Zondag 29 mei 2022

jaargang 22

24 jaar
Huttendorp
Abbekerk

PROGRAMMA zondag 29 mei 2022:
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:
Wat hebben we genoten
van de fakkeloptocht.
200 fakkels en
foamsticks liepen een
rondje door Abbekerk. Ik
denk dat iedereen os wel
heeft gehoord en gezien.
Vannacht begon het te
regenen. Hoewel alle
hutten van plastic waren
voorzien, hadden
sommige nog behoorlijk last van lekkage.
De nachtwacht had het druk vannacht, veel
kinderen wilden toch graag opgehaald worden.
Toch waren er een paar kinderen die niets
gemerkt hadden en heerlijk geslapen hebben.
Al met al was het een geslaagd project na 2
jaar afwezigheid. Alle kinderen en vrijwilligers,
bedankt voor jullie gezelligheid en
tot volgend jaar!!
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MEDEDELINGEN:
- gevonden voorwerpen kunnen maandag
30 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.

Jarigen van vandaag:
Luna Strobos

Luna Strobos is vandaag 9 jaar geworden.
Het is de 3e keer dat ze meedoet aan KSB. Ze
zit dit jaar in groep rood
en Enzo is hun
begeleider. Ze heeft
samen met Luuk, Alexia
en Ivy de hut gemaakt.
Haar broer Kai doet ook
mee en haar moeder
helpt bij de catering.
Huttenbouw is leuk en
het aller leukste is het
blijven slapen in de zelf
gebouwde hut. Luna woont in Abbekerk en zit
in groep 6 op OBS De Plaats. Ze eet het liefst
ongezond en heeft nog geen verkering. Later
wil ze graag dierenarts worden. Ze danst en
rijdt paard. Haar idool is Britt Dekker, omdat ze
goed kan paardrijden. Met een miljoen zou ze
een manege kopen. Verder wil ze nog zeggen
dat KSB super is.
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Herkenningsteken Geel:
Vooral Justin
heeft heel
goed
nagedacht
over het
ontwerp.
Uiteindelijk
heeft Lieke
bedacht wat
we gingen
maken. Dit
hebben we met de hele groep gedaan, om het
groepsgevoel aan te wakkeren. Lekker samen
creatief bezig zijn. We hebben echt zand en
schelpen gebruikt, zodat we meerdere texturen
hebben op ons herkenningsteken.

Jongen van de dag:
Tygo Besseling is 8 jaar en
woont in Abbekerk. Hij zit in
groep 4 op OBS De Plaats.
Pannenkoeken en Poffertjes
eet hij het liefst. Hij weet nog
niet wat hij later wil worden,
maar misschien wel iemand
die huizen bouwt. Hij schaatst
en deed aan judo. Zijn oma is zijn idool, omdat
ze hem heel veel snoepjes geeft.
Tygo doet voor de 2e keer mee aan KSB en zit
deze keer in groep paars. Hij maakt een hut
samen met Wessel Ruben, Nanne, Mees,
Dylan en Nout. Dave is hun begeleider. Tygo
vindt vooral het slapen in de hut erg leuk.
Een miljoen, dan zou hij een Quad kopen.

Dit kan je ook maken met pallets:

Sponsor van de dag:

Paz
Coaching is het bedrijf van Lorena Bakker. Zij
is 28 jaar oud woont in Abbekerk. Zij houdt erg
van de Spaanse keuken. Lorena is
kindercoach en doet dit nu 2 jaar. Zij sponsort
KSB en doet dit omdat zij in Abbekerk is
komen wonen en het iets is wat voor kinderen
is georganiseerd. Dit is de eerste keer dat zij
sponsort.
Met een miljoen zou zij een ander huis in
Abbekerk worden en meer sponsoren.
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Oplossing sudoku 3
7 6 8 9 1 3 2
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Meisje van de dag:
Haar naam is Unne de Snaijer
en ze woont in Abbekerk. Ze
zit in groep 4 van de
basisschool. Ze eet graag
pizza. Later wil ze graag
dierenarts worden. Haar idolen
zijn Michiel en Celine, omdat
ze grappig zijn. Als ze veel
geld had, zou ze veel snoep
kopen.
Dit is de 1e keer dat Unne meedoet aan KSB.
Haar ouders hadden gezegd dat ze mee moest
doen, omdat het zo leuk is. Haar broer Benja
en zus Aure doen ook mee. Het slapen vindt
ze het leukste. Mabel en Arco zijn de
begeleiders van Esina, Roos en Unne bij het
maken van een hut.
Unne vindt het heel leuk om samen met haar
vriendinnen hutten te bouwen.

Vrijwilliger van de dag:
Zijn naam is Dani Araujo Poyato. Hij is 25 jaar
oud en woont in Wormer. Hij is proces operator
en wil later graag gaan
rond reizen. Zijn sport is
voetbal. En zijn idool is
Shakira, omdat ze mooi
kan dansen en zingen.
Zijn lievelings eten is
andijviestamppot. Dit is
de eerste keer dat hij
mee doet aan KSB. Hij is
gevraagd door Mandy
Appelman. Hij zit bij
groep paars en vindt het huttenbouwen het
leukste onderdeel. Met een miljoen zou hij een
boerderij kopen.
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Oplossing denkertje 2: Hekserij
Oplossing sudoku 4
7 3 4 8 2 5 6 9 1
9 2 5 6 4 1 7 8 3
6 8 1 7 9 3 2 4 5
8 9 6 5 7 2 1 3 4
1 4 7 9 3 8 5 2 6
2 5 3 1 6 4 8 7 9
4 7 2 3 1 6 9 5 8
5 1 9 4 8 7 3 6 2
3 6 8 2 5 9 4 1 7

Herkenningsteken Blauw:
Wij zijn er samen
eens goed voor
gaan zitten en toen
kwam Jim met het
idee om deze vorm
te maken. Een
vechtschild past
goed bij het thema
Middeleeuwen. Het
hele
herkenningsteken is door ons zelf gemaakt.
Lekker samen creatief bezig zijn. Alleen zijn de
zwaarden door de twee linkerhanden van Jim
voor het schild geplaatst in plaats van er
achter. Maar we zijn evengoed tevreden met
het eindresultaat.
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Jongen van de dag:
Zijn naam is Kai Strobos,
hij is 11 jaar en woont in
Abbekerk. Hij zit in groep 8
van OBS De Plaats. Het
liefst eet hij Pizza,
Pannenkoeken of iets van
Mc Donalds. Wat hij later
worden wil? Dat weet hij
nog niet. De sport die hij
beoefend is Fun Moves. Zij
idool is Messi, omdat hij
super goed in voetbal is.
Dit is de 4e keer dat hij meedoet en zit dit jaar
in groep Zwart. De spelletjes vindt hij het
leukste van KSB. Hij maakt de hut samen met
heel groep 8 uit Abbekerk. Zijn zus Luna,
moeder Haitske (catering) en neven Max en
Sam (vrijwilligers) doen ook mee aan KSB.
Met een miljoen? Zou ij € 50.000,= aan
Oekraïne schenken en een nieuwe set up
kopen.
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Verslag van de nachtwachters:
De nacht begon goed, een paar druppels, dus
dat viel mee. Iedereen had er zin in. Rond 24
uur had iemand nog een spijker in haar hand
en werden de eerste kinderen opgehaald.
Rond 1 uur kreeg de nachtwacht bitterballen
van Tilly en Johan, Super! Nog een pleister
geplakt en het leek een rustige nacht te
worden.

Klokslag twee uur en het was weer rustig zoals
de nachtwacht met sommige “raddraaiers” had
afgesproken. Nachtwachters kwamen weer
bijeen voor de volgende ronde cafeïne. Het
begon zelfs een beetje saai te worden maar
gelukkig moest vrijwel het gehele terrein nog
een sanitaire stop doen en werd het weer
gezellig druk op de camping .
Kort hierna begon het steeds harder te waaien,
met ducttape heeft de nachtwacht de nodige
schades en lekkages kunnen verhelpen. De
huttenbouwers hebben met elkaar gezocht
naar de droge plekken in hun bouwwerk om
samen de buien te overmeesteren.
Toen kwam de eerste tropische bui en liep het
aantal natte plekken in de slaapverblijven hard
op. De tent van de nachtwachters werd
omgebouwd tot callcenter en mini opvang. Ook
kwam de aflossing van de nachtwacht op het
“heetst van de strijd” het terrein op.
Een deel van de nieuwe en achtergebleven
nachtwachters hebben zich tijdens de “storm”
gewapend met folie, nietmachines en ducttape
ingezet om zoveel mogelijk water buiten te
houden.
De jongste bouwers sliepen in de tussentijd
rustig door. Hun hutten werden geïnspecteerd
of ze er nog droog in lagen en zo nodig
aangepast.
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De kinderen welke naar huis wilden, werden
opgehaald. Gelukkig bleven er ook nog
kinderen achter. Deze wilden absoluut niet
naar huis en moesten hun schouders eronder
zetten en als team zoeken naar oplossingen.
Gezellig met elkaar samenvoegen in hutten
welke droger bleven. Rond 4 uur was de piek
weer voorbij en werd het weer rusting en bleef
het droog. Om een uur of 5/6 kwam het
zonnetje op en waren alle kinderen wel wakker
en waren veel kinderen toch wel moe, koud en
hongerig. Een kleine groep bikkels is tot het
einde gebleven!
Tot volgend jaar!!

19:30 en 20:30 uur komen kijken bij het Boetje
op het “bouw”terrein of de spullen die u
eventueel mist, tussen de gevonden
voorwerpen liggen.
Alles op het terrein werd afgebroken en de
hutten gesloopt. Met manitou’s is het hout van
het bouwterrein gereden om daarna met de
“poesie”knijper in de grote afvalcontainers te
worden gedeponeerd.
Het waren een paar zeer geslaagde dagen.

Dagboek van de pers:
Het was vanmorgen erg rustig op het KSBterrein. Er waren heel wat kinderen naar huis
gegaan vannacht.
De vrijwilligers hebben gezorgd dat de
kinderen nog een boterham en wat drinken
kregen. Daarna gingen de kinderen hun
spullen bij elkaar zoeken. Tussendoor nog
even met z’n allen naar de loods, omdat het
begon te regenen.
Om 9:30 zijn alle nog aanwezige kinderen
opgehaald.
Daarna zijn de achter gebleven spullen uit de
hutten gehaald en apart gelegd.
Maandagavond 30-05-2022 kunt u tussen
Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2022
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Dit jaar waren de Persmuskieten van

“de Spijkerbode”:
De juffrouw vraagt aan de kinderen in de
klas: "Wie kan mij een voorbeeld geven
van, eerlijk duurt het langst"? Dave
denkt na, steekt zijn vinger op en zegt:
"Als ik bij het maken van een toets
afkijk ben ik zo klaar en als ik de toets
zelf maak, ben ik urenlang bezig".
Jan wordt thuis gebracht door een taxi. Bij
thuiskomst zegt de taxichauffeur: "Dat is
dan € 14,00 alstublieft". Vraagt Jan:
"Kunt dan een klein stukje achteruit
rijden? Ik heb maar € 13,00 bij me".
Koen & Moreno zitten naast elkaar te
vissen. Opeens vraagt Moreno: "Koen,
mag ik jouw dobber lenen, want die van
mij is stuk. hij gaat steeds onder water".
Arjen en Ilse staan voor het raam naar
buiten te kijken en zien de buurman naar
zijn werk gaan. Zegt Ilse: "Elke ochtend
als de buurman vertrekt, geeft hij zijn
vrouw een hartstochtelijke kus.
Waarom doe jij dat nooit"? Arjen: "Oh
nou, als jij dat graag wilt, vind ik dat
best, maar ik vraag me af of de buurman
dat goed vindt".
2 Ambtenaren uit verschillende dorpen
scheppen op over hun gemeenten.
Ambtenaar 1: "Bij ons draagt de
Burgemeester een echte ketting".
Ambtenaar 2: "Nou en, bij ons mag hij
vrij rondlopen".
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Sam Zijlstra, Luca Ramakers, Ananda Muskiet,
Maggy Bakker & Puck Haagsma, enorm
bedankt voor je inzet. Het was erg gezellig om
met jullie te mogen samenwerken.
Jullie mogen trots op jezelf zijn.
Alle dagen hollen en vliegen, foto’s nemen,
interviews afnemen, stukjes schrijven, krantjes
uitdelen en heel veel SNOEP eten!!!
Tevens bedanken wij Diana Buis voor het
nemen van de vele foto’s, welke je allemaal op
de site kunt bekijken.

Carina & Jan.

Namens het bestuur iedereen die in
welke vorm dan ook zijn of haar
steentje heeft bijgedragen aan dit
fantastische evenement,
allemaal ontzettend BEDANKT!!!
Tot volgend jaar bij:

25
jaar
Kinder – Spel & Bouw
Abbekerk
donderdag 18 mei
t/m zondag 21 mei 2023
Foto’s zie: www.kinderspelenbouw.nl
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Kinder Spel en Bouw 2022
is mede mogelijk gemaakt door:
Randy de Vries (Website)
Bakker dé Houthandel
Bouwbedrijf Bruijns
Brand Beveiliging Alkmaar
Brandweer Medemblik, blusgroep Abbekerk
De Lange B.V. Houtvezel en zaagsel
Donker en Wit
Grondstoffenbank Agriport
Hartog Grasdrogerij B.V.
Café Restaurant Het Nieuwe Bonte Paard
Hiemstra BV
Honing metaal
IJsvereniging A.L.I.J.V.
Jongerencentrum "de Bunker"
Kliko-audio.com
Kuijper Zouthandel
Lizo Opmeer / Paul van der Linden
Nederlandse Spellenfabriek
Schouten bomen & loonbedrijf
Transportbedrijf Simon Loos
Stichting Dorpshuis "de Nieuwe Haven"
Stichting J.O.N.K.
Trioworld
Univé
Vader Verhuur
Horecagroothandel Veldboer Eenhoorn
Verbart Eco-Instal
Verwol Projectafbouw BV
Via Sofia Reclame geschenken
Voetbal vereniging A.L.C.
Zwart Infracare
Zwembad "de Spetter"

Abbekerk
Hoogkarspel
Opmeer
Alkmaar
Abbekerk
Ursem
Oostwoud
Middenmeer
Abbekerk
Abbekerk
Middenmeer
Zwaagdijk
Abbekerk
Abbekerk
Nibbixwoud
Stompetoren
Abbekerk
Medemblik
Abbekerk
Wognum
Abbekerk
Abbekerk
Wieringerwerf
Noord-Holland
Barsingerhorn
Zwaag
Opmeer
Opmeer
Zwaag
Abbekerk
Wervershoof
Abbekerk

En natuurlijk gaat onze dank uit naar alle

VRIJWILLIGERS!!!
Die aan dit fantastische project hebben meegewerkt
Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2022

Foto’s zie: www.kinderspelenbouw.nl

Zondag 29 mei 2022

jaargang 22

24 jaar
Huttendorp
Abbekerk

Sponsors Kinder Spel en Bouw 2022
Gemeente Medemblik
Admiraal Timmerprojecten
Bo-Mij.nl
Buiten Schoolse Opvang Catootje
Buck Bouw “Spijkerharde Kwaliteit”
Grand Café de Post
De Noterij vers gebrande noten & pinda’s
Hilhorst Bouwbedrijf Amsterdam B.V.
Huijberts Gevelbouw
Meijners Bestrating en Tuinaanleg
PAZ Coaching
Perxon Zink- en Timmerwerken
Supermarkt SPAR van Santen
Stucadoors & spuitbedrijf de Snaijer
van Saarloos vleeswaren
XTI Xander Tuil

Wognum
Abbekerk
Hoorn
Abbekerk
Abbekerk
Oostwoud
Abbekerk
Amsterdam
Opmeer
Abbekerk
Abbekerk
Midwoud
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk

K.S.B. verhuist volgend jaar naar nieuwe locatie:
1e veld in het park naast Zwembad ”de Spetter”
aan de Essenlaan te Abbekerk

K.S.B. 2023: donderdag 18 t/m zondag 21 mei
Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2022
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