Zondag 12 mei 2013

jaargang 15

15 jaar
Huttendorp
Abbekerk
PROGRAMMA zondag 12 mei 2013:
07.00 uur Opstaan
07.30 uur Ontbijt in de Bunker
08:00 uur Vrijwilligers beginnen met het
opruimen van het bouwterrein.
08.30 uur Slaapspullen en eventueel
snoeppapiertjes, lege chips zakken
en andere troep opruimen.
08.45 uur Spijkerbode wordt uitgedeeld
09.00 uur De kinderen worden opgehaald bij
de Bunker en gaan naar huis.

MEDEDELINGEN:
- gevonden voorwerpen kunnen maandag
13 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.
- Ook “de Spijkerbodes” zijn in kleur op
de site te vinden.
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Van de voorzitter:
Hoe raar is dit KSB-jaar….
Voorzitters wissel en het slapen
en de fakkeloptocht is de
afgelopen 7 jaar niet afgelast.
Zo’n moeilijke beslissing heeft
Marien gelukkig niet hoeven
nemen met het bestuur.
Geloof me, het zijn echt geen leuke
mededelingen.
Daar en tegen is het voor groep 8 evengoed
een klein feestje in JC “De Bunker”.
De KSB-DJ’s hebben er een heuze disco van
gemaakt.
De kinderen zijn nu vanuit hun bedje film aan
het kijken, onder de leiding van de
nachtwakers.
De FEEST middag is na de regen van
vanmorgen super goed en gezellig verlopen!
Via deze weg wil ik Marien bedanken voor zijn
jaren gemotiveerde inzet. THNKX!!!
Alle vrijwilligers en mede bestuursleden
bedankt.
Op naar KSB 2014.
Vrijwilliger van de dag:
Rick Hubers is
vandaag vrijwilliger van
de dag. Hij is 16 jaar
en woont in Abbekerk.
Hij zit op de D’Ampte in
Hoorn. Helaas hij heeft
nog geen verkering.
Dus meisjes, grijp jullie kans. Het liefst eet hij
döner. Wat hij later worden wil, weet Rick nog
niet. Zijn sport is voetbal. En zijn idool is zijn
moeder, gewoon omdat ze lief is.
Na een aantal jaren als bouwer, is Rick nu
vrijwilliger bij het hout. Hij vindt het huttendorp
een gezellig project, waarbij naast het
dagprogramma ook een leuk avondprogramma
is voor de vrijwilligers.
Zijn vader Ed (ook afdeling Hout), broer Koen
(Bestuurslid) en tweelingbroer Giel
(Radiowagen) doen ook mee aan KSB.
Als Rick een miljoen zou winnen, wil hij een
stripclub openen.
Verder wil Rick meedelen, dat iedereen die in
de gelegenheid is gewoon mee moet doen aan
dit geweldige evenement.
Foto’s zie: www.kinderspelenbouw.nl
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Denkertje:
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Er is een woord van 8 letters verborgen, die
je kunt vinden door met een paardensprong
(twee hokjes vooruit en één opzij). De pijl
geeft de richting aan.
.
Jongen van de dag:
Vandaag is de keuze
gevallen op Tom Zwaan.
Hij woont in Opperdoes en
is 11 jaar. Hij zit op OBS
De Wegwijzer. Nee, hij
heeft nog geen verkering.
Pannenkoeken zijn zijn
lievelings eten. Hij doet niet
aan sport en heeft geen idool. Later wil hij
graag politieman worden.
Dit is de 4e keer dat hij meedoet aan KSB,
omdat hij het bouwen van een hut zo leuk
vindt. Het slapen in de hut vindt hij het leukste
onderdeel van KSB. Helaas voor hem gaat dat
dit jaar vanwege de weersomstandigheden niet
door. Hij heeft de hut gemaakt samen met Sil,
Thijs, Pieter, Benjamin en Robin. Ze zitten
samen met nog een heleboel kinderen bij
groep blauw.
Zijn zusje Susan doet ook mee aan KSB en zit
bij groep licht blauw.
Tom wil als hij een miljoen wint de helft voor
zichzelf houden en de andere helft aan een
goed doel schenken.
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Herkenningsteken
Groen:
We hadden een aantal
opties, maar na een
stemming werd dit
plaatje de winnaar.
Dorien heeft de kikker
getekend en samen
met Dominique, Myrthe,
Jelle, Casper, Livensky en Martijn ingekleurd
Sponsor van de dag:
Mijn naam is Conny Stam.
Ik ben 48 jaar en woon in
Oostwoud. Het liefst eet ik
pastagerechten.
Zwemmen is de sport die
ik doe. De naam van ons
bedrijf is:
“Dierenpension De Boerdik”
Ik ben dit vak gaan doen, omdat ik heel erg
van dieren hou en het houden van koeien
steeds minder leuk werd door alle regels waar
we aan moesten voldoen. Ons bedrijf is een
pension voor honden en katten. Mensen
kunnen hun hond of kat bij ons brengen voor
dagopvang maar ook voor een langere periode
bijv. tijdens hun vakantie. Wij zijn geen asiel.
Het bedrijf bestaat inmiddels al weer 5 jaar.
Wij sponsoren dit project omdat we het een
topproject vinden en wij daar graag ons
steentje aan bijdragen. Dit is het 1e jaar dat we
sponsoren. Het leukste van KSB vind ik, dat de
kinderen er zo van genieten.
Onze dochter Joyce zit in het bestuur van
KSB.
Mocht ik ooit een miljoen winnen, dan gaan we
lekker op vakantie en daarna niets meer doen.
We hopen dat het evenement nog heel lang
mag blijven bestaan.

Foto’s zie: www.kinderspelenbouw.nl
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Wist u dat:
- Er zelfs een Egyptische pallet tussen
de pallets zat?

-

-

-

-

-

De vrouwen dit jaar ook erg creatief
waren tijdens Hints
Ook de vrijwilligers “helemaal uit hun
dak gingen” tijdens de bonte avond in
de Bunker
Een van de vrijwilligers na 3x proberen
eindelijk wist hoe ze popcornmachine
moest gebruiken.
Op het bericht dat het slapen in de
hutten niet door ging, reageerde een
van de deelnemers “Nou dan wil ik mijn
geld terug. Mijn moeder heeft al veel
geld uitgegeven aan drinken en chips”
De schrijvende pers op dit moment
(zaterdagavond 23:00) nog steeds met
de Spijkerbode bezig is, zodat deze
zondagmorgen om 7:15 gedrukt kan
worden.
Het bestuur het onwijs betreurd dat
Marien Verbart er mee stopt.

Herkenningsteken Wit:
We konden eigenlijk niets
bedenken. We hebben
gewoon een bord wit
geschilderd, de 1 van ons veld
en een discobol ivm het thema
feest erop gemaakt. Alle
namen van de kinderen erop,
en toen hadden we toch nog
een leuk herkenningsteken
erop. Bas en Camilla hebben
het bord gemaakt.

Meisje van de dag:
Haar naam is Liset Holla,
ze is 8 jaar en woont in
Oostwoud. Ze zit in groep
4 op OBS De Koet. Het
liefst eet ze tagliatelle.
Haar hobby’s zijn
handbal, gym en
paardrijden. Ze is fan van Nick en Simon,
omdat ze zo goed kunnen zingen. Later wil ze
graag juf worden.
Dit is de 1e keer dat ze mee doet aan KSB en
ze vindt het heel leuk. Het leukste van de hele
huttenbouw vindt ze het bouwen van de hutten
zelf. Ze maakt de hut samen met Maaike,
Jasmijn, Arnold, Stijn en Thijmen. En hun
begeleider is Eline Boom.
Met een miljoen gaat ze in ieder geval een
paard kopen.
Antwoorden Sudoku 3:
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Antwoorden Sudoku 4:
3 7 2 6 9 8
9 5 4 7 1 2
8 1 6 3 4 5
5 4 9 1 6 3
7 6 3 8 2 4
1 2 8 5 7 9
2 3 5 9 8 7
4 8 1 2 5 6
6 9 7 4 3 1
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Antwoord denkertje: Spijkers
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Dagboek van de Pers:
Zaterdag 08.30 uur kwamen alle
vrijwilligers weer aan op het terrein voor
een lekker ontbijtje. Het was erg rustig,
want op de vrijdagavond hebben de
vrijwilligers het wel bekende spel “Hints”
gespeeld. Dit spel gaat altijd tussen de
mannen en de vrouwen. De mannen
hebben dit jaar de vrouwen verslagen. Om
10.00 uur kon het aftellen weer beginnen,
het hek ging open en de kinderen
stormden weer het bouwterrein op. Heel
even werd er getimmerd, maar door de
regen werden de kinderen ondergebracht
in de tenten en in de Bunker. Na om 12.00
uur de lunch te hebben genuttigd
vertrokken alle kinderen naar de Arena van
ALC. Hier was een echt spellencircuit
uitgezet. Een stormbaan, luchtkussen met
piramide, twister op een luchtkussen,
diverse spellen en je kon er popcorn
maken. Volgens ons heeft iedereen hier
enorm van genoten. Rond de klok van
vieren ging iedereen weer richting het
terrein. Hier kregen de kinderen te horen
dat het slapen in de eigen gemaakte hutten
niet door kan gaan, omdat het weer te
slecht wordt aankomende nacht. Om half 5
werden de kinderen weer getrakteerd op
“onze” Spijkerbode gingen zij weer
huiswaarts. Na een lekker soepie van de
catering mama’s en heerlijke nasi met saté
+ kroepoek en salade, werden het veld en
het terrein schoongemaakt, zodat we de
ouders en sponsors konden ontvangen.
19.30 uur de vrijwilligers komen gedoucht
en gepoetst weer terug. Even na 8ten
kwamen de eerste sponsors voor een
lekker bakkie of iets anders en om half 9
ging het hek voor de allerlaatste keer open
dit jaar. Alle bouwers met familie en
vrienden kwamen het terrein op om hun
hutten te showen. Na een dankwoord van
het bestuur en de verkiezing van de
mooiste hut was het de bedoeling dat
behalve de kinderen, iedereen het
bouwterrein te verlaten omdat er moest
Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2013

worden opgesteld voor fakkeloptocht. Ca 5
minuten na het ouder-kijk-half-uurtje heeft
het bestuur toch met heeeeel veeeeeel
spijt moeten besluiten om de fakkeloptocht
af te lassen. Het weer is te slecht. Jammer,
jammer, jammer, maar het kan niet anders.
De kinderen van groep 8 zijn naar J.C. “de
Bunker” gegaan voor een bonte avond en
slapen daar. Hier zullen we nog een
verslag van maken.
“De Persmuskieten”.

Nachtboek van de nachtwakers:
Om 23:00 gestart met de nachtwacht in de
Bunker. Het was er een gezellige boel.
Er werd een film aan gezet en samen met
Moreno hebben wij de kids bewaakt. Op
wat kussengevechten na is alles prima
verlopen.
Denise kwam met prima broodjes.
Wij dragen de wacht met een gerust hart
over om 3:00.
Evaline, Walter en Berend
Het tweede deel van de nacht is er niet
veel bijzonders gebeurd. Een deel van de
kinderen sliep en een deel bleef wakker.
Er zijn 2 kinderen naar huis gegaan.
Bert, Manfred, Mariska en Stella
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“Nieuw” Bestuurslid van de dag:
Mijn naam is Stefan Punter,
ik ben 21 jaar oud en kom
uit Zwaag. Ik doe de
opleiding voor gymdocent
aan de A.L.O. Hiernaast
ben ik koerier, daarmee
breng ik diverse spullen
van A naar B. Qua eten geef ik de
voorkeur aan het ontbijt, nl een
“kampioensontbijt”: 2 sneetjes brood met
ham en kaas + 2 sneetjes brood met
hagelslag + koffie.
Er werd mij gevraagd of ik ook verkering
heb. Dat heb ik niet. Vervolgens was de
vraag of ik kinderen heb. Ik kan alleen
zeggen voor zover ik weet heb ik geen
kinderen.
Mijn favoriete sporten zijn zaalvoetbal en
wielrennen. (ik kan er uren naar kijken,
nee hoor dat was een geintje).
Ik ben in het bestuur gekomen, omdat ik
dacht dat ik wel een steentje kon bijdragen
bij de activiteiten. Mijn functie binnen het
bestuur is dan ook Activiteiten begeleider,
het programma uitwerken en
hoofdvrijwilliger bij een groep tijdens het
huttenbouwen. Ik doe voor de 3e keer mee
aan dit geweldige project. Het leukste aan
dit project vind ik, de kinderen, met ze
dansen, zingen en lekker gek doen. Er
doen ok nog 2 familieleden van me mee,
nl. Jelle en Martijn, vrijwilligers bij groen.
Wat ik zou doen met een miljoen? Een
huis kopen en een heleboel aan K.S.B.
geven. Verder wil ik nog even meedelen
dat de mannen hebben gewonnen met
“Hints”. Dit spel wordt altijd op de vrijdag
avond gespeeld met de vrijwilligers. De
mannen tegen de vrouwen. Ik hoop dat
iedereen ondanks het weer, weer een hele
fijne en gezellige huttenbouw heeft gehad.
Ik in ieder geval wel.
Groetjes en tot volgend jaar, Stefan!!

Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2013

Namens het bestuur
Allemaal ontzettend BEDANKT!!!
Tot volgend jaar bij:

Kinder – Spel & Bouw 2014
donderdag 29 mei
t/m zondag 01 juni
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
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Abbekerk
Opmeer
Wognum
Stompetoren
Abbekerk
Wognum
Ursem
Middenmeer
Hoogkarspel
Medemblik
Volendam
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:
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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