Donderdag 5 mei 2016

PROGRAMMA donderdag 5 mei 2016:
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 Hamers neerleggen, er gaat
gegeten worden.
De kabouters arriveren
12.30 uur Schafttijd zit erop er mag weer
gebouwd worden
15.30 uur Stoppen met bouwen. Opruimen
en spijkers zoeken. Informatieblad
Spijkerbode wordt uitgedeeld.
16.00 uur De bouwertjes verlaten de
bouwplaats en keren huiswaarts.
Van de voorzitter:
HALLO ZON!!! Wat ben ik
verheugd om jou te zien bij
ons huttenbouw-feest in het
Olympische bouwdorpje. Op
het moment van schrijven is
de geur van zonnebrand goed te ruiken. Het
veld warmt op en de gezichtjes staan blij!
Afgelopen zaterdag is voor het bestuur de
huttenbouw echt begonnen. Het hout werd
naar het terrein vervoerd.
Dinsdag is de opbouw begonnen en al snel
zagen we de huttenbouw zijn vorm aannemen.
Gisteravond zijn alle vrijwilligers
bijeengekomen en hebben een
brandblusoefening gehad van de vrijwillige
brandweer van Abbekerk. Daarna de
teambuilding met de groepen doormiddel van
een spellen circuit. De sfeer onder de
vrijwilligers zat er snel in! Het is een geslaagde
eerste avond geworden.
Vanmorgen om 09:30 kwamen de eerste dol
enthousiaste kinderen al aanlopen.
Om 10:00 hebben we onder luid gejuich het
olympische vuur per groep aangestoken
Alle hamers klinken weer als muziek in m’n
oren. Heerlijk!!! We gaan er een superdag van
maken.
Tot morgen zon! Tot morgen sterke bouwers!
Groetjes Monica
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MEDEDELINGEN:
- neem je goede humeur mee
- zorg dat de kinderen dichte schoenen
aan hebben i.v.m. eventueel verdwaalde
spijkers
- smeer de kinderen in met zonnebrand
voor ze naar het KSB-terrein komen
- zet je naam op je hamer
- doe geen kostbare spullen in de tas van
uw kind
- Wij zijn nog op zoek naar ouders die ons
willen helpen als nachtwacht. Deze is in
2 groepen verdeeld. Voor meer
informatie kunt U contact opnemen met
Marsja Ros tel: 06 5197 6582 of de
KSBfoon: 06 2324 5695. Wij zijn U zeer
dankbaar.
- 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 shirt 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.
- Alle foto’s van KSB 2016 komen op de
site: www.kinderspelenbouw.nl

Het telefoonnummer van KSB is:
06-23245695
Het e-mailadres is:
ksb_abbekerk@hotmail.com

Foto’s zie: www.kinderspelenbouw.nl
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Jongen van de dag:
Hoi ik ben Jesse Vriend. Ik
ben 7 jaar oud en woon in
Midwoud. Ik zit in groep 3
bij juf Inge op OBS de Koet
in Midwoud. Nu zit ik in
groep geel bij Rinus en
Livensky. Het leukste van
huttenbouw is natuurlijk het
bouwen van de hut zelf.
Daarom doe ik nu al voor de 2e keer mee aan
KSB. Mijn grootste inspiraties zijn Rinus en
Livensky omdat ze heel goed hutten kunnen
bouwen. Mijn lievelingseten is pizza salami. Ik
heb al 2 weken met Roos Smit. Later als ik oud
ben, wil ik piloot worden. Ik beoefen de sporten
voetbal en judo. Ik ben de enige van mijn
familie die meedoet aan huttenbouw. Met een
miljoen zou ik een rode Ferrari, een rode
omdat dit de kleur van de snelheid is, kopen.
Herkenningsteken Wit:
Sneeuw is wit en de kinderen
van wit staan op de piste en
komen steeds hoger, omdat
ze steeds meer over
huttenbouw leren van hun
begeleiders.
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Sponsor van de dag:

van Saarloos Vlees en Vleeswaren
Ik ben Jaap van Saarloos, ben 55 jaar en ben
eigenaar van “Van Saarlos Vleeswaren”. Dit
bedrijf heb ik overgenomen van mijn vader. Ik
ben begonnen op 15 jarige leeftijd bij een
slagerij en heb een opleiding tot slager
gevolgd.
Ik ben sponsor geworden van KSB, omdat dit
een project voor jong en oud is. Er hebben ook
2 dochters van mij meegedaan aan dit project.
Mijn lievelings eten is pasta. Wielrennen is de
sport die ik beoefen. Mocht ik een miljoen
winnen, zou ik gewoon rustig door leven.
Ik hoop dat KSB nog jaren kan bestaan, want
het is een groot plezier voor jong en oud.
Wat kan je nog meer doen met een pallet?

Dagboek van de pers:
8:30 allemaal aan het ontbijt
9:45 helpen bij het verkeer, zodat de kinderen
veilig kunnen oversteken
10:00 spectaculaire start van KSB 2016!
We hebben de jongen van de dag
geïnterviewd uit groep geel en zijn langs
“van Saarloos Vleeswaren” gegaan voor het
interview van de sponsor van de dag. Om
kwart over 2 op naar ALC waar de hele groep
aan het voetballen en waterballonnen gooien
was.

Maak er eens een kapstok van.
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ceremonie
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droom
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goud
Grieken
handbal
IOC
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KSB
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Olympia
paardensport
record
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schaatsen
schoonspringen
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sport
taekwondo
team
tenue
vlam
waterpolo
winnen
winterspelen
zeilen
zilver
zwemmen

De overgebleven letters vormen een zin.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Sport met een smalle boot
2. Winterse sport met een puck
3. Schaatster met meerdere olympische medailles
4. Wintersport bestaand uit 2 onderdelen
5. Vechtsport waarbij je handschoenen gebruikt
6. Een wintersport op latten
7. Dit wordt gespeeld voor de winnar
8. Sport op een fiets
9. Een versie van de Olympische spelen
10. Sport waarbij je een bal over een net slaat
Verticaal ontstaat een woord.

Denkertje:

n
Sudoku 1
8
3 5

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

2
4
1

9
8
4

3
6
1
5

7 9
4 7
9
2 8
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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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Meisje van de dag:
Dit is Marie Jochems, ze is 7
jaar oud en ze doet voor het
eerst mee aan KSB. Haar
hobby’s zijn voetbal en
turnen. Ze vindt patat erg
lekker.
Ze woont in Twisk en zit in
groep 4 op OBS
De Klaverwoid. Het leek
haar leuk om mee te doen, omdat haar broer
het ook heel leuk vind. Marie zit samen met 3
vrienden in groep rood: Jesse, Damien en
Wout en als hoofdbegeleider Nico. Ze heeft
nog geen vriendje. Later wil ze winkelmevrouw
worden. Als ze een miljoen zou winnen, zou de
een groot huis kopen. Marie wil graag blijven
slapen, maar ze vindt dat wel spannend.

Stukje van de dag:
Eindelijk is het weer zo ver. KSB 2016 kan
beginnen!!
Terwijl de kinderen ongeduldig achter de
hekken stonden te wachten, werd het
Olympisch vuur aangestoken. De kinderen
werden per kleur naar binnen geleid, met een
fakkel voorop. Nadat de kinderen wat
spelletjes hadden gespeeld en onderling
groepjes hadden gemaakt, konden ze eindelijk
pallets gaan halen. De eerste spijkers werden
in het hout geslagen. Met de felle zon in hun
rug begonnen de kinderen aan hun hut.
Herkenningsteken groen:

Ons herkenningsteken is de vlag van Brazilië.
Het thema dit jaar is Olympische Spelen en die
worden dit jaar in Brazilië gehouden. Onze
kleur is groenen de vlag van Brazilië ook,
vandaar de keuze voor dit herkenningsteken.
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Tip voor in de broodtrommel:
Zo maak je zelf een
molentje voor in de
lunchtrommel:
• Snijd gelijke vierkantjes
uit de boterhammen
(tip: uit bevroren
boterhammen kun je
gemakkelijker vormen snijden én het
resultaat is mooier.)
• Wals de vierkantjes plat met een deegroller
• Stans een rond vormpje uit de kaas met een
uitstekertje en beboter het rondje aan een
kant
• Smeer op een van de vierkantjes
smeerkaas of iets anders wat goed plakt.
• Leg een wit vierkantje op een donker
vierkantje en druk stevig aan
• Snijd eventueel bij als de vierkantjes niet
helemaal gelijk zijn
• Knip elke hoek diagonaal een stukje in
• Smeer een klein beetje smeerkaas(voor het
vastplakken) in het midden en vouw om-enom een punt naar het midden
• Plak nu alles vast met het kaasvormpje
• Gebruik een rietje voor het steeltje
• Je windmolentje is klaar

Vrijwilliger van de dag:
Hoi allemaal! Ik ben
Sophie, 17 jaar oud. Dit is
alweer de derde keer als
KSB-begeleider voor mij en
ik vind het supergezellig! Ik
woon in Opperdoes en zit
op het OSG in Hoorn. Mijn
lievelings eten is taco’s.
Later wil ik psycholoog
worden. Mijn zusje Doortje
doet ook mee en zit bij de pers. Ik zit op Jiu
Jitsu en als ik een miljoen zou winnen, zou ik
op vakantie gaan en een zeilboot kopen. Het
overige geld zou ik aan een goed doel geven.
Het was een gezellige 1e dag en veel plezier
iedereen met de andere dagen.
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PROGRAMMA vrijdag 6 mei 2016:
10.00 uur Het hek gaat open, alle bouwers
komen het bouwterrein op.
10.15 uur Het timmeren kan beginnen.
Onderbouwgroepen gaan naar het
voetbalveld voor de Olympische
Spelen
11:45 uur Onderbouwgroepen gaan terug
naar het bouwterrein
12.00 uur Hamers neerleggen, er gaat
gegeten worden.
Kabouters arriveren
12.30 uur Schafttijd zit erop
Veld 1 t/m 3: gaat timmeren
Veld 4 t/m 8: Olympische Spelen
op het voetbalveld
15.45 uur Onderbouw: Stoppen met bouwen
Bovenbouw: weer terug op terrein
Opruimen en spijkers zoeken.
Informatieblad Spijkerbode wordt
uitgedeeld.
16.00 uur De bouwertjes verlaten de
bouwplaats en keren huiswaarts.
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
Mixfix B.V. Koffie & Koffiemachines 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
Leeuwarden
Medemblik
Zwaagdijk
Abbekerk
Barsingerhorn
Zwaag
Opmeer
Zwaag
Abbekerk
Wervershoof
Abbekerk
Benningbroek
Opmeer
Abbekerk

Vrijwilligers

die aan dit project hebben meegewerkt!!!
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