
DE WOENSDAG IS WEER
AFGELOPEN

VERKOOP

De woensdag is weer afgelopen. Wat
was het warm weer, maar gelukkig is

alles goed gegaan. Er waren wat
waterpistooltjes en er werd goed

gedronken. 
De spelletjes waren een groot succes
en helemaal in het thema. Iedereen

heeft er van genoten. Bedankt YP
events voor de spelletjes dit jaar!

De hutten zijn nu helemaal af voor
de grote dag morgen.

Morgen word het natuurlijk ook weer
zo warm, dus zorg weer voor

zonnebrand, luchtige kleding en
nogmaals blijf voldoende drinken!!

Morgen is de grote dag. De verkoop
en de disco.

Voor de verkoop zijn er een paar
regels, deze zijn als volgt:

- Niets mag duurder zijn 1,00.
- Geen bier, RedBull en alcoholvrij

bier.
- geen gevaarlijke dingen, zoals

spuitbussen, kaarsen, aanstekers,
slag- of stootwapens
-Geen gokspelletjes

-Geen glowsticks
Overdag is het alleen voor de

kinderen. In de avond is het terrein
voor iedereen open.

Vergeet ook niet alvast warme
kleding op te zoeken voor in de

avond.
Wil je nog een advertentie in het

krantje van morgen? Mail dan naar
krantje-huttenbouw@hotmail.com

MEDEDELING VOOR MORGEN: WIJ
BEGINNEN MORGEN GEWOON OM 9.30

UUR. MAAR DOOR DE HITTE HEBBEN WIJ
BESLOTEN OM 14.00 TE STOPPEN.

IEDEREEN IS DAN OM 19.00 UUR WEER
WELKOM.



ADVERTENTIES

PRIJSVRAAG

Koop de lekkerste
pannekoeken,

koekjes bij Blub 
Daar lik je je

vin(gers)nen bij af!

Stuur jouw antwoord naar krantje-
huttenbouw@hotmail.com en wie

weet win jij een origineel huttenbouw
cadeau!

Wat is de diepste oceaan?
 

A. De grote/stille oceaan
B. De atlantische oceaan

C. De indische oceaan

Wij hebben: Cupcake
voor 0,50, schoenen
voor 1,00 en boeken

voor 0,20per stuk.
Ook kan je bij ons op

de foto met een echte
zeemeermin! Dat kost
0,20 per foto, wie wil

dat nou niet!
Bij ons kan je

Pokemon grabbelen
en wij hebben

babyspeelgoed,
Plamobile
poppetjes,

glittertrollen,
Barbies en nog veel

meer te koop!
Kom zeker langs in

wijk B!

Wij verkopen leuke
armbandjes voor
0,25. Ook hebben

wij knuffels en
verkopen wij

lekkere cupcakejes! 
Wij zitten in wijk B!

Wij hebben hele
mooie planten te
koop. ook hebben
wij een grabbelton

en verkopen wij
armbandjes.

Wij zitten in wijk A!

Wij verkopen hele
leuke boeken, veel

speelgoed, we
hebben waterballon

gooien en een
grabbelton.

Eigenlijk te veel om
op te noemen!

Dus kom langs in
wijk A.


