Zaterdag 11 mei 2013

jaargang 15

15 jaar
Huttendorp
Abbekerk
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 hutten
laten zien aan hun ouders en
belangstellenden.
21.00 uur De ouders en belangstellenden
moeten het terrein verlaten.
21.45 uur De fakkeloptocht.
22.45 uur Alle kinderen behalve de kinderen
die in groep 8 van de basisschool
zitten worden opgehaald. En voor
hen is de huttenbouw helaas
afgelopen.
De kinderen van groep 8 van de
basis school gaan naar Bunker
voor een Bonte Avond en blijven
daar slapen.
??.?? uur Oogjes dicht en snaveltjes toe.
Welterusten

MEDEDELINGEN:

- De belangrijkste van allemaal:
- Het slapen in de hutten gaat
NIET door. De kinderen die in
groep 8 van de basis school
zitten mogen blijven slapen in
de Bunker, dus zij mogen hun
slaapspullen en eventueel
drinken en chips mee voor
vanavond. Geen alcohol en
energiedrank!!
-

-

neem je goede humeur mee
doe geen kostbare spullen in de tas van
uw kind
gevonden voorwerpen kunnen maandag
13 mei worden opgehaald bij het ijsboetje
tussen 19:30 en 20:30 uur
Alle foto’s van K.S.B. 2013 zijn vanaf
nu te zien op:

www.kinderspelenbouw.nl
De kinderen die in de groepen
3 t/m 7 van de basis school zitten,
kunnen direct na de fakkeloptocht
worden opgehaald.
De kinderen van groep 8 kunnen
zondagmorgen om 9:00 worden
opgehaald in de Bunker.

GEZOCHT – GEZOCHT – GEZOCHT
Ouders, familie en kennissen voor
het helpen opruimen van het
terrein op zondagmorgen!!!

We beginnen met het opruimen
van het bouwterrein om 8:00 uur.
Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2013

Foto’s zie: www.kinderspelenbouw.nl
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Van de nieuwe voorzitter:
Deze dag begint met
regen, regen en nog eens
regen.
Na een half uurtje bouwen
is toch besloten om de
kinderen te evacueren
naar een drogere plekken,
tenten en de Bunker.
Op het moment dat ik dit
stukje schrijf is er op het ALC voetbal complex
een heus speelpark opgebouwd en zijn de
kinderen aan het springen, zingen en popcorn
eten.
De vraag die door velen gesteld wordt, kan ik
op dit moment nog niet beantwoorden. Slapen
ja of nee?
Wij hopen natuurlijk dat het gewoon door kan
gaan. Dan is het feestje natuurlijk compleet.
Langs deze weg wil ik de mannen nogmaals
feliciteren het hun overwinning gisteravond bij
Hints.
Tot morgen

ROUTE
FAKKELOPTOCHT

Start op het KSB terrein richting het café
→ kruispunt recht 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 2013

Meisje van de dag:
Lotte de Beurs is
vandaag meisje van de
dag. Zij is 9 jaar en
woont in Abbekerk. Ze
zit op OBS De Plaats in
Abbekerk. Haar
lievelings eten is
spinazie. Jammer voor
de meeste jongens, maar ze heeft al verkering
met Teun. Haar sporten zijn hockey en gym. Ze
is fan van MainStreet om dat die zo goed
zingen. Lotte wil later graag dierenarts worden.
Ze is ingedeeld in groep groen en maakt een
hut samen met Nicky, India, Emma, Isa, Jet,
Lisa en Mandy. Lotte vindt het huttenbouwen
zo leuk, dat ze dit jaar alweer voor de 3e keer
mee doet. Haar moeder Inge is vrijwilliger bij
de catering en er doen ook nog een neefje en
nichtjes mee aan KSB.
Als Lotte een miljoen wint, geeft ze de helft
aan een goed doel en de rest is voor haar zelf.
Herkenningsteken geel:
Wij hebben gekozen voor
giraffen omdat ze geel zijn.
Het zijn 2 giraffen
geworden, omdat we veld 2
zijn en je kan leuk dansen
met zijn tweeën. Wat dan
weer slaat op het thema
feest.
Lieke, Damian en Mabel
hebben het
herkenningsteken gemaakt.
EHBO:
Wij zijn Bianca en Machteld en wij
“bevrouwen” vandaag de EHBO-post
bij het huttendorp. Tot nu toe hebben wij 5
pleisters geplakt. Het is erg rustig en dat is een
goed teken. Dit komt ook wel doordat de
kinderen nog naar de Bunker zijn geweest ivm
de regen.Wij wensen iedereen nog veel plezier
toe vandaag.
Groetjes Bianca en Machteld.
Foto’s zie: www.kinderspelenbouw.nl
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Vrijwilliger van de dag:
Hallo allemaal, mijn
naam is Dave Zutt en
ik mag mij vandaag
vrijwilliger van de
dag noemen. Ik ben
20 jaar en woon in
Abbekerk. Tijdens
K.S.B. zit ik bij de
groep rood. Ik doe
voor de 13e keer mee aan dit geweldige project.
De reden dat ik meedoe, is omdat ik het leuk
vind met kinderen leuke dingen te doen en het
avondprogramma van de vrijwilligers. Het
leukste van K.S.B. vind ik de gezelligheid met
alle kinderen en vrijwilligers.
Naast K.S.B. doe ik de opleiding voor
communicatiewetenschap aan de Universiteit
van Amsterdam. Als ik even niet hoef te leren,
ben ik graag in de buurt van mijn verloofde
Britt de Groot (zij zit bij zwart). Verder doe ik
aan voetbal, curling en jeu de boules. Mijn
Idool is Jimfrey Meijners, omdat als ie op de
“Zundapp” zit hij razendsnel is. Wat zou ik
doen met een miljoen? Investeren in het
Unknown Festival Abbekerk. Het liefst eet ik
nasi goreng, maar wel die door mijn oma wordt
klaar gemaakt. Nu heb ik trek in een grote
“Tournedos met pepersaus”. Verder heb ik
niets mee mede te delen. Ik hoop dat iedereen
die met K.S.B. bezig is een fantastisch project
draait. “de Mazzel”.
Knutsel:
De laatste dingen geverfd, jammer dat het
regent, want alles wordt nat door de regen. Niet
alle kinderen die willen verven kunnen in de
tent, de tent is nou eenmaal niet groter. FF
moesten we met alles stoppen, omdat de gele
groep met z”n allen moesten schuilen in de tent
vanwege de regen.
De drukte is meegevallen. Verder zal het rustig
blijven bij de knutselhoek, omdat de kinderen
vanmiddag een spellencircuit gaan doen bij
ALC.
De knutselmutsen
Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2013

Sudoku 3:
1
6
9

5
9

6

8
5
2

1
7
2

9

5
8
1

4
6

7
3
8
4

7

4
3

9

6

8
8

7

9

3

Wist u dat:
Gisteravond de mannen/jongens hebben
gewonnen met Hints
De vrijwilligers gisteravond een heerlijke
barbecue hebben gehad ivm het 15 jarig
bestaan
Er de afgelopen nacht geen bijzonderheden
gebeurd zijn in/met de slaaptent
De kinderen vanmorgen naar de Bunker zijn
geweest ivm de regen
Het overgebleven hout vanmiddag is
opgehaald door Huttendorp Opmeer, zodat
zij dit kunnen gebruiken bij hun project.

Antwoord Sudoku 2:
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Sponsor van de dag:
Vandaag is de keuze
gevallen op de Opa
van Persmuskiet
Michiel: André Kool.
André is 68 jaar en
heeft een eigen
bedrijf: Garage Kool in
Abbekerk, daar
repareert hij auto’s die het niet meer zo goed
doen. Hij doet dit al 53 jaar en weet nog steeds
niet van ophouden. André sponsort het project,
omdat hij het fantastisch vind dat jeugd op zo’n
spontane manier wordt vermaakt. Op de vraag
of André nog meer familie heeft die meedoen,
komt het volgende lijstje naar boven:
schoonzoon Douwe de Vries, Chaufffeur
pallets – kleinzoons Moreno, Bestuurslid –
Randy, Beheer website – schoondochter
Carina Kool, Hoofdvrijwilliger “de Spijkerbode”
– kleinzoon Michiel, Persmuskiet. De familie
Kool is dus goed vertegenwoordigt. Het liefst
eet André Spareribs, maar een kroketje of een
frikandel gaat er ook altijd wel lekker in. Voor
sport heeft deze garagehouder soms ook nog
even tijd, dan gaat hij graag naar Oostenrijk
om te skiën. En iedere zaterdag en/of zondag
voetbal kijken als zijn kleinkinderen Moreno,
Michiel en/of Ilse thuis moeten voetballen bij
ALC in Abbekerk. Wanneer André een miljoen
zou winnen zou hij het eerst nog even op de
bank zetten. Verder hoopt hij dat dit project
nog jaren zal blijven bestaan.
Namens André: Heel veel succes en plezier.

Gisteravond hebben we eerst een heerlijke
barbecue gehad met live muziek van de band
van vrijwilliger Niek.
Daarna werd het spel Hints gedaan. Dit spel
gaat tussen de jongens en de meisjes, en dat
gaat er altijd heftig aan toe. De sfeer zat er al
gauw goed in. Het bleef lang gelijk opgaan,
maar toen kwamen de mannen op voorsprong.
Het werd meteen een groot feest in de tent aan
de kant van de mannen. Er werd telkens
geroepen dat de vrouwen oneerlijk speelden,
want het was telkens Ilse (bestuurslid) die het
woord raadde. Maar ja, in haar eentje kon ze
natuurlijk niet op tegen de mannen.
Dus wie hebben er gewonnen?? DE MANNEN.
Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2013

Herkenningsteken
rood:
We dachten thema
feest, dus alles
moet erop. En dus
kochten we de hele
action leeg en
verfden het bord
rood. Slingers erop
en klaar. Jurgen,
Jimfrey en Dave hebben het bord gemaakt.
“Nieuw” Bestuurslid van de dag:
Vandaag werd ik
geïnterviewd als
bestuurslid van de dag.
Mijn naam is Joyce
Stam, ik ben 17 jaar en
woon in Oostwoud.
Verkering heb ik
jammer genoeg nog
niet. Ik eet het liefste
Pizza en wanneer ik ga
sporten doe ik aan fitness. Ik zit op het ROC in
Amsterdam, waar ik de opleiding volg voor
evenementen organisatie. Daarnaast werk ik
zaterdag op de markt in Den-Helder bij een
bakker. Of ik ooit eerder mee heb gedaan aan
dit project? Jazeker, 6 jaar als deelnemer, 2
jaar als vrijwilliger en nu sinds de
voorbereiding van dit project in het bestuur.
Ik ben bij het bestuur gekomen, omdat ik het
heel leuk project vindt en het leuk vind om te
organiseren. De functie die ik bekleed binnen
het bestuur is het helpen bij de organisatie en
het samenstellen van het programma. Het
allerleukste wat ik aan K.S.B. vind, is het
genieten van alle kinderen en de vrijwilligers.
Wat ik zou doen met een miljoen? Een huisje
kopen en een leuke auto, maar ik zou er
natuurlijk ook voor zorgen dat K.S.B. nog
heeeeel lang kan blijven bestaan. Of ik nog
iets heb mede te delen? Ik hoop dat de
Fakkeloptocht en het slapen door kan gaan.
En natuurlijk ook dat dit project nog jaren mag
blijven bestaan en dat het net als dit jaar een
groot feest blijft.
Iedereen nog heel veel plezier.
Groetjes Joyce.
Foto’s zie: www.kinderspelenbouw.nl
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Jarige van de dag:
Yessa Philippo is vandaag
de jarige van de dag. Zij is
nu 8 jaar, zit op “de Plaats”
en woont in Abbekerk en
ingedeeld bij de groep geel.
Dit is de 2e keer dat Yessa
meedoet aan K.S.B. Yessa
doet mee omdat er hier
hutten worden gebouwd en dit mag zij thuis
niet. De hut wordt samen gebouwd met: Loran,
Susanna, Micky, Mijntje, Melanie en Enzo. Ook
heeft deze kanjer een idool, nl. “MainStreet”,
omdat het een steengoeie boyband is. Je kan
Yessa wakker maken voor een lekkere grote
knakworst. Als deze jarige later groot is wil zij
heel graag paardenverzorgster worden.
Wanneer Yessa een miljoen zou hebben, zou
zij heel graag een I-Pad kopen. Bij de laatste
vraag die wordt gesteld: Heb je verder nog iets
mede te delen, antwoordt Yessa,
“iedereen moet gaan huttenbouwen”.

Jongen van de dag:
Vandaag is Juliën de
Koe jongen van de
dag. Hij is 9 jaar en
woont Abbekerk. Hij
zit op OBS De
Plaats in Abbekerk.
Zijn lievelings eten is
patat. Hij heeft
verkering met
Roxanne. De
sporten die hij beoefend zijn funfit en
badminton. Hij is fan van Michael Jackson,
omdat hij zo goed kan zingen. Later wil hij
graag campingbaas worden.
Juliën doet dit jaar voor de 4e keer mee aan
KSB, vooral omdat hij het hier zo leuk vind. Het
bouwen van de hut vindt hij het allerleukste
van huttenbouw. Hij zit bij licht blauw en maakt
zijn hut samen met Joshua, Roxanne, Merlijn,
Zoë, Megan, Inge en Chantal. Zijn zus
Dominique doet mee als vrijwilliger aan KSB.
Met een miljoen zou hij een villa kopen met
een hele grote hobby kamer.
Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2013

2e Nieuw Bestuurslid van de dag:
Mijn naam is Moreno de
Vries, ik ben bijna 21
jaar en woon in
Abbekerk. Ik werk als
1e automonteur (en ben
tevens sinds een paar
weken APKkeurmeester) bij Garage Gerard Mooij in
Opmeer en daarnaast ben ik nog steeds
verder aan het leren op mijn vakgebied.
Ik woon nog lekker bij mijn ouders thuis en heb
nog geen verkering. Het liefst eet ik de door
mijn moeder gebakken varkenshaas. Ik ben
keeper van ALC 3. En verder ben ik in mijn
“vrije” tijd monteur bij RS Racing en mag is
sleutelen aan de racewagens van René Snel.
Vorig jaar ben ik gevraagd om plaats te nemen
in het bestuur van KSB, en zoals u inmiddels
heeft begrepen, heb ik JA gezegd. Samen met
Thijs en Koen regel en zorg ik voor de op- en
afbouw van het terrein en regelen wij het hout.
Ik heb eerst een aantal jaren meegedaan aan
KSB als bouwer, daarna 3 jaar als vrijwilliger
en nu dus als bestuurslid. Ik vind dit een top
evenement, vooral omdat de kinderen,
vrijwilligers en bestuursleden heel leuk met
elkaar omgaan.
Mijn vader Douw (chauffeur), broer Randy
(web-beheerder), neefje Michiel (persmuskiet)
en tante Carina (Hoofdvrijwilliger Pers) doen
ook mee aan dit project.
Mocht ik ooit een miljoen winnen, schenk ik
natuurlijk een deel aan KSB en verder denk ik
dat ik gewoon verder blijf leven.
Ik hoop volgend jaar alle vrijwilligers en
kinderen weer te zien.
PROGRAMMA zondag 12 mei 2013:
07.00 uur Opstaan
07.30 uur Ontbijt in de Bunker
08:00 uur Vrijwilligers beginnen het het
opruimen van het bouwterrein.
08.30 uur Slaapspullen en eventueel
snoeppapiertjes, lege chipszakken
en andere troep opruimen.
08.45 uur Spijkerbode wordt uitgedeeld
09.00 uur De kinderen worden opgehaald bij
de Bunker en gaan naar huis.
Foto’s zie: www.kinderspelenbouw.nl
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Donderdag ochtend, de vrijwilligers genieten
van een lekker ontbijtje zodat ze straks volop
met de kinderen kunnen bouwen.

Spelletjes doen om elkaar te leren kennen.

Hier gaat huttendorp 2013 gebouwd worden.

Groepsfoto alle kinderen & vrijwilligers.

De eerste kinderen komen het terrein op lopen.

De pallets worden gehaald.

Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2013

Foto’s zie: www.kinderspelenbouw.nl
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Het is een serieuze zaak.

Het resultaat wordt zichtbaar.

Er wordt volop gebouwd…….

Ook de journalisten van de Spijkerbode zijn
druk aan het werk

….. en geknutseld.

Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2013

Aan het einde van de eerste dag, is te zien hoe
onze “timmerlieden” aan het werk zijn geweest.

Foto’s zie: www.kinderspelenbouw.nl
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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

Foto’s zie: www.kinderspelenbouw.nl

Zaterdag 11 mei 2013

jaargang 15

15 jaar
Huttendorp
Abbekerk

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!!!

Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2013

Foto’s zie: www.kinderspelenbouw.nl

