
- De sculptuurzagers aan het werk zien; dat moet natuurlijk. 
- Rondje speedcarving meemaken; in 30 minuten een boomstam omtoveren in een beeld. 

- Zondag: van alle sculpturen mijn favoriet kiezen en in het stemlokaal mijn stem uitbrengen. 
- Wachten tot 5 uur want misschien heb ik wel een prijs gewonnen met mijn stem. 
- Op zaterdag langs bij de brandweer om eens in een brandweerwagen te kijken. 
- Zondag ga ik meemaken hoe het is om in een brandende kamer rond te lopen. 

- Langs bij de roofvogels, want die zijn echt prachtig. 
- Leren om zelf met een echte pijl en boog te schieten. 

- De speurtocht van Staatsbosbeheer doen. 
- Alles leren over bijlen, en over bijl-werpen, dat kan ook bij Staatsbosbeheer. 

- Bij STIHL kun je voetballen met een elektro-bladblazer: dat lijkt me gaaf. 
- Ik ga een wandeling maken in de bossen van Lage Vuursche met de 1 van de boswachters. 

- Lekkere trek: een wafel met choco-dip, suikerspin of popcorn? 
- Ik wil geschminkt worden, kan bij 1 van de marktstandjes. 

- Rondje houthakken gezien bij de bosarbeid wedstrijden, dat is spierballenwerk! 
- Hoe zou die dat nou doen: precies die boom op het paaltje laten vallen? 

- Ik wil wel eens zien hoe de honden die schapen bij elkaar drijven. 
- Er staat hier een levensgrote bosbouw machine, heavy! 

- Tijd voor echt boerderij ijs. Doe mij maar...uh. 
- Allemaal standjes met leuke producten; ik wil het allemaal zien. 
- Bij de kinderboerderij wil ik alle dieren aaien, ze zijn superlief. 

- Okay, alle energie eruit op het springkussen. 
- Je moet altijd veel drinken als je druk bezig bent, dus naar de bar en drankje bestellen. 

- Nou, dan wil ik ook nog wel even 10 minuten op de stormbaan spelen, actie! 
- Zaterdag: wat is dat trekpaard die de stammen sleept ongelooflijk groot zeg, wauw! 

- Zondag: hele, hele stoere mannen van STIHL Timbersports die superzagen, super hakken, 
super van alles.. dat moet ik zien! 

- Stevige trek en ik kan echt niet kiezen: broodje beenham, een pannenkoek, patatje met of 
een gepofte pieper, broodje of een wrap met lekkere dingen… 

- Als je gegeten hebt moet je even rustig aan doen; eerst nog een rondje markt lopen. 
- Ik ga boomklimmen en dan terug abseilen naar de begane grond, Top! 
- Zondag: jemig, ik wist niet dat je zo snel een zaagketting kon wisselen. 

- Eens kijken of ik ook op een lijntje kan dansen.. 
- Ben even bij het standje van de houtdraaier langs geweest. Dat ga ik later ook proberen. 

- Nog even terug naar Staatbosbeheer; stukje beef roosteren is lekker. 
- Hmmm, krijg je honger van.. straks BBQ-en bij Buiten in de Kuil? 

- Doedelzakspelers zijn mannen in een rokje, jeh! 
- Ik kan natuurlijk ook gewoon in de draaimolen in slaap vallen… 

Het Houthakkersfeest heb-je- 
alles-gedaan-lijstje?! 

Heb je echt alles gedaan? 


