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Programma
Dinsdag
hutten afmaken
en een lekkere verrassing
woensdag
het versieren van de hutten
leuke verrassing
donderdag
tot 15.30 vrijmarkt voor 
deelnemers
van 19.00 tot 21.00 
vrijmarkt voor
iedereen!
van21.00 tot 23.30 disco
voor de deelnemers

Een van de leukste weken van het
  jaar is weer begonnen, de 
  Huttenbouw!
  Deze dames hadden vandaag de
  eer om dit jaar de houtstapel
  te openen, en wat zagen ze er
  leuk uit!
  De rest van de week ook?

 Wat een feest is het weer. 
Na een jaar wachten stond er van-
morgen weer een enorme rij met  
ongeduldige kinderen en zenuwach-
tige ouders voor de poort van ons 
dorp. Het zonnetje straalt en dat 
doe ik ook bij het zien van jullie 
blije gezichten. Wat werken jullie 
allemaal hard en wat een mooie 
hutten zien we al verschijnen. Som-
mige hutten zijn al bijna klaar en 
krijgen nog een extra verdieping. 
Het is in 1 woord ”geweldig”. 
Morgen beginnen we weer vroeg dus 
moeten we vanavond lekker op tijd 
ons bedje weer in.

Tot morgen allemaal.
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Bij de EHBO werken we, net als in de wijken 
met gezellige mensen. Elk jaar zetten we een 
timer die we starten als de houtstapel is 
geopend. Vandaag kwam het eerste slachtoffer 
na 2,31 minuten, vorig jaar was dit na 6,38 
minuten.
Voor ons is het rennen of stilstaan. Kinderen 
raken altijd tegelijk gewond. Dit jaar is het
(tot nu toe) vrij rustig. Normaal zijn we op 
deze dag rond de 150 behandelingen, nu zitten
we op de 75 behandelingen.
Tussen de ongevallen door is het een gezellige 
boel met koffie en een bakkie thee.
Het meest bijzondere dit jaar is de kartonnen 
schoen voor de gipspatient om zijn tenen te 
beschermen. 
De huttenbouw EHBO voor meer dan een 
pleister!
Joram

wil jij een leuke prijs winnen?

maak dan voor donderdag 22 au
gustus, 

voor 12.00 uur, jouw mooiste huttenbouw 

tekening in! Dat kan bij de administratie 

( de groen-witte keet)

Vergeet je naam (voor- en achternaam, 

leeftijd en wijk niet!

Om te blijven slapen is het 
noodzakelijk om, voor 
woensdagmiddag 12.00, je 
slaapverginning in te leveren.
Deze kunt u printen via onze 
website of u kunt hem opha-
len bij de administratie keet!

Vergeet je slaapver
gunning 

niet in te leveren!

dit kan nog tot 

woensdag 12.00 u
ur!

Bij de wijkleiding
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Wist je dat?
Je bij de frietkraam, 
voor 3 euro, een 
bouwvakkers menu kan 
kopen.
Je kan ze tot 12 uur 
kopen.
Elke dag is er een andere 
snack, zo zijn er morgen
kipnuggets!

Wist je dat?                     Wist je dat?
We elk jaar van de mcDonalds            eE een houthaaldag komt?      
iets lekkers krijgen?                        op vrijdag 23 augustus is er
Zo hadden we vandaag lekkere            een houthaaldag, iedereen 
hamburgers.                                mag hout komen halen!
En wie weet wat we voor                  vertel het door! 
lekkers nog meer krijgen deze 
week!

Vragen of opmerkingen over het krantje?
mail naar:
krantje-huttenbouw@hotmail.com


