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Programma
Woensdag
Hutten waterdicht maken
Hutten versieren
Leuke spelletjes!
Donderdag
Vrijmarkt voor deelnemers
Van 19.00 tot 21.00 
vrijmarkt voor iedereen
Van 21.00 tot 23.30
Disco!

We zijn weer begonnen!
De 2de dag is aangebroken en wat staan 
er mooie hutten.
De laatste planken zijn getimmerd en de 
laatste spijkers zijn uitgedeeld.
Morgen staat er weer een mooie dag te 
wachten op jullie. Eerst gaan we de 
hutten natuurlijk dicht maken. Zo kunnen
jullie lekker droog slapen.
Als alle hutten waterdicht zijn is het tijd 
om de hutten te versieren. Van ons 
krijgen jullie krijt. Natuurlijk is het leuk 
om zelf ook leuke versieringen mee te n
emen.
Dus neem slingers, ballonnen of spandoek-
en mee en maak jouw hut de mooiste!

Ook vandaag had 
McDonalds Alphen aan 

den Rijn wat lekkers. Ijsjes!
En wat waren ze weer lekker.

Vergeet de prijsvraag 
van gisteren niet!!
Inleveren kan tot 
donderdag 12.00!
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Wil je een proefles indoor skien 
winnen? Maak de woordzoeker (print 
hem eventueel uit). Alle over gebleven 
lettes vormen samen een zin. Stuur, 
voor donderdag 12.00 uur, de
zin naar: 
krantje-huttenbouw@hotmail.com 
En wie weet ben jij de gelukkige 
winnaar!

Wijk F beleeft deze week op een een 
roze wolk, letterlijk en figuurlijk!
Want in onze wijk timmeren meer
meiden dan jongens! Er is zelfs al een 
hut roze versierd!
Fijn dat we deze week ook goed weer
hebben zodat we en met elkaar een
stralende week van kunnen maken.
Verder hebben wij ook nog complimenten
gekregen dat alle paden in onze wijk
(die er voor eventuele ongelukken zijn) 
goed toegankelijk zijn!
Johan

Zoals iedereen wel weet is er op 
de donderdag weer vrijmarkt. 
Heb jij leuke dingen, die je gaat 
verkopen, lever dan morgen voor 
14.00 uur en donderdag voor 
12.00 uur jouw advertentie in. 
Vergeet je wijk niet! Dan weet 
iedereen waar ze leuke dingen 
kunnen halen! 
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Natuurlijk is er ook de EHBO. Ze zijn er voor bijna 
alles. Een wespensteek, op de duim geslagen of een 
splinter, je kunt bij hun terecht. Ze zitten bij de witte 
tent, dus jullie kunnen ze makkelijk vinden!
En door hun gele pakjes vallen ze 
overal op en zie je ze van veraf aankomen.
En ze houden van alles wat ze doen een boek bij. 
Zo weten ze precies wat ze deze week hebben moeten 
doen, en hoeveel pleisters ze hebben geplakt! 

 

Zien jullie ook mensen met grote
camera’s lopen? Die zijn van het
huttenbouw journaal. Elke dag 
wordt het op Sudio Alphen uitge-
zonden. 
Ook kunnen jullie ze terug kijken 
op facebook.
Zo zie je wat er allemaal gebeurd 
en kijk wat Wouter, Marcel en 
Renate allemaal voor leuks voor 
jullie hebben. En misschien zie 
je jezelf wel!

De hele dag staat er 
gratis limonade en 
water voor jullie klaar.
deze hebben we gespon-
sored van Back to 
Eddy’s.
En de dames die er 
achter staan voor jullie 
klaar om voldoende 
drinken voor iedereen te 
maken!

Wisten jullie dat er ongeveer 64 vrij-
willigers meedoen dit jaar. Ze lopen 
allemaal in een roze of in een gele 
shirt, zodat ze lekker opvallen.
Ook vrijwilliger worden. geef je op 
voor volgend jaar. Dit kan via onze 
website: 
www.huttenbouw.nl


