Vrijdag 10 mei 2013

jaargang 15

15 jaar
Huttendorp
Abbekerk
PROGRAMMA vrijdag 10 mei 2013:
10.00 uur Het hek gaat open, alle bouwers
komen het bouwterrein op.
10.15 uur Het timmeren kan beginnen
12.00 uur Hamers neerleggen, er gaat
gegeten worden.
12.30 uur Schafttijd zit erop
Onderbouw: gaat timmeren
Bovenbouw: Spel
15.45 uur Onderbouw: Stoppen met bouwen
Bovenbouw: weer terug op terrein
Opruimen en spijkers zoeken.
Spijkerbode wordt uitgedeeld.
16.00 uur De bouwertjes verlaten de
bouwplaats en keren huiswaarts.

MEDEDELINGEN:
- neem je goede humeur mee
- zet je naam op je hamer
- doe geen kostbare spullen in de tas van
uw kind
- alle dagen zwemspullen meegeven.
- gevonden voorwerpen kunnen maandag
13 mei 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 pet ruilen. Dit
ivm met eventuele verspreiding van
hoofdluis. Controleer uw kind regelmatig
op hoofdluis. Graag even doorgeven aan
het bestuur als uw kind hoofdluis heeft.
- Wij zoeken ouders, familie en kennissen
voor het helpen opruimen van het terrein
op zondagmorgen.
- Tijdens het ouder-kijk-halfuurtje op
zaterdag van 20.30 – 21.00 uur:
het is vrij drassig op het veld dus trek
GEEN nieuwe of nette schoenen aan.
- Alle foto’s van K.S.B. 2013 zijn vanaf
nu te zien op:

Het telefoonnummer van KSB is:
06-39814408
Het e-mailadres is:
ksb_abbekerk@hotmail.com

Van de voorzitter:
De 2e dag gaat van start.
De tenten op het terrein
hebben wij vanochtend
extra moeten verstevigen.
Voor de slaaptent van de
vrijwilligers was dit helaas
te laat, zij werden
vanmorgen gewekt met
tentdoek op hun hoofd
Ondanks de harde wind
lijkt het toch weer een prachtige dag te worden.
Voor mij is dit tevens het laatste stukje wat ik
schrijf voor de Spijkerbode, na 14 jaar aan dit
geweldige project te hebben mee gewerkt
wordt het tijd om dit aan andere mensen over te
laten.
Ik heb het project alle jaren met heel veel inzet
en plezier mede georganiseerd en weet zeker
dat ook de komende 15 jaar nog gaan doen. Op
naar 30 jaar.
Hier het stukje van de
nieuwe voorzitter. Voor de
meesten ben ik wel bekend.
Mijn naam is Monica
Bruinsma en ben al 15 jaar
actief binnen het bestuur Ik
volg Marien op als
voorzitter en doe dit met
volle enthousiasme.
Samen met het bestuur gaat het zeker lukken
om nog vele mooie jaren verder te gaan met het
organiseren van dit mooie project Kinder Spel
en Bouw. Ik hoop op nog een aantal mooie
dagen waar we een feestje van gaan maken
Tot morgen, Monica
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Vrijwilligersavond donderdag 09-05-2013:
Om half 9 begon het avondprogramma. De
vrijwilligers kwamen het terrein op en kwamen
rond het vuur zitten. Na een paar drankjes
begon het “levend bingo”. Dit houdt in: één
vrijwilliger per groepje kreeg een bingokaart,
viel er een nummer wat op de kaart stond, dan
moest die groep een leuke opdracht doen. Bijv.
rauwe eieren koppen, om het veld heen met
iemand op je rug, met plastic en ductape aan
elkaar vast worden gebonden enz.
Verder zou het nog een gezellige avond
worden. En wat vanavond betreft; Wie gaan er
winnen?!?!

Vrijwilliger van de dag:
Mijn naam is Berend
Gullien, ik ben 38 jaar en
woon in Abbekerk. Mijn
beroep is brandweerman.
Ik heb een relatie met
Veronica. Het liefst eet ik
pannenkoeken. Mijn
dochter Micky doet mee
als bouwertje aan dit
project. Ik heb aan worstelen gedaan. Later wil
ik graag rijk worden.
Dit is de eerste keer dat ik meedoe, omdat ik
het initiatief wil steunen. Ik ben ingedeeld bij
groep geel
Mijn idool is Justin Bieber, omdat het zo’n
lekker ding is.
Als ik een miljoen zou winnen, zou ik feest
vieren.
Verder wil ik meedelen dat ik KSB een
geweldig project vind en de organisatie een
grote pluim wil geven.
Knutsel:
De verf kon al snel worden aangesleept. Ze
waren natuurlijk al klaar om hun mooie dingen
te verven. Schminken gaat ook gewoon weer
door. Het is gewoon weer gezellig druk.
De knutselmutsen
Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2013

Wist je dat:
- Marien woensdag heel erg zijn best
heeft gedaan om een mooie cateringplek
te verzorgen. We zullen hem heel erg
missen volgend jaar.
- Er zaterdag 17 vrachtwagens vol met
pallets zijn gebracht.
- Het vanmorgen zo hard waaide dat de
slaaptent van de vrijwilligers, waar ze
op dat moment nog in sliepen, is
ingestort.

-

-

-

-

De vrijwilligers 10 broden wegwerken
bij het ontbijt en 14 voor de lunch, 50
eieren voor het ontbijt en 90 voor de
lunch
Andries, de drukker van de Spijkerbode,
de persmuskieten van dit jaar de beste
raap- en nietploeg vind van de
afgelopen jaren.
De persmuskieten Bart en Noah aan het
judoën waren en dit eigenlijk een hele
ongelijke strijd was. Bart zit namelijk
op judo en Noah niet

EHBO:
Er zijn weer genoeg splinters, kneuzingen,
pleisters en spijkers langs gekomen. We hebben
al heel wat duimslagen moeten koelen. En niet
te vergeten de palletbotsingen die er al geweest
zijn. En dit was alleen nog maar vanmorgen….
Een groot deel van de kinderen gaat vanmiddag
naar het bos voor een
spel. Zal het vanmiddag
wellicht wat rustiger
zijn.
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Jarige van de dag:

Gefeliciteerd!!
Jelle Jansen is
de jarige
vandaag. Hij is
17 jaar
geworden en
woont in
Midwoud. Zijn
lievelingseten
is de lasagne
van zijn vader en zijn idool is Frank de Boer,
omdat Frank 3x kampioen is geworden met
Ajax. Hij zit op het Horizon in Heerhugowaard.
Zijn sporten zijn voetbal, kickboksen en fitness.
Later wil ik wel een eigen bedrijf starten.
Dit is de 10e keer dat ik meedoe aan KSB,
omdat ik dit een prachtig evenement vind. Ik
ben begeleider bij groep groen waar mijn broer
Martijn hoofdbegeleider is, de KSB-broeders.
Met een miljoen zou ik lekker gaan chillen.
Momenteel schijnt het zonnetje, we kunnen er
dus een mooi feestje van maken.
Catering:
Vandaag is te merken dat
iedereen hongerig is. Ruim 60
vrijwilligers aan het ontbijt.
’s Middags gaan er meer dan 250 broodjes
doorheen. Liters koffie en thee gaan er door en
de limonade is ook niet aan te slepen!
Fijn dat de catering door jullie allemaal zo
gewaardeerd word!
Vanavond barbecue voor de vrijwilligers.

Sponsor van de dag:
Ik ben Nellie
Bosstad en
ben 40+. Met
man en 3
kinderen
woon ik in
Abbekerk. De
sporten die ik
beoefen zijn
badminton, zwemmen en wandelen.
Ik ben eigenaar van Bloembinderij Nellie
Bosstad in Abbekerk. Dit werk ben ik gaan
doen, omdat je blij wordt van bloemen en je
ieder jaargetijde weer andere materialen hebt
om mee te werken. Wij verkopen bloemen,
bloemstukken, planten, potten en ander
decoratiemateriaal voor bloemen.
Dit is een prachtig evenement dat in Abbekerk
met zoveel vrijwilligers wordt georganiseerd.
De saamhorigheid van alle deelnemers en de
hulptroepen en de gezelligheid, is de reden
waarom ik dit project sponsor.
Alle 3 onze kinderen Lotte, Jim en Jet doen
mee als bouwers aan KSB.
Met een miljoen zou ik naar Euro Disney in
Parijs gaan.
Verder wens ik iedereen heel veel plezier
tijdens KSB.
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Jongen van de dag:
Hallo, mijn naam is
Zeger Appelman, ik
ben 10 jaar en woon
in Midwoud. Ik zit in
groep 7 van
basisschool “de
Koet”. Als ik klaar
ben met school wil ik
het liefst timmerman
worden. Mijn hobby’s zijn buitenspelen en
tennis. Mijn idool is Rafael Nadal, omdat hij
verschrikkelijk goed kan tennissen. Het is de 4e
keer dat ik mee doe met K.S.B. Ik vind het een
heel leuk project, vooral het bouwen van de hut
vind ik het leukste om te doen. De groep waar
ik bij ben ingedeeld is groep 7 (rood) en mijn
vrijwilliger heet Dave Zutt. Verder maak ik de
hut samen met: Jordy, Ralph, Kim, Ilse,
Marleen, Mirthe & Amy. Ok heb ik familie die
meedoet aan het project, mijn neefje Melvin.
Verder heb ik niets meer mede te delen.

Dagboek van de pers:
Vanmorgen kwamen we om 8:30 aan op het
terrein. Het bleek dat de slaaptent van de
vrijwilligers vanmorgen vroeg was ingestort
dor de harde wind.
Eerst ontbijten en daarna nog even voetballen.
Een paar van ons gingen met een hesje aan bij
de weg staan om de overstekende kinderen in
de gate te houden.
Daarna gingen we weer stukjes schrijven voor
de Spijkerbode en foto’s nemen. Ook moesten
we nog helpen bij het uitzoeken van de
lampionstokken voor de fakkeloptocht.
Als lunch kregen we vandaag broodje
knakworst, lekker hoor.
Vanmiddag gaat de bovenbouw Levend
Stratego spelen in het bos bij de Druijfplaats.
Wij mogen mee om foto’s te maken en verslag
te doen van het spel, maar dit komt in de
Spijkerbode van morgen.
Antwoorden vd puzzels Spijkerbode 09-05-2013:
Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2013

Woordzoeker: vijftien jaar KSB
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Denkertje: Confetti

Herkenningsteken
van Zwart:
Ons veld heeft
nummer 8 en onze
kleur is zwart,
vandaar dat we een
zwart bord met een
8 hebben gemaakt.
Omdat het thema
feest is hebben we
het bord versiert
met glitters, confetti, muizentrappetjes en
ballonnen.

Meisje van de dag:
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Hoi, ik ben Elena
Blokker, woon in
Abbekerk (achter
het K.S.B. terrein)
en ik ben 12 jaar.
Op school zit ik in
groep 8 van “de
Plaats” in
Abbekerk. Ik doe
voor de 7e en laatste keer mee en daarom zit ik
ook in groep 8 (zwart) van K.S.B. De
begeleiders van onze groep zijn Britt en Brian.
Het is een heel leuk project om aan mee te
doen, vooral de laatste avond vind ik het
leukste om mee te maken. De hut waar ik
zaterdag in hoop te slapen deel ik met: Boínn,
Floortje, Daphne, Nina, Jente, Bo, Shannon en
Luna. Mijn tweeling zus Lorenza doet ook mee
aan dit project.
Als ik een miljoen zou winnen, zou ik lekker
op vakantie gaan.

Herkenningsteken van
aquablauw:
Het thema is feest, vandaar
dat we gekozen hebben
voor een taart. Dat hoort bij
ieder feest vonden wij.
Omdat onze kleur
aquablauw is hebben we de
taart deze kleur gegeven.

PROGRAMMA zaterdag 11 mei 2013:
10.00 uur Het hek gaat open, alle bouwers
komen het bouwterrein op.
10.15 uur Het timmeren kan beginnen, de
hutten kunnen worden afgebouwd
en aangekleed.
11.45 uur Schafttijd, er gaat gegeten worden.
12.00 uur Schafttijd zit erop. Lopen naar
ALC-terrein
12.30 uur Uitleg spellen en verdelen kinderen
13.00 uur Start spellen
15.30 uur Einde spellen, zingen en ballonnen
oplaten
15.45 uur Stoppen met bouwen, opruimen en
spijkers zoeken. Spijkerbode wordt
uitgedeeld.
16.15 uur Terug naar KSB-terrein,
spijkerbodes worden uitgedeeld
16.30 uur De kinderen gaan naar huis om
hun slaapspullen te halen.
20.30 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.
21.45 uur De fakkeloptocht.
22.45 uur De kinderen gaan naar de hutten.
Groep 8 naar Bunker voor een
Bonte Avond

De door enkele vrijwilligers zelfgemaakte
tribune bij het voetbalplekje
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SPONSORS HUTTENBOUW PROJECT 2013:
Gemeente Medemblik
Zonwering Nederland Frits van Veelen
Buck Bouw voor Spijkerharde Kwaliteit
Interhome v.o.f.
Roger Sakey Gipswanden
Spar Supermarkt Fam. Van Santen
Installatiebedrijf Swier
Tankstation Lambertschaag
Restaurant / Slijterij / Snackbar / Café ’t Bonte Paard
De Snaijer Stucadoors & Spuitbedrijf
Koos Verbart & Zoon Installatietechniek
Ronald’s Notenkraam
Garage Kool
Autobedrijf Gerard Mooij
Dierenpension “de Boerdik”
KBH Gipswanden Daniël Hink
Bouwbedrijf Bruijns
Bloembinderij Nellie
Bruidsmode Change Saskia van Beek
Schildersbedrijf “de Verwer”
Maarten Visser Fruitmandenservice
Aannemersbedrijf M. Langedijk
Bouwbedrijf Vlaar & Vlaar
Van Saarloos Vlees & Vleeswaren op de markt
Bakker De Houthandel
Hessing Supervers (gesneden) groente
A.G.F. Groothandel Bas Dontje fruit

Medemblik
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Lambertschaag
Abbekerk
Lambertschaag
Abbekerk
Onderdijk
Abbekerk
Opmeer
Oostwoud
Abbekerk
Opmeer
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Hauwert
Wognum
Sijbekarspel
Abbekerk
Hoogkarspel
Zwaagdijk
Zwaagdijk

SPONSORS TRANSPORT / HOUT & PLASTIC:
Hartog Grasdrogerij B.V.
Verwol Projectafbouw
Transportbedrijf Simon Loos (Douwe de Vries Abbekerk)
Fa. J. Kuijper en Zn. (Johan Ros Abbekerk)
Nick Ros
Roele de Vries
De Lange BV Houtvezel & Zaagsel
Agriport A7
Gourmet Groentehandel
Nederlandse Spellenfabriek BV
KIVO Plastic verpakkingen BV (plastic voor de hutten)
Zwart Infracare BV

Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2013

Abbekerk
Opmeer
Wognum
Stompetoren
Abbekerk
Wognum
Ursem
Middenmeer
Hoogkarspel
Medemblik
Volendam
Wervershoof
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Onze dank gaat ook uit naar de volgende organisaties en personen
voor hun medewerking in welke vorm dan ook:
IJsvereniging A.L.IJ.V. ijsbaan & ijsboet (perskantoor)
Stichting Dorpskrant afdrukken van de “Spijkerbode”
Stichting ON-Y-VA / Jongerencentrum “de Bunker”
Stichting Jongeren Overleg (Noorder-Koggenland) J.O.N.K.
Stichting Jeugdwerk Abbekerk Lambertschaag S.J.A.L.
Zwembad “de Spetter”
Voetbal vereniging A.L.C.
Cor Verhart
Remark Attractieverhuur
E.H.B.O. vereniging
Brand Beveiliging Alkmaar (BBA)
Brandweer Medemblik (blusgroep Abbekerk)
Stichting Dorpshuis “de Nieuwe Haven”
H.B. controle brandbeveiliging
DeWalt elektrisch Gereedschap
Hekken voor het afschermen van het project
MixFix
Veldboer Eenhoorn Horeca & Grootverbruik
Via Sofia Relatie en Reclame geschenken

Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Purmerend
Abbekerk
Alkmaar
Abbekerk
Abbekerk
Waarland
Nederland
Sijbekarspel
Heerhugowaard
Zwaag
Zwaag

En natuurlijk gaat onze DANK uit naar alle

die aan dit project hebben meegewerkt!!!
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