Zaterdag 27 mei 2017

PROGRAMMA zaterdag 27 mei 2017:
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.
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
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Van de voorzitter:
“Poehee, wat een hitte”!!! Vanmorgen nadat
iedereen binnen de poorten
van het huttendorp waren
zijn we met z’n allen op de
foto gegaan. Daarna
opstellen 2 aan 2 en zijn we
naar het zwembad “de
Spetter” gelopen voor een
verkoelende duik. Heerlijk!!!
Tegen de lunchtijd weer
terug naar het terrein voor
de boterham en daarna
naar het terrein van A.L.C. voor de
waterspelen, met een mega water-zeep-baan
en waterpistooltjes. In het park dedenwe het
kleurenspel, maar zelfs in de schaduw is het
nog erg warm. Door de warmte bleef er minder
tijd over om te bouwen, maar met de hulp van
een paar “bouwmannen” zijn het toch nog
prachtige paleizen geworden. Vanavond het
ouderkijkuurtje, gevolgd door de fakkeloptocht
en daarna start het slaapfeest.
“Wel echt gaan slapen hoor. Tot morgen bij de
laatste dag van deze Huttenbouw.

MEDEDELINGEN:

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

-

-

-

Geef geen waardevolle spullen mee,
wij zijn niet verantwoordelijk indien u
toch waardevolle spullen mee geeft en
deze raken zoek!!!!!!
neem je goede humeur mee
zorg dat de kinderen dichte schoenen
aan hebben ivm eventueel verdwaalde
spijkers
gevonden voorwerpen kunnen maandag
29 mei worden opgehaald bij het ijsboetje
tussen 19:30 en 20:30 uur
Alle foto’s van K.S.B. 2017 zijn vanaf
nu te zien op:

GEZOCHT – GEZOCHT – GEZOCHT

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

www.kinderspelenbouw.nl
Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2017
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ROUTE
FAKKELOPTOCHT

Start op het KSB terrein richting het café
→ kruispunt rechts afslaan 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.

Vijwilliger van de dag
(avond):
Hallo mijn naam is Michiel
Kool, 17 jaar en woon in
Abbekerk. Ik ben vandaag
gekozen tot vrijwilliger van
de dag of liever gezegd van
de avond. Overdag ben ik
ervoor de kinderen en ’s
avonds wordt er een feestje
gemaakt met de vrijwilligers.
Dit jaar ben ik vrijwilliger bij de groep paars. Dit
is de 5e keer dat ik als vrijwilliger meedoe. Het
eerste jaar bij “de Spijkerbode” en daarna
begeleider bij het bouwen van de hutten. Als
kind heb ik ook meegedaan. Alle jaren dat ik
op de basisschool zat. Ik doe mee aan KSB
om dat ik het ontzettend leuk vindt om met
kinderen om te gaan. En omdat er ’s avonds
ook veel voor de vrijwilligers wordt
georganiseerd. Het allerleukste dit
megaproject is de vrijdagavond, dan wordt er
“Hints” gespeeld. De mannen tegen de
vrouwen. Dit jaar hebben de mannen
gewonnen. Op de vraag of ik nog
andere familieleden heb die meedoen,
antwoord ik: “Heb je even?”
Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2017
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Mijn Moeder Carina Kool-Boeder is
hoofdvrijwilliger bij de “pers”, (“de
Spijkerbode”) Mijn lieve kleine Zusje Ilse Kool
zit bij groep zwart, mijn Oma Lien Boeder bakt,
net als mijn moeder, al jaren de MoederBoeder-Koeken en de Dochter-MoederBoeder-Koeken voor de vrijwilligers. Mijn Oom
Jan Boeder zit bij de pers en is
Penningmeester in het bestuur. Mijn Neef
Moreno de Vries zit in het bestuur en is
verantwoordelijk voor wat er op het terrein
gebeurt. Zijn broer (mijn andere neef) Randy
de Vries beheert de website:
kinderspelenbouw.nl hun vader, mijn Ome
Douwe de Vries is één van de chauffeurs die
zorgen dat alle pallets naar Abbekerk komen
en van mijn Opa André Kool lenen we altijd de
heftruck en in het verleden was hij altijd
sponsor. Ik hoop dat ik niemand ben vergeten.
Nu nog even over mezelf:
Op dit moment volg ik geen opleiding, vanaf
september ben ik dat wel van plan. Op de
zaterdag en soms door de week werk ik bij
Veldboer Eenhoorn in Zwaag, waar alles te
vinden is voor de horeca. Mijn idool is Sander
Lorié, gewoon omdat het een gouwe gozer is.
Sinds kort heb ik verkering met Teije de Vries.
Als ik ooit een miljoen zou winnen, zou ik
graag een huisje kopen in een land met veel
zon, strand en vermaak. Mijn antwoord op de
laatste vraag, of ik nog iets mede te delen
heb? Ja, volgend jaar ben ik zeker weer
vrijwilliger.
Herkenningsteken zwart:
Het was lastig om iets te
bedenken in de
combinatie sprookjes en
zwart. Maar we hebben
toch iets gevonden. Het
is een heks geworden.
Er staat een lijst met
kinderen op ons
herkenningsteken,
omdat het dan lijkt het
alsof die worden opgegeten. Het is misschien
niet het mooiste herkenningsteken (kan ook
niet, want een heks
is altijd lelijk), maar we hebben wel de meeste
lol van allemaal gehad tijdens het maken.
Foto’s zie: www.kinderspelenbouw.nl
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Wist je dat……..
-

-

Mark Bijwaard vrijwilliger is geworden,
omdat zijn ouders niet thuis zijn en hij
dan geen eten krijgt?
De MANNEN gisteravond Hints hebben
gewonnen??
Ilse Kool nooit op de foto
wil, maar de jongens
van de “pers” haar wel
mogen fotograferen?

Meisje van de dag:
Vandaag zetten we Amber
Braaksma. Ze is 12 jaar en
woont in Abbekerk. Ze zit
in groep 8 van OBS de
Plaats. Mocht je haar te
eten krijgen, kan je het
beste pasta voor haar
maken. Dat vindt zij namelijk erg lekker.
Dansen is haar lust en haar leven. Ze luistert
graag naar Ariana Grande, omdat ze zo goed
zingen kan. Later wil ze graag iets met
make up gaan doen.
Dit is het 5e jaar dat Amber mee doet aan KSB.
Ze zit in groep zwart en maakt de hut samen
met Femke, Demi, Inge, Mijntje, Loran,
Melanie, Ilene en Joyce. Hun begeleider
tijdens dit project is Sophie van der Linden. Het
leukste van KSB vindt Amber het
samenwerken.
Met een miljoen zou Amber een meet en great
regelen met Ariana Grande.

Denkertje 2:
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Dagboek van de pers:
Om half 10 gingen wij naar de weg zodat de
kinderen veilig kunnen oversteken. Na het
aftellen ging om 10.00 uur precies de port
open en renden de kinderen naar hun eigen
hut in de verwachting deze af te timmeren.
Maar eerst moest nog de groepsfoto gemaakt
worden met alle kinderen, vrijwilligers en
bestuursleden. Hierna gingen de groepen zich
opstellen, om met z’n allen naar het zwembad
te gaan om af te koelen. Tegen de klok van
12.00 uur was het tijd om je aan te kleden en
ging iedereen terug naar het bouw terrein en
was het tijd om te gaan lunchen. Na de lunch
ging er groep naar het bos om spelletjes te
spelen en de andere groep ging naar het
A.L.C. terrein waar de waterspelletjes en
diverse attracties klaar stonden. Toen alles
klaar was ging iedereen terug naar het terrein ,
om nog even aan de hut te timmeren. Tegen
de klok van 16.00 uur nog even een dansje en
daarna is het weer tijd om huiswaarts te gaan.
Vanavond is iedereen weer welkom tijdens het
ouderkijkuurtje, de fakkeloptocht en slapen in
je eigen gemaakte hut, want één ding is zeker
er kan zeker geslapen worden.
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Er is een woord van 8 letters verborgen, die je kunt
vinden door met een paardensprong (twee hokjes
vooruit en één opzij). De pijl geeft de richting aan.
Foto’s zie: www.kinderspelenbouw.nl
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Lunchbox idee:

Nutella-bananensushi
Ingrediënten:
- Een tortilla of pannenkoek
- Nutella of andere chocopasta
- Banaan
Neem een tortilla of een pannenkoek. Besmeer
deze met nutella. Leg een gepelde banaan aan
de rand van de tortilla of pannenkoek. Rol deze
op. Snij de tortilla of pannenkoek in dikke
plakken en leg deze op zijn kant.
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Vrijwilligersavond:
Vrijdagavond is Hintsavond, de mooiste avond
van het jaar. Het avond programma begon om
8 uur gezellig in een kring om het kampvuur.
Om half 9 begon de strijd tussen de mannen
en de vrouwen. De spanning was om te
snijden. Toen was het zover, de meiden gaven
de mannen de eerste zet en zo begon de strijd.
Toen de eerste pauze aanbrak stonden de
mannen 2 punten achter op de vrouwen. Het
was een dramatisch gezicht, er moest echt iets
drastisch veranderen in het mannenkamp.
Met 1 punt achter op de vrouwen, waren de
jongens al aardig op weg met de comeback
toen de 2e pauze aanbrak.
Het winnende punt voor de mannen kon
gemaakt worden door ons zelfverzekerde
groentje Luuk Hauwert. Hij liep naar voeren en
las het kaartje. Toen begon de ellende Hij
bevroor en had geen idee wat hij moest
uitbeelden De ander halve minuut was over en
zo ook geen punt voor de mannen. De meiden
waren aan zet, dit punt kon voor een gelijke
stand zorgen. Maar deden ze dat ook. Nee!!
De vrouwen hadden het niet geraden en zo
waren de MANNEN dit jaar de KAMPIOEN met
Hints.

Dit kan je ook maken met pallets:
Jongen van de dag:
Tristan Kuhr van kleur
groen. Hij is 12 jaar oud,
woont in Hoorn en zit op
de Maria School. Tristan
zit in groep 8 en doet voor
de 3e keer mee. Het
leukste van KSB vindt hij
het huttenbouwen. Dit
doet hij samen met Puck,
Senna, Julia en Milou. Mike en Brijan zijn hun
begeleiders. Hij eet het liefste chocola.
Verkering heeft hij met Fenna. Nu doet hij aan
dansen maar later wil hij modeontwerper
worden. Met 1 miljoen koopt hij een
grachtenpand in Amsterdam om daar van zijn
leven te genieten. Hij wenst iedereen nog fijne
dagen bij KSB.

Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2017
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“Nieuw Bestuurslid” van de dag:
Als laatste in de rij van
nieuwkomers dit jaar in het
Bestuur is Alicia Huiskes.
Alicia is 22 jaar en woont
tegenwoordig in Benningbroek,
nadat zij jaren in Abbekerk
heeft gewoond. Al 8 jaar heeft
zij zich ingezet als vrijwilliger
en heeft nu de stap gezet naar het Bestuur.
Reden hiervoor dat ze Kinder Spel & Bouw nu
eens van de andere kant wil meemaken. Haar
taken in de zijn, het in elkaar zetten van de
spel activiteiten en het indelen van de kinderen
tijdens de voorbereidingen. En verder helpt zij
graag andere mensen als dat nodig is. Het
leukste van KSB vindt Alicia de blije smoeltjes
van de kinderen, die elke dag vol
enthousiasme voor de poort staan te trappelen
om naar binnen te mogen. En dan dat getik
van de hamers, “Een heerlijk geluid”. Wanneer
Alicia even niet met KSB bezig is volgt zij een
opleiding om later te kunnen werken in een
sportschool of een zwembad. Dit doet zij op
het Cios. Als hobby’s (sport) doet zij aan
karate en zit ze op voetbal. Alicia houd van
Spinazie en taart. Als zij een miljoen zou
bezitten, wil ze gaan reizen en een hele mooie
auto kopen. Alicia wil nog graag toevoegen
aan het einde van dit interview: Iedereen nog
heel veel plezier tijdens de laatste loodjes van
deze Huttenbouw.
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Sponsor van de dag:
Perxon Zink- en Timmerwerken uit Midwoud.
Dit bedrijf verricht diverse timmerwerken en het
plaatsen van oa zinken gevelbekleding,
dakgoten, roefsystemen en
hemelwaterafvoeren.
Malte (eigenaar van dit
bedrijf) van stond gister
met zijn buurman
Sebastiaan te praten
(vrijwilliger bij Paars).
Daar spraken ze ook
over KSB. De zoon van
Malte doet hieraan mee
als bouwertje bij groep
geel. Malte vroeg zich af
of de kinderen ook ijs
kregen tijdens deze
warme dagen. Sebas gaf
aan dat de kinderen op de zaterdagmorgen
een ijsje kregen op het zwembad. Malte bood
hierop spontaan aan om voor alle kinderen en
vrijwilligers op de zaterdagmiddag voor ijs te
zorgen. Hij kwam daarom vanmiddag naar het
ALC-terrein, waar de kinderen heerlijk met
water aan het spelen waren met een heleboel
ijsjes aan. Heerlijk Malte, dank je wel. Dit werd
zeer gewaardeerd.
Herkenningsteken van de dag:
Vandaag hebben de
persmuskieten de groep
rood uitgekozen voor het
herkenningsteken van de
dag. Zij hebben samen
Roodkapje bedacht en
gemaakt. Op het moment
dat zij wisten dat ze werden
ingedeeld bij rood en het
thema sprookjes was,
kwamen zij direct op het idee
om Roodkapje te gaan
maken. In drie dagen tijd hebben zij er een
echte 3d beeld van gemaakt. Zij zijn dan ook
erg trots op hun eindproduct. De groep hoopt
dat ze met “Roodkapje” dan ook in de prijzen
zullen vallen. De personen die Roodkapje
hebben bedacht en gemaakt zijn: Sophie B.,
Nico, Sophie W., Femke, Tim H., Tim de H.,
Noah, Mandy, Elena, Nina, Bas & Teije.
Foto’s zie: www.kinderspelenbouw.nl
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PROGRAMMA zondag 28 mei 2017:

Refrein:

07.00 uur
07.30 uur
08.00 uur
08.15 uur

Tussendoor eens zwemmen
In ’t Abbekerker bad
Of naar het ALC-terrein
Samen op pad
Een lekker potje voetballen
of spelletjes doen
we maken dan veel lol samen
daar is het om te doen

Opstaan
Ontbijt bij de eigen hut
Rommel in en om de hut opruimen.
Iedere groep gaat iets voor het
afscheid doen.
08.30 uur Afsluiting met zijn allen.
09.00 uur De kinderen gaan naar huis en
de vrijwilligers beginnen met
opruimen.

Refrein:

Kinder Spel & Bouw
lied op de wijze van:
Bob de Bouwer
Kunnen wij het maken
Bob de bouwer
Nou en of
Refrein:

Hutten bouwen
Kunnen wij ze maken
Hutten bouwen
Nou en of
Met spijkers en hamers
En heel veel hout
Bouwen wij de hutten
’t is ons wel toevertrouwd
kinderen en hun maatjes
maken veel lol
werken ze samen
is niets ze te dol

En dan de zaterdagavond
Die is ook heel speciaal
Met fakkels en lichtjes
Lopen allemaal
En als het weer het toelaat
Slapen in de hut
Eerst nog lekker feesten
Tot iedereen is ingedut

Refrein:
Dan rest nog zondagochtend
Afsluitend het ontbijt
Gauw je spullen pakken
Wat gaat het snel die tijd
’t is ontzettend gaaf, te gek
dat Kinder Spel en Bouw
de vele vrijwilligers
Ze doen hun best voor jou
Refrein:

Refrein:
Snel wat pallets pakken
Een muurtje neer gezet
Wij werken door,
zo is het maar net
Ook nog wat knutselen
In de knutselhoek
We maken mooie dingen
Te zien bij uw bezoek
Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2017
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Namens het Bestuur:
“Iedereen bedankt voor deze
grandioze week. We zien
jullie graag weer allemaal
volgend jaar terug, als
deelnemer, vrijwilliger of
sponsor”.

Kinder Spel & Bouw :

donderdag 10 mei t/m
zondag 13 mei 2018

Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2017
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SPONSORS HUTTENBOUW 2017
A. van der Wolff Verzekeringen
Administratiekantoor Sinnige
Autobedrijf Gerard Mooij
Autobedrijf Keijzer
Bakker de Houthandel
Bloembinderij Nellie
BSO Catootje
Buck Bouw "Spijkerharde Kwaliteit"
Café de Post
Christine Pedicure
D. Keijzer Sloopwerken B.V.
De Oude School
Gemeente Medemblik
Hilhorst Bouwbedrijf
Karls Vloeren & Interieur
Koos Verbart en Zoon Installatietechniek
Kroon en Meijer Metselbedrijf
Meijners & Groot Bestratingen
Het Nieuwe Bonte Paard
Old Wood
Rabobank Horn – Midden West-Friesland
Ronald's Notenkraam
Sauna de Bongerd
Sinnige In’s & Out’s
Supermarkt Spar van Santen
Stucadoor & Spuitbedrijf De Snaijer
Tankstation Lambertschaag
van Saarloos "vlees- & vleeswaren op de markt"
de Verwer Schildersbedrijf
Zonwering Nederland

En natuurlijk danken wij al onze

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

Vrijwilligers

die aan dit project hebben
meegewerkt!!
Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2017
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SPONSORS TRANSPORT, HOUT & PLASTIC
Clondalkin Flexible Packaging
Gourmet
Grasdrogerij Hartog
Hiemstra B.V.
Honing Metaal
Huiberts Gevelbouw
Intal Aluminium Kozijn en Vliesgevelsystemen
JET BIK
Kuijper Zouthandel
Johan Ros
Nederlandse Spellenfabriek
Pallet Plaza
TGL – Tegels en Tegelzetters
Verwol Project Afbouw
Douwe de Vries
J.C. Zutt Dienstverlening en Verhuur
Zwart Infracare
Pascal Kasten

Wieringerwerf
Hoogkarspel
Abbekerk
Middenmeer
Zwaagdijk-Oost
Opmeer
Opmeer
Opmeer
Stompetoren
Medemblik
Almere
Wormer
Opmeer
Abbekerk
Wervershoof

Onze dank gaat ook uit naar de volgende organisaties en personen voor hun
Medewerking in welke vorm dan ook:
Bouwbedrijf Bruijns
B.B.A. Preventie
Daniëlle Ros
Brandweer Medemblik, Blusgroep Abbekerk
Jongerencentrum "de Bunker"
Frans Feld
Dorpshuis "de Nieuwe Haven"
IJsverenigng A.L.IJ.V.
De Lange B.V. Houtvezel & Zaagsel
Mixfix B.V. Koffie & Koffiemachines
Monica Bruinsma
Rabobank Hoorn Opmeer Zwaagdijk
Richard Schouten
Stichting J.O.N.K. Geluid, Verlichting, Partytenten
Vader Toiletwagen Verhuur
VELDBOER EENHOORN Horeca & Grootverbruik
Via Sofia Reclamegeschenken
Vlaar Grondverzet
Voetbal Vereniging A.L.C.
Zwembad "de Spetter"
Website Beheer K.S.B.
Randy de Vries

Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2017

Opmeer
Alkmaar
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Ursem
Leeuwarden
Zwaagdijk
Abbekerk
Abbekerk
Barsingerhorn
Zwaag
Zwaag
Benningbroek
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
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