Zondag 17 mei 2015

jaargang 17

PROGRAMMA zondag 17 mei 2015:
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.
09.30 uur De kinderen gaan naar huis en de
vrijwilligers beginnen met
opruimen.

Van de voorzitter:
Goeiemorgen allemaal.
De laatste dag is
aangebroken. En dat is
maar goed ook denk ik,
want wanneer ik naar de
gezichtjes kijk van de
kinderen en de koppen van
de vrijwilligers, is het maar
goed dat we er vandaag maar een eind aan
moeten breien. Wat een geweldig gezicht,
wanneer je om 07.00 uur op het terrein
aankomt en iedereen ziet ontwaken, springen
of nog (nu pas) slapen. Vrijwilligers zijn druk in
de weer om het ontbijt klaar te maken voor de
kinderen. Een deel van het bestuur al
begonnen is met opruimen en andere
bestuursleden zijn slap aan het ouwehoeren.
Nog even en we gaan afronden, de hutten
opruimen, afscheid nemen van de hutten en
nog even met z’n allen zingen en springen op
de maat van de muziek. 09.30 uur de tijd van
afscheid nemen is begonnen. De kinderen
gaan moe en tevreden naar huis en voor de
vrijwilligers begint het leukste: OPRUIMEN.
Ik denk dat ik namens het hele bestuur spreek,
dat we weer een geweldig project heb
gedraaid. Ik ben SUPER trots op mijn
mensen. Verder hoop ik dat iedereen het erg
naar zijn zin heeft gehad en dat we iedereen
volgend jaar weer mogen verwelkomen.
Helaas niet tot morgen maar,
TOT VOLGEND JAAR!!!!!
Monica Bruinsma.
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MEDEDELINGEN:
- gevonden voorwerpen kunnen maandag
18 mei worden opgehaald bij het ijsboetje
(persboetje) tussen 19:30 en 20:30 uur
- 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.

Vrijwilliger van de nacht:
Co Dam is een van de mensen die ’s nachts
waakt over de kinderen, als deze in hun hutten
mogen slapen. En daarna op de
zondagmorgen helpt bij het slopen en
opruimen van de hutten. Co woont in Abbekerk
en is 50 jaar. Hij is grondwerker en de sporten
die hij doet, zijn volleyballen en lopen. Verder
is hij begeleider van een jeugd voetbalteam bij
ALC. Voor zelfgemaakte soep kan je hem altijd
wakker maken. Zijn kinderen zijn zijn idolen.
Dit is de 6e keer dat hij als vrijwilliger actief is
bij KSB. Gewoon omdat het zo ontzettend leuk
is. Het slopen van de hutten vind hij het leukste
om te doen. Zijn zoon Sander is een van de
deelnemers van KSB. Verder wil Co nog
zeggen dat hij KSB erg leuk vind.
Vrijwilliger van de dag:
Vandaag zetten we
Arno Schipperheijn
eens in het zonnetje.
Hij is 41 jaar oud en
woont in Abbekerk.
Meestal eet hij
makkelijk, maar dat
vindt hij eigenlijk ook
het lekkerst. Zelf doet hij niet aan sport, maar
hij is wel begeleider bij het 2e van ALC. Hij
werkt in de bloemen. Zijn idool is Katy Perry.
Dit is de 5e keer dat Arno mee doet aan KSB.
Hij is vrijwilliger bij groep zwart. Het leukste
van KSB vindt Arno het helpen met het
bouwen van de hutten. Als hij een miljoen zou
winnen, zou hij een huis kopen en lekker met
vakantie gaan.
Foto’s zie: www.kinderspelenbouw.nl
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Jarigen van de dag:
Vandaag zijn er
twee vrijwilligers
jarig. Elena en
Lorenza Blokker.
Ze zijn 15 jaar
geworden. En
ondanks dat zij
vandaag jarig zijn, zijn zij toch om 7:00
aanwezig om te helpen met het opruimen van
alles. Ze hebben 6 jaar meegedaan als
deelnemer. Voor beiden was dit jaar de 1e keer
dat ze meededen als vrijwilliger aan KSB. Dit
hebben ze gedaan bij de knutselmutsen. Hun
zus Guendalina was een beetje vliegende
keep dit jaar. Ze was zowel knutselmuts als
hoofdvrijwillliger bij de aller kleinsten. Beiden
doen aan paardrijden. Daarnaast doet Lorenza
ook nog aan hardlopen. Elena eet het liefst
Lasagna en Lorenza nasi.
Lorenza: Woody is mijn idool, omdat het zo’n
gezellig feestbeest is. Zij heeft nog geen
verkering. Later wil ze gaan helpen in
ontwikkelingslanden. Met een miljoen zou ze
een zeilboot bouwen.
Elena: Guendalina is mijn idool, omdat ze vet
goed is en swag heeft. Ze heeft verkering met
Charel. Later wil ze graag Bio medisch
onderzoeker worden. Met een miljoen zou ze
naar China gaan.
Beiden vinden het vet gezellig bij KSB en zijn
heel blij dat de VROUWEN de mannen dik
hebben ingemaakt met Hints.

Herkenningsteken: Groen
We hebben het
herkenningsteken met bijna alle
vrijwilligers, behalve Dave, van
groep groen gemaakt. Alicia had
al wat plaatjes uitgeprint, waar
we uit konden kiezen. We hebben voor een
groene achtergrond gekozen, omdat dat onze
kleur is met een clown erop. We zijn heel trots
op het resultaat. Aan Arco wordt gevraagd of hij
zelf wel eens voor clown heeft gespeeld, maar
dat heeft hij nooit gedaan. Ze hebben wel
clownskinderen in de groep zitten.
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Meisje van de dag:
Hee, ik ben Nienke Bronsford uit oranje. Ik
kom uit Midwoud en ben 11
jaar oud. Dit is de eerste keer
dat ik mee doe, omdat het
me leuk leek. Ik ben samen
met een vriending. Het
leukste van KSB vindik het
bouwen. Ik zit samen in de groep met Chris,
Fleur, Melvin en Sjors. Jeffrey, Sebas &
Dominique helpen ons met de hut bouwen. Ik
zit op school op OBS De Koet. Buiten school
voetbal ik en rijd ik paard. Het liefst eet ik
patatjes. Als ik een miljoen win, zou ik een heel
groot huis kopen, een 3e paard en een puppy
kopen. Voor de rest wil ik nog zeggen dat KSB
heel leuk en leerzaam is en we doen veel
leuke dingen.
Stukje zaterdagavond:
Gisteravond begon het eerst om 20:00 met het
kijkuurtje. Ouders hielpen met het brengen van
de slaapspullen van hun kinderen. Alle
belangstellenden konden de prachtige hutten
bekijken. Tijdens het kijkuurtje werden de
jarigen van gister en vandaag nog even
toegezongen door alle aanwezigen. De
mooiste hutten van zowel de onder- als de
bovenbouw werden bekend gemaakt.
Om 21:00 moesten de ouders en andere
belangstellenden het bouwterreinverlaten. De
vrijwilligers en de kinderen gingen zich
voorbereiden op de fakkeloptocht. Deze is heel
goed verlopen. Er zijn geen problemen
geweest onderweg. Er stonden veel mensen
langs de weg te kijken naar de fakkeloptocht.
Een aantal hadden zelf ook fakkels, een
vuurtje en zelfs sterretjes langs de weg gezet.
Erg leuk. De kinderen waren enthousiast aan
het zingen. Weer op het bouwterrein mochten
de kinderen weer naar hun hut. Er werd
afscheid genomen van de vrijwilligers van de
hutten en de nachtwachten namen het terrein
over. De vrijwilliger konden nog even nazitten
in de grote tent. We hebben er met z’n allen
een mooie avond van gemaakt.

Foto’s zie: www.kinderspelenbouw.nl
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Jongen van de dag:
Hoi, ik ben Teun Koorn en
mijn bijnaam is Kliko. Ik
woon in Lambertschaag en
heb verkering met Nicky.
Later wil ik graag
automonteur worden. Mijn
hobby’s zijn voetballen,
zwemmen en eten. Voetbal
is de sport die ik beoefen. “De dodelijkste 69”
is mijn lievelingsprogramma. Mijn idool is BB
King. Mijn lievelingseten is gefrituurde
inktvisringen. Sander, Jim, Stijn en Maikel zijn
mijn beste vrienden.
Dit is de 4e keer dat ik meedoe aan KSB. Het
leukste van KSB vind ik de nacht. De hut maak
ik samen met Sander, Jim, Jort, Jop, Isabelle,
Nicky, Maaite en Merlijn.
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Herkenningsteken Paars:
Stefan en zijn moeder hebben
het herkenningsteken
gemaakt. Via plaatjes op
google zijn ze op het idee
gekomen van olifant. Ze
hebben zo weinig paars
gebruikt, omdat een grijze
olifant mooier is.
Wij zijn wel met z’n allen heel
trots op hetgeen Stefan en zijn
moeder hebben gemaakt.
Top.
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Stukje van vandaag:
Om 7:00 uur kwamen we weer op het bouw
terrein. Er zijn vannacht 33 kinderen naar huis
gegaan. De rest was al aan het rond rennen of
werd nu pas wakker. Dat leverde heel wat
slaperige gezichten op. De vrijwilligers gingen
brood klaarmaken voor de kinderen. Daar
waren de kinderen heel blij mee. Ze hadden
honger ondanks het vele snoepgoed en de
chips die ze vannacht hebben opgegeten.
Daarna werden de spullen uit de hutten
gehaald. De muziek ging aan en het werd een
vrolijke boel. Om 8:30 werden de meeste
kinderen moe en wilden eigenlijk wel naar huis.
Nog even volg houden. Om 9:30 werden de
kinderen opgehaald door hun ouders.
Daarna kon het opruimen van het bouwterrein
beginnen. het plastic werd van de hutten
gehaald en daarna kon het slopen beginnen.
Er werden stapels gemaakt van de pallets.
Deze werden dor 2 manitou’s van het vel
gereden. Op het parkeerterrein werden ze door
een heftruck en een knijper in grote containers
gedaan. Ook het vrijwilligersterrein werd weer
afgebroken en opgeruimd.
Wist u dat …….
- Marsja van het bestuur BOTER op haar
broek smeert als deze gewassen moet
worden?
- Er geen eieren gepeld mogen worden
op het bouwterrein vanwege de
schilletjes?
- Giel van de radiowagen deze kan laten
kraken, zodat Marsja van het bestuur
het thuis kan horen? Waarschijnlijk
stond de microfoon nog open.
- Moreno van het bestuur ’s ochtends
niet ontbijt want dan komt het er met
dezelfde vaart weer uit?
- Floortje van de Pers de wekker zet om
10 voor 6, 10 voor 7 haar bed uitkomt
en op tijd (7.00 Uur) op het terrein is?
- Ilse van de Pers veel lekkerder en meer
eet dan thuis?
- Erbij de Pers voor meer dan € 75,00
aan snoep doorheen is gegaan?
- Klaas Renooy heeft gezorgd voor 10
grote witte speciekuipen?
Foto’s zie: www.kinderspelenbouw.nl
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Vrijwilligster van de dag:
Isa Duijn woont in Hoogwoud
en is 14 jaar. Ze zit op de
Copernicus in 3 Havo. Het
liefst eet ze portie vernepasta
(pasta met spinazie en kip).
Verkering heeft ze (nog) niet.
De sport zie ze beoefend is schaatsen en
daardoor ook fietsen en hardlopen. Later wil ze
graag buurmeisje van Verne worden, omdat
Verne haar idool is. Dit is de eerste keer dat ze
meedoet aan KSB. Hiervoor heeft ze
meegedaan aan een zelfde project in
Hoogwoud. Ze vind het bij KSB in Abbekerk
veel gezelliger. In Hoogwoud is het veel te
groot en onpersoonlijk. Ze doet nu bij ons mee,
omdat haar vriendin Verne meedoet. Het
leukste va KSB vind ze de gezelligheid en het
bouwen met de kinderen. Met een miljoen zou
winnen, zou ze op reis gaan met Verne, een
huis kopen in Abbekerk en schaatsen. Verder
wil ze nog zeggen dat rood een topteam is en
de moederboederkoek heerlijk is.
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Sponsor van de dag:

Vandaag is in de prijzen gevallen als dag
sponsor: Verwol Project Afbouw
Opmeer. Namens Verwol beantwoord
Douwe de Vries de vragen van de Pers.
De naam Verwol is ontstaan d.m.v. een
mix van namen van de directeuren. Verwol
is een bedrijf dat zorgt voor de afbouw van
bijv. winkels, kantoren, scholen enz, enz.
Wij sponseren KSB met pallets & plastic.
Dit zijn we gaan doen ongeveer 16 jaar
geleden. Wij hadden een overschot aan
hout en pallets. Het bestuur van KSB was
daar toen heel erg blij mee.
En wij zijn op onze manier blij dat we zo
kunnen helpen en daarom zijn we nog
steeds betrokken bij dit fantastische
project. Het leukste van KSB vinden wij

“De jongeren bezig zijn met
het vermaken van de jeugd”. Wij
dat:

hopen dan ook dat dit project nog jaren zal
blijven bestaan. Op de vraag: Wat wij
zouden doen met een miljoen? “Heel veel
projecten ondersteunen als deze”. Wij
wensen het Bestuur, kinderen en
vrijwilligers nog veel plezier dit project en
we hopen volgend jaar weer op een leuke
samenwerking.
GA ZO DOOR!!!
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PROGRAMMA maandag 18 mei 2015:

Geen programma, het bestuur heeft
zichzelf vrij gegeven

Namens het bestuur
Allemaal ontzettend
BEDANKT!!!

Tot volgend jaar bij:
Kinder – Spel & Bouw 2016
Donderdag 05 mei
t/m
Zondag 08 mei
Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2015
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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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