DONDERDAG 22 AUGUSTUS 2013

Donderdag
Vanochtend was het al vroeg een gekleurde
boel! Kinderen en ouders kwamen afgeladen
het terrein op met de verkoopspullen, daarna
werd alles uitgestald, en dan kan de verkoop
beginnen! Het weer zit alvast mee! En wat
een creativiteit om zoveel mogelijk zakgeld
te verdienen! Spijkerslaan, touwtje trekken,
beautybehandelingen en natuurlijk de
heerlijk gebakken koek en cake! Nog even
bijbakken voor vanavond 19.00 uur, en dan
kun je ook nog aan je ouders, buren, vage
kennissen en vooral aan de leiding
verkopen. Maar voor het zover is kun je om
17.30 uur op TV West nog even kijken want
dat de Huttenbouw 40 jaar bestaat, is
regionaal nieuws! (en nog steeds vragen
kinderen die in de tent komen: waarom hangt
er overal 40?) Ook voor vannacht belooft het
veel goeds! De disco waar alle
Huttenbouwers mogen komen (ook de
huttenbouwers zonder slaapvergunning)
belooft weer gezellig te worden.
Vanavond hebben we ook de finale van
Huttenbouw’s got Talent en de ‘Mooiste Hut
’verkiezing!
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Wenshut af!
Heel veel kinderen hebben een wens
geschreven en op de hut getimmerd. En er
zijn heel veel mooie, lieve, leuke, ontroerende, dure en grappige wensen bij.
Vandaag gaat het bestuur kijken welke
wens (of misschien wel meerdere) uitkomt!
De hut is een echt kunstobject geworden,
en komt te staan in
Alle huttenbouwers welkom bij de Disco
tot middernacht!
Gisteren stond er in het krantje dat alle
kinderen die geen slaapvergunning
hebben, om 9 uur naar huis moeten. Maar
zij zijn nog van harte welkom bij de disco!
Zij mogen dus blijven tot 12 uur!

Te koop:
-E43 heeft diademen, speelgoed, cakepops,
zandkoekjes en oorbellen! Kom snel kijken bij
Myrthe, Diede, Daan, Tom, Thomas, Ivar, Ben
en Yoeri!
-D32 heeft een echte beautysalon: nagels
lakken, dip dye, 1 pluk haar kleuren en
opmaken: 50 cent per behandeling. Merel,
Dominique, Janneke en Felicia.
-Bij E101 kun je grabbelen voor 20 cent! En er
zijn ook leuke spullen. Veel geluk!
-Bij A118 is er snoep te koop van 5 t/m 50 cent.
-Mark van C2 heeft in de verkoop veel spullen
voor een kleine prijs! Kom naar onze hut!
-F14 verkoopt cupcakes!
- A 113: verkoopt echt koude Cola (light) en
Orange!
- A3 verkoopt panenkoeken: naturel 30 cent en
met stroop of poedersuiker: 40 cent. Wil je
lekkere limonade erbij? 10 cent!
-Train je behendigheid met vliegen meppen bij
de Pers! 50 cent per vlieg!
-B31 heeft een grijpautomaat waar je snoepjes
kunt winnen en een klimmuur! 20 cent om
hogerop te komen! Altijd prijs!
-Bij B91 kun je spijkers slaan! Probeer de
spijker in 1 keer in de balk te slaan! 20 cent.
- Bij hut C117 kun je touwtje trekken 25 cent
en knikkers wegen.
- Bij C2 kun je je inzet vervierdubbelen! Gooi
een munt in een koffieblik.

Billy Bever knuffelt Huttenbouwers.
Dinsdag kwam Billy Bever van de scorende
jongens een knuffelrondje maken en
natuurlijk kon je met hem op de foto! De
scorende jongens is een club voor
iedereen en speelt op zondagochtend 4
openbare voetbalvelden in Alphen. Op
www.scorendejongens.nl kun je lezen
waar, en dat het gratis is!!!
Huttenbouwbaby op komst…
Marcel (die met microfoon) kan elk moment
een baby krijgen. Komt hij daarom zo laat
iedere ochtend (soms 11 uur)? Hij heeft
alleen nog geen naam bedacht. Jullie
kunnen leuke namen op komen schrijven
bij de witte tent. Als de baby nu geboren
wordt kan het zijn/haar 6e verjaardag
misschien wel op de Huttenbouw vieren.
Als Marcel over een maandje klaagt over
slaaptekort en zwaar enzo… dan zingen
wij: BEGIN DE DAG MET EEN DANSJE!!!

www.facebook.com/huttenbouw
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Onder ons met Wethouders en
burgemeester!
Hoi ik ben Donna, ik ben wethouder van wijk A.
Ik doe voor de 2e keer mee en ik heb het heel
erg naar mijn zin. Mijn wijkleidingen zijn heel
aardig en behulpzaam. Mij hut heeft drie
verdiepingen.
Anna Langerak schrijft: Dit is de eerste keer dat
ik mee doe aan de Huttenbouw. Ik ben
wethouder van wijk B Ik heb het heel erg naar
mijn zin in mijn wijk, de kinderen en de leiding
zijn heel erg aardig. Het is Super gezellig. Mijn
hut is mooi stevig en stabiel. En hij heeft twee
verdiepingen. Een paar mensen hebben
geholpen met bouwen. En als het kan, doe ik
volgend jaar weer mee.
Ik ben Judith, en ik ben 10 jaar. Ik doe ook mee
met de Huttenbouw en ben wethouder van wijk
C! De Huttenbouw vind ik heel leuk, en het is
ook heel gezellig. Al die muziek maakt het zo
gezellig!
Hallo ik ben Kylian Los en ik ben 11 jaar. Ik zit
in groep 8 van het Vianova. Mijn hobbies zijn
hockey, zeilen en tennis. Ik doe dit jaar voor de
tweede keer mee aan de Huttenbouw en ik ben
dit jaar de burgemeester van Wensdorp.
Daarom heet onze hut ‘Het Stadhuis’. Ik zit in
hut D6 samen met mijn zus Jolien en mijn
vrienden Jasper en Simon en hun broers
Thomas en Lucas. Ik vind het heel leuk dat
iedereen dit jaar een wens mag doen en dat 1
wens ook echt uitkomt. Samen met mijn
hockey-vrienden heb ik gewenst dat er een
hockeyveldje in Kerk en Zanen komt. Er wonen
namelijk heel veel kinderen die hockeyen en
dan kunnen we lekker oefenen en samen
hockeyen. We hopen dat onze wens uitkomt. Ik
vind de Huttenbouw superleuk dus daarom ga
ik volgend jaar zeker weer meedoen!

U kunt de filmpjes en de foto´s
terugzien op de site:
www.huttenbouw.nl En natuurlijk kijkt
u vanavond om 17.30 naar TV West
en rond 19.00 uur naar het
Huttenbouwjournaal op Alphen Stad
TV!

Niets ontgaat ze. Cameraman Jos en
cameravrouw Kelly filmen alles!

Potje met vet, lalalalalala…..etc. Dat is
wat de leiding ’s avonds zingt om de
moed erin te houden…. Ze zitten allemaal
aan een lange tafel en vertellen elkaar
over de belevenissen van de Huttenbouw.
Dus dat is wat jullie komende nacht te
wachten staat. Helaas… het wordt niet
uitgevoerd voor de microfoon. Maar dat
hoeft ook niet want het volume is al hard
genoeg! Nu nog 3 stemmig leren zingen,
en ze kunnen meedoen met Huttenbouw’s
got Talent!
Pers-stress.… Soms is een stukje in het
krantje nog niet helemaal af! De hele
week vraagt de EHBO zich al af waarvan
zij 15 meter hebben en iedereen wil ook
nog de tijd weten van de huttenbouw van
vandaag. Het komt niet alleen door de
enorme werkdruk (deadlines) maar ook
door die vliegenplaag bromden hier aan
het begin van de week nog maar 2
vliegen, nu zijn het er zeker wel 20! En ze
lopen vaak over het scherm waardoor ik
de tekst onleesbaar wordt!… Wil je weten
wat er eigenlijk hoort te staan? Kom naar
de pers (in de witte tent). Voor 50 cent
vertel ik het!
IJsjes
Vanavond verkoopt Snackcar Marie een
lekker ijsje op het Huttenbouw terrein.

