Zaterdag 19 mei 2012

PROGRAMMA zaterdag 19 mei 2012:
10.00 uur Het hek gaat open, alle bouwers
komen het bouwterrein op.
10.15 uur Vertrek naar het zwembad.
11.45 uur Kinderen weer terug naar het
terrein.
12.00 uur Schafttijd, er gaat gegeten worden.
12.30 uur Schafttijd zit erop, de hutten
kunnen worden afgebouwd en
aangekleed.
15.45 uur Stoppen met bouwen, opruimen en
uitgedeeld.
16.00 uur De kinderen gaan naar huis om
hun slaapspullen te halen.
20.00 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.
??.?? uur Oogjes dicht en snaveltjes toe.
Welterusten

Van de voorzitter:
Vrijdagavond is altijd de
avond van “HINTS” voor de
vrijwilligers. Dit jaar is het
tot een gelijkspel gekomen.
Dus mannen, we hebben
niet verloren. Wel hebben
de mannen heel lang
voorgestaan, maar dat mocht niet baten. De
kinderen zijn vanochtend naar het zwembad
geweest voor een frisse duik. Ook dit jaar
werden er weer een aantal vrijwilligers door de
kinderen met kleren en al in het water gegooid.
Tijdens het zwemmen hebben de mannen van
de zaaghoek en de “Oudere jongeren” de
gelegenheid om de hutten stevig genoeg te
maken. Vanmiddag wordt er weer plastic om
de hutten gedaan, want het is natuurlijk wel
bedoeling dat de kinderen na het ouder-kijkuurtje en de fakkeloptocht blijven slapen. We
zullen er weer een mooie avond van maken.
Tot morgen.
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MEDEDELINGEN:

- De belangrijkste van allemaal:
- Het slapen gaat door, dus
neem je slaapspullen en
eventueel drinken en chips
mee vanavond. Geen alcohol
en energiedrank!!
-

-

-

neem je goede humeur mee
doe geen kostbare spullen in de tas van
uw kind
gevonden voorwerpen kunnen maandag
21 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
Alle foto’s van K.S.B. 2011 en
donderdag 17 mei en vrijdag 18 mei
2012 zijn vanaf nu te zien op:

www.kinderspelenbouw.nl

Herkenningsteken: Roze
We hebben voor een
indianenmeisje gekozen,
omdat dit bij het thema past. Er
staat ook een sticker verboden
te roken op ons bord, omdat je
niet mag roken op het
bouwterrein. Het
herkenningsteken is gemaakt
door Melvin, Arco, Alicia en
Leon. Hier hebben ze ongeveer 2 uur over
gedaan.
Foto’s zie: www.kinderspelenbouw.nl
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Sponsor van de dag:
De keuze van
vandaag is gevallen
op Maarten Visser.
Campingbaas van
Camping Hauwert en
Maarten Visser
Fruitmanden Service
West-Friesland.
Maarten is 65 jaar en
sponsort KSB dit jaar voor de 10e keer. Sinds
1991 runt hij Camping Hauwert en zit al 40 jaar
in de fruitmanden service. Hij noemt zichzelf
een regulateur. Maarten sponsort, omdat hij
het een leuk project vindt en omdat de
communicatie van en met de jeugd een
stimulerend uitdraagt. Op de vraag, wat eet U
het liefst? Antwoordt Maarten: “de soep van de
catering”. Maarten sponsort ook Hauwert’65 en
nog een aantal voetbal verenigingen. Een mooi
antwoord op de vraag: Wat zou U doen met
een miljoen? “Nog meer investeren in objecten
waar de jeugd van de gemeente Medemblik
gebruik van maakt”.
Maarten wil verder nog mede delen, dat hij
zeer vereerd was om door Minoesch de Vries
(persmuskiet) geïnterviewd te worden.

Vrijwilligersavond:
Jawel, het was weer zover, het beroemde spel
“HINTS”. Zoals elk jaar de “mannen” tegen de
“vrouwen”. Iedereen was bloedfanatiek. De
mannen, onder leiding van Jeroen en de
vrouwen door Monica. Het spel ging aardig
gelijk spel. In de pauze stonden de mannen
zelfs voor. Net zoals elk jaar is er in de pauze
voor het beroemde “Tuccie Speciaal” (een
koektuccie met mayonaise & ketchup en als
topping de borrelnootjes) Deze niet uitziende
snack mag alleen worden gegeten tijdens KSB
in de pauze van “HINTS”. Na de pauze ging de
strijd door. Hele vreemde en gezegdes,
uitdrukkingen en woorden werden uitgebeeld.
Het spel eindigde in een gelijkspel. De stand
na 14 jaar is nu 10-3 voor de “VROUWEN!!!”
en 1 gelijkspel. Het was een mooie en
gezellige avond.
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Jarige van de dag:
Vandaag is jarig, Justin Dam
uit Abbekerk. 11 jaar is hij
geworden.

Justin zit bij de groep blauw
en doet voor de 5e keer mee
aan KSB, Hij doet mee aan
dit project, omdat hij het zo leuk en gezellig
vindt. En alles wat er gebeurt deze week vindt
hij leuk om te doen. Justin is ingedeeld bij:
Marouscha – Quint – Kris – Jente – Bo – Nina
– Floortje – Timo – Emiel – Stien – Luna &
Daphina. Zijn vrijwilligers zijn: Roger – Arno –
Donny & Rodney. Wanneer Justin naar school
gaat, is dat bij o.b.s. “de Plaats” in Abbekerk.
Het liefst eet hij patat. Later als Justin groter is
wil hij graag profvoetballer worden en ook net
zo goed als Messi van Barcalona, want dat is
zijn idool. Justin zou graag doen met een
miljoen: “Een mooi huis bouwen en geld geven
aan goede doelen”. Justin nog een hele fijne
verjaardag en KSB gewenst.

Hiawatha van de dag:
Vincent Dragt, 10 jaar, uit
Midwoud is vandaag tot de
Hiawatha van de dag
gekozen.
Vincent is van de groep geel
en doet voor de 2e keer mee.
Hij vindt het leuk om hutten te
bouwen en het aller-leukste
is het timmeren. De vrijwilliger van Vincent is
Jeroen en hij zit met: Daan, Sam, Amber,
Sterre, Anneleen, Ilse, Jane, Noortje, Brtiney
en Lieve-lotte in de groep. Vincent doet aan
Tennis en luistert graag naar de muziek van
Michael Jackson. Als Vincent later een miljoen
heeft koopt hij het liefst een Quat, een huis en
een cross-motor. Of Vincent nog iets heeft
mede te delen? Ja, hij vindt de Huttenbouw
heel erg leuk en hij vond het leuk om
geïnterviewd te worden.

Foto’s zie: www.kinderspelenbouw.nl
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Nieuw bestuurslid van de dag:
Mijn naam is Marsja Ros en
ik ben 20 jaar. Ik woon in
Abbekerk en heb verkering
met Xander Tuil. Ik studeer
communicatie aan de V.U. in
Amsterdam. Dit is de 9e keer
dat ik meedoe aan KSB.
Waarom? Omdat ik het een
heel leuk en gezellig project
vindt. Het leukste van KSB vindt ik de
zaterdagochtend, het ouder-kijk-uurtje en de
fakkeloptocht. Ik hoop dat ik nog een hele tijd
mag blijven bij de KSB-familie. Wat ik het
lekkerste vindt met het eten? “Alles wat de
cateringmama’s klaarmaken. Er doen ook nog
andere familie leden mee aan dit project;
broertje Arco, zusje Verne, moeder Mary en
vader Sjaak. Mijn Idool tijdens het project is
Livensky, omdat hij een positieve energie
uitstraalt. Naast mijn opleiding en KSB, doe ik
ook aan zaalvoetbal.
Wat zou ik doen met een miljoen? “Een
wereldreis gaan maken”. Verder wil ik nog
even kwijt: Ik hoop dat iedereen een heel leuk
project heeft meegemaakt en dat er volgend
jaar weer een “Kinder – Spel & Bouw” is!!
Een vriendelijke groet,

Marsja.

Vrijwilliger van de dag: Ed Hubers
Ed heeft
vandaag de eer
“vrijwilliger van
de dag” te
mogen zijn. Ed is
49 jaar en woont
in Abbekerk. Hij
doet vanaf het
begin van KSB
mee. Vooral
omdat mijn kinderen eraan mee hebben
gedaan en nu meedoen als vrijwilliger. Mijn
oudste zoon Koen zit zelfs in het bestuur, Giel
zit bij de KSB radio en Rick helpt bij het hutten
bouwen. Ed is ook getrouwd met zijn lieve
vrouw Lineke. Als Ed later groot is wil hij gaan
stoppen met werken. Wanneer hij een miljoen
zou bezitten, wil Ed meer vrijwilligerswerk gaan
doen. Waar je deze vrijwilliger voor wakker
kunt maken, zijn de broodjes gebakken ei van
de catering. Als je Ed wilt zien sporten, moet je
naar het café komen want hij mag graag
biljarten. Ed heeft ook een idool nl, Michael
Jackson. Waarom? Hij was anders dan
anderen, heeft goede muziek en Ed is ook een
aantal keren naar een concert geweest. Als
laatste wat Ed nog even kwijt wil: “Ik hoop dat
het mooi weer blijft, zodat het hele programma
van KSB door kan gaan.

☺☺☺☺☺

Sudoku 3
8

7

4
9
5
3
6

4

2
5
8

4
7
8

1

5

3

3

7
6

4
7
1

3
5

5
9

8

7
2

4

Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2012

Goede doelen

☺☺☺☺☺

Mijn naam is Selma Blank. In oktober zal ik
afreizen naar Ethiopië om daar verschillende
onderwijsprojecten te bezoeken. De bedoeling
is om voor dit project geld in te zamelen. Het
streefbedragt is minimaal € 1.000,= per
persoon. De flessenactie van afgelopen
dinsdag heeft een opbrengst van € 530,= euro
opgeleverd. Een super mooi bedrag! Om dit
bedrag verder aan te vullen zal ik vanavond bij
de ingang van het KSB-terrein staan. U kunt
daar voor alsnog uw lege flessen of een
kleine bijdrage doneren. De volledige
opbrengst zal gaan naar de school waar ik in
Ethiopië zal verblijven.
Alvast bedankt, Selma Blank
Foto’s zie: www.kinderspelenbouw.nl
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ROUTE
FAKKELOPTOCHT
Start op het KSB terrein richting het café
→ kruispunt rechtsafslaan 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.
Stukje van de dag:
De kinderen kwamen aan bij KSB en het
aftellen ging van start. De hekken gingen op en
de kinderen rende het terrein weer op. Diverse
kinderen hadden spullen mee om hun hut mooi
te maken. De kinderen werden meteen in een
grote rij gezet. De hele groep ging naar het
zwembad. Omkleden, zwemmen, voetballen
en spelen. Natuurlijk zijn er ook weer
vrijwilligers met kleren en al in het water
gegooid. Weer terug op het terrein, moest
iedereen verzamelen op het “hout-plein”. Er
werd een groepsfoto gemaakt. Daarna eerst
eten. En eindelijk mocht de laatste hand aan
de hut gelegd worden. Het belangrijkste
nieuws vandaag is wel “HET SLAPEN GAAT
DOOR”.
Wist u dat:
- Martijn en Stefan zo lekker licht dansen
- Margriet zelfs de deur haar excuses
aanbied?
- Er vandaag zo hard
getimmerd is, dat er
zelfs een hamer
doormidden is?
Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2012
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Herkenningsteken: Rood
Toen we het thema van dit
project hoorden en wisten
welke kleur we kregen
toebedeeld, dachten we
meteen aan roodhuiden. En
een roodhuid is een indiaan,
dit in combinatie met
kinderen en je komt uit bij
Hiawatha.
We hebben het herkenningsteken nagetekend
van een plaatje.
Wij vinden dat we de eerste prijs voor het
mooiste herkenningsteken verdienen, omdat
die van ons gewoon origineel en het mooiste
is.
Zilverslang van de dag:
Mijn naam is Mandy
Bizot. Ik ben 12 jaar en
woon in Abbekerk. Mijn
lievelings eten is pizza.
Wat ik later worden wil
weet ik nog niet.
Verkering? Nee, dat heb
ik (nog) niet. Mijn sporten
zijn voetbal en hip-hop.
Mijn idolen zijn al mijn vriendinnetjes, omdat ze
uber cool zijn.
Dit is de 6e keer en tevens de laatste keer dat
ik meedoe aan KSB. Het bouwen van de
hutten en het slapen vind ik de leukste
onderdelen. De hut bouwen we met Jasmijn,
Quinty, Femke W., Femke F., Carmen, Ilse,
Dide, Sophie en Verne.
Met een miljoen zou ik naar China gaan met
mijn vriendinnetjes.
Ik wens iedereen veel plezier met KSB.
Laterzzz

Het telefoonnummer van KSB is:
06-18232384
Het e-mailadres is:
ksb_abbekerk@hotmail.com

Foto’s zie: www.kinderspelenbouw.nl
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Oproep van de dag!!!
Ingezonden stuk van een ouder……
Het is een beetje laat om nu nog ’n nieuw item
voor de Spijkerbode te lanceren, maar ach,
waarom niet. Om in de stijl van de Spijkerbode
te blijven, zal ik me eerst even voorstellen. Ik
ben Remco de Vries en ik help op zondagmorgen het huttendorp af te breken en het veld
spijkervrij te maken. Ik ben 49 jaar en heb 3
kinderen aan het hutten bouwen. De oudste dit
jaar voor het laatst, maar hij kan niet wachten
om over 2 jaar ook vrijwilliger te worden bij
KSB. Verder zit m’n schoonzus in de catering,
m’n broer bij de E.H.B.O., 2 oomzeggers bij de
pers en ikzelf dus bij de zondagploeg. En over
die zondagploeg wil ik het hier even hebben.
Helaas is dit niet zo’n grote groep, waardoor
de vele jonge vrijwilligers die allemaal al 3
dagen in touw zijn geweest, wéér aan de bak
moeten. Ik sloop en zoek nu alweer een flink
aantal jaartjes en eigenlijk steeds met dezelfde
mensen. En wat ons ieder jaar weer tegenvalt,
is de opkomst uit de dorpen buiten Abbekerk.
Op ’n incidentele uitzondering na is de
opkomst uit Midwoud, Oostwoud, Twisk,
Opperdoes en Hauwert gewoon niet goed.
Begrijp me goed, de vele kinderen van buiten
Abbekerk-Lambertschaag zijn zeer welkom.
Vriendschappen worden er gesloten, altijd
handig als ze naar het voortgezet onderwijs
gaan of als ze elkaar straks tegen gaan komen
op de plaatselijke kermissen. (“Zeg, ken ik jou
niet van de Huttenbouw?”, het ijs is zo
gesmolten) Ook worden er vele hyves,
facebook en twitter adressen uitgewisseld. En
daarom nu deze oproep van de dag. Buiten de
kinderen, zijn ook de ouders zeer welkom. Dus
vaders uit Midwoud, Oostwoud, Twisk,
Opperdoes en Hauwert en ook uit AbbekerkLambertschaag natuurlijk, voel je bij deze
aangesproken en blijf zondag hangen om te
helpen. Duurt een uurtje of twee, drie. Voor
koffie en broodjes, fruit, melk etc. wordt
gezorgd door wederom de dames van de
catering en ga met een voldaan gevoel weer
terug naar huis. Ook (en vooral) als het regent.
ja, klein puntje nog. Ikzelf kan dit jaar niet.
Moet werken… Sorry.
Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2012
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Dagboek van de pers:
In de ochtend hebben we gezamenlijk met alle
vrijwilligers ontbeten. Vervolgens moesten we
er voor zorgen dat de auto’s niet parkeerden
op het Dorpsplein, omdat daar vandaag een
Lentefair is. Nadat alle kinderen veilig op het
terrein waren, mochten wij van de pers mee
naar het zwembad. Na het zwemmen moesten
we er voor zorgen dat de kinderen veilig vanaf
het zwembad naar de huttenbouw konden
lopen. Daarna hebben we nog een interview
gedaan voor kindje van de dag en stukjes voor
de spijkerbode gemaakt. Later mochten we de
krant weer rapen en nieten, zodat de kinderen
en vrijwilligers ieder weer een spijkerbode mee
naar huis konden nemen.
Engin Ates

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

9
5
7
8
3
6
2
1
4

4
2
3
1
5
9
8
7
6

5
4
8
3
7
1
9
6
2

1
7
9
5
6
2
4
3
8

3
6
2
4
9
8
1
5
7

8
1
6
9
2
3
7
4
5

7
9
5
6
8
4
3
2
1

2
3
4
7
1
5
6
8
9

GEZOCHT – GEZOCHT – GEZOCHT

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

Foto’s zie: www.kinderspelenbouw.nl
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Hulpdienst van de dag:
Vandaag is Brandweer Abbekerk de hulpdienst
van de dag. Zij zijn een dienst voor het helpen
van mensen en dieren in nood, en dat moet je
heel ruim zien.
Wij rijden met de brandweerauto voor de
fakkeloptocht uit. Dit doen we al diverse jaren,
omdat we het leuk vinden om de kinderen van
KSB te helpen.
Mijn naam is Wesley Anjema. Ik ben 25 jaar en
woon in Abbekerk. Mijn lievelings eten is
macaroni. Voetbal is de sport die ik beoefen. Ik
ben een paar dagen aanwezig als EHBO-er en
vanavond rijd ik de brandweerauto. Het leukste
van KSB vind ik dat de kinderen lekker gezellig
hutten kunnen maken.
Als ik een miljoen zou winnen, zou ik dit op de
bank zetten. Ik vind het dit jaar een hele
gezellige KSB.

jaargang 14

Bestel nu bij Univé Hollands Noorden je
zaklamp voor volgend jaar!
Speciaal voor Huttendorp Abbekerk heeft
Univé Hollands Noorden een unieke actie: alle
deelnemers mogen gratis een zaklamp
ophalen bij een Univékantoor! Het enige wat je
hiervoor hoeft te doen is het formulier invullen
op www.univehollandsnoorden.nl (te vinden op
de actiepagina). Vul hierbij de actiecode in:
ZAKLAMP-UNIVE. De zaklamp zal dan de
volgende werkdag klaar liggen bij jouw
dichtstbijzijnde Univékantoor!

Voorwaarden: Max. 1 zaklamp per persoon. Zolang de
voorraad strekt.

PROGRAMMA zondag 20 mei 2012:
07.00 uur
07.30 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.
Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2012
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SPONSORS HUTTENBOUW PROJECT 2012:
Restaurant / Slijterij / Snackbar / Café ’t Bonte Paard
Spar Supermarkt Fam. Van Santen
Gemeente Medemblik
Hartog Grasdrogerij B.V.
Bakker De Houthandel
De Walt elektrisch Gereedschap
Maarten Visser Fruitmandenservice
De Snaijer Stucadoors & Spuitbedrijf
Buck Bouw spijkerharde kwaliteit
Koos Verbart & Zoon Installatietechniek
Bouwbedrijf Bruijns
Verwol Projectafbouw
Interhome v.o.f.
Tankstation Lambertschaag
Installatiebedrijf Swier
Stucadoorsbedrijf Sakey
Meijners & Groot Bestratingen
Van Saarloos Vlees & Vleeswaren op de markt
Bouwbedrijf Vlaar & Vlaar
Via Sofia Relatie en Reclame geschenken
Aannemersbedrijf M. Langedijk
PCC Pronk Container centrale
Univé Verzekeringen
KBH Gipswanden Daniël Hink
Zonwering Nederland
Hessing Supervers (gesneden) groente
Salco Bedrijfsdeuren (transport pallets)
Bimmerman Projectafbouw
Ligthart Gips wanden
Bik Lichtkoepels
KIVO Plastic verpakkingen BV (plastic voor de hutten
Gourmet Groentehandel
Zwart Infra Cane BV

Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2012

Abbekerk
Abbekerk
Medemblik
Abbekerk
Hoogkarspel
Nederland
Hauwert
Lambertschaag
Abbekerk
Abbekerk
Opmeer
Opmeer
Abbekerk
Lambertschaag
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Sijbekarspel
Zwaag
Wognum
Medemblik
Medemblik
Abbekerk
Lambertschaag
Zwaagdijk
Zwaagdijk
Medemblik
Opmeer
Opmeer
Volendam
Hoogkarspel
Wervershoof

Foto’s zie: www.kinderspelenbouw.nl
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Onze dank gaat ook uit naar de volgende organisaties en personen
voor hun medewerking in welke vorm dan ook:
Gemeente werken Medemblik (de Werf & Kantine)
Abbekerk
IJsvereniging A.L.IJ.V. ijsbaan & ijsboet (perskantoor)
Abbekerk
Stichting Dorpskrant afdrukken van de “Spijkerbode”
Abbekerk
Stichting ON-Y-VA / Jongerencentrum “de Bunker”
Abbekerk
Stichting Jongeren Organisatie (Noorder-Koggenland) J.O.N.K. Abbekerk
Stichting Jeugdwerk Abbekerk Lambertschaag S.J.A.L.
Abbekerk
Peter Briek (chauffeur van de pallets)
Abbekerk
Johan Ros (chauffeur van de pallets)
Abbekerk
André Briek
Abbekerk
Zwembad “de Spetter”
Abbekerk
Voetbal vereniging A.L.C. (Dick Dam)
Abbekerk
E.H.B.O. vereniging
Abbekerk
Brandweer Medemblik (blusgroep Abbekerk)
Abbekerk
Stichting Dorpshuis “de Nieuwe Haven”
Abbekerk
H.B. controle brandbeveiliging
Waarland

En natuurlijk gaat onze dank uit naar alle

VRIJWILLIGERS!!!
die aan dit project hebben meegewerkt.
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