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40e Huttenbouw van start!
Vanochtend vroeg drongen groepen
kinderen zich voor de hekken van het
Huttenbouwterrein: allemaal uitgerust
met gereedschap en plannen. Geen
tijd voor vakantie, maar lekker aan het
werk!
Voor het zover was had Locoburgemeester, Michel du Chatinier,
eerst een officieel praatje! Hij is
trouwens heel belangrijk geweest voor
de Huttenbouw, want toen hij in 2007
bij de gemeente-raad begon, was zijn
eerste besluit dat de Huttenbouw
gehouden mag worden op het huidige
terrein. Hij sloot mooi aan bij het
thema Wensdorp met een wens: niet
alleen bouwen met hout, maar vooral:
”Wees een team! Bouw hard samen
aan een mooie hut! De man die veertig
jaar geleden ooit begonnen was met
de Huttenbouw, Paul Bahlmann,
opende samen met Thijs Wortman, de
oudste
en
langst-meewerkende
vrijwilliger, het Wensdorp! Toen het
lint doorgeknipt was gingen de hekken
opzij en konden de kinderen eindelijk
een het beste plekje veroveren! Om 10
uur waren alle ouders weg dus mocht
de houtstapel leeg-geroofd worden.
Binnen een kwartier was alles weg!
Wie bouwt dit jaar de mooiste hut?
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Belangrijk nieuws en oproepjes:



Thijs Wortman en Paul Bahlmann openen
Wensdorp!
Het ‘Wensdorp’ van 40 jaar geleden.
Meneer Bahlmann vond het geweldig en
een hele eer, om vandaag de 40e
Huttenbouw te openen! Al gauw stond hij
samen met Thijs Wortman verhalen op te
halen van vroeger!! Allebei genieten ze van
het plezier dat de kinderen hebben. Veel
dingen gingen vroeger hetzelfde: veel hout,
spijkers, bouwende kinderen, het slapen en
het ontbijt van de warme bakker, maar wat
vroeger ook een hoogtepunt was, en daar
zullen alle kinderen van tegenwoordig wel
jaloers op zijn, is dat de hutten op vrijdag in
de fik gingen, en dat was een enorm vuur!






Slaapvergunningen inleveren bij
de administratie.
Wil je een stukje schrijven voor
het krantje? Mail het naar:
krantjehuttenbouw@gmail.com
of lever het in bij de pers!
Ouders, controleer je kind op
teken!
De snackcar gaat vanaf 12.15
open! Je kunt wel alvast een
bonnetje kopen bij de stand voor
de witte tent.
Woensdag komt er een extra
krantje waarin je een
advertentie mag plaatsen voor
de verkoop van donderdag. Deze
mag je komen schrijven in de
tent bij de pers!

Morgen wordt het zeer mooi weer,
ongeveer 23 graden dus mooi weer
om te bouwen en spelletjes te doen!
www.facebook.com/huttenbouw
@huttenbouw
www.huttenbouw.nl

085 7852865

Wethouders gekozen!!!
Zoals in de gemeente Alphen aan den Rijn,
zijn ook dit jaar wethouders gekozen die
net als een echte gemeenteraad een
burgemeester heeft en die belangrijke
besluiten nemen en problemen proberen
op te lossen.
De wethouders zijn:
Donna Ten Brink uit wijk A,
Anne Langerak uit wijk B
Judith Molenaar uit wijk C
Kylian Los uit wijk D
Rick Jansen uit wijk E
Lieke Rijsbergen uit wijk F
Zij komen elke dag om drie uur in de
raadszaal (witte tent) bij elkaar om het een
en ander te bespreken en kiezen dan een
geschikte burgemeester. Op woensdag
gaan ze op visite bij de burgemeester in
het stadskantoor.
De Wenshut
Heb je een wens? schrijf hem dan op bij de
pers.
Het moet een wens voor iemand anders
zijn.
Als je je wens hebt opgeschreven dan
moet je hem zelf op de
Wenshut timmeren en dan wordt
misschien jouw wens uitgekozen
want de Huttenbouw laat 1 wens
uitkomen!

De hut….
Maandagochtend rond 7 uur: Het Huttenbouwterrein ligt er verlaten
bij. Nou ja, het is wel klaar voor de start: de poort is gebouwd, de tent
is opgezet, de keet is voorzien van stroom en de wijken zijn ingedeeld.
Iemand heeft de spijkers geteld, en blikken gestapeld en de EHBOspullen zijn ook klaargezet. De w.c.’s zijn uitgebreid getest en de plek
voor de snackcar, voor de hoognodige bouwvakkermenu’s, is egaal
(glad) gemaakt. In het midden van het terrein ligt een mooie stapel
hout te wachten op creatieve, bouwlustige kinderen die de mooiste
hut van hun leven willen maken…
Maar… hoe kan dat nou? Er staat al een hut! Het is wel klein, en ziet er
gezellig uit maar toch staat het al en de Huttenbouw is nog niet eens
officieel begonnen! Kon de leiding het weer niet laten? Moesten ze net
dat kostbare hout van de kinderen gebruiken? Zonde!!! Maar wacht
eens even…
Een aantal kinderen vinden het niet eerlijk, maar als de hekken bij de
houtstapel vandaan gaan, vergeten ze het al snel.
Na 3 minuten lijkt het net of er een bom is ontploft: het midden is leeg
en in de wijken liggen kleine hoopjes, en alle kinderen zijn druk bezig
met timmeren en zagen.
Oh nee, niet iedereen. Er was 1 jongen die op het belangrijkste
moment van de dag ehhh… druk op de w.c. bezig was.
Toen hij eindelijk klaar was, keek hij beteuterd naar de grote hoop die
er niet meer was. (niet die van de w.c. maar die van het hout) “Oh nee,
al het hout is op!” zuchtte hij. Met zijn hoofd omlaag liep hij naar de
leiding van zijn wijk. Zij hadden nog niet door dat hij niets had, hij was
ook alleen omdat 2 vrienden hadden afgezegd en hij wilde toch zo
graag meedoen dit jaar. Omdat het feest is, want de Huttenbouw
bestaat dit jaar 40 jaar, en omdat hij heel erg van timmeren houdt!
Verdrietig loopt hij wat over het terrein. Opeens ziet hij een klein
hutje, daar gaat hij in zitten, hij wil even alleen zijn. Hij hoort het
getimmer van de kinderen; oh had hij ook maar hout, hij wil zo graag
bouwen! Ondertussen loopt zijn leiding te zoeken, vlak naast de hut
blijft hij staan. “Waar is hij nou? Had ik maar hout voor hem, dan kon ik
hem helpen!” Na deze woorden beginnen alle kinderen opeens te
joelen. Verbaasd kijkt de jongen uit de hut naar buiten en ziet een
nieuwe, grotere berg hout met allemaal kinderen die erheen lopen!
Snel loopt de jongen ook naar de stapel en pakt een pallet. Als hij bij
zijn wijk aankomt staat de leiding klaar met een berg hout voor hem!
Eindelijk is voor hem de Huttenbouw ook begonnen.

Wil jij woensdag playbacken of dansen? Doe dan mee met de
voorronde op woensdag. Donderdag is de finale en mogen de beste 3
op het podium! Geef je snel op bij de geluidskeet, want er zijn maar 15
plaatsen!

De gemeenteraad van Wensdorp!

