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Voorzitter SJEM4KIDS
•  Kevin Kluijtmans 
    06-14818864

Wij kunnen nog 

altijd nieuwe leden 

gebruiken, interesse? 

Laat het ons weten en 

neem gerust contact 

met ons op!

Bestuur SJEM4KIDS

a Hei of

       Bouwdorp 2019

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.

•  Joke van de Heuvel
    06-44932704

•  Bianca de Wit 
    06-30649218

•  Ton van Haandel 
    06-25070559

•  Bas Dobbelsteen 
    06-10717330

•  Chris Verkerk
    06-19598445

•  Ingrid Leenders 
    06-13556957



Hallo magic kids !  
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, actief en 
timmerend Bouwdorp toe te wensen, met hopelijk een 
stralend zonnetje dat de hele week aan de hemel staat.

Bestuur SJeM4kids

•  Bas Dobbelsteen 
    06-10717330

•  Chris Verkerk
    06-19598445

•  Ingrid Leenders 
    06-13556957
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Magische woordzoeker
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•  APPELS
•  BOUWDORP
•  DE WIJ
•  FEEST
•  FRIET
•  HOERA

•  HOUT
•  HUTTEN
•  JARIG
•  KAMPVUUR
•  KINDEREN
•  KNUTSELEN

•  LACHEN
•  MAGISCH
•  MARIAHEIDE
•  MUZIEK
•  PLEZIER
•  RANJA

Kan jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?

•  SLAPEN
•  SPIJKERS
•  SPOOKTENT
•  VIJFENTWINTIG
•  ZINGEN



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.

Vrijwilligers graag even jullie aandacht!

• Op maandag kunnen wij geen nieuwe vrijwilligers inplannen 
 voor deze dag, wil je een andere dag mee helpen dan kunnen 
 we je hulp goed gebruiken.

• 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. 



 09.30 uur  
 
09.45 - 12.00 uur 
 

12.00 - 12.30 uur 
 

13.00 - 15.45 uur  
 

15:45 - 16.00 uur 
   

Programma Maandag 12 augustus

• Opening A Hei of Magic 

• Hutten bouwen   
• Laat je mooi maken

• Lunch: soep & 
   zelf meegebrachte lunch 

• Hutten bouwen
• Knutselen
• Laat je mooi maken
• Pannaveld
• Schat zoeken in de zandbak

• Opruimen en afsluiten 



• Voorstelling in thema

• Hutten bouwen
• Knutselen
• Stuur een kaartje
• Laat je mooi maken
• Spooktent Hocus pocus
• Pannaveld
• Zandbak

• Lunch: soep + pannenkoeken

• Magische MAD SIENCE middag 

• Opruimen en afsluiten
 

 09.30 uur  
 
09.45 - 12.00 uur 
 

12.00 - 12.30 uur 
 
12.30 - 15.30 uur  
 
15.45 - 16.00 uur 
   

Programma Dinsdag 13 augustus
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• Voorstelling in thema

• Hutten AFBOUWEN   
• Knutselen
• Stuur een kaartje
• Laat je mooi maken
• Spooktent Hocus pocus
• Schat zoeken in de zandbak
• Pannaveldje

• Lunch: broodje knakworst

• Sport & spelmiddag
   (Verplicht programma-onderdeel; 
   kinderen worden ingedeeld in gemixte     
   groepen) 

• Afsluiten 

 09.30 uur  
 
09.45 - 12.00 uur 
 

12.00 - 12.30 uur 
 
13.00 - 15.45 uur  
 

 16.00 uur 

Programma Woensdag 14 augustus

LET OP!  
Vandaag mogen alle hamers 

weer mee naar huis!



Programma Donderdag 15 augustus
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DE OVERNACHTING
Zoals de meesten van 
jullie weten, mag je 

op donderdagavond in je 

“eigen” hut blijven slapen. 
Neem jouw slaapzak, 

matje en zaklamp mee!
Vanaf 19.00 uur is 

iedereen weer welkom 
op De WIJ.

• Voorstelling in thema

• Hutten inrichten en pimpen
• Knutselen
• Voel je vrij op de springkussens
• Stuur een kaartje
• Laat je mooi maken
• Spooktent Hocus pocus

• Lunch: frietjes

• Springkussens 
• Hutten inrichten en pimpen 
• Knutselen 
• Stuur een kaartje 
• Laat je mooi maken 
• Spooktent 
• Pannaveld 

• Kinderen ophalen
 

 09.30 uur  
 
09.45 - 12.00 uur 
 

12.00 - 12.30 uur 
 
12.45 - 15.15 uur  
 

 15.30 uur



• Sponsors en familie/vrienden 
   op bezoek
• Voorstelling in thema  
• Laat jouw mooie hut zien aan 
   familie/vrienden
• Spooktent Hocus pocus
• Afscheid van ouders/verzorgers

SLAPEN OP DE WIJ

• Magische show 

• Muziek bij het kampvuur

• Vuurspuwer 
   
• Ophalen van kinderen die 
   niet blijven slapen

 19.00 - 20.15 uur  
 
 19.15 - 19.30 uur 
 19.30 - 20.00 uur 

 
20.00 - 20.15 uur
 
 

21.00 - 21:30 uur 

21.30 - 22:30 uur 

22.30 - 23:00 uur 

  23.00 uur 
       

 23.00 uur
     
 

Kinderen van groep 1 t/m 4 
gaan naar bed!

Programma Donderdagavond



• Ontbijt op bed

• Kinderen & spullen ophalen

08.30 uur  
 
09.00 uur 

Programma Vrijdag 16 augustus
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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
•   De begeleider zorgt ervoor dat de kinderen van de onderbouw
    (groep 1 tot en met 4) uiterlijk om 23:00 uur op bed liggen
•   De begeleider controleert bij het verlaten van De Wij of zijn 
     groep juist is geadministreerd bij de uitgang!

Nacht Calamiteiten
Indien DE SITUATIE DAARTOE NOODZAAKT zal een 
ontruimingsplan in werking treden. Het ontruimingsplan 
gaat pas in werking als de op dat moment aanwezige 
bestuursleden daartoe beslissen. Alleen de personen die 
op de telefoonlijst staan worden gebeld.
Alle andere ouders worden dringend verzocht om die 
nacht niet naar het terrein te komen, dit in verband met de 
veiligheid. De personen die op de telefoonlijst staan krijgen 
hier apart bericht van.
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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
•   Roken is alleen toegestaan bij de ingang. Hier is een rookplek
•   Bezoekende ouders/verzorgers en/of opa’s & oma’s mogen niet mee  
 timmeren
•   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

Bouwdorp BOUWregels
•   Laat de kinderen zoveel mogelijk zelf mee timmeren
•   Tussen de hutten moet er een pad vrij blijven voor calamiteiten, 
 blijf binnen de aangegeven lijnen
•   De ingang van de hutten moet aan het pad zitten
•   De constructie moet stevig zijn. De kinderen moeten veilig in de 
 hutten kunnen blijven slapen
•   Zorg ervoor dat er voldoende ruimte is voor alle slaapplaatsen
•   De hutten mogen maximaal 2 pallets hoog worden en voorzien van 
 een degelijke dak constructie, die ingepakt kan worden
•   De ingang moet minimaal 80cm breed zijn en 180cm hoog, zodat 
 voldoende ruimte is bij eventuele calamiteiten
•   Geen tangen en zagen op het terrein. Deze kunnen gebruikt 
 worden bij de zaaghoek. Dit voor de veiligheid van de kinderen
•   Voor jonge kinderen staan er op aparte plaatsen pallets klaar en 
 is er extra begeleiding
•   De spijker emmer met hutnummers aan het einde van de dag 
 weer inleveren bij de zaaghoek. 
•   Hamers blijven tot en met woensdag op het terrein en mogen 
 ’s avonds niet mee naar huis.



Zoek de 8 verschillen
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Regels voor de Magic Kids

•  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
•  De meegebrachte hamers (voorzien van naam)   
 blijven tot en met woensdag op het terrein
•  Op het bouwterrein mag niet gesnoept,   
 gegeten en gedronken worden (met uitzon-  
 dering van vrijdagochtend)
•  Het is verboden om energy drank mee te nemen
•  Laat telefoons en andere dure apparaten thuis
•  Op donderdag kun je in je eigen hut blijven   
 slapen
•  Blijf je donderdagavond niet slapen, 
 geef dit dan door voor donderdagavond 

 (19:00 uur) bij het meldpunt



Magische 
moppen

Een goochelaar geeft een paar voorstellingen. Op een van de voorstellingen komt een dom blondje kijken. De goochelaar vraagt of er een vrijwilliger uit het publiek is die aan de truc wil meedoen. Het domme blondje roept meteen: ‘Ja ik!!’. De goochelaar denkt: Ooh die is blond,dus trapt sowieso in mijn truc. Hij houdt een paar kaarten voor en het domme blondje moet er een uittrekken. Als ze dat gedaan heeft moet ze de kaart weer ergens tussen de stapel kaarten stoppen.De goochelaar zegt daarop: ACABADAB-RA, ik tover precies dezelfde kaart erweer uit! Het domme blondje zegt! Waarom pakt u dan niet gelijk mijn kaart!?

Een goochelaar zit op een cruise 

schip en doet allerlei trucjes. 

Maar elke keer zegt de papegaai: 

‘die kaart zit in zijn broekzak of 

dat konijn kwam uit die doos!

Die goochelaar wordt het na een 

tijdje zat dat die papegaai de hele 

tijd zegt hoe zijn trucs in elkaar 

zitten, dus stopt hij ermee. 

De volgende dag vergaat het 

schip. Gelukkig weten de 

goochelaar en de papegaai zich 

aan een stuk hout drijvende te 

houden. Na 3 uur alleen elkaar 

te hebben aangekeken zonder 

wat te zeggen, roept de papegaai: 

‘ok, ik geef het op, waar heb je 

het schip gelaten!?



In een groot bos loopt een magische kikker. De kikker heeft in 

heel zijn leven nog nooit een ander dier gezien, totdat er een 

haas langskomt, gevolgd door een hongerige beer.

De kikker is zo verrast dat hij stop roept, en de haas en beer  

allebei 3 wensen laat doen. De beer en de haas zijn daar wel 

voor in, dus de Beer mag beginnen met wensen. De beer 

wenst dat alle beren in het bos behalve hijzelf vrouwtjes beren 

worden. Dan mag de haas. De haas wenst een motorhelm.

de beer denkt van stomme haas je kan toch ook geld wensen om 

een helm te kopen. Maar ja, dan mag de beer weer een wens 

doen. De beer wenst dat alle beren in het bos ernaast behalve 

hijzelf ook vrouwtjes beren worden. 

Dan mag de haas weer. Dit keer wenst de haas een motor. 

Dan mag de beer zijn laatste wens doen en hij wenst dat alle 

beren over de hele wereld behalve hijzelf vrouwtjes beren 

worden Tot slot mag de haas zijn laatste wens doen. De haas 

doet zijn motorhelm op, start zijn motor en zegt: ‘Ik wens dat 

deze beer naast mij homo is!’ en de haas scheurt weg.
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Een meisje vraagt aan een 
goochelaar: Waar is toch dat 
meisje dat u vorig jaar heeft 
doorgezaagd? Oooh zegt de 
goochelaar, die is verhuisd! 
Ze woont nu in Amsterdam 
en Eindhoven.

Een goochelaar zit op een cruise 

schip en doet allerlei trucjes. 

Maar elke keer zegt de papegaai: 

‘die kaart zit in zijn broekzak of 

dat konijn kwam uit die doos!

Die goochelaar wordt het na een 

tijdje zat dat die papegaai de hele 

tijd zegt hoe zijn trucs in elkaar 

zitten, dus stopt hij ermee. 

De volgende dag vergaat het 

schip. Gelukkig weten de 

goochelaar en de papegaai zich 

aan een stuk hout drijvende te 

houden. Na 3 uur alleen elkaar 

te hebben aangekeken zonder 

wat te zeggen, roept de papegaai: 

‘ok, ik geef het op, waar heb je 

het schip gelaten!?



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 op-
merkingen 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 vertrou-
wen. 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 reken-
ing 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.



Algemeen emailadres: 
info@jeugdwerkmariaheide.nl
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Louis van de Wiel, Voorzitter  
0413-850658

Jos van Hees, Secretaris
06-14818864
 
Sandra de Wit, Penningmeester 
0413-364176 
 
Miek de Wit, SJeM4teens
06-51537151
  
Kevin Kluijtmans, SJeM4kids  
06-11305423 
 
Creativiteit Commissie 
Angela Kanters  
06-20281066 
 
Sport & Spel Commissie
Trude Kordewinders   
06-10714550
 
Sponsor Commissie
Herma Dortmans
Ingrid Leenders

Algemeen bestuur & commissies SJEM
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Per adres (tijdens het Bouwdorp):
Heiakkerstraat, 5464 TB  Mariaheide
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