Zondag 05 juni 2011

PROGRAMMA zondag 05 juni 2011:
07.30 uur
08.00 uur
08.30 uur
08.45 uur

Opstaan
Ontbijt bij de eigen hut
Rommel in en om de hut opruimen.
Iedere groep gaat iets voor het
afscheid doen.
09.00 uur Afsluiting met zijn allen.
09.15 uur Spijkerbode wordt uitgedeeld.
09.30 uur De kinderen gaan naar huis en de
vrijwilligers beginnen met opruimen

jaargang 13

Mededelingen:
- gevonden voorwerpen kunnen
maandag 6 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 deze week te zien
zullen zijn op www.kinderspelenbouw.nl
We zullen proberen om aankomende
week alles op de site te zetten.

Beste huttenbouwers,
Het is alweer zondag en helaas de
laatste dag van huttenbouw 2011
 gisteravond hebben we de
fakkeloptocht gelopen, alleen stond
er teveel wind dus alle fakkels
gingen jammer genoeg snel uit..
Evengoed hebben we de tocht kunnen aflopen
en stonden er veel enthousiaste ouders en
familieheden langs de kant van de weg!
Vannacht hebben de kinderen geslapen in hun
hut??!! De nachtwacht vond dat de kinderen
zich netjes hebben gedragen en volgend jaar
zeker weer terug mogen komen.
Vanochtend waren de vrijwilligers om 07:00 uur
weer aanwezig om voor de kinderen hun
ontbijtje te smeren, iedereen heeft lekker
gegeten en afscheid genomen van hun
vrijwilligers.
Langs deze weg willen wij alle huttenbouwers
en onze vrijwilligers hartelijk bedanken voor
hun goede en enthousiaste inzet voor Kinder
Spel & Bouw 2011!

Alpe d’huzes:
Onze dorpsgenoot, Tom van der Linden, gaat
dit jaar voor de tweede keer deelnemen aan de
Alpe d’huzes. Vorig jaar heeft hij 4x de alpe
d’hues beklommen voor de KWF
(kankerbestrijding) Dit jaar wil hij proberen om
het 6x te volbrengen. Hij is hiervoor al vanaf
september aan het trainen. Tom hoopt hiermee
een mooi sponsor bedrag op te halen.
Nu hebben de meiden van het voetbalteam
(Sophie, Mandy, Lauryn, Joyce, Laura, Bente,
Charlotte, Jennifer, Dian, Sanne, Quinty)
waarvan hij coach is geld in gezameld, om
Tom te helpen zijn streefbedrag te halen. Ze
hebben lege flessen ingezameld en deze
ingeleverd bij de winkel. Hiermee hebben ze
€ 207,= bijelkaar gehaald. Ze hopen dat hij
veel geld gaat inzamelen, met hun erbij geld
heeft hij nu bijna € 5.000,= (zijn streefbedrag)
bijelkaar.
Wilt u hier meer over weten, kijk dan op:
http://deelnemers.alpe-dhuzes.nl/acties/
tomlinden/tom-van-der-linden/blog.aspx

Tom, wij wensen je heel veel succes ook
namens alle bestuursleden en vrijwilligers van
KSB.

Op naar volgend jaar ☺!!
Lieve timmergroetjes,
Het bestuur!
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Wist U dat…….
- Belinda Abbekerk gaat verruilen voor
Heerhugowaard, maar wel in het
bestuur blijft, omdat zij dit project niet
kan missen.
- Er tijdens het eerste deel van de nacht
maar 3 kinderen naar huis zijn gegaan
- Er in de vroege ochtend, zo vanaf 6:30
toch nog enkele kinderen naar huis zijn
gegaan.

Gisteravond mochten de kinderen om 20:00
uur weer op het terrein komen met hun
slaapspullen. Er stond een lange rij kinderen,
ouders, broertjes, zusjes en andere
belangstellenden voor de poort. Tijdens het kijk
uurtje werden ook de mooiste hutten bekend
gemaakt. In de onderbouw was dit de hut
“Zoet” uit groep Wit en bij de bovenbouw was
dit de hut “Toverbal” bij groep Zwart. Allebei de
groepen kregen een “beker” en voor ieder kind
van de groep was er een zakje snoep. De
bestuursleden Jan-Pieter Commandeur en
Ilona Rijswijk werden bedankt voor hun
jarenlange inzet voor KSB, zij gaan het bestuur
verlaten. Tom van der Linden kreeg nog een
bedrag uitgereikt van zijn meisjes voetbalteam
als bijdrage voor zijn fietstocht Alpe d’huzes
voor het KWF.
Om 21:00 moesten alle belangstellenden het
terrein verlaten. De kinderen moesten zich bij
hun eigen groep melden. Daarna was het
opstellen in een lange rij voor de fakkeloptocht.
Nadat eindelijk alle fakkels waren
aangestoken, kwam iedereen in beweging. De
brandweerauto, gereden door Pim Koorn, reed
voorop. Daarachter de auto met muziek. Het
was wel jammer dat het zo hard waaide, want
het duurde niet lang of alle fakkels waren uit
gewaaid. Onder luid gezang van de kinderen
en begeleiders maakte we een rondje door
Abbekerk. Na afloop van de fakkeloptocht
gingen de kinderen naar hun hutten, waar ze
hun meegebrachte drinken, snoep en chips
konden gaan nuttigen. De begeleiders van de
dag moesten het terrein verlaten en de
nachtwakers namen hun taken over.
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Vrijwilliger van de
nacht:
Mijn naam is Carel
Twisk, ben 47 jaar en
woon in Abbekerk. Ik
ben getrouwd met
Maaike en samen hebben
wij een zoon en twee
dochters. Mijn
lievelingseten is pizza
gorgonzola. Ik werk bij Univé verzekeringen.
Later hoop ik nog steeds te kunnen genieten
van het leven. Hardlopen en fietsen zijn de
sporten die ik doe. Hobby’s die ik heb zijn oa
muziek, piano spelen en synthesizer spelen in
een combo. Mijn idool is Paul de Leeuw,
omdat het een goede artiest en entertainer is.
Dit is de 1e keer (buiten het helpen met
opruimen op zondag) dat ik als vrijwilliger
deelneem aan KSB. Ik ben nachtwacht en doe
dit omdat ik mij verbonden voel met het project
door mijn kinderen. Het leukste van KSB vind
ik dat er zo’n organisatie is en alle vrijwilligers.
Naar een onbewoond eiland neem ik mee: mijn
vrouw en kinderen. Met een miljoen zou ik een
dagje gaan shoppen met mijn vrouw en een
wereldreis gaan maken. Verder wil ik graag
meedelen dat ik het heel goed vind van de
vrijwilligers dat ze de kinderen een top week
geven. Mijn complimenten aan de organisatie.
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Herkenningsteken: Wit
We hebben met onze hele groep ons
herkenningsteken gemaakt. We hebben het bord
gemaakt met marsmellows en er bovenop een
vuurkorf met marsmellows.
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Meisje van de dag:
Mijn naam is Bente
Appelman, ben 11 jaar
en woon in Midwoud.
Ik zit in groep 8 op
OBS De Koet. Het liefst
eet ik pizza. Ik heb geen
verkering. De sporten die ik beoefen zijn turnen
en schaatsen. Ik heb geen idool.
Dit is de 1e keer dat ik meedoen, omdat ik het
leuk vind om hutten te bouwen. Dit is ook wat
ik het leukste vind van KSB. Ik zit bij de groep
aqua blauw en maak de hut samen met Nina,
Eva, Bram, Gijs en Daan. Mijn broertje, Zeger,
doet ook mee aan dit project.
Met een miljoen zou ik een groot huis kopen.

Jarigen van vandaag:
- Tom Zwaan, 10 jaar, l. blauw
- Lisa Dam, 11 jaar, Rood
- Renske Boogaard, 11, Rood
Hartelijk Gefeliciteerd
Jarige van de dag:
Mijn naam is Tom Zwaan,
vandaag word ik 10 jaar en
woon in Opperdoes. Ik zit in
groep 6 op De Wegwijzer.
Mijn lievelingseten is
pannenkoeken. Ik heb geen
verkering. Later wil ik graag
piloot worden. Michael Jackson is mijn idool.
Dit is de 2e keer dat ik meedoe aan KSB, het is
gewoon leuk. Het bouwen van de hutten vind ik
het leukste van KSB. Ik zit bij licht blauw en
maak de hut samen met Job, Jakob, Benjamin,
Sil, Yanick, Anouska, Bart, Rick en Ludo.
Met een miljoen zou ik een heleboel speelgoed
kopen.
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Jongen van de dag:
Ik ben Bart van Schoonevelt,
ben 12 jaar en woon in
Abbekerk. Ik zit in groep 8
van OBS De Plaats. Volgend
jaar ga ik naar de OSG in
Hoorn. Lievelings eten heb ik
niet, ik lust eigenlijk alles. Ik
heb geen verkering en weet
nog niet wat ik later worden wil. Voetbal en
judo zijn de sporten die ik beoefen.
Dit is de 6e keer dat ik meedoe aan KSB. Ik doe
mee voor de grap. Het leukste vind ik het
slapen (nou ja slapen) in de hutten. Ik zit bij
groep zwart en maak de hut met Benny, Bente,
Michiel, Mandy, Sanne, Luca, Sophie, Laura,
Joyce en Lauryn. Mijn zus Roos doet ook mee
aan dit project. Zij is vrijwilliger bij groep Wit.
Met een miljoen zou ik een voetbalstadion
kopen.
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Herkenningsteken: Oranje
Met Erik, Ivonne, Klazina,
Sander en Yostha hebben we
ons herkenningsteken gemaakt.
We hebben skittels gemaakt,
omdat we geen andere kleur
oranje snoep konden bedenken.
We hebben het rode zakje oranje
gemaakt en hebben van een
fietsband een lolly gemaakt.

Vrijwilliger/Sponsor van de dag:
Peter Briek is 46 jaar oud en woont in
Abbekerk. Hij is
vrachtwagenchauffeur en
rijdt bij Salco Bedrijfsdeuren
in Zwaagdijk.

Als de pallets uit de regio
naar het KSB terrein moeten
worden gebracht, mag hij
hiervoor de vrachtwagen van zijn baas
gebruiken. Dit doet Peter dit jaar al voor de 10e
keer. Hij doet dit omdat hij het een leuk project
vind en om de gezelligheid. Verder doen zijn
broer, neef, nicht en zwager mee aan KSB.
Peter eet het liefst aardappels, groente en vlees.
Mijn vriendin heet Son. Joe Cocker is zijn
idool, omdat hij heerlijke muziek maakt. Later
wil hij graag rentenieren. Als hij een miljoen
zou hebben, zou hij verhuizen naar een warm
land. Verder hoopt hij op een mooi project en
erg lekker weer.
 Antwoord denktertje 2: “Toverbal” 
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Vrijwilliger van de dag:
Vandaag is onze DJ Mieke
Commandeur aan de beurt. Ze
heeft deze taak overgenomen van
haar broer Tom, die hiervoor een
aantal jaren DJ is geweest. Een
familie aangelegenheid zou je
kunnen zeggen. Mieke is 17 jaar en woont in
Zwaag. Ze zit op OSG Westfriesland en eet het
liefst pizza. Verkering heeft ze (nog) niet. Ze
heeft nog geen idee wat ze later wil gaan doen.
Haar idool is Mega Mindy, omdat ze vet veel
super helden vangt. Ze doet al voor de 8e keer
mee, omdat ze KSB een geweldig project vind.
De kinderen die de hutten bouwen vind Mieke
het leukste van KSB. Haar broer Jan Pieter is
bestuurslid van KSB, dit is wel zijn laatste jaar.
Als ze een miljoen zou winnen zou ze een heel
mooi huis kopen met zwembad. Mocht ze naar
een onbewoond eiland gaan, neemt ze in ieder
geval haar Ipod mee.
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Nachtwachten van 3:00 tot 8:00: Bianca
Kleijer, Stella, Manfred, Bert, Klaas, Marcel en
Nellie
Het is een vrij rustige nacht, op 2 vampieren en
een spijker in de voet na.
Half huttendorp ging op vampierenjacht. Het
bleek een kindje met een masker te zijn, en niet
Manfred zoals iedereen dacht ☺☺
Verder niet veel beleeft. We hebben lekkere
broodjes worst gegeten en supersterke koffie
van Marcel gedronken.
Het was wederom weer een leuke belevenis en
we kijken alweer uit naar volgend jaar (hè
Bert?)
Veel plezier nog! Groetjes Bianca en Stella.

Dit jaar nemen 2 bestuursleden afscheid van
Kinder Spel en Bouw. Dat zijn Jan-Pieter
Commandeur en Ilona Rijswijk. Wij willen ze
heel erg bedanken voor hun inzet de afgelopen
jaren.
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Hallo, mijn naam is Jan-Pieter
Commandeur, ik ben 27 jaar en
woonachtig in Abbekerk. Het
liefste meisje dat ik ken is mijn
vriendin Ilona Wiebes. In het
dagelijkse leven ben ik
werkzaam als hovenier bij
Commandeur Hoveniers te
Hoogkarspel. (ja ja familie)
Met zweet op mijn voorhoofd, klotsende oksels
en knikkende knieen neem ik dit jaar afscheid
van Kinder Spel & Bouw.
12 jaar ben ik actief geweest bij KSB.
2 jaar als vrijwilliger in een groep.
4 jaar als hoofdvrijwilliger op een groep
6 jaar als Bestuurslid.
Mijn taken in het bestuur: verantwoordelijk voor
de op- en afbouw van dit machtige project.
Volgend jaar ben ik denk ik geen vrijwilliger
meer, want dan kan ik nog geen stap terug
doen. Het leukste bij KSB vond ik, was het
opbouwen van het project en ook weer het
afbreken als het voorbij was.
Ik wil het bestuur bedanken voor de geweldige
jaren die ik hier heb mogen meemaken. Verder
wens ik het bestuur, de vrijwilligers en vooral
de kinderen heel veel zon, geluk, gezelligheid
en succes toe de komende jaren.
Tot ziens.
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De bestuursleden van Kinder Spel & Bouw
stellen zich nog even voor:
Hallo mijn naam is Marien Verbart en
woonachtig in Abbekerk.
Inmiddels wordt dit het 13e jaar dat ik meewerk
met het project waarvan 7 jaar in het bestuur
inmiddels. 3 jaar geleden heb ik mogen
promoveren tot voorzitter en doe dit met veel
plezier. Mijn overige taken zijn, de op en
afbouw, terrein en materiaal.
Verder houdt ik me dit jaar ook bezig met de
sponsoring van het project, want zonder
sponsors natuurlijk geen Kinder Spel en Bouw.
Het aller leukste van dit project vindt ik dat de
oudste vrijwilliger in de zestig is en de jongste
deelnemer 6 jaar oud, en allemaal maar met
één doel 4 dagen lol en plezier maken.
In het dagelijks leven run ik samen met mijn
vader een installatiebedrijf.
Ik hoop dat ik nog vele jaren betrokken mag
zijn bij de organisatie van dit geweldige project.
Ik ben Monica Bruinsma, ben 25 jaar, ik heb
24 jaar in Abbekerk gewoond maar sinds vorig
jaar woon ik samen met Ronald in
Hoogkarspel.
Ik werk bij MixFix in Heerhugowaard als
rayonconsulente.
Ik verkoop koffie, thee en alles wat daarbij
komt kijken, aan grote bedrijven die een
professionele koffie automaat hebben.
Al zolang de huttenbouw in Abbekerk
georganisserd wordt ben ik er al bij. Het eerste
jaar als vrijwilliger en daarna als bestuurslid. Ik
heb al aardig wat taken gehad binnen het
bestuur maar op dit moment ben ik
verantwoordelijk voor de kinderen en alles wat
daarbij komt. De inschrijving en het indelen van
de kinderen, het programma en de catering
probeer ik in goede banen te leiden samen met
de cateringdames.
Ik hoop, net als jullie, dat Kinder Spel & Bouw
nog heel lang blijft bestaan en dat we nog heel
veel mooie projecten kunnen organiseren op
de Ijsbaan in Abbekerk. Dit natuurlijk samen
met alle verenigingen en sponsoren want
zonder hun kan het project niet bestaan!
Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2011
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Mijn naam is Ilona Rijswijk. Ik ben 21 jaar en
woon bij mijn ouders en broertje in Abbekerk.
Ik heb een vriend, Job en hij komt uit Hoorn. In
het dagelijks leven zit ik op school, in het 2de
jaar van de opleiding Marketing Management
aan Hogeschool Inholland in Alkmaar.
Toen ik net zo oud was als de huttenbouwers
nu, zat ik op de basisschool O.B.S. de Plaats
in Abbekerk. Kinder Spel & Bouw was toen ook
al een project waar ik ieder jaar aan meedeed.
Nadat ik naar de middelbare school ging ben
ik gaan meedoen als vrijwilligers. Het 1ste jaar
was ik vrijwilliger bij de Pers en het 2de jaar zat
ik op een groep in de onderbouw. Sinds 6 jaar
zit in het bestuur en dat doe ik nog altijd met
veel plezier. Een heel jaar is het bestuur bezig
met de voorbereiding van het project, maar dit
is altijd erg leuk en gezellig.
Mede door de grote groep vrijwilligers en de
enthousiaste huttenbouwers maken wij er
samen ieder jaar weer een onvergetelijke
project van!
Hallo ik ben Nick Meijners, me leeftijd is 22
jaar. Ik werk bij garagebedrijf Hoebe te
Spanbroek. Mijn vriendin heet Sheila,doet ook
mee als vrijwilliger.
Mijn hobby's zijn voetballen bij ALC .
Ik zit voor het 6e jaar in het bestuur, denk ik.
Mijn functies in het project zijn: het regelen
van hout, knutselspullen, dit jaar EHBO en
veiligheid.
Net als alle andere jaren heb ik er weer heel
veel zin in om samen met
de kinderen en vrijwilligers er een leuk KSB
van temaken.
De nieuwe bestuursleden:
Mijn naam is Koen Hubers. Ik ben 19 jaar en
woon in Abbekerk. Ik ben aan leren voor
timmerman niveau 2.
Dit is mijn eerste jaar als bestuurslid van KSB.
Hiervoor ben ik 3 jaar vrijwilliger geweest bij de
houtuitgifte, en daarvoor heb ik jaren mee
gedaan als bouwertje aan dit fantastische
project. Ik heb er dit jaar ook weer erg veel zin
in!
Foto’s zie: www.kinderspelenbouw.nl
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Ik ben Ilse Blank, en het is m’n eerste jaar in
het bestuur. Ik werd eergisteren tijdens het
project 23 jaar. Ik werk bij een
arbodienstverlener. Ik heb heel lang in
Abbekerk gewoond en daarna een paar jaar in
Groningen gestudeerd. Sinds kort hebben mijn
vriend en ik een huis gekocht, en wonen we
gezellig samen in Abbekerk.
Bij KSB ben ik ooit begonnen bij de
knutselhoek, daarna heb ik nog een aantal jaar
op een groep gezeten. Vorig jaar was ik
hoofdvrijwilliger en nu zit ik bij het bestuur.
Samen met de andere bestuursdames regelen
we alles voor de kinderen en de vrijwilligers. Er
hebben zich dit jaar weer onwijs veel kinderen
ingeschreven, dus het kan niet anders dan dat
het weer een superleuk project wordt!
Mijn naam is Thijs van der Sluis
Ik ben 18 jaar oud en woon van die 18 jaar al
13 jaar in Abbekerk, de andere 5 jaar heb ik in
Lambertschaag gewoond. Ik werk als heftruck
chauffeur bij Graham & Brown in Hoorn. Dit
bedrijf verkoopt behang.
Van groep 4 tot 8 heb ik meegedaan aan
huttenbouw als deelnemer. De jaren daarna
ben ik altijd aanwezig geweest als vrijwilliger.
Dit wordt mijn eerste jaar in het bestuur van
KSB.
In het bestuur ben ik met anderen
verantwoordelijk voor de veiligheid en de open afbouw van het project.
Ik hoop dat het dit jaar weer een geslaagd
project word.

Ik ben Belinda Tuil, 27 jaar en
dat is ook het aantal jaar dat ik
in Abbekerk woon. Ik werk in
Heerhugowaard bij Villa
Kakelbont als Assistent
Leidinggevende op de
buitenschoolse opvang.
Samen met mijn vriend ga ik samenwonen in
Heerhugowaard.
Dit wordt mij 12e jaar als vrijwilliger bij KSB en
mijn eerste jaar in het bestuur. Hiervoor heb ik
5 jaar als vrijwilliger op de groep gestaan en de
laatste 7 jaar als hoofdvrijwilliger op de jongste
Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2011
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groep. Ook dit jaar ben ik weer te vinden op
die groep. Dit vind ik het leukste van het hele
project, dus in overleg hebben we besloten dat
we gaan kijken of de combinatie werkt. Ik hoop
het wel, want ik kan de vrolijkheid van de
kinderen om me heen toch niet missen hoor!!
Nog even aftellen en dan op naar een mooi
project!
Jan Boeder is mijn naam, ik ben 40 jaar jong
en zit nieuw in het bestuur
van K.S.B. Maar sinds het
begin van de huttenbouw
draag in m’n steentje al bij als
vrijwilliger. Tijdens het project
houd ik mij bezig met “de
Spijkerbode”. Mijn taak in
het bestuur is
penningmeester. Ik zal
moeten zorgen dat alle rekeningen worden
betaald en natuurlijk ook dat er genoeg geld op
de bankrekening komt.
In het dagelijks leven ben ik
vrachtwagenchauffeur bij Veldboer Eenhoorn
in Zwaag. Ik vervoer van alles op het gebied
van horeca voor cafés, restaurants, snackbars,
enz. Verder ben ik bestuurslid / vrijwilliger van
J.O.N.K. (beheer van materialen) voor het
jeugd en jongerenwerk in de gemeente
Medemblik. En U.P.J.A. Uitwisslingen voor
jongeren binnen Europa.

Het telefoonnummer van KSB is
gewijzigd naar: 06-18232384

Allemaal ontzettend
BEDANKT!!!
Namens het bestuur van
Kinder – Spel & Bouw
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