vrijdag 16 augustus 2019

Feestelijke afsluiting van een
‘rustig en prachtig’ Bouwdorp

-door Franka
Wat een spanning op die koppies donderdagavond bij de bekendmaking wie de mooiste hut had. Er werden maar liefst drie bekers
uitgereikt. Dat gaf een feestje op het podium. Foto 1.
Na wat flinke buien werd het vanaf donderdagmiddag droog en
daarom werd het een drukbezochte en gezellige afsluitingsavond
met disco, de optocht en de finale van The Voice of Bouwdorp.
Terugblik
Het bestuur van Veghel in Hout kan terugblikken op een enorm
gezellig Bouwdorp. “Ondanks de buien op dinsdagmiddag en donderdagmorgen”, vertelt bestuurslid Twan. “We hebben kinderen zo
zien genieten. En de inzet van vrijwilligers was top, dat is een groot
goed.” Het bestuur heeft dan ook bijzonder weinig uitdagingen
gehad. “Dat komt omdat we commissies en vrijwilligers hadden die
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Spannend die eerste
keer ’s nacht op Bouwdorp
-door Anne, Jinte (9) en Mijntje (8)
Donderdagmorgen rond 11.00 uur:
Mijntje: “Op Bouwdorp heeft iedereen hutten.” Anne: “Op
Bouwdorp kun je ook blijven slapen met je groepje. Jinte:
“Anne, Mijntje en ik slapen met zijn drieën.” Mijntje: “Wij
gaan natuurlijk niet slapen.” Anne: “We gaan alleen maar
snoepen, spelen en kletsen.”
meidenavondje
Jinte: “Dit is natuurlijk onze eerste keer.”
Mijntje: “Dus wij vinden het super spannend.”
Anne: “Ook vinden we het eten super lekker.” Jinte: “De
springkussens zijn heel fijn om op te springen.” Mijntje:
“Het wordt toch een meiden avond, dus waarom geen make-up?”
Anne: “De activiteiten zijn súper leuk!” Jinte: “We hebben
ook een bloemstuk gemaakt dus die zetten we in de hut.”
Donderdagnacht rond 03.30 uur:
“Het begin was een beetje spannend, maar toen we in de
hut waren met elkaar was het heel erg leuk en gezellig.” Ze
hebben inderdaad lang gekletst, maar zijn uiteindelijk in
slaap gevallen.” Foto 3.

Deze Bouwdorpkrant
wordt aangeboden door:
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wisten wat ze moesten doen. Alleen het lunchen van de kinderen
was op een nieuwe manier. Die houden we erin, want nu worden
de activiteiten weer bemand, voordat de kinderen terugkomen.
Verder heeft de ‘Jonge ouwe hap’ weer stunts uitgehaald. Daar zijn
we blij mee, namens het hele bestuur.” Twan lacht breeduit terwijl
hij dat laatste zegt. “Het geeft een beetje jus aan het vele werk”,
verklaart hij.
Opruimen
Terwijl hij terugblikt, stuurt hij vrolijk de jongeren aan, want vrijdagmorgen is het nog een heel karwei om het huttenterrein plasticen afvalvrij te maken. De vlaggenmasten neer te halen, op te bergen en meer. Verderop op het terrein sjouwen vrijwilligers met
hekken en rijden heftruckers af en aan. Vrijdagmiddag zijn veel
sporen van Veghel in Hout al verdwenen. Bouwdorp 2019 zit er op.
Wat is er genoten door kinderen, ouders/vrijwilligers en bezoekers.
Op naar de jubileumeditie in 2020. Vijfendertig jaar Bouwdorp.

______________________________________________________________________

Veghel in Hout - 2019 - vrijdag

__________________________________________________________________

‘Geweldig al die
blije en bezwete kinderkoppies’

met het terreinteam Max, Martijn, Peter en Gijs. Het jaar daarop
hielp ik de mannen in de opbouw- en afbreekfase. Super gezellig
team om mee te werken.
Hallo, ik ben Johan Bijleveld en ben 40 Groot cadeau
jaar. Ik heb twee kinderen: Esmee van Tijdens de week zelf stond ik bij de poort waar kinderen binnenko12 jaar en Jayden van 8 jaar.
men en naar huisgaan en waar nodig hielp ik op het terrein. Sinds
Veghel in hout of zoals ik het noem
dat jaar is mijn dochter Esmee ook mee gaan doen. M’n zoon JayBouwdorp begon voor mij op het eve- den liep met iedereen van Bouwdorp mee om te helpen. Geweldig
nemententerrein De Knokert. Er was
vond hij dat en het moment dat hij zelf mocht gaan bouwen was
me gevraagd om door de week heen
echt ‘n groot cadeau.
wat foto’s te maken. Ik vond het suNu zitten we al weer een paar jaar in het Julianapark en ben ik meer
perleuk. En geweldig om al die blije en betrokken bij de commissie terrein. Voor het eerste jaar als comvooral rode en bezwete kinderkoppies missielid en ik zet me daar 100% voor in. Ik doe het met heel veel
van het harde werken te zien. Toen ik plezier en ik ga met veel plezier nog heel wat jaartjes door.
dat zag was ik eigenlijk gelijk wel om
en had ik het te pakken dat Bouwdorp- Dus kinderen ga lekker timmeren en spelen ,want wij vrijwilligers
virus. Dat jaar maakte ik ook kennis
genieten ervan als we jullie zo zien genieten.

Rubriek vrijwilligers vertellen:

Johan met zoon Jayden
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Overal overheen en onderdoor
-door Lotte (8)
Het hele hoge springkussen is
spannend om te doen. Ik zag in
het begin dat de handen van
sommige kinderen helemaal
bibberden. Ik vond het niet
spannend. Het springkussen is
vijf meter hoog. Je moet eerst
wel omhoog zien te komen. Dat
is heel moeilijk om te klimmen,
want je kunt uitglijden. Ik ben er
al meer dan vijf keer afgeweest.
Ik ga zeker nog een keertje met

m’n vriendin Lilly.
Vijf keer leuker
Van de stormbaan ben ik al drie
keer geweest. Vijf keer leuker
dan een gewoon springkussen.
Dan ren je eerst door blokken
heen, dan moet je overal overheen en onderdoor. Daarna
komt er zo’n draaiding. Het
kwam een keer tegen ’n hoofd
aan. Niet erg hoor.

Wat ‘n ervaring zo’n eerste nacht
-van de redactie
Wat was het een zacht nachtje
op Bouwdorp in vergelijking met
vorig jaar met al die hoosbuien.
Vrijdag heel vroeg vertelt Bo blij
over haar eerste Bouwdorpnacht: “Ik heb papa gisteren om
23.00 uur uitgezwaaid en toen
gingen we feesten, filmpje kijken
en hebben we lekker gesnoept.”
Samen met Lize vervolgt ze:
“Toen deden we alsof we sliepen.” Daarop reageert Lone: “En

toen ging ik naar een andere hut
voor ‘n snoepfeestje.”
Willem bleek toch liever bij z’n
grote zus te gaan slapen in een
meidenhut en Mels die heeft het
ook leuk gehad, want wat was-ie
nog lekker slaperig om 7.45 uur.
In slaap gevallen
“Veel later toen Lone terug was
zijn we in slaap gevallen”, besluiten Bo en Lize.
Foto 9: De kinderen in het
groepje zijn allemaal 8 jaar.
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Heet uit de Keet

Leef mee met

___________________________________________________________________

Hilde & Mieke

Droog
We hebben het droog gehouden vannacht. Zo nat en hectisch als
het vorig jaar in de bouwnacht ging, zo rustig was het nu. De enige
druppels die gevallen zijn, waren van de tranen van een klein aantal
kids die hun warme bedje miste (lees papa/mama). Maar niet getreurd, volgend jaar gaan ze het allemaal gewoon weer proberen.

Bedankt
Vanuit onze keet hebben wij een fantastisch uitzicht over het bouwterrein.
Het was weer genieten van al die
hardwerkende kinderen, ouders,
opa’s en oma’s. Maar ook was de inzet van alle vrijwilligers geweldig. Er
EHBO
zijn weer veel bedankjes en compliHet Rode Kruis had het druk vannacht, maar niet met ongevalletjes. menten voor de organisatie binnengeZe waren deze week weer goed in het verwijderen van splinters,
komen. Vanuit de keet wil ik de oukoelen van bulten en behandelen van insectenbeten, maar vanders bedanken die hun kinderen aan
nacht bleek dat er ’n ware activiteitenbegeleider in een van hun
ons toevertrouwen. Ook wij hebben
schuilt. Bedankt voor al jullie goede zorgen deze week en tot volgenoten van deze geslaagde week.
gend jaar.
Tot volgend jaar.

11

Zwaar nachtje?

Colofon

kort

Wat fijn dat zóveel kinderen én
vrijwilligers bij de redactie van
de Bouwdorpkrant verhalen
hebben gedeeld. En ideeën voor
foto’s tipten. Dat zorgde voor
mooie, lieve en leuke reacties
op de krant.
Op naar de 1e lustrum editie
van de Bouwdorpkrant met hopelijk weer de drie sponsors:
Schellen Copy Service, Stadskrant Veghel en Theiner ICT.
Medewerkers vrijdag:
Foto’s:
Facebook
Presentaties
Franka
Was je er donderdagavond bij? Jan Zegers
Heb je ook zo genoten van die Teksten:
humorvolle Mr. Poehaa en z’n Hilde Schepens &
maatje? En de presentatie van Mieke van der Avoird
The Voice of Bouwdorp. Deed Johan Bijleveld
Berdy meer dan prima toch!
En 15 kinderen deden mee
(Eind-) redactie:
Reactie Rode Kruis
Inge van den Berg van het Rode Monique van Giersbergen
Franka Willems
Kruis vond het een perfecte
Vormgeving:
nacht. “Zacht weer, gezellige
kinderen en bijna geen ongeval- Mijs Design & co
Druk:
letjes.”
SCHELLEN Copy Service

nieuws

Reddingsbrigade maakt weer indruk
-door Rosan (9)
Ik vind Bouwdorp heel leuk,
want er is veel te doen. Het allerleukste vond ik reddingsbrigade. Daar leer je hoe je mensen
moet redden in het water. Je
leerde in stapjes hoe je dat
moest doen.
En wat ik ook leuk vond was het
springkussen, vooral die met de
vrije val.
En onze hut is heel mooi. We
hebben best een grote hut. We

hebben drie verdiepingen. Beneden komen we niet zo vaak,
Verdiepingen
Op de 2e en 3e zijn we heel
vaak. We hebben de hut ook
versierd met vlaggetjes en emoji lampjes, anders kunnen we
niks zien. Ik blijf niet slapen,
maar de rest van mijn groepje
wel.
Foto 11: Rosan bedenkt wat ze
wil schrijven.
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Stoere Dex klimt snel

Goede schatgravers

Dex (5) vertelt:
Ik was op ‘n springkussen gegaan. De grote was ‘n beetje
eng. Ik was er niet vanaf gesprongen. Hij was ook heel
hoog. Maar de andere springkussens vond ik wel heel fijn. Bij
het springkussen met ‘n doolhof
was ‘n kleine jongen en die
sprong er zo overheen!!!!
Ik vond het heel erg leuk hier
en volgend jaar kom ik zeker
weer ;)
Dex wil klimmend op de foto en
gaat er supersnel achterstevoren naar boven en er dan als
een haas vandoor. Foto 1.

-door Janne Sophie en Sien (8)
Het schatgraven was heel leuk.
Janne Sophie: “Ik heb 3 schedels gevonden
En ik heb 19 diamanten gevonden.”
We hebben met onze handen gegraven.
Voor de diamanten hadden we een bakje.
Sien: “Ik had grote en kleine schedels gevonden.”
En we werden een team. En we hadden veel
plezier. Wij waren de beste van allemaal,
omdat we heel veel schatten hadden. En we
kunnen goed graven.
En jullie moeten dat het volgend jaar ook
doen. Foto 3.

Opruimen, jeee.

Naast The Voice en de mooiste
huttenverkiezing was er ook
veel plezier met de loterij met
zelfs een fietsprijs.

Avontuur van de gemiste lunch
-door Matthijs (11) en Stijn
(12)
We waren in onze hut aan
het spelen. Maar het was
12 uur… iedereen ging
eten. Wij waren nog in
onze hut. We hoorden de
man die wat omriep niet.
Dus we bleven in onze
hut. Een paar vrienden
hoorde hem ook niet. Ze
kwamen in onze hut vragen waar iedereen was.

En toen keken we op onze
horloge het was 12:05.
Toen dachten we: “Ohh
nee.” Maar we hadden
niet veel honger dus ons
maakte het niet super veel
uit.
Het was wel leuk in de
hut. We hebben ook even
met onze vrienden gespeeld. Maar toen
gingen ze ons plagen. Dat
was grappig. (!?) Foto 6.

(De redactie heeft vol bewondering en plezier
toegekeken, hoe de meiden elke letter opzochten
en om de beurt één woord met spatie typten.)
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The Voice of Bouwdorp 2019-prijs is voor
Fenne Vink. Zij maakte tijdens de auditie,
het coachingsproces en haar optredens de
meeste indruk bij de jury. Proficiat Fenne!

bedankt alle bedrijven en instellingen voor hun steun en medewerking.

