
kABOUWer van de dag: Chiel Kanters
Naam: Chiel Kanters • Leeft ijd: 37 jaar
Functi e bij het Bouwdorp: Begeleider groepje 

Lievelingskleur: Groen
Huisdier: Hond
Muziek: Greenday
Fan van: PSV
Favo tv-programma: The big bang theory
Wat ik lekker vind: Pannenkoeken 
Maak mij wakker voor: Vakanti e tripjes
Wat wilde je later worden: Paus
Ik ben geworden: Constructeur
Grote wens: meer vrije ti jd en fi nancieel 
onafh ankelijk zijn

Mariaheide - De tweede dag 
van Bouwdorp startt e met een 
toneelstuk. De kinderen zaten 
vol spanning te wachten.

Simon de Pestkop neemt 
iedereen in de maling. Eerst 
een oude man, met een hondje 
(dat vliegles kreeg!). Hij stopt 
spinnen, vlinders en pieren in 
de broodtrommel van Lieve en 
Vlinder. Ook liet Simon de twee 
meiden, als spook, fl ink schrikken 
en ze vielen al snel in de modder. 
En hij pestt e ze met hun grote 
neus en oren. Lieve en Vlinder 

willen dus wraak. Ze roepen een 
tovenaar op, met hulp van een 
magische theepot. De tovenaar 
hielp de meiden Simon terug te 
pakken. Hoe ze dat deden?
Lieve en Vlinder gingen achter 
het gordijn van het Knibbel 
Knabbel Huisje. Zij kregen daar 
een spiegel en snoep. Toen ging 
Simon achter het gordijn van 
het huisje. Daar veranderde hij 
in een meisje met grote oren en 
een lange neus. Wat schrok hij 
toen hij in de spiegel keek!

Wordt vervolgd!
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Ook voor het laatste Bouw Dorp nieuws!

Tragisch magisch!

Het is spitt er spett er 

spater weer

Wauw het weer is prachti g 

en met zo’n 26 graden kun-

nen de kids zich ook lekker 

uitleven in het zwembad, 

het lijkt wel een 

sprookje!
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Colofon
Adres van het kaBOUWterdorp 
Heiakkerstraat 5464 TB Mariaheide

Informati e over het bouwdorp en het 
programma ook via: 
www.jeugdwerkmariaheide.nl

Op vrijdag kunnen de ouders en 
vrijwilligers vanaf 09.30 uur de spullen 
van de kinderen uit de hutt en halen.

Via het postkantoor is voor 5,- euro 
een Foto DVD of voor 10,- euro een 
Foto USB te bestellen. Een klein gedeelte 
van foto-DVD blijft  bij SJeM.

Vragen/opmerkingen voor het 
bestuur SJeM4Kids kan via e-mail 
sjem4kids@jeugdwerkmariaheide.nl

Ontwerp & Realisati e: Zie grafi sch ontwerpOntwerp & Realisati e: Zie grafi sch ontwerp

Agenda o.a.:
• Hutt en bouwen!

• Knutselen!
• Schminken en tatt oos
• Kappers en nagels lakken!

• Ga de uitdaging aan in het 
   knibbel knabbel knuisje huisje
• Lunch: soep en pannenkoeken

• Stuur een kaartje!
• Neem een duikje in het 
   Spitt er spett er spater bad

Wist je dat...
•  ... de hamerhangplekken toch echt een terugkerend 

fenomeen aan het worden zijn. 
•  .... er al diverse brievenbussen gespot zijn ohja..

hierin ontvangen de kids graag wat gezellige post
•  ... de hutjes lett erlijk en fi guurlijk als paddenstoelen 

de grond uit geschoten zijn. 
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LeesDICHTheid dit jaar erg hoog 
We hebben uit deze foto 
kunnen concluderen dat 
de maandag editi e van ons 
kaBOUWter Dagblad goed 
wordt gelezen. Uit nader 
onderzoek is gebleken dat 
we kunnen spreken van 
een leesdichtheid 
van 98%!

Heb je nog leuke 

weetjes, ideetjes en 

gekke kreetjes voor het 

krantje laat het ons dan 

vooral even weten!

Vacature
Vrijwilligers gezocht voor de crea commissie 
en voor het algemeen bestuur. Meld je aan 
bij het meldpunt! Alvast bedankt.

De hutjes zijn lett erlijk en 
fi guurlijk als paddenstoelen uit 
de grond gekomen. Wat gaat 
het hard en wat zien ze er nu al 
allemaal prachti g uit.
Hard gewerkt kaBOUWers…dit 
HOUT in dat er voor de komende 
dagen lekker veel ti jd over blijft  
voor nog meer leuke andere 
dingen!

Programmawijziging woensdag en donderdag!
Nu het zulk mooi weer is op het KaBOUWter Dorp gooien we 
het programma op woensdag om. Neem op woensdag en 
donderdag je zwemkleding en handdoek mee. En vergeet ook 
de zonnebrand niet!

- Pestkop in sprookjesland -
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“Kijk eens wat een skone foto 

van dit levend hout, we zullen 

deze in het krantje planten!”

Opmerking van de dag 

door Jos van Hees:

Bezoek Skyline 
Hebben jullie het al gezien op skyline? 
Gisteren hebben ze een bezoek gebracht 
aan onze prachti ge Sprookjes WIJ en 
hebben ze een leuk fi lmpje gemaakt.
Vooral het knibbel knabbel knuisje huisje 
viel erg in de smaak, het zou zo in de 
Eft eling kunnen staan.

Wie HOUT er nou niet van de alom 
bekende Bouwdorp pannenkoeken?

Het is weer pannenkoekdinsdag, it’s all in the mix en acht 
liter water. De kaBOUWterdorpbakkers bakken ze weer lekker 
bruin… dat wordt smullen. Dames bedankt voor jullie inzet!

Wie HOUT er nou niet van de alom 
bekende Bouwdorp pannenkoeken?

Het behouti e centre wordt al druk be-
zocht, nageltjes worden er mooi gelakt, 
haartjes zitt en strak in de lak en er gaan 
prachti g geschminkte koppies de deur 
uit. Ook wordt er volmondig meegezon-
gen op K3 door de meiden van groep 1. 
Wat een gezelligheid!

Spiegeltje spiegelje aan 
de wand...

Originele kaBOUWter pleister
Om het leed te verzachten bij wondjes, splinters en 
alle andere soort ongelukjes heeft  de EHBO the one 
and only kaBOUWterpleister op de WIJ gebracht. 
Ook hier geven wij weer een dikke duim voor! Euhh.. 
mogen we ook een pleister dan..?

Originele kaBOUWter pleister

Prikbord

•  Blijf je donderdag niet slapen, 
meld je dan af bij het bestuur! 

• Voor vragen en opmerkingen 
moet je bij het meldpunt zijn in 
de grote tent. 

• Foto`s zijn te bestellen: op CD 
voor € 5,- en op USB voor €10,- 
bij de ingang/postkantoor.

• Het adres van kaBOUWterdorp, 
Heiakkerstraat, 5464 TB 

     Mariaheide.
• Vrijwilligers vergeet niet om 

woensdag een plaid mee te 
brengen.

• Wij( de Sjem)  zijn op zoek naar 
een GROTE diepvrieskist. 

• We weten dat jullie staan te trap-
pelen om naar het bouwdorp te 
gaan, maar het  bouwdorp start 
om 9.30 en het terrein is pas om 
9.15 open, willen jullie hier svp 
rekening mee houden. 

• Namens het bestuur willen we 
ook weer vandaag alle vrijwil-
ligers bedanken voor hun inzet! 
Toppie!

HALLO jumbo Foodmarkt
Gisteren heeft  de Jumbo Foodmarkt heerlijk 
lekkere zoete appeltjes gebracht. Zo houden 
we het vitamine C gehalte goed op peil.


