Zondag 1 juni 2014

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.

Van de Voorzitter:
Voor de laatste keer zeg ik
goeiemorgen……….
Wat al weer een drukte op het
huttenbouwterrein. De kinderen
staan half slapend hun laatste energie deeltjes
te verbruiken.
Een kleine terugblik……….
Gisteravond het ouderkijkuurtje het was
passen en meten maar het paste! Wat een
drukte en gezelligheid.
Aansluitend alle lampjes door het dorp. Wat
blijft dat toch indrukwekkend om te zien.
Brandweerman Wesley heeft goed laten horen
aan het dorp dat we aanwezig waren. Gevolgd
door het enthousiaste zingen kon het niet
missen dat Abbekerk opgeschrikt werd.
In dit stukjepak ik gelijk mijn kans om alle
vrijwilligers te bedanken wat een top team
hadden we. SUPER!!! Zonder jullie is er geen
KSB. Mijn petje af voor “mijn” bestuur. Wat
hebben wij er samen goed voor gezorgd dat
het een feest is geweest!!
Het zit erop KSB 2014 is geweest. We kijken
terug op 4 mooie dagen.
Tot volgend jaar!!!!
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MEDEDELINGEN:
- gevonden voorwerpen kunnen maandag
2 juni worden opgehaald bij het
persboetje/ijsboetje tussen 19:30 en
20:30 uur
- Tijdens het opruimen en afbreken van de
hutten is het VERBODEN voor kinderen
op het terrein
- Je hebt misschien gelezen of gehoord,
dat de foto’s van de huttenbouw te zien
zullen zijn op
www.kinderspelenbouw.nl Op dit
moment staan al een deel van de foto’s
op de site. We zullen proberen om aankomende week alles op de site te zetten.
Wist U dat…..
- ….. Vrijwilliger PETER GROOT (52)
afgelopen vrijdag jarig
was? Hij was alleen
spontaan zoek deze
dag. Peter alsnog van
harte Gefeliciteerd.
- ….. Knutselmuts
Tineke vanochtend 8 eieren meenam
voor het ontbijt. (eet smakelijk)
- ….. Het bestuur zeer tevreden is op al
haar vrijwilligers.
- ….. Onze Woedie een echte
kindervriend is geworden.
- ….. Koen heel zoet is met een rol
afzetlint
- …. er 10 zakken tyribs doorheen
gegaan zijn dit jaar
- dat Thijs en Camilla gisteravond
gezellig diner bij kaarslicht hadden. 2
porties kaasstengels
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Vrijwilliger van de dag:
De keus is vandaag
gevallen op een
bijzondere vrijwilliger:
Tineke Meijners. Een
vrijwilliger die met het
KSB virus is besmet. Al
jaren verzorgt zij de knutsel & schmink
activiteiten. Fantastisch hoe zij met kinderen
en vrijwilligers omgaat. Tineke is 49 jaar en
woont niet alleen in Abbekerk, maar ook recht
achter haar knutseltent. Het is alweer voor de
8e keer dat zij bij KSB is te vinden. Het leukste
van KSB vindt zij de gezelligheid met elkaar.
Het beroep dat Tineke uitoefent is Productie
assistente en vooral moeder. Maar liefst 4
kinderen hebben zij en haar man Mathé groot
weten te brengen. Alle 4 hebben ze
meegedaan aan KSB als deelnemer, maar ook
als vrijwilliger en de oudste ook nog als
bestuurslid. En als je dan bedenkt dat haar
man ook nog één van de vele sponsors is, kun
je eigenlijk wel zeggen dat dit een echte KSB
familie is. De redactie van de Spijkerbode kan
niet anders zeggen: SUPER!!!
Terug naar Tineke, wat eet je het liefst? Alles.
Het maakt Tineke niet uit alles vindt zij erg
lekker. Op de vraag: wat zou jij later graag
willen doen? Een mooi antwoordt: “Als ik later
kleinkinderen krijg, wil ik daar ontzettend van
genieten”. Nou Tineke wij van de redactie
hopen dan ook dat zij mee zullen doen aan
KSB en misschien ben jij dan nog steeds de
“Opper-Knutsel-Muts”. Er zijn nog steeds
kinderen van haar die als vrijwilliger meedoen:
Jimfrey en Collin. Naast KSB is Tineke ook
vaak te zien bij de plaatselijke voetbalclub
A.L.C. en op hetzelfde terrein doet zij aan
bootcamb. Tineke, wat zou jij doen met een
miljoen? “Een hele mooie boot kopen en er
dan leuke tochten mee varen”. Wij willen
Tineke bedanken voor dit fijne gesprek en nog
veel succes met de laatste loodjes. En
natuurlijk, heel graag tot volgend jaar.
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Herkenningsteken
Oranje:
We hebben met
elkaar eerst een
plaatje gezocht van
internet. De tekening
zelf is alleen wat te
dik geworden.
We hebben dit
gemaakt met Demi,
Thalissa en Cloë. Het
herkenningsteken hebben we in ongeveer 1,5
uur gemaakt.
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Meisje van de dag:
Haar naam is Sam
Oortgiesen, ze is 11 jaar en
woont in Oostwoud. Sam zit
op OBS De Koet.
Haar lievelingseten is pizza.
Ze heeft verkering met
Noah. Later wil ze graag
architect worden.
De sporten die ze beoefend zijn turnen en
musical.
Dit is de 2e keer dat ze meedoet aan KSB. Ze
vindt het een erg leuk project. Een voorkeur
voor een onderdeel van KSB heeft ze niet,
alles is leuk. De hut maakt ze samen met Ilse,
Myrthe, Merlijn en Kim.
Een heel groot huis kopen is het eerste wat ze
gaat doen als ze een miljoen wint.
Verder wil ze meedelen dat ze het jammer
vindt dat de hutten dit jaar niet op het gras
worden gebouwd.

Foto’s zie: www.kinderspelenbouw.nl

Zondag 1 juni 2014

Sponsor van
dag:
Op deze laatste
dag is de keus
van de sponsor
gevallen op een
nieuwe sponsor
te weten:
Annie (61) en Theo (62) Sinnige. Zij eten graag
mosselen en hun sport is badminton.
De naam van het bedrijf is:
Administratiekantoor Sinnige v.o.f.
Het werk wat Annie en Theo doen is
boekhouden en zij doen alweer 15 jaren. Zij
sponseren KSB, mede omdat de kleinkinderen
meedoen en vinden het belangrijk dat er zoiets
wordt georganiseerd. Het leukste aan KSB is
dat de kinderen zo leuk met elkaar bezig zijn.
Wat zou U doen met een miljoen? “Een
wereldreis maken en dit project blijven
sponseren. Verder wil dit echtpaar nog graag
meedelen: “Jullie treffen het op dit moment met
het weer en wij vinden het geweldig dat er
zoveel vrijwilligers zijn die zich belangeloos
inzetten voor de jeugd.

Stukje van de nacht:
1e shift: Lekker chaotisch druk. Na de
fakkeloptocht werd er eerst een tijdje flink heen
en weer gerend. Iedereen moest zijn laatste
energie kwijt. De kleintjes sliepen uiteindelijk
rond 12-en. Een groot deel was nog wakker
om 3 uur. Toch een paar kindjes die liever
thuis wilden slapen. Ouders gebeld en deze
kindjes werden opgehaald.
2e shift: Het was een leuke, drukke nacht. Er
zijn 28 kindjes naar huis gegaan. Een kindje
had nog een hand epen gehaald, nog een
geschaafde knie. Verder was het gezellig. De
catering was top, heerlijke soep.
Gr. Raymond, Gerard, Bert, Manfed, Mariska
en Stella.
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Herkenningsteken Blauw:
Het thema is de ruimte
en we wilden niet net als
veel andere groepen
een aliën. Vandaar dat
wij voor andere dingen
uit de ruimte hebben
gekozen. We hebben
het herkenningsteken
gemaakt met
Sebastiaan, Minoesch,
Xena en Jeffrey.

Vrijwilliger van de nacht:

Raymond Kuhr is 42 jaar en woont in
Abbekerk. Dit is de eerste keer dat hij meedoet
aan KSB, omdat zijn dochter meedoet en hij
het een goed initiatief vindt. De saamhorigheid
vind hij het mooiste van het hele project. Hij is
getrouwd met Debbie. Met Rotti en Sushi
maak je hem heel blij. Later wil hij op tijd
kunnen stoppen met werken en hij hoopt
gezond te blijven. Hij doet aan Bootcamp bij
badmeester Collin. Zijn idolen zijn zijn
kinderen, omdat hij trots op ze is.
Als hij een miljoen zou winnen, zou hij een leuk
feest geven. Verder wil hij nog meedelen dat
hij vindt dat de vrijwilligers heel goed werk
doen.
Van de gespierde mannen van de pers
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Een speciaal woord van dank!!
Vandaag op de laatste dag van KSB 2014 en
ook dat de laatste krant naar de drukker gaat,
nemen we afscheid…….
Afscheid van onze drukker. Jarenlang heeft hij
voor ons “de Spijkerbode” gedrukt. Elk jaar
weer kwam hij belangeloos opdagen, maar nu
vindt hij het welletjes.

Oplossing zoek de verschillen (vrijdag):

ANDRIES VAN VEEN, ontzettend
bedankt voor het drukken van “de
Spijkerbode”. Wij begrijpen je besluit, maar we
zullen je verschrikkelijk gaan missen. Altijd
weer die tijdsdruk, soms het haperen van de
pers. Komt de krant op tijd af, of gaan we het
niet redden. Uiteindelijk hebben we het altijd
weer gered.
Namens het bestuur en ons tweetjes,
nogmaals: BEDANKT!!!!
De Redactie van “de Spijkerbode”,
Carina & Jan.
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Namens het bestuur
Allemaal ontzettend BEDANKT!!!
Tot volgend jaar bij:
Kinder – Spel & Bouw 2015
donderdag 14 mei
t/m zondag 17 mei
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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!!!
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