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PROGRAMMA zaterdag 1 juni 2019:
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.
15.30 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

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.
Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2019

Van de voorzitter:
Vandaag startte de dag met een
zwempartij in de Spetter. De
vrijwilligers plonsden met de
kinderen in het water. Konden de
vrouwen mooi bijkomen van hun
nederlaag bij hints gisteravond.
Het was heerlijk weer! Zo mooi,
dat we ’s middags naar ALC zijn gegaan om te
buikschuiven.
Vandaag heb ik de stand bij de EHBO eens
opgenomen. Het is druk geweest met splinters
en er zijn wat hamers op vingers terecht
gekomen, maar gelukkig niets wat de
vrijwilligers niet met een dropje en een pleister
konden oplossen.
Vanmiddag wordt de laatste hand aan de
hutten gelegd: er wordt geschilderd,
geknutseld gordijnen opgehangen, deuren en
toegangspoorten gemaakt. Sommige hutten
hebben zelfs hele gangen, balkons en torens.
Sommige hutten zijn allang klaar voor andere
kinderen is het een race tegen de klok.
Vanavond is om 20:00 het kijkuurtje vor de
ouders en maken we de winnende hutten
bekend. Daarna volgt de bekende
fakkeloptocht door het dorp. Komt u ook
kijken??

Vrijwilligersavond Vrijdag:
Vanavond volgens traditie HINTS. De mannen
tegen de vrouwen.
We moesten om 20:30 weer aanwezig zijn. De
tent werd verdeeld in twee delen. De jongens
aan de ene kant en de meisjes aan de andere
kant. Toen iedereen aanwezig was, kon het
spel beginnen. Er werd weer fanatiek
gestreden tegen elkaar, want zowel de jongens
als de meisjes wilden heel graag winnen.
Ondanks de strijd was het heel gezellig in de
tent. Uiteindelijk hebben de MANNEN de
tweestrijd gewonnen. Daarna ging iedereen
nog een tijdje door met feesten.

Foto’s zie: www.kinderspelenbouw.nl
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Jarigen van vandaag zijn:
Sem Klaassen en Floortje van der Linden

Sem is vandaag 12 jaar
geworden. Hij woont in
Abbekerk en zit in groep 8 op
OBS De Plaats.
Pannenkoeken vindt hij het
lekkerste eten wat er is. Later
wil hij graag rapper worden.
Zijn idool is Miquel, omdat het
een goede vriend is. Dit is de 5 e keer dat Sem
meedoet aan KSB. Hij zit in groep zwart en
maakt onder begeleiding van Ramon de hut
samen met Miquel, Noa, Timo, Yanick, Kevin,
Jesse, Fenna, Sara, Lieve en Robin. KSB vindt
hij heel leuk, vooral de slaapavond. Zijn zus
Elena doet ook mee.
Met een miljoen, zou hij mooie auto’s kopen.
Floortje is vandaag 18 jaar
geworden. Ze woont in
Abbekerk en volgt een
opleiding aan het Mediacollege
in Amsterdam. Broodje
knackworst is wat zij het liefst
eet. Floortje is een hele goede
middenvelder bij de Dames 1 van ALC. Haar
moeder is haar idool, gewoon omdat het haar
lieve moeder is. Later wil ze graag volwassen
worden. Zij heeft 6 jaar als deelnemer
meegedaan en dit is alweer haar 5e keer als
vrijwilliger. Dit jaar zit ze in groep groen bij
hoofdvrijwilliger Mike. De overige vrijwilligers
van deze groep zijn Mandy, Bryan, Rinus, Jim,
Xander, Quint en Renzo. Floortje vindt het
altijd heel leuk en gezellig bij KSB. Haar zus
Sophie en moeder Esther zijn ook vrijwilliger bij
KSB. Als ze een miljoen zou winnen, zou ze
lekker op vakantie gaan en een hele dikke auto
kopen en wat geven aan goede doelen.

Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2019

MEDEDELINGEN:

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

-

-

-

neem je goede humeur mee
zorg dat de kinderen dichte schoenen
aan hebben i.v.m. eventueel verdwaalde
spijkers
doe geen kostbare spullen in de tas van
uw kind
gevonden voorwerpen kunnen maandag
3 juni worden opgehaald bij het ijsboetje
tussen 19:30 en 20:30 uur
Zorg dat uw kind een plastic tas mee
heeft, waar hij/zij haar jas in kan doen.
Laat de kinderen niet van shirt ruilen. Dit
i.v.m. met eventuele verspreiding van
hoofdluis. Controleer uw kind regelmatig
op hoofdluis
Alle foto’s van K.S.B. 2019 zijn vanaf
nu te zien op:

www.kinderspelenbouw.nl
GEZOCHT – GEZOCHT – GEZOCHT

Ouders, familie en kennissen voor
het helpen OPRUIMEN van het
terrein op ZONDAGMORGEN!!!
Herkenningsteken Rood:

Wij hebben gekozen voor een rode draak,
omdat wij groep rood zijn en dit een teken is bij
het Chinese nieuwjaar. Jordy heeft de draak
getekend.

Foto’s zie: www.kinderspelenbouw.nl
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Sponsor van de dag:

Sudoku 3
2 4
7 1

4
Huijberts Gevelbouw uit Opmeer is het
familiebedrijf van de broers Frank en Paul
Huijberts. Het bedrijf produceert en monteert
uitsluitend aluminium kozijnen en
gevelelementen van duurzame kwaliteit. De
kozijnen worden in de eigen fabriek gemaakt.
Huijberts Gevelelementen bied ook een
oplossing voor onderhoud of aanpassing van
bestaande aluminium kozijnen. Voor de
Spijkerbode hebben we Rob
Huijberts, een zoon van Frank,
geïnterviewd. Rob is 28 jaar en
woont in Abbekerk. Hij werkt
inmiddels al weer 7 jaar bij
Huijberts Gevelbouw en is daar
montage planner. Hij is
vrijwilliger bij KSB net als zijn broer Mike. Rob
is al weer voor het 5e jaar vrijwilliger. Het
leukste vindt hij het opbouwen van de hutten.
Zijn lievelings eten is shoarma. Met een
miljoen zou hij een mooi huis kopen.

De EHBO:
Mijn naam is Julia.
Dit is het eerste jaar
dat ik meedoe als
vrijwilliger bij de
EHBO. Een aantal
dagen doe ik dit
samen met mijn moeder Brenda. Vanmorgen
hebben we op het zwembad “De Spetter”
gezetten. Daar hebben we gezellig onder de
parasol zitten kijken naar de kinderen en
vrijwilligers. Gelukkig hadden we het nu rustig
na een paar drukke dagen. Er waren niet veel
kinderen met pijn. Later weer terug gegaan
naar het bouwterrein. Bij de hutten, weer
kinderen met pijntjes geholpen. Ook nog in de
schaduw geprobeerd een beetje af te koelen
met een lekker ijsje.

Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2019
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Paardensprong 2:

E
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R

I

T

D

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.

De Catering:
Vanmorgen hebben de Suzanne en Kim voor
het ontbijt gezorgd.
Wij zijn eerst limonade uit gaan delen op het
zwembad. Dit was wel nodig met dit warme
weer. Daarna weer terug naar het KSB-terrein.
Broodjes smeren en rond brengen toen
iedereen weer terug was van het zwembad.
Afwassen en daarna gehakt balletjes draaien
voor de
soep, zodat
er weer soep
gekookt kan
worden voor
vanavond.

Foto’s zie: www.kinderspelenbouw.nl
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Lunchbox idee: Mini boterhammen op stok
Benodigdheden:
2 soorten brood
Beleg (kaas, vleeswaren)
Snoeptomaatjes
Komkommer
Satéprikkers
Beleg de boterhammen en
leg er een boterham op. Snij
hier kleine vierkantjes van. Snij met een
kaasschaaf een lange plakken van een
kommkommer en rol deze op. Rijg een blokje
boterham, een snoeptomaatje, boterhammetje,
komkommer etc op een satéprikker en doe dit
in de broodtrommel.

Spijkerslaan:
Wedstrijdje spijkerslaan een nieuw onderdeel
bij KSB. De kinderen moesten hierbij zo snel
mogelijk een spijker in een plank hout slaan.
Degene die het eerst zijn/haar spijker in de
plank had geslagen, was de winnaar. Heel
simpel, maar de kinderen vonden het heel leuk
om te doen.
We zijn donderdag
begonnen met het
spijkerslaan per
hut. De
“hut”winnaars
streden vrijdag
tegen de andere
“hut”winnaars van
hun kleur.
De winnaars zijn:
- Geel: Bryan
- Paars: Finette
- Rood: Maarten
- Blauw: Kai
- Groen: Koen
- Zwart: Kick

REDACTIONEEL NIEUWS:
Allereerst willen wij onze dank uitspreken naar
de persmuskieten van dit jaar. Merlijn Touw,
Jort Schipper, Wessel Hauwert, Sander Dam
en Teun Koorn, zijn de afgelopen dagen heel
hard bezig geweest met maken van deze editie
van “de Spijkerbode”. Stukjes schrijven,
interviewen, verhalen, moppen, raadsels en
opmerkingen verzamelen, foto’s nemen, enz,
enz. Daarvoor willen wij jullie heel hartelijk
bedanken. Het was prettig met jullie samen te
werken. Diana Buis “onze” huis fotograaf. Zij
maakt het hele project van ‘s ochtends tot ’s
avonds de mooiste plaatjes. Randy de Vries,
de website specialist. Hij zorgt dat alles wat
aangedragen wordt op de site terecht komt.
Onze dank gaat ook uit naar deze 2 kanjers.
Dan nog even over “de Spijkerbode” van dit
jaar. Jaren lang werd deze gedrukt bij de
Dorpskrant, maar de vrijwilligers die dat
hebben gedaan hadden aangegeven hiermee
te stoppen. Vorig jaar heeft het bestuur toen
besloten dit via de website te doen. Maar daar
kwam best wel veel commentaar van zowel
van de vrijwilligers als de kinderen zelf. Ze
wilden graag een tastbaar krantje. Dit jaar
heeft het bestuur besloten om de bode zelf te
drukken en in elkaar te zetten. Een eigen
laserprinter aangeschaft en andere
benodigdheden wat bij het drukken komt
kijken. Toen we begonnen deze week liet onze
software het afweten, waardoor we de nodige
vertragingen opliepen. Toen dit was verholpen
bleek dat de printer meer toner opdronk dan
was berekend. Kortom de kinderen hebben in
ieder geval op zaterdag “de Spijkerbode” van
donderdag en vrijdag meegekregen. Nu is de
toner echt op. De zaterdag en de zondag
zullen wel op de website te lezen zijn.
www.kinderspelenbouw.nl
Sorry voor het ongemak, we zullen er alles aan
doen om volgend jaar alles voor elkaar te
hebben.
Nogmaals heel veel dank aan onze
persmuskieten voor hun fantastische inzet.
Namens de redactie van “de Spijkerbode”:
Broer & Zus,
Jan & Carina (Boeder)

Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2019

Foto’s zie: www.kinderspelenbouw.nl
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Jongen van de dag:
Hieronder vind je de vragen met antwoorden
die stelden aan Julian:
 Hoe heet jij, hoe oud ben
jij en waar kom je
vandaan?
- “Mijn naam is Julian
Groot, ik ben 7 jaar en
woon in Twisk”.
 Op welke school zit jij?
- “Ik zit in groep 3 van
basisschool de Klaverwoid in Twisk”.
 Bij welke groep ben jij ingedeeld en wie
is de begeleider tijdens de
Huttenbouw?
- “Ik zit in de paarse groep en Max is
onze begeleider. Ik doe voor 3e keer
mee en ik bouw de hut samen met:
Jules, Sam, Jasmin en Amy.
 Waarom doe je mee en wat vind je het
leukste?
- “Ik vind het heel leuk om mee te doen
en het leukste vind ik dat ik samen met
mijn vrienden ben”.
 Wat eet je het liefst, heb je verkering,
Wat wil je later worden?
- Het liefst eet ik Pizza, Ik heb geen
vriendinnetje en als ik groot ben wil ik
Ninja worden”.
 Doe je aan sport, en wie is jouw idool?
- “Ik zit op voetbal en mijn idool is Jules,
omdat het een hele goede vriend is”.
 Doet er familie van jou mee aan de
huttenbouw?
- “Ja, Esmee”.
 Wat zou jij doen als je 1 miljoen zou
winnen?
- “Een sportauto”.

Hier kan je een pallet ook voor gebruiken:

Vrijwilliger van de dag:
Chantal Veerman is dit jaar
hoofdvrijwilliger bij de
knutselhoek. Dit is het 3e jaar
dat zij meedoet als
vrijwilliger. Het leukste van
KSB vindt zij het schminken
van de kinderen, soms
helpen bij de hutten en vooral
de gezelligheid met alle kids. Haar broertje
Mark is bouwer bij groep groen.
Chantal woont in Abbekerk en is 15 jaar. Zij zit
op SG Newton in Hoorn. Het liefst eet zij pizza.
Ze heeft nog geen verkering. Later wil ze
graag gastvrouw of pedagogisch medewerker
worden. Dansen is de sport die zij beoefend.
Met een miljoen zou zij een huis kopen in het
buitenland en dan daarna toe verhuizen en
een auto kopen.

Versiering voor de hut:
Maak een schilderij op een paar planken van
een pallet

Dit was een diepte interview met de jongen
van de dag.
Bedankt voor dit gesprek, Julian Groot.

Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2019
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Herkenningsteken Paars:
De groep van Paars heeft
gekozen als
herkenningsteken, “van
Rups naar Vlinder”. De
reden hiervan is, omdat het
thema van dit jaar Oud &
Nieuw is. Dus bij onze
groep staat dit van het
oude leven naar een nieuw
begin. Verne Ros is
degene geweest die het
herkenningsteken heeft
ontworpen. De kleur paars
komt terug in de achtergrond van teken. Wij
vinden dat ons herkenningsteken het mooist is,
omdat wij heel origineel zijn en ons aan de
opdracht hebben gehouden, Daarom!!!

Meisje van de dag:
Vandaag is Isa Groeneveld uit
Abbekerk aan de beurt. Zij is 10
jaar en zit in groep 7 op OBS
De Plaats. Je kan haar wakker
maken voor Chocolade, want
dat vindt zij heel erg lekker. Isa
is heel sportief. Zij doet aan
voetbal, schaatsen en
wielrennen. Niet zo gek dat zij later graag
gymlerares wil worden. Lieke Martens is haar
idool, omdat zij heel goed kan voetballen. Met
een miljoen zou Isa een pannakooi laten
bouwen.
Dit is de 6e keer dat zij meedoet aan KSB. Het
is gezellig en het ’s nachts blijven is heel leuk.
Ze heeft een hut gemaakt samen met Tara,
Julia, Julia, Sam, Tom, Arne en Koen. Hun
begeleiders zijn Mandy en Floor. Er doen ook
nog een aantal familieleden mee van Isa en
wel: Ravi, Jort, Nina, Lieke, Timo, haar moeder
en Simone. Gelukkig is het mooi weer en
mogen we weer blijven slapen in de hut
vannacht.

Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2019

Dagboek van “de Pers”:
We verzamelden om 08.30 uur bij de catering
voor het ontbijt. Aan alles was weer gedacht.
Koffie / thee, vers brood, hartig en zoet beleg
en een gekokt eitje. Heerlijk!! Daarna moesten
wij naar de weg om het verkeer te regelen,
want de eerste kinderen kwamen alweer
aangesneld. Toen iedereen weer binnen de
hekken waren getreden, werden gelijk de
kinderen opgesteld om naar het zwembad af te
reizen. Wat een uitkomst zo’n zwembad vlakbij
het huttendorp en met dit weer een heerlijke
plek om te vertoeven. Zwemmen, ravotten,
voetballen, enz., enz. Hier hebben we foto’s
genomen die terug te zien zijn op
www.kinderspelenbouw.nl en in “de
Spijkerbode”. Weer terug op het terrein,
geluncht en nog even getimmerd aan de
hutten, want die moeten wel af en mooi zijn
wanneer de ouders een kijken komen nemen.
Daarna zijn we naar vv. A.L.C. gegaan voor
een leuke spellenmiddag. Ook hier zijn weer
de nodige plaatjes geschoten. Bij terugkomst
in het huttendorp nog even lekker met water
gegooid en opgeruimd en om 16.00 uur zijn
alle kinderen weer huiswaarts gegaan.
Vanavond komen de kinderen weer terug met
hopelijk een heleboel familie en vrienden om
de hutten te bekijken. Er wordt dan ook bekend
gemaakt welke hut de mooiste was dit jaar en
dus de prijs van “de mooiste hut” in ontvangst
mag nemen. Wanneer de familie en vrienden
groep het terrein heeft verlaten, gaan we
opstellen voor de fakkeloptocht. Het zou
natuurlijk leuk zijn als er weer veel publiek
langs de kant van de route zou staan. (ook als
je niet in Abbekerk woonachtig bent) Hierna
komt het leukste voor de kinderen: “Slapen in
je eigen gemaakte Hut”. Alleen jammer dat het
na morgen 08.30 uur weer voorbij is.

Foto’s zie: www.kinderspelenbouw.nl
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Oplossing Sudoku 2
4 3 7 1 5 8 2 6 9
8 5 6 3 9 2 1 4 7
9 2 1 6 4 7 8 3 5
5 4 8 7 1 3 9 2 6
7 9 2 4 6 5 3 8 1
6 1 3 2 8 9 5 7 4
1 6 9 8 2 4 7 5 3
2 7 5 9 3 6 4 1 8
3 8 4 5 7 1 6 9 2

Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2019

PROGRAMMA zondag 2 juni 2019:
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.

Foto’s zie: www.kinderspelenbouw.nl
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Speciaal persbericht:

De organisatie is samen met de gemeente op
zoek naar een vervangende locatie.
Kijk voor meer informatie op
www.kinderspelenbouw.nl of .
www.facebook.com/kinderspelenbouw.

De ijsbaan waar 21
jaar lang .........,

dit geweldige
project heeft
plaatsgevonden.
Maandag 25 maart 2019

“21ste, en laatste, huttendorp op
ijsbaan in Abbekerk”
– ABBEKERK –
Het huttenbouwproject Kinder Spel & Bouw
vindt dit jaar voor de 21e keer plaats tijdens
het Hemelvaartsweekend 30 mei t/m 2 juni.
Jaarlijks komen zo’n 275 basisschoolkinderen
uit: Abbekerk, Lambertschaag, Hauwert,
Midwoud, Oostwoud, Twisk en Opperdoes
naar de ijsbaan in Abbekerk om hun mooiste
hutten te bouwen.
Het weekend wordt feestelijk afgesloten met
de fakkeloptocht en slapen in de zelfgemaakte
hut. Ook dit jaar mogen de oudste kleuters
komen sfeerproeven op het terrein. Zij
timmeren een aantal uurtjes mee om op deze
manier kennis te maken met het project.
Een groep van ca. 100 vrijwilligers zet zich met
veel enthousiasme in om dit weekend te laten
slagen; ze helpen bij de bouw, verzorgen de
catering voor vrijwilligers en bezetten de
EHBO-post. U kunt uw kind(eren) nog
inschrijven, via
www.kinderspelenbouw.nl/inschrijven.

Nieuwe locatie:
In verband met de bouw van huizen op de
ijsbaan, is dit het laatste jaar op de huidige
locatie.

Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2019

De entree van
"de Huttenbouw".

De aanvoer van de
pallets en .....

de opslag op de
parkeerplaats.

De Gemeentewerf,
plaats voor de
catering, opslag
materiaal en
verzamelpunt van de
vrijwilligers.
Wat zullen wij dit terrein gaan missen.
Wij gaan verhuizen....., maar waar naar toe?
Foto’s zie: www.kinderspelenbouw.nl
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SPONSORS 2019
Abovo Media
Autobedrijf Gerard Mooij
Bakker dé Houthandel
Bouwbedrijf Bruijns
Brand Beveiliging Alkmaar
Brandweer Medemblik, blusgroep Abbekerk
BSO Catootje
Buck Bouw
Café de Post
Clondalkin Flexible Packaging
De Haai Klussenbedrijf
De Lange B.V. Houtvezel en zaagsel
De Noterij
Gemeente Medemblik
Gert Meester Veegservice
Hartog Grasdrogerij B.V.
Het Nieuwe Bonte Paard
Hiemstra BV
Hilhorst Bouwbedrijf Amsterdam B.V.
Huijberts Gevelbouw
Ijsvereniging A.L.I.J.V.
J.C. Zutt Dienstverlening en Verhuur
JET BIK
Jongerencentrum "de Bunker"
Karls Vloeren & Interieur
Koos Verbart en zoon Installatietechniek
Kuijper Zouthandel
Johan Ros
Loonbedrijf West-Friesland
Meijners & Groot Bestratingen
Mixfix B.V. Koffie & Koffiemachines
Monica Bruinsma
Nederlandse Spellenfabriek
Perxzon Zink- en Timmerwerken
Rabobank Hoorn - Midden West-Friesland
Schouten bomen & loonbedrijf
Richard Schouten
Simon Loos
Spar van Santen
Stichting Dorpshuis "de Nieuwe Haven"
Stichting J.O.N.K.
Stucadoors & spuitbedrijf de Snaijer
Tankstation Lambertschaag
Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2019

Hoorn
Opmeer
Hoogkarspel
Opmeer
Alkmaar
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Oostwoud
Wieringerwerf
Abbekerk
Ursem
Abbekerk
Wognum
Den Oever
Abbekerk
Abbekerk
Middenmeer
Amsterdam
Opmeer
Abbekerk
Abbekerk
Opmeer
Abbekerk
Oostwoud
Abbekerk
Stompetoren
de Weere
Abbekerk
Leeuwarden
Medemblik
Midwoud
Hoorn
Abbekerk
Wognum
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Lambertschaag

Foto’s zie: www.kinderspelenbouw.nl
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Vader Verhuur
Van Saarloos vleeswaren
Verwol Project Afbouw
Via Sofia Reclame geschenken
Vlaar Grondverzet
Voetbal vereniging A.L.C.
Website Beheer K.S.B.
Zonwering-Nederland
Zwart Infracare
Zwembad "de Spetter"

Barsingerhorn
Abbekerk
Opmeer
Zwaag
Benningbroek
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Wervershoof
Abbekerk

Douwe de Vries

Randy de Vries
Pascal Kasten

En natuurlijk danken wij al onze

Vrijwilligers
die aan dit project hebben meegewerkt!!

Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2019

Foto’s zie: www.kinderspelenbouw.nl

