Zaterdag 16 mei 2015

PROGRAMMA zaterdag 16 mei 2015:
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:
Wat een domper
vanmorgen, regen na al 2
prachtige dagen viel dat
erg tegen. We hebben
evengoed de pas erin
gezet richting het
zwembad. Regen of niet,
de kinderen hebben zich
prima vermaakt. Het bad lag weer vol met
kinderen en vrijwilligers. Bij terugkomst op het
bouwterrein zag alles er somber uit. Grijze
lucht, natte hutten, bah!! Met de jongsten zijn
we gaan schuilen en na de lunch was het
droog. Het zonnetje komt er inmiddels ook
weer een beetje dor. De voorbereidingen voor
de avond zijn in volle gang. De fakkels worden
voorgebrand, ook de lampionlichtjes zijn
voorzien van batterijen, het plastic voor om de
hutten wordt gesneden. Ook de
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nachtwakers zijn er weer klaar voor, want:
HET SLAPEN IN DE EIGEN
GEBOUWDE HUTTEN GAAT DOOR!!!
Wat een feest om deze fantastische dagen zo
af te sluiten.
De KSB liederen: “Holder de bolder……., en
Oe Aa KSB……, schalden weer over het
bouwterrein. Wat een enthousiasme, SUPER!!!
Wij hopen op een hele leuke en gezellige
avond. Tot slot….., Meiden jullie hebben het
gedaan!! De vrouwen hebben onverwoestbaar
en hebben gewonnen met HINTS, 19 mannen
– 21 vrouwen. Tussenstand staat nu op 12
vrouwen – 5 mannen!! Ik wens iedereen een
hele leuke en gezellige avond toe.
Tot straks……!!

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.

Foto’s zie: www.kinderspelenbouw.nl
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MEDEDELINGEN:

- De belangrijkste van allemaal:
- Het slapen gaat door, dus
neem je slaapspullen en
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
18 mei worden opgehaald bij het ijsboetje
tussen 19:30 en 20:30 uur
Tijdens het opruimen en afbreken van de
hutten is het VERBODEN voor kinderen
op het terrein
Alle foto’s van K.S.B. 2015 zijn vanaf
nu te zien op:

www.kinderspelenbouw.nl
Vrijwilligersavond 15-05-2015:
Vrijdagavond 20:30, dat betekent voor de
vrijwilligers HINTS!!!. De strijdbijl tussen de
mannen de vrouwen is weer opgegraven. Het
was weer een grote gekte. Veel geschreeuw
en gezelligheid de hele avond lang. Er waren
veel wel bekende zinnen van vorige jaren en
een aantal leuke nieuwe. Raden was soms erg
lastig, maar ging toch heel goed. Bijna alle
vrijwilligers zijn aan de beurt geweest om een
zin uit te beelden, zelfs de groentes. Om een
uur of 12, na een hevige strijd, was er toch een
winnaar. De eindstand was 21-19. En wie
hebben gewonnen???? Natuurlijk de
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Jongen van de dag:
Hoi, ik ben Stef en ben
vandaag jongen van de
dag. Wonen doe ik in
Midwoud en ik ben 10
jaar oud. Ik zit op e
Kloet op school en
voetbal bij MOC. Met
eten lust ik alles
behalve spruitjes. Volgens Livensky is hij mijn
idool, maar dat is hij niet hoor. Ik doe al voor
de 3e keer mee en zit in groep rood. We zitten
met te veel kinderen in de hut om op te
noemen. Het leukste van KSB vind ik het
slapen in de hut. Als ik een miljoen zou
winnen, zou ik een groot huis kopen.
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Vrijwilliger van de dag:
Ik ben Jaap de Jong,
maar zeg maar Japio
hoor. Ik woon in
Abbekerk, 51 jaar oud en
ben getrouwd met
Ageeth. De port die ik
beoefen is motorsport.
Macaroni is mijn
lievelingseten. Van beroep ben ik tegelzetter.
Als ik later groot ben, wil ik rentenieren.
Dit is de 5e keer dat ik meedoe aan KSB. Ik
ben vrijwilliger bij de zaaghoek. Mijn zoon Nico
en vrouw Ageeth zijn ook vrijwilliger bij dit
project. Als ik een miljoen zou winnen, zou ik in
de tropen gaan wonen.

Foto’s zie: www.kinderspelenbouw.nl
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Sponsor van de dag:
Zonwering-Nederland B.V.
Hallo, ik ben Petra van
Zonwering-Nederland.
Ons bedrijf verkoopt,
monteert en
onderhoud binnen- en
buitenzonnewering in
de utiliteitsbouw. Dit
bedrijf is van mijn man
Frits. Hij zit al 35 jaar
in het vak en heeft dit
niet van een vreemde.
Zijn overgrootvader is
met het bedrijf
begonnen en daarna is het overgegaan van
vader op zoon. Ik ben zelf begonnen door
Frits. Hij had het erg druk met zijn bedrijf, dus
besloot ik hem te helpen en dat doe ik nu al
weer zo’n 10 jaar lang. Zelf ben ik 49 jaar oud
en vind KSB erg gezellig. Het plezier van de
kinderen en de sfeer op het terrein vind ik erg
leuk. Sperziebonen en komkommer vind ik erg
lekker, maar het liefst eet ik fondue. Mijn zoon
Livensky doet ook mee met KSB. Hij is
vrijwilliger bij de hutten in groep Rood.
Wij sponsoren KSB, omdat wij het belangrijk
vinden dat er activiteiten zijn (voor de
kinderen) in het dorp. Daarom sponsoren wij
ook ALC en Unknown. Als ik een miljoen zou
krijgen, zou ik mijn huis verbouwen en goede
doelen steunen. Verder wil ik meedelen dat ik
hoop dat KSB nog heel lang mag blijven
bestaan.

GEZOCHT – GEZOCHT – GEZOCHT

Ouders, familie en kennissen voor
het helpen opruimen van het
terrein op zondagmorgen!!!

Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2015

jaargang 17

Jarige van de dag:
Keano Philippo is vandaag 7
jaar geworden. Vanmorgen
heeft hij lego gekregen voor
zijn verjaardag. Hij woont in
Abbekerk en zit op voetbal.
Dit is de 2e keer dat hij
meedoet aan KSB. Dit jaar dit
hij in groep geel. Hij vindt het
heel leuk bij KSB.
Voor een miljoen zou hij een
drumstel als cadeau kopen.

Herkenningsteken: Wit
We hebben
herkenningsteken gemaak
met Carmen, Bòïn,
Guendalina, Daphne en
Verne. De rest van onze
groep was er niet ivm
vakantie of andere
bezigheden. Verne heeft het
idee voor een circuspaard
aangedragen. Het is wit en heeft met het
thema te maken. Het paard heeft een zadel,
maar die zie je niet door zijn dikke reet.
De tanden van het paard lijken geel, maar ze
zijn van goud. De prins zie je niet, maar hij zit
wel degelijk op het paard. Wij zijn heel trots op
ons herkenningsteken. Iedereen is het er over
eens dat ons herkenningsteken de mooiste is!!

Stukje van de knutselmeiden:
Ook vandaag weer een drukke boel bij de
knutsel. ’s Ochtends eerst zwemmen met alle
kinderen. Niet alleen de kinderen werden nat
…. Jente, Femke, Elena, en Meike werden
gevangen en met kleren en al het water
ingegooid.
Het gekste wat er vandaag gebeurd is, is dat
Femke geschminkt heeft en het werd nog mooi
ook.
Tenslotte willen wij ook nog even zeggen dat
de vrouwen hebben gewonnen met Hints!!!
Foto’s zie: www.kinderspelenbouw.nl
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Meisje van de dag:
Mijn naam is Kiki Horsten. Ik
ben 7 jaar en woon in
Abbekerk. Ik zit op OBS De
Plaats. Mijn lievelingseten is
poffertjes. Verkering heb ik
(nog) niet. Zwemmen is de
sport die ik doe. Shakira is
mijn idool, omdat ze zo mooi
kan zingen. Dit is de 2e keer dat ik meedoe aan
KSB, gewoon omdat het zo leuk is. We maken
de hut met Zoë, Robin, Fenna en Lieke. Het
bouwen van de hut is het leukste om te doen.
Op vakantie gaan dat is wat ik zou doen met
een miljoen. Verder wil ik nog zeggen dat KSB
super leuk is en dat Teije de leukste begeleider
is.
Vrijwilligster van de dag:
Mijn naam is Lida
Nieuweboer en ik ben
44 jaar. Ik heb verkering
met Rinke en wij wonen
samen met onze 3
kinderen in Abbekerk.
Van beroep ben ik
peuterleidster. Het liefst
eet ik de maaltijden van
ons cateringteam. Later
wil ik graag luieren. Als sport doe ik soep
roeren. Mijn idool is moeder Boeder, omdat ze
ieder jaar bakken vol heerlijke koek bakt voor
de vrijwilligers.
Ik denk dat dit ongeveer de 6e keer is dat ik
meedoe aan KSB als cateringmama. Eigenlijk
ben ik gewoon besmet geraakt met het KSBvirus doordat mijn kinderen meededen aan het
project. Op dit moment doet alleen mijn zoon
Jim nog mee als bouwer. Het leukste van KSB
vind ik de gezellige sfeer en de vrijwilligers die
ik iedere jaar weer terug zie. Als ik een miljoen
zou winnen, zou ik onder andere KSB
sponsoren. Verder wil ik iedereen nog veel
plezier wensen voor vanavond en voor de
kinderen “Slaap lekker in jullie hutten!”
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Herkenningsteken blauw:
Jelle verteld het een en
ander over het
herkenningsteken. Mark,
Milou, Isa, Bart, Jeroen
en hijzelf hebben samen
het herkenningsteken
gemaakt. We hebben
voor een blauwe olifant
gekozen, omdat een
olifant bij het circus hoort
en onze kleur blauw is. Mark heeft de olifant
getekend en de rest heeft hem geschilderd.
Jelle zou zelf ook wel een olifant willen
hebben. Hij heeft nog nooit op een olifant
gereden, maar wel op een blauwe kameel. Wij
zijn heel trots op ons herkenningsteken. Mark
je bent een topper!
Stuk je van de dag:
Om 10 uur stonden de kinderen alweer voor
het hek. Helaas regende het, maar dat bedierf
de pret niet. Toen de kinderen er waren gingen
we alweer eten opstellen, en op naar het
zwembad. Daar werden een aantal vrijwilligers
zoals gebruikelijk weer te water gegooid.
Terug van het zwemmen, en lekker smullen
van de lunch, mocht er om 12:30 eindelijk weer
getimmerd worden. De versieringen worden
vandaag ook weer opgehangen waardoor de
hutten nog leukere kleurtjes krijgen. Want
vandaag komt de jury natuurlijk langs om te
kijken welke hut het mooiste is.
Toen de zon eenmaal doorkwam kon de dag
niet meer stuk.
Dus ondanks het slechte weer van vanmorgen,
was het toch weer een top dag!

GEZOCHT – GEZOCHT – GEZOCHT

Ouders, familie en kennissen voor
het helpen opruimen van het
terrein op zondagmorgen!!!
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Bijzondere vrijwilligers:
Natuurlijk zijn alle
vrijwilligers bijzonder en
uniek, maar er zijn er ook
die zie je niet en
verrichten ook veel werk,
Deze mensen willen wij
eens naar voren halen.
Wij doen niet aan
vrijwilliger van het jaar.
De eerste die wij in het zonnetje willen
zetten is Andries van Veen. Andries
heeft jaren in de redactie gezeten van de
Dorpskrant. Daarnaast heeft hij jaren “de
Spijkerbode” gedrukt. Duizenden kopieën
zijn door zijn handen gegaan. Als het
project begon was Andries ook weer van
de partij. Alle dagen rond de klok van 2
kwam Andries naar de redactie voor een
kop koffie en een stukje
MoederBoederKoek en begon hij met het
drukken van de krant. En wanneer deze
klaar was, werden de mensen van de
“Pers” erbij gehaald om het krantje te
rapen, te nieten en uit te delen aan de
kinderen. Elke dag was het weer een race
tegen de klok. En hoewel de redactie in de
stress zat, bleef Andries juist heel kalm.
Vorig jaar heeft Andries te kennen
gegeven te willen stoppen. Wij vinden dat
erg jammer, maar respecteren zijn keuze.
“Andries Onwijs bedankt voor het vele
werk wat jij voor ons hebt gedaan”.
Natuurlijk ook een speciaal woord van
dank naar de dorpskrant voor het
beschikbaar stellen van de materialen.
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Een speciaal woord van Dank!!!
Het Bestuur van Stichting Kinder Spel & Bouw,
Wil het bestuur van het NUT Departement
Abbekerk – Lambertschaag bedanken voor
een geweldig cadeau. Elk jaar organiseert het
NUT in december tussen kerst en Oud &
Nieuw een ´kien´ avond in het Dorpshuis. De
opbrengst hiervan gaat dan naar een
vereniging of stichting die deze gift heel goed
kan gebruiken. Eind 2013 werd er gekiend en
de opbrengst was bestemd voor KSB. Omdat
we op de gemeentewerf de gemeente-boet
niet meer kunnen gebruiken lenen we elk jaar
een grote tent voor de catering. Onze wens
was om een eigen grote tent te hebben, zodat
we niet meer afhankelijk zijn. Deze tent is dit
jaar aangeschaft. FANTASTISCH!!! Nog
groter en breder als die we elk jaar konden
lenen. Bestuur van het NUT Departement:
Ontzettend bedankt voor dit geweldige
cadeau! Daarnaast hebben we nog een
kleinere aangekocht, voor de vrijwilligers die
elk jaar blijven slapen.

Oplossing Sudoku 2
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Bijzondere vrijwilligers:

Bijzondere vrijwilligers:

Nog een
vrijwilliger
die we op
de
voorgrond
willen halen
is Johan
Ros. Johan
heeft jaren voor de Grasdrogerij gewerkt
en vanuit zijn werk verzorgde hij toen heel
veel transportwerk. Voor aan- en afvoer
van het hout, het neerzetten en
verwijderen van containerbakken en de
terrein heftrucks (Manitou) om het hout van
het terrein te halen. Later is Johan voor
een ander bedrijf gaan werken als
chauffeur en ook konden we toen op zijn
medewerking rekenen. Overal waar hij wat
zag staan nam hij pallets voor ons mee.
Zijn dochter Daniëlle heeft ook meegedaan
als kind, vrijwilliger en bestuurslid. Wij
hebben jammer genoeg dit project afscheid
van haar genomen en dat was voor Johan
de reden om ook te stoppen of in ieder
geval iets minder te gaan doen. Jammer
voor KSB, maar: “Johan BEDANKT voor
al die vele jaren dat jij vroor ons een
hele belangrijke schakel bent geweest”.

Als laatste
in de rij
bijzondere
vrijwilligers,
willen wij
Douwe de
Vries uit
Abbekerk in het zonnetje zetten. Douwe,
vader van Bestuurslid Moreno (terrein / open afbouw) en Randy (website beheer) is
ook al jaren aan KSB verbonden. Als
vrachtwagenchauffeur (Simon Loos) rijdt
hij en rijdt in opdracht van Verwol,
Projectafbouw uit Opmeer. Al menige
kilometers heeft hij al afgelegd om het
project van pallets, andere houtmaterialen
en plastic te voorzien. Een echte ouwe rot
kun je wel zeggen. Wij hopen dan ook dat
Douwe nog heel veel kilometers mag
afleggen om zo nog een heleboel pallets
naar het KSB terrein te verhuizen.
“Douwe ook jij ontzettend bedankt voor
al die 15 jaren en hopelijk kunnen wij
zeggen, doe er nog maar 15 jaar bij”.

E.H.B.O. nieuws:
De dag begon zonnig, dus niet!! Het
regende en het werd nog natter op het
zwembad. Gelukkig geen ongelukken. Net
terug op het terrein begon de drukte,
pleister hier, zalfje daar. Spijkers in de
voeten, splinters verwijderd en af en toe
een kneuzing of een schaaf. De hutten
voor de E.H.B.O. tent werden al mooier en
mooier. Het grote timmerwerk is gedaan,
we hopen dat de rest van de dag geen
grote pech gevallen meer komen.
De zusters van de E.H.B.O.
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PROGRAMMA zondag 17 mei 2015:
07.00 uur Opstaan
07.30 uur Ontbijt bij de eigen hut
08.30 uur Rommel in en om de hut opruimen.
08.45 uur 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.

Foto’s zie: www.kinderspelenbouw.nl
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SPONSORS HUTTENBOUW PROJECT 2015:

Administratiekantoor A. Sinnige
Autobedrijf Gerard Mooij
Bakker de Houthandel
Bloembinderij Nellie
Dierenpension de Boerdik
Bouwbedrijf Bruijns
Buck Bouw “Spijkerharde kwaliteit”
Garage Kool
Gemeente Medemblik
Hilhorst Bouwbedrijf Amsterdam B.V.
KBH Gipswanden
Koos Verbart en zoon Installatietechniek
Kosmema
Meijners & Groot Bestratingen
Loon- en Fruitbedrijf Schouten
Roger Sakey Gipswanden
Ronalds Notenkraam
Spar van Santen
Stucadoors & spuitbedrijf de Snaijer
Swier Installatiebedrijf
Tankstation Lambertschaag
van Saarloos vleeswaren op de markt
de Verwer Schildersbedrijf
Voet & Relax, Gea Huiskes, medisch pedicure
Zonwering-Nederland
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Hoogwoud
Opmeer
Hoogkarspel
Abbekerk
Oostwoud
Opmeer
Abbekerk
Abbekerk
Wognum
Amsterdam
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Onderdijk
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Middenmeer
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
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Onze dank gaat ook uit naar de volgende organisaties en personen
voor hun medewerking in welke vorm dan ook:
Café Restaurant Snackbar “Het Nieuw Bonte Paard” Abbekerk
Ballast Nedam

Amsterdam

Marco Blaauwbroek

BBA
Brandweer Medemblik, blusgroep Abbekerk
Jongerencentrum “de Bunker”
Flexoplast
Grasdrogerij Hartog

Alkmaar
Abbekerk
Abbekerk
Wieringerwerf
Abbekerk

Daniëlle Ros

Gam Bakker Transport
Gourmet

Middenmeer
Hoogkarspel

Huiberts Gevelbouw
Ijsvereniging A.L.IJ.V.
Intal Aluminium Kozijn en Vliesgevelsystemen
Kuijper Zouthandel
De Lange B.V. houtvezel en zaagsel
Mixfix Noord BV Koffie & Koffiemachines
Nederlandse Spellen Fabriek
Plantenkwekerijk Karels
Rabobank Hoorn - Midden Westfriesland
Simon Loos Transport
Stichting Dorpshuis “de Nieuwe Haven”
Stichting J.O.N.K. Geluidsapparatuur etc.
TGL, Tegels en Tegelzetters
Vader Verhuur Toiletwagen
Veldboer Eenhoorn Horeca & Grootverbruik
Verwol projectafbouw
Via Sofia Reclame geschenken
Voetbal Vereniging A.L.C.
Website beheer Randy de Vries
Zwart infracare
Zwembad “de Spetter”

Opmeer
Abbekerk
Opmeer
Stompetoren
Ursem
Leeuwarden
Medemblik
Medemblik
Hoorn
Wognum
Abbekerk
Abbekerk
Wormer
Barsingerhorn
Zwaag
Opmeer
Zwaag
Abbekerk
Abbekerk
Wervershoof
Abbekerk

Frans Feld

Jan Konijn
Johan Ros
Monica Bruinsma

P. Groot – J. Boeder

Douwe de Vries
Fia Balk
Johan Ros
Pascal Kasten

En natuurlijk gaat onze DANK uit naar alle

die aan dit project hebben meegewerkt!!!
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