Zaterdag 31 mei 2014

PROGRAMMA zaterdag 31 mei 2014:
10.00 uur Het hek gaat open, alle bouwers
komen het bouwterrein op.
10.15 uur Vertrek naar het zwembad.
11.45 uur Kinderen weer terug naar het
terrein.
12.00 uur Schafttijd, er gaat gegeten worden.
12.30 uur Schafttijd zit erop, de hutten
kunnen worden afgebouwd en
aangekleed.
15.45 uur Stoppen met bouwen, opruimen en
spijkers zoeken. Spijkerbode wordt
uitgedeeld.
16.00 uur De kinderen gaan naar huis om
hun slaapspullen te halen.
20.00 uur De kinderen kunnen hun bed
opmaken en de ouders en
belangstellenden mogen de hutten
bekijken.
21.00 uur De ouders en belangstellenden
moeten het terrein verlaten.
21.30 uur Verzamelen voor de fakkeloptocht.
22.45 uur De kinderen gaan naar de hutten.
??.?? uur Oogjes dicht en snaveltjes toe.
Welterusten
Van de voorzitter”
Dat is lekker wakker worden.
Het lijkt wel zomer. Gister sloot ik
af met hoe het af zou lopen met
het avond spel voor de
vrijwilligers: “HINTS”. De mannen hebben
gewonnen. Het was een nek aan nek race,
maar de vrouwen moesten toch het onderspit
delven. Nou ja, volgend jaar beter. De tussen
stand tot nu toe in 16 jaar KSB is 11-5 voor de
vrouwen. De dag vandaag…. Na een stevig
ontbijt (wat ik normaal niet doe) kan de
zaterdag beginnen. We zullen de kinderen
weer verwelkomen en dan gelijk opstellen om
naar het zwembad te gaan. Natuurlijk worden
er weer een aantal vrijwilligers in het water
gegooid. Woedie is ook een enorme zwemfan,
maar ging toch maar niet in die enorme
watermassa. Even voor 12en moesten we
weer terug naar het huttenbouwterrein, want
het was tijd voor de lunch. Vanmiddag gaan
we naar het A.L.C. veld voor de waterspellen.
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Ook dat zal weer hilarisch worden. Hierna
zullen de kinderen na het uitdelen van “de
Spijkerbode” weer huiswaarts keren, om
vanavond weer terug te keren met ouders en
belangstellenden. Vergeet niet je matras en
slaapzak mee te nemen, want het slapen gaat
DOOR!!! Hoera eindelijk weer. Natuurlijk
voorafgaand eerst de “fakkeloptocht”. Graag
nog een mededeling voor de ouders en
belangstellenden:
Zouden jullie vanaf 21.00 uur het huttendorp
willen verlaten? Wij kunnen dan gelijk
beginnen met het opstellen van de kinderen
voor de fakkel- en lampionnen optocht. Wij
hopen dat er zo veel mogelijk mensen langs de
route zullen staan. De route vindt U elders in
deze Spijkerbode. Graag tot morgen op alweer
de allerlaatste dag van KSB 2014.
Nog een hele fijne dag, maar natuurlijk veel
belangrijker en hele fijne avond en nacht.
Tot morgen!!!

MEDEDELINGEN:

- De belangrijkste van allemaal:
- Het slapen gaat door, dus
neem je slaapspullen en (niet
te grote) matrassen eventueel
drinken en chips mee
vanavond. Geen alcohol en
energiedrank!!
-

-

-

-

neem je goede humeur mee
zorg dat de kinderen dichte schoenen
aan hebben ivm eventueel verdwaalde
spijkers
doe geen kostbare spullen in de tas van
uw kind
gevonden voorwerpen kunnen maandag
2 juni worden opgehaald bij het
persboetje/ijsboetje tussen 19:30 en
20:30 uur
Zorg dat uw kind een plastic tas mee
heeft, waar hij/zij haar jas in kan doen.
Alle foto’s van K.S.B. 2014 zijn vanaf
nu te zien op:

www.kinderspelenbouw.nl
Foto’s zie: www.kinderspelenbouw.nl
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Het bouwen van de hutten…….
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Wat wordt het mooi.

“Schafttijd”

Waar is hier de nood uitgang???

Wat heb ik mee gekregen op brood?
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Geen uitleg nodig…..
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Wij zijn goed bezig…..
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ROUTE
FAKKELOPTOCHT

Start op het KSB terrein richting het café
→ kruispunt rechtsafslaan de Dorpstraat
op → links afslaan naar Burg.P.Kromplein
→ rechtsaf naar de Populierenlaan → 2e
weg links af de Lijsterbeslaan op → eind
van de Lijsterbeslaan rechtdoor naar de
Esdoornlaan → voor het café rechtsaf de
Dorpstraat op → linksaf Noordzicht op,
daarna rechts aan houden Parklaan op →
Parklaan geheel doorlopen → einde
Parklaan linksaf de Kronkelbaan op →
Kronkelbaan volgen tot Schoolwerf →
rechtsaf Schoolwerf op → linksaf de Dreef
op naar het KSB terrein.
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Mocht ze een miljoen winnen, zou ze veel
mensen blij maken die het hard nodig hebben.
Verder wil ze nog meedelen: “Petje af voor alle
vrijwilligers die dit mogelijk maken”.
Herkenningsteken Rood:
We hebben eerste plaatjes bekeken, en
daaruit hebben we een aliën gekozen voor ons
herkenningsteken.
Gewoon omdat we
deze er leuk
uitvonden zien.
We hebben er met
bloed, zweet en
tranen aan gewerkt.
Samen met onze
super vrijwilligers
hebben we dit
prachtstuk voor
elkaar gekregen.
Vooral Guendalina
heeft het heel goed gedaan.

Sponsor van vrijdag:
Voet en Relax Gea Huiskes.
Eigenaresse is Gea
Huiskes, ze is 50 jaar en
woont met man en 3
dochters in Abbekerk.
Gea deed mee aan sportles
en daar kwam ze veel
mensen tegen met
voetproblemen. Hierdoor raakte ze
geïnteresseerd in voeten. Ze is een opleiding
tot pedicure gaan volgen en zit inmiddels 10
jaar in het vak. Ze behandeld allerlei voeten
die moeilijk of makkelijk zijn.
Gea eet het liefst van de Franse keuken. Ze
doet aan total body work out en fitness.
Dit is het eerste jaar dat ze KSB sponsort. Dit
doet ze omdat ze het een goed initiatief vind
en haar 3 dochters gingen altijd met veel
plezier naar het huttendorp. Alicia en Brittany
doen nu nog mee als vrijwilliger. Gea vind zelf
de fakkeloptocht het leukste onderdeel van
KSB.

Vrijwilliger van de dag:
Boedha of Rob Huibers.
Woont in Abbekerk en is 23
jaar. Hij is monteur van
beroep. Boedha is nog vrij
man, dus als er iemand
interesse heeft …. Zijn
lievelingskostje is andijvie.
Hij mag graag zijn pols
trainen. Gordon is zijn idool,
omdat hij homo is.
Dit jaar is het 4e jaar dat hij meedoet aan KSB,
gewoon omdat het leuk is. Het
avondprogramma vindt hij het leukste
onderdeel.
Als hij een miljoen wint, gebruikt hij dat om uit
Europa te vertrekken.
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Meisje van de dag:
Inge Boelis is haar naam en
ze woont in Abbekerk. Ze is
10 jaar en zit op OBS de
Plaats. Pizza en patat zijn
haar lievelingsgerechten.
Streetdance is de sport die
ze beoefend. Haar idool is
Cloë, omdat ze gezellig,
aardig en de beste
huttenbouwer is. Later wil ze graag juf worden.
Dit jaar doet Inge voor de 1e keer mee, omdat
het gezellig is en het is leuk om te timmeren. ,
Ze maakt de hut samen met Nikky, Sarah,
Maaike, Roos, Anouk, Eva, Lotte en de
jongens natuurlijk. Het slapen in de hut lijkt
haar het leukste, dus ze hoopt dat dat dit jaar
door gaat.
Met een miljoen zou ze een huis kopen en
gaan shoppen.
Verder wil ze meedelen, dat ze leuke spellen
doen en het gezellig vindt met haar
vriendinnen.
Herkenningsteken Paars:
Iedereen had al
een raket of zoiets
gemaakt, maar wij
wilden iets
origineels. Dus
daarom hebben we
voor een aliën
gekozen in een
ruimteschip. Het
werken aan het
herkenningsteken
viel wel mee. Zo moeilijk was het niet.
Ongeveer 2 dagen hebben we er over gedaan.
Renée is de ontwerpster.

jaargang 16

was wel de hele
ochtend smeren geblazen met het heerlijke
zonnetje.
Website beheerder van
het project:
Hallo mijn naam is Randy
de Vries 20 jaar uit
Abbekerk. Ik beheer de
website:
www.kinderspelenbouw.nl
Ik doe voor de 2e keer
mee en dit jaar hebben we de hele website
vernieuwd. De studie die ik volg is nogal
ingewikkeld, maar als ik ben geslaagd wil ik
wat gaan doen in de I.C.T. wereld. Even over
mezelf: Het liefst eet ik GEEN groente, de rest
maakt niet uit. Mijn vriendin heet Inge
Podgorski en zij is heel lief. Ook heb ik nog
andere familie die meedoen aan dit te gekke
project. Mijn grote broer Moreno (bestuurslid),
Mijn vader Douwe (hij rijdt de pallets waarmee
wordt gebouwd), Tante Carina (hoofd van “de
Spijkerbode”) en mijn neefje Michiel (vrijwilliger
in groep geel). Ook mijn Opa doet zijdelings
mee. Hij is met “Garage Kool” één van de
gelukkig vele sponsors die dit project financieel
mogelijk maakt. Tijdens het gesprek met de
persmuskieten werd er gevraagd of ik een
sport beoefen. Mijn antwoordt is nee, ik ben
niet zo’n uitslover. Verder wil ik meedelen dat
Abbekerk en omgeving trots kan zijn dat dit
project goed is georganiseerd en alleen maar
door vrijwilligers wordt gedragen.
FANTASTISCH!!!

Sudoku 3:
3

E.H.B.O.:
Nadat de poort was open
gegaan werden de kinderen opgesteld en
gingen we met z’n allen naar het zwembad.
Vandaag zijn Bianca en Mariska de zusters in
het huttendorp.
De ochtend verliep erg rustig, een bloedneus,
een paar pleisters en wat schaafwondjes. Het
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-van de SpijkerredactieAvond programma voor de vrijwilligers.
Vrijdag 30 mei:

“HINTS”

Het beruchtste spel wat gespeeld wordt tussen
mannen-vrijwilliger & vrouwen-vrijwilligers in
Abbekerk en omstreken tijdens KSB.
De avond begon om 20.30 uur.
De vrouwen kregen nog een extra kwartiertje
van de spelleiding om de tactiek goed door te
spreken. Ook de mannen namen van deze tijd
gebruik om alles nog eens goed door te
spreken. Nadat het voor iedereen duidelijk was
werd er begonnen met het spel. De spanning
was vanaf het begin om te snijden. Zoals altijd
kan het niet helemaal goed gaan bij KSB en de
regels gingen niet goed. Er werden nieuwe
kaartjes gemaakt en de mannen en de
vrouwen mochten ieder 3 x raden. Uiteindelijk
hebben de mannen aan het einde weer
gewonnen. Ze maakten er een groot feest van
zoals alleen mannen dat kunnen. Volgens ons
is de tussenstand na 16 jaar KSB: 11 – 5 in het
voordeel van “de vrouwen”. In de pauze
werd iedereen weer getrakteerd op een
overheerlijk “Tukkie Speciaal”. Daarna
ging de avond nog eventjes door tot in de
vroege uurtjes. Welterusten en morgen weer
fris een fruitig aan de ontbijttafel.
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Jongen van de dag:
Naam: Sander Dam, 10 jaar uit
Abbekerk.
Voor de hoeveelste keer doe je
mee?
“6e keer”.
Waarom doe je mee?
“Ik vind het heel leuk”
Wat vind je het leukst aan KSB?
“Hutten bouwen”.
Wie zitten er bij jou in de groep?
“Teun – Jim – Jort – Merlijn – India – Isa &
Dijna”.
Op welke school zit je?
“O.b.s. de Plaats in Abbekerk”.
Wat eet je het liefst?
“Chocola”.
Met wie heb je verkering?
“Ja, met India”.
Wat wil je later worden?
“Weet ik niet”.
Heb je nog andere familieleden die meedoen
aan KSB?
“Mijn broer, mijn moeder (catering) en mijn
vader (nachtwacht)”.
Aan welke sport doe je?
“Voetbal”.
Wie is jouw idool?
“Mijn Oma, omdat zij heel cool is”.
Wat zou je doen met een miljoen?
“Een Eenhoorn kopen”.
Wist u dat:
- … Livensky gister alle soepkommen
heeft afgewassen
- … Stefan niet in het water durfde. Hij
had een hele horde kinderen achter
zich aan die hem in het water wilde
gooien
- …. de mannen gister hebben
gewonnen met hints
- … de ijsbaan lekker aan het opdrogen
is
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Sponsor van de dag:
Bouwbedrijf Bruijns.
Een aannemersbedrijf
dat is gestart door de
heer Bruijns en later
overgenomen door zijn
zoon en 2
schoonzoons. Het
bedrijf is gevestigd in
Opmeer. Het bedrijf is
sponsor, omdat ze het een geweldig project
vinden. Bert Vijn is een van de eigenaren. Hij
is 45 jaar, woont in Abbekerk en is getrouwd
met Lydia Bruijns. Samen hebben zij 3 zoons.
Bert zit al 25 jaar in het vak. Bert eet het liefst
sla met gebakken aardappelen en een
kipkroket. Hij voetbalt bij de veteranen van
ALC. Zelf is hij nachtwacht bij KSB, zoon Mees
is deelnemer en zonen Jesse en Daan zijn
vrijwilliger. Als ik een miljoen win, geef ik
natuurlijk alles aan KSB.
Verder hoop ik dat het geweldig weer blijft en
dat de nacht lang mag duren.

Dagboek van de Pers:
De dag begon opnieuw om half 9. Met een
stralende dag zijn we eerst gaan ontbijten.
Dave Severins heeft weer een hele pot
pindakaas achter zijn kiezen. De rest heeft
genoten van ham – kaas – zoetigheid en
eieren. Nadat alles was opgegeten begon de
corvee. Toen was het wachten tot het hek
open ging en alle kinderen weer naar binnen
mochten. Iedereen (ook onze Woedie) hadden
er weer erg veel zin in. Lekker weer,
zaterdagochtend, WE GAAN ZWEMMEN!!!
Bijna iedereen is het zwembad in geweest en
ook een aantal vrijwillgers zijn het zwembad in
gegooid met hun kleren nog aan.
Kwart voor 12 was het weer tijd om naar het
bouwterrein te gaan, want het is weer
schafttijd. Hierna kon de laatste hand gelegd
worden aan de hutten. Ondertussen komen de
juryleden om de hutten te keuren. Er wordt erg
op het thema gelet. Er zijn zelfs jongen die
ruimtehelmen hebben gemaakt. We zijn
benieuwd welke hut zal winnen. Tot vanavond.
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PROGRAMMA zondag 1 juni 2014:
07.00 uur
07.30 uur
08.30 uur
08.45 uur

Opstaan
Ontbijt bij de eigen hut
Rommel in en om de hut opruimen.
Iedere groep gaat iets voor het
afscheid doen.
09.00 uur Afsluiting met zijn allen.
09.15 uur Spijkerbode wordt uitgedeeld.
09.30 uur De kinderen gaan naar huis en de
vrijwilligers beginnen met
opruimen.
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SPONSORS HUTTENBOUW PROJECT 2014:
Autobedrijf Gerard Mooij
Bloembinderij Nellie
Bruidsmode Change
de Verwer Schildersbedrijf
DeWalt gereedschap
Dierenpension de Boerdik
Garage Kool
Gemeente Medemblik
Website beheer Randy de Vries
Hessing Supervers
Hilhorst Bouwbedrijf Amsterdam B.V.
Hollands Warme Service
Meijners & Groot Bestratingen
Roger Sakey Gipswanden
Ronalds Notenkraam
Swier Installatiebedrijf
Tankstation Lambertschaag
van Saarloos vleeswaren op de markt
Voet & Relax, Gea Huiskes, medisch pedicure
Zonwering-Nederland
KBH Gipswanden
Administratiekantoor A. Sinnige
Bakker de Houthandel
Buck Bouw “Spijkerharde kwaliteit”
Café Restaurant Snackbar “Het Nieuw Bonte Paard”
Interhome v.o.f.
Koos Verbart en zoon Installatietechniek
Kosmema
Spar van Santen
Stucadoors & spuitbedrijf de Snaijer
Rabobank Hoorn - Midden Westfriesland
Nutsdepartement Abbekerk - Lambertschaag
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Opmeer
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Oostwoud
Abbekerk
Wognum
Abbekerk
Zwaagdijk
Amsterdam
Lambertschaag
Abbekerk
Abbekerk
Onderdijk
Abbekerk
Middenmeer
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Hoogwoud
Hoogkarspel
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Hoorn
Abbekerk
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Onze dank gaat ook uit naar de volgende organisaties en personen
voor hun medewerking in welke vorm dan ook:
Stichting Dorpskrant
Ballast Nedam
Brand Beveiliging Alkmaar
Jongerencentrum “de Bunker”
Bouwbedrijf Bruijns
Brandweer Medemblik, blusgroep
Gam Bakker Transport
Gourmet
Graham & Brown
Grasdrogerij Hartog
Ijsvereniging A.L.IJ.V.
Kuijper Zouthandel
Mixfix Noord BV Koffie & koffiemachines
Molenaar Transport (koelwagen)
Simon Loos Transport
Stichting Dorpshuis de “Nieuwe Haven”
Stichting JONK Geluidsapparatuur etc.
Vader Verhuur Toiletwagen
Veldboer Eenhoorn Horeca & Grootverbruik
Verwol projectafbouw
Via Sofia Reclame geschenken
Voetbal Vereniging ALC
Zwart infracare
KARO Zeil voor op de hutten
T.C. Combi Groen
De Lange B.V. houtvezel en zaagsel
Zwembad “de Spetter”
Vrachtwagen chauffeur
Cor Verhart
Eric Coevert
Richard Schouten

Abbekerk
Amsterdam
Alkmaar
Abbekerk
Opmeer
Abbekerk
Middenmeer
Hoogkarspel
Middenmeer
Abbekerk
Abbekerk
Stompetoren
Leeuwarden
Br. Op Langedijk
Wognum
Abbekerk
Abbekerk
Barsingerhorn
Zwaag
Opmeer
Zwaag
Abbekerk
Wervershoof
Zwaagdijk
Wormerveer
Ursem
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Lambertschaag
Abbekerk

Andries van Veen
Marco Blaauwbroek
Daniëlle Ros
Frans Feld
Bert Vijn
Abbekerk

Jan Konijn
Johan Ros
Monica Bruinsma
Marco van Stralen
Douwe de Vries
P. Groot – J. Boeder

Fia Balk
Johan Ros
Pascal Kasten
Manfred Groeneveld

Nick Ros

En natuurlijk gaat onze DANK uit naar alle

die aan dit project hebben meegewerkt!!!
Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2014
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