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PROGRAMMA zondag 28 mei 2017:
07.00 uur
07.30 uur
08.00 uur
08.15 uur

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.
Gezocht

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

MEDEDELINGEN:
- gevonden voorwerpen kunnen maandag
29 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 en “de Spijkerbode”van de
huttenbouw te zien en te lezen zullen zijn
op www.kinderspelenbouw.nl
Op dit moment staan al een deel van de
foto’s op de site. We zullen proberen om
aan-komende week alles op de site te
zetten.
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Van de voorzitter:
Gisteren was het bloedheet,
maar we hebben ons goed
vermaakt met de zeepbaan,
ijsjes en diverse spelen in
de schaduw.
Het ouderkijkuurtje wordt
weer druk bezocht. De 2
mooiste hutten kregen
natuurlijk een prijs en die
hadden jullie dan ook dik
verdiend. Daarna de
traditionele fakkeloptocht en het slapen in de
eigen gemaakte hut, werden we na al die
warmte toch nog opgeschrikt door een klein
stevig buitje en een paar lichtflitsen. Gelukkig
viel het allemaal erg mee. Namens het hele
bestuur wil ik nog heel graag even zeggen:
“Iedereen die op wat voor manier zich heeft
ingezet voor dit fantastische project heel heel
heel erg bedankt en hopelijk tot volgend jaar”.

Herkenningsteken van de dag:
Het was voor de
groep met de kleur
groen niet moeilijk
om iets te
bedenken voor hun
herkenningsteken.
Het thema dit jaar
is sprookjes. Wij
zijn groen, een
kikker is groen dus………. Hebben wij “de
Prins en de kikker” bedacht. Dit prachtige
kunstwerk is een week voordat KSB begon
gemaakt met: Mike H., Anneleen, Joris,
Thomas, Melvin, Mike K., Arno, Brian, Quint en
Daan. Deze optimisten geven hun kunstwerk
een 10. Hopelijk denkt de jury daar ook zo
over. (Wanneer we dit schrijven, weten we dat
dit helaas niet het geval is.) De jongens wilden
gezamenlijk nog iets kwijt: “de mannen
hebben gewonnen van de vrouwen”. (Hints
het spel op de vrijdag avond voor de
vrijwilligers.
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Jarige van de dag:
“Hiep hiep hoera, Dylan is jarig vandaag”.
Dylan, woont in Midwoud en
is vandaag 9 jaar geworden.
GEFELICITEERD!!
Dylan zit in groep blauw en
heeft als begeleiders Justin
en Mabel. Het is voor deze
kanjer het 2e jaar dat hij
meedoet aan de huttenbouw.
Je kunt Dylan tegenkomen in groep 5 van
o.b.s. de Koet in Midwoud of op het
voetbalveld, want voetballen is zijn grootste
hobby. Het leukste om hier te doen vindt hij de
spelletjes en het bouwen van hut en erin te
mogen slapen met zijn vrienden. De andere
kinderen waarbij Dyan is ingedeeld zijn: Kick,
Dylan, Samir, Kenji, Wessel, Jens, Shayne,
Collin, Phiene, Daena en Guus. Dylan heeft
ook een zusje die meedoet met de
huttenbouw, haar naam is Yasmin. Later als
Dylan groot is, wil hij rijk worden en dan een
jacht kopen. Ook heeft hij een idool: Messi,
omdat hij een hele goede voetballer is.
Tenslotte hoopt hij dat iedereen net zo’n super
weekend heeft gehad als hijzelf.
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Vrijwilligster van de dag:
Hallo ik ben Jessica
Stratmann, ik ben 30 jaar
jong en woon in Abbekerk. Ik
ben getrouwd met Richard
en samen hebben wij 4
kinderen.
Je kunt mij wakker maken
voor sushi, dat vind ik
ontzettend lekker. De sport
die ik beoefen is zwemmen. Ik ben thuis bij
mijn kinderen en verder organiseer ik samen
met anderen de ochtenden van de Kajuit in het
Dorpshuis. Op 14 juni organiseren wij ivm de
buitenspeeldag een vossenjacht voor de jeugd
in Abbekerk. Hiervoor zoeken wij nog enkele
vrijwilligers die vos willen spelen, dus meld je
aan bij de Kajuit (zie dorpskrant). Later wil ik
graag oma worden. Dit is mijn eerste jaar als
vrijwilliger bij KSB. Ik ben hoofd van de
knutselgroep. Mijn dochters Julia (geel) en
Sophia (wit) doen mee als bouwers op dit
project. Het leukste van KSB vindik het
schminken van de kinderen. Wat ik zou doen
met een miljoen? Dan zou ik graag een eigen
bedrijf beginnen. Tenslotte wil ik nog
mededelen, dat het hier heel gezellig is en dat
we het verschrikkelijk treffen met het weer.

Dit kan je ook maken met pallets:
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Meisje van de dag:
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Oplossing denkertje 2: Rapunzel
Vrijwilliger van de dag:
Vandaag is onze keuze
gevallen op Jeroen Zutt,
hij is 23 jaar en is
geboren en getogen in
Abbekerk. Jeroen doet
voor de eerste keer mee
en is vrijwilliger bij de
groep Zwart. Jeroen is
vrijwilliger geworden
doordat Sander Lorié, hem heeft Jeroen
overgehaald om mee te doen. Wij denke dat
Jeroen een blijver is, want als wij vragen wat
hij het leukste vindt antwoord hij: het bouwen
van de hutten, de kinderen zijn heel gezellig, er
hangt een hele gezellige sfeer op het terrein en
het avondprogramma voor de vrijwilligers vindt
hij onwijs en geweldig. Jeroen heeft ook een
idool nl. Joopie (Jeroen Wit). Even nog wat
antwoorden op de vragen in de privé situatie.
Jeroen werkt bij B.S.O. Catootje en heeft als
hobby voetbal bij A.L.C. en hij eet graag pesto
pasta. Jeroen heeft verkering met Romee. Als
het kan wil Jeroen later als ie groot is wil hij
heeeeeel vaak op vakantie. Jeroen wil als
laatste nog even meedelen dat: “Gino en Jim
hele goeie interviewers zijn.
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Dee Wijdenes uit
Midwoud zit dit jaar in
groep paars en ze bouwt
een hut samen met
Judah, Mick, Bouke,
Marleen en Anton. Bente
is hun begeleider. Dit is
het 2e jaar dat Dee
meedoet aan KSB,
omdat ze het bouwen
van de hutten zo leuk
vindt. Haar broer doet ook mee aan KSB.
Dee zit in groep 4 op OBS de Koet iin
Midwoud. Ze doet aan kickboxen. Haar
lievelings eten is yoghurt. Ze heeft geen
verkering en weet nog niet wat ze later worden
wil.
Met een miljoen zou ze alles willen kopen wat
maar kan.
2e Jongen van de dag:
Omdat het voor de groep 8ers het laatste jaar
is dat ze als bouwer mogen
meedoen aan KSB, hebben we
nog een jongen van de dag.
Sam Wagenaar uit Oostwoud.
Hij is 11 jaar en zit in groep 8
op de Koet. Je kan hem wakker
maken voor pannenkoeken.
Wat hij later worden wil, weet
hij nog niet. Zijn idool is Pogba,
gewoon omdat hij goed kan voetballen. Zelf
voetbalt Sam ook. Dit is de 3e keer dat hij
meedoet aan KSB. Hij heeft zijn hut samen
met Steef, Tessa, Mats, Jurjen en Teije
gebouwd onder begeleiding van Ramon. Het
slapen in de hut vindt hij het leukste van KSB.
Met een miljoen zou hij een villa kopen.
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Sponsor van de dag:
Tijdens het ouderkijkuurtje
kwamen we iemand tegen
die al heel lang de
huttenbouw sponsort. Wij
vroegen hem of wij hem
mochten interviewen als
sponsor van de dag. U raad
het al: het mocht. Wij
begonnen met ons
interview en stelde hem de
volgende vragen:
Wat is uw naam en hoe oud bent u:
Mijn naam is Buck Zijlstra en ik ben al 48 jaar
en woon met mijn gezin in Abbekerk.
Wat is de naam van uw bedrijf?
De naam van mijn bedrijf is wel toepasselijk
voor KSB:
Buck Bouw voor “Spijkerharde kwaliteit”.
Waarom bent u dit werk gaan doen?
Het is leuk en afwisselend werk.
Waarom bent u dit werk gaan doen en hoelang
doet u dit werk al?
Het werk wat ik doe, is alles wat met de bouw
te maken heeft en ik oefen mijn vak al 25 jaar
met heel veel plezier uit.
Voor de hoeveelste keer sponsort u KSB en
wat vindt u het leukste eraan?
Ik denk dat ik nu voor de 10e keer sponsor. Het
leukste van KSB vind ik eigenlijk alles. Het is
een gezellig project en iedereen geniet ervan,
jong & oud. Volgens mij is KSB het leukste wat
er in Abbekerk te doen is.
Heeft u kinderen die meedoen?
Ja, Sam zit in groep rood en Max is vrijwilliger.
Wat eet u het liefst?
Spare-ribs.
Doet u aan sport?
Ja, als ik tijd over heb doe ik aan wielrennen.
Wat zou u doen met een miljoen?
Een hele mooie reis maken.
Heeft u verder nog iets mede te delen?
Er zijn mooie hutten gebouwd, het is
fantastisch weer en heel veel blijde kinderen.
Buck wij bedanken u voor dit interview.
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Jongen van de dag:
Wessel Hauwert is vandaag
geïnterviewd door zijn eigen
broer Luuk die dit jaar als
persmuskiet meedoet aan
KSB. Wessel is 12 jaar, woont
in Abbekerk en zit in groep 8
op OBS de Plaats in Abbekerk.
Hij eet het liefst pizza en patat.
Later wil hij graag meester worden. Sport, nou
ja zoals heel veel andere jongens, voetbal
natuurlijk. Verkering heeft hij (nog) niet.
Dit is het 6e (en tevens laatstejaar als bouwer)
dat hij meedoet aan KSB. Vooral het bouwen
van de hut vindt hij ontzettend leuk. Jesse is
de begeleider van de groep Mees, Jelle, Sem,
Jay-Luca en natuurlijk Wessel zelf.
Het hele gezin Hauwert is in touw tijdens KSB.
Vader vrijwilliger in de zaaghoek, moeder
Marlies in de catering, Luuk als persmuskiet en
zus Lieke is een van de bouwers.
Met een miljoen zou Wessel een grote villa
kopen en een hele mooie auto.
Dagboek van de pers:
Zaterdagmiddag gingen de kinderen om 16:00
naar huis en mochten om 20:00 weer
terugkomen met hun slaapspullen. De ouders,
opa’s en oma’s en andere belangstellenden
mochten van 20:00 tot 21:00 de gebouwde
hutten bekijken. Om 21:00 waren alle
belangstellende van het bouwterrein af en
moesten alle kinderen zich verzamelen bij de
eigen hutten. De kinderen werden per kleur
opgesteld in een lange rij voor de
fakkeloptocht. Tijdens de fakkeloptocht liepen
de kinderen en vrijwilliger te zingen om te laten
horen wie ze waren.
Na de fakkeloptocht mochten de kinderen naar
hun hutten om iets voor zich zelf te doen. Ze
hadden zo hard gewerkt aan hun hutten, nu
mochten ze spelen en slagen in de hut. De
zakken chips kwamen tevoorschijn en werden
onderling gedeeld. Om 23:00 moesten alle
vrijwilliger van het bouwterrein en werd het
terrein overgenomen door de nachtwachten.
De vrijwilliger gingen nog wat drinken in de
tent.
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De meeste kinderen hebben toch nog wel
geslapen vannacht, ondanks dat ze gezegd
hadden dat ze dat niet gingen doen.
Wij waren om 7:00 weer op het terrein
aanwezig. Er werd een broodje gegeten met
de kinderen en een deel van de vrijwilliger gin
al vast beginnen met het opruimen. Om 8:50
werd er nog gezongen voor de jarige Dylan en
werd er nog een dansje gedaan met de
kinderen. Om 9:00 mochten de ouders het
terrein op om de spullen van de kinderen en de
kinderen zelf op te halen.
Toen alle kinderen het veld hadden verlaten,
mochten we beginnen met het slopen van de
hutten.
Dit was KSB 2017! Tot volgend jaar!!!
Verslag van de nachtwacht:
Tijdens de eerste shift zijn er enkele
problemen geweest, doordat een paar
onverlaten het nodig vonden om met maskers
op in de bosjes langs het KSB-terrein te gaan
lopen. Dit waren overigens geen vrijwilligers of
kinderen die mee hebben gedaan aan KSB.
De kinderen begonnen tegen elkaar te roepen
dat er “killerclowns” rond liepen, waardoor er
kinderen bang werden en naar huis wilden.
Later in de nacht hebben we nog een beetje
regen gehad en onweerde het in de verte. Ook
hierdoor wilde een aantal kinderen naar huis.
Het verhaal van de 2e shift van de nacht.
Voor ons was deze tijd dat we moesten
nachtwaken erg rustig verlopen, na de comotie
van de “killerclowns”. Er zijn vanaf 03.00 uur
ongeveer 15 kinderen naar huis gegaan. Wat
we wel even kwijt willen: Het is diep triest dat
sommige ouders niet bereikbaar zijn, terwijl
hun kinderen ziek, moe of misselijk zijn. Het is
misschien een idee om een noodnummer in te
voeren van bijv. opa & oma of buren, want het
is echt zielig als de kinderen zo graag naar
huis willen en het niet kunnen.
Het was qua weer nog even spannend, i.v.m.
regen en onweer. Er was een noodplan
gemaakt, maar gelukkig niet nodig. Met dank
aan de echte “die-hards” die de hele
nachtaanwezig waren. Groetjes van: Stella,
Bert, Ingrid, Co, Bram, Richard, Herko, Jacco
en Nikki.
Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2017
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De “spijkerbode” is dit jaar gemaakt
door Gino, Luuk, Tymon, Xander,
Jeroen, Ralf, Jim, Tim en Quintin.
Bedankt jongens voor jullie inzet.

Tevens willen we Diana Buis
bedanken voor de vele foto’s
die zij gemaakt heeft van dit
project. Door haar krijgt u een
totaal beeld van alles wat er
tijdens Kinder Spel en Bouw is
gebeurd.

Voor de laatste keer:

Namens het bestuur
Allemaal ontzettend
BEDANKT!!!

Tot volgend jaar bij:
Kinder – Spel & Bouw
2018
donderdag 10 mei
t/m zondag 13 mei
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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
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Opmeer
Alkmaar
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Ursem
Leeuwarden
Zwaagdijk
Abbekerk
Abbekerk
Barsingerhorn
Zwaag
Zwaag
Benningbroek
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
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