Donderdag 30 mei 2019

jaargang 21

21 jaar
Huttendorp
Abbekerk

PROGRAMMA donderdag 30 mei 2019:
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
12.00 uur Hamers neerleggen, er gaat
gegeten worden.
12.30 uur Schafttijd zit erop er mag weer
gebouwd worden
13:00 uur De kabouters gaan naar huis
15.30 uur Stoppen met bouwen. Opruimen
en spijkers zoeken.
16.00 uur De bouwertjes verlaten de
bouwplaats en keren huiswaarts.

Van de voorzitter:
Huttenbouw 2019 is weer
gestart! Iedereen heeft er zo
lang naar uitgekeken.
Vanmorgen zijn we gestart met
kennismakingsspelletjes en
daarna natuurlijk keihard aan
het werk gegaan met pallets,
hamers en spijkers. De eerste
funderingen, vloeren en muren schieten al uit
de grond. Gelukkig valt het weer reuze mee!
Dit jaar wordt Kinder Spel en Bouw voor het
laatst georganiseerd op de ijsbaan in
Abbekerk. Vanaf volgend jaar is dit een
bouwlocatie voor nieuwe huizen en verhuizen
wij naar een nieuwe plek. Waar dat is, staat
nog niet vast, maar het bestuur is druk in
overleg met gemeente om een geschikte
locatie aan te wijzen. Dat gaat zeker goed
komen!

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
3 juni 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. 2019 zijn vanaf
nu te zien op:

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

E.H.B.O. nieuws:

Nu eerst genieten van het getimmer op het
terrein. Ikzelf leun dit jaar een beetje
achterover, want ik ben zwanger van onze
derde spruit. De baby komt al over een dag of
10. Of wie weet dit weekend en hebben we dit
jaar een echte KSBaby!

Van een tand uit de
mond (gelukkig een
melktand) tot spijkers die
met een plank aan een
voet vast zitten.
Gelukkig bezit de EHBO
een wonderspray en
heel veel pleisters. Na
een troostend snoepje
en tranen drogen kan
iedereen verder met het
bouwen aan de hut.

Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2019
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Jarigen van vandaag
Peter Groot vandaag ?? jaar

Sponsor van de dag:
NIEUW – NIEUW – NIEUW– NIEUW

jong geworden Peter is
vrijwilliger vanaf het eerste uur
dat K.S.B. wordt georganiseerd.
Peter, van harte gefeliciteerd en wij wensen
jou een hele fijne verjaardag.

Jort Schipper vrijwilliger bij de Pers
Hij is vandaag 15 jaar
geworden. Jort woont in
Abbekerk en zit op de
Oscar Romero in Hoorn in
de 3e klas.
Hij heeft jaren meegedaan
als deelnemer en is nu
voor het eerst als vrijwilliger
aktief bij KSB. De gezelligheid en het
avondprogramma vindt hij het leukste van dit
project. Dit jaar is hij Persmuskiet en maakt
samen met Jan, Carina, Merlijn, Sander,
Wessel en Teun de Spijkerbode. Zijn broer
Timo is ook vrijwilliger en zus Lieke is
deelnemer. Hij eet het liefst Kapsalon. Later wil
hij graag autodealer van sportauto’s worden.
Meisjes, Jort heeft nog geen verkering, dus wie
weet is deze leuke jongen iets voor jou?? Jort
voetbalt bij ALC. Zijn idool is Messi, omdat hij
“The G.O.A.T.” is. Mocht hij een miljoen
winnen, gaat hij eerst een mooie auto kopen.
Hij wil graag iedereen die meedoet aan KSB
bedanken voor de gezelligheid.

Herkenningsteken geel:
Wij hebben de
leukste/liefste kinderen
van alle kleuren. Het
thema van dit jaar is
oud en nieuw.
Champagne en
vuurwerk zijn “geel”,
vandaar dat we dit
gebruikt hebben voor
ons herkenningsteken
Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2019

Joris Terband, Directeur en marktkoopman
van “de Noterij”. Samen met Monique Rens
ben ik eigenaar van de Noterij. Ik doe dit werk
nu bijna 2 jaar. Door persoonlijke
omstandigheden in de familie ben ik dit werk
gaan doen. Ik heb er geen spijt van dat dit
werk op mijn pad is gekomen. Het is heel leuk
werk om te doen. Je kunt bij ons terecht voor
vers gebrande Noten & Pinda’s, gedroogde
Zuidvruchten, Chocolade en een ruime keuze
van rijstcrackers. Wij zijn te vinden op de
markten in: Woensdag Huesmolen in Hoorn –
Donderdag Bolsward – Vrijdag Oostzaan –
Zaterdag Ankeveen. Je kunt ook online bij ons
bestellen, www.denoterij.nl. Zo nu even over
mijzelf. Ik ben 20 jaar, woon in Abbekerk en
mijn lievelingskostje is; Nasi met satésaus. Als
sport en ontspanning doe ik aan voetbal. Het
leukste aan de huttenbouw is de gezelligheid
en om leuk bezig te zijn met de kinderen.
Waarom ik sponsor: Ik ben gister avond voor
het blok gezet door Dave van het bestuur
tijdens de kennismaking met de vrijwilligers.
Wat deze sponsor zou doen, wanneer hij een
leuke prijs zou winnen: “de Huttenbouw
sponsoren, een mooi huis bouwen en het
bedrijf uitbreiden”.

Foto’s zie: www.kinderspelenbouw.nl
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Dit kan je ook maken met pallets:

Stukje vrijwilligersavond woensdag:
Zoals ieder jaar beginnen we op woensdag
met de kennismakingsavond van de
vrijwilligers. We gingen eerst in een kring
zitten. Toen iedereen aanwezig was heeft de
voorzitter vertelt wat we dit jaar gaan doen,
hoe we het gaan doen en wat de regels zijn.
Dave Zutt gaf daarna uitleg van het spel wat
we gingen doen. We starten KSB met het
“Karaokespel” We werden in teams ingedeeld.
Leon dacht dat hij alles wist, maar stond voor
paal toen bleek dat hij alleen de helft wist van
een liedje. Maar hij was wel heel enthousiast.
Alle teams waren er op gebrand om te winnen,
dus werd er weer flink vals gespeeld. Na het
spel ging iedereen in de tent zitten, waar tot
laat werd gefeest. Het was een mooie avond.

Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2019

De Catering:

De eerste van ons zijn vanmorgen om 8:00
begonnen met het klaarzetten van het ontbijt.
Daarna hebben zij koffie en thee gezet en
flessen gevuld met limonade voor de
vrijwilligers voor op het veld.
De volgende cateringmama’s zijn om 10:00
begonnen Eerst werd er fruit (appels,
sinaasappels en bananen) gesneden. Het fruit
werd uitgedeeld onder de vrijwilligers. Iedereen
vindt dit altijd erg lekker.
Na het uitdelen hebben we onszelf eerst
verwend met een bakkie koffie. Ondertussen
werkbespreking gehouden.
Daarna zijn we brood gaan smeren voor de
lunch. Ook moesten er natuurlijk nog veel
eieren gebakken worden. 14 broden van
ongeveer 20 sneetjes besmeren met boter en
beleg. Even hard werken dus.
De lunch uitdelen is altijd een uitdaging,
iedereen een broodje ei (het belangrijkste) en
daarna de rest van de broodjes uitdelen.
Sommige vrijwilligers hebben heel veel honger,
anderen zijn met een broodje tevreden.
Na de lunch weer voorbereiden Koffie, thee
zetten, limonadeflessen vullen fruit snijden en
soepballetjes draaien (voor de avond). Zo zijn
we lekker bezig de vrijwilligers blij te maken e
te zorgen dat het motortje blijft draaien.

Foto’s zie: www.kinderspelenbouw.nl
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Aftellen
Appelbeignets
Bouwen
Bubbels
Carbidschieten
Champagne
Chips
Conference
Familie
Feest
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Hapje
Hut
Jaarwisseling
Klok
KSB
Mens
Muziek
Oliebol
Oudejaarslot
Pallet
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Proost
Rotje
Samen
Snack
Spijker
Sterretjes
Vrienden
Vuurpijl
Wensen
Zoenen

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Soort vuurwerk
2. Lekkernij met fruit bij de jaarwisseling
3.Oude gewoontes die jaarlijks terugkomen
4. Gokje met de jaarwisseling
5. Een ander woord voor zoenen.
6. Wordt bij oud en nieuw afgestoken
7. Dit doe je op een oudejaarslekkernij
8. KSB is dit jaar voor het laatst op de ….
9. Wordt gegeten rond de jaarwisseling
10. Overgang van oud naar nieuw is om ….
11. Dit bedenken we voor het nieuwe jaar
Verticaal ontstaat een woord.

De overgebleven letters vormen een zin.

Denkertje:

Sudoku 1
3

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

3

2
8

U

E

W

 V

U

R

R

5

1
9

K

1 7
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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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Meisje van de dag:
Vandaag mag Tirza
Jongsma zich meisje
van de dag noemen.
Tirza is 6 jaar jong,
woont in Abbekerk en zit
op o.b.s. de Plaats. Ze is
ingedeeld bij groep wit.
Haar begeleider is
Jeroen Dam. Tirza doet
voor de 2e keer mee
gewoon omdat zij het heel leuk en gezellig
vindt. “Het leukste tijdens de de huttenbouw
zijn de spelletjes die worden gedaan”. Even
een paar persoonlijke details over deze kanjer:
Tirza is gek op patat, heeft verkering met Luuk
en later wil ze graag dierenarts worden.
Zwemmen is de favoriete sport van Tirza. Ook
heeft zij 2 nichtjes die meedoen aan de
huttenbouw: Indira en Amanda Muskiet. Het
grote idool van Tirza is haar moeder.
Waarom?: “Zij is erg lief, sterk maar niet
grappig. (grapje)”. Als laatste wil Tirza nog
zeggen: “Iedereen heel veel plezier met de
huttenbouw”.

Lunchbox idee: Poffertjes/fruitspiesjes

Stukje van de pers:
Alle vrijwilligers moesten om 8:30 aanwezig
zijn voor het ontbijt. Daarna spullen klaar
zetten op het terrein.
Om 10:00 ging de poort open en kwamen de
kinderen binnen. Iedereen zocht zijn eigen
groep op. Zoals ieder jaar werd er begonnen
met kennis makkings spelletjes. Daarna
werden de groepjes ingedeeld. De eerste 2
groepen mochten hout halen en konden
beginnen aan hun hut. Eerst werden de
vloeren uitgelegd, zodat er plaats was voor alle
te bouwen hutten. Aan het eind van de
ochtend begon het al ergens op te lijken.
Met veel plezier zijn de kinderen aan hun
hutten aan het bouwen.
Moppen en raadsels:
Wat is het toppunt van nieuwschierigheid?
“Door een sleutelgat kijken van een glazen
deur.”
Wat is groen en rolt van een berg?
“Een Slawine”
Een politieagent loopt door een straat en ziet
een klein meisje dat niet bij de bel kan.
Behulpzaam als hij is, helpt hij haar en drukt
op de bel. Waarop het meisje zegt: Bedankt En
nu moeten we heel hard wegrennen!
Het eet alles, maar als het drinkt gaat het
dood. Wat is het? “Vuur”
Wat is groen en skiet van een berg?
“een Skiwi”
Twee zandkorrels lpen op het strand, dat zegt
de ene tegen de ander “We zijn omsingeld”.

Benodigdheden:
Poffertjes
Fruit naar keuze
Prikkers
Rijg de poffertjes en stukjes fruit op de prikkers
en leg dit in de koelkast tot je ze mee wil
nemen of op wil eten.
Eet Smakelijk!!

Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2019
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De Knutselhoek
Er is vandaag in de knutselhoek hard gewerkt.
We hebben kinderen geschminkt en verf
uitgedeeld. We hadden het soms erg druk,
maar gezellig is het zeker! Lotte de Beurs.

Jongen van de dag
Vandaag is dat Sven Kikkert.
Hij is 8 jaar en woont in
Abbekerk. Sven zit in groep5
op OBS de Plaats. Het liefst eet
hij patat. Hij heeft verkering met
Elaine. Later wil hij graag
politieagent worden. Voetbal is
de sport dit hij beoefend. Messi
is zijn idool, omdat hij zo goed
kan voetballen. Dit is de 4e keer dat hij mee
doet aan KSB. Hij zit dit jaar in groep rood en
bouwt een hut samen met Thijmen en Hidde
onder begeleiding van Jordy. Hij doet mee
met KSB omdat het leuks is en je lekker kan
bouwen. Het bouwen van de hut zelf vindt hij
het leukste. Hij is niet de enige van de familie
die meedoet, ook Cara doet mee bij groep
groen. Als hij een miljoen had, zou hij een villa
laten bouwen
Dit is de 4e keer dat hij mee doet aan KSB. Hij

zit dit jaar in groep rood en bouwt een hut
samen met Thijmen en Hidde onder
begeleiding van Jordy. Hij doet mee met KSB
Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2019

omdat het leuks is en je lekker kan bouwen.
Het bouwen van de hut zelf vindt hij het
leukste. Hij is niet de enige van de familie die
meedoet, ook Cara doet mee bij groep groen.
Als hij een miljoen had, zou hij een villa laten
bouwen

Vrijwilliger van de dag
Mijn naam is Mike Huip, 25 jaar en ik won in
het hele mooie Abbekerk. Ik ben vandaag
gekozen door de redactie dat ik vrijwilliger van
de dag ben. Een hele eer is dat. Ik ben
ingedeeld bij de groep met de naam “Groene
Knuppels”. Het is mijn elfde jaar dat ik mijn
vrijwillige bijdrage lever bij K.S.B. Het is een
fantastisch project, Het leukste vind ik: de
kinderen, de spelletjes en het zwemmen op de
zaterdagmorgen. Als beroep heb ervoor
gekozen om aluminium te maken. Mijn
lekkerste gerecht wat ik kan bedenken is Roti.
Ik heb ook nog een broer die meedoet aan dit
project, zijn naam is
Budah. De naam
van mijn vriendin is
Joelle Derksen,
waar ik binnenkort
mee samen wil
gaan wonen.
Voetbal is de sport
waar ik me graag
mee bezig hou. Het
liefst luister ik de
hele dag naar K-3,
dat zijn gouden meiden met een heel mooi
stemgeluid
Wanneer ik in de gelukkige staat ben om een
miljoen in de loterij te winnen wil ik naar het
buitenland verhuizen. Als laatste wil ik graag
meedelen: Ik hoop dat dit project altijd zal
blijven bestaan. Verder wil ik een paar mensen
bedanken, mijn vader, moeder, broer en zus,
vriendin, schoonouders, ooms en tantes,
neven en nichten. O ja, “de mannen moeten
winnen met Hints”.

Foto’s zie: www.kinderspelenbouw.nl

Donderdag 30 mei 2019

jaargang 21

21 jaar
Huttendorp
Abbekerk

Nieuw Bestuurslid:
Kinder Spel & Bouw
heeft dit jaar weer een
nieuw gezicht
gekregen binnen het
bestuur. Minoesch de
Vries komt het team
versterken.
Minoesch, 21 lentes
jong, woon in
Abbekerk, van beroep
is zij Verpleegkundige
in Hoorn en
Purmerend. Het werk
bestaat voornamelijk uit het verplegen van
patiënten die uit de operatiekamer komen.
Later zou ze graag op de ambulance willen
werken. Al bijna 6 jaar heeft Minoesch
verkering met Jimfrey Meijners (ook een hele
trouwe vrijwilligers). Voordat Minoesch in het
bestuur kwam heeft zij 6 jaar mee gedaan als
deelnemer, 9 jaar als vrijwilligster. “Gewoon,
omdat het het allerleukste evenement van
Abbekerk is”. In het bestuur doet zij samen met
Ilse Blank en Marsja Ros de indeling van de
kinderen en de vrijwilligers en de activiteiten
die overdag plaatsvinden. Het is bij Minoesch
wel een familie onderonsje wat vrijwilligers
betreft bij dit project. “Mijn moeder Margreth zit
in de catering, broertje Ramon zit bij een
groep, Ilse Blank, de voorzitter is haar nicht.
Verder nog 3 neven, Brian en Dave Severins,
Teije de de Vries en nog 3 nichtjes India en
Luna de Vries en Selma Blank”. Naast het
werk en de organisatie van de huttenbouw is
Minoesch ook te vinden als voetbalster bij
A.L.C. en doet zij aan Bootcamp. Met muziek
gaat haar voorkeur uit naar Marco Borsato.
Wat wil Minoesch doen met een miljoen? “Op
vakantie gaan en aan goede doelen (K.S.B.)
schenken”. Op de laatste vraag: Heb je nog
iets mede te delen? “Ik hoop dat iedereen
geniet en een fantastische K.S.B. heeft. En ik
hoop dat ik mijn best heb gedaan in het
bestuur, want ik wil nog graag heeeeeeeel lang
blijven”.

Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2019

PROGRAMMA vrijdag 31 mei 2019:
10.00 uur Het hek gaat open, alle bouwers
komen het bouwterrein op.
10.15 uur Het timmeren kan beginnen. De
onderbouw bereidt zich voor op de
spellenochtend
12.00 uur Hamers neerleggen, er gaat
gegeten worden.
Kabouters arriveren.
12.30 uur Schafttijd zit erop
Groepen 4 t/m 8 verlaten
bouwterrein voor spellenmiddag
13:00 uur Kabouters gaan naar huis.
15.45 uur Bovenbouw terug op bouwterrein.
Opruimen en spijkers zoeken.
16.00 uur De bouwertjes verlaten de
bouwplaats en keren huiswaarts.

Foto’s zie: www.kinderspelenbouw.nl
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SPONSORS 2019
Abovo Media
Autobedrijf Gerard Mooij
Bakker dé Houthandel
Bouwbedrijf Bruijns
Brand Beveiliging Alkmaar
Brandweer Medemblik, blusgroep Abbekerk
BSO Catootje
Buck Bouw
Café de Post
Clondalkin Flexible Packaging
De Haai Klussenbedrijf
De Lange B.V. Houtvezel en zaagsel
De Noterij
Gemeente Medemblik
Gert Meester Veegservice
Hartog Grasdrogerij B.V.
Het Nieuwe Bonte Paard
Hiemstra BV
Hilhorst Bouwbedrijf Amsterdam B.V.
Huijberts Gevelbouw
Ijsvereniging A.L.I.J.V.
J.C. Zutt Dienstverlening en Verhuur
JET BIK
Jongerencentrum "de Bunker"
Karls Vloeren & Interieur
Koos Verbart en zoon Installatietechniek
Kuijper Zouthandel
Johan Ros
Loonbedrijf West-Friesland
Meijners & Groot Bstratingen
Mixfix B.V. Koffie & Koffiemachines
Monica Bruinsma
Nederlandse Spellenfabriek
Perxzon Zink- en Timmerwerken
Rabobank Hoorn - Midden West-Friesland
Schouten bomen & loonbedrijf
Richard Schouten
Simon Loos
Spar van Santen
Stichting Dorpshuis "de Nieuwe Haven"
Stichting J.O.N.K.
Stucadoors & spuitbedrijf de Snaijer
Tankstation Lambertschaag
Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2019

Hoorn
Opmeer
Hoogkarspel
Opmeer
Alkmaar
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Oostwoud
Wieringerwerf
Abbekerk
Ursem
Abbekerk
Wognum
Den Oever
Abbekerk
Abbekerk
Middenmeer
Amsterdam
Opmeer
Abbekerk
Abbekerk
Opmeer
Abbekerk
Oostwoud
Abbekerk
Stompetoren
de Weere
Abbekerk
Leeuwarden
Medemblik
Midwoud
Hoorn
Abbekerk
Wognum
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Lambertschaag
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Vader Verhuur
Van Saarloos vleeswaren
Verwol Project Afbouw
Via Sofia Reclame geschenken
Vlaar Grondverzet
Voetbal vereniging A.L.C.
Website Beheer K.S.B.
Zonwering-Nederland
Zwart Infracare
Zwembad "de Spetter"

Barsingerhorn
Abbekerk
Opmeer
Zwaag
Benningbroek
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Wervershoof
Abbekerk

Douwe de Vries

Randy de Vries
Pascal Kasten

En natuurlijk danken wij al onze

Vrijwilligers
die aan dit project hebben meegewerkt!!

Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2019
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