Donderdag 25 mei 2017

PROGRAMMA donderdag 25 mei 2017:
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
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.
MEDEDELINGEN:
- neem je goede humeur mee
- zorg dat de kinderen dichte schoenen
aan hebben i.v.m. 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
29 mei worden opgehaald bij het ijsboetje
(persboet) 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.
- De foto’s van K.S.B. 2017 zijn vanaf
nu te zien op:

www.kinderspelenbouw.nl
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Het telefoonnummer van KSB is:

06-23245695
Het e-mailadres is:

ksb_abbekerk@hotmail.com
Van de voorzitter:
Mijn naam is Ilse Blank.
Dit jaar voor de 1e keer
voorzitter van dit
grandioos project.
Al enige jaren ben ik
actief in het bestuur en
daarvoor was ik vrijwilliger bij het timmeren
van de hutten. De voorbereidingen (die al zijn
begonnen in oktober
van 2016) zijn heel goed
verlopen. We hebben dit
jaar weer genoeg hout, fakkels, lampionnen,
plastic voor de hutten, en knutselspullen. De
vrijwilligers hebben weer prachtige
herkenningstekens (met als thema “sprookjes”)
gemaakt voor de groepen. Het zijn gewoon
kunstwerken. De afgelopen dagen is er keihard
gewerkt om alles op tijd af te krijgen.
Met de weersvoorspellingen voor de
aankomende dagen kan dit project niet meer
stuk. Vanmorgen stonden de kinderen alweer
vroeg juichend voor de poort. De stemming zit
er weer goed in. Na een paar mededelingen
werd er om 10.00 uur gezamenlijk afgeteld. De
poort gaat weer open en de “Huttenbouw” is
weer van start gegaan. Iedereen heel veel
plezier en succes met het bouwen.
Tot morgen……….

Wist je dat…….
 Quintin, een persmuskiet, te laat was bij
de vrijwilligersavond, omdat zijn haar
niet goed zat.
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Herkenningsteken van de dag:
De keuze is gevallen op
de groep met de kleur
paars. Het
herkenningsteken is
Rapunzel. De
vrijwilligers hebben
hiervoor gekozen,
omdat Rapunzel altijd
een paarse jurk draagt.
Met z’n allen (8 man)
hebben ze vorige week knijterhard gewerkt
om dit herkenningsteken op tijd af te krijgen.
Eigenlijk hebben ze met 9 man hieraan
gewerkt, want de creatieve geest van Dave telt
voor 2. De hele groep vond Rapunzel een
goed idee, ze geven hun teken een 10 als
cijfer. En ze zijn er ook van overtuigd dat hun
teken het mooist is van allemaal.

Vrijwilligersavond:
Gisteravond moest iedereen van de
begeleiders om 19:30 aanwezig zijn op het
bouwterrein. We kregen informatie over de
komende dagen en een demonstratie van
brandweer over het gebruik van brandblussers.
Daarna hebben we met z’n allen de wedstrijd
van Ajax gekeken. Voor de wedstrijd was het
heel gezellig en leuk. Helaas heeft Ajax met 20 verloren.
Na de wedstrijd bleven de meeste vrijwilligers
nog wat drinken. De sfeer was een beetje te
neergeslagen door het verlies, maar het bleef
ondanks het verlies toch wel gezellig.
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Jarige van de dag
Sara Helms is vandaag 8 jaar
geworden. Zij woont in
Midwoud en zit daar in groep 4
op OBS de Koet. Ze heeft
verkering met Jesse. Het
maakt niet uit welk eten je haar
voor zet, ze vindt namelijk
alles wel lekker. Ze handbalt en turnt. Haar
idool is Maan van the Voice of Holland, omdat
ze zo mooi zingt. Later wil ze graag moeder en
juf worden.
Dit is de 1e keer dat Sara meedoet aan KSB,
ze zit bij groep paars. Ze maakt de hut samen
met Melanie, Ilse, Tessa en Roos. De
begeleider van hun hut is Bóinn. Tot nu toe
vind Sara het timmeren het leukste. Haar broer
Luuk doet ook mee aan KSB. Van een miljoen,
zou Sara op vakantie gaan.
Sara wij wensen jou nog een hele fijne
verjaardag.

Dag van de EHBO
240 Kinderen met een
hamer??! Zal dat goed gaan?
Ja, de EHBO is zeker welkom
deze dagen ;). En 3x raden
wie vandaag de eerste waren
met een splinter …. juist de vrijwilligers!!
Pleisters plakken, splinters plukken, vingers
koelen, azijn doekjes op brandnetelplekken,
maar ook de zonnecreme vloeide rijkelijk deze
dag. En natuurlijk dropjes!!
Debbie en Natascha hebben zich niet verveeld

Vrijwilliger van de dag:
Japio (Jaap de Jong) is 53
jaar oud en is getrouwd met
Ageeth, samen hebben
hebben zij 2 zonen. Onze
zoon Nico doet ook mee aan
KSB, hij is hoofdvrijwilliger bij
groep rood. Wij wonen in
Abbekerk en van beroep ben
ik tegelzetter. ’s Nachts kan je mij wakker
maken voor biefstuk met aardappels. Mijn
sport is de motorsport. Mijn idool is Valentino
Rossie,
omdat hij zo goed kan motorrijden. Later wil ik
graag gaan rentenieren. Bij KSB ben ik
zaagmeester en dit doe al weer voor de 8e
keer. Ik vind de omgang met de kinderen het
leukste van dit prachtige project. Indien ik een
miljoen zou winnen, zou ik dit goed investeren.
Verder wil ik meedelen dat iedereen moet
proberen gezond te blijven en vooral veel lol te
maken.
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Meisje van de dag:
Mijn naam is Roos Boelis en ik ben 10 jaar. Ik
woon in Abbekerk en zit in
groep 7 op OBS de Plaats.
Mijn oudste zus schminkt bij
de knutselhoek en mijn
andere zus is ook aan het
timmeren. De sport die ik
doe is schaatsen. Mijn
lievelingseten is Pizza van papa. En nee ik heb
(nog) geen verkering.
Ik zit in groep blauw en maak de hut samen
met Sarah, ,Lieve, Maggy, Zoë, Robyn, Lieke,
Kiki en Fennah. Lynn is onze begeleider. Dit is
de 5e keer dat ik mee doe aan KSB. Het
leukste van KSB vind ik het bouwen van de hut
en het slapen in onze eigen gebouwde hut.
Als ik ooit een miljoen zou winnen, zou ik een
hond kopen.

Herkenningsteken van de dag:
De groep en kleur Wit
heeft als
herkenningsteken Olaf
gekozen. De vrolijke
en populaire
sneeuwpop uit het
sprookje “Frozen”. In 2
dagen tijd is het
herkenningsteken
gemaakt. De medewerkers van wit geven hun
teken een 10 door de creatieve inspiratie van
de meiden. Het idee om Olaf te maken vonden
ze met z’n allen een heel goed idee. Het
herkenningsteken is zowiezo het mooiste
teken, dat komt door de mooie neus van Olaf.
Olaf is gemaakt door 6 personen, maar het
meest door Minoesch, Bente en Floortje, door
hun creatieve inbreng.
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Lunchbox Idee
PANNENKOEKMUFFINS
Ingrediënten voor 8 stuks
100 gr bloem
1 el bakpoeder
1 ei
250 ml melk
1 appel
Snuf zout
Snuf Kaneel
Scheutje
zonnebloemolie
Materialen
Muffinvorm
Muffinvormpjes, liefst siliconen.
Zo maak je het
Verwarm de oven voor op 175 graden (hete
lucht). Doe de bloem in een kom en voeg het
zout toe.
Voeg het ei toe en daarna beetje voor beetje de
melk en een scheutje zonnebloemolie. Klop het
beslag tot een gladde massa, net zoals een
gewoon pannenkoekenbeslag. Voeg op het laatst
het bakpoeder toe en meng het geheel door
elkaar.
Snij de appel in stukjes en bestuif deze met wat
kaneel. Leg de muffinpapiertjes in de muffinvorm.
Giet het beslag in de vorm en verdeel de stukjes
appel over de 8 vormpjes.
Bak de pannenkoekmuffins in ongeveer 25 - 30
minuten af in de voorverwarmde oven.
Serveer de muffins met poedersuiker.

Stukje van de knutselhoek:
Wij zijn van de
knutsel, wij
verzorgen het verf
en schminken van
de kinderen.
Het is hier super
gezellig en er
komen een
heleboel kinderen
voor schminken en voor verf. De kinderen
vinden een draak op hun gezicht het leukst.
We maken er mooie kunstwerken van. De
kinderen maken mooie dingen voor hun hut.
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Dit kan je ook maken met een pallet:

Jongen van de dag:
Jonas Boelhouwer mag
vandaag als jongen van de
dag in de Spijkerbode. Hij
woont in Abbekerk en zit in
groep 2 van OBS de
Plaats. Hij eet het liefst bij
McDonalds. Later wil hij
niks worden. Hij heeft geen
verkering. Er doet verder
geen familie aan KSB. Hij zit op voetbal een
idool heeft hij niet.
Dit is de 1e keer dat hij meedoet aan KSB. Het
bouwen van de hut vindt hij erg leuk. Doortje is
degene die helpt bij het bouwen van hun hut.
Als hij een miljoen zou hij een motor kopen.
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Sponsor van de dag:
De sponsor die we de 1e dag van K.S.B. in
schijnwerpers willen zetten is de Buiten
Schoolse Opvang “Catootje”. Hiervoor hebben
we een gesprek gehad met Inge van Oeffelen.
Inge is 57 jaar en runt al 12 jaar de B.S.O.
Catootje. Inge is dit werk gaan doen nadat zij
was gestopt met het verkopen van snoep op
de markt. Inge is dit werk gaan doen, omdat zij
dit erg leuk vindt en hier een opleiding voor
heeft gevolgd. De B.S.O. sponsort de
huttenbouw, omdat het een geweldig project is
en dat dit nooit mag verdwijnen uit het dorp.
Voor de hoeveelste keer zij haar steentje aan
dit project heeft verbonden weet zij niet meer
zo precies. Het leukste van K.S.B. vindt Inge,
eigenlijk alles, het bouwen, zingen, dansen,
spelen, activiteiten op het A.L.C. terrein, de
fakkeloptocht, het slapen van de kinderen in
hun eigen gemaakte hut, kortom: ALLES.
Ook heeft Inge 2 kinderen die meedoen, de
oudste zoon Dave zit voor het eerste jaar in
het bestuur en is daarvoor meerdere jaren
hoofdvrijwilliger geweest en heeft ok geholpen
met bouwen. De andere zoon Jeroen helpt al
jaren mee in een groep om te zorgen dat er
door de kinderen mooie hutten worden
gebouwd. Jeroen is dit jaar te vinden in de
groep zwart. Inge geeft nog even een paar
antwoorden op de volgende vragen:
Wat is je lievelings eten: Het allerlekkerste vind
ik vis. Of ik sport? Nee daar heb ik geen tijd
voor. Wat ik zou doen met een miljoen? Een
groot deel van het bedrag aan goede doelen
geven en een klein gedeelte houden voor mij
en mijn gezin. Verder wil ik iedereen een
gezellig project toewensen. Aan het weer zal
het niet liggen, want er is erg mooi weer
voorspelt de aankomende dagen.
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Aladin
Appel
Ariël
Assepoester
Dwerg
Elf
Fee
Geitjes
Gelaarsde kat
Glazen kist
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Grimm
Heks
Kabouter
Kasteel
Prins
Prinses
Rapunzel
Repelsteeltje
Reus
Rover
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Sinbad
Spinnewiel
Tondeldoos
Trol
Wolf
Wonderlamp
Zeemeermin
Zwavelstokjes

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. …. en de 40 rovers
2. zij/hij werd later een mooie zwaan
3. Hier droomt een meisje van.
4. Zij laat het sneeuwen door kussen te schudden
5. Strooit zand in jouw ogen, zodat je gaat slapen
6. Van haar moest Assepoester hard werken
7. Zij prikte zich aan een spinnewiel
8. Als hij liegt, groeit zijn neus
9. Verdwaalden in het bos en vonden een huisje
10. ….. helpt roodkapje haar oma bevrijden
Verticaal ontstaat een woord.

De overgebleven letters vormen een zin.
Denkertje:

i

t

o

2

m

 p

e

e

Sudoku 1
7 2 1
5 8
1

9 5 8

4

4

1

2

7

8 6 5
2 1 7
4 9 3

3
9 5
2

9 2
4
6 5
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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

Donderdag 25 mei 2017

“Nieuw Bestuurslid” van de dag:
Hallo, Ik ben Jeffrey Sijm, 23
jaar en woon in Midwoud & heb
verkering met het mooiste
meisje van de wereld, Debbie.
Om de kost te verdienen ben ik
in het dagelijkse leven
interieurbouwer. Het liefst eet ik
Drop of Boerenkool met worst.
Om te zorgen dat niet al teveel in de breedte
groei, doe ik mijn vrije tijd aan Fitboksen. Ik zit
dit jaar voor het eerst in het bestuur en ben
daar erg trots op. Hiervoor ben ik 6 jaar
vrijwilliger geweest en mocht ik helpen met het
bouwen, samen met de kinderen. Dit heb ik
altijd met heel veel plezier gedaan. Mijn taken
binnen het bestuur bestaan uit het vragen en
werven van sponsors, (zonder deze giften is
het absoluut onmogelijk om zo’n geweldig
project mogelijk te maken) en ik verzorg het
avond programma voor de vrijwilligers. (Ook
zonder hun hulp is de
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Dagboek van de pers:
Dit was de eerste keer dat we meedoen als
vrijwilliger aan KSB. We moesten gisteravond
om 19:30 aanwezig. Er werd informatie
gegeven of het project en we mochten een
brandje blussen. Daarna gingen we voetbal
kijken. Jammer dat Ajax heeft verloren.
Ondanks deze telleurstelling gaan we vandaag
zorgen voor een mooi krantje.
Om 10:00 ging de poort open en mochten alle
kinderen naar binnen. Alle kinderen gingen
naar hun groep een spelletje doen. Daarna
mochten de eerste groepen pallets halen, ze
renden naar de houthoek. Dat vonden we een
mooi gezicht. Eindelijk konden ze beginnen
met timmeren. Na het eten ging een deel van
de kinderen spelletjes doen bij ALC. Er was
ook een brandweerspuit. Daarna afdrogen,
aankleden en weer terug naar het bouwterrein.

huttenbouw niet mogelijk) Kortom, zonder
vrijwilligers en vrijwillige bijdragen kan dit
mooie project NIET bestaan.
Ik wil dan ook iedereen die op welke manier
dan ook hebben geholpen aan het project,
ontzettend bedanken. En voor nu: alle
kinderen en vrijwilligers heel veel plezier de
komende dagen.
PROGRAMMA vrijdag 26 mei 2017:
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: 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.
Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2017
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SPONSORS HUTTENBOUW 2017
A. van der Wolff Verzekeringen
Administratiekantoor Sinnige
Autobedrijf Gerard Mooij
Autobedrijf Keijzer
Bakker de Houthandel
Bloembinderij Nellie
BSO Catootje
Buck Bouw "Spijkerharde Kwaliteit"
Café de Post
Christine Pedicure
D. Keijzer Sloopwerken B.V.
De Oude School
Gemeente Medemblik
Hilhorst Bouwbedrijf
Karls Vloeren & Interieur
Koos Verbart en Zoon Installatietechniek
Kroon en Meijer Metselbedrijf
Meijners & Groot Bestratingen
Het Nieuwe Bonte Paard
Old Wood
Rabobank Horn – Midden West-Friesland
Ronald's Notenkraam
Sauna de Bongerd
Sinnige In’s & Out’s
Supermarkt Spar van Santen
Stucadoor & Spuitbedrijf De Snaijer
Tankstation Lambertschaag
van Saarloos "vlees- & vleeswaren op de markt"
de Verwer Schildersbedrijf
Zonwering Nederland

En natuurlijk danken wij al onze

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

Vrijwilligers

die aan dit project hebben
meegewerkt!!
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Onze dank gaat ook uit naar de volgende organisaties en personen voor
hun Medewerking in welke vorm dan ook:
Bouwbedrijf Bruijns
B.B.A. Preventie
Brandweer Medemblik, Blusgroep Abbekerk
Jongerencentrum "de Bunker"
Frans Feld
Clondalkin Flexible Packaging
Dorpshuis "de Nieuwe Haven"
Gourmet
Grasdrogerij Hartog
Hiemstra B.V.
Honing Metaal
Huiberts Gevelbouw
IJsverenigng A.L.IJ.V.
Intal Aluminium Kozijn en Vliesgevelsystemen
JET BIK
Kuijper Zouthandel
Johan Ros
De Lange B.V. Houtvezel & Zaagsel
Mixfix B.V. Koffie & Koffiemachines Monica Bruinsma
Nederlandse Spellenfabriek
Pallet Plaza
Rabobank Hoorn Opmeer Zwaagdijk
Richard Schouten
Stichting J.O.N.K. Geluid, Verlichting, Partytenten
TGL – Tegels en Tegelzetters
Vader Toiletwagen Verhuur
VELDBOER EENHOORN Horeca & Grootverbruik
Verwol Project Afbouw
Douwe de Vries
Via Sofia Reclamegeschenken
Vlaar Grondverzet
Voetbal Vereniging A.L.C.
J.C. Zutt Dienstverlening en Verhuur
Zwart Infracare
Pascal Kasten
Zwembad "de Spetter"
Website Beheer K.S.B.
Randy de Vries
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Opmeer
Alkmaar
Abbekerk
Abbekerk
Wieringerwerf
Abbekerk
Hoogkarspel
Abbekerk
Middenmeer
Zwaagdijk-Oost
Opmeer
Abbekerk
Opmeer
Opmeer
Stompetoren
Ursem
Leeuwarden
Medemblik
Almere
Zwaagdijk
Abbekerk
Abbekerk
Wormer
Barsingerhorn
Zwaag
Opmeer
Zwaag
Benningbroek
Abbekerk
Abbekerk
Wervershoof
Abbekerk
Abbekerk
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