Zondag 8 mei 2016
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PROGRAMMA zondag 8 mei 2016:
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:

07.00 uur
07.30 uur
08.30 uur
08.45 uur

Gezocht

Ouders, familie en kennissen
Voor het helpen opruimen van
het terrein.

MEDEDELINGEN:
- gevonden voorwerpen kunnen maandag
9 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
- 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.

Namens het bestuur
Allemaal ontzettend
BEDANKT!!!

Tot volgend jaar bij:
Kinder – Spel & Bouw 2017
donderdag 25 mei
t/m zondag 28 mei
Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2016

Voor de laatste keer deze week en voor mij als
voorzitter van dit project:
“Goedemorgen zonnestraaltjes”.
Slaperige hoofdjes nemen de boventoon
wanneer ik dit aan het schrijven ben. Dit
betekend, het is een leuke nacht geweest! De
nachtwacht heeft niet stil gezeten. Gisteravond
al die lichtjes en fakkels, wat blijft dat toch een
fantastisch gezicht om deze tocht door het
dorp te zien gaan. Abbekerk is hiermee,
bedankt voor al het begrip voor misschien een
beetje geluidsoverlast en belangstelling van de
afgelopen week, SUPER!!! Tijdens het Ouderkijk-uurtje heb ik afscheid genomen, afscheid
van 18 jaar Kinder Spel & Bouw. Ik heb het
met heel veel plezier gedaan. Stoppen op het
hoogtepunt en dat was het zeker. Wat een
mooie afsluiting voor mij, beter hadden we het
niet kunnen treffen. Afscheid met een lach en
een traan. Maar absoluut een geweldige tijd
om op terug te kijken. (Oud) Bestuursleden &
vrijwilligers, ontzettend bedankt voor deze
fantastische jaren!! Joyce & Thijs hebben
samen met mij afscheid genomen. Gelukkig is
de organisatie weer compleet met de komst
van Alicia Huiskens, Dave Zutt en Jeffrey Sijm.
Deze 3 toppers zullen vanaf het volgende
project actief zijn. Ik wil van deze gelegenheid
ook nog even het team bedanken waar we
deze jaren het project mee hebben
georganiseerd: Ilse Blank, Marsja Ros, Joyce
Stam, Thijs van der Sluis, Jan Boeder, Moreno
de Vries en Koen Hubers, BEDANKT!!! Het
was geweldig. Ilse neemt het stokje van mij
over, zij gaat hier zeker een succes van maken
en nog vele jaren het feest voortzetten. Succes
Ils! Jullie gaan mij zeker nog zien! Liefs

Monica.
Foto’s zie: www.kinderspelenbouw.nl
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Herkenningsteken van de dag: BLAUW.
Ons
herkenningsteken is een
man die zwemt.
Het thema van
KSB is dit jaar
“de olympische
Spelen” en daar wordt deze sport beoefend.
Blauw en de kleur van water. Daarom is ons
herkenningsteken een zwemmende man.
Jongen van de dag:
Ik ben Sam, ben 8
jaar en woon in
Abbekerk. Ik zit op
OBS de Plaats in
groep 4. Tijdens het
huttendorp zit ik bij
groep paars. Mijn
begeleider is Lieke.
Dit is al de 3e keer dat
ik meedoe. Het leukste van KSB vind ik het
slapen in de hut. De hut heb ik gebouwd
samen met Moos, Isa, Koen en Arne. Mijn
lievelingseten is pizza hawaï. Later wil ik graag
een vlogger worden op Youtube net als Enzo
Knol. Met een miljoen zou ik abonnees kopen
op Youtube.

Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2016

Vertrekkend Bestuurslid van de dag:
We hebben vandaag te
maken met een
vertrekkend bestuurslid.
Zijn naam:
Thijs van der Sluis, 23
jaar en woont in
Abbekerk. Hij heeft
verkering met Camilla en
je kan hem wakker
maken voor een lekkere
biefstuk. Thijs heeft eerst 3 jaar als vrijwilliger
gewerkt en zit nu alweer 5 jaar in het bestuur.
Zijn taken zijn: Op- en afbouw van het terrein
en samen met Koen het regelen van hout.
Het leukste om met dit project mee te doen zijn
de kinderen. Het is toch geweldig al die blije
smoeltjes, genieten van het bouwen, actief zijn
met de spelen, lekker ravotten in het
zwembad, heel serieus zijn tijdens de
fakkeloptocht, enz,
In het dagelijks leven is Thijs balenperser bij
Grasdrogerij Hartog (sponsor van het eerste
uur) Zijn werkzaamheden zijn het persen van
diverse balen en het beladen en lossen van de
vrachtwagens. Sport dat is niet iets voor Thijs.
Af en toe een balletje stoten tijden het biljarten
met een lekker biertje erbij en Thijs is in zijn
element. Thijs heeft ook een idool tijdens KSB:
Livensky van Veelen, omdat hij zo’n leuk
karakter heeft. Op de vraag of Thijs nog iets
heeft mee te delen, antwoordt hij: “Dit is m’n
laatste jaar als bestuurslid en ik heb het altijd
leuk gevonden, om mee te doen en ik hoop dat
nog vele jaren mag blijven bestaan. Iedereen
succes, veel plezier en wie weet, tot volgend
jaar. De mazzel”.
Nog een laatste
palletidee:

Maak eens een
kruidentuintje van
een pallet.

Foto’s zie: www.kinderspelenbouw.nl
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Dagboek van de pers zaterdag:
Vanmorgen mochten we mee naar zwembad
“De Spetter”. Het was gloeiend heet, dus zo’n
frisse duik had iedereen wel zin in. We bleven
tot 12:00 uur op het zwembad en gingen
daarna terug naar het bouwterrein. Eerst eten
en daarna mochten de kinderen hun hutten
afmaken. Wij hebben snel onze laatste
werkzaamheden voor de Spijkerbode
afgemaakt en mochten daarna nog helpen bij
de hutten. Nadat de kinderen naar huis waren,
kregen we eerst een heerlijke kop soep.
Daarna was het nog even aanpoten om samen
met alle vrijwilligers de hutten van plastic te
voorzien. ’s Avonds kregen we van de catering
broodjes kroket of frikandel, stokbrood en
salade en saté. Nog even tijd voor je zelf. Om
19:45 weer aanwezig op het KSB-terrein voor
het “kijkuurtje”. De kinderen werden nadat alle
belangstellenden weg waren opgesteld in een
lange rij voor de fakkeloptocht. Wij hebben
tijdens de fakkeloptocht de weg afgezet.
Terwijl de kinderen naar hun hutten zijn
gegaan voor hun slaapfeest, mochten wij nog
even kijken. Daarna moesten wij het
bouwterrein verlaten.

Vereniging van de dag:
Vandaag is de keuze
gevallen op
Voetbal Vereniging
A.L.C.
(Abbekerk
Lambertschaag
Combinatie)
Al jaren maakt KSB
gebruik van deze
vereniging. Vrijwilligers kunnen gebruik maken
van de douches. Op het terrein worden er altijd
spelletjes gehouden. Het is fantastisch dat er
zulke verenigingen zijn die elkaar willen
helpen. Ook dit jaar heeft KSB weer veel
gebruik gemaakt van het A.L.C. terrein.
Nogmaals A.L.C. ontzettend BEDANKT!!!
Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2016
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Herkenningsteken van dag: ORANJE
We hebben deze oranje
fakkel gemaakt, doordat
oranje de kleur van het
vuur is. Het thema dit jaar
zijn de Olympische
Spelen met Olympisch
vuur vandaar dat we op
dit idee zijn gekomen.
Dit is het winnende
herkenningsteken
geworden van dit jaar.
Vrijwilliger van de dag:
Wat leuk, ik mag mij vandaag vrijwilliger van
de dag noemen. Wel even
een stukje maken over
mezelf. Nou hier komt ie
dan. “Mijn naam is Mark
Bijwaard, 21 jaar en kom
uit Abbekerk. Ik volg een
opleiding tot
onderhoudsmonteur aan
de Tatastiel academy. Al is
het niet officieel, ben ik wel
getrouwd. Met wie? Dat is privé. Ik doe voor 4e
keer mee dit jaar als vrijwilliger. En ik ben dit
jaar ingedeeld als begeleider bij blauw. Als
kind heb ik 5 keer meegedaan, Mijn favoriete
sport is zwemmen. Wel in mijn strakke Speedo
natuurlijk. Mijn grote idool is Max Verstappen.
Iedereen nog veel plezier en tot volgend jaar!!”
Omeletwraps met ham, rucola en tomaat
 6 eieren
 handje rucola
 1 paprika
 4 plakjes ham
 twee handjes
cherrytomaatjes
Breek alle eieren open boven een kom. Roer
stevig tot het een gladde massa is. Smelt een
klontje boter of giet een scheutje olie in een
koekenpan. Schenk vervolgens 1/4 van het
mengsel in de pan. Keer het omelet om
wanneer de bovenkant niet meer nat is. Bak op
deze manier vier omeletten. Beleg ze met 1
plak ham, een handje rucola en wat tomaatjes.
Rol ze op en snijd ze doormidden.
Foto’s zie: www.kinderspelenbouw.nl
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Bestuurslid van het project:
Moreno de Vries, 23 jaar uit Abbekerk, is
uitgeroepen tot Bestuurslid en Vrijwilliger
van het project 2016.

Moreno is verantwoordelijk voor de op- en
afbouw van het terrein en het hout afvoer. Hij
is al 8 jaar vrijwilliger en daarvan 4 jaar als
Bestuurslid. Vroeger heeft hij ook meegedaan
als “Bouwer”. Het leukste aan KSB vindt hij de
samenwerking van en met zoveel vrijwilligers.
Van beroep is Moreno automonteur bij Mooij
autobedrijf in Opmeer (sponsor) en sleutelt hij
aan raceauto’s bij Patrick Snel. Hij is ook een
groot fan van autoracen en Max Verstappen.
Je kunt Moreno ’s nachts wakker maken voor
de geweldige “MoederBoederKoek”, welke
wordt gebakken door zijn tante Carina (Pers)
en haar moeder Lien Boeder. Naast Carina
doen er nog meer familieleden mee aan dit
project. Zijn vader Douwe rijdt met hout, broer
Randy beheert de website, oom Dirk heeft
geholpen bij de opbouw, neef Michiel en nicht
Ilse zijn vrijwilliger en opa André is sponsor.
Een aardige familieaangelegenheid zoals u
ziet. Moreno wil nog graag mededelen dat de
zon iets zachter mag schijnen.

Het jonge gezin
Buis-Blank.
Met vader Arjen, zoon
Ruben en moeder &
nieuwe Voorzitter:

Wist je dat …..?
 Jeffrey, Hoofdvrijwilliger van oranje van
heeeeeeele sterke koffie houdt?
 Er maar 7 kinderen zijn opgehaald
vannacht.
 1 kind naar huis is gegaan, maar na
een half uur weer terug was, omdat hij
KSB begon te missen?
 Monica Bruinsma, afscheid heeft
genomen van “de Huttenbouw”?
Bedankt Mo, voor al die mooie jaren.
 Ilse Blank de nieuwe voorzitter is
geworden? Succes Ilse.
 Peter Groot erg zijn best doet om er zo
sexy mogelijk uit te zien?
 Alicia, nieuw bestuurslid, pleit voor een
nieuw KSB tenue?
Sponsor van dag:
Hilhorst Bouw Amsterdam
Naam van de eigenaar: Radboud Hilhorst,
55 jaar en
woont met zijn
gezin in
Abbekerk. De
Opa van
Radboud
heeft het
bedrijf opgericht in 1928. In 1984 heeft hij het
bedrijf overgenomen. Hilhorst Bouw houdt zich
voornamelijk bezig met renovatie werken.
Radboud sponsort KSB omdat de kinderen zo
leren bouwen en misschien het vak leuk gaan
vinden. Hij sponsort al sinds zijn kinderen
meedoen. Het leukste aan KSB vindt Radboud
dat de kinderen in teamverband bouwen en
ook zo leren samen te werken. Uit het privé
leven van Radboud: Het liefst eet hij vis, doet
aan hardlopen en zeilen. Wat zou U doen met
een miljoen? “Nog meer sponsoren”.

Ilse.
Ilse heel veel succes
met je nieuwe functie.

Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2016
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Dagboek van de pers zondag:
Om 7:00 mochten we weer op het terrein
komen. Er rende al heel wat kinderen rond. De
kinderen die nog niet wakker waren werden
gewekt. Er waren zelfs al 3 hutten gesloopt.
Het ontbijt voor de kinderen werd verzorgd
door de vrijwilligers. Wij hebben foto’s
genomen van de slaperige kinderen. Sommige
vrijwilliger zagen er nog slaperiger uit dan de
kinderen. Om 8:30 ging de muziek weer aan.
De kinderen pakken hun spullen bij elkaar.
Daarna met z’n allen kijken naar Alicia, Nikki
en Colin. Zij entertainde iedereen tot het tijd
was dat de kinderen werden opgehaald.
Nadat de kinderen waren opgehaald, mochten
wij gaan helpen met het slopen en opruimen
van het bouwterrein.
De Pers
Meisje van de dag:
Vandaag is Isa Kraakman
het hamermeisje van de dag.
Isa is 12 jaar en zit op o.b.s.
“de Plaats” in Abbekerk, in
groep 8. Zij is ingedeeld bij
de kleur zwart, waar Mike de
begeleider is. Isa is een
echte KSBer, zij doet dit jaar
voor 6e keer mee en vindt het heel leuk om
mee te doen. Vooral het bouwen van de hutten
en de gezelligheid. Isa heeft de hut gemaakt
met: Marite, Roxanne, Nada, Isabella en
Dainha. Het allerlekkerst vind Isa het eten van
veel koekjes. Als ze later een grote meid is
geworden wil ze ze gaan studeren voor
Peuterjuf. Tot volgend jaar misschien als
vrijwilliger. Doei!!!!
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Verslag van de nachtwakers:
1e deel van de nacht een gezellig zootje. 2x
een bloedneus en een paar splinters uit
vingers getrokken. Voor de rest geen
ongelukken. Co en ik hebben soep gemaakt
voor de bewaking / nachtwacht. Voor de rest
een hele leuke nacht tot 03.00 uur. Op naarde
volgende 4 uur. O ja, ze liggen niet alleen in de
hut, maar ook erbuiten om te slapen.
2e helft van de nacht. Er zijn tot nu toe 7
kinderen naar huis. Verder zijn er bij ons 3
naar huis en 1 weer terug gebracht. Bert en
Manfred waren erg druk en zeer blij met het
waterpistool.(hahaha) Nikki heeft heel goed
voor ons gezorgd. Nu 05.00 uur wordt het
langzaam stiller. Rond de klok van 6 begon het
weer onstuimig te worden, veel kinderen
begonnen al met het slopen van de hutten. Om
07.00 uur al 3 hutten “down”,
Oplossing Sudoku 3
1 7 8 4 9 5 6
3 2 9 1 7 6 8
4 6 5 2 8 3 7
7 8 1 5 6 2 4
6 9 2 7 3 4 5
5 3 4 8 1 9 2
8 4 3 6 5 1 9
9 5 6 3 2 7 1
2 1 7 9 4 8 3

2
4
9
3
1
6
7
8
5

3
5
1
9
8
7
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4
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Oplossing Sudoku 4
1 2 5 9 3 8 4
7 8 9 6 1 4 5
3 4 6 5 2 7 8
6 3 1 8 9 1 2
8 9 1 2 4 5 6
2 5 4 7 6 3 9
9 6 8 1 7 2 3
4 7 2 3 5 6 1
5 1 3 4 8 9 7

7
2
9
4
3
1
5
8
6

6
3
1
5
7
8
4
9
2

Oplossing denkertje 2: Schermen
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Vertrekkend Bestuurslid van de dag:
Hallo, Mijn naam is Joyce Stam, ik ben 20 jaar
en won in Oostwoud
& Leeuwarden. Ik
ben genoodzaakt te
stoppen met dit
geweldige project,
omdat ik het niet
meer kan
combineren met
mijn studie. Voor
mijn studie woon ik
in Leeuwarden waar
ik een opleiding volg voor hotelmanagement.
Als vrijwilliger heb ik 7 jaar meegedaan en in
het bestuur heb ik 4 jaar gezeten. Mijn taken
binnen het bestuur bestonden uit: De indeling
van de kinderen in de groepen, de spelletjes
buiten het huttenbouwen om en voor de
vrijwilligers een avondprogramma in elkaar
zetten. Dit laatste vinden wij ook erg belangrijk
binnen KSB. De binding met vrijwilligers
binnen is zo goed, dat het tijdens de
inschrijving ons bijna geen moeite kost om
deze belangrijke mensen te vinden. Soms
moet er zelfs een reserve lijst worden
gemaakt. Dit was in het kort wie ik ben en wat
ik doe. Volgende vraag: Joyce, hen je nog
andere familie die meedoen: “Niet echt
meedoen, maar m’n ouders (Dierenpension
“de Boerdik”) zijn sponsor” en iedereen va KSB
is eigenlijk één grote familie”. Op de vraag wat
Joyce het lekkerst vindt om te eten is zij heel
duidelijk: “MoederBoederKoek”. “Voor de
jongeren en volwassenen die zich afvragen
wat dit is? Meld je aan als vrijwilliger voor
volgend jaar en je komt het zeker te weten”.
Wat zou Joyce gaan doen met een miljoen?
Joyce zou gelijk het eerste vliegtuig pakken,
want één van haar grote hobby’s is reizen.
Joyce, als laatste: Heb jij nog iets mede te
delen? “Heb vertrouwen in het Bestuur, het is
fantastisch om daar bij te horen. Verder wens
ik iedereen nog eventjes succes en heeeeeel
veel plezier. Ik zal het zeker gaan missen, dus
misschien zal ik volgend jaar mijn neus even
laten zien. Bedankt voor alles en SUCCES!!!”

Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2016
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Nog een slotwoord toe van de redactie van

“de Spijkerbode”.
Wij willen graag van deze gelegenheid gebruik
maken om onze “Persmuskieten” te bedanken.
 Randy de Vries, voor het op de site
zetten van krant en alle foto’s.
 Diana Buis, onze vaste Persfotograaf.
 Doortje Wilbrink, Karlijn Bongelaar,
Vanessa Liu, Jeroen Dam, Justin Dam,
Quint Oudejans, Ralf Oudejans, Tim
Boon en Tomas Bosma.
Zonder deze mensen was het ons niet gelukt
om de krant elke dag af te krijgen. Alle stukjes,
alle “…….” van de dag. Het waren zij die dit
allemaal voor elkaar hebben gemaakt.
“Persmuskieten” onwijs BEDANKT!!!
Graag tot volgend jaar,
Carina Kool & Jan Boeder.

Monica,
namens iedereen
die op welke
manier dan ook
met het project
Kinder Spel & Bouw
iets te maken heeft en gehad
Ontzettend Bedankt voor je
inzet, strijd, plezier en werk.

Geweldig, je bent en
blijft een Topper!!!
We zullen je gaan missen.
Foto’s zie: www.kinderspelenbouw.nl
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SPONSORS HUTTENBOUW 2016
Administratiekantoor Sinnige
Autobedrijf Gerard Mooij
Bakker de Houthandel
Bloembinderij Nellie
Dierenpension "de Boerdik"
Bouwbedrijf Bruijns
Buck Bouw "Spijkerharde Kwaliteit"
Garage Kool
Gemeente Medemblik
Hilhorst Bouwbedrijf
Koos & Marien Verbart Installatietechniek
Meijners & Groot Bestratingen
Old Wood
Roger Sakey Gipswanden
Ronald's Notenkraam
Supermarkt Spar van Santen
Stucadoor & Spuitbedrijf De Snaijer
Tankstation Lambertschaag
van Saarloos "vlees- & vleeswaren op de markt"
de Verwer Schildersbedrijf
Zonwering Nederland
Loon- & Fruitbedrijf Schouten

Hoogwoud
Opmeer
Hoogkarspel
Abbekerk
Oostwoud
Opmeer
Abbekerk
Abbekerk
Medemblik
Amsterdam
Abbekerk
Abbekerk
Midwoud
Abbekerk
Onderdijk
Abbekerk
Abbekerk
Wijdewormer
Abbekerk
Abbekerk
Lambertschaag
Abbekerk

1
KSB '16
Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2016
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Onze dank gaat ook uit naar de volgende organisaties en personen voor
hun Medewerking in welke vorm dan ook:
Palletcentrale
B.B.A. Preventie
Daniëlle Ros
Brandweer Medemblik, Blusgroep Abbekerk
Jongerencentrum "de Bunker"
Frans Feld
Dorpshuis "de Nieuwe Haven"
Café Restaurant Snackbar "Het Nieuwe Bonte Paard"
Grasdrogerij Hartog
Gourmet
Huiberts Gevelbouw
IJsverenigng A.L.IJ.V.
Intal Aluminium Kozijn en Vliesgevelsystemen
Kuijper Zouthandel
Johan Ros
De Lange B.V. Houtvezel & Zaagsel
OPEL v. Linden v. Sprankhuizen
Monica Bruinsma
Nederlandse Spellenfabriek
Rabobank Hoorn Opmeer Zwaagdijk
Stichting J.O.N.K. Geluid, Verlichting, Partytenten
Vader Toiletwagen Verhuur
Veldboer Eenhoorn Horeca & Grootverbruik
Verwol Project Afbouw
Douwe de Vries
Via Sofia Reclamegeschenken
Voetbal Vereniging A.L.C.
Zwart Infracare
Pascal Kasten
Zwembad "de Spetter"
Vlaar Grondverzet
BIK
Website Beheer K.S.B.
Randy de Vries

En natuurlijk danken wij al onze

Almere
Alkmaar
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Hoogkarspel
Opmeer
Abbekerk
Opmeer
Stompetoren
Ursem
Leeuwarden
Medemblik
Zwaagdijk
Abbekerk
Barsingerhorn
Zwaag
Opmeer
Zwaag
Abbekerk
Wervershoof
Abbekerk
Benningbroek
Opmeer
Abbekerk

Vrijwilligers

die aan dit project hebben meegewerkt!!!
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