
 

 

 
 

Bouwdorp 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact sjem4kids@jeugdwerkmariaheide.nl.  

 

 

Stichting Jeugdwerk Mariaheide bestaat 25 jaar en organiseert allerlei activiteiten voor de jeugd met medewerking van 
vele vrijwilligers en sponsors. Hiermee wordt er op een eigentijdse manier bijgedragen aan de saamhorigheid en aan het 
opbouwen van respect en waardering  bij de jeugd. 

  



Hallo lezer!   
 

 

In dit boekje vindt je alle belangrijke informatie over de kindervakantieweek Bouwdorp. 

Om te beginnen willen we alle kinderen bedanken dat zij zich hebben opgegeven voor Bouwdorp. 

Zonder de kinderen zou dit feest er niet zijn. Ook ouders/verzorgers, de mensen van  

D’n Brak, Stichting Buurtschappen Mariaheide, de vele sponsors en vrijwilligers willen wij heel erg graag 

bedanken.  

 

Mocht je vragen hebben neem dan contact op met een van onze bestuursleden. De contactgegevens 

vindt je op de pagina hiernaast. Verder zullen we in dit boekje een tipje van de sluier oplichten wat 

betreft het programma, maar we vertellen natuurlijk nog niet alles.  Als laatste voor alle kinderen, 

ouder/verzorgers en vrijwilligers: lees dit boekje goed door! We willen tijdens het bouwdorp zo min 

mogelijk verplichtingen hebben; VRIJHEID BLIJHEID is ons motto en om dat te kunnen doen hebben we 

een paar regels. 

 

Rest het ons nog om iedereen een heel gezellig en actief Bouwdorp toe te wensen, met hopelijk een 

stralend zonnetje dat de hele week aan de hemel staat. 

 

Bestuur SJeM4kids 
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Vrijwilligers graag even jullie aandacht! 
 

• Voor elke vrijwilliger is er een SJeM t-shirt en een naambadge.  

 Deze zijn elke dag op te halen in de grote tent. 

 

• Graag het T-shirt na iedere dag afgeven in de grote tent zodat  

 deze gewassen kunnen worden. 

 

• Aan alle vrijwilligers vragen we mee op te letten op de  

 veiligheid van de kinderen en het naleven van de Huisregels  

 verderop in dit boekje. 

 

• Graag op het einde van de dag samen met de kinderen alles  

 opruimen. Dit zodat alles gereed gemaakt kan worden voor  

 de volgende dag. 

 

• In geval van kleine ongelukjes en/of calamiteiten is er op  

 het terrein een EHBO post aanwezig. Blijf kalm en rustig,  

 kinderen reageren op jouw reactie. 

  

• Eventuele vragen en/of opmerkingen graag melden aan  

 een van de bestuursleden of bij het meldpunt.  

 
Wij als bestuur willen alle vrijwilligers bedanken voor hun aanwezigheid en inzet! Zonder deze steun 
is het voor ons niet mogelijk om het bouwdorp te organiseren. 

 
 

Nieuws(gierig)? 
Wij nodigen jullie van harte uit om de website van SJEM af en  

toe in de gaten te houden voor het laatste nieuws of wordt lid  

van onze Facebookgroep SJeM4Kids. 

 

www.jeugdwerkmariaheide.nl 

Instructies vrijwilligers donderdagavond 

•   Vrijwilligers graag het SJeM T-shirt en naam-badge aan,  
 anders wordt je vriendelijk verzocht om het terrein te verlaten 
•   Wanneer kinderen zich na een waarschuwing niet aan de  
     regels houden, worden de ouders gebeld om hen op te halen 
 

Corona-maatregelen 
Tijdens Bouwdorp 2021 worden de dan geldende Corona-maatregelen gehanteerd. Dit kan gevolgen 
hebben voor bijvoorbeeld de activiteiten gedurende Bouwdorp. 

Bouwdorp HUISregels voor alle bezoekers 
 
•   Verboden te roken, eten en drinken op het bouwterrein 

•   Alleen in en bij de grote tent is het toegestaan om te eten en drinken 

https://jeugdwerkmariaheide.nl/


•   Roken is alleen toegestaan bij de ingang. Hier is een rookplek 

•   Bij afwezigheid en vertrek van kinderen dit melden bij het meldpunt 

•   Koffie en thee is gratis voor de vrijwilligers 

•   Zorg dat de kinderen voldoende drinken, met name als het erg warm is 

•   Kinderen die overlast bezorgen en zich na een waarschuwing niet aan de regels houden, worden 

nadat de ouders zijn gebeld, naar huis gestuurd 

Regels voor de kinderen 
 

•  Aanstekers en lucifers zijn streng verboden! 
•  Zonder toestemming van je ouders, mag je het terrein niet verlaten. Afspraken bij huisarts, tandarts 
e.d. graag van te voren doorgeven (sjem4kids@jeugdwerkmariaheide.nl) of tijdens de week bij het 
meldpunt 
•  Draag oude kleding en stevige schoenen 
•  Bij warm weer staat het zwembad er weer, vergeet dan je zwemspullen niet 
•  Op het bouwterrein mag niet gesnoept, gegeten en gedronken worden (met uitzondering van 
vrijdagochtend) 
•  Het is verboden om energy drank mee te nemen 
•  Laat telefoons en andere dure apparaten thuis 
 

Gedragscode 

 

•    Iedereen is waardevol bij de SJeM 

 

•  Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij/zij is en discrimineer dus niet 

 

•  Ik ben aardig voor de ander. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over de 

ander. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen. 

 

•  Ik behandel een ander zoals ik zelf behandeld wil worden en speel niet de baas over een ander. Ik zit 

niet ongevraagd aan de spullen van een ander. 

 

•  Ik vertrouw de ander en anderen kunnen mij vertrouwen. In neem de tijd om naar de ander te 

luisteren. Ik heb aandacht voor de ander, dus negeer hem/haar niet. 

 

• Stoeien mag, maar ik vecht niet en ik gebruik geen geweld. Ik bedreig de ander niet en ik neem geen 

voorwerpen mee welke een bedreiging kunnen zijn voor een ander. 

 

•  Ik ga liefdevol om met de ander en vind geborgenheid belangrijk, maar ik hou rekening met de 

grenzen van de ander. Ik kom niet onnodig te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil 

aan. Ik geef de ander ook geen seksueel getinte aandacht. 

 

•  Ik wil open en eerlijk in gesprek met de ander, maar stel geen ongepaste vragen en maak geen 

kwetsende opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk. 

 

•  Ik hinder de ander niet en val de ander niet lastig. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik 

hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt vraag ik een ander, of de vertrouwens persoon om 

hulp. 

 

•  Ik help ook anderen om zich aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich er niet aan 



houdt daar op aan en meld dit zo nodig bij de vertrouwens persoon. 

 


