
Dinsdag gaan we de hutten afmaken en
hebben we nog een lekker verrassing.
Woensdag gaan we eerst opruimen, zorg
ervoor dat het voor die tijd al een beetje
netjes is, scheelt weer tijd!. Ook gaan we
deze dag de hutten versieren. Bedenk dus
alvast wat leuks, zoals stoepkrijt en
vlaggetjes! En hebben we verschillende
spelletjes
Donderdag is de vrijmarkt, zoek dus alvast
spulletjes op voor de verkoop. Het mag
maximaal 1,00 kosten. Overdag is voor de
kinderen en de avond mogen ouders, opa's,
oma's etc komen.

WE ZIJN WEER BEGONNEN!!

PROGRAMMA

Dit was hem alweer, de geweldige
1ste dag van Huttenbouw 2022. wat
hebben wij genoten van al die blije
kopjes, in de weer met hammer en
zaag. Alleen het geluid van de
rammende hamers klinken ons
gewoon weer als muziek in de oren.
Zoals jullie weten zitten wij op een
nieuwe locatie wat af en toe wat
spanning met zich mee bracht, maar
dankzij ons geweldige team aan
super vrijwilligers loopt het
misschien nog wel gesmeerder als
ooit!
Voor nu gaan wij lekker met de
beentjes omhoog en hebben we
vanavond nog een leuke activiteit
met de vrijwilligers op de planning.
Ik kan niet wachten om die heerlijke
bouwvakkers morgen ochtend aan de
poort te zien.
Marcel, Voorzitter Stichting
Huttenbouw
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HAMBURGERS!!!
Zoals ieder jaar, was ook dit jaar de
MacDonald's er weer met lekkere
hamburgers.
En wie weet wat voor lekkers je
morgen weer kan halen, vergeet dus
je inschrijfkaart zeker niet mee te
nemen
Komen jullie gezellig een keer langs
bij MacDonald's centrum of N11?

Zoals ieder jaar staat de snackkar er
weer.

Zo kan je iedere dag, voor een
contante betaling van 3,50 een

bouvakkers menu halen, . Die kan je 
Morgen heb je patat met

knakworsten en saus naar keuze!

BOUWVAKKERS
MENU

Wist je dat Thijs sr , degene die de spijkers
uitdeeld, eigenlijk in 2018 met huttenbouw

pensioen zou gaan?
Toch doet hij dit jaar weer mee want hij
kon het toch niet laten om mee te doen

met de leukste week van het jaar.

WIST JE DAT?
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Weet jij het antwoord op de rebus?
Stuur dan voor 11 augustus 11 uur

jouw antwoord naar:
krantje-huttenbouw@hotmail.com

En wie weet win jij een leuk en
origineel Huttenbouw cadeau!!!

Prijsvraag

EHBO
Natuurlijk hebben we dit jaar ook weer
de EHBO. Ze zitten naast de witte tent.

Ze helpen je met alles, een
wespensteek, een splinter en een

schaafwond.
Wisten jullie dat er 1 iemand van de
EHBO mist vandaag. Hij is vandaag
getrouwd. En kan komt die de rest
van de week nog terug om jullie te

verzorgen.
Feliciteren jullie hem morgen als

jullie hem zien?

Winactie

Dit jaar is er een leuke winactie.
Heb jij de mooiste hut van

binnen?
Wie weet win jij dan iets leuks!
Dus pak lekker uit en versier de

hut!

DRINKEN
We hebben deze week heerlijk warm weer.

Blijf daarom vooral voldoende drinken.
Neem dus een fles, beker of bidon mee.
Voor de limonade en water zorgen wij!
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