Vrijdag 6 mei 2016

PROGRAMMA vrijdag 6 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 Hamers neerleggen, er gaat
gegeten worden.
Kabouters arriveren
12.30 uur Schafttijd zit erop
Veld 1 t/m 3: Olympische Spelen
14:00 uur Onderbouw: weer terug op terrein
Veld 4 t/m 8: Olympische Spelen
15.45 uur Bovenbouw: weer terug op terrein
Opruimen en spijkers zoeken.
Spijkerbode wordt uitgedeeld.
16.00 uur De bouwertjes verlaten de
bouwplaats en keren huiswaarts.

Van door de Voorzitter:
“Hallo Zonnestraaltjes”
Na een fantastische en
zonovergoten 1e KSB-dag met
veel timmerende kinderen kon
je horen: “KSB 2016 is
begonnen”.
Toen vanmorgen om 6:30 mijn wekker ging
kwamen de eerste zonnestralen al door de
gordijnen naar binnen. Yes! Het wordt weer
zo’n geweldige dag als gister.
Na de onwijs leuke dag van gister is het
vandaag lastig dit te overtreffen, denk ik … als
het nog stil en leeg is op het bouw- en
vrijwilligersterrein.
Vandaag zijn we begonnen met timmeren
zodat we vanmiddag tijdens de ergste warmte
de tijd kunnen doorbrengen op het ALC-terrein
met verkoelingsspelletjes.
De hutten worden al heuse kastelen en
paleizen. Het Holland Heinekenhouse is er
niets bij vergeleken met wat er hier gebouwd
wordt!
Tot morgen, Monica
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MEDEDELINGEN:
- neem je goede humeur mee
- zet je naam op je hamer
- zorg dat de 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
9 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
i.v.m. 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. 2016 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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Vrijwilligers avond:
Donderdagavond…. Tijd voor levend bingo!
Elke groep kreeg een bingokaart. Als een
opgenoemd nummer op jouw kaart stond,
moest je een opdracht juist uitvoeren om het
getal af te mogen strepen. Bij opdrachten moet
je denken aan rauwe eieren koppen, 5 bh’s of
condooms verzamelen, de avond lang met
zeep in je hand zitten en niet te vergeten
Moreno aan het hek tie rippen. De winnaar,
zwart, kreeg een barkaart twv wel € 15,00!
Gefeliciteerd ZWART.
Vrijwilliger van de dag:
Ik ben Maroeska Teka
en ik ben 37 jaar. Ik doe
al voor het 3e jaar mee,
omdat ik het een heel
leuk project vind en
omdat ik kan kijken bij
mijn zon Yarran. De
voorgaande jaren heb ik
bij de catering gezeten en dit jaar ben ik
hoofdbegeleidster bij de knutselmutsen. Het
leukste van KSB vind ik de gezelligheid. Ik
woon in Abbekerk en ben getrouwd met Rob
Teka. Mijn werk is secretaresse bij een
advocatenkantoor in Hoorn. Mijn lievelingseten
is gnocchi. Later wil ik veel op vakantie gaan.
Ik doe geen sport. Met een miljoen zou ik een
mooie cabrio kopen en mensen helpen die het
nodig hebben. Bij deze doe ik graag nog een
oproep aan alle moeders dat ze gewoon mee
moeten doen als vrijwilliger.
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Wist u dat:
- KSB al 18 jaar bestaat?
- Elke Olympische ring voor een
wereld deel staat?
- De eerste tattoo van Nico
zelf gezet is toen hij 15
jaar was?

Jarigen van de dag:
Vandaag zijn Feline en
Nanne jarig.
Feline uit wit is vandaag 6
jaar geworden. Ze gaat nog
een feestje geven voor haar
vriendinnen.
Nanne is vandaag 11 jaar geworden. Hij zit bij
oranje. Vanmiddag na de huttenbouw geeft hij
nog een feestje voor zijn vrienden, die er
volgende week op het échte feest niet bij
kunnen zijn. Van zijn ouders heeft hij een
verjaardagkaartje en een Intertoysbon twv
€ 10,00 gekregen!
Nog een fijne verjaardag Nanne en Feline!

Herkenningsteken geel:
Nieuws vanuit de zaaghoek:
Wij zijn de zaagmeesters: Japio, Jan en Bart.
Ons werk bestaat de hele dag uit het zagen
van de pallets, planken en figuurzagen.
Tussenstand van het figuurzagen: 11 bloemen,
3 hartjes en 1 deur. Verder zijn onze
werkzaamheden het uitdelen van spijkers en
potloden en de
gehele dag zijn we
druk in de weer om
de bouwers weer zo
snel mogelijk aan
het bouwen te
krijgen.
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Het herkenningsteken is
gemaakt door Jordy, Rinus en
Colin. Ze hebben een medaille
gemaakt, omdat je bij de
Olympische Spelen medailles
kan winnen.
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Sponsor van de dag:
Vandaag is de
beurt aan Appie
van Santen.
Appie is 45 jaar
en is eigenaar
van de Spar
Supermarkt in
Abbekerk. Dit
werk doet hij al
heel erg lang.
Het verveelt nooit. Het is heel leuk werk en je
bent altijd met mensen bezig. Wanneer we
vragen wat hij erg lekker vindt is het antwoordt:
“In de zomer en met weer ben ik altijd in voor
de b.b.q., wanneer het kouder wordt ben ik erg
gek op prei met een bal gehakt”. Het leukste
aan K.S.B. is volgens Appie dat de kinderen
allemaal dingen samen doen en dat is ook de
reden dat hij dit project alweer voor het 6e jaar
graag sponsort. Als wij vragen aan Appie, wat
zou je doen met een miljoen? Is het antwoordt:
“ik zou nog heel graag een wereldreis maken
en daarna iets geven aan een goed doel”. Voor
de rest went Appie iedereen een paar
geweldige dagen toe met heel veel mooi weer.
E.H.B.O.:
Zoals elke dag hadden we weer veel splinters,
redelijk wat blauwe duimen van de hamer’s.
Na één grote val van een hut en wat schaaf
wonden zijn Brenda en Mariska goed de dag
door gekomen.
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Moppen:
Er stappen twee oude vrouwen in de bus.
Ze geven een zak nootjes aan de chauffeur.
De volgende dag doen ze het weer.
Wanneer ze het de derde dag weer doen
vraagt de chauffeur : “Waarom geven jullie
mij steeds nootjes?” De oude vrouwen
antwoorden: “Onze kunstgebitten kunnen
de nootjes niet doorbijten, maar we vinden
het chocolade laagje er omheen zo lekker.”
De onderwijzer spreekt Tom bestraffend
toe: “Als je dit rapport aan je vader laat
zien, krijgt hij zeker grijze haren!”. Tom
lacht: “O, wat zal vader blij zijn!”
“Hoezo?” vraagt de onderwijzer. “Mijn
vader is al jaren kaal”, zegt Tom.
Twee hondjes komen voor het eerst in de
stad en zien een parkeermeter.
“Ongelooflijk”, zegt de ene hond tegen de
andere, “hier moet je betalen om te
plassen.”
Jongen van de dag:
Voor vandaag is de jongen van
dag, Luuk Wijdenes. Luuk is 10
jaar oud en woont in Twisk en
zit in groep 7 van basisschool
“de Klaverwoid”. Wanneer je
Luuk zoekt is hij te vinden in de
groep met kleur groen en zijn
vrijwilligers zijn Ilse en Sophie.
Hij doet al voor de 5e keer mee met de
huttenbouw en het leukste vind hij het bouwen
van de hut. Luuk maakt z’n hut samen met:
Rosanne, Wesley, Freek en Gijon. Luuk in het
kort: Hij eet het liefst Pizza, heeft (nog) geen
verkering en hij wil graag later voetballer
worden. Luuk heeft geen andere familieleden
die meedoen aan K.S.B. De sporten van Luuk
zijn voetbal en tennis. Luuk wat zou jij doen
met een miljoen? “Ik zou hele mooie dingen
kopen”.
Foto’s zie: www.kinderspelenbouw.nl
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Herkenningsteken Rood:
Dit Baseball shirt is
gemaakt door de hele
groep van Rood.
Vooral Nico heeft er
een groot aandeel in.
Omdat Nico van
Baseball houd hebben
we voor dit
Herkenningsteken
gekozen.

“de Knutselmutsen”:

Vandaag is het weer super druk geweest in de
Knutseltent. Er was weer een enorme groep
kinderen die geschminkt wilde worden en dan
met name “de roze poes” en de “draak”. Ook
waren er veel verfkandidaten en zijn er al vele
hutten met een mooi geschilderd bord erop.
Het was een gezellige drukke en vooral warme
dag. Wij hopen dat iedereen morgen weer
present is.
Tot morgen, jullie Knutselmutsen:
Jente, Luna, Daphne, Boìnn, Linda, Floortje en
Maroeska.

Bestuurscrisis bij K.S.B.???
Nou zo erg is nou ook weer niet, maar het
bestuur is wel op zoek naar nieuwe
bestuursleden. Van de 8 leden stoppen er na
dit project 4 mensen. De reden hiervoor:
Monica is verhuisd naar Hoorn, zit met kleine
kinderen en kan dus niet altijd naar Abbekerk
komen. Joyce vanwege studie tegenwoordig in
Friesland woont. Thijs werk heeft aangenomen
en heel veel onregelmatige tijden heeft en dus
ook ’s avonds, ’s nachts en in het weekend
aan het werk moet. Jan eigenlijk had
aangegeven om dit 3 jaar te doen als
bestuurslid en dit nu alweer voor de 6e of 7e
jaar doet. Hij blijft wel vrijwilliger, want “de
Spijkerbode” moet natuurlijk wel op tijd af.
Het Bestuur is dus op zoek naar enthousiaste
nieuwe leden die het team willen versterken.
Denk jij dit lijkt me wel wat, loop dan eens naar
Ilse, Marsja, Koen of Moreno voor meer
informatie of neem contact op met de KSBfoon: 06-23245695. Je kunt ook een mailtje
sturen naar: ksb_abbekerk@hotmail.com
Het zou natuurlijk fantastisch zijn om dit
geweldige project door te laten gaan. Met z’n
allen kost het minder tijd dan je denkt.

Het Bestuur van,
Stichting Kinder Spel & Bouw Abbekerk
Antwoorden puzzels spijkerbode
Donderdag 05-05-2016:
Woordzoeker:
Denkertje:
k a n
i j s
i r
b i
l a n
v o l
w
z

Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2016

g
k
i
o
t

o
h
e
a
l
s
e
m
e

Olympische spelen
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“De Catering Dames”
Het is vroeg opstaan elke dag voor de
Cateringmama’s. Om ca. 08.30 staan de
eerste vrijwilligers alweer te wachten voor hun
ontbijtje. Dit betekent dan ook: Theewater
opzetten, Koffie zetten, vlees & Kaas snijden,
brood, melk, boter, zoet beleg bij elkaar
zoeken. Nog meer koffie en thee maken.
“Tjonge wat een vreetzakken zijn het”.
Toen het ontbijt naar binnen was gewerkt, de
vrijwilligers hun corvee diensten hadden
gedaan, de poort weer open ging en de
kinderen naar binnen stroomden, startte voor
de Cateringmama’s het echte werk.
Daniëlle, Selma, Noortje en Kim treffen de
voorbereidingen voor het diner. Omdat er door
het warme weer veel groepen verkoeling
zochten bij ALC met waterspelen, werden de
mama’s van de Catering bijgestaan door
Maroeska en Linda. Voor tussendoor:
Limonade maken, diverse soorten fruit schillen
en uitdelen, koffie en theezetten. Voor de
Lunch: Broodjes smeren, knakworsten
warmen, melk en karnemelk intappen en
uitdelen. Hierna zijn we begonnen voor het
Diner: Om 16.00 uur kon er gekozen worden
uit 2 soorten soep tomaten/groentesoep en
champignonsoep. Om 17.30 uur heerlijke
macaroni en aan gemaakt sla. De vrijwilligers
moeten wel lekker hebben gegeten, want de
pannen met macaroni en bijbehorende saus
waren schoon leeg. “Wat zouden de kinderen
hebben gegeten vanavond? We zullen het ze
morgen vragen”.
Groetjes van “de Cateringmama’s.
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“Wist je dat …….?”
• Het beleg met een snijmachine gesneden
wordt. En dit dus erg veel werk scheelt?
• De recepten uit Grootmoeders kookboek
komen?
• Er met dit warme weer, heel veel limonade
gedronken wordt.
• Er ’s avonds 6 kroppen sla worden
opgegeten?
• De vrijwilligers na de soep macaroni gaan
eten?
• Wij vorig jaar stiekem cup-a-soup tomaat
door de macaroni saus hadden gedaan voor
meer smaak?
• Het heel lang duurt voordat 25 liter water
kookt?
ROUTE
FAKKELOPTOCHT

Start op het KSB terrein richting het café →
kruispunt rechtsafslaan de Dorpstraat op →
links afslaan naar Burg.P.Kromplein →
rechtsaf naar de Populierenlaan → 2e weg
links af de Lijsterbeslaan op → eind van de
Lijsterbeslaan rechtdoor naar de Esdoornlaan
→ voor het café rechtsaf de Dorpstraat op →
linksaf Noordzicht op, daarna rechts aan
houden Parklaan op → Parklaan geheel
doorlopen → einde Parklaan linksaf de
Kronkelbaan op → Kronkelbaan volgen tot
Schoolwerf → rechtsaf Schoolwerf op →
linksaf de Dreef op naar het KSB terrein.
Oplossing Sudoku 1
8 7 1 9 5 2 4
3 5 4 6 7 8 9
2 6 9 1 3 4 7
9 1 6 7 8 3 2
7 3 5 2 4 9 8
4 8 2 5 1 6 3
5 2 8 3 9 1 6
6 4 7 8 2 5 1
1 9 3 4 6 7 5
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PROGRAMMA zaterdag 7 mei 2016:
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.
Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2016
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SPONSORS HUTTENBOUW 2016
Administratiekantoor Sinnige
Autobedrijf Gerard Mooij
Bakker de Houthandel
Bloembinderij Nellie
Dierenpension "de Boerdik"
Bouwbedrijf Bruijns
Buck Bouw "Spijkerharde Kwaliteit"
Garage Kool
Gemeente Medemblik
Hilhorst Bouwbedrijf
Koos & Marien Verbart Installatietechniek
Meijners & Groot Bestratingen
Old Wood
Roger Sakey Gipswanden
Ronald's Notenkraam
Supermarkt Spar van Santen
Stucadoor & Spuitbedrijf De Snaijer
Tankstation Lambertschaag
van Saarloos "vlees- & vleeswaren op de markt"
de Verwer Schildersbedrijf
Zonwering Nederland
Loon- & Fruitbedrijf Schouten

Hoogwoud
Opmeer
Hoogkarspel
Abbekerk
Oostwoud
Opmeer
Abbekerk
Abbekerk
Medemblik
Amsterdam
Abbekerk
Abbekerk
Midwoud
Abbekerk
Onderdijk
Abbekerk
Abbekerk
Wijdewormer
Abbekerk
Abbekerk
Lambertschaag
Abbekerk

1
KSB '16
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Onze dank gaat ook uit naar de volgende Organisaties en
Personen voor hun Medewerking in welke vorm dan ook:
Palletcentrale
B.B.A. Preventie
Daniëlle Ros
Brandweer Medemblik, Blusgroep Abbekerk
Jongerencentrum "de Bunker"
Frans Feld
Dorpshuis "de Nieuwe Haven"
Café Restaurant Snackbar "Het Nieuwe Bonte Paard"
Grasdrogerij Hartog
Gourmet
Huiberts Gevelbouw
IJsverenigng A.L.IJ.V.
Intal Aluminium Kozijn en Vliesgevelsystemen
Kuijper Zouthandel
Johan Ros
De Lange B.V. Houtvezel & Zaagsel
van der Linden van Sprankhuizen
Monica Bruinsma
Nederlandse Spellenfabriek
Rabobank Hoorn Opmeer Zwaagdijk
Stichting J.O.N.K. Geluid, Verlichting, Partytenten
Vader Toiletwagen Verhuur
Veldboer Eenhoorn Horeca & Grootverbruik
Verwol Project Afbouw
Douwe de Vries
Via Sofia Reclamegeschenken
Voetbal Vereniging A.L.C.
Zwart Infracare
Pascal Kasten
Zwembad "de Spetter"
Vlaar Grondverzet
BIK
Website Beheer K.S.B.
Randy de Vries

En natuurlijk danken wij al onze

Almere
Alkmaar
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Hoogkarspel
Opmeer
Abbekerk
Opmeer
Stompetoren
Ursem
Purmerend
Medemblik
Zwaagdijk
Abbekerk
Barsingerhorn
Zwaag
Opmeer
Zwaag
Abbekerk
Wervershoof
Abbekerk
Benningbroek
Opmeer
Abbekerk

Vrijwilligers

die aan dit project hebben meegewerkt!!!
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