Zaterdag 12 mei 2018
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PROGRAMMA zaterdag 12 mei 2018:

Van de voorzitter:

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

Goeiemorgen, heerlijk om
de dag zo te beginnen.
De vrouwen hebben
gisteravond het spel der
spelen “HINTS” van de
vrijwilligers van KSB tegen
de mannen gewonnen!!!
Vanmorgen nadat de kinderen binnen de
hekken van het huttendorp waren binnen
getreden, zijn we gaan opstellen en naar het
zwembad gegaan. Daarna weer terug naar het
bouwterrein, want de hutten moeten afgemaakt
worden, want vannacht kan er worden
geslapen in je eigen gemaakte hut. Ja ja, HET
GAAT DOOR!!! En wat zijn de hutten mooi
geworden. Vanavond tijdens het ouder-kijkuurtje wordt bekend gemaakt wie de mooiste
hut heeft gebouwd. Het enige stress momentje
van het bestuur is zo goed als zeker opgelost.
De fakkels komen eraan. Vandaag is
handhaving en toezicht nog even langs
geweest. Zij waren dik tevreden. Alles zag er
goed uit. Ook dat er voldoende aandacht is
geschonken aan de veiligheid. Een pluim dus
voor de organisatie. Wij hopen alle vaders &
moeders, broertjes & zusjes, opa’s & oma’s en
alle andere familie en vrienden vanavond te
begroeten tijdens het ouder-kijk-uurtje tussen
20.00 – 21.00 uur. En natuurlijk langs de route
tijdens de fakkeloptocht.

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.
Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2018

Tot later en groetjes van Ilse.

Vandaag hebben we 3 jarigen:
Isa de Hoon (blauw)
Sammy Straathof (rood)
Xander Tuil (zaaghoek en barman)

Foto’s zie: www.kinderspelenbouw.nl
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MEDEDELINGEN:

- De belangrijkste van 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
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
Alle foto’s van K.S.B. 2018 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!!!
Wist je dat…..
- Koen en Moreno van het bestuur een
zeer relaxte KSB draaien dit jaar?
- De Mannen hebben verloren van de
Meiden tijdens “HINTS”? Het spel van
de vrijwilligers op de vrijdagavond.
- Dat we dit jaar een aantal vrijwilligers
missen, omdat de examens maandag
beginnen? Het Bestuur, Deelnemers en
Vrijwilligers wensen de examen
kandidaten heeeel veeeel succes in
deze spannende tijd.
Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2018

HINTS

Sponsor van de dag:
Vandaag zetten we onze sponsor
Karl’s Vloeren en Interieur by Noortje in het
zonnetje.
Karl weet alles over
hout (kasten, vloeren,
plinten, lambrisering
etc) en Noortje heeft
veel gevoel voor de
inrichting van een huis.
Samen kunnen zij u
een passend advies
geven voor de
inrichting van (een
deel) van uw woning
en dan zorgen zij ook
nog voor de uitvoering van de gemaakte
plannen.
Karl en Noortje sponsoren dit project omdat
hun beide kinderen deelnemen en altijd heel
enthousiast heen gaan en weer thuis komen.
Door het bedrijf hebben ze geen tijd om als
vrijwilliger te helpen. Omdat ze toch hun
steentje willen bijdragen aan dit mooie project,
sponsoren zij. Het leukste van KSB vinden zij
het enthousiasme van de vrijwilligers om de
kinderen blij te maken.
Mexicaans á la mama (Chiliconcarne met
nacho’s en salsa salade) is bij ons het
favoriete eten thuis.
Mochten ze een miljoen winnen, gaan ze een
wereldreis met het gezin maken. Verder willen
ze meedelen dat ze hopen dat wij met veel
enthousiasme nog lang mogen doorgaan met
KSB.
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Sammy is vandaag 9 geworden. Hij woont in
Abbekerk en zit in groep 5 op
OBS de Plaats. Hij eet graag
patat en snoep. Verkering
heeft hij (nog) niet. Later wil
hij graag “Freek Vonk”
worden. Zijn idool is Messi,
omdat hij zo goed kan
voetballen.
Het is de 3e keer dat hij aan
KSB meedoet. Zijn broer Merlijn is vrijwilliger
bij de Pers en broer Sion is deelnemer. Zijn
begeleider is Thomas. Hij bouwt de hut met
Kevin, Micha, Dylan en Sepp. Het bouwen van
de hut en het slapen erin zijn het leukste van
KSB. Met een miljoen zou hij een dikke auto
kopen.

Stukje van de zaaghoek:
’s Morgens om 9 uur
eerst maar koffie,
want om 10 uur
wordt het werken
geblazen. De eerst
werkers melden zich
voor spijkers, zowel
groot als klein. “Heeft u ook lijm?” of “Heeft u
ook schroeven?” Nee, we hebben alleen
spijkers. Gister bij de eerste zaagopdracht voor
Xander, dacht hij dat hij het goed begrepen
had. Er moest een vierkant gezaagd worden.
Xander druk bezig met zijn opdracht, zagen en
zagen tot het vierkant door midden was. Bleek
dat het vierkant heel moest blijven, dus maar
een nieuw vierkant gezaagd.
Van morgen toen alle kinderen naar het
zwembad waren, hebben wij de hutten nog
even nagelopen
en hier en daar
wat verstevigd.
Wij vinden het
hier erg gezellig
en hebben
gelukkig ook af
en toe nog tijd
om van de zon te
genieten en wat te eten en drinken.
Ed, Klaas, Jaap, Xander, Pascal en Jan.
Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2018
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Jongen van de dag:
Vandaag heeft de
redactie, Bram Rol
gekozen als jongen van de
dag en we stelden Bram
de volgende vragen:
Bij welke groep ben je
ingedeeld? Paars. Hoe
oud ben je? 8 jaar. Waar
woon je? Oostwoud.
Voor de hoeveelste keer doe je mee? Ik doe
voor de 3e keer mee. Waarom doe je mee?
Omdat ik het heel leuk vindt.
Wat vind je het leukste van K.S.B.? Het slapen
in de hut. Wie zitten er bij jou in de groep?
Jannek, Feline en Sil. Wie is jullie begeleider?
Joris. Op welke school zit je? Ik zit op de Koet
in Midwoud. Wat eet je het liefst?
Pannenkoeken. Ben je verliefd? Nee.
Wat wil je later worden? Automonteur. Heb je
nog andere familieleden die meedoen? Nee, ik
hier alleen. Aan welke sport doe je? Voetbal.
Wie is jou idool? Dutchtuber (Youtuber).
Waarom? Hij maakt grappige videos.
Wat zou je doen met een miljoen? Een villa
kopen. Heb je verder nog iets mee te delen?
Gijs is stom.

Herkenningsteken Geel:
Femke, Lorenza,
Frenck, Ralph en
Noah hebben het
herkenningsteken
gemaakt en Leon
heeft hout gehaald.
Van Bas moesten we
out of the box
denken bij de keuze
van ons
herkenningsteken.
Maar eigenlijk was
het niet zo moeilijk,
omdat het thema
superhelden is en Wolverine de kleur van onze
groep heeft. Lorenza en Femke hebben de
tekening gemaakt en Frenck, Ralf en Noah
hebben hem ingekleurd.
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Moppentrommel:
Er lopen twee koeien in
de wei. De ene zei tegen
de ander: “Waarom
spring je zo?”
Zegt die andere koe: “Omdat ik morgen een
feestje heb, dus ben ik alvast de slagroom aan
het kloppen!”
Twee oenen staan onder de douche.
De ene zegt tegen de ander: “Waarom heb je
je paraplu opgestoken?”
Zegt de ander: “Omdat ik mijn handdoek
vergeten ben”.
Er zitten twee koeien in bad. Zegt de ene koe:
"Lekkere zeep is dit!
"Ja," antwoordt de andere koe "Maar die
vlekken krijg ik er nooit meer af."
Vader gaat de muur verven. Moeder zegt: “Zal
ik wat kranten op de grond leggen?”
Vader antwoord: “Nee, dank je, ik kan er zo
wel bij.”

Meisje van de dag:
Hallo, mijn naam is
Amanda Muskiet, ik ben 10
jaar jong en woon in
Abbekerk. Ik zit in groep 6
van o.b.s. De Plaats.
Gymen is mijn favoriete
sport. Ik heb ook nog een
nichtje die meedoet aan de
huttenbouw. Met de
huttenbouw ben ik ingedeeld bij groep blauw
en mijn begeleiders zijn Sanne en Doortje. In
mijn groep zitten: Fenne, Isabelle, Puck, Koen,
Tom en Isa.
Het is de 4e keer dat ik meedoe. De reden dat
ik hier ben, is omdat het heel gezellig en leuk
is. Het leukste van K.S.B. is het slapen in onze
eigen gemaakte hut.
Mijn lievelingseten is Sushi.
Als ik later groot geworden ben wil ik graag
kinderjuf worden. Als ik later een miljoen win,
wil ik verre reizen.
Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2018
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Lunchbox idee: Pizzamuffins
Ingrediënten:
 225 gram bloem
 1,5 eetlepel bakpoeder
 2 eieren
 250 ml melk
 50 gram gesmolten boter
 100 gram salami of ham, dikke plak in
blokjes gesneden
 75 gram geroosterde paprika, in stukjes
gesneden
 75 gram zongedroogde tomaatjes, in
stukjes gesneden
 70 gram kaas, geraspt
 2 tl oregano of Italiaanse kruiden
 snufje zout

Bereidingswijze:
Verwarm de oven voor op 175 graden. Doe de
bloem, bakpoeder en zout in een kom. Klop in
een andere kom de eieren, met de gesmolten
boter en melk samen. Voeg de natte
ingrediënten bij de droge ingrediënten en maak
er een glad beslag van. Snij de salami,
tomaatjes en geroosterde paprika in stukjes.
Meng dit samen met de geraspte kaas en de
kruiden door het beslag. Doe het beslag in de
muffinvormpjes en bak deze 30 minuten in de
oven. Steek er een sateprikker in om te kijken
of ze gaar zijn. Als de prikker er weer schoon
uitkomt, zijn je muffins klaar!

Dit kan je ook maken met pallets:

Foto’s zie: www.kinderspelenbouw.nl
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Jarige vrijwilliger van de dag:
Hoipiepeloi,
Mijn naam is
Xander Tuil (Kuil),
ik ben vandaag 32
jaar geworden en ik
woon samen met
mijn vriendin
Marsja Ros
(bestuurslid) in
Abbekerk.
Verder doet mijn schoonmoeder, Mary Ros
mee bij de catering en Zwager Arco bij groep
Paars. Mijn lievelingseten is een lekkere grote
biefstuk. Later als ik eraan toe ben wil ik heel
graag vader worden, maar dan moet Marsja
wel de moeder zijn. Voor mijn ontspanning doe
ik aan fitness en speel ik een potje voetbal bij
het wereldberoemde v.v. A.L.C. Tijdens KSB
ben ik ingedeeld bij de Zaaghoek samen met:
Jaap de Jong (begeleider), Klaas de Snaijer,
Arno Sneek en Jan Zander en Pascal Kasten.
In de avonduren sta ik in de aan-zit-tent van de
vrijwilligers achter de bar. Dit doe ik samen
met Pascal (Poes) Kasten en Frank
Blaauwbroek. Ik doe dit jaar voor de 20e keer
mee en dat doe ik omdat ik het heel gezellig
vindt om hier te zijn.
Het leukste van KSB vind ik: “De glimlach van
een kind”. Mijn idool is Koen Hubers van het
bestuur. Waarom? “Hij kan werkelijk alles”.
Wanneer ik een geldprijs win in de loterij, wil ik
samen met mijn vriendin naar een warm land
op vakantie voor een langere tijd. Natuurlijk
niet tijdens de KSB. Ik wil tot slot iedereen die
meedoet of zich voor dit project inzet nog heel
veel plezier toewensen.
Tot volgend jaar en de Mazzel!!!

DeeJay KSB: Giel & Jurjen

Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2018
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Sudoku 3
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Paardensprong 2:

N
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M
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W

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.

Ingezonden stuk van de
E.H.B.O.
Vandaag staan Debbie,
Minoesch en Bianca in de tent
van de E.H.B.O. Vanochtend
zijn we direct naar het zwembad vertrokken.
Daar hadden we 1 jongen met een gekneusde
teen. Terug p het terrein hadden we diverse
ongelukjes gehad. O.a. veel splinters, hamers
op de duim, schaafwondjes, spijker in voet en
hand en een pallet op een been. 1 meisje is
flauwgevallen en door
haar moeder opgehaald.
Hopelijk gaat vanavond
alles goed tijdens de
fakkeloptocht en daarna
feesten in de hutten.
Foto’s zie: www.kinderspelenbouw.nl
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Dubbele Vrijwilliger van de dag:
Hoi hoi, wij zijn Raisa
Haas en Daan Vijn en
zijn begeleiders in de
groep Blauw. Wij zijn 17
& 18 jaar. Ik woon in
Hoorn, maar ik woon in
Abbekerk. Dit is voor
mij de 1e keer dat ik
meedoe, terwijl het voor
mij de 4e keer is dat ik
bij de huttenbouw
actief ben. Het is onwijs gaaf om als vrijwilliger
aan dit project mee te kunnen doen. Het
allerleukste om te doen in het huttendorp is het
bouwen van de hutten. Wij zijn nog niet aan
het werk, want we zitten net als de kinderen
nog op school. Ik zit op het Werenfridus en ik
op het Horizon. Later als we groot zijn wil ik
dokter worden, maar ik word liever
profvoetballer. Wij hebben allebei nog geen
verkering, maar wat niet is kan natuurlijk nog
komen. Waar wij het lekkerst vinden om te
eten? Voor mij is dat Sushi, maar ik ga toch
voor de Spinazie. In onze vrije tijd doen wij
graag aan sport. Ik doe aan fitness en ik ben
graag aan het voetballen. Wanneer wij de
staatsloterij winnen willen wij graag een mooi
huis kopen. Ons idool is “Maradonnie met een
snelle planga”. Verder hebben wij er niets
meer aan toe te voegen. Het is gewoon een
heel geweldig en leuk project. Doeiiiiiiiii.
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De 8 verschillen van het zoekplaatje in de
spijkerbode van vrijdag:
1. Gestreepte pet jongen
2. Stippen hoofddoek meisje
3. Knielap rechterbeen meisje
4. Blikje
5. Dobber van het meisje
6. Rietsigaar
7. 3 cirkels naast het meisje
8. Vleugel van het eendje

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

3
5
8
6
7
4
2
9
1

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

5
7
3
4
2
8
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1
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8
9
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-Ingezonden stuk van een VrijwilligerCarina, de deur van het persboetje (waar de
“Spijkerbode” wordt gemaakt) staat altijd voor
je open, als je zin hebt in een luchtig gesprek,
iets lekkers of het laatste nieuws natuurlijk!!!
Onze geliefde Carina zit hier al 13 jaar en
geniet er nog alle jaren van. Zo lekker bezig
was ze altijd al. Als klassenmoeder, mee op
schoolreisjes van de kinderen en als fanatieke
voetbalcoach van A.L.C. Dames 1.
Lieve Carina, wat moeten wij toch zonder jou.
Ik hoop dat je nog heel lang dit blijft doen.

Floor van der
Linden.

Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2018
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Ook Isa de Hoon is vandaag
jarig. Zij is 10 jaar geworden,
woont en zit op school in
Abbekerk. Isa is werkzaam als
bouwer in groep Blauw o.l.v.
Sanne en Doortje. Isa doet voor
de 5e keer mee aan KSB. Het
bouwen van de hut vindt zij het leukste om te
doen en dat zij samen met: Isabelle, Thom,
Koen, Fenne, Puck en Amanda. Met eten kun
je Isa verblijden wanneer jee broccoli op tafel
zet. Als sport heeft Isa gekozen voor voetbal,
maar zou later graag een paard willen hebben.
Op de vraag of Isa al cadeautjes heeft gehad,
antwoord ze: Nee, want ik vier mijn verjaardag
op 19 mei.

Stukje van de Catering.
Dit stukje is
geschreven
door Daniëlle &
Maroeska.
Deze 2 kanjers
willen afscheid
nemen van
KSB, omdat hun kinderen afscheid nemen van
de basisschool. Wij van de pers vinden dit erg
jammer en je mag vrijwilliger blijven ondanks
dat je geen kinderen meer hebt op de
basisschool. Maar daar is natuurlijk iedereen
vrij in.
Deze laatste lunchdienst stonden we met
nieuwe cateringmama’s, Mariska en Joyce. We
hebben weer vol overgave ontelbaar veel
flessen limonade gevuld, eieren gebakken en
gekookt, broden belegd, emmers vol fruit
gesneden en kilo’s gehakt gedraaid voor
soepballetjes, voor de overheerlijke soep voor
vanmiddag. Wij kijken terug op een mooie KSB
tijd, maar gaan nu toch de pannen, ketels,
lepels en alles wat komt kijken bij de catering
overdragen.
Organisatie Kinderen en Vrijwilligers van KSB,
Bedankt en heel veel
succes!!!

Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2018

PROGRAMMA zondag 13 mei 2018:
07.00 uur
07.15 uur
08.00 uur
08.15 uur

Opstaan
Ontbijt bij de eigen hut
Rommel in en om de hut opruimen.
Iedere groep gaat iets voor het
afscheid doen.
08.30 uur De kinderen gaan naar huis en de
vrijwilligers beginnen met
opruimen.

Foto’s zie: www.kinderspelenbouw.nl
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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

Foto’s zie: www.kinderspelenbouw.nl
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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!!

Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2018
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