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jaargang 21

21 jaar
Huttendorp
Abbekerk

PROGRAMMA zondag 2 juni mei 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.

Van de voorzitter:
Goedemorgen allemaal. Na
vandaag zit de huttenbouw
2019 er weer op. Na de
prachtige fakkeloptocht
hebben de kinderen in hun
“eigen hut” geslapen. Al
hoewel, zoveel slaap hebben
bij groen en zwart niet nodig
blijkbaar. De jongsten uit geel en paars lagen
vanmorgen vroeg nog wel heerlijk te snurken.
De nachtwacht heeft alles onder controle
gehouden en is heel tevreden over de nacht.
Nu ik dit schrijf is het nog erg rustig op het
terrein, al zie ik steeds meer slaperige koppies
opduiken. Zo meteen lekker ontbijten met de
groepen in en om de hutten en daarna
afscheid nemen van de hutten en elkaar.
Vanaf 08.30 uur zit KSB 2019 er dan echt op.
Namens mijzelf en ons bestuur, iedereen
(kinderen, vrijwilligers, sponsoren en iedereen
die ik nu vergeet) ontzettend bedankt voor de
gezelligheid en jullie TOPinzet. Hopelijk zien
we jullie allemaal volgend jaar weer terug. Dan
op de nieuwe locatie ergens in Abbekerk

Dit kan je ook maken met pallets:
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MEDEDELINGEN:
- gevonden voorwerpen kunnen maandag
3 juni 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.

Meisje van de dag:
Vandaag is de
keuze gevallen
op Roos Snip.
Zij is 10 jaar en
woont in
Oostwoud.
Roos studeert
bij basisschool de Koet in Midwoud en volgt de
algemene opleiding in groep 6.
Het is voor Roos de 5e keer dat zij meedoet.
Dit jaar is zij ingedeeld in groep blauw. Onze
Roos doet mee, omdat zijn het ontzettend leuk
vindt om hutten te bouwen en het altijd erg
gezellig is. Dit jaar wordt haar hut gebouwd
samen met, Sara, Marleen, Ilse en Melanie.
Je kunt Roos wakker maken voor “Kaiser
Schmarren”, die vindt zij echt ontzettend
lekker. Verder durven wij te vermelden dat
Roos verkering heeft met Jesse. Roos is ook
erg sportief. Ze doet aan, handbal, zwemmen,
turnen en paaldansen. Als laatste vroegen we
deze kanjer wat ze later graag zou willen doen
als ze de loterij wint. “Op vakantie gaan naar
Spanje”.
Roos nog heel veel plezier en bedankt voor dit
leuke gesprek.

Foto’s zie: www.kinderspelenbouw.nl
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Zaterdagavond:
Van 20:00 tot 21:00 was het kijkuurtje. De
kinderen stonden met hun slaapspullen al klaar
voor de poort. Om 20:oo ging het hek open en
kwamen zij samen met ouders, broertjes,
zusjes, opa’s, oma’s en andere
belangstellende het terrein op. De hutten
werden klaar gemaakt voor de nacht. Iedereen
kon nu zien waar de kinderen de afgelopen
dagen zo hard aan gewerkt hadden. Tijdens
het kijkuurtje werden de mooiste hutten en het
mooiste
herkenningsteken
bekend gemaakt.
De hut van de
“Oliebolletjes” van
groep Paars is
uitgeroepen tot mooiste
hut van de onderbouw.
Bij de bovenbouw
was de hut van de
“Oude mennekes”
van groen de
mooiste.
Het mooiste
herkenningsteken
was de Draak
van groep Rood.
Om 21:00 moesten alle ouders en andere
belangstellenden het bouwterrein verlaten. De
kinderen en vrijwilligers moesten verzamelen
bij de hutten. Daarna moest iedereen opstellen
voor de fakkeloptocht. Voor op reed Nico met
de motor, Peter en Jan met de auto met
muziek en de brandweerauto. Daarachter de
kinderen en vrijwilliger in een lang lint met
fakkels en lampionnen. Met luid gezang lieten
zij de mensen langs de kant weten waarvan zij
kwamen. Na de fakkeloptocht gingen de
kinderen weer naar hun hut. De vrijwilligers
gaven het stokje over aan de nachtwacht en
gingen zelf nog gezellig nazitten bij het
kampvuur en in de tent.

Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2019

Sudoku 4
9
7
3
3

4

5 3 6
6
8
7
3 4 2

2 9
4
5 7

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

Vrijwilligster van de dag:
Hallo, mijn naam is Rosanne
Zweed, ik ben 15 jaar en woon
in Abbekerk. Het lekkerste om
te eten vind ik pizza. Ik zit op
het S.G. Newton, maar wat ik
later wil gaan doen dat weet ik
nog niet. Als sport beoefen ik
“groepspringen” (trampoline)
bij Kracht en Vriendschap in Opmeer. Als ik
later rijk ben wil ik een cavia boerderij kopen.
Ik was dit jaar te vinden bij de
“Knutselmutsen”. Mijn idool is Chantal
Veerman (hoofdvrijwilliger bij de knutseltent).
Het is de 2e keer dat ik meedoe met de
huttenbouw, maar zeker niet de laatste keer. Ik
vind het ontzettend leuk en gezellig. Ik kan erg
genieten van de kinderen en ook het avond
programma voor de vrijwilligers is erg leuk.
Kortom, of je nou deelnemer bent of vrijwilliger,
K.S.B. is voor IEDEREEN. Daarom wil nog
zeggen: “het was weer een hele leuke en
gezellige K.S.B. dit jaar”.

De nachtwacht:
Er werd veel gespeeld, verstoppertje en
tikkertje gedaan. Veel chips en snoep gegeten.
Het bleef nog lang druk en luidruchtig. Maar
ondanks alles is de nacht voorspoedig
verlopen. Voor de nachtwachten was er niet
veel te doen. Met liters koffie en groentesoep
hebben we ons prima vermaakt. Uiteindelijk
zijn er 13 kinderen door verschillende redenen
opgehaald en huiswaarts gekeerd
Foto’s zie: www.kinderspelenbouw.nl
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Jongen van de dag:

Sponsor van de dag:

Noa van Wijk
is zijn naam.
Hij woont in
Abbekerk en
zit in groep 8
op OBS De
Plaats. Geef
Noa maar
gewoon aardappels, groente en vlees, dat
vindt hij het aller lekkerste om te eten.
Verkering heeft Noa nog niet, komt later wel
als hij groot is. Wie weet zien we Noa later nog
eens op het grote doek, want hij wil graag
acteur worden. Voor nu houdt hij zich bezig
met kickboxen en freerunnen, misschien wel
leuk om een keer een demonstratie te geven
tijdens KSB? Zijn idool is zijn moeder, omdat
zij altijd heel positief blijft.
Dit is de 5e keer en laatste keer dat Noa
meedoet als deelnemer aan KSB, want
volgend jaar zit hij niet meer op de lagere
school. Hopelijk zien we hem nog eens terug
als vrijwilliger. Hij heeft een hut gemaakt
samen met Miquel, Sem, Timo, Yanick,Kevin,
Jesse, fenna Sara, Lieve en Robyn. Ramon is
hun begeleider. De spelletjes en het slapen in
de hut vindt hij het leukste van KSB.
Hij weet nog niet wat hij zou doen met een
miljoen, eerst maar eens sparen.

Abovo Media uit
Hoorn.
Dit is het
grootste
onafhankelijke
mediabureau van
Nederland. Het
bedrijf biedt een
compleet pakket
Mediastrategie, planning, inkoop en
campagnemanagement. Abovo Media wil met
hun unieke klantenservice, flexibiliteit en
toegankelijkheid voor iedere klant een zinnig
verschil maken.

Moreno en Koen

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

Op de oude foto zijn ze
deelnemer, op de nieuwe
foto zijn ze bestuurslid.
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Oplossing sudoku 3
7 6 8 9 1 3
9 4 2 5 6 7
1 3 5 4 8 2
4 7 9 1 2 8
2 1 3 7 5 6
5 8 6 3 9 4
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3 9 1 2 7 5 4 6 8
6 2 7 8 4 9 5 3 1
8 5 4 6 3 1 9 2 7

3 2 5 4 6 7 8 9 1
6 1 7 8 9 5 3 4 2
8 4 9 3 1 2 6 7 5
2 9 1 5 7 3 4 6 8
4 6 3 1 8 9 2 5 7
5 7 8 6 2 4 9 1 3
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Catering oud en catering
nieuw

Afscheid bestuurslid Alicia Huiskes
Het bestuur heeft afscheid
genomen van Alicia
Huiskes. Vanwege studie
moest zij stoppen met
Kinder Spel en Bouw en
heeft zij dit jaar al niet
meer mee kunnen draaien
in de organisatie. Alicia heel erg bedankt voor
jouw inzet voor KSB!!!

Oude Spijkerbodes bekijken,altijd leuk.

Namens het bestuur
Allemaal ontzettend
BEDANKT!!!

Tot volgend jaar bij:
Kinder – Spel & Bouw 2020:

donderdag 21 mei
t/m zondag 24 mei
Locatie: wordt zo snel mogelijk
bekend gemaakt.

Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2019

Foto’s zie: www.kinderspelenbouw.nl

Zondag 2 juni 2019

21 jaar
Huttendorp
Abbekerk

Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2019Foto’s zie: www.kinderspelenbouw.nl

jaargang 21

Zondag 2 juni 2019

jaargang 21

21 jaar
Huttendorp
Abbekerk

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

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
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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"

Douwe de Vries

Randy de Vries
Pascal Kasten

Barsingerhorn
Abbekerk
Opmeer
Zwaag
Benningbroek
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Wervershoof
Abbekerk

En natuurlijk danken wij al onze

Vrijwilligers
die aan dit project hebben meegewerkt!!
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