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Dit jaar hebben we besloten om 
niet te gaan verven. niet alleeen 

vanwege de kosten, maar ook om 
het milieu. 

maar niet getreurd dit jaar gaan 
we de hutten als nog 

versieren

de jarige vandaag zijn

Ties Van der Wel uit 

wijk F en Marijn Kauf-

man uit het bestuur. 

gefeliciteerd allbei!

De bouwvakkersmenu’s zijn 

er ook weer dit jaar. Voor 

2.50 heb je een patatje met 

een snack.  Morgen krijg je 

bij het bouwvakkersmenu 

kipnuggets.

De muntjes zijn te koop 

tussen 9.30 en 12.00 bij de 

snackwagen.

Goede middag allemaal.
Wat een begin was dat weer zeg.
Ruim 600 kinderen voor onze poort die 
stonden te springen om te beginnen.
De confetti knalde over jullie heen en de 
hekken gingen open.
Ik kreeg kippenvel en een gevoel van trots 
overviel me.
Zoveel kinderen die dol blij gaan beginnen 
met wat straks hun kasteel word.
De berg hout was snel weg en kilo's 
spijkers maakte er één geheel van
Een buitje tegen het stof zorgde voor 
geen enkel probleem.
Wat ziet het er na een dagje timmeren 
al mooi uit en wat heb ik genoten van 
jullie getimmer en gezelligheid.
Iedereen bedankt voor vandaag en ik 
verheug me op morgen.
Michel Linting de voorzitter
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Dit jaar is er iets nieuw, 

nameliijk wedden dat ik het kan.
Denk of weet jij dat je iets kan 

geef je dan, voor dinsdag 15.30, 
op bij de administratie.

keet.
Jullie moeten wel zelf voor de 
spullen, die je misschien nodig 

hebt, zorgen.

Vergeet niet:
- Je slaapvergunning in te leveren 
voor woensdag 15.30
- Je inschrijfkaart elke dag mee te 
nemen de limonade die jullie van ons 
krijgen is gratis
- Roken en energie drankjes zijn ver-
boden

Dit jaar is er, op de donderd-ag avond, weer de Hutten-bouw Got Talent. Ben jij iemand met een talent, dansen, zingen of iets anders leuks, meld je dan voor dins-dag 15.30 aan bij de adminis-tratie keet.

ook dit jaar doen we aan prijsvragen. weet 

jij het antwoord? stuur dan een mailtje 

voor dinsdag 8.00 uur naar: 

https://www.huttenbouw.nl/prijsvraag

hoelang doet Thijs SR. 

(van het magazijn), mee aan de hutten-

bouw?

A: 30 jaar

Geprint door:Geprint door:
Vormgeving door:Vormgeving door:

Jessica WortmanJessica Wortman


