Vrijdag 26 mei 2017

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.

MEDEDELINGEN:
- neem je goede humeur mee
- zet je naam op je hamer
- zorg dat de kinderen dichte schoenen
aan hebben ivm eventueel verdwaalde
spijkers
- 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
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. 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:
Wat een stralend weer
hebben we! Dat maakt het
project toch extra leuk.
Gister hebben de kinderen
de hele dag gebouwd. Er
staan alweer prachtige
hutten. Omdat het zo warm
was, zijn we waterspellen bij
ALC gaan doen. De
zeepbaan blijft een succes
Vandaag is het weer zonnig
en stond er een sprookjestocht op het
programma. De kinderen zouden in groepjes
op zoek naar sprookjesfiguren om
puzzelstukjes te verzamelen, maar helaas
bleek het veel te heet en gaan ze rechtstreeks
naar de stormbaan bij ALC.
Morgen wordt het nog heter, dus we zullen nu
eerst brainstormen over een
alternatiefprogramma. Wat een luxe probleem!
Jarige van de dag:
Rowan Stuijts is vandaag
11 jaar oud geworden. Hij
woont in Abbekerk en zit in
groep 7 op de Piramide in
Hoorn. Rowan zit in groep
blauw. Voor zijn verjaardag
heeft hij een pennyboard
en een bestuurbare auto
gekregen Op zijn partijtje
gaat hij naar een trampolinepark Met Sander
dit jaar als begeleider doet Rowan dit jaar al
voor de 5e keer mee aan KSB. Samen een hut
bouwen met Flann, Zapp, Stefa, Tycho vind hij
het leukste van KSB. Een pizza kan er altijd in.
Hij heeft een relatie met Robyn. Hij heeft een
familielid die meedoet aan KBS en dat is Ilene.
Mijn idool is Messi, omdat hij een goede
voetballer is. Met een miljoen zou hij een villa
in Limburg kopen. Hij wenst iedereen een fijne
KSB.
Foto’s zie: www.kinderspelenbouw.nl
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Vrijwilligersavond:
We gingen gisteravond om 8 uur verzamelen
en om 8:30 startte het avondprogramma. Het
was gezellig en er was een kampvuur.
We hebben met zijn allen bingo gedaan met
allemaal leuke en vieze opdrachten zoals
rauwe eieren, je been vastg tapen aan een
stoel, pepers eten en een taart in iemand zijn
gezicht gooien, het hele potje zeepsop in je
hand vast houden. Kortom het was een super
leuke avond met veel vreugde.
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Wist u dat….
-

De eerste verwonding al voor het begin
van de huttenbouw een feit was.
Bestuurslid Moreno kreeg een haak
van een spanband op zijn hoofd bij de
opbouw van het terrein.

Sudoku 2
Jongen van de dag:
Hallo, mijn naam is Daan
Schouten. Dit is het eerste
jaar dat ik meedoe aan de
huttenbouw. Ik doe mee,
omdat het mij leuk lijkt om
hutten te bouwen. Ik zit in
groep rood en Nina helpt ons
(Isa, Arne, Tara, Koen, Sam en Lucas) met het
bouwen van de hut. Mijn broer doet ook mee
aan KSB.
Ik woon in Hauwert en zit daar op OBS de
Vijzel in groep 5. Het liefst eet ik Pizza. Ik heb
verkering met Floortje. Later wil ik graag
plafond spanner worden. Sport doe ik zelf niet
maar ik vind voetbal heel leuk. Met een miljoen
zou ik een kartbaan maken.
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Dit kan je ook maken met een pallet:

Herkenningsteken Blauw:
Vandaag staat het
herkenningsteken
van blauw in het
zonnetje. Na lang
brainstormen over
welk sprookjes
figuur er op het
bord moest komen te staan, is het de geest
van Aladin geworden. Lotte heeft samen met
Mark de tekening gemaakt. Daarna hebben we
met het hele team de geest met zorgvuldige
hand geverfd. Het koste redelijk wat tijd maar
dan heb je ook wat.
Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2017
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Herkenningsteken geel:
Belle was het eerste
Disneyfiguur dat bij de
kleur geel in het hoofd
van team geel opkwam
Mark heeft de tekening
gemaakt, de rest van het
team heeft het bord
geschilderd en
opgefleurd met
bloemetjes.. De taakverdeling was perfect en
het resultaat kon niet beter.

Vrijwilliger van de dag:
Doortje Wilbrink is vandaag
vrijwilliger van de dag. Ze woont
in Opperdoes, is 16 jaar en zit
op de OSG in Hoorn. Je kan
haar wakker maken voor
lasagne. Ze is voor de 2e keer
als vrijwillliger en daarvoor heeft
Doortje al 7 jaar meegedaan als deelnemer.
Dit jaar is ze begeleider bij groep Wit en Geel.
Ook heeft Doortje nog een zus (Sophie) die
meedoet als vrijwilliger. De reden waarvoor zij
vrijwilliger is geworden komt doordat zij het
een hartstikke leuk project vindt, zowel voor de
kinderen als de vrijwilligers. Doortje heeft de
ware liefde nog niet gevonden. (maar je weet
nooit wat er tijdens zo’n project kan gebeuren)
Wanneer Doortje een grote meid is geworden
wil ze graag dokter worden. Naast het
vrijwilligerswerk en school speelt Doortje graag
hockey. Ook heeft zij een Idool: Stephan de
Vries. Laatste vraag Doortje, wat zou jij doen
met een miljoen? “Een wereldreis maken”.

Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2017
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Lunchbox Idee
Wraps met ham en eiersalade:
Ingrediënten
- Rucola
- Eiersalade
- Plakjes ham
- Wraptortilla’s
Bereidingswijze
Beleg de wraptortilla's
met de plakjes ham en
de eiersalade.
Leg in het midden een pluk rucola en rol de
wraps stevig op.
Snijd de wraps schuin doormidden en verpak
ze strak in plasticfolie

Meisje van de dag:
Hoi, mijn naam is Lisa en
ik ben 6 jaar en ik woon in
Abbekerk. Ik zit in groep 3
op Basisschool “de Plaats”
in Abbekerk. Ik zit bij
groep geel en vindt het
daar heel leuk. Mijn
begeleiders zijn Rosan en
Xena. Dit is mijn eerste
keer dat ik meedoe aan de
huttenbouw. Het leukste van KSB vind ik de
spelletjes. Ik maak de hut met Julia, Leroy en
Suzanne. Mijn lievelings eten is Pizza. Ik heb
verkering met Dave en daar hoop ik later heel
rijk mee te worden. Ik zit op dansen en mijn
idool is Bruno Mars, omdat hij heel goed kan
zingen. Als ik een miljoen zou hebben, koop ik
een heel groot huis. Ik hoop dat iedereen veel
plezier heeft deze dagen bij KSB.

Foto’s zie: www.kinderspelenbouw.nl
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Sponsor van dag:

Danny is kok, op de vraag wat hij zelf het liefst
eet, is het even stil. Eigenlijk lust Danny alles,
maar vooral Indisch heeft zijn voorkeur en
gerechten waarin streekproducten zijn
verwerkt.
Dit geldt ook voor zijn kookkunsten, Indisch en
koken en werken met streekproducten.
Danny & Monique sponsoren dit jaar de vele
vrijwilligers die dit project mogelijk maken. Zij
zullen voor hen een complete maaltijd bij
elkaar koken op de zaterdagavond (ca. 80
vrijwilligers).

Antwoorden puzzels spijkerbode 25 mei:
Vandaag willen wij een nieuwkomer onder de
sponsoren in de schijnwerpers zetten. De
keuze is gevallen op Danny & Monique
Molenaar van Café de Post uit Midwoud.
Doordat Monique het op dit moment even druk
heeft doet Danny het woord en beantwoord de
vragen die door de “Persmuskieten” worden
gesteld. Danny is 43 jaar en net als zijn vrouw
zijn zij afkomstig uit Midwoud. Ze hebben 2
kinderen die ook meedoen met de Huttenbouw, Dylan & Jasmin. Sinds een jaar runnen
zij met heel veel plezier Café de Post. Het
werk wat zij doen bestaat uit: het runnen van
het café, verzorgen van lunch & diner, catering
(aan huis) zaal verhuur en je kunt er terecht
voor feesten & partijen. Zoals je ziet het is heel
veelzijdig werk en alle dagen zijn weer anders.
Dat maakt dit werk ontzettend leuk om te doen.
Danny doet de keuken en de catering en
Monique staat vaak in de bar en doet de
bediening. Voordat zij dit café overnamen
hebben zij bij diverse andere horeca
gelegenheden gewerkt. Danny zit al ruim 25
jaar in de horeca. Hiervan heeft hij ruim 4 jaar
in de keuken gestaan van café ’t Bonte Paard
te Abbekerk. Het is dit jaar voor het eerst dat
zij sponsor zijn van de huttenbouw. Reden
hiervoor is dat Danny & Monique dit project
een goed initiatief vinden waar jongeren
samen leren werken met kinderen en
andersom.
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Woordzoeker: Markies van Carabas
Denkertje: Petemoei
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Nieuw Bestuurslid van de dag:
Hallo luitjes, mijn
naam is Dave
Zutt, ik ben 25
jaar en woon in
Abbekerk.
Nadat ik 12 jaar
als vrijwilliger heb
meegewerkt bij
Kinder Spel &
Bouw ben ik
gevraagd om mijn
steentje bij te dragen binnen de organisatie
van dit mega project. Hier kon ik geen nee
opzeggen. Mijn taken binnen het bestuur
bestaan uit: het verzorgen van het
avondprogramma voor de vrijwilligers en
zorgen voor een natje en een drogie voor deze
mensen. Het is een kinderproject, maar in de
avond proberen we het voor de vrijwilligers ook
gezellig te maken. Want ook deze mensen
moeten we te vriend houden, want ze zijn
onmisbaar en we hebben ze elk jaar weer hard
nodig. Dat de vrijwilligers dit waarderen is goed
te merken, want we hoeven geen mensen te
vragen. We moeten zelfs bijna een reserve lijst
maken voor de vrijwilligers, omdat iedereen wil
meedoen. Dan doe je het als organisatie toch
niet slecht.
Goed, verder over waarom ik meedoe…..
Ik vind het een onwijs mooi project en het is
prachtig dat je de kinderen kunt vermaken en
zij een onvergetelijke week kan bezorgen. Het
is een gezellige boel.
Even over mijzelf: Ik heb de opleiding
Communicatie Wetenschappen afgerond en
voor mijn beroep ben ik Seo specialist. (iets
met Google) Of ik nog andere familie leden
heb die meedoen? Ja, mijn broertje Jeroen. Hij
is ook vrijwilliger op een groep. Mijn moeder is
sponsor namens B.S.O. Catootje en mijn vader
is ook sponsor, J.C. Zutt Dienstverlening en
Verhuur uit Abbekerk.
Mijn lievelingsgerecht is Nasi Goreng. Naast
mijn werk en vrijw.werk bij KSB, voetbal ik in
het eerste elftal van A.L.C. Of ik een idool heb
wordt er gevraagd. Natuurlijk zeg ik, namelijk
Jeffrey Sijm, omdat hij een topper is.

Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2017
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Wat ik zou doen met een miljoen? Heel veel op
vakantie gaan en een wereldreis gaan maken.
Tenslotte of ik nog iets mede te delen heb:
“Het is een TOPproject. Iedereen geniet,
(Bestuur, kinderen en vrijwilligers) alles loopt
op rolletjes. Nog veel plezier allemaal”.

EXTRA MEDEDELING:
- Het wordt zaterdag weer een extreem
warme dag. Wij proberen alle kinderen
zoveel mogelijk in te smeren, maar wij
willen u als ouder vragen om uw kind
zonnebrandcrème mee te geven.

PROGRAMMA zaterdag 27 mei 2017:
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.

Foto’s zie: www.kinderspelenbouw.nl
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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!!
Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2017
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SPONSORS TRANSPORT, HOUT & PLASTIC
Clondalkin Flexible Packaging
Gourmet
Grasdrogerij Hartog
Hiemstra B.V.
Honing Metaal
Huiberts Gevelbouw
Intal Aluminium Kozijn en Vliesgevelsystemen
JET BIK
Kuijper Zouthandel
Johan Ros
Nederlandse Spellenfabriek
Pallet Plaza
TGL – Tegels en Tegelzetters
Verwol Project Afbouw
Douwe de Vries
J.C. Zutt Dienstverlening en Verhuur
Zwart Infracare
Pascal Kasten

Wieringerwerf
Hoogkarspel
Abbekerk
Middenmeer
Zwaagdijk-Oost
Opmeer
Opmeer
Opmeer
Stompetoren
Medemblik
Almere
Wormer
Opmeer
Abbekerk
Wervershoof

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
Dorpshuis "de Nieuwe Haven"
IJsverenigng A.L.IJ.V.
De Lange B.V. Houtvezel & Zaagsel
Mixfix B.V. Koffie & Koffiemachines
Monica Bruinsma
Rabobank Hoorn Opmeer Zwaagdijk
Richard Schouten
Stichting J.O.N.K. Geluid, Verlichting, Partytenten
Vader Toiletwagen Verhuur
VELDBOER EENHOORN Horeca & Grootverbruik
Via Sofia Reclamegeschenken
Vlaar Grondverzet
Voetbal Vereniging A.L.C.
Zwembad "de Spetter"
Website Beheer K.S.B.
Randy de Vries
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Opmeer
Alkmaar
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Ursem
Leeuwarden
Zwaagdijk
Abbekerk
Abbekerk
Barsingerhorn
Zwaag
Zwaag
Benningbroek
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
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