Zaterdag 7 mei 2016

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.
??.?? uur Oogjes dicht en snaveltjes toe.
Welterusten
MEDEDELINGEN:

De belangrijkste van
K.S.B voor allemaal:
-

-

-

-

Het slapen gaat door, dus neem je
slaapspullen en eventueel drinken en
chips mee vanavond. Geen alcohol en
energiedrank!!
neem je goede humeur mee
zorg dat de kinderen dichte schoenen
aan hebben i.v.m. eventueel verdwaalde
spijkers
doe geen kostbare spullen in de tas van
uw kind
gevonden voorwerpen kunnen maandag
9 mei worden opgehaald bij het (Pers)
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.
Controleer uw kind regelmatig op
hoofdluis
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-

Alle foto’s van K.S.B. 2016 zijn vanaf
nu te zien op:

www.kinderspelenbouw.nl
GEZOCHT – GEZOCHT – GEZOCHT

Ouders, familie en kennissen voor
het helpen opruimen van het
terrein op zondagmorgen!!!
Van de voorzitter:
Hallo zonnestraaltjes, hier
weer even stukje van mij.
Gisteravond moest ik het
terrein afsluiten toen de laatste
niet slapende vrijwilliger deze
had verlaten. Ik zal maar niet vertellen hoe laat
dat was. In ieder geval dat ik vanochtend
moeilijk mijn bedje kon verlaten. Maar ja, als je
dan weer aan KSB denkt, ben je alles weer
snel vergeten. Dus hup uit de veren en in de
kleren op weg naar Abbekerk. Het beloofd
weer een warme, nee, hete dag te worden. Om
10.00 uur gaat het hek weer open en ik zie
alleen maar weer blije kinderen die het terrein
op stormen, niet om te bouwen, maar om op te
stellen om naar het zwembad te gaan.
Wanneer de kinderen het terrein hebben
verlaten, gaan de mannen van de pallets en de
zaaghoek aan de gang om de hutten stevig
genoeg te maken, want: “Het slapen in je

eigen gemaakte hut gaat DOOR!!!”
Wanneer de kinderen terug komen op het
terrein is het tijd voor de lunch. Na het eten zijn
de bouwers weer verder gegaan met de hutten
om deze te verfijnen en te verfraaien. Vlak
voor het naar huis gegaan nog even een
groepsfoto maken met alle bouwers en de
vrijwilligers. De kids gaan voldaan naar huis.
Eten, douchen, voorslapen, want vanavond
gaat het gebeuren: Ouderkijkuurtje,
Fakkeloptocht en natuurlijk slapen????? In je
eigen gemaakte hut. Morgen alweer jammer
de laatste dag van KSB 2016.
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Dagboek van “de Persmuskieten”:

ROUTE
FAKKELOPTOCHT
Start op het KSB terrein richting het café →
kruispunt rechts afslaan 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.

Vrijwilliger van de dag:
Vandaag is dat
Joris Terband.
Hij is 17 jaar oud
en woont in
Abbekerk. KSB
vindt hij super
leuk, vooral de
vrijdagavond.
Het is zijn 4e
keer als vrijwilliger. Later gaat Joris werken. Hij
volgt nu een opleiding voor interieurmaker.
Voorlopig is hij nog single, maar hij is wel een
echte meiden magneet, dus dat zal niet lang
meer duren. Zijn passie is voetbal en zijn idool
is Renee van der Gijp, want dat is een toffe
gast. Voor shoarma kan je hem wakker maken,
dat vindt hij namelijk heel erg lekker. Een
miljoen zou hij gebruiken om een groot huis te
kopen.

Vrijdag 6 mei:
Vanaf 08.30 uur gaan we dag beginnen met
een lekker ontbijtje op het terrein, verzorgt
door de catering mama’s. Koffie, thee, melk,
broodje en natuurlijk een eitje. Daarna zijn er
weer de nodige corvee diensten. Wanneer die
klaar zijn wordt het voor ons weer tijd om voor
verkeersregelaar te spelen, zodat alle kinderen
veilig op “de Bouwplaats” verschijnen.
Toen dat allemaal was gebeurt, zijn wij naar de
Spar gegaan om de eigenaar te interviewen
als “sponsor” van de dag. Dit gesprek ging erg
vlot, want Appie nam zelf het initiatief om alles
op te schrijven. Nu weer snel terug, want de
kinderen gaan naar het A.L.C. terrein voor de
Olympische waterspelen. Iedereen heeft het
erg naar zijn/haar zin gehad. Maar wat wil je
ook met zulk mooi weer. Weer terug op het
terrein, worden blaadjes uitgedeeld aan de
kinderen, met de informatie, wat er vandaag in
“de Spijkerbode “ te lezen valt. Het hek gaat
open en de bouwers keren huiswaarts. Voor
ons is het nu tijd voor een soepie en macaroni.
Hierna breekt er voor ons een groene periode
aan. Hierin kunnen we bijv. effies lekker
douchen of iets dergelijks. Om 20.30 uur
moeten alle vrijwilligers weer present zijne n
wordt er begonnen met het avondprogramma.
Vanavond: “HINTS”. Het verslag hierover is
elders in “de Spijkerbode” te lezen.
Tot morgen.
Wat kan je nog meer doen met een pallet?

Je eigen aarbeienbed/bak maken.
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Sponsor van de dag:
Vandaag is:
Ronald
Blaauwbroek
onze sponsor van
de dag. Ronald is
33 jaar komt uit
Abbekerk. Nu
woont hij samen
met Noortje in
Onderdijk. Het
leukste van KSB
vindt hij dat de
kinderen en de vrijwilligers op een hele leuke
manier vermaakt worden. Kinderen heeft hij
niet, maar zijn broer Frank helpt tijdens de
vrijwilligers avondjes. Zelf was hij voorheen
ook jaren actief als vrijwilliger. Nu heeft hij het
erg druk met zijn eigen notenkraam, maar
omdat hij KSB nog steeds een warm hart
toedraagt is Ronald’s Notenkraam alweer voor
het 7e jaar een vaste sponsor van het project.
Ronald is als werknemer begonnen bij een
notenkraam. Hij vond dit zo leuk werk, dat hij
inmiddels al 10 jaar te vinden is met zijn eigen
notenkraam. Dagelijks brand hij noten en
pinda’s op de markt en verkoopt hiernaast ook
nog vele soorten rijstcrackers, chocolade en
gedroogde zuidvruchten. Ronald wij van K.S.B.
hopen dat het je heel erg goed mag blijven
gaan en bedankt dat jij ook dit jaar het project
hebt geholpen als sponsor.
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Het spel der spellen van de vrijwilligers
“HINTS”
Al jaren gaat hier de strijd tussen de mannen
en de vrouwen. Wie gaat er dit jaar winnen?
Om 21.00 uur zit de stemming er al goed in.
De vrouwen hebben overleg, welk woord moet
hoe worden uitgebeeld. Bij de mannen wordt
Martijn de Groot al zenuwachtig en treft ook
zijn voorbereidingen terwijl de andere mannen
zingen en veel lol maken met elkaar. Om 21.45
is de jury klaar en kan het spel der Spellen
beginnen. De toss wordt gewonnen door de
vrouwen en zij mogen dus beginnen met de 1e
opdracht. Een hele tijd gaat het gelijk op, maar
op een gegeven moment lukt het aan de
vrouwenkant een opdracht niet binnen de tijd
te raden en hebben de mannen kans om op
een voorsprong te komen, door deze opdracht
van de vrouwen af te pakken. En dat lukt. De
voorsprong wordt niet meer uit handen
gegeven. Tijdens de pauze is er natuurlijk
zoals alle jaren, het wereldberoemde:
“K.S.B. Tukkie Speciaal”. Er wordt uiteindelijk
gewonnen door de mannen met 3 punten
verschil. De mannen zijn helemaal gek
geworden van blijdschap, terwijl er in het
vrouwenkamp een bedrukte sfeer heerst.
Gelukkig duurt dit niet lang en wordt er door de
alle vrijwilligers tot in de kleine uurtjes door
gefeest. Na 18 jaar K.S.B. is de totale stand:
12 voor de vrouwen en 6 voor de mannen.

EHBO:
Vanmorgen
gestart op het
zwembad een
paar
schaafwondjes
1 neus
enkeltje. Op het
veld alweer
snel de eerste
splinters en pleisters uitgedeeld. Na heel veel
smeren en koelen zijn Bianca en Mariska de
dag goed doorgekomen.
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Meisje van de dag:
Hallo is ben Milou Dam ik
ben 10 jaar oud en woon in
Abbekerk. Ik zit op de
school OBS De Plaats in
groep 6. Kleur blauw is de
groep waarbij ik bij het
huttendorp ben ingedeeld.
De begeleiders van onze
groep zijn Brian en Mark. Dit is de 3e keer dat
ik meedoe aan KSB. Het leukste vind ik het
huttenbouwen en het slapen in de hut. De hut
bouw ik samen met Viviënne, Tristan, Puck,
Julia en Roos. Patat vind ik het aller lekkerste
om te eten. Verkering heb ik (nog) niet. Later
wil ik paardrijdster worden. Mijn broer Justin
doet mee als vrijwilliger bij de pers en broer
Tymon als bouwer. Als sport doe ik aan
voetbal bij ALC. Met een miljoen zou ik een
paard kopen.

“Wist je dat …….?”
 Er al bijna 400 eieren gekookt en
gebakken zijn.
 Er 7 MoederBoederKoeken zijn
gabakken?
 Er voor meer dan € 80,00 snoep
doorgaat bij “de Persmuskieten”?
 Hints dit jaar is gewonnen door:
de mannen?
 Ilse Kool het hel project haar mond niet
even kan houden?
 Er bijna 1900 tierips zijn gebruikt?
 Jeffrey vrijwilliger van oranje de eerste
nacht heel erg
lekker geslapen
heeft in de tent?
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Vereniging van de dag:
Vandaag interviewen
we Klaas de Snaijer,
Bestuurslid bij
A.L.IJ.V. Deze letters
staan voor Abbekerk
Lambertschaag IJs
Vereniging. Bij deze
IJs vereniging is
K.S.B. al jaren te gast.
Zolang als K.S.B. bestaat wordt het project
hier gehouden. We mogen elk jaar de ijsbaan
gebruiken als “Bouwterrein” en het ijsboetje
dient al jarenlang als crisiscentrum waar “de
Spijkerbode” wordt gemaakt. A.L.IJ.V. bestaat
zo ongeveer 115 jaar. Zij organiseren diverse
activiteiten zoals, het lesgeven aan leerlingen
op de ijsbaan in Hoorn, toertochten, korte
baanwedstrijden (als er ijs is). Ook is er
jaarlijks een veldloop in Abbekerk en de dikke
banden race tijden de kermis zijn en vast
onderdeel van de ijsvereniging. Klaas is
jarenlang penningmeester geweest. Maar als
chauffeur op een vrachtwagen had hij hier
geen tijd meer voor. Nu is Klaas met pensioen
en daarom ook weer terug gekeerd als
bestuurslid. Nu even persoonlijk over Klaas:
Klaas de Snaijer is 64 jaar en woont al
jarenlang in Abbekerk. Zijn beide zoons
hebben een stucadoors- en spuitbedrijf en zijn
al jaren vaste sponsors van dit project. Jeroen,
1 van de 2 heeft ook in het bestuur van KSB
gezeten. Klaas eet het liefst van alles en nog
wat, maar de “MoederBoederKoek” staat
boven aan het lijstje. Aan sport doet Klaas aan
de wandelsport en vindt daarnaast nog heel
veel plezier bij autorijden.
Klaas, wij willen jou en de rest van de
ijsvereniging wederom bedanken voor het
gebruik van de ijsbaan en de ijsboet en hopen
hier nog jaren gebruik van te kunnen maken.
TOP – GRANDIOOS – GEWELDIG!!!
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Bestuurslid van dag:
Een oude rot van K.S.B.
Zijn naam is Koen Hubers, 24 jaar en
timmerman van beroep en
woonachtig in Abbekerk.
Koen heeft 4 jaar als
vrijwilliger meegedaan en
vond het toen tijd worden
voor promotie. Hij is nu
alweer 6 jaar Bestuurslid.
Als belangrijkste taak voor
het project is dat hij zorgt
dat er voldoende hout bij elkaar wordt
gesprokkeld zodat iedereen kan
huttenbouwen. Koen vindt K.S.B. een onwijs
mooi project en het leukste hieraan vindt hij de
gezelligheid tussen de kinderen en de
vrijwilligers.
Koen heeft (nog) geen verkering en woont nog
thuis. Dit komt mede omdat zijn moeder nog
steeds goed voor hem zorgt. Het liefst eet hij
een broodje Döner. Koen heeft ook andere
familieleden die meedoen. Broer Rick helpt
met het timmeren bij een groep en broer Giel is
de “K.S.B. DJ” in de radiowagen. Laatste vraag
aan Koen: Wat zou je doen met een miljoen?
“Een mooi vrijstaand huis en een mooie auto
kopen. Blijft er nog wat over, wil ik K.S.B. ook
nog sponsoren”.
Jongen van dag:
Hoi Iedereen, mijn naam is Ilias, ik ben 11 jaar
en woon in Oostwoud. Ik
zit op basisschool
“de Koet”. Vandaag ben ik
gekozen als jongen van
dag. Ik ben ingedeeld bij
de kleur oranje en Jeffrey
is onze begeleider. Het
allerleukste aan KSB vind
ik het huttenbouwen en
daarom doe ik alweer voor de 3e keer mee. Dit
jaar bouw ik mijn hut met mijn vrienden: Pim,
Steffan, Tim en Thierry. Mijn idool is Neymar
van FC Barcelona en later wil ik net zo goed
kunnen voetballen als hij!! Als ik nt zoveel zou
verdienen als Neymar, zou ik een duur huis en
een grote kopen en het overige geld wil dan
aan de arme geven. Doei!!
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Vrijwilligers van het eerste uur ….

Hoi, wij zijn “de Catering Oma’s”:
Marianne Mol & Lien Boeder. Marianne is de
moeder van onze KSB voorzitter, Monica. Lien
is de moeder van Jan en Carina, Jan als
Penningmeester en Jan & Carina zijn samen
verantwoordelijk voor “de Spijkerbode”. Lien is
ook de bedenkster van de
“MoederBoederKoek”. Marianne en Lien zijn
vrijwilligers van het eerste uur. Toen werd er
nog gekookt in een oude “Pipo” wagen en alles
was heel primitief. Elk jaar werd het beter en
nu ziet alles er bijna professioneel uit. Deze
twee catering oma’s hebben al heel wat uurtjes
in het project zitten. De eerste 8 jaar waren zij
het vaste gezicht voor het koken en bakken
van eieren, broodsmeren, koffie- en thee
zetten, limonade maken voor de kinderen en
de warme “prak” maken verzorgen voor de
vrijwilligers. Wij hebben altijd met heel veel
plezier en lol geholpen en hopen dat dit project
nog heel lang mag blijven bestaan. Iedereen
nog heel veel succes en plezier.
Misschien tot volgend jaar:

“de Catering Oma’s”.
Herkenningsteken Paars:
Het
herkenningsteken
is gemaakt door
Mike, Arco, Tim en
Lieke. Omdat het
thema dit jaar
Olympische
Spelen is, hebben
we gekozen voor de mascotte van de
aankomende Olympische Spelen.
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Dagboek van “de Persmuskieten”:
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Zaterdag 7 mei:
Vanochtend gingen we weer vroeg uit de
veren. En ondanks het gisteravond erg laat
was geworden stonden we allemaal om 08.30
uur met een big smile op het KSB terrein. Even
ontbijten, want het wordt weer een lange dag
vandaag. Toen alle kinderen waren
gearriveerd, begon de opstelling om naar het
zwembad te gaan. Netjes in een hele grote rij 2
aan 2. De weg was afgezet, dus konden we
allemaal zo doorlopen. Bij het zwembad
aangekomen was het snel omkleden en zo
snel mogeijk het water in. Lekker verkoeling.
Wij van de pers hebben gauw wat foto’s
genomen en moesten dan weer snel terug
naar het terrein om de stukjes voor “de
Spijkerbode” af te schrijven. Ook voor morgen
al een aantal dingen doen, want dan gaan de
kinderen eerder naar huis als normaal. Wat er
de rest van de dag is gebeurt lees je morgen in
de laatste krant van dit prachtige project.
Tot morgen.

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.

PROGRAMMA zondag 8 mei 2016:
07.00 uur
07.30 uur
08.30 uur
08.45 uur

Oplossing Sudoku 2
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Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2016

Opstaan
Ontbijt bij de eigen hut
Rommel in en om de hut opruimen.
Iedere groep gaat iets voor het
afscheid doen.
09.00 uur Afsluiting met zijn allen.
09.15 uur Spijkerbode wordt uitgedeeld.
09.30 uur De kinderen gaan naar huis en de
vrijwilligers beginnen met
opruimen.
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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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Foto’s zie: www.kinderspelenbouw.nl

Zaterdag 7 mei 2016

jaargang 18

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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