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Huttendorp
Abbekerk
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
Onderbouw maakt zich klaar voor
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.

Van de Voorzitter:
Vanmorgen begon weer goed.
Na het gezamenlijke ontbijt
met de vrijwilligers, deden we
nog wat voorbereidingen en
om klokslag 10.00 stroomden
alle kinderen het terrein weer
op. Meteen zijn ze hard aan de
slag gegaan. De hutten
worden steeds weer groter en mooier,
spectaculair! Het wordt nog moeilijk om
morgen de mooiste hut te gaan kiezen.

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

www.kinderspelenbouw.nl
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
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 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. 2019 zijn vanaf
nu te zien op:

www.kinderspelenbouw.nl
Naast het bouwen, doen we ook elke dag een
spel. Vandaag is dat een vossenjacht door het
dorp. De vossen waren nog niet makkelijk te
vinden! Gelukkig konden de meeste kinderen
alle letters verzamelen. Terug op het terrein
werd er nog wat geklust aan de hutten.
Vandaag was alweer de laatste proefochtend
voor onze kleuters, wat hebben ze hard hun
best gedaan. Prachtig om te zien.
Morgenochtend wordt het zonnig weer en dat
komt goed uit, want we vertrekken na
aankomst meteen naar het zwembad. Neem je
zwemspullen en je zonnige humeur mee. Tot
morgen allemaal!
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Meisje van de dag

Vrijwilliger van de dag:

Hallo ik ben Rosanne
Groot, ben 11 jaar en
woon in Midwoud. Ik zit
in groep 8 op OBS De
Koet. Wat ik het liefst
eet? Spagetti. De
sporten die ik doe, zijn
handbal en zwemmen.
Ik vind KSB heel erg
leuk, vooral het slapen in de hut en de
gezelligheid. Dit is de 3e keer dat ik meedoe.
De hut maak ik samen met Lotte en Iris. Joris
en Jim zijn onze begeleiders. Later wil ik graag
juf worden. Wat ik zou doen met een miljoen?
Sparen. Verder wil ik nog vertellen, dat ik een
kitten krijg.

Rosa Langedijk is
haar naam. Ze woont
in De Weere en is 18
jaar. Ze volgt een
opleiding op het
Horizon College in
Alkmaar. Het liefst
eet zij pizza.
Verkering heeft ze
(nog) niet. Rosa is
een vaste waarde bij
de Dames 1 van
DWB, een voetbalster dus. Haar idool is, hoe
kan het ook anders, een voetbalster en wel
Lieke Martens. Zij kan namelijk onwijs goed
voetballen. Rosa wil graag iets in de sport
gaan doen.
Dit is het 2e jaar dat zij vrijwilligster is bij KSB,
dit jaar is ze begeleider bij groep geel. Het
bouwen met de kinderen vindt zij het leukste
bij KSB.
Als ze een miljoen zou winnen, zou ze eerst
een wereldreis gaan maken. Ze is blij met de
enthousiaste pers, die hun best doen om er het
beste van te maken.

Herkenningsteken Blauw
Onze kleur is het beste, omdat
wij de gezelligste begeleiders en
kinderen hebben. De Vuurpijl
hoort bij Oud en Nieuw en de
geit heeft te maken met blauw,
omdat Hans “The GOAT” is. Het
speciale van onze groep is, dat
we altijd op tijd komen en dat we
veel discipline hebben.

Dit kan je ook maken met pallets:
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Vrijwilligersavond Donderdag
Donderdagavond gingen de begeleiders
levend bingo doen. Dit is bingo et straffen,
zoals een taart in het gezicht gooien, aan
elkaar gebonden met ducktape drinken halen
en ontbijtkoek met ansjovis eten. Leon had zelf
een taart gevangen met zijn gezicht.
Toen het spel af was gingen we nog met z’n
allen bij het vuur zitten.
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Sponsor van de dag:
Vandaag Bouwbedrijf Firma Bruijns uit
Opmeer. Alweer heel wat jaren stellen zij
rijplaten, hekken en een verreiker beschikbaar.
Dit familiebedrijf is gespecialiseerd in de
agrarische sector, maar je kan ook voor de
utiliteits- en woningbouw bij hen terecht. We
hebben Bert Vijn, een van de eigenaren van
het bedrijf geïnterviewd. Bert heeft dit jaar
Abraham gezien. Hij woont in Abbekerk en is
getrouwd met Lidia Bruijns. Samen hebben zij
3 zonen, Jesse, Daan (is vrijwilliger) en Mees.
Bert is dit werk gaan doen, omdat hij er voor
heeft geleerd en het heel leuk werk vindt. Hij
zit al weer 32 jaar in het vak. Bert eet het liefst
gebakken aardappels, sla en een bal gehakt.
Hij heeft gevoetbald. Met een miljoen zou Bert
gaan reizen en een mooi huis bouwen.
Ons bedrijf sponsort het project, omdat we het
een onwijs mooi project vinden. Als laatste wil
Bert graag melden dat hij hoopt dat het project
nog jaren door mag gaan op de IJSBAAN.
De knutselhoek:
We begonnen met een lekker ontbijtje. Daarna
hebben we alles klaar gezet voor de knutsel en
beginnen maar! ’s Middags heb ik meegedaan
aan de vossenjacht en was verkleed als
pinguin. Het was weer een mooie dag! Jet.
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Jongen van de dag:
Vandaag een jongen uit
groep geel, Sem Verwijs.
Hij maakt een hut samen
met Melle, Rick, Djeno,
Jonas, Jesse en Thijs onder
begeleiding van Lieke. Dit is
de 2e keer dat hij meedoet
aan KSB. Sem houdt erg
van bouwen, daarom vindt
hij KSB ook zo leuk. Zijn
zus Evi doet ook mee, zij zit in groep blauw.
Sem woont in Abbekerk, is 7 jaar en zit in
groep 3 van OBS De Plaats. Spinazie is zijn
lievelings eten. Verkering heeft hij nog geen
tijd voor. Later wil hij graag bouwvakker
worden. Zijn idool is Rick Verhoeven, omdat hij
zo sterk is. Van een miljoen zou hij een villa
kopen. Verder wil hij iedereen veel plezier
wensen met hij kijken naar de hutten tijdens
het kijkuurtje.
Dagboek van de pers:
Wij hebben vanochtend met heel het team
ontbeten bij KSB. Daarna hebben we ons
verdeeld in fietsen binnen de poort zetten en
het verkeer begeleiden. Toen we daarmee
klaar waren hebben we wit geïnterviewd,
omdat ze de kleur van de dag waren. Daarna
hebben 2 jongens (Wessel en Jort)foto’s
gemaakt van vossenjacht en zijn we weer
terug gegaan naar KSB. Merlijn heeft het
stukje van de vrijwilligersavond van
gisteravond geschreven. Sander en Teun
hebben de sponsor van de dag geïnterviewd.
En straks gaan we met onze groep en allemaal
andere kleuren naar het bos toe om
vossenjacht te spelen.
Jort was een bokser en Sander was een non
tijdens de vossenjacht.
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Herkenningsteken Wit:

De Catering

Het beste aan
onze kleur is dat
wij een hele
goeie
samenwerking
hebben en
iedereen doet
even hard zijn best. En we hebben het gewoon
heel gezellig samen. Bente en Marith hebben
het herkenningsteken verzonnen. Het thema is
oud en nieuw. Daarom hebben wij een bord
met scherven “oud” en als je het bord open
klapt is het nieuw.

Om 14:00
kwamen we aan
bij de catering.
Eerst maar even
koffie en thee
gezet en
rondgebracht.
Natuurlijk ook
wat flessen
limonade en water. Best warm op het veld.
Daarna begonnen met de soep Champignonen tomaat/groentesoep vandaag. De balletjes
waren al gedraaid. Vele bakken champignons
gesneden. Het ruikt al lekker! Op dit moment
zijn we bezig met de macaroni en het
voorbereiden van de sla.
Gezellig hier hoor. Af en toe komt er een
vrijwilliger om een stuk fruit of om even te
kletsen
Heb je nog nooit gekookt, schroom niet om je
volgend jaar ook op te geven! Het iseen leuke
bezigheid en iedereen hier is vrolijk.
Groetjes Selma, Paula en Simone.

Lunchbox Idee: Snackvlinder

Benodigdheden:
Zakjes met zipsluiting
Knijpers
Pijpenragertjes
Verf of stiften
Stukjes fruit, komkommer, wortel, snoepjes,
(zoute) koekjes naar keuze

De EHBO
Vandaag was het zo druk, dat de Julia en
Brenda niet eens tijd hadden om een klein
verslagje te schrijven.

Doe iedere de helft van een zakje
verschillende snacks. Zip het zakje dicht. Zet in
het midden een (gekleurde) knijper en zet
hierop een pijpenragertje (zie foto).
Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2019
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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

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 2019
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Een paar ideeën om de hut te versieren:
Knip stukjes van een
eierdoos en plak deze op
een vel papier of een stuk
hout in de vorm die je
wilt. Verven en dan heb je
iets om in de hut op te
hangen.
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PROGRAMMA zaterdag 1 juni 2019:
Oplossing woordzoeker:
Thema: oud en nieuw
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Oplossing denkertje:
Vuurwerk
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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.
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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 Bestratingen
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!!
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