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SJW Bouwweek 2018 
 

Boerderij 
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 Bouwweek Rijkevoort 

 
 
Hoi jongens en meisjes, 
 
Als ik augustus op de 
kalender zie staan, krijg ik 
altijd weer de kriebels…de 
bouwweek komt dichterbij 
en dat kan en wil ik niet 
missen. En gelukkig ben jij 
er dit jaar ook bij. 
 
 
De bouwweek in 

Rijkevoort is een traditie, dit jaar al voor de 23e keer! Elk jaar is 
bijzonder, en dit jaar is het weer tijd voor het thema BOERDERIJ! 
 
Vanaf maandag 13 augustus begint het: timmeren, spelletjes spelen, 
leiderklieren, zagen en nog veel meer. Zorg wel dat je je eigen 
lunchpakketje meeneemt voor tussen de middag, want SJW 
(Stichting Jeugdwerk Rijkevoort) heeft er GEEN over. 
 
Iedereen is tijdens de bouwweek welkom om te komen kijken en 
iedereen die niet kan komen of ’s avonds ook nog wil kijken, kan dit 
doen op de website van SJW: www.sjw-rijkevoort.nl. Elke 
avond vind je daar de foto’s van die dag. Natuurlijk vind je op deze 
website veel meer informatie over het programma van de bouwweek, 
maar ook de foto’s van de afgelopen jaren (de oudste foto’s die je 
digitaal kunt vinden zijn van 2001!!). 
 
Tot slot, iedere dag vanaf 8.45u tot 15.30u is het bouwweek terrein 
geopend. Buiten deze tijden mag niemand meer het terrein bezoeken ! 
 
Graag tot de bouwweek! 
Gunter Vos 
Namens de Werkgroep 2018 Bouwweek SJW 
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Kampregels 
(regels voor alle gasten van in ons kamp) 

 
1) De leiding heeft altijd gelijk; 
2) Wanneer de leiding geen gelijk heeft: zie regel 1;  
3) Het is niet toegestaan om je hamer of nijptang naar andermans 

hoofd te gooien; 
4) Als je iets van een andere bewoner nodig hebt vraag je dit beleefd 

zonder hem/haar direct met stenen te bekogelen; 
5) Men dient als groep goed bij elkaar te blijven anders zou men 

elkaar wel eens kunnen kwijtraken; 
6) In de hutten/bouwwerken mag NIET gegeten of gedronken worden  
  (denk aan de wespen!); 
7) Niemand wil een vies, vuil dorp, dus houd het SCHOON !!! 
  (als je dit NIET doet volgt er straf !); 
8) In het bouwdorp hangt altijd een “gemoedelijke sfeer”. Zorg 

daarom net als de leiding voor een zonnig humeur ook op bewolkte 
dagen; 

9)  Het kampterrein is gesloten (voor 8.45u en na 15.30u (behalve op 
dinsdag) mag je niet het terrein bezoeken om de hutten te 
verbeteren of verder te bouwen; 

10) Zorg dat je alle dagen op tijd aanwezig bent. (Uiterlijk 8.55u); 
11)  Als het luchtalarm klinkt (sirene) moet je verzamelen bij de 

Hoofdleiders container 
12) In het bouwdorp dient men altijd de kisten (=schoenen) aan te 

hebben; 
•  Vragen!? Stel ze dan aan je leider of iemand van de organisatie 

(Günter, Bianca, Annette, Daisy, Hanneke, Leon of Rens) 
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Weekprogramma 
Sommige dingen in het informatieboekje zullen nooit veranderen, dus 
op de volgende pagina’s het programma van de week, door de dagen 
heen.  

Maandag 13 augustus   
De eerste dag van de bouwweek is altijd spannend, zowel voor jullie 
als voor ons als organisatie. Op maandagmorgen beginnen met dit 
jaar weer met het Kampverhaal, of het Dansverhaal?!? 
 
Nadat de groepen bekend zijn gemaakt en iedereen een leider heeft 
gekregen, beginnen we om ca 09.00u met bouwen. Iedereen heeft 
weer een eigen bouwperceel gekregen en mag alleen binnen de lijnen 
bouwen. De hele dag zullen we daar mee bezig zijn. Zorg dat het 

lekker stevig is, want sommigen van 
jullie (groep 5 tot en met 8) moeten 
er ook nog in blijven slapen. 
Waterdicht maakt de leiding het dak 
met plastic, maar de rest moeten 
jullie waterdicht maken. Aan het 
eind van de dag zal jullie hut ook 
gecontroleerd worden door het 
controleteam (de mensen die ervoor 

zorgen dat alles goed en veilig gaat). 
 
Elke dag ga je gezamenlijk met je groep bammetjes (boterhammen) 
opeten tussen 12.00 en 13.00u. Dit eten mag NIET in je eigen hutje, 
omdat daar de wespen op af komen. De leiding heeft daarvoor een 
speciaal “eet hoekje” gemaakt. 
 
Het bouwen duurt tot 15.30u en daarna gaat het dorp op slot. Morgen 
ben je weer welkom om 08.45u. 
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Prijsjes winnen ? 
Het is altijd leuk om een prijsje te winnen, dus probeer de spellen op 
de komende bladzijde zo goed mogelijk te maken en win.  
 
Maak alle spellen en lever de middelste bladzijde van dit boekje in bij 
“De Container” en maak kans op één van de SJW-pretpakketten. Veel 
succes. (alleen spel 1 en 2 doen mee voor de prijs) 
 
Spel 2 is de kleurplaat 
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Spel 1  (Zoek de verschillen) 
In de onderstaande tekeningen zitten 8 verschillen. Kun jij ze vinden?  

 
 

 
  



 

(8) 

 
 
Belangrijk 
Om kans te maken op één van de SJW-pakketten, haal deze pagina uit 
het informatieboekje, vul je naam en groep in en lever voor dinsdag 
(voor 15.30u) in bij “De Container” op het veldje. 

 
 
 



 

(9) 

Kleurplaat 
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 Dinsdag 14 augustus 
Vandaag gaan we verder met het bouwen aan de hutten. Denk hierbij 
ook aan de speciale prijs voor de mooiste hut. Zorg voor een goede 
deur, schuilvakjes voor de chips (je mag maximaal 1 zak per 2 
personen hebben! (en ook dit jaar zullen wij dit controleren;-)) en 
kleerhangers voor iedereen, zodat jij je lekker thuis voelt. 
 
Tussen de middag eten we weer gezellig samen en gaan dit jaar deze 
middag weer iets compleet anders doen! 
 
Groep 3 & 4 zal dit jaar weer lekker gaan schilderen, dus neem je 
verfborstel en een bakje mee. 
 
ZORG DAAROM VOOR OUDE 
KLEREN!!! 
 
Gelukkig voor de rest, is de leiding nog 
lang niet moe en gaan wij nog door tot 
diep in de nacht. Eerst moet iedereen 
een paar uur thuis gaan slapen om in het voren uit te rusten. Daarna 
wordt je om 18.30u terugverwacht op het kampterrein. Je mag op je 
gemak je hutje inrichten, maar om ca 19.00u gaan we ons klaarmaken 
voor enkele spannende spellen in de bossen van Rijkevoort!!!! 
 
Als we terugkomen uit de bossen zullen we eventjes wat eten en 
daarna…….. . Speciaal voor jullie hebben wij nog een DIEPNACHT 
programma opgesteld. Wij gaan er vanuit dat jullie vannacht NIET 
slapen. Zorg wel voor voldoende warme nachtkleding, SJW gaat jullie 
zeker niet opwarmen. 
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Woensdag 15 augustus 
Na een zware nacht is het moeilijk voor alle kids om op te staan, maar 
het MOET. Na uitgebreide ochtendgymnastiek, moeten de hutten 
opgeruimd worden. Waarna het ontbijt volgt. Degene die NIET blijft 
slapen dient om uiterlijk 8.55u aanwezig te zijn. Zo’n nacht in het 
wilde buitenleven maakt je vies, dus we vertrekken naar een 
waadwater (zwembad). Hier moeten jullie jezelf goed wassen. Doen 
jullie dat niet genoeg, dan zal de leiding een (was)handje helpen. 

 
Chauffeurs die op woensdagmorgen en middag mee rijden naar Cuijk. 
Vertrek om 9.00u vanaf het bouwweekterrein en om 14.45u in Cuijk 
vanaf de Kwel. Degene die zich hebben opgegeven om te rijden naar 
het bad staan op een lijst bij  “De Container” en worden op tijd 
verwacht ! 
 

 
 
We verwachten dat we om omstreeks 15.30u terug zijn in Rijkevoort. 
Waarna jullie direct naar huis mogen. 
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Donderdag 16 augustus 
Als de donderdagochtend begint, is het al de laatste dag van de 
bouwweek. Na zo’n vermoeiende bouwweek, kan de leiding echt niet 
verder en de kinderen moeten daarom dit jaar ALLEEN de hutjes 
afbreken. Alleen papa’s die meekomen mogen een handje (of voetje) 
helpen, dus zorg dat je papa meekomt. 
 
Pas als al het hout en de spijkers weg zijn, gaan we verder met het 
programma. Wat we donderdagmiddag gaan doen is nog een 
verrassing! Maar 1 ding kunnen we we wel verklappen! JE HEBT 
EEN FIETS NODIG! (Dit geldt voor alle groepen ook 3 & 4!) 
 
 ‘s Avonds zal de bouwweek 2018 weer worden afgesloten, met dit 
jaar de Boeren Fair. Voor dat de Boeren fair begint verzamelen we 
ons allemaal op het Meester van de Bergplein om 18.45u. Daarna 
vertrekken we (om 19.00u) in een lange optocht/stoet naar het 
bouwweek terrein waar al het overtollige hout opgestookt zal worden 
in een kampvuur.  
 
Iedereen is dan welkom, dus neem je broertjes / zusjes / opa’s & 
oma’s mee naar het bouwweek terrein. Om 19.00u zal de Boeren Fair 
beginnen. Deze zal duren tot ongeveer 22.30u. 
 
Dit jaar speciaal met een aantal prijzen:  
# team met de meeste spijkers 
# team die het beste is bij de spellen 
# team met mooiste naam van de hut 
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Wat heb je wanneer nodig! 
Gedurende de hele week heb je nodig : 
Ø oude lompen (kleding) om aan te trekken; 
Ø plastic of metalen beker (jij krijgt de hele week gratis drinken 

van SJW, maar om zo min mogelijk afval te maken moet je een 
eigen drinkbeker meebrengen); 

Ø bammetjes (boterhammen voor één middagpauze). 
Maandag: 
Ø hamer & nijptang (vergeet dit niet te merken met je naam). 

Dinsdag: 
Ø hamer & nijptang; 

- groep 3-4: 
Ø Verfborstel & bakje 

- groep 5-6-7-8 dinsdagavond: 
Ø slaapzak & iets om op te liggen (luchtbed, schuim); 
Ø slaapkleding; 
Ø toiletspullen; 
Ø max. 1 zak chips per twee personen 
Ø zaklamp (minimaal 1 per groep); 
Ø zwemkleding (voor woensdag); 
Ø mp3/4 spelers en mobieltjes en/of radio’s zijn VERBODEN  
 (en worden inbeslaggenomen !). 

Woensdag: 
Ø zwemkleding; 
Ø handdoek;  
Ø geen zakgeld. 

Donderdag: 
Ø hamer & knijptang; 
Ø Een goed werkende FIETS! SJW heeft geen banden plak setjes! 
 

Alle digitale foto’s die gemaakt worden kun je vinden op: 

www.sjw-rijkevoort.nl 
elke dag nieuw, elke dag kijken!



 

 

Tot slot wil Werkgroep Bouwweek 2018 nog een speciale dank 
uitbrengen naar iedereen die (in welke vorm dan ook)  

meewerkt aan deze bouwweek. 

Onze sponsors: 
Van Happen 

Machinehandel Spierings 
Dorpshuis De Poel 

Attent Kuijpers 
De Dorpswijzer 

Schilder Willems 

*Garage Hendriks 
Gemeente Boxmeer 

DECO Tuinen 
Beerkens Catering 
Rijvereniging OBK 

 
 

Diverse mensen, maar voor al voor het hout ! 
Ouders voor het vertrouwen in SJW 

 
Iedereen die we nog vergeten zijn !!! 

 
 
  



 

 

 

 
 
 
 

ga naar:    

www.sjw-rijkevoort.nl 
 
 

             

Veel bouwplezier 
 

SJW, werkgroep Bouwweek 2018 
 

Hanneke Verbruggen 
Rens de Wit 
Leon Jansen 

Daisy van de Weem 
Annette Spierings 

Günter Vos 
Bianca Hermsen 

 
       
 

 
Speciale dank aan alle vrijwilligers en bedrijven die het ook dit jaar 

weer mogelijk maken om een bouwweek in Rijkevoort te 
organiseren.  

 
 



 

 

Bedankt,  
zonder jullie is een 

bouwweek in Rijkevoort 
niet mogelijk ! 


