Donderdag 10 mei 2018

PROGRAMMA donderdag 10 mei 2018:
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.
10.30 uur Er mogen pallets worden gehaald
en het timmeren kan beginnen
Veld 7: Judodemonstratie
11:00 uur Veld 6: Judodemonstratie
11:30 uur Veld 5: Judodemonstratie
12.00 uur Hamers neerleggen, er gaat
gegeten worden.
12.30 uur Schafttijd zit erop er mag weer
gebouwd worden
Veld 4: Judodemonstratie
13:00 uur De kabouters gaan naar huis
Veld 3: Judodemonstratie
13:30 uur Veld 2: Judodemonstratie
15.30 uur Stoppen met bouwen. Opruimen
en spijkers zoeken.
16.00 uur De bouwertjes verlaten de
bouwplaats en keren huiswaarts.

Van de voorzitter:
Met de regen is het nog even
spannend geweest. In de
voorbereiding heeft het
bestuur duizenden liters
water met de
waterstofzuigers van het veld
weggezogen.
Vanochtend regen het nog even, maar vanaf
het moment dat de superhelden
binnenstroomden brak de zon door. Ze hebben
er zin in! Alle kinderen zijn voorzien van shirt,
hamer, spijkers en pallets keihard aan het
bouwen. In een paar uur tijd staan er al
complete forten.
Tussendoor hebben alle kinderen mee gedaan
met een demo van Judoschool Appels. Dat
was erg leuk. Verder is er geschminkt, geverfd,
pleisters geplakt en veel limonade gedronken.
Het project is nu al geslaagd.
Groetjes, Ilse.
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MEDEDELINGEN:
- Neem je goede humeur mee
- zorg dat de kinderen dichte schoenen
aan hebben ivm 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
14 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
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.
- Alle foto’s van K.S.B. 2018 zijn vanaf
nu te zien op:

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

Stukje woensdagavond:
We gingen als eerste het zingspel doen. Met
dat spel zijn er meer teams (alle kleuren zijn
een eigen team en de pers, EHBO en knutsel
is een team). Er was een kring van pallets
gemaakt en er lag een dobbelsteen in het
midden. Van iedere groep stond er 1 iemand
klaar om naar de dobbelsteen toe te rennen,
dan kwam er een muziekje en als je de
dobbelsteen had, mocht je raden welk liedje en
zanger/band het was. En als het goed had
kreeg je punten. Als je wilde mocht je (een
deel van) het liedje zingen en kreeg je extra
punten. Na het spel gingen we tot 24:00 rond
de vuurkorven zitten. Daarna moesten we de
tent in en liedjes zingen.
Foto’s zie: www.kinderspelenbouw.nl
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Sponsor van de dag:

Jelle is vandaag 22 jaar geworden. Hij gaat
vanavond met zijn familie eten om zijn
verjaardag vieren. Cadeaus heeft hij nog niet
gehad. Jelle woont in Midwoud. Sinds 3 jaar
heeft hij verkering met Larissa. Hij volgt de
opleiding Leisure en Hospitality aan het ROC
in Amsterdam .
Nico van rood is zijn idool, omdat het zo’n
onwijs knappe kerel is.
Dit is al de ongeveer de 15e is keer dat Jelle
meedoet aan KSB. Eerst als bouwer en daarna
als vrijwilliger. Dit jaar is hij hoofdvrijwilliger van
blauw. Het leukste van KSB vindt hij dat de
kinderen zaterdagavond enthousiast hun
ouders en andere belangstellende hoe hun zelf
gebouwde hut laten zien.
Een eigen onderneming is het doel van Jelle.
Mocht hij een miljoen winnen, gaat hij dat
investeren om zijn doel te bereiken.

Vandaag een hele nieuwe
sponsor in de KSB familie.
Een sponsor die zich zelf
heeft aangemeld om een
bijdrage te kunnen leveren
aan dit geweldige project.
Naast een financiële
bijdrage, ook nog het verzorgen van een
activiteit. Alle deelnemers krijgen een gratis
judo les tijdens KSB. We hebben het hier over

Judoschool Appels uit Medemblik.
Even voorstellen…..
Mijn naam is Steven Appels, 42 jaar en ben
eigenaar van de Judoschool. Ik ben dit werk
gaan doen, omdat ik het erg leuk vind om met
kinderen te werken. Ik doe dit al zo’n 22 jaar. Ik
ben dit jaar begonnen met sponsoren van
KSB, omdat de huttenbouw een geweldig is.
Zelf doen er 2 van onze kinderen mee. Kaj bij
de Kabouters en Tim is ingedeeld bij groep
Blauw. Tijdens het gesprek wat ik had met de
persmuskieten van de “Spijkerbode” kwam
ineens de vraag: wat ik het liefste eet? Nou dat
was niet moeilijk, ik ben namelijk gek op
Lasagne. Nog een hele leuke vraag: wat ik zou
doen met een miljoen? Ik heb een droom, een
eigen judoschool (gebouw) neerzetten.
Tot slot wens ik alle
Kabouters, Deelnemers
en natuurlijk ook alle
Vrijwilligers een
fantastisch Huttenbouw
weekend toe.

Jarigen van vandaag:
Jelle Jansen (hoofdvrijwilliger Blauw)
Jordy Steenman (bouwer Zwart)
Kas Dudink (bouwer Groen)
helaas is Kas ziek op zijn verjaardag.
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Jordy is vandaag 12 jaar geworden. Zijn
verjaardag viert hij gewoon vandaag als hij
weer thuis komt. Zijn cadeautjes krijgt hij dan
hopelijk ook. Hij zit dit jaar bij Zwart. Hij maakt
zijn hut met Jens, Jordy en Rick en hun
begeleider is Sophie. Het huttenbouwen vindt
hij het leukste van KSB.
Jordy woont in Midwoud en wil later graag
verkeersleider worden. Het liefst eet hij
lasagne. Voetbal echt zijn sport is.
Herkenningsteken Rood:
Waarom we voor dit
logo hebben
gekozen? Dit was het
eerste wat in ons op
kwam. Het thema is
superhelden en wij
zijn rood. Simpel
toch?
We hebben dit met
het hele team
gemaakt.
Het logo heeft het
hoofd van Nico en het lichaam van Boedah.
Mooie combinatie toch?

Foto’s zie: www.kinderspelenbouw.nl
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Wist u dat…
- Mike het gevoel krijgt dat hij aan het werk
is??
- Nico (Bellic) zegt dat dit zijn laatste jaar is??
- Het Dorpshuis de vrijwilligers gisteravond
heeft getrakteerd op heerlijke bitterballen??
- De helft van de vrijwilligers een ((g)oude)
stem heeft??
- De vrijwilligers die
ooit bij de pers
gezeten hebben, nog
steeds regelmatig bij
de pers komen om
wat te vragen?
“snoep halen”!!!
- De hutten groter en
hoger zijn/worden
dan vorige jaren?
- Dat we vandaag 2
echte superhelden in
ons midden hadden?
- De vrijwilligers die in het 1e van ALC spelen,
’s middags om 14:00 nog een wedstrijd
moesten voetballen. En zij niet voor niets
van het bouwterrein zijn gegaan, want ze
hebben met 3-2 gewonnen.

Dit kan je ook maken met een pallet:
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Dagboek van de pers:
We begonnen de dag met het ontbijt, we aten
in de tent omdat het regende. Daarna moesten
we het verkeer regelen bij het kruispunt bij het
Nieuwe Bonte Paard, zodat er geen
ongelukken gebeurde. We stonden met 4 man
bij de weg: Gino Zander, Tymon Dam, Jim
Veld en Luuk Hauwert.
Vervolgens voerden wij de opdracht uit van
onze groep. Daarna gingen we naar het
Dorpshuis om foto’s te maken van de kinderen
die hun proefles judo hadden van Judoschool
Appels. Toen gingen we terug naar het KSBterrein om ons laatste interview te houden. We
gingen naar rood omdat die samen met blauw
het herkenningsteken van de dag hadden. Ook
hebben we een meisje van de dag
geïnterviewd. Zij zat in groep groen. Daarna
gingen we de weg weer afsluiten, zodat de
kinderen veilig naar huis konden gaan. Ten
slotte gingen we avond eten.

Meisje van de dag:
Vandaag heeft Danique
Koghee de eer om als
meisje van de dag in de
spijkerbode te komen. Zij
woont in Twisk en zit op
Basisschool De
Dijkwerkers in groep 8.
Je kan haar wakker
maken voor een pizza.
De sporten die zij
beoefend zijn ijshockey
en voetbal. Later wil ze
graag iets met sporten gaan doen. Haar zus is
haar idool, omdat zij bij het Nederlands
ijshockeyteam heeft gespeeld.
Danique zit in groep groen en de begeleiders
daarvan zijn Sander, Mike en Jordy. Ze maakt
een hut samen met Tyler, Jordy, Desley en
Duncan. Het timmeren vindt ze het leukste om
te doen bij KSB. Met een miljoen zou Danique
gave ijshockeyspullen kopen.

Foto’s zie: www.kinderspelenbouw.nl
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Woordzoeker: “SUPERHELDEN”

Actionman
Aquaman
Batgirl
Batman
Batmobiel
Bruce Wayne
Catwoman
Clark Kent
Daily Planet
Dash
Edna Mode
Elastigirl
Fantastic Four

Frozone
Gotham City
Hulk
Incredibles
Ironman
Joker
Krytoniet
Lex Luthor
Lois Lane
Mary Jane
Mega Mindy
Metropolis
Ninja Turtles

Penguin
Peter Parker
Power Rangers
Robin
Sandman
Smallville
Spiderman
Superman
Syndrome
Transformers
Venom
Violet
Xmen

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Vriendin Superman
2. Aartsvijand van Superman
3. Van deze planeet komt Superman
4. Kan tegen muren en plafonds kruipen
5. Vijand van Batman
6. Veranderd in Superman
7. Maatje van Batman
8. Belgische superheldin
9. Gezin met superkrachten
10. Als hij boos wordt, wordt hij groen en gespierd
11. Voertuig van Batman
Verticaal ontstaat een woord.

Paardensprong:

Sudoku 1
1
8

3 4
9
7 1
3
7 1 5
9
6
3 8 9
3
8 1 2 6
9
2
5
1
2 9 4
3
2 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
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Jongen van de dag:

Aardappelpannenkoekjes
Ingrediënten
 100 g bloem
 150 ml bouillon ((van
tablet), afgekoeld)
 2 x 75 g rauwe
ham (fijngesneden)
 1/2 rode paprika (in blokjes)
 2 el verse peterselie ((zakje a 30 g),
fijngesneden)
 2 el verse bieslook ((zakje a 15 g), fijngeknipt)
 600 g aardappels (geschild)
 olie (of bakboter)

Noud Kok is 7 jaar en
woont in Abbekerk. Hij zit
op OBS De Plaats in
groep 3. Pannenkoeken
eet hij het liefst. Hij
voetbalt bij ALC. Later wil
hij graag bakker worden.
Dit is de 2e keer dat hij
mee doet aan KSB. Hij zit
in groep geel, waar Lieke Veld zijn begeleider
is. Hij maakt de hut samen met Jonas en
Valentijn. Het slapen in de hut is het leukste
van KSB. Mocht hij ooit een miljoen winnen,
gaat hij een quad kopen.

Bereiden
Roer de bloem met de bouillon tot een glad papje.
Meng hier de fijngesneden ham, de paprikablokjes,
peterselie en bieslook door. Rasp de aardappels grof
en meng ze door het bloemmengsel. Verhit de olie
of de bakboter in een koekenpan en schep met een
soeplepel telkens 3 hoopjes beslag in de koekenpan.
Bak de aardappelpannenkoekjes aan beide kanten in
4-5 minuten goudbruin en gaar.

Vrijwilliger van de dag:
Hallo ik ben Max Zijlstra.
Vandaag heb ik de eer
om als vrijwilliger van de
dag in de spijkerbode te
staan. Even wat over mij
zelf. Ik ben 15 jaar en
woon in Abbekerk. Ik zit
op OSG West Side. Jullie
willen weten of ik al bezet
ben? Nou, ik ben getrouwd, maar … ik zeg niet
met wie. Sushi, daar kan je me voor wakker
maken. Heerlijk! Ik hoop later piloot te kunnen
worden. Mijn sport? Voetbal natuurlijk.
Ik ben fan van Rapper Sjors, omdat hij zo’n
mooie stem heeft.
Dit is de 2e keer dat ik meedoe aan KSB. Ik
ben vrijwilliger bij groep paars. De sfeer bij
KSB is geweldig en het is heel leuk om te zien
hoe enthousiast de kinderen zijn. Mijn “lieve”
broertje Sam doet mee als bouwer aan KSB.
Tja met een miljoen? Mooie reizen maken,
denk ik. Verder wil ik nog meedelen dat de
jongens weer gaan winnen met Hints en paars
met het herkenningsteken.

Tip:
Voor extra pit kunt u de aardappelpannenkoekjes
bestrooien met geraspte Gruyèrekaas

Herkenningsteken Blauw:
Wij hebben Captain
America gekozen als
herkenningsteken, omdat
hij blauw is. Daan heeft de
plaat geregeld bij Fa.
Bruijns, Mark heeft de
tekening gemaakt en
iedereen heeft geholpen
met inkleuren.
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PROGRAMMA vrijdag 11 mei 2018:
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
Groepen verlaten bouwterrein voor
spellenmiddag
13:00 uur Kabouters gaan naar huis.
15.45 uur Groepen terug op bouwterrein.
Opruimen en spijkers zoeken.
16.00 uur De bouwertjes verlaten de
bouwplaats en keren huiswaarts.
Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2018
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SPONSORS 2018
Gemeente Medemblik
Judoschool Appels

Wognum
Medemblik

Autobedrijf Gerard Mooij
Autobedrijf Keijzer
BSO Catootje
Buck Bouw "Spijkerharde Kwaliteit"
Café de Post
De Haai Klussenbedrijf
D. Keijzer Sloopwerken B.V.
Hilhorst Bouwbedrijf
Karls Vloeren & Interieur By Noortje
Koos Verbart en Zoon Installatietechniek
Meijners & Groot Bestratingen
Perxzon Zink- en Timmerwerken
Supermarkt Spar van Santen
Stucadoor & Spuitbedrijf De Snaijer
Tankstation Lambertschaag
van Saarloos "vlees- & vleeswaren op de markt"
Zonwering Nederland

Opmeer
Midwoud
Abbekerk
Abbekerk
Oostwoud
Abbekerk
Oostwoud
Amsterdam
Oostwoud
Abbekerk
Abbekerk
Midwoud
Abbekerk
Abbekerk
Wijdewormer
Abbekerk
Lambertschaag

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"
Dorpshuis "de Nieuwe Haven"
Het Nieuwe Bonte Paard, Café – Restaurant – Snackbar
IJsverenigng A.L.IJ.V.
Mixfix B.V. Koffie & Koffiemachines
Monica Bruinsma
Rabobank Hoorn Opmeer Zwaagdijk
Stichting J.O.N.K. Geluid, Verlichting, Partytenten
Vader Toiletwagen Verhuur
VELDBOER EENHOORN Horeca & Grootverbruik
Via Sofia Reclamegeschenken
Voetbal Vereniging A.L.C.
Zwembad "de Spetter"
Wedsite Beheer K.S.B.
Randy de Vries
Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2018

Opmeer
Alkmaar
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
www.mixfix.nl
Zwaagdijk
Abbekerk
Barsingerhorn
Zwaag
Zwaag
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
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SPONSORS HOUT – PLASTIC & TRANSPORT 2018
Bakker De Houthandel voor de geleverde spijkers
Bomen & Loonbedrijf
Richard Schouten
Clondalkin Flexible Packaging
De Lange B.V. Houtvezel & Zaagsel
Gourmet
Grasdrogerij Hartog
Hiemstra B.V.
Honing Metaal
Huiberts Gevelbouw
Intal Aluminium Kozijn en Vliesgevelsystemen
J.C. Zutt Dienstverlening en Verhuur
JET BIK
Kuijper Zouthandel
Johan Ros
Loonbedrijf West-Friesland
Nederlandse Spellenfabriek
Pallet Plaza
Rijkhoff Banket
Simon Loos Transport
Verwol Project Afbouw
Douwe de Vries
Vlaar Grondverzet
Zwart Infracare
Pascal Kasten

Hoogkarspel
Abbekerk
Wieringerwerf
Ursem
Hoogkarspel
Abbekerk
Middenmeer
Zwaagdijk-Oost
Opmeer
Opmeer
Abbekerk
Opmeer
Stompetoren
De Weere
Medemblik
Almere
Amsterdam
Wognum
Opmeer
Benningbroek
Wervershoof

En natuurlijk danken wij al onze

Vrijwilligers
die aan dit project hebben meegewerkt!!
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