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Voorstelling 
We hebben vanmiddag naar de 
Hondenshow gekeken. Na twee dagen 
timmeren en verven even lekker zitten 
op de kussens in de manege. En genieten 
maar van die prachtige circusshow. 
 

 
 
 

 

PROGRAMMA VRIJDAG 

10.00 uur Bouwdorp open 
10.30 uur Markt  
13.00 uur Boterhammen eten 
13.15 uur Opruimen 
13.30 uur Ouders welkom 
14.00 uur Naar huis 
 

 

 

HET WEER VRIJDAG 
 

  22° 

 
We gaan een heerlijke marktdag 
tegemoet met een beetje zon, maar 
vooral droog weer. 
 
 

 

WIST JE DAT… 
 

 De film gisteravond keileuk was? 
 De speurtocht toch wel een beetje 

spannend was? 
 Er ook een beetje geslapen werd in 

de manege? 
 Het vanochtend om 8 uur voor 

sommige kinderen toch wel weer 
vroeg dag was? 

 We vandaag gewoon weer vrolijk 
verder timmeren? 

 De frietjes en de snacks weer erg 
lekker zijn? 

 Iedereen heel veel zin heeft in het 
feest van vanavond? 
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Zaagopa’s 
De zaagopa’s staan veilig achter de 
dranghekken om figuurtjes uit hout te 
zagen. De hele dag door staat er wel een 
rij voor de hekken. De opa’s hebben het 
er maar druk mee! 
En is jullie al opgevallen hoe schoon en 
opgeruimd hun werkplek aan het eind 
van iedere dag is? De opa’s verdienen 
iedere dag wel een milieuprijs. En ook 
een veiligheidscertificaat……. 
 

 
 

 

Donderdagavond:  

FEEST 

Met ELECTRIC FANTASTIC 
Iedereen welkom 

Aanvang 18.00 uur 
 

 

 

 

 

 

Waterdicht …. of niet? 
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Veiligheid  
Onze directeur Liselot vindt veiligheid 
super belangrijk. Ze heeft 10 
veiligheidscertificaten ontworpen.  
Alle huisjes zijn door haar bekeken en 
getest op veiligheid. Zit alles goed vast? 
Kun je er niet uit vallen? Steken er geen 
gevaarlijke spijkers uit? 
De huisjes die goed door de test 
kwamen, hebben een certificaat 
gekregen. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Milieuprijs 
De milieuprijs van woensdag is 
gewonnen door huisje 15. Hun huisje was 
netjes geveegd. Er lag helemaal geen 
rommel meer en alle tassen hingen 
keurig aan de kapstok. 
 

 
 

Postbodes 
Vandaag was de eer voor huisje 28. Zij 
mochten met de postkar de post ophalen 
bij de poort en verdelen in de postbakjes. 
Maar liefst twee keer per dag lopen de 
postbodes hun ronde. 
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Litserborg kijkt mee 
In de Litserborg worden tijdens 
Bouwdorp op het grote televisiescherm 
in de hal doorlopend foto’s van 
Bouwdorp getoond.  
Zo kan heel Den Dungen mee genieten 
van de activiteiten op het bouwterrein. 
 

 

Vandaag jarig: 
DIRK SLEUTJES  

METTE VAN RIJSWIJK 

Van harte gefeliciteerd! 

 

 

Hulp gezocht 
Op vrijdagochtend moet er altijd veel 
worden opgeruimd op Bouwdorp.  
Heb je als hulpleiding even niets te doen? 
Meld je dan bij iemand van het bestuur 
en help even mee.  
Vele handen maken licht werk!.  
En natuurlijk rekenen we op ieders hulp 
om voor de afsluiting van Bouwdorp alle 
versieringen en zeilen van de huisjes te 
halen. Zodat alleen de houten huisjes 
over blijven en op een milieuvriendelijke 
manier kunnen worden afgevoerd. 

 
 

 

Circusartiesten 
 

 
 
Wat je al niet kunt doen met een paar 
lappen stof…  
 

 
 
Ben jij ook zo benieuwd naar de circusact 
die deze dames gaan opvoeren 
vanavond? 
 

FIJNE AVOND EN ……. TOT MORGEN !!! 

 


