Donderdag 14 mei 2015

PROGRAMMA donderdag 14 mei 2015:
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
12.00 uur De kabouters arriveren
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 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.
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MEDEDELINGEN:
- neem je goede humeur mee
- zorg dat de kinderen dichte schoenen
aan hebben ivm eventueel verdwaalde
spijkers
- zet je naam op je hamer
- doe geen kostbare spullen in de tas van
uw kind
- alle dagen zwemspullen meegeven.
- gevonden voorwerpen kunnen maandag
18 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 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.
- Alle foto’s van K.S.B. 2015 zijn vanaf
nu te zien op:

www.kinderspelenbouw.nl
Van de voorzitter:
Dit is voor het bestuur
alweer de 3e dag, maar
voor Steef de 1e. Na 2
dagen van simplistisch
denken, is de opbouw
voorspoedig gegaan. De 2
nieuwe tenten staan te
pronken op het
vrijwilligersterrein. Vanmorgen hebben we
afscheid genomen van Daniëlle. Zij gaat
verhuizen naar Wognum. We gaan haar enorm
missen!!. Daan, onwijs bedankt!!!!
Inmiddels gaan er 230 hamers heen en weer
en klinkt KSB weer zoals we graag horen
Blije gezichten en enthousiaste vrijwilligers, dat
is het KSB-feest! Abbekerk is weer wakker.
Op naar 4 dagen getimmer en leuke, gezellige
geluiden. Tot morgen!
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Het telefoonnummer van KSB is:
06-23245695
Het e-mailadres is:
ksb_abbekerk@hotmail.com

Herkenningsteken van de dag: Geel
Wij hebben de kleur geel
en Bumba is ook geel,
dus dat vonden we wel
een goed idee voor het
herkenningsteken. En
Bumba is gewoon cool!
Mandy, Sophie, Dennis,
Marjolein, Carmen en
Xander hebben het
herkenningsteken
gemaakt. Wij hebben er 2
avonden over gedaan om het
herkenningsteken te maken.

Foto’s zie: www.kinderspelenbouw.nl
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Bestuurslid van de dag:
Hallo mijn naam is Daniëlle Ros, ik ben 24jaar
en woon nu nog in Abbekerk. Binnenkort ga ik
samenwonen met Jochem in Wognum. Niet
tegen Jochem vertellen, maar ik heb voor hem
5 vriendjes gehad. Ik ben office manager bij
BBA. Mijn hobby’s zijn dansen, zwemmen en
fietsen. Mijn grootste idool is mijn moeder. Wij
hebben een hond, Ruudie, en een vogel, Kim.
Als kind heb ik al meegedaan aan KSB als
deelnemer. Later ben ik vrijwilliger geworden.
En nu zit ik al weer 4 jaar in het bestuur. Mijn
taak binnen het bestuur is alles wat te maken
heeft met de kinderen die deelnemen aan het
project. Het indelen van de kinderen de
groepen is dan ook het leukste om te doen.
Het eerste jaar als bestuurslid vond ik de
leukste, omdat je in het eerste jaar heel veel
leert. Maar ook dit laatste jaar is leuk, omdat ik
nu anderen heb kunnen leren wat er allemaal
komt kijken bij de bestuurstaken. Zoals jullie
kunnen lezen heb ik een lange KSB-tijd gehad.
Dit is helaas mijn laatste jaar als
bestuurslid/vrijwilliger, omdat ik ga verhuizen
naar
Wognum.
Ik ga het
wel heel
erg
missen,
want we
hebben
een hele
leuke
groep als bestuur.

Wist u dat……
- Er 10 vrachtwagens met hout geleverd zijn
- We het bijna zonder tyrips moesten doen dit
jaar
- Het veld dit jaar helemaal droog is
- De opbouw dit jaar vlekkeloos is verlopen
- Een kabouter dacht dat Ilse van de pers nog
in groep 7 zit
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Stukje vrijwilligersavond 13-05-2015:
Gisteravond was het eindelijk zo vel, KSB was
weer begonnen De vrijwilligers hebben elkaar
weer ontmoet, om belangrijke dingen te
bespreken en voor een gezellige avond. Er
werden door de vrijwilligers ook spelletjes
gedaan. Na de spellen gingen de vrijwilligers
gezellig om het kampvuur zitten tot laat in de
avond.

Sponsor van de dag:
Loon- en fruitbedrijf
Schouten uit Abbekerk.
Ik ben Richard Schouten
en ik ben 30 jaar. Ik
woon in Abbekerk.
Italiaans eten is mijn
favoriet. Mijn hobby is
fietsen.
Ik kweek appels en
peren en daarnaast
handel ik in oude bomen.
Dit vak beoefen ik alweer
15 jaar.
Zelf heb ik meegedaan aan de huttenbouw in
Opmeer en dat was erg leuk. Daarom en
omdat ik vind dat je als bedrijf Abbekerk hoog
moet houden, sponsor ik dit project. Er doet
geen familie van mij mee aan dit project. Als ik
zaterdag op tijd terug ben, kom ik zeker even
kijken bij het kijkuurtje. Als ik een miljoen zou
winnen, zou ik verder investeren en lekker op
vakantie gaan.
Graag wil ik nog zeggen dat ik KSB een heel
leuk initiatief vind.

Foto’s zie: www.kinderspelenbouw.nl

Donderdag 14 mei 2015

jaargang 17

Woordzoeker
s
e
g
n
i
l
l
e
t
s
r
o
o
v

p
z
v
r
g
o
o
c
h
e
l
a
a
r

l
e
e
u
w
e
n
t
e
m
m
e
r
r

e
p
r
e
u
t
a
a
b
o
r
c
a
e

1

f
a
e
l
o
r
k
e
i
z
u
m
n
p

acrobaat
applaus
circusartiest
clown
eenwieler
goochelaar
hond
jongleur
koorddansen

f
r
r
g
l
w
s
s
m
e
s
e
p
r

o
t
e
n
i
u
u
p
b
e
d
i
u
e

r
t
l
o
f
e
a
t
u
r
t
g
b
w

e
r
e
j
a
e
l
a
a
w
h
a
l
n

g
u
i
e
n
l
p
a
n
o
e
m
i
e

m
c
w
t
t
i
p
l
n
w
e
r
e
s

KSB
lachen
leeuw
leeuwentemmer
magie
messenwerper
muziek
olifant
paarden
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piste
publiek
tent
trapeze
tromgeroffel
trucjes
voorstelling
vuurspuwer
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10
1. Applaus
2. Thema van KSB dit jaar
3. Bassie en …..
4. Iemand die dieren temt
5. De mensen die kijken naar een voorstelling
6. Hier woont een circusartiest in
7. Hierin wordt de circusvoorstelling gegeven
8. Hans Klok is een …..
9. Trucjes doen met kaarten, hoge hoed enz
10. Kinder Spel en Bouw is in ….
Verticaal ontstaat een woord.

De overgebleven letters vormen een woord.

Denkertje:

Sudoku 1
6
3 5
8 1
1
9
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7 6
8 4
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5 9
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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.

Foto’s zie: www.kinderspelenbouw.nl
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Stukje van de knutselmeiden:
Vandaag is het dan eindelijk zo ver, KSB
begint weer! Iedereen is alweer enthousiast
aan het hutten bouwen en ook hier bij de
knutseltent is iedereen alweer druk bezig.
Schilderen, knutselen en schminken. De
knutselmutsen kunnen het allemaal. Dit jaar
schminken Femke, Lorenza, Meike, Jente,
Daphne en Elena de mooiste dingen. Vandaag
wil bijna iedereen er als clowntje uitzien, maar
er zijn ook al een paar tijgers en prinsesjes
langs gekomen. Ook Ageeth en Guendalina
helpen mee. Wij hebbe er zin in.
Jarigen van de dag:
Er zijn vandaag wel 4 jarigen.

Zoë Jong is vandaag 10 jaar geworden. Zij
heeft al een skeelerpak en een borstel
gekregen voor haar verjaardag.
Lucca Blokhuis is vandaag 12 jaar geworden.
Hij viert zijn verjaardag op een andere dag,
want vandaag heeft hij geen tijd.
Niek Stapersma is vandaag 8 jaar. Hij nog wel
een partijtje gaat geven, maar nog niet weet
wanneer.
Daan Waldram is vandaag 7 jaar geworden.
Het maakt hem niet uit wat voor
verjaardagstaart krijgt, want hij vindt alle
taarten lekker.

jaargang 17

Meisje van de dag:
Niki Tischler, ze is 12
jaar en woont in
Abbekerk. Ze zit op OBS
De Plaats in Abbekerk.
Haar lievelings eten is
pizza. Een vriendje heeft
ze nog niet. Wat ze later
worden wil, weet ze nog
niet. De sport die ze
beoefend is voetbal. Een idool heeft ze niet. Dit
is de 4e keer dat ze meedoet aan KSB. Dit jaar
zit ze in groep zwart. Het leukste van KSB
vindt ze het slapen in de hut.
Als ze een miljoen zou winnen, gaat ze een
groot huis kopen.

Vrijwilliger van de dag:
Mijn naam is Sara Bregman, maar meestal
word ik Saar genoemd. Ik ben 24 jaar en woon
in Hoogkarspel. Mijn beroep is gymdocent en
dat ben ik op de Dijk. Dit is mijn eerste jaar bij
KSB. Mijn vriend Martijn, hoofdvrijwilliger van
rood, heeft gevraagd of ik ook als vrijwilliger
wilde meedoen. De
enige sport die ik doe,
is hardlopen samen
met Martijn (16 km). Ik
heb wel en
abonnement op de
sportschool, maar
daar ga ik (bijna) nooit
heen. Ik heb een
hekel aan mensen die zichzelf beter vinden als
een ander. Mocht ik een andere naam kiezen
dan zou ik Zoë doen. Waar ik vrolijk van
wordt? Nou van hele lieve brave kinderen.
Enne ’s nachts kan je me altijd wakker maken
voor een stuk chocolade. Het bouwen van de
hut en de omgang met de kinderen vind ik het
leukste van KSB. De grootste blunder die ik
gemaakt heb is …… Martijn .

Alle 4 van harte
gefeliciteerd!!
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Stukje van de EHBO:
Ook dokter Wesley
en dokter Jeroen
zijn dit jaar weer van
de partij op Kinder
Spel en Bouw. We
zien weer heel wat
hout voorbij gaan,
dus dat wordt weer
splinters zoeken de hele dag.
Eén Jongen was zo trots op zijn splinter dat hij
hem mee naar huis wilde nemen.
Het is nu half 12 en de stand van zaken is:
6 pleisters en 7 splinters.
Maar de dag is nog lang niet voorbij, dus we
krijgen nog genoeg te doen.
Groetjes dokter Wesley en dokter Jeroen
Herkenningsteken van de dag: Rood
Voor het maken van het herkenningsteken,
hebben we eerst
op Internet
gekeken naar iets
wat rood is en met
het circus te maken
heeft. Dat was niet
zo heel moeilijk.
Een clown heeft
een rode neus en
rode wangen. Martijn heeft de clown getekend
en Sara de ballonnen. Daarna hebben we met
z’n allen het herkenningsteken geverfd.
O ja, Martijn wilde nog even meedelen dat
Michiel en Livensky toppers zijn.
Jongen van de dag: Jayden
Keizer uit Twisk is vandaag
jongen van de dag. Hij is 6 jaar
en zit op OBS
De Klaverwoid Hij houdt van
pizza en pannenkoeken.
Verkering heeft hij met Jente.
Later wil hij graag agent worden.
De sport die hij beoefend is zwemmen. Zijn
idool is hij zelf, omdat hij erg goed kan
zwemmen. Dit is het 1e keer jaar dat hij mee
doet aan KSB. Het lijkt hem allemaal erg leuk.
Hij zit in een groep met Dirk. Tot nu toe vond
hij de kennismakingsspelletjes het leukste.

Stukje van de dag:
De dag begon voor de vrijwilligers al om 8:30
met het ontbijt. Natuurlijk zoals elke dag waren
er weer een aantal te laat We noemen geen
namen, dat vinden Xander, Dave en Teije niet
leuk.
Na het gingen de groepen hun
herkenningstekens op hangen en de
tassenhutten bouwen.
Voor tienen stonden er al kinderen te popelen
om naar binnen te gaan. Bij de poort stond
clown Niekie om de kinderen te vermaken. Het
was eindelijk 10:00 uur en de kinderen
stormden naar binnen. Ze gingen
ontmoetingsspellen doen en ondertussen
kwam clown Niekie ook nog langs bij de
groepen.
In de ochtend was het bewolkt en in de middag
klaarde het op en werd het prachtig weer. De
basis van de meeste hutten is af.
Groeten van de persjongens

PROGRAMMA vrijdag 15 mei 2015:
10.00 uur Het hek gaat open, alle bouwers
komen het bouwterrein op.
10.15 uur Het timmeren kan beginnen
12.00 uur Kabouters arriveren
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
15.45 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.

Donderdag 14 mei 2015
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SPONSORS HUTTENBOUW PROJECT 2015:

Administratiekantoor A. Sinnige
Autobedrijf Gerard Mooij
Bakker de Houthandel
Bloembinderij Nellie
Dierenpension de Boerdik
Bouwbedrijf Bruijns
Buck Bouw “Spijkerharde kwaliteit”
Garage Kool
Gemeente Medemblik
Hilhorst Bouwbedrijf Amsterdam B.V.
KBH Gipswanden
Koos Verbart en zoon Installatietechniek
Kosmema
Meijners & Groot Bestratingen
Loon- en Fruitbedrijf Schouten
Roger Sakey Gipswanden
Ronalds Notenkraam
Spar van Santen
Stucadoors & spuitbedrijf de Snaijer
Swier Installatiebedrijf
Tankstation Lambertschaag
van Saarloos vleeswaren op de markt
de Verwer Schildersbedrijf
Voet & Relax, Gea Huiskes, medisch pedicure
Zonwering-Nederland
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Hoogwoud
Opmeer
Hoogkarspel
Abbekerk
Oostwoud
Opmeer
Abbekerk
Abbekerk
Wognum
Amsterdam
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Onderdijk
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Middenmeer
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
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Onze dank gaat ook uit naar de volgende organisaties en personen
voor hun medewerking in welke vorm dan ook:
Café Restaurant Snackbar “Het Nieuw Bonte Paard” Abbekerk
Ballast Nedam

Amsterdam

Marco Blaauwbroek

BBA
Brandweer Medemblik, blusgroep Abbekerk
Jongerencentrum “de Bunker”
Flexoplast
Grasdrogerij Hartog

Alkmaar
Abbekerk
Abbekerk
Wieringerwerf
Abbekerk

Daniëlle Ros

Gam Bakker Transport
Gourmet

Middenmeer
Hoogkarspel

Huiberts Gevelbouw
Ijsvereniging A.L.IJ.V.
Intal Aluminium Kozijn en Vliesgevelsystemen
Kuijper Zouthandel
De Lange B.V. houtvezel en zaagsel
Mixfix Noord BV Koffie & Koffiemachines
Nederlandse Spellen Fabriek
Plantenkwekerijk Karels
Rabobank Hoorn - Midden Westfriesland
Simon Loos Transport
Stichting Dorpshuis “de Nieuwe Haven”
Stichting J.O.N.K. Geluidsapparatuur etc.
TGL, Tegels en Tegelzetters
Vader Verhuur Toiletwagen
Veldboer Eenhoorn Horeca & Grootverbruik
Verwol projectafbouw
Via Sofia Reclame geschenken
Voetbal Vereniging A.L.C.
Website beheer Randy de Vries
Zwart infracare
Zwembad “de Spetter”

Opmeer
Abbekerk
Opmeer
Stompetoren
Ursem
Leeuwarden
Medemblik
Medemblik
Hoorn
Wognum
Abbekerk
Abbekerk
Wormer
Barsingerhorn
Zwaag
Opmeer
Zwaag
Abbekerk
Abbekerk
Wervershoof
Abbekerk

Frans Feld

Jan Konijn
Johan Ros
Monica Bruinsma

P. Groot – J. Boeder

Douwe de Vries
Fia Balk
Johan Ros
Pascal Kasten

En natuurlijk gaat onze DANK uit naar alle

die aan dit project hebben meegewerkt!!!
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