Huttenbouw nieuws
We zijn weer begonnen.
Ondanks het weer van gisteren is toch bijna iedereen gekomen en het modder valt gelukkig mee. En het getimmer
en het gezaag gaat lekker
door. Het spijkermagazijn had
het ook druk met iedereen die
nog spijkers wilde hebben.
Zoveel spijkers dat het nu
bijna op is.
De hutten zijn allemaal klaar
om morgen versierd
te worden.

8
1
20

L
A
V
A
N
CAR

Morgen gaan we de
hutten versieren. Vergeten jullie geen versieringen mee te
nemen zoals vlaggen
en posters?
Het stoepkrijt krijgen
jullie van ons

Houdt goe
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Jullie kunnen je nog
steeds opgeven voor
de Huttenbouw Got
Talent en Wedden dat
ik het kan. Dit kan nog
tot woesdag 12.30 uur
bij de administratie
keet.
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Huttenbouw nieuws
Ook dit jaar kwam
n
McDonalds Alphe
g,
met een verrassin
namelijk ijsjes.
Heerlijk die ijsjes
s.
van de McDonald

KOM JE DONDERDAG
AVOND OOK? HET ZOU
LEUK ZIJN ALS JE VERKLEED KOMT, ALS EEN
KABOUTER OF EEN FEE.
vERZIN IETS LEUKS EN
ORGINEEL EN KOM IN
HET KRANTJE.

Het was in de zomer van 1969
of nee, het was die van 1991 dat
ikzelf met hamer en zaag in de weer
ging bij de huttenbouw in Hazerswoude.
Een geweldige week tot de afsluiting,
waarbij de brandweer een schuimbad
maakte.
ik dacht dat je daar goed in kon duiken,
maar dat kan dus niet. Schuim remt je val
matig. Dat heeft mijn liefde voor de huttenbouw een jaar of wat bekoeld. Mijn liefde
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voor schuimparty’s was redelijk
weer
treug (vraag maar aan Johan). Toen mijn
zoon vorig jaar mee deed en het geweldig
naar zijn zin had, en ik begreep dat er een
tekort aan vrijwillegers was, heb ik mij
aangemeld. Behalve de hamers die s’nachts
door kloppen in mijn hoofd, heb ik een top
week.
Nu ik weet hoe een schuimbad werkt,
zou dat een top afluiting zijn.
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Ronald Sol uit wijk E

Geprint door:

Dit jaar is de prijs voor de
verkoop, op de donderdag,
omhoog gegaan. Namelijk
van 50 cent naar 1 euro.
Willen jullie voor is het
woensdag krantje een advertentie met wat je gaat
verkopen? Kom dan naar
de
administratie keet.

Vormgeving door:

Jessica Wortman

