
kABOUWer  van de dag: Janne van Hees

Naam: Janne van Hees • Leeft ijd: 17 jaar jong 
Functi e: freubel juf in de creahoek 

Lievelingskleur: groen
Huisdier: konijn
Muziek: Pearl Jam
Fan van: Jos van Hees
Favo tv-programma: Ik kijk liever fi lms 
Wat ik lekker vind: ti ramisu 
Grote wens: deze is vandaag eindelijk 
uitgekomen..ik sta in het Bouwdorp 
krantje! 

Mariaheide - Dit jaar is De Wij 
omgedoopt in KaBOUWter Dorp.
Maandag half ti en, Bouwdorp 
2016 begint. Alles staat klaar en 
de ongeveer 100 KaBOUWters 
zitt en te wachten op de bankjes. 
Na een regenachti ge ochtend is 
het natuurlijk droog als Bouw-
dorp start en al snel daarna komt 
de zon door.

Bouwdorp wordt geopend en 
al snel rennen de kinderen het 
veld op. De eerste pallets worden 
al gepakt en de hutt en krijgen 
vorm.

Ook dit jaar kunnen wij niet 
zonder de hulp van de vrijwil-
ligers. 127 Vrijwilligers maken 
ook dit jaar Bouwdorp weer tot 
een succes.

Wij wensen iedereen een fantas-
ti sch Bouwdorp!
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Ook voor het laatste Bouw Dorp nieuws!

Hi ha ho...
Het kaBOUWter sprookjes 

Wijland is geopend!

Het weer 

van vandaag: 

De dag begint misti g met 

een graad of 18 maar 

we mogen niet klagen.

Het zonnetje hebben 

we ook gespot en het 

is ideaal weer om te 

ti mmeren
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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 5,00 een 
Foto DVD of voor 10,00 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!
• Laat je mooi maken!

• Stoere glitt er tatoeages!
• Kappers en nagels lakken!
• Knutselen!

• Stuur een kaartje!
• Lunch: heerlijke 
  tomatensoep en tosti ’s

 Leeft ijd: 17 jaar jong 

Hebben jullie het gave KaBOUWter bord gezien bij de ingang, deze heeft  Janne gemaakt. 
Top Janne!

Gezocht voor dinsdag en woensdagnacht

Wist je dat
•  Om half twaalf is de 

zaagmachine al 1000 keer 
gebruikt.

•  Dat de 1e hamer al om  
11.00 kwijt was... gelukkig 
was hij snel weer terecht.

•  Dat er vanmorgen al 
een mooi klein prachti g 
Sneeuwitje op het terrein 
rond liep. 

Slapers met een wakend oog.
Wie leidt een zwervend bestaan in de Hei? Kom dan 
op woensdagnacht van
23.00- 08.00 uur naar de Wij. Wij zorgen voor een 
bed en de lekkernij.
Opgeven bij het bestuur.

dorp start en al snel daarna komt 
de zon door.

Bouwdorp wordt geopend en 
al snel rennen de kinderen het 
veld op. De eerste pallets worden 
al gepakt en de hutt en krijgen 
vorm.
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Prikbord

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

•  Voor vragen en opmerking-
en 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 Bisonder, 
Heiakkerstraat, 5464 TB 
Mariaheide.

•  Vrijwilligers vergeet niet om 
woensdag een plaid mee te 
brengen.

•  We zijn op zoek naar een 
GROTE diepvrieskist. Zie je 
mogelijkheden dan hoort 
het bestuur dat graag. 

‘Zitten er ook tomaten in 

deze tomatensoep?’ 

Opmerking van de dag:

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

Knibbel knabbel knuisje...
Hebben jullie hem al zien staan, het Knibbel knabbel knuisje 
huisje? Zou er een heks in wonen? ….Beetje eng.
Wie durft  er morgen in te gaan kijken? Nou ikke niet hoor! 
Tijdens het opbouwen is er al iemand geschrokken, zo eng 
is het….

Een Speld in een 
Hooiberg….
Oeps nee we bedoelen natuurlijk de muntjes 
in de zandberg. Wat werd er druk gezocht… 
het is een ware competi ti e aan het worden.
Het leken wel vliegen op een …..
Wie donderdag de meeste muntjes heeft  
gevonden krijgt een leuke prijs!

Gelukkig zijn er nog maar ti en pleister geplakt.
De schade valt nog mee.
Dikke duim voor de KaBOUWers.

We hebben sinds dit jaar een nieuwe zeer 
belangrijke commissie erbij gekregen, 
namelijk de Commissie van de Koffi  e.
Hier wordt de koffi  e goed geproefd en 
gezellig weggekletst.
Dames bedankt voor jullie inzet!

Architectuur van de hoogste plank!
Er verijzen prachti ge hutt en. Er is zelfs een 
ronde hut gespot. Wat een knap staaltje 
ti mmerwerk zeg!

Commissie van de Koffi  e 

Splinternieuws update 


