Donderdag 29 mei 2014

PROGRAMMA donderdag 29 mei 2014:
10.00 uur Het hek gaat open, alle bouwers
komen het bouwterrein op.
10.15 uur Kinderen worden geteld, shirtjes
worden uitgedeeld en er worden
kennismakingsspelletjes gedaan.
10.45 uur Er mogen pallets worden gehaald
en het timmeren kan beginnen
11.00 uur De kabouters arriveren
12.00 uur Hamers neerleggen, er gaat
gegeten worden.
12.30 uur Schafttijd zit erop er mag weer
gebouwd worden
14.00 uur Veld 2 naar park voor spellen
14.45 uur Veld 3 naar park voor spellen
15.00 uur Kabouters worden opgehaald
Veld 2 terug op bouwterrein
15.30 uur Stoppen met bouwen. Opruimen
en spijkers zoeken. Spijkerbode
wordt uitgedeeld.
Veld 3 terug op bouwterrein
16.00 uur De bouwertjes verlaten de
bouwplaats en keren huiswaarts.

Van de voorzitter:
Zon! Wij willen zon. Een korte
samenvatting van de
afgelopen dagen. 24 mei
begonnen we met de opbouw.
Alle pallets zijn naar het terrein gebracht.
Maandagavond begon het echt! De opslag
leeghalen en spullen bij elkaar verzamelen.
Dinsdag begon mooi! Alle tenten de lucht in en
KSB 2014 kan starten. Stukje bij beetje wordt
de ijsbaan KSB terrein. Dinsdagavond waren
de weergoden ons niet goed gezind en bleven
ze ons pesten. Dweilen met de kraan open en
dat op een onverhard terrein. Noodgedwongen
zijn we uitgeweken naar het verharde terrein
waar inmiddels al een heus dorp ontstaat van
houten paleisjes.
Het geluid van alle hamers en blije gezichtjes
doet wonderen! De kinderen en vrijwilligers
vermaken zich op en top! Dit geeft genoeg
energie om vol goede moed KSB 2014 tot een
super project te maken!!. Tot morgen.
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MEDEDELINGEN:
- neem je goede humeur mee
- zorg dat de kinderen dichte schoenen
aan hebben ivm eventuele verdwaalde
spijkers
- zet je naam op je hamer
- doe geen kostbare spullen in de tas van
uw kind
- gevonden voorwerpen kunnen maandag
2 juni 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 shirt ruilen. Dit
ivm met eventuele verspreiding van
hoofdluis. Controleer uw kind regelmatig
op hoofdluis
- Wij zoeken ouders, familie en kennissen
voor het helpen opruimen van het terrein
op zondagmorgen.
- Er vrijdag geen Spijkerbode uitkomt,
maar er zaterdag een extra dik
exemplaar komt.
- Alle foto’s en spijkerbodes van K.S.B.
2014 zijn vanaf nu te zien op de
vernieuwde site:

www.kinderspelenbouw.nl
Het telefoonnummer van KSB is:
06-23245695
Het e-mailadres is:
ksb_abbekerk@hotmail.com
Herkenningsteken
GROEN:
Het thema van dit jaar
is Ruimte. Wij hebben
gekozen voor een
Aliën. Als voorbeeld
voor de Aliën hebben
we Nico genomen.
Het bord is gemaakt door Roos, Marie en Nico.
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Dit jaar hebben we een mascotte bij KSB. Het
is Woedie.
Ik vind het lachen om de
mascotte van KSB te
mogen zijn. Het blijkt dat
de kleine kinderen mij
erg leuk vinden, al
trekken ze soms wel
aan mijn staart. De
opening van de dag
vond ik vet gaaf, ik
mocht namelijk met de
kar omhoog. Mijn naam
heb ik gekregen van
mijn moeder. KSB is mijn huis, mijn straat, mijn
thuis dus. De ruimte vind ik wel erg donker, er
zijn geen lantaarnpalen. Ik kom van de planeet
koeienland. De kinderen vind ik het leukste van
KSB. Mijn lievelings eten, tja ik ben een koe,
dus gewoon gras en blaadjes. Ik heb nog geen
verkering en ben nog op zoek naar mijn
Floeffie.
Meisje van de dag:
Mijn naam is Marianne Schulze
en ik ben 8 jaar. Ik woon in
Opperdoes en zit op de CBS De
Wegwijzer in groep 4. Het liefste
eet ik speklapjes. Verkering heb
ik nog niet. En wat ik later
worden wil, weet ik nog niet. Mijn hobby is
paardrijden.
Ik zit in groep geel en doe voor de 1e keer
mee. Ik doe mee voor mijn vriendinnetje
Victoria, omdat zij anders alleen was. Het
leukste van KSB vind ik het bouwen van de
hut. Mijn broer Frank doet ook mee aan het
huttendorp.
Als ik een miljoen zou winnen, zou ik heel veel
paarden kopen.
Hoe noem je een oude illusionist?
Tweede hands klok
Wat krijg je als je een olifant met een mol
kruist?
Grote hopen in de tuin
Je hoort ’s morgens de wekker gaan en je
bedenkt dat je ouders komen eten. Wat doe je
als eerste open?
Je ogen
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EHBO: Vandaag hebben dokter
Wesley en dokter Jeroen dienst.
We zitten heerlijk in het zonnetje
(waar is de zon?) en de dag
begint al met een kindje met een tand eruit.
Het klinkt heel ernstig maar ze moest nog
wisselen.
Voor de rest hebben we een aantal pleisters
geplakt en veel schaaf wonden. 1 Kindje was
in een spijker gestapt en we hebben het druk
met troostdropjes uitdelen.
Vrijwilliger van de dag:
Vandaag ben ik, Wesley
Anjema, aangewezen als
vrijwilliger van de dag. Ik ben
27 jaar jong en woon in
Abbekerk. Van beroep ben ik
vrachtwagenchauffeur. Ik
heb verkering met Kim. Het
liefst eet ik macaroni. Voetbal is mijn hobby.
Als ik later groot ben, wil ik graag
brandweerman worden. Mijn idool is dan ook
Brandweerman Sam, ook omdat ik gek ben op
tekenfilms. Dit is de 5e keer dat ik meedoe aan
KSB, omdat ik het zo gezellig vind. Ik zit bij de
EHBO en hoop dat we het daar rustig hebben,
want dan hebben we niet veel gewonde
kinderen.
Mocht ik een miljoen winnen, dan blijf ik lekker
werken. Verder hoop ik dat het toch nog
zonnig gaat worden.

Knutselhoek:
Zo daar zijn we weer gezellig in de
knutselhoek met: Amber,Isa, Jasmijn, Jolijn,
Joyce, Kim, Laura, Marloes, Femke, Sophie en
Ageeth en Tineke. Een grote groep dit keer,
maar het gaat lukken, vele handen maken licht
werk. Door het vieze weer is het druk in de tent
met schminken en verven. We hebben al een
tafel in beslaggenomen van de EHBO. Er zijn
weer een hoop crea bea’s aanwezig in de
groepen. Morgen hopelijk droog weer, kunnen
de werkstukken drogen.
De knutselmutsen
Foto’s zie: www.kinderspelenbouw.nl
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Woordzoeker
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aarde
astronomie
atmosfeer
count down
grote beer
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Mercurius
meteoor
mir
neptunus
planeet
pluto
poolster
raket
ruimte
ruimtestation
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spaceshuttle
sterrenstelsel
universum
uranus
venus
voyager
woedie
zon

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Iemand die naar de ruimte gaat
2. Eerste Nederlander in de ruimte
3. Een planeet
4. Sterrenstelsel / groep sterren
5. Object dat in een baan om de aarde zweeft
6. Vallende ster
7. Ander woord voor heelal
8. Ruimtevaartprogramma vd Amerikanen
9. Gasvormig omhulsel van de aarde
10. Hemellichaam
11. Hiermee kan je de ruimte in kijken
Verticaal ontstaat een woord.

De overgebleven letters vormen een zin.
Denkertje:

Sudoku 1
8 7 2 6

1

6
2 3 8 5
5 7
9
6
3 4
4
2

1
7

5 1
6
9 1

2

2
5
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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.
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Dagboek van de pers:
Dag begon om 8:00. Maar sommige
vrijwilligers waren te laat. Ik noem geen
namen, want Leon gaat dat niet leuk vinden.
Na het ontbijt kregen we eerst het praatje van
de voorzitter over wat er de afgelopen dagen is
gebeurd en wat er vandaag gaat gebeuren.
Er moesten nog wat dingen klaar gezet
worden, voordat de kinderen het bouwterrein
op konden. Vanwege de vele regen van de
afgelopen dagen, kunnen de hutten niet op het
grasveld worden gebouwd. Dus moest er
gebouwd worden op het asfalt. Maar ondanks
het slechte weer stonden de kinderen om
10:00 voor de poort. Na het aftellen door
Woedie, bestormden de kinderen het terrein
op. Om 11:00 uur kwamen de oudste kleuters
binnen. We kijken uit naar de volgende dagen
met hopelijk mooi weer.
Groeten van de gespierde mannen van de
pers, behalve Teije.
Jongen van de dag:
Hallo, ik ben Keyon Hermsen, ik
ben 9 jaar en woon in Twisk. Ik
zit op de Klaverwoid in Twisk.
Pizza is mijn lievelings eten.
Verkering heb ik nog niet. De
sporten die ik doe, zijn voetbal
en tennis. Dit is de eerste keer dat ik meedoe
aan KSB. Ik bouw graag en dat kan je hier
lekker doen. Het leukste van KSB vind ik
Livensky. De hut bouw ik samen met Rick,
Wesley, Freek, Dylan, Lennart en Luuk.
Als ik een miljoen win, ga ik een groot huis en
een auto kopen.
Verder wil ik zeggen dat iedereen heel aardig
is hier heel aardig bij KSB.
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Sponsor van de dag:
Wij zijn de zussen Laura
(40) & Marjolein (46)
Verhart. Sinds 4 maanden
zijn wij de trotse eigenaren
van “Het Nieuwe Bonte
Paard”. Een café –
Restaurant – Snackbar en
Catering. Het is wel leuk, 4
maanden een eigen bedrijf
en je bent plotseling
Sponsor van de dag bij dit
fantastische project. Wij zijn in het café
gestapt, omdat dit voor ons een uitdaging is en
wij het belangrijk vinden dat er een café in het
dorp aanwezig is. Je kunt lekker met vrienden
aan de bar zitten, een lekker hapje eten of een
gezellig feestje vieren.
Laura houdt zich voornamelijk bezig met het
café en restaurant gedeelte en Marjolein is kok
en de keuken is dus haar domein. De feesten
en partijen regelen de gezusters saampjes.
Wij sponseren KSB, omdat we dit een uniek
project vinden en zonder sponsors kan dit
fantastische, gigantische project niet draaien.
We sponseren voor de eerste keer en hopen
dat dit zeker niet de laatste keer zal zijn.
Het leukste van KSB vinden wij de blije
gezichten van de kinderen en de vrijwilligers.
Natuurlijk ook de fakkeloptocht en het slapen
in de zelf gebouwde hut. Het leukste voor de
vrijwilligers vinden wij het spel “Hints”, wat
altijd op de vrijdagavond gespeeld wordt
tussen de jongens en de meiden.
Het interview gaat verder. Wat eten jullie het
liefst? Laura is gek op de Thaise keuken en
Marjolein kan je erg blij maken met Sushi. Of
wij aan sport doen? Ja, veel werken,
Bootcamb en aerobics.
Tjonge jonge, ineens wordt er gevraagd: Wat
zouden jullie doen met een miljoen? Genieten
van meer vrije tijd en meer tijd vrij maken om
bij KSB te kunnen helpen.
Tot slot willen wij het bestuur veel succes
wensen en de kinderen en vrijwilligers veel
plezier. Wij hopen dat KSB nog heeeeeeeeeel
lang mag blijven bestaan.
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Wist u dat:
- ….. Dave Severins vanmorgen een
hele pot pindakaas heeft leeggegeten?
- ….. De persmuskieten 2 broden
hebben opgegeten bij het ontbijt?
- ….. De Moeder Boeder koek dit jaar
weer vet lekker is?
- ….. Knutselmuts Tineke is afgevallen
voor de Moeder Boeder koek?
- ….. Persmuskiet Carina ook gaat
proberen af te vallen?
- ….. Margreth van de catering haar
draai kwijt is? Dus als iemand de deze
draai heeft gevonden, graag wilt
afgeven bij de catering.
- ….. Het uitzicht bij de persboet erg
treurig is zonder hutten?
- ….. Ondanks het weer, de kinderen en
de vrijwilligers heel enthousiast zijn?
- ….. De terreinploeg van KSB de
afgelopen dagen en nachten er alles
aan heeft gedaan om de bouwplaats
droog te krijgen? Helaas is dat niet
gelukt, maar wel petje af voor deze
mannen.

PROGRAMMA vrijdag 30 mei 2014:
10.00 uur Het hek gaat open, alle bouwers
komen het bouwterrein op.
10.15 uur Het timmeren kan beginnen
11.00 uur Kabouters arriveren
12.00 uur Hamers neerleggen, er gaat
gegeten worden.
12.30 uur Schafttijd zit erop
Veld 1 t/m 3: gaat timmeren
Veld 4 t/m 8: Spel
15.00 uur Kabouters worden opgehaald
15.45 uur Onderbouw: Stoppen met bouwen
Bovenbouw: weer terug op terrein
Opruimen en spijkers zoeken.
Spijkerbode wordt uitgedeeld.
16.00 uur De bouwertjes verlaten de
bouwplaats en keren huiswaarts.
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SPONSORS HUTTENBOUW PROJECT 2014:
Autobedrijf Gerard Mooij
Bloembinderij Nellie
Bruidsmode Change
de Verwer Schildersbedrijf
DeWalt gereedschap
Dierenpension de Boerdik
Garage Kool
Gemeente Medemblik
Website beheer Randy de Vries
Hessing Supervers
Hilhorst Bouwbedrijf Amsterdam B.V.
Hollands Warme Service
Meijners & Groot Bestratingen
Roger Sakey Gipswanden
Ronalds Notenkraam
Swier Installatiebedrijf
Tankstation Lambertschaag
van Saarloos vleeswaren op de markt
Voet & Relax, Gea Huiskes, medisch pedicure
Zonwering-Nederland
KBH Gipswanden
Administratiekantoor A. Sinnige
Bakker de Houthandel
Buck Bouw “Spijkerharde kwaliteit”
Café Restaurant Snackbar “Het Nieuw Bonte Paard”
Interhome v.o.f.
Koos Verbart en zoon Installatietechniek
Kosmema
Spar van Santen
Stucadoors & spuitbedrijf de Snaijer
Rabobank Hoorn - Midden West-Friesland
Nutsdepartement Abbekerk - Lambertschaag
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Opmeer
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Oostwoud
Abbekerk
Wognum
Abbekerk
Zwaagdijk
Amsterdam
Lambertschaag
Abbekerk
Abbekerk
Onderdijk
Abbekerk
Wormerveer
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Hoogwoud
Hoogkarspel
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Hoorn
Abbekerk
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Onze dank gaat ook uit naar de volgende organisaties en personen
voor hun medewerking in welke vorm dan ook:
Stichting Dorpskrant
Abbekerk
Andries van Veen
Ballast Nedam
Amsterdam
Marco Blaauwbroek
Brand Beveiliging Alkmaar
Alkmaar
Daniëlle Ros
Jongerencentrum “de Bunker”
Abbekerk
Frans Feld
Bouwbedrijf Bruijns
Opmeer
Bert Vijn
Brandweer Medemblik, blusgroep
Abbekerk
Abbekerk
Gam Bakker Transport
Middenmeer
Gourmet
Hoogkarspel
Graham & Brown
Middenmeer
Grasdrogerij Hartog
Abbekerk
IJsvereniging A.L.IJ.V.
Abbekerk
Jan Konijn
Kuijper Zouthandel
Stompetoren
Johan Ros
Mixfix Noord BV Koffie & koffiemachines Leeuwarden
Monica Bruinsma
Molenaar Transport (koelwagen)
Br. op Langedijk Marco van Straalen
Simon Loos Transport
Wognum
Stichting Dorpshuis “de Nieuwe Haven”
Abbekerk
Stichting J.O.N.K. Geluidsapparatuur etc. Abbekerk P. Groot – J. Boeder
Vader Verhuur Toiletwagen
Barsingerhorn
Veldboer Eenhoorn Horeca & Grootverbruik Zwaag
Verwol projectafbouw
Opmeer
Douwe de Vries
Via Sofia Reclame geschenken
Zwaag
Fia Balk
Voetbal Vereniging A.L.C.
Abbekerk
Johan Ros
Zwart infracare
Wervershoof
Pascal Kasten
KARO Zeil voor de hutten
Zwaagdijk
T.C. Combi Groen
Wormerveer Manfred Groeneveld
De Lange B.V. houtvezel en zaagsel
Ursem
Zwembad “de Spetter”
Abbekerk
Vrachtwagen chauffeur
Abbekerk
Nick Ros
Cor Verhart
Abbekerk
Eric Coevert
Lambertschaag
Richard Schouten
Abbekerk
En natuurlijk gaat onze DANK uit naar alle

die aan dit project hebben meegewerkt!!!
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