janne hele hoge afstand wel
Net Iets-Anders
Nieuwe Franssen
(10)
5 meter. In de groep 5
Always Creative
Bouwdorp is het leuk- hut is een jongenskant
Labels4men
ste van het hele jaar.
en een meisjeskant en Pannenkoekenhuis De Koekenbakkers
Pieperz
Er zijn veel activiteiten boven ook.
Platenzaak Wil'm
en veel mooie hutten. Niet zo lekker
Praxis
Vooral het hoge
‘De Hubo-vlag hebben
Rijkers Naaimachines Veghel
Rudolf Vermeulen Bonbons
springkussen is leuk.
we van de eigenaar en
Eerst klim je omhoog
een opa.’ De worst van SCHELLEN, voor school, kantoor en vrije tijd
Shoeby Fashion
dan een stukje rechtmaandag was niet zo
Slagerij Pennings
SPORT 2000
door en dan spring je
lekker. De vrijwilligers
Stef's Stoffen
naar beneden van een vinden we heel aardig .
Suki Yaki
Suurs Haarmode
Ter Horst Van Geel
Tuinmeubelland Veghel
-door Rohan (8) en Milan (12)
TVE Reclameproducties
Wat vinden wij nou echt het leukste aan BouwOptiek Van Der Valk
Van Es schoenen en tassen
dorp.
Van Son's Eethuis De Meulen
Milans hut is klein, maar je kan er wel gewoon
Visspecialiteiten Beekwilder
in staan. Rhoans hut is groot, maar daar kan je
Vlas Graan & koffie
Voets Specialiteitenhuis
niet gemakkelijk in staan.
Wine2proof
Wij vinden de springkussens het leukst.
Woon!
Ook lekker
World Oldtimers Van Uden
Piet Lucius tweewielers
En de lunch is ook lekker. De rustruimte is heel
Klimpark Uden
fijn om in te liggen. Alle hutten zijn leuk geNature Deco Veghel
maakt. De speeltuin is ook super leuk om in te
spelen.

Meestal naar ons zin

Kortste stukje

Bouwdorp staat op één

De speeltuin is super

Bedrijven en winkeliers zijn gul geweest voor de loterij op Bouwdorp. Kinderen glunderen als ze in de prijzen vallen. Als bestuur
van Veghel in Hout bedanken we iedereen voor de medewerking en alle prijzen van klein tot groot.

We bedanken alle bedrijven en instellingen voor hun steun en medewerking.

