
CIRCUS 
WWW.BOUWDORPDENDUNGEN.NL 

 

BOUWKRANT  

 

D I N S D A G   25   A U G U S T U S | 2 0 1 5 | N U M M E R   1 
 

 

 

Het circus komt! 
Bouwdorp Den Dungen wordt dit jaar 
één groot circus. Komt dat zien, komt dat 
zien! Vier dagen lang wordt er gebouwd 
aan de piste en worden spectaculaire 
acts voorbereid. 
 

 
 

 

PROGRAMMA WOENSDAG 

09.30 uur Bouwdorp open 
10.00 uur Timmeren en versieren 
11.00 uur Creatent open 
12.15 uur Boterhammen eten 
13.00 uur Timmeren en versieren 
14.00 uur Circusspelletjes 
14.30 uur Ranja en gezonde snack  
15.45 uur Ouders welkom 
16.00 uur Naar huis 
 

 

 

HET WEER WOENSDAG 

   25° 
Hooguit een enkele regendrup, maar ook 
zon. Ideaal bouwweer! 
 

 

PROGRAMMA XLWOENSDAG 

Speciaal voor kinderen vanaf groep 6 in 
dit nieuwe schooljaar: 
19.30 uur Bouwdorp open 
20.00 uur Film kijken 
22.00 uur Speurtocht 
00.00 uur Slapen!? 

 DONDERDAG 

08.00 uur naar huis 
 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.eventsolutions.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F07%2Fcircus-11.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fthewritesofwoman.wordpress.com%2F2014%2F10%2F01%2Froll-up-roll-up-the-circus-is-coming-to-town%2F&docid=VV46pU9xlXe0_M&tbnid=hPJWaezafV9CHM%3A&w=5906&h=3937&ei=IDuqVfvcLcKS7AbA6Jb4Aw&ved=0CAIQxiAwAGoVChMI--zhpczkxgIVQgnbCh1AtAU_&iact=c
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Welkom! 
Beste jongens en meisjes, 
 
Welkom in het circus! Bouwdorp Den 
Dungen verandert dit jaar in een groot 
circus. Afgelopen dagen hebben we het 
terrein klaar gemaakt voor jullie komst. 
De stapels met hout staan al klaar, de 
ranjatent is opgebouwd en Elles staat te 
popelen van ongeduld op de 
podiumwagen.  

 
 
Het spektakel kan beginnen! Als jullie er 
net zoveel zin in hebben als wij, komt het 
helemaal goed. 
Het kan zijn dat we deze week een paar 
regenspetters gaan zien, maar met een 
stevig zeil op het dak van je bouwwerk 
heb je nergens last van. En wat is er nu 
leuker dan even testen of je huis 
waterdicht is?? 
Ik wens jullie namens het bestuur een 
mooie bouwweek toe. Dat het een 
schitterend circus mag worden! 
 
Ton Voets, 
Voorzitter Bouwdorp Den Dungen  

 
 

 

Huisregels  
 Op het bouwterrein mag niet 

gerookt worden of alcohol worden 
gedronken. 

 Verfspuitbussen zijn niet 
toegestaan, de organisatie 
verstrekt milieuvriendelijke verf. 

 Begeleiders hebben tegelijk met de 
kinderen pauze en gaan na de 
pauzes weer met de kinderen aan 
de slag. 

 Fietsen moeten in de 
fietsenstalling worden gezet. 

 Auto’s mogen niet aan de 
bouwdorpzijde van de Paterstraat 
worden geparkeerd. 

 De toegang is bij de ingang van de 
manege. 

 De tijden waarop kinderen 
gebracht en gehaald kunnen 
worden staan op de website en in 
de dagelijkse krant. 

 Kinderen jonger dan 4 jaar mogen 
niet op het bouwdorp blijven. 

 Vragen? Spreek een bestuurslid 
aan. 

 

 

Donderdagavond:  

FEEST 
Iedereen welkom 

Aanvang 18.00 uur 
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Circus in opbouw  
 

 
Concentratie 
 

 
Eerste keer 
 

 
Met gelakte nagels 

 
 

 

woensdagavond:  

SLAAPFEEST 
Kinderen vanaf  

groep 6 welkom. 
Aanmelden bij de 

inschrijfbalie. 
Aanvang 19.30 uur 

 

 
 

 

Post  
De brievenbus van Circus Bouwdorp staat 
aan de Paterstraat. Iedereen kan daar 
brieven en kaarten voor de bouwers in 
doen. Iedere dag wordt een huisje tot 
postbode gekozen. Die kinderen mogen 
dan de post sorteren en in de postvakjes 
leggen. De postvakjes staan bij de ingang 
van het bouwdorp en worden twee keer 
per dag gevuld.  
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Pers en foto’s  
Het Dungens Dagblad zorgt in deze 
Bouwweek iedere dag voor een krant vol 
met nieuwtjes en foto’s over de bouwers. 
Ook loopt de hoffotograaf iedere dag 
rond en komen zijn foto’s op de website 
van Bouwdorp te staan. En videoteam De 
Donk is weer van de partij om een 
filmverslag te maken.  
 

 
Fotograaf Willem in actie 
 

 

Burgemeester 
 
Vanmiddag is de directeur van het circus 
gekozen. Na het inleveren van de 
stembiljetten zijn alle stemmen geteld. 
Morgen lees je een interview met de 
kersverse circusdirecteur. 

 
 

 

 
 

 
 

 

Jarig?  
Ben je deze week jarig of ken je iemand 
die deze week jarig is? Geef dat dan door 
aan een bestuurslid. Dan wordt de Jarige 
Job in het zonnetje gezet!  
 
 

 

Bouwtelefoon  
 
Het bestuur van Bouwdorp is tijdens de 
Bouwdagen bereikbaar op de 
bouwtelefoon: 06-51916569 (Mariëlle). 
 

 
 

FIJNE AVOND EN ……. TOT MORGEN !!! 

 


