
kABOUWer van de dag
Naam: Mariëlle Kuijpers • Leeft ijd: 38 jaar
Functi e bij het Bouwdorp: Vormgeving drukwerk

Lievelingskleur: IJsblauw    Huisdier: IJsbeer
Muziek: Rob de Nijs
Fan van: The Iceman
Favo tv-programma: Sterren dansen op het ijs
Wat ik lekker vind: IJskoude milkshake
Maak mij wakker voor: IJs op een stokje
Wat wilde je later worden: IJskonijn
Ik ben geworden: Grafi jsch vormgever
Grote wens: dat er met dit mooie weer hééél 
veel lekkere ijsjes worden uitgedeeld op het 
Sprookjes WIJland

Mariaheide - Toneelstuk 
‘Pestkop in Sprookjesland’: 
Daar sta je dan Simone met je 
grote oren en lange neus.

De tovenaar heeft  een opdracht 
voor Simone, ze moet vandaag 
Roodkapje vervangen want die 
is een dagje vrij. Pff f daar heeft  
Simone toch helmaal geen zin in 
maar als ze ooit weer normaal 
wil worden en naar huis toe wil 
zal ze wel moeten.
Simone gaat naar grootmoeder 
om koekjes te brengen maar 
voordat ze daar is zijn alle 
koekjes al op... oeps! Haha..
Simone lacht grootmoeder uit.
Simone helpt grootmoeder met 
haar Po voor een plasje maar 
even later moet ze ook een hele 
grote boodschap doen! Behhh.. 
jakkie... daar heeft  Simone toch 
helemaal geen zin in en gaat 
weg.
Even later heeft  ze zicht toch 
bedacht want ze wil zo graag 

naar huis, maar wat is er met 
grootmoeder gebeurd? 
Grote oren, grote neus, oh nee 
het is de grote boze wolf.
Dat wordt rennen...

Wordt vervolgd. 
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Editi e Mariaheide Jeugdwerkmariaheide.nl
Ook voor het laatste Bouw Dorp nieuws!

Geen grapje: verplicht
werk als Roodkapje!

Het is spitt er spett er 

spater weer

Wauw het weer is prachti g 

en met zo’n 26 graden kun-

nen de kids zich ook lekker 

uitleven in het zwembad, 

het lijkt wel een 

sprookje!
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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,- euro 
een Foto DVD of voor 10,- euro 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! ·  Knutselen!

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

·  Ga de uitdaging aan in het 
   knibbel knabbel knuisje huisje
·  Laat je afmatt en ti jdens de 
   afmatrace  ·  Stootkussen spel

·  Op het menu vandaag:
   een heerlijke picknick!

Wist je dat...
•  ... we dit jaar op het bouwdorp ook goed aan afval 

scheiden doen
•   ...er zo’n 100 kids aan het bouwdorp meedoen
•  ...we zo’n 150 vrijwilligers hebben
•  ...er al een echte handelsonderneming is gestart op 

ons Bouwdorp in hut 1 (van de allerkleinsten)? Daar 
worden schijnbaar door de oudere bouwdorpers 
fl ink wat munten betaald voor de door de kleine 
duimpjes eigen gemaakte zwaarden.”

•   ...we op het bouwdorp zo’n 60 kilo spijkers  en 1500 
pallets verwerken.

•   ...de worsten goede aft rek vonden: er gingen 
vandaag een kleine 300 broodjes knackworst door-
heen!!

•  ...de sterkste vrouw van het KaBOUWterdorp is 
gespot? 

kABOUWer van de dag

Functi e bij het Bouwdorp: Vormgeving drukwerk

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

De wens is al 

in vervulling 

gegaan!!
:-))

Vilten
De kinderen hebben met de gekleurde wol 
van alles gemaakt, bijvoorbeeld armbandjes, 
tasjes en kleedjes. Zelfs hoofddekseltjes 
hebben we gezien. Het vaakst zijn er lampi-
onnen gemaakt, voor een sprookjesachti ge 
sfeer in de hutt en donderdagavond en 
-nacht. 
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Deze ochtend hebben we kunnen kijken naar de andere bewon-
ers van onze sprookjeswij. Draak, heks, de grote boze wolf, 
roodkapje en niet te vergeten kleine benjamin. Wat was het leuk, 
de wolf ging van hier naar daar, roodkapje ging geen koekjes 
brengen maar een muziekdoosje, de heks brouwde weer een 
toverdrankje en er was een drakendans waar ook heel veel kleine 
kaBOUWers aan meededen. Ohja en de wolf wilde ook roodkapje 
nog opeten of waren het toch de bokkenpootjes? Het is allemaal 
goed gekomen en ze leefde nog lang en gelukkig, maar er was 
eens een dag dat dat anders was, ach ja maar dat is weer een 
heel ander verhaal.

De weer goden zijn ons dit jaar goed gezind en 
daarom is het programma voor de woensdag-
middag aangepast. Om voor heerlijke verkoe-
ling te zorgen is er maandagavond een mooi 
zwembad van 10 x10 neergezet door onze 
vrijwilligers .Hier is gisteren al lekker gebruik 
van gemaakt. Het water schijnt wel erg nat te 
zijn ohja en ook erg koud.

De kids hebben ook genoten van diverse wa-
terspelletjes maar je kon ook ten strijde gaan 

en proberen je tegenstander van zijn of haar 
voetstuk te stoten met grote stootkussens. 
Het was een groot plezier om naar te kijken en 
natuurlijk was het nog veel leuker om mee te 
doen.
Voor de echte fi tt e kaBOUWers was er ook nog 
de afmatrace..wie is er als eerste boven? Pff  ik 
werd al moe als ik er naar keek. Toppie hoor 
alle afmatt ers krijgen vandaag de dikke duim 
van ons! Foto afmatrace en een dikke duim 
erbij

Prikbord

•   Blijf je donderdag 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 Maria-
heide.

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

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

 •  We weten dat jullie staan te 
trappelen om naar het bouwdorp 
te gaan, maar het  bouwdorp 
start om 9.30 en het terrein is 
pas om 9.15 open, willen jullie 
hier svp rekening mee houden.

  • Namens het bestuur willen we 
ook weer vandaag alle vrijwil-
ligers bedanken voor hun inzet! 
Toppie!

Er was eens heel lang geleden in een 
land hier ver vandaan...

- Het kaBOUWter Sprookjestheater -

Zon, Wij en water!

In hutnummer 
13 hebben de 

kaBOUWers 
een sti jlvolle 

trap geïnstal-
leerd wat een 
vakmanschap.
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In verschillende hutt en kun je het ook hogerop gaan zoeken..er zijn al verschillende uit-kijkposten gezien, helaas gaan deze niet mee onder het 
plasti c.

Wu zein blij dat deeze mijden van hutje 11 nog een 

jaardje bazis eigenweizz krijgen..;-)Wu zein blij dat deeze mijden van hutje 11 nog een 

jaardje bazis eigenweizz krijgen..;-)

- Wachtti  jden Knibbel Knabbel huisje lopen op -

Ook vandaag werd het Knibbel Knabbel huisje 
weer druk bezocht. De reacti es van de kids 
zeggen genoeg, ik wilde het zelf nog gaan 
ervaren maar ik denk dat ik het dit jaar maar 
over sla..brrr zo eng schijnt het te zijn...durf 
er ook bijna niet over te schrijven.

Watch me...

Er is er 
een jarig:

Hieperdepiep
hoera!

Namens het bestuur 
van harte gefeliciteerd 
met je 46ste verjaardag 
Janco! 


