
kABOUWer van de dag
Naam: Kim Vulders • Leeft ijd: 35 jaar
Functi e bij het Bouwdorp: Sport en spel begeleiden

Lievelingskleur: Roze    Huisdier: Onze hond Izzi
Muziek: Van alles wat
Fan van: Loek en Jip
Favo tv-programma: Expediti e Robinson
Wat ik lekker vind: Carpaccio
Maak mij wakker voor: Frikandel speciaal
Wat wilde je later worden: Dolfi jnen trainster
Ik ben geworden: Verpleegkundige
Grote wens: Gezond blijven

Mariaheide - Klimmen, klauteren 
en vallen…en door! Wauw wat 
een super vett e att racti e, van-
morgen herrees er de eindbaas 
aller stormbanen de ‘Take-out 
Spiderbase’ van maar liefst 35 
meter lang.

De kids moesten alles geven om 
als overwinnaar uit de strijd te 
komen!

Niet voor watjes
Met heel veel klimwerk en een 
vrije val van maar liefst vier 
meter hoog is deze baan niet voor 
watjes, maar toch konden ook 
de kleine kaBOUWters onder 
ons hier lekker op los gaan. 
De baan was geschikt voor alle 
kaBOUWters, een zachte landing 
was gegarandeerd want je viel op 
een groot zacht kussen!
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Editi e Mariaheide Jeugdwerkmariaheide.nl
Ook voor het laatste Bouw Dorp nieuws!

Blaas ‘m op!
Dagblad
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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 9.30 uur de 
spullen van de kinderen uit de hut-
ten halen.

Via het postkantoor is voor 5,- euro 
een Foto DVD of voor 10,- euro een 
Foto USB te bestellen. Een klein ge-
deelte 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 ontwerp

Agenda

Wist je dat...
•  ...er vandaage 30 zakken friet en 160 snacks doorheen zijn gegaan

kABOUWer van de dag

Functi e bij het Bouwdorp: Sport en spel begeleiden

AgendaAgenda

Weersverwachti ng voor 

vanavond en nacht

Er wordt vanaf een uurtje of 

20.30 donker verwacht. Vanaf 

23.00 verwachten we een 

rusti ge nacht vooral in de lagere 

drukgebieden 1 t/m 5, de hogere 

drukgebieden 6 t/m 8 zullen tot 

in de vroeg uurtjes aanwezig zijn.

Dit zullen we vast en zeker 

zonder al te veel hinder 

doorstaan.

Mariaheide - Klimmen, klauteren Niet voor watjes

Wat deden we vandaag zoal...

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

·  Ga de uitdaging aan in het 
   knibbel knabbel knuisje huisje

·  Voel je vrij op de spingkussens
·  Laat jouw zwaardkunsten zien

Wat stond er op het menu:
Heerlijke frietjes, frikandellen 
en krokett en….jammie jammie

Koe gespot

Wat is een Wij zonder 

koe? Daarom was er 

voor de kids die gewoon 

lekker wilde jumpen een 

super-koe-spingkussen!

Blaas ‘m op!

...er vandaage 30 zakken friet en 160 snacks doorheen zijn gegaan

•   ...er vandaag  
kaBOUWters 

     omgeschoold zijn 
tot echte ridders

•   ...er prachti ge 
kunstwerken 
gemaakt zijn, 
deze staan nog te 
wachten op een 
mooi hutje
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Arme Simonepoester...
‘Mag ik nu naar huis, tovenaar?’, vraagt 
Simone verdrieti g. Nee, ze heeft  haar lesje 
nog niet geleerd, ze doet nog veel ver-
keerd, maar als ze het hart verovert van de 
prins op het witt e paard, mag ze terug naar 
huis en haard. Dat valt voor Simonepoester 
niet mee, met haar twee knappe sti efzus-
sen die de prins ook wel willen kussen. Zij 
willen met de prins trouwen en duwen 
haar aan de kant. Zij en zij alleen mogen 
het muiltje passen, maar hun voeten zijn 

te groot. Simonepoester mag dan lang 
aandringen het muiltje passen. Kansloos, 
die sti nkvoeten, denkt iedereen, maar tot 
de afgrijzen van de prins past het muiltje 
perfect. Helaas voor Simone, de prins 
vindt Simone niet knap genoeg en besluit 
vrijgezel te blijven of met een jongen te 
trouwen. Simone wordt hard uitgelachen 
door haar sti efzussen en is diep bedroefd. 
De pestkop wordt gepest in sprookjesland. 
Zal het nog goed komen met Simone? Mag 
ze vanavond weer naar huis? 

Vandaag is onze trouwe EHBO-er 
Bart Manders 50 jaar geworden. 
Een aantal kaBOUWers hebben gisteren 
namens de Sjem een leuk aandenken 
aangeboden. Van harte gefeliciteerd en 
een hele fi jne dag gewenst. Hartelijk 
bedankt Bart dat we al zolang op je 
kunnen bouwen! Ook bedanken wij 
natuurlijk de dames van de EHBO, 
deze keer krijgen jullie van 
ons een dikke duim! 

Prikbord

•  Blijf je VANAVOND 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.

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

•   Namens het bestuur willen 
     we ook weer vandaag alle 
     vrijwilligers bedanken voor 
     hun inzet! Toppie!Dit is the FLAG...klinkt als een vett e 

discotheek, we zullen het vanavond 

gaan zien!
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Wie de schoen....euh...klomp past..
- Pestkop in Sprookjesland -

KaBOUWterdorp by night

Abraham gefeliciteerd!

De overnachti ng
Ja vanavond is het zover….party 
ti me we gaan in onze eigen hutje 
slapen. Neem jouw slaapzak, 
matje/luchtbed en zaklamp mee en 
vergeet vooral je goede zin niet!
 
Pas vanaf 19.00 uur is iedereen 
weer welkom op het SPROOKJES 
WIJ-land.
 
 

Avondprogramma
•  19.00 - 20.15uur                         
    Sponsors en familie/vrienden op bezoek
•  19.15 - 19.30 uur                              
    Voorstelling in thema
•  19.30 - 20.00 uur                              
     Laat jouw mooie hut zien aan familie/vrienden
•  20.00 - 20.15 uur                             
    Afscheid van ouders/verzorgers
 
Slapen op de Wij
•  20.30 uur  Aanvang feestavond/disco
•  Laat je mooi maken
•  Laat jouw muzikale talenten zien
•  Ga de uitdaging aan in het knibbel knabbel knuisje huisje
•  22.30 uur  Muziek bij het kampvuur
•  23.00 uur  Ophalen van kinderen die niet blijven slapen

Denk aan 

warme 
kleding!

Jongste lid technische commissie

HOUT je 

hoofd erbij!

Spitt er spett er spater..ook onze Jos 
gaat los in het water!


