Vrijdag 11 mei 2018

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.

Van de Voorzitter:
Vandaag, nadat het hek is
opengegaan hebben we
een groepsfoto gemaakt,
met alle kinderen en
vrijwilligers. Hierna zijn de
bouwers weer begonnen
met de arbeid.
Er wordt getimmerd alsof hun leven ervan
afhangt. Na de lunch gaan de kinderen naar
vv. A.L.C. om “Superhelden spellen” te spelen.
En superhelden zijn onze bouwers zeker.
Er wordt flink gebouwd. De
meeste hutten hebben al een
dak en sommige zelfs al een
extra verdieping.
Hierbij wil ik ook alle (bijna 100)
vrijwilligers in het zonnetje zetten. Ze zetten
zich alle dagen gigantisch in. Ze genieten net
zoveel als de kinderen zelf.
Groetjes en tot morgen, Ilse.

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

www.kinderspelenbouw.nl
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MEDEDELINGEN:
- neem je goede humeur mee
- zet je naam op je hamer
- zorg dat de kinderen dichte schoenen
aan hebben i.v.m. eventueel verdwaalde
spijkers
- 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 pet 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 K.S.B. 2018 zijn vanaf
nu te zien op:

www.kinderspelenbouw.nl
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Dit kan je ook maken met een pallet:

Vrijwilliger van de dag:
Hallo, mijn naam is Justin
Dam. Ik ben 16 jaar en
woon in Abbekerk. Ik ben
vandaag gekozen tot
vrijwilliger van de dag. Dat is
volgens mij een hele eer. Ik
ben vrijwilliger bij de groep rood. Het is voor
mij de 3e keer dat ik mee help met de
huttenbouw. Ik doe mee omdat ik iets goeds
wil doen in de wereld. Het is een heel gezellig
project. De kinderen genieten en dus ook wij.
Het avondprogramma voor ons (de
vrijwilligers) is ook heel leuk en goed
georganiseerd.
We zijn met z’n allen een goed team.
Ik volg een opleiding aan het ROC Kop van
Noord-Holland. Mijn hobby is voetbal, dat doe
ik heel graag. Mijn grootste idool ben ik zelf.
Verkering heb ik (nog) niet. Misschien loopt er
bij de vrijwilligsters nog een leuk meisje rond.
Wanneer ik klaar ben met leren hoop ik politie
agent te worden. Het lekkerste om te eten vind
ik patat. Op de vraag wat ik zou doen met een
miljoen, is mijn antwoordt: Heeeeeel veeeeel
rondjes geven en de snelste zonnebril kopen
die er is.
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Jarige van de dag:
Vandaag is Anouk
Jonkman jarig. Zij is 12
geworden. Ze woont in
Midwoud en zit op OBS De
Koet in groep 8. Haar
lievelingseten is pizza.
Handbal is de sport die zij
beoefend. Ramon de Vries
is mijn idool, omdat hij stoer is. Het is de 6e
keer dat ze meedoe aan KSB. Dit jaar zit ze bij
groep zwart,haar begeleider is Ramon de
Vries. De hut bouw ze samen met Fleur,
Davina, Laura, Fenna. KSB is leuk en het
leukste vindt ze het bouwen van de hut. Haar
zus Tessa en broer Danny doen ook mee aan
KSB. Mocht ze een miljoen winnen, gaat ze
lekker shoppen.

Wist u dat…
- de mannen met veel
levenservaring hebben
voorspeld dat het droog blijft
vandaag. (aldus Marsja)
- Gino (foto hieronder) van de pers graag
verkering wil met een leuk meisje. Je
kunt je aanmelden bij de Pers, links op
het huttenbouw terrein. Je kunt hier ook
(als je anoniem wilt blijven) je
telefoonnummer achterlaten.
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Vrijwilligersavond Donderdag:
Deze avond dezen we het spel Bingo Daarbij
had iedereen een kaartje meet nummers en er
werden nummers genoemd. Als een van jouw
nummers werd genoemd moest je naar voeren
komen om allemaal opdrachten te doen. Taart
in jouw gezicht laten gooien, pepers eten, een
scheerschuimbaard maken, aan je stoel vast
getaped worden of aan iemand anders.
Lachen dus. Team Rood heeft het Bingospel
gewonnen. Na het spel gingen we in de tent
met alle vrijwilligers, waar muziek werd
geluisterd en veel plezier gemaakt werd. Gino
was zijn fietssleutel kwijt en ging daarom bij
Jim Veld slapen. Dave Severins zijn fiets is
geleend door (n)iemand.

Herkenningsteken Groen

Het thema is superhelden en
onze kleur is groen. Dan is de
keuze niet zo moeilijk. Er is maar 1 groene
superheld en dat is natuurlijk De Hulk.
Maradonnie heeft de tekening gemaakt. Mike
(Hulk zelf) kwam met dit idee. Deze Hulk
draagt een bril. Dit komt doordat hij met een
bliksemsnel montuurtje nog sneller is om de
persoon in nood te helpen.

Moppentrommel:
Rob vertelt op school in de kring "ik hebt bij
mijn papa geslapen" De juffrouw wil Rob
verbeteren en zegt: "ik HEB bij papa geslapen"
Rob antwoordt direct: "ik hebt jouw niet gezien"
Tijdens de les Nederlands zegt de meester:
‘Als ik zeg: “Ik heb weggegaan”, waarom is dat
dan fout?’. Jantje zegt: ‘Omdat u er nog steeds
bent, meester.’
Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2018
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De onderwijzer spreekt Tom bestraffend toe:
“Als je dit rapport aan je vader laat zien, krijgt
hij zeker grijze haren!”. Tom lacht: “O, wat zal
vader blij zijn!” “Hoezo?”vraagt de onderwijzer.
“Mijn vader is al jaren kaal”, zegt Tom.
Twee hondjes komen voor het eerst in de stad
en zien een parkeermeter. ‘Ongelooflijk,’zegt
de ene hond tegen de andere, ‘hier moet je
betalen om te plassen.’

Jongen van de dag:
Thomas Bos mocht dit jaar
proefdraaien bij de
kabouters. Hij woont in
Abbekerk en is 5 jaar. Hij zit
in groep 2 op OBS de Plaats.
Hij voetbalt bij ALC en hoopt
later profvoetballer te
worden. Zijn idool is
Ronaldo, omdat hij de beste voetballer is.
Thomasj eet het liefst snoep.
Dit is de 1e keer dat hij mee mag doen aan
KSB en hij vindt het erg leuk. Vooral het
hameren vindt hij leuk. Zijn broer Sebastiaan
doet ook mee met KSB.
Als hij een miljoen had, zou hij alles wat hij wil
en vooral heeel veeel snoep kopen.

Meisje van de dag:
Hallo, ik ben Floortje Vriend.
Dit is de 3e keer dat ik
meedoe aan KSB. Vooral het
bouwen van de hut vind ik
leuk om te doen. Ik maak
mijn hut samen met Luuk en
Mark onder begeleiding van
Tim. Mijn zusje Lotte is hier
ook als bouwer.
We wonen in Hauwert en daar zit ik in groep 5
op OBS de Vijzel. Het liefst eet ik spagetti. En
ja, ik heb verkering, maar ik zeg niet met wie.
Later wil ik graag dokter worden. Ik zit op
handbal. Mijn idool is Meisje Djamila, omdat ze
hele leuke filmpjes maakt. Met een miljoen zou
ik arme mensen helpen.
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Sponsor van de dag:
De persmuskieten
zijn naar Jan Zutt
gegaan en hem
bekroond als
Sponsor van de
dag. Jan heeft een
eigen bedrijf:
Transportbedrijf
J.C. Zutt
Abbekerk
Dienstverlening
& Verhuur
Dat Jan
vrachtwagen
chauffeur is
geworden zat er heel lang geleden in. Hij was
8 jaar oud toen hij meeging met zijn Oom en
sindsdien wil hij niets anders meer doen.
Meestal kun je hem zien rijden op de grote
wegen richting Duisland en Zwitserland. Jan is
56 jaar en zit al zo’n 36 jaar in het vak. De
reden waarom hij 3 jaar terug is gaan
sponsoren komt doordat Jan het belangrijk
vindt dat er van alles gebeurt in het dorp
waardoor het dorp blijft leven. Het leukste wat
Jan van KSB vindt is: Het is voor de jeugd en
wordt door de jongeren georganiseerd. Jan
heeft ok 2 zonen en die doen ok allebei mee
aan dit project. Dave de oudste van de 2 is
bestuurslid en één van zijn belangrijkste taken
is sponsoring. Jeroen helpt graag met bouwen
en assisteert daarom in de paarse groep. De
Vrouw van Jan (Inge van Oeffelen) is mede
eigenaar van BSO Catootje en ook deze is een
sponsor. Iedereen van de familie draagt zijn of
haar steentje bij. Nog even iets persoonlijks:
Het lekkerste wat je Jan kan voorschotelen is,
gegrilde tonijn met gember saus. Wanneer het
kan is Jan op zondag te vinden als
grensrechter van het 1e elftal van vv. A.L.C. Als
Jan een miljoen zou winnen wil hij het huis
afbetalen en op reis gaan naar Australië. Als
laatste wil Jan nog even meedelen: Ik vind het
leuk om mee te kunnen helpen. Volgend jaar
doe ik ook zeker weer mee en ik heb heel veel
respect voor de organisatie.
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Herkenningsteken Wit:
Marith en Minoesch hebben
het herkenningsteken
bedacht. En Bente heeft de
handjes erbij bedacht. Hilde
heeft de houten plaat
verzorgd en Lorenza heeft de
tekening gemaakt. De
handjes op het
herkenningsteken zijn van
alle kinderen van groep wit,
omdat zij allemaal
superhelden zijn.

Nieuws van de E.H.B.O.:
De E.H.B.O. was goed voorbereid met
pleisters, pincet, koel water, zonnebrand
crème en schaafwondenzalf.
Dit was maar goed ook, want het klassement
ziet er als volgt uit:
Nr. 1 Hamer op de duim.
Nr. 2 De Splinter.
Nr. 3 De Schaafwond.
Wel opvallen dit jaar is dat er veel jongens
naar de E.H.B.O. komen. En veel van de
mannelijke patiënten kunnen weer verder met
bouwen na een lekker dropje. De vrouwelijke
patiënten kwamen vooral voor de gezelligheid,
maar ook zij hadden af en toe een dropje nodig
om verder te kunnen bouwen.
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Lunchbox Idee
Spinazie-feta spiralen
Ingrediënten voor ± 25 stuks
 1 rol bladerdeeg (± 40 x 24 cm)
 300 gram spinazie (diepvries)
 75 gram feta
 beetje paneermeel
 sesamzaadjes
 ei, om in te smeren
Bereiding
Haal de spinazie ruim van tevoren uit de
vriezer en laat dit in een zeef ontdooien. Zo
kan het eerste vocht er vast uitlopen.
Wanneer het ontdooit is, druk je met een
spatel zoveel mogelijk vocht uit de spinazie.
Als je het lastig vind om het eruit te drukken,
kun je het eventueel ook met je handen eruit
knijpen. Rol dan je bladerdeeg uit en strooi
en een klein beetje paneermeel overheen,
dit om je hapjes zo knapperig mogelijk te
krijgen. Daarna kun je de spinazie verdelen
over het bladerdeeg.
Verkruimel ook de feta en strooi dit over de
spinazie. Rol je bladerdeeg vanaf de brede
kant op, doe dit niet te strak en druk de
naad met een vork dicht.
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Kinder Spel & Bouw
Lied op de wijze van :

Bob de Bouwer
Kunnen wij het maken
Bob de Bouwer
Nou en of

jaargang 20

Refrein:
Tussendoor eens zwemmen
In ’t Abbekerker bad
Of naar het ALC-terrein
Samen op pad
Een lekker potje voetballen
of spelletjes doen
we maken dan veel lol samen
daar is het om te doen
Refrein:

Refrein:

Hutten bouwen
Kunnen wij ze maken
Hutten bouwen
Nou en of!!
Met spijkers en hamers
En heel veel hout
Bouwen wij de hutten
’t is ons wel toevertrouwd
kinderen en hun maatjes
maken veel lol
werken ze samen
is niets ze te dol

En dan de zaterdagavond
Die is ook heel speciaal
Met fakkels en lichtjes
Lopen allemaal
En als het weer het toelaat
Slapen in de hut
Eerst nog lekker feesten
Tot ied’reen is ingedut
Refrein:
En dan zondagochtend
Afsluitend het ontbijt
Gauw je spullen pakken
Wat gaat het snel die tijd
’t is ontzettend gaaf, te gek
dat Kinder Spel en Bouw
de vele vrijwilligers
Ze doen hun best voor jou

Refrein:
Snel wat pallets pakken
Een muurtje neer gezet
Wij werken door,
Zo is het maar net
Ook nog wat knutselen
In de knutselhoek
We maken mooie dingen
Te zien bij uw bezoek
Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2018
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Bijna hetzelfde: zoek de 8 verschillen

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

7
2
3
4
5
9
8
1
6

1
8
4
2
3
6
5
7
9

8
4
7
5
9
2
1
6
3

2
9
1
6
8
3
4
5
7

3
6
5
7
1
4
9
2
8

4
7
8
3
2
5
6
9
1

5
1
9
8
6
7
3
4
2

6
3
2
9
4
1
7
8
5

PROGRAMMA zaterdag 12 mei 2018:

Antwoorden puzzels spijkerbode 10-05-2018:
Paarden sprong: Superman
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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.
15.30 uur Stoppen met bouwen, opruimen en
spijkers zoeken.
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.

K E N T
R O B I N

M E G A
I N C
H
B A T

M I N D Y
R E D I B L E S
U L K
M O B I E L
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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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