Vrijdag 15 mei 2015

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.
16.00 uur De bouwertjes verlaten de
bouwplaats en keren huiswaarts.

Van de voorzitter:
We hebben weer een
super mooie dag. Het
zonnetje laat zich weer
goed zien. Alle gezichten
worden weer ingesmeerd.
Vanmorgen is er een
drone overgevlogen, deze
heeft mooie beelden
gemaakt van ons
huttendorp. Zodra dit bekend is, vermelden wij
op de website en op facebook waar en
wanneer deze beelden bekeken kunnen
worden.
De aller kleinsten zijn vandaag voor het laatst.
Zij hebben echte paleizen gebouwd. Zij zijn
klaar om volgend jaar kastelen te bouwen.
Onder de vrijwilligers begint de spanning op te
lopen. Traditiegetrouw wordt er vanavond
Hints gespeeld, de vrouwen tegen de mannen.
Wie gaat deze “strijd” winnen? Morgen meer
hierover.
Groetjes Monica B.
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MEDEDELINGEN:
- neem je goede humeur mee
- zet je naam op je hamer
- zorg dat de kinderen dichte schoenen
aan hebben i.v.m. eventueel verdwaalde
spijkers
- 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 pet 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.
- Tijdens het ouder-kijk-uurtje op
zaterdag van 20.00 – 21.00 uur:
het is vrij drassig op het veld dus trek
GEEN nieuwe of nette schoenen aan.
- Alle foto’s van K.S.B. 2015 zijn vanaf
nu te zien op:

www.kinderspelenbouw.nl
Het telefoonnummer van KSB is:
06-23245695
Het e-mailadres is:
ksb_abbekerk@hotmail.com
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 Er zitten 3 mensen op een scooter.
Er zit er eentje achterob en er zit er
eentje voorob. Hoe heet de
middelste?
(Sam Zijlstra)

Vrijwilligster van de dag:
Hoi in ben Lotte
Kluit 17 jaar en
ben woonachtig
in Oostwoud.
Wat een eer dat
ik vandaag ben
uitgekozen als
vrijwilligster van
de dag.
Het is voor mij
de eerste keer
dat ik meedoe
aan dit project.
Ik ben ingedeeld in de groep “Blauw” en
mijn neefje zit hier ook bij. Ik doe mee
omdat ik het enthousiasme en de
samenwerking van de kinderen en de
vrijwilligers erg leuk vindt. Later als ik klaar
ben met school wil ik juf worden, Daarom
zit ik nu ook op de PABO in Alkmaar. In
mijn vrije tijd loop ik graag hard. En op de
vraag, “wat zou je doen met een miljoen”?
Dan zou ik graag een vakantiehuisje kopen
in Indonesië of Canada. Ik wens iedereen
nog heel veel plezier tijdens het project.
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Herkenningsteken Zwart:
Het herkenningsteken
is gemaakt door
Dave, Arno, Nico en
Boo. We hebben met
de hele groep
bedacht wat we gaan
maken. Onze kleur is
zwart, wat ok wel
staat voor boos/kwaad. Vandaar dat we
gekozen hebben voor een boze,
kwaadaardige circusdirecteur. Onze groep
heeft de kleur zwart, maar deze kleur komt
bijna niet terug in ons herkenningsteken.
Ons herkenningsteken is natuurlijk de
mooiste van allemaal.
Jarige van de dag:
Ik ben Wim Smit en
ben vandaag jarig! Nu
ben ik 7 aar.
Vanochtend heb ik
een Ajax t-shirt
gekregen, want ik ben
een grote fan van
Ajax. Maar ook van
AZ. Vandaag ga ik iets
eerder weeg, zodat ik
naar mijn visite kan gaan. En mijn
lievelingstaart is de Pokemontaart die ik
vanmiddag lekker ga opeten.
Ik vind het erg leuk dat ik jarig ben met
KSB. Vanmorgen heeft mijn hele groep
geel voor mij gezongen. Het leukste van
KSB vind ik de hutten bouwen en het
schminken

Foto’s zie: www.kinderspelenbouw.nl

Vrijdag 15 mei 2015

Moeder BoederKoek
“de Koekenbakster” van KSB:
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En zo is de geschiedenis van de geliefde
jaarlijks terugkerende koek ontstaan. En
daar zijn wij als vrijwilligers heel erg blij
mee. Bedankt Lien & Carina, blijf nog maar
heel wat jaren bakken.
Persmuskieten,
Ilse (kleindochter) en Sophie

Ik ben Lien Boeder en ik bak elk jaar
“MoederBoederKoeken”. Speciaal is de
koek niet, maar het is gewoon lekker. Ik
ben begonnen met deze koeken te bakken
voor de vrijwilligers van de Gabberweek,
waar mijn zoon (Jan van de pers) actief bij
betrokken was. Hier is de naam:
Moeder-Boeder-Koek ontstaan. In de begin
jaren van KSB heb ik geholpen bij de
catering Ook omdat Jan er vrijwilliger was
en nog steeds is. En ook hier ben ik toen
verder gegaan met het maken van de
koeken. Dat was zo geliefd bij KSB, zodat
ik nog steeds elk
jaar deze koeken
ben blijven
bakken, ook al
ben ik geen
vrijwilliger meer.
Mijn dochter
Carina (pers) is
ook koeken gaan
bakken voor KSB.
“DochterMoeder
BoederKoek”
Carina heeft het
recept uitgebreid met Pecannoten en een
nieuwe koek met jam ertussen.
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Vrijwilliger van de dag:
Hallo ik ben Tom
Dijkman, ben 15 jaar
oud en woon in Twisk.
Ik was eerst vrijwilliger
bij de pers, maar mag
nu huttenbouwen met
paars. Als kind heb ik
een paar jaar mee
gedaan aan KSB. Dit vond ik erg gezellig
en daardoor doe ik nu voor mijn eerste jaar
mee als vrijwilliger. Buiten KSB zit ik op de
OSG in Hoorn en voetbal ik in Twisk. Het
liefst eet ik patat. Later wil ik graag bij de
marine gaan werken. Als ik een miljoen
zou krijgen, zou ik lekker op vakantie
gaan.
Stukje van de knutselmeiden:
Het was erg druk. Veel kinderen wilden
vampier of heks worden. Bij het
verfgedeelte was het ook lekker druk.
Femke Boom zat helemaal onder de verf.
Soms lette een kindje niet op wat hij vroeg
of keek hij raar toen we aankwamen met
de kleur die hij vroeg. Er werden prachtige
borden gemaakt, zoals die van de creepy
clowns.
Elena Blokker en Femke Boom
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Meisje van de dag:

E.H.B.O.  Redactie

Dat is vandaag
Joyce Schipper. Zij
is 10 jaar en woont
in Abbekerk. Ze zit
op de Petrus
Canisius in de
Weere. Verkering
heeft ze (nog) niet.
Spinazietaart is haar
lievelingseten. Als ze groot is, wil ze graag
dierenarts worden. Ze beoefend een
bijzondere sport, namelijk schoonspringen.
Haar broer Jop is haar grote idool. Hij is
gevraagd voor het Nederlandse team met
schoonspringen.
Ze is ingedeeld bij groep blauw en doet
voor de 3e keer mee. Het slapen in de hut
vind ze het leukste van KSB. Mocht ze een
miljoen winnen, zou ze een manege
kopen. Verder wil ze nog zeggen dat ze de
begeleiders van de huttenbouw erg lief
vindt

We hebben een drukke ochtend gehad. De
kinderen kwamen aan de lopende band
onze tent binnen stormen. Gelukkig niet
gelijkertijd. De tussenstand ziet er nu uit:
- Ontelbare pleisters
- 3 blaren
- 14 splinters
- 9 schaafwonden
- 17 x hamer op duim of vinger
geslagen
- 7 x spijker in voet, waarvan 1 kindje
naar huis moest.
- 1 x hamer op hoofd
- 2x bloedblaar
- 3 x kneuzing
- 2 x klem tussen de pallets

Herkenningsteken Oranje:
We hebben dagen,
weken vergaderd en
kwamen uiteindelijk
tot de conclusie dat
we een leeuw
gingen maken als
herkenningsteken.
De leeuw heeft iets
magisch en is met
een beetje fantasie
oranje. Toen we eindelijk het idee hadden,
waren we binnen een uur klaar met het
maken van het herkenningsteken. We
hebben hem expres een beetje
kinderachtig gemaakt anders wil iedereen
ons herkenningsteken kopen voor
miljoenen. En dat wilden we de anderen
niet aandoen. En ja, tuurlijk is ons
herkenningsteken veruit de beste van
allemaal.

Maar een snoepje maakt een hoop goed.
Tot morgen.
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Het verplegend personeel van het
huttendorp.
Catering  Redactie
Vanochtend vroeg begonnen wij van de
catering weer met het zetten van koffie –
thee – broodjes + beleg klaarzetten –
eieren koken enz, enz… voor een goede
bodem van de vrijwilligers. Wij als
cateringdames zijn zeer tevreden met deze
mooie, super grote tent, een goede inkoop
en een dijk van een draaiboek.
We begonnen deze dag als
“complimentendag” en om ook zo te
eindigen: “Ilse, je bent een TOP
HOOFDCATERING”!!!
De Cateringmama’s
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Vrijwilligers avond donderdag 14 mei:

Jongen van de dag:

Gisteravond hebben we alle vrijwilligers
een levend bingo gespeeld. Alle kleuren
hadden een eigen groep en de
knutselmutsen en de persmuskieten
verdeelde zich. Iedere groep kreeg een
bingo kaar. Als je nummer gedraaid werd
mocht je hem afkruisen, wanneer je de bij
behorende opdracht goed had uitgevoerd.
Er werden groepen aan elkaar gebonden,
mensen totaal geplastificeerd en weer
andere kregen een volle klap mayonaise in
het gezicht. Het was één groot gekkenhuis.
Na het spel hebben we bog even bij het
kampvuur gezeten totdat het vuur was
uitgebrand. Vervolgens gingen sommige
nog even de aan-zit-tent in en anderen
keerden huiswaarts. Het was een zeer
geslaagde avond!!!!

Vandaag is er iemand
van de jongste groep
(wit) jongen van de
dag. De keus is
gevallen op Kevin
Wagemaker. Hij is 6
jaar en woont in
Abbekerk. Hij zit op
OBS de Plaats. Het liefst eet hij pizza. Later als
hij groot is wil hij graag boef worden.
(Hopelijk veranderd hij nog van gedachten).
Zijn idool is zijn moeder, omdat ze zo lief is.
Dit is de eerste keer dat hij meedoet aan KSB.
Hij heeft het zo druk met alles, dat hij is
vergeten met wie hij in de groep zit. Het
bouwen van de hut vind hij het leukste om te
doen. Zijn zus Inge is ook een van de
deelnemers. Als hij een miljoen zou winnen,
zou hij een tv kopen. Verder wil Kevin nog
zeggen dat hij leuke begeleiders heeft.

Sponsor van de dag:
De Verwer Schilderwerken
Ik ben Dennis de
Hoon, ben 31 jaar en
woon in Abbekerk.
Mijn lievelingseten is
patat of een lekkere
ovenschotel. Als sport
doe ik aan voetbal, bij
ALC natuurlijk.
Ik ben schilder van
beroep. Dit doe ik al
vanaf mijn 16e jaar. Sinds 6 jaar heb ik mijn
eigen bedrijf: De Verwer Schilderwerken.
Dit jaar doe ik voor de zesde keer mee als
vrijwilliger en mijn dochter Isa doet mee als
deelnemer. Het leukste van KSB vind ik het
bouwen van de hutten met de kinderen.
Ik sponsor KSB, omdat ik zelf als vrijwilliger
en mijn dochter als deelnemer meedoen en
omdat ik het een fantastisch project vind.
Als ik ooit een miljoen zou winnen, zou ik een
mooi oud huis kopen. Verder wil ik meedelen
dat groep geel, zowel de kinderen als de
vrijwilligers een hele leuke groep is.
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Wist je dat…
- Martijn Jansen er vandaag pas
achter is gekomen dat de
“MoederBoederKoek” echt bestaat?
Hij heeft altijd gedacht dat het een
legende was.
- Jeffrey van zwart aan het schilderen
was met koffieprut? Hij dacht dat het
zwarte verf was.
- Je macaroni ook op smaak kunt
brengen met Cup-A-Soup?
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Dagboek van de pers:

Oplossing Sudoku 1

Het is 10.00 uur en alle kinderen hebben
zich verzameld voor her de ingang van het
hutten-circus-terrein. Iedereen stond weer
te trappelen om naar binnen te gaan en te
beginnen met timmeren. De kinderen
gingen naar binnen stopte hun tassen in de
tassenkast en begonnen te bouwen aan de
hutten. Toen iedereen aan het bouwen
was, vloog
er ineens
een “drone”
over het
terrein. Er
waren ook
mensen die
aan het
filmen
waren. Dat bleek te zijn voor een
promotiefilm van de Gemeente Medemblik.
De groepen daarna omstebeurt naar het
voetbalveld om spelletjes te doen. De
bovenbouw heeft ook nog een levend
stratego gespeeld in het bos. Het was weer
een top dag!!!
Tot morgen, de Redactie.

Antwoorden puzzels spijkerbode
Donderdag 14-05-2015:

1
k l a p p
2
c i r c u s
3
a d r i a
d o m p
4
p u b l i
5
w o o n w a g e
6
7 c i r c u s t e n
9
10

g o o
a b

e n
a n
t e u r
e k
n
t

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

Woordzoeker:

Spreekstalmeester
Denkertje:

Jongleur
PROGRAMMA zaterdag 16 mei 2015:
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
spijkers zoeken. Spijkerbode wordt
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.
21.30 uur Verzamelen voor de fakkeloptocht.
22.45 uur De kinderen gaan naar de hutten.

Vrijdag 15 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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