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Burgemeester en wethouders naar
gemeentehuis!
Burgemeester
Kylian
en
zijn
wethouders zijn op bezoek geweest bij
het stadskantoor. Daar mochten zij op
de plaats van de burgemeester in de
raadszaal zitten en ze hebben een
echt debat gehouden over welke wijk
het beste is en waarom! Kylian was
wel teleurgestedl, want de echte
burgemeester meneer Eenhoorn was
er niet! Maar toen we langs zijn kamer
liepen zagen we dat hij er toch was,
en natuurlijk mochten ze even in zijn
kamer en op de foto, maar het
mmoiste was dat Kylian de échte
ambtsketen van de burgemeester om
mocht doen!!! We zijn hierna nog op
de geheime afdeling van het
stadskantoor geweest waar je alleen
met de sleutel kunt komen, en d
kinderen vertrokken zonder de
fotograaf en camera… gelukkig
mochten wij ook naar binnen! Hierna
kregen de kinderen nog een
rondleiding in de Mac Donalds, van de
Mac meiden die gisteren hier ijs
uitgedeeld hebben! En zij mochten
hun eigen ijsje maken en hamburger
bakken! Het was een geweldige
ochtend!

JAARGANG 40, nummer 3

Woensdag geen gehaktdag maar verfdag!
40 jaar geleden was het al een goede
gewoonte om op woensdag het Huttenbouwdorp te voorzien van een kleurtje
(toen was het volgens mij alleen wit), en
dietraditie houden wij graag in ere! Dus na
een ochtend van hutten waterdicht maken,
en de beroemde Huttenbouw’s got Talent
met maarliefst 16 acts, konden we eindelijk
aan de slag met de kwast. Wensdorp is
veranderd in een gekleurde wereldstad!
Sommigen maakten er wel een ‘hoe kom ik
zo vies mogelijk van de Huttenbouw’
wedstrijd van, maar zij moeten zelf thuis
lang boenen! Het dorp is nu wel klaar
voorde verkoop van morgen!
Nodig al je kennissen uit, de buren, je
opa/oma en iedereen. Om 9.30-

Modeverschijnselen op de Huttenbouw.
Iedereen had op maandag zijn eigen
Huttenbouw T-shirt gekregen. Op dat moment
zagen we er allemaal hetzelfde uit. Maar op
dinsdag was dat wel anders! Veel kinderen
hadden wat leuks met hun shirt gedaan,
bijvoorbeeld ingeknipt of erop getekend. Dit
zijn onze modetips om je T-shirt te pimpen:
-knooptechniek: doe je shirt iets omhoog en
maak een knoop aan de zijkant.
-schoudershirt: knip de hals van je shirt groter
zodat hij over 1 schouder valt.
-de V-hals techniek: Knip de hals van je shirt
in de vorm van een P ehhhhhh een V.
Kniptechnieken:
-knip een stuk van de onderkant af
-knip de onderkant in verticale stroken en
maakt daar knoopjes in.
-Mouwvouwtechniek: vouw of rol je mouwen
naar binnen of knip ze af.
- Zonder-zijkant techniek: knip de zijkanten
(bijna) af; leuk met een hempje eronder
- De broekstoptechniek: stop je shirt in je
broek of roken laat het iets blousen.
- de laat-maar-waaien techniek: los
Wie weet zien we een modeshow op de
talentendag! We zien jullie wel op de catwalk!
Floortje en Annemiek uit F81

Heeft u al de krimpende houtstapel, de
groeiende hutten, de spelletjesmiddag,
Huttenbouw’s got talent en de verfmiddag
al bekeken? Op www.huttenbouw.nl
staan de laatste Huttenbouwjournaals en
foto’s. Op Alphen Stad TV kunt u rond
19.00 uur het filmpje van die dag
bekijken.

www.facebook.com/huttenbouw
@huttenbouw
www.huttenbouw.nl

085 7852865

De spelletjes op dinsdag waren echt geweldig: veel kinderen kwamen met een verhit
hoofd een beker limonade halen, want ze
hebben hard geworsteld of geprobeerd de
honderd euro bovenaan de wiebelladder te
pakken of ze hebben lekker hard gesprongen! Een goede afwisseling om even te vieren
dat je hut (bijna) af is! Die limonade is dan
ook niet aan te slepen, er is bijna 100 liter
doorheen!! Samantha heeft vast een geheim
ingrediënt toegevoegd…

Donderdag D-day!
Verkoop, overdag voor de
andere kinderen, en om
19.00 uur voor alle andere
mensen. Let op! De verkoopprijs mag niet meer
zijn dan 50 cent! Om 9 uur
stopt de verkoop en
mogen de kinderen met
een slaapvergunning blijven. Alle anderen moeten
van het terrein, want de
disco gaat dan beginnen!
Veel plezier op deze
laatste dag!

De Wenshut
Dinsdag en vandaag zijn er al heel veel
verschillende wensen geschreven en
vastgetimmerd op de wenshut. De wensen
zijn heel verschillend: voor zieke mensen,
mensen die nooit iets leuks kunnen doen of
een droom van wat iemand al heel lang wil
hebben. Maar er kunnen nog altijd wensen
bij . Morgen maakt burgemeester Kylian
bekend welke wens door de Huttenbouw is
uitgekozen. Die wens komt ook echt uit!

Het was nog een heel spannend en de deelnemers
hadden heel erg hun best gedaan dat de jury niet kon
kiezen, daarom gaan er 4 acts naar de finale:
Bente uit A3, Naomi en Monicha uit E3, Dana, Femke en
Kaya uit D15 en Iris uit E13 Wie wordt morgen de
winnaar? Morgenavond is de finale!!

Hoog bezoek van Vrije Tij en Vorming:
VTV! Zij zijn vandaag wijk G! Wesley, Joshua,
Nick, Sophie, Luna,, Sam, Thomas, Anouk,
Achmed, Wilbert en Romano kwamen
vandaag een hut maken. Ze hebben
getimmerd,
en
geverfd
en
een
bouwvakkersmenu gegeten. De hut staat
naast de muziekkeet. En ze hebben natuurlijk
een geweldige dag gehad, 1 wens is in ieder
geval in vervulling gegaan: Ze staan in de
krant!

Wist je dat:
H et alweer de 40e Huttenbouw is
U ons op facebook kunt vinden
T ientallen vrijwilligers zich inzetten voor de kinderen
T alloze kinderen al vaker hebben meegedaan aan
De Huttenbouw
E r zelfs kinderen voor de 8e of 9e keer meedoen (of
36e keer)
N a 40 keer de Huttenbouw nog niet verveelt
B ouwvergunningen ook al 40 jaar bestaan
O nze wijkleiders altijd voor de kinderen klaarstaan
U onze Wenshut kunt bewonderen voor de witte
tent
W ensen er zijn om vervuld te worden
W e volop genieten van het mooie weer
E r een gezellige sfeer hangt op het HB-terrein
N u alles een vrolijke kleur heeft gekregen
S pijkers en verf met kilo’s en liters doorheen zijn
gegaan
D e EHBO zich soms zit te vervelen
O nze vrijwilligers zich al sinds vorige week hebben
ingezet met het klaarmaken van het terrein
R aadsleden en burgemeester Kylian van Wensdorp
ons goed besturen
P aul Bahlmann, die veertig jaar geleden ooit
Begonnen is met de Huttenbouw, trots is op onze
Stichting
U ziet het: er valt genoeg te beleven op de
Huttenbouw!

