
AVOND

De verkoop is gestart en wat zijn er
leuke dingen te koop. Zo Hadden ze in

wijk E hele lekkere huttenbouw
koeken.

Ook zijn er allemaal leuke spelletjes
doen.

We zijn natuurlijk eerder gestopt maar
dat was ook wel nodig. Wat was het
toch warm. Maar er was voldoende
drinken te koop, en water te halen.

Blijf vanavond ook vooral goed
drinken!

Blijf wel goed letten op je geld en je
spulletjes. Laat dit niet onbewaakt

achter. 

DE VERKOOP IS VAN
START GEGAAN

Iedereen is vanavond op 19.00 uur
weer welkom. Nodig iedereen uit om te
komen kijken en jullie mooie hutten te

bewonderen, en natuurlijk jullie
spulletjes te kopen!

Voor de avond is het belangrijk om
warme kleding mee te nemen. Overdag
is het warm, maar het koelt flink af.

Op het terrein mag niet gerookt
worden en er zijn geen honden

toegestaan. Om 21.00 uur moet
iedereen die er niet hoort het terrein

verlaten. De disco gaat dan beginnen en
gaat tot 23.30 uur door. Dus neem je

dansschoenen maar mee!
Iedereen die geen slaapvergunning

heeft gaat na de disco naar huis toe.
Voor de nacht:

- Neem warme kleding mee.
- Neem iets mee om in/op te slapen,

zoals een matje en een slaapzak.
- Neem een lampje mee, zo weet je waar

je loopt.
- Glowsticks zijn verboden, net zoals

Enegiehoudende dranken.
Kijk op de website bij programma voor

de overige informatie.
Voor de ochtend om 7.30 uur worden

jullie wakker gemaakt en krijgen jullie
van ons een lekker ontbijtje. Om 8.30
kunnen jullie weer opgehaald worden.
Belangrijk om te weten is dat niemand
naar huis toe gaat tot de hut helemaal

opgeruimd is!



In wijk E hebben
wij hele leuke

schelpen te koop.
We hebben de in
Spanje versierd
en helemaal in

het thema
natuurlijk.

In wijk A
hebben wij

leuke sleutel
hangers te
koop. Wees
er snel bij,

wan op = op!

Bij ons kan je
vanaf 19.00 op

de foto met
een echte

zeermeermin
voor 20 cent

per foto

In wijk A gaan wij
snijhortensia's

verkopen. Deze zijn
1,00 per bloen. Wees
er snel bij want op is

echt op!!

ADVERTENTIES

WINACTIES

De winnaars van de winacties
worden in de loop van de avond

bekend gemaakt. Zorg dat je erbij
bent want wie weet win jij een

leuke prijs!!

MACDONALD'S

De MacDonald's staat
er vanavond ook
weer om mooie
glitter tatoos te

zetten. Dit is
helemaal gratis!


