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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.
Gezocht

Ouders, familie en kennissen
Voor het helpen opruimen van
het terrein.

MEDEDELINGEN:
- gevonden voorwerpen kunnen maandag
21 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.

Namens het bestuur
Allemaal ontzettend
BEDANKT!!!

Tot volgend jaar bij:
Kinder – Spel & Bouw 2013

15 jaar
donderdag 09 mei
t/m zondag 12 mei
Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2012

Van de voorzitter:
Nadat de kinderen
gistermiddag om 16.00 uur
naar huis waren gegaan,
zijn alle vrijwilligers
kneiterhard aan het werk
geweest om alle hutten
wind- & waterdicht te
maken. Hierna was het tijd voor een bakkie
soep, een broodje kroket en diverse salades
met stokbrood. Snel eten, douchen en terug
naar het huttendorp, want de kinderen stonden
natuurlijk alweer voor de poort om de
slaapspullen, snoep en frisdrank in de hutten
te laden. Tijdens het kijk-uurtje werden de
mooiste hutten en herkenningsteken bekend
gemaakt. Ook werd er afscheid genomen van
3 bestuursleden: Jeroen, Nick & Belinda.
Nogmaals bedankt voor jullie enorme inzet.
We gaan jullie missen. Om ca. 21.15 uur zijn
we begonnen met het opstellen van de
fakkeloptocht, welke ik samen met nick dit jaar
ook hebben gelopen. Wij hopen dat de
kinderen en ouders van het project hebben
genoten en zien jullie graag volgend jaar weer
terug. Beste vrijwilligers: “de groeten aan je
voeten en hartstikke bedankt voor alles wat
zich hier heeft afgespeeld. Dit zeg ik ook
namens de rest van het bestuur”.
Tot volgend jaar!! Marien Verbart.

Herkenningsteken: Groen
We wilden een
herkenningsteken maken
wat te maken heeft met de
prairie en onze kleur groen,
zodoende dachten we aan
een cactus.
Het herkenningsteken
hebben we met de hele
groep gemaakt. Tijdens het
maken zorgde Jelle voor de
koffie. Het maken hebben
we over 2 avonden verspreid. We hoopten dat
we de prijs voor het mooiste herkenningsteken
zouden winnen, maar de concurrentie was wel
erg groot dit jaar.
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EHBO zaterdag:
Vanmorgen hadden we niet veel te doen. De
hele kinderenschaar was met de vrijwilligers
naar het zwembad. Daar konden we lekker in
zonnetje kijken hoe
iedereen zich aan het
vermaken was.
Vanmiddag was het
even niet meer te doen
met 2 man. Er moest
zelfs een kwartiertje een derde EHBO-er
bijkomen. We hebben gelukkig veel verdriet
weg kunnen nemen met drop en/of spek. Er
zijn 9 kinderen bij ons geweest die in een
spijker hadden gestaan, 3 hebben er een
hamer op hun hoofd gehad en we hebben
ongeveer 15 splinter moeten verwijderen. De
topper van vandaag was Joyce Schipper. Zij
wilde alleen maar bij de EHBO op schoot
zitten, omdat ze het zo gezellig vond. Het was
al met al een gezellige dag.
Wesley en Marco

Nieuw Bestuurslid van de dag:
Ik ben Denise Baas, ben 21 jaar jong en woon
in Abbekerk. Ik werk bij
TNT-pakketservice. Het
liefst eet ik andijvie
stamppot. Helaas ben ik
nog single. Wat ik later
worden wil? Tja, dat weet ik
nog niet. Mijn sport is
voetbal. Ik ben fan van de
Toppers, omdat de sfeer
altijd goed is. Dit is het 5e jaar dat ik meedoe
aan KSB, en het eerste jaar als lid van het
bestuur. Ik regel de EHBO en de dorpskrant. Ik
vind dit een heel leuk project, vooral omdat de
kinderen er zoveel plezier aan beleven. Dit jaar
doen er 2 nichtjes, Jasmijn en Jente, mee als
bouwer en een neefje, Jordy, mee als vos aan
KSB. Met een miljoen zou ik een huis kopen in
het buitenland en een deel aan een goed doel
geven. Ik vind het heel jammer dat het project
bijna afgelopen is, maar volgend jaar ben ik
zeker weer van de partij.
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Hiawatha van de dag:
Mijn naam is Daan Leegwater,
ben 9 jaar en woon in Twisk. Ik
zit op OBS De Klaverwoid in
groep 5. Frikadellen eet ik het
aller liefst. Wat ik later worden
wil, weet ik echt nog niet.
Voetbal is mijn sport. Mijn idool
is Collin, omdat hij lief is. Dit is
de 3e keer dat ik mee doe aan KSB, omdat het
zo leuk is. Mijn hut maak ik met Wouter,
Gudder, Frank, Fleur, Sanne, Petter, Yannick,
Jarno en onze begeleiders Collin en Noortje.
Het leukste van huttenbouw is het bouwen van
de hut en natuurlijk het slapen op
zaterdagavond. Mijn neefje Wouter is het enige
familielid wat ook meedoet aan KSB. Met een
miljoen zou ik een huis kopen.

Vrijwilliger van de nacht:
Hallo, ik ben Bert Vijn.
Ik ben 43 jaar en woon ik
Abbekerk. Je kan me wakker
maken voor gebakken
aardappelen met sla en een
kipkrokant. Heerlijk. Ik ben
getrouwd met Lydia en samen
hebben wij 3 zonen. Jesse, Daan en Mees.
Zoals bij vele jongetjes is voetbal mijn favoriete
sport. Als je mij wilt zien voetballen, kom dan
eens kijken bij de veteranen van ALC en ik ben
ook nog begeleider van ALC C1. Ik ben fan
van Arjen Buis, omdat hij zo’n alles kunner is.
Van beroep ben ik aannemer/timmerman.
Samen met mijn zwagers ben ik eigenaar van
bouwbedrijf Bruijns. Als ik later groot ben, wil ik
lekker niks doen.
Dit is de 5e keer dat ik meedoe aan KSB. Ik
ben nachtwacht van 3:00 tot 9:00 uur. Het is
altijd heel gezellig ’s nachts. Wat het leukste is
van KSB zou ik niet kunnen zeggen, alles is
leuk. Als ik een miljoen had, zou ik wat aan
mijn kinderen geven en een gedeelte aan KSB.
Ik wil nog even zeggen dat ik hoop dat jullie
onwijs veel lol hebben en mooi weer. Ik vond
het heel leuk dat jullie mij zijn komen
interviewen voor de Spijkerbode.
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Vrijwilliger van de dag:
Vandaag stellen wij Nico de
Jong aan u voor. Hij is 20
jaar oud en woont in
Abbekerk. Hij doet iets in de
metaal. Zijn lievelings eten of
eigenlijk snoep zijn lolly’s. Hij
heeft (nog) geen relatie…..
Als hij groot is wil hij gek
doen en feesten. Hij is fan
van LMFAO, omdat ze gruwelijk zijn.
Dit is de 3e keer dat hij mee doet aan KSB,
omdat hij het zo leuk vind. Het leukste vindt hij
omgang met de kinderen. Zijn vader Jaap was
in de zaaghoek actief en reed op de motor
tijdens de fakkeloptocht en broer Rick reed ook
motor tijdens de fakkeloptocht.

Zilverslang van de dag:
Haar naam is Roma Wichard,
ze is 9 jaar en woont in Twisk.
De zit in groep 6 van OBS
De Klaverwoid. Haar lievelings
eten is spagetti. Later wil ze
graag model worden. Ze doet
aan streetdance, paardrijden
en golf.
Het is de 2e keer dat Roma mee doet aan KSB
en ze vind het ontzettend leuk en gezellig. Ze
maakt de hut met Anna, Birgit, Thijs, Dave,
Jonathan en Tijn.
Als ze een miljoen zou hebben, zou ze een
manege kopen.

Herkenningsteken: Oranje
Wij hebben als
herkenningsteken een
Wanted-poster gekozen met
iemand die je makkelijk kan
tekenen. Guendalina, Collin,
Renée hebben hem
gemaakt. Hier hebben we 2
avonden voor nodig gehad.
Wij snappen niet dat wij de
eerste prijs van mooiste
herkenningsteken niet hebben gewonnen. Wij
vinden die van ons namelijk de aller mooiste.
Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2012
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Stukje van de nacht:
Na de fakkeloptocht kwam iedereen weer terug
op het veld. De groepjes werden gecontroleerd
en daarna kon het grote “slaapfestijn”
beginnen.
In sommige hutten was het erg gezellig en
vloeide de frisdrank rijkelijk, al gauw kwam uit
menig hut de geur van frisdrank, snoep en
chips.
Nadat de buiken waren volgegeten en
gedronken, kozen vele de warmte van hun
slaapzak op. Er werd buiten sommige hutten
nog flink gekeet en gepraat. Sluiproutes
werden verkend en plannen gesmeed.
De gehele nacht is het druk geweest op het
veld. Sommige “die-hards” hebben helemaal
niet geslapen. Andere die verkondigde om niet
te gaan slapen zijn toch later in de nacht
slapend aangetroffen.
Sommige vonden het te spannend en wilde
naar huis. Ze werden na een telefoontje
opgehaald door hun ouders.
EHBO heeft ook nog wat patiënten gehad,
wisselend van splinters in vingers, spijker in
voet en heimwee.
Het is een roerige nacht geweest en gelukkig
bleef het droog!
Iedereen nu lekker slapen en op naar volgend
jaar!
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Sponsor van de dag:
Mijn naam is Jeroen de
Snaijer. Ik ben 29 jaar
en woon in Abbekerk.
Het liefst eet ik broccoli
of spruiten. Een beetje
hardlopen is de sport die
ik doe.
Het bedrijf van mijn
broer Dennis en mij
heet:
“De Snaijer Stucadoors & Spuitbedrijf”.
Wij stucadoren en spuiten muren en plafonds.
Dit doen we al weer zo’n 14 jaar. Wij
sponsoren KSB, omdat wij het een leuk project
vinden en omdat ik zelf in het bestuur zit.
Het leukste van KSB vind ik het
avondprogramma.
Als ik een miljoen zou hebben, mag mijn
vriendin onbeperkt shoppen.
Ik wil nog meedelen dat dit mijn aller laatste
jaar is bij KSB, maar misschien kom ik volgend
jaar nog terug voor het avondprogramma.

Dagboek van de pers:
Om 7 uur ’s ochtend kwamen alle vrijwilligers
weer op het terrein van KSB. We gingen nog
wat stukjes schrijven en ontbijten. Rond 9 uur
gingen we de krantjes rapen en nieten. De
kinderen en vrijwilligers kregen allemaal weer
hun krantje uitgereikt. Nog even dansen met
Stefan en Martijn en daarna gingen de
kinderen weer naar huis.
Daarna werd met wat ouders en alle
vrijwilligers het bouwterrein weer opgeruimd.
De hutten slopen, het hout weg rijden en
daarna spijkers zoeken op het bouwterrein.
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Persmuskieten, BEDANKT!!
Bij deze willen wij de persmuskieten van de
“Spijkerbode” onwijs bedanken voor alles wat
zij deze week gedaan hebben: Interviews
afnemen, foto’’s schieten, de weg afzetten,
krantje rapen, etc. Wij hebben heel erg van
jullie genoten. Het was dit jaar een hele leuke,
wilde, levendige KSB. De jongens & meiden
van de pers waren dit jaar: Dave, Engin, Fleur,
Gelmer, Hilde, Jordy, Livensky, Minoesch,
Sander en Thomas. Jullie zijn Kanjers!!!
Ook nog even een persoonlijk woord aan
Andries van Veen, die dit jaar wederom alle
krantjes heeft gedrukt. Het was TOP!
Wij hopen dat iedereen ook dit jaar weer heeft
genoten van de “Spijkerbode”.
Tot volgend jaar!!
Carina & Jan.
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Het afscheid………:
Het bestuur van KSB gaat dit jaar afscheid
nemen van 3 hele fijne “collega’s”: Jeroen de
Snaijer, Belinda Tuil & Nick Meijners.
Jeroen heeft zichzelf 8 jaar ingezet als onze
houtman. Hij heeft er al die jaren voor gezorgd
dat het belangrijkste onderdeel van dit project
aanwezig was; “de Pallets”. Ook zorgde hij
altijd voor de gezelligheid onder de vrijwilligers.
Het avondprogramma was altijd 1 groot feest.
Jeroen, bedankt voor al je energie en inzet.
Nick houdt het na 7 jaar ook voor gezien. Nick
was verantwoordelijk voor de veiligheid /
E.H.B.O., knutsel spullen en het hout. Onze
beide “Houtmannen” hebben vanaf vorig jaar
Koen Hubers al ingewerkt. Hij gaat deze taak
op zich nemen. Nick zijn moeder, Tineke blijf
wel onze “Knutselmama”. Samen met zijn
moeder zorgde Nick ervoor dat de kinderen
konden schilderen, tekenen, kleuren,
lampionnen maken, etc.
Nick, ook jij ontzettend bedankt voor je inzet.
Onze hoofdvrijwilliger van WIT stopt er ook
mee. Belinda is al 11 jaar lang actief geweest
als vrijwilliger bij het timmeren en bouwen van
de hutten. De afgelopen 2 jaar heeft ze ons
team binnen het bestuur versterkt. Belinda was
verantwoordelijk voor de vrijwilligers. Zonder
vrijwilligers kan een project als KSB niet
bestaan. Elk jaar zorgde Belinda ervoor dat er
zo’n 100 mensen actief zijn tijdens de 4
mooiste dagen van het jaar. Het indelen van
de kinderen, de “Vossenjacht” organiseren,
niks was haar te gek.
Belinda, super bedankt voor de afgelopen 13
jaar inzet en gezelligheid.
We gaan ze alle 3 ontzettend missen, maar we
weten vrijwel zeker dat we ze volgend jaar
terug zien als vrijwilliger. Nogmaals hartstikke
bedankt voor jullie inzet!!!
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De mooiste hut:
Net als alle jaren was er de zaterdagavond
weer de uitreiking van de prijzen voor de
mooiste hut.
In de onderbouw viel de prijs
bij de kleur groen:
“Indianenkamp”
Motivering: Een stevige hut,
met een vet mooi dak. De hut
is heel mooi versierd, met
onder andere een grote
“totempaal”, veel schilderijen
en mooie “venster-luiken”.
Heel mooi gemaakt.
In de bovenbouw
heeft de jury
unaniem gekozen
bij de kleur rood:
“Tippie chicks”
Motivering: Een
hele originele
vorme,
ongelofelijke
hardwerkende
dames, het bestuur
kan erin staan en de hut was heel mooi
versiert.

Het mooiste
herkenningsteken
van dit jaar is
gevallen bij de
gele groep:
“Texas”.
Alle prijswinnaars:

Dit geldt natuurlijk ook voor alle vrijwilligers,
sponsoren en natuurlijk de kinderen. Tot
volgend jaar bij 15 jaar KSB!!!
Groetjes van het bestuur:
Monica, Marien, Ilse, Jan, Daniëlle,
Koen, Denise, Thijs & Marsja.
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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
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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
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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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