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Editie Mariaheide Jeugdwerkmariaheide.nl
Ook voor het laatste Bouw Dorp nieuws!

Gevonden voorwerpen
Er zijn 2 handdoeken en
1 sportbroek achtergebleven.
Op te halen bij Shirley van
Asperen; Pastoor Sanderstraat
nummer 30.

Goeiesmorges!!

Overnachten op Bertjes Wij is best zwaar, hoewel
veel kids de hele nacht wakker zijn gebleven
was het voor sommigen toch net te zwaar om tot
09.30 uur op te blijven. Kijk eens; wat schattig......
Ze hielden nog even de slaapwacht.

Bestellen van een USB of DVD
Indien je nog een DVD of
USB wil bestellen dan kun je
een mailtje kunnen sturen
naar: penningmeester@
jeugdwerkmariaheide.nl
De DVD kost 5 euro en de USB
10 euro. Graag het bedrag
overmaken naar SJEM:
NL71 RABO 0131 9060 70 o.v.v.
je naam. De uiterlijke besteldatum is 24 september.

‘WIJ’ het bestuur, willen alle kinderen, vrijwilligers en sponsoren
van het Hei2o-dorp bedanken voor jullie enthousiasme en inzet!

Hei2o Bouwdorp 2017
Wat was het een supergave, zonnige en prachtige week!
We kunnen wel zeggen dat de kids maar ook zeker wij als
bestuur genoten hebben. Zoveel leuke dingen zijn er deze week
voorbij gekomen, de brandweer, de splashgames, de krokante
krab, de knutsel- en beautyhoek, de waterspelletjes op woensdag en de springkussens op donderdag, het kon niet op.
Donderdagavond onthulden Stefan en Raf in het
bijzijn van Bertje van Hoof het nieuwe naambord
van de Wij, namelijk: “Bertjes Wij”. Mede dankzij
Bertje is het mogelijk dat we het bouwdorp
hopelijk nog jaren voort kunnen zetten op deze
mooie prachtige locatie. Ook was er de ontknoping
van het toneelstuk en deze eindigde in een supervette Ibiza-party, hiermee was gelijk de
sfeer bepaald voor de rest van de avond.
Onze complimenten aan de thema-commissie,
jullie maken er ieder jaar weer een mooi stuk van.
Na een spectaculaire licht- en vuurshow ging het
kampvuur aan en kon de nacht zijn intrede doen.

Voor de jongste Hei2o-ers was het dan ook tijd - na
een liedje op bed van Andre - om te gaan slapen.
De oudste kinderen doen niet aan slapen, dus deze
bleven lekker hangen bij het kampvuur of gingen
lekker chillen in de hut. Om 8.00 uur worden
de bammetjes gesmeerd en kunnen de kids om
9.30 uur met een volle buik en een gigantisch
slaaptekort weer naar huis.
Maar wat geeft het, het was in 1 woord geweldig! Kids en vrijwilligers bedankt dat WIJ op jullie
kunnen bouwen! Zonder de kinderen zou dit feest
er niet zijn en zonder de vrijwilligers kan het bouwdorp niet draaien.
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Gevonden!
Het is de avond van de discoparty. Vanavond
gaat het gebeuren en zorgen Claire en Cheryl dat
Anouk gekoppeld gaat worden aan DJ Maarten.
Toch gaat het bijna verkeerd als Cheryl slijmt bij
DJ Maarten en Anouk zoekt barman Patrick op.
Maar Claire grijpt in en haalt Anouk weg bij
Patrick en duwt haar naar DJ Maarten. Anouk
glimlacht verlegen en ze gaan samen dansen.
Maar DJ Maarten is veel te opdringerig en op
het moment dat hij haar probeert te zoenen,
duwt ze hem weg. De liefde tussen hem en
Anouk gaat er niet komen, maar het feest gaat
verder tot… de stroom uitvalt. Alles wordt stil,
maar dan springt Patrick tevoorschijn en zingt
een romantisch liefdeslied voor Anouk. Hij valt
op zijn knieën: ‘Lieve Anouk, wil je met me…
zoenen?’
Ja, dat wil Anouk wel en ze vallen in elkaars
armen. Anouk heeft haar vent gevonden!
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