Zondag 13 mei 2018

PROGRAMMA zondag 13 mei 2018:
07.00 uur
07.15 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 De kinderen gaan naar huis en de
vrijwilligers beginnen met
opruimen.

Van de voorzitter:
De laatste dag van dit jaar
is weer aangebroken.
Gisteravond om 20:00
stonden de kinderen voor
de poort met hun
slaapspullen. Ze hebben
hun hutten kunnen laten
zien aan hun ouders,
broertjes, zusjes en andere belangstellenden.
Tijdens dit kijkuurtje is er bekend gemaakt
welke hutten dit jaar de titel mooiste hut
hebben gekregen. Bij de onderbouw is dat de
hut van “Team Geel” geworden en bij de
bovenbouw de hut van “The Spidergirls”. Het
mooiste herkenningsteken was dit jaar het
herkenningsteken van groept Zwart “Badman”.
Alle makers zijn in het zonnetje gezet hiervoor.
Nadat alle “kijkers” weer naar huis waren. Zijn
de kinderen opgesteld voor de fakkeloptocht
dor het dorp.
Na de fakkeloptocht mochten de kinderen naar
hun hutten voor de nacht.
De nacht is rustig verlopen en er zijn dit jaar
niet veel kinderen naar huis gegaan.
Vanmorgen nog ontbijten en de spullen bij
elkaar zoeken. Om 8:30 werden de kinderen
opgehaald en kon de afbraak van het terrein
beginnen.
Ik denk dat iedereen, de kinderen en de
vrijwilligers een paar fantastische dagen heeft
gehad. We hebben het hele project mooi weer
gehad, wat willen we nog meer.
Namens het bestuur iedereen die geholpen
heeft om er een succes van te maken heel erg
bedankt en tot volgend jaar.
Groetjes van Ilse.
Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2018

jaargang 20

MEDEDELINGEN:
- gevonden voorwerpen kunnen maandag
14 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.

Herkenningsteken Zwart:
Wij hebben Badman als
herkenningsteken gekozen,
omdat dit de enige bekende
zwarte superheld was. Je hebt
ook nog Black Panter, maar
deze superheld is niet zo
bekend. En Superman is
gewoon goud. En de
Badmobiel van Badman is
een super gaaf ding.
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Dit kan je ook maken van pallets:

Jongen van de dag:
Jayden is 11 jaar
oud en woont in
Twisk. Hij zit in
groep 7 op de
Klaverwoid. Hij
heeft verkering
met Josefien.
Later wil hij graag
DJ worden. Pizza
salami vindt hij het lekkerste wat er is. Game
meneer is zijn idool, omdat hij super leuke
games maakt. Zijn sporten zijn zwemmen en
skeeleren. Als hij een miljoen ha, zou hij de
helft aan een chickie geven en de rest
gebruiken voor een huis.
Dit is de 6e keer dat hij meedoet aan KSB. De
liedjes vindt hij het leukste van het project.
Flann, Sepp, Tycho en Steven zijn de gene
met wie hij de hut bouwt. En dit onder de
bezielende leiding van Mike.
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Herkenningsteken Paars:
Wij hebben voor een
Superheldin gekozen voor
ons herkenningsteken.
Miss Diana. De creatieve
geest van Dave (vrijwilliger
in onze groep) bracht ons
op dit idee. Boinn heeft
geschilderd. Zoals je ziet,
kan ze altijd nog schilder worden als het niet
lukt op school.
Meisje van de dag:
Viviënne van Lijnen Noomen
mag op de laatste dag dat
ze als bouwer mag
meedoen aan KSB in de
Spijkerbode als meisje van
de dag. Ze is 12 jaar en zit
in groep 8 op OBS De
Plaats in Abbekerk. Als ze
groot is wil ze graag dokter worden. Haar
lievelingseten is pizza. Ze doet aan Hockey.
Dit is de 6e keer dat zij meedoet aan KSB. Het
bouwen van de hut en de gezelligheid vindt ze
het leukste. De hut maakt ze samen met Puck,
Milou, Julia, Senna, Tim, Floris, Yarran en
Renzo. Hun begeleider is Mike. Ook haar zusje
Isabelle doet mee aan KSB. Ze zou heel veel
gaan kopen als ze een miljoen zou winnen.

Zaterdagavond:
De o zo leuke avond start om 19:30. Om 20:00
konden de vrienden en familie komen kijken
naar de mooie zelf gemaakte hutten. Toen alle
ouders weggingen, bereiden de vrijwilligers en
kinderen zich voor op de fakkeloptocht. Om
21:45 ging de brandweerwagen rijden en
startte de fakkeloptocht. De vrijwilligers van de
pers en knutsel zetten de wegen af zodat de
stoet veilig door kon gaan. Een paar persleden
hebben nog foto’s gemaakt tijdens de optocht.
Na afloop gingen de kinderen naar hun hut en
nam de nachtwacht het bouwterrein over. De
vrijwilligers van de dag gingen nog even
nazitten in de tent.
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Oplossing paardensprong 2:
Catwoman
Oplossing sudoku 3
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Stukje van de nachtwacht:
23:00 – 03:00 uur
Het begon met de jacht op de onzichtbare killer
clowns. (Een paar onverlaten hadden vorig
jaar met maskers op het terrein bezocht en
het bleek dat er toch nog kinderen bang waren
dat ze er dit jaar weer zouden zijn.) Enkele
kinderen hadden iets gezien in het donker.
Het bleek na een lange speurtocht om een kat
te gaan.
Er werd veel gespeeld, verstoppertje en
tikkertje en bleef nog lang druk en luidruchtig.
Rond 01:00 uur werd het heel langzaam
steeds rustiger. Gelukkig had de nachtwacht
hulp van Leroy en Anouk Verweij en konden
de splinters en bloedneuzen snel verholpen
worden. Bij blauw was het hilarisch, er werden
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moppen verteld waar je niet om mocht lachten.
Dat bleek toch wel moeilijk te zijn.
03:00 – 07:00
Met genoeg nachtwachten begonnen. Het was
opmerkelijk stil! Wat een verschil met vorig
jaar! Maar 2 kindjes naar huis, waarvan 1 met
een bloedvoet. De sfeer onder de kinderen
was goed.
Vrijwilliger van de dag:
Vandaag hebben we
Rinus Brands in het
zonnetje gezet. Rinus is 20
jaar en woont in
Lambertschaag. Hij doet
voor 13e keer mee. Eerst
als deelnemer en later als
vrijwilliger. Rinus is als
begeleider in de groep
Groen, waar hij helpt met
het bouwen van de hutten.
Rinus is een gezelligheidsdier. Vandaar dat hij,
nadat hij heeft meegedaan door is gestroomd
tot het vijwilligersgilde. Het leukste aan KSB is
voor Rinus: “de Fakkeloptocht”.
Als ontspanning heeft Rinus gekozen voor
voetbal en gewichtheffen. In het dagelijks
leven is hij op de vrachtwagen te vinden als
bijrijder Bij Veldboer Eenhoorn in Zwaag. Later
als hij een grote jongen is geworden wil Rinus
graag een biertje drinken met zijn vrienden. Als
idool heeft Rinus gekozen voor Hans (Tim
Rietkerk. Waarom: “Hij heeft 2 tenen aan
elkaar”. Op de vraag of Rinus verkering /
getrouwd is, is het antwoordt: “bijna met
Carmen Oudejans”. Als laatste wil Rinus toch
even kwijt: “Sorry voor gister, toen heb ik me
verslapen”. (5 uur maar hoor Rinus, het valt
best mee) Wij van de redactie zijn nog een wit
U dat je…… te weten gekomen. In het laatste
jaar dat Rinus mee deed als deelnemer, tijdens
het slapen in de hut, is hij de hele nacht
wakker gebleven. Bij het afscheid nemen van
de hutten en het project is Rinus in slaap
gevallen onder een speaker terwijl de muziek
knetterhard aan stond. Sorry Rinus maar dit
wilde wij niemand onthouden.
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Sponsor van de dag:
Vandaag hebben
we een heel
bijzondere sponsor:
Zwart Infra Care uit
Wervershoof.
Vertegenwoordigt
door: Pascal
Kasten, waar dit
gesprek mee is
gevoerd. Hallo mijn naam is Pascal, voor
meeste beter bekend als “Poes”. Ik ben 31
(zie eruit als 20, een grote mond, klein van
stuk en een hart van goud) en woon in
Abbekerk. Mijn lievelingseten is biefstuk, met
een klein biertje ernaast. Voor ontspanning
doe ik aan voetbal bij v.v. A.L.C. en ben ik daar
ook bestuurslid van. Bij KSB ben ik barman en
dit jaar ook lid van de zaaghoek. Ik bedien de
happer (Poesieknijper) tijdens het opruimen op
de zondag. Wanneer de hutten uit elkaar zijn
gehaald, worden deze met grote terrein
heftrucks van het terrein gehaald en bij mij
gebracht. Mijn taak is dan al het hout fijn te
knijpen en in de containers te deponeren. Ook
in mijn werk ben ik kraanmachinist. Mijn vader
deed dit werk altijd al en door hem ben ik hierin
gerold. Dit werk doe ik nu al zo’n 15 jaar. Het
bedrijf Zwart Infra Care sponsort dit project,
omdat: “Zonder sponsors, geen Huttenbouw”.
Wij doen deze sponsoring nu alweer voor het
5e jaar en wij denken dit zeker nog jaren te
kunnen blijven doen. Het leukste aan KSB vind
ik: “De lachende, gezellige kinderen en dat er
een avondprogramma wordt georganiseerd
voor de vrijwilligers”. Zelf heb ik geen kinderen
die meedoen. Op de vraag wat ik zou doen
met een miljoen? Ik denk eraan om een week
vrij te nemen. Als laatste wil ik meedelen: “Het
is een heel geslaagd project en hulde aan alle
vrijwilligers. Jullie TOPPERS!!!”
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Ingezonden stukje:
Beste KSB hierbij verklaar ik, dat Nico Bellic
voor de allerlaatste keer heeft meegedaan aan
dit project. Volgend jaar hoeft u niet meer te
mailen, bellen of te schrijven. Ik heb jaren erg
genoten en geen spijt dat ik al die jaren heb
mee gedaan. Bedankt!! En doeggg haha.

De persmuskieten waren dit jaar:
Gino Zander, Jim Veld, Luuk Hauwert,
Tymon Dam, Sander Dam, Merlijn Touw en
Ramon Wong Fong Sang.
Bedankt voor jullie inzet.
Tevens bedanken wij Diana Buis voor het
nemen van de vele foto’s, welke u allemaal op
de site kunt bekijken.

Namens het bestuur
Allemaal ontzettend
BEDANKT!!!

Tot volgend jaar bij:
Kinder – Spel & Bouw 2019
donderdag 30 mei
t/m zondag 2 juni
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SPONSORS 2018
Gemeente Medemblik
Judoschool Appels

Wognum
Medemblik

Autobedrijf Gerard Mooij
Autobedrijf Keijzer
BSO Catootje
Buck Bouw "Spijkerharde Kwaliteit"
Café de Post
De Haai Klussenbedrijf
D. Keijzer Sloopwerken B.V.
Hilhorst Bouwbedrijf
Karls Vloeren & Interieur By Noortje
Koos Verbart en Zoon Installatietechniek
Meijners & Groot Bestratingen
Perxzon Zink- en Timmerwerken
Supermarkt Spar van Santen
Stucadoor & Spuitbedrijf De Snaijer
Tankstation Lambertschaag
van Saarloos "vlees- & vleeswaren op de markt"
Zonwering Nederland

Opmeer
Midwoud
Abbekerk
Abbekerk
Oostwoud
Abbekerk
Oostwoud
Amsterdam
Oostwoud
Abbekerk
Abbekerk
Midwoud
Abbekerk
Abbekerk
Wijdewormer
Abbekerk
Lambertschaag

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
Brandweer Medemblik, Blusgroep Abbekerk
Jongerencentrum "de Bunker"
Dorpshuis "de Nieuwe Haven"
Het Nieuwe Bonte Paard, Café – Restaurant – Snackbar
IJsverenigng A.L.IJ.V.
Mixfix B.V. Koffie & Koffiemachines
Monica Bruinsma
Rabobank Hoorn Opmeer Zwaagdijk
Stichting J.O.N.K. Geluid, Verlichting, Partytenten
Vader Toiletwagen Verhuur
VELDBOER EENHOORN Horeca & Grootverbruik
Via Sofia Reclamegeschenken
Voetbal Vereniging A.L.C.
Zwembad "de Spetter"
Wedsite Beheer K.S.B.
Randy de Vries
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Opmeer
Alkmaar
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
www.mixfix.nl
Zwaagdijk
Abbekerk
Barsingerhorn
Zwaag
Zwaag
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
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SPONSORS HOUT – PLASTIC & TRANSPORT 2018
Bakker De Houthandel voor de geleverde spijkers
Bomen & Loonbedrijf
Richard Schouten
Clondalkin Flexible Packaging
De Lange B.V. Houtvezel & Zaagsel
Gourmet
Grasdrogerij Hartog
Hiemstra B.V.
Honing Metaal
Huiberts Gevelbouw
Intal Aluminium Kozijn en Vliesgevelsystemen
J.C. Zutt Dienstverlening en Verhuur
JET BIK
Kuijper Zouthandel
Johan Ros
Loonbedrijf West-Friesland
Nederlandse Spellenfabriek
Pallet Plaza
Rijkhoff Banket
Simon Loos Transport
Verwol Project Afbouw
Douwe de Vries
Vlaar Grondverzet
Zwart Infracare
Pascal Kasten

Hoogkarspel
Abbekerk
Wieringerwerf
Ursem
Hoogkarspel
Abbekerk
Middenmeer
Zwaagdijk-Oost
Opmeer
Opmeer
Abbekerk
Opmeer
Stompetoren
De Weere
Medemblik
Almere
Amsterdam
Wognum
Opmeer
Benningbroek
Wervershoof

En natuurlijk danken wij al onze

Vrijwilligers
die aan dit project hebben meegewerkt!!
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