Donderdag 26 mei 2022

jaargang 22

24 jaar
Huttendorp
Abbekerk

PROGRAMMA donderdag 26 mei 2022:
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, etenstijd.
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:
Hallo allemaal,
Wat is het heerlijk om
weer alle hamers te
horen timmeren! Na
twee jaar afwezigheid
door corona is het enorm
genieten om Kinder Spel
en Bouw weer te mogen
organiseren. De
meesten kennen mij wel,
maar ik ben Ilse Blank,
voorzitter van het huttenbouwbestuur. Ik ben
33 jaar en al meer dan 15 jaar vrijwilliger en
vind het nog steeds één van de allerleukste
evenementen. Dit jaar doen voor het eerst
twee van mijn eigen kinderen mee, die hadden
er net zo’n zin in als ik.
Wij zijn niet de enigen die er zin in hebben. We
zijn met 240 kinderen en bijna 100 vrijwilligers
die dit hele weekend mogelijk maken. Ik ben
ontzettend trots dat iedereen zich zo inzet voor
Kinder Spel en Bouw.
2019 zou ons laatste jaar op de ijsbaan
worden, vanwege de bouwplannen. Dat is
uitgesteld maar heel waarschijnlijk wordt dit
toch echt ons laatste jaar hier en verhuizen we
volgend jaar naar een nieuwe locatie. Dat
wordt best nog spannend om allemaal te
regelen.
Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2022

Vandaag schijnt gelukkig de zon. Het veld bij
zwart lijkt nog wel op een zwembad. De hutten
schieten als paddenstoelen uit de grond, ik heb
al hele bouwplannen voorbij zien komen.
Morgen ga ik weer uitgebreid kijken naar de
vorderingen!
Groetjes, Ilse
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.
- De kinderen krijgen een verkorte
Spijkerbode mee. De volledige Spijkerbode
wordt iedere avond op de site gezet.
- gevonden voorwerpen kunnen maandag
30 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. 2022 zijn vanaf
nu te zien op:

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

Foto’s zie: www.kinderspelenbouw.nl
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Van de Pers:
Hallo lezers en lezeressen van

“de Spijkerbode”.
Na 2 jaar afwezigheid door corona kunnen we
eindelijk de persen van deze krant
(gedeeltelijk) laten draaien. Vanochtend na het
openen van het hek en de kennismaking
spelletjes was het weer een genot om te
luisteren naar al het hamer getik. Allemaal
blijde gezichten van kinderen en vrijwilligers.
“Goh wat hebben we dit gemist”. Maar ook de
Cateringmama’s zijn weer volop bezig met het
verzorgen van koffie, thee en limonade. De
lunch voor de vrijwilligers wordt klaar gemaakt
en het avondeten wordt voorbereid. De
mensen van de E.H.B.O. mogen weer pleisters
plakken, splinters trekken en kleine blessures
verhelpen. Bij de knutseltent wordt weer
geschilderd en geschminkt. Er klinkt weer
gezellige muziek weer door de speakers,
gedraaid door de DJ’s in de Radiowagen. Er
worden spijkers uitgedeeld en pallets verzaagd
door de “zaagmannen”.
Kortom “Kinder Spel & Bouw” is weer terug.
Ook de “Persmuskieten” zijn ingewerkt en zijn
druk bezig met interviews, verslaggeving en
het maken van alle foto’s.
De bedoeling van deze krant is dat aan het
einde van de dag, alle kinderen een
Spijkerbode mee naar huis krijgen. Vanaf dit
jaar is dit een verkorte versie. In vroegere
tijden hadden wij hier mensen voor die dit
sponsorde. Zowel het materiaal als het werk
hieraan. Wij van de Pers zorgde voor de
inhoud en brachten deze dan naar de
dorpskrant waar alles werd gekopieerd en in
elkaar gezet. Na jaargang 20 is dit gestopt en
doen wij het in eigen beheer.
Na 1 jaar het te hebben geprobeerd, zijn we
erachter gekomen dat het een vrij kostbare
bezigheid wordt.
Daarom is er besloten om een verkorte versie
mee te geven en de volledige krant is te
bekijken en te lezen aan het einde van de dag
op:

www.kinderspelenbouw.nl
Ook alle foto’s die niet in deze krant worden
gezet zijn op deze website te zien.
Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2022

Zo is er toch elke dag een uitgebreide krant met
verhalen, mededelingen, programma,
puzzels, moppen, kleurplaat, ingezonden
stukken, leuke weetjes en dingetjes te zien en te
lezen. Onze “Persmuskieten” doen er dus
overdag alles aan om toch ’s avonds een rijk
gevulde “Spijkerbode” te presenteren.
Veel leesplezier.
Carina Kool-Boeder & Jan Boeder.

Carina vraagt aan Michiel: "Als je € 25,00
hebt en je verliest € 5,00, wat heb je dan"?
Antwoordt Michiel: "Een gat in mijn zak".

**********

Ilse: "Marsja, hoe laat is het"? Marsja: "12.00
uur, Ilse". Ilse: "Oh nee". Marsja: "Wat is er
Ilse"? Ilse: "Ik vraag de hele ochtend aan
iedereen hoe laat of het is en iedere keer
krijg ik een ander antwoordt".

**********
In het ziekenhuis gaat de telefoon. De balie
medewerkster neemt op en zegt: "Met het
ziekenhuis". Zegt Minoesch aan de ander kant
van de lijn: "Sorry, ik ben verkeerd
verbonden". Antwoordt de medewerkster: "Komt
u dan maar even langs, dan kan de dokter u
opnieuw verbinden".

**********
Meester tegen Koen: "Ik snap niet hoe je
zoveel fouten kan maken bij je huiswerk
Koen"! Zegt Koen: "Ik wel, mijn vader
heeft me geholpen".
Foto’s zie: www.kinderspelenbouw.nl
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Jongen van de dag:
Hallo ik ben Narwin
Bergen en ik woon in
Abbekerk. Ik zit in groep
1 van OBS De Plaats.
Het liefst eet ik appel,
peer en druifjes. Later wil
ik heel graag boer
worden. Mijn idolen zijn
papa, mama, opa en
oma, omdat ik ze zo lief
vind. Of ik verkering heb, nou soms niet. Dit is
de eerste keer dat ik meedoe, vooral omdat ik
bouwen zo leuk vind om te doen. Het leukste
van KSB vind ik dat we de hele dag mogen
bouwen. Ik zit in groep wit met allemaal
jongens en meisjes die ook een wit shirt
hebben. Als ik een miljoen win, zou ik een huis
kopen.

Dit kan je ook maken met pallets:

Raadsels:

Van welk materiaal is een wandelstok
gemaakt?
Antwoord: "van Kreupelhout".
**********
Hoever kun je een tunnel inlopen?
Antwoord: "Tot de helft, daarna loop je
de tunnel weer uit".
**********
Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2022

Vrijwilliger van de dag:
Hallo, mijn naam is Mark
Bijwaard 27 jaar en woon
in Hoogwoud. Ik ben in
Abbekerk geboren.
Allereerst wil ik meedelen
dat ik ontzettend blij dat
dit mega project weer dor
kan gaan. Nu een paar
antwoorden op de vragen
die mij gesteld zijn.
- Mijn beroep is installateur bij Tata Steel.
- Het liefst eet ik aardappelen en groente.
- Ik heb nog geen verkering. Misschien dat ik
een leuke vrouw tegen kom tijdens dit project.
- Fitness en zwemmen zijn mijn favoriete
sporten.
- Er zij 2 familie leden die meedoen aan
K.S.B.: Vanz en Per. Dit zijn kinderen van
mijn nicht, Eline Hartog.
Ik ben vandaag gekozen als vrijwilliger van de
dag. Dat vind ik erg leuk, want ik ben hiervoor
nog nooit geinterviewd. (Hier moeten wij van de
redactie even ingrijpen, want Mark heeft ook in
2016 in “de Spijkerbode” gestaan als vrijwilliger.)
Ik ben ingedeeld bij de groepen Wit en Zwart en
verder kan ik mij steentje bijdragen bij de
E.H.B.O. Het is dit jaar alweer voor de 10e keer
dat ik meedoe als vrijwilliger. Ook heb ik zelf als
kind meegedaan met het huttenbouwen.
Het leukste van K.S.B. vind ik het bouwen van
de hutten en spelletjes doen. Het is toch
prachtig dat je kinderen zo’n onvergetelijk
weekend kan bezorgen.
Herkenningsteken Rood:
Ons herkenningsteken is een
middeleeuwse vlag. Dit
hebben wij met alle
vrijwilligers van groep rood
bedacht. Hierin komen het
thema, Middeleeuwen, en de
kleur van onze groep, Rood,
samen. Wij hebben deze niet
zelf gemaakt, maar wel zelf
besteld. Dit hebben we
gedaan omdat een vlag moet
wapperen en dat doet hout
niet.
Foto’s zie: www.kinderspelenbouw.nl
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Herkenningsteken Paars:
Lotte verteld dat Luuk
Hauwert het
herkenningsteken heeft
bedacht. Het moest bij het
thema en onze kleur
passen. Vandaar een
middeleeuwse vlag in de
kleuren donker en licht kleur
Paars. Ook hebben we
hiervoor gekozen, omdat
we veel zelf konden doen
en het origineel is. We
hadden wat tijd te kort, dus
hebben we er vanmorgen nog een zaag en
hamer opgemaakt en de namen van de
kinderen er op geschreven.

Meisje van de dag:
Vandaag is
Yenthe meisje
van de dag. Zij
is 12 jaar,
woont aan de
Broerdijk en zit
in groep 8 op de
OBS De Koet.
Verkering heeft
ze nog niet. Op
dit moment zit
ze niet op een sport, maar ze wil graag op
snorkelen. Haar idool is BlackPink omdat ze
leuke muziek maken. Voor kipnuggets kan je
haar wakker maken, dat is echt haar lievelings
eten. Ze heeft nog geen idee wat ze later wil
worden.
Ze zit in groep zwart, en dit is de 2e keer dat ze
mee doet aan KSB. Het samenwerken en
bouwen van de hut vindt ze het leukste van
KSB. Ze maakt de hut samen met Nastia,
Feline, Janne, Mees, Arm en Esmee en hun
begeleider is Boínn. Mocht ze ooit een miljoen
winnen, gaat ze een nieuwe telefoon kopen.

Dagboek van de pers:
Vanochtend om 10:00 stonden we klaar bij het
hek voor de opening van KSB. De kinderen
kwamen het terrein opgerend en toen begon
alles!
De kinderen begonnen met het spelen van
spellen, om elkaar en de leiding een beetje te
leren kennen. Daarna gingen de groepen
bouwen. Om de beurt werd er een groep
opgeroepen om hout te halen. Al heel snel
hoorde je de timmergeluiden weer.
’s Middags ging groep zwart naar het bos
naast De Spetter. Daar hebben zij een aantal
spellen gedaan.
Wij hebben interviews afgenomen, foto’s
gemaakt en een stukje geschreven voor de
Spijkerbode. We vonden het vandaag super
gezellig en kijken erg uit naar morgen.
Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2022
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Woordzoeker:
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Kasteelheer
Kruis
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Pracht
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Ridderzaal
Schandpaal
Schout
Spel
Spijker
Stapel
Troubadour
Vlag
Vrienden
Zwaard

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Zelfstandig versterkt verdedigbaar gebouw
2. Ambtenaar voor handhaven openbare orde
3. Persoon die anderen op zijn land laat werken
4. Wapen voor afschieten van korte pijlen
5. Apparaat om mensen te onthoofden
6. Bijl ontworpen voor gebruik als wapen
7. Beschermend vest van ringetjes voor soldaten
8. Heldin van Frankrijk, veroordeeld tot brandstapel
9. Pantser van metaal voor ridders
10. bekend van de ridders en de ronde tafel
11. Paal waaraan een veroordeelde te kijk werd gezet.
Verticaal ontstaat een woord.

De overgebleven letters vormen een zin.
Denkertje:

Sudoku 1
8

3 6
7 9

6
1
2

2

9 1
6
3

5
2 7
4
8
4 9 5
4 2 1
9 6
7
1
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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.
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Lunchbox idee: Omelet Sushi
Ingrediënten
Omelet:
3 eieren
1 el rijstazijn
½ el suiker
Zout
Sushi:
1 vel nori
¼ komkommer
50 gr surimi
½ avocado
Bereidingswijze:
Maak eerst de omelet. Mix hiervoor het ei, de
rijstazijn, de suiker en een snuf zout in een
kommetje. Verwarm de koekenpan op laag
vuur en giet daar het ei in. Maak met een
spatel de omelet zo vierkant mogelijk. Draai de
omelet om zodra de bovenkant gestold is, en
bak hem dan totdat hij gaar is. Leg het norivel
op een snijplank, zodra de omelet gaar is leg je
de omelet daar boven op. Snijd de
komkommer en de avocado in reepjes en de
surimi doormidden. Leg de komkommer,
avocado en de surimi in het midden van de
omelet over de hele lengte en rol de sushi nu
op. Snij de rol nu met een scherp mes in
rolletjes.
Eet Smakelijk!!
------------EHBO:
De eerste pleister die geplakt moest worden,
was bij iemand van de leiding (nog voor er
getimmerd werd).
Om 12:00 uur is de tussenstand:
- 10x hamer op een
vinger
- 1x hamer op hoofd
- 1x pleister
- 1x plank op voet
- 4x schaafwond
- 1x spijker in voet
- 1x hoofd gestoten
- 1x in aanraking
brandnetels

Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2022

Wist je dat:
- Puck van de pers vandaag een nostalgische
dag heeft.
- Een van de deelnemende kinderen een
heuse gereedschapskist mee heeft genomen
naar KSB

PROGRAMMA vrijdag 27 mei 2022:
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, etenstijd.
12.30 uur Schafttijd zit erop
Groepen 4 t/m 8 verlaten
bouwterrein voor spellenmiddag
13:00 uur De 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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Kinder Spel en Bouw 2022
is mede mogelijk gemaakt door:
Randy de Vries (Website)
Bakker dé Houthandel
Bouwbedrijf Bruijns
Brand Beveiliging Alkmaar
Brandweer Medemblik, blusgroep Abbekerk
De Lange B.V. Houtvezel en zaagsel
Donker en Wit
Grondstoffenbank Agriport
Hartog Grasdrogerij B.V.
Café Restaurant Het Nieuwe Bonte Paard
Hiemstra BV
Honing metaal
IJsvereniging A.L.I.J.V.
Jongerencentrum "de Bunker"
Kliko-audio.com
Kuijper Zouthandel
Lizo Opmeer / Paul van der Linden
Nederlandse Spellenfabriek
Schouten bomen & loonbedrijf
Transportbedrijf Simon Loos
Stichting Dorpshuis "de Nieuwe Haven"
Stichting J.O.N.K.
Trioworld
Univé
Vader Verhuur
Horecagroothandel Veldboer Eenhoorn
Verbart Eco-Instal
Verwol Projectafbouw BV
Via Sofia Reclame geschenken
Voetbal vereniging A.L.C.
Zwart infracare
Zwembad "de Spetter"

Abbekerk
Hoogkarspel
Opmeer
Alkmaar
Abbekerk
Ursem
Oostwoud
Middenmeer
Abbekerk
Abbekerk
Middenmeer
Zwaagdijk
Abbekerk
Abbekerk
Nibbixwoud
Stompetoren
Abbekerk
Medemblik
Abbekerk
Wognum
Abbekerk
Abbekerk
Wieringerwerf
Noord-Holland
Barsingerhorn
Zwaag
Opmeer
Opmeer
Zwaag
Abbekerk
Wervershoof
Abbekerk

En natuurlijk gaat onze dank uit naar alle

VRIJWILLIGERS!!!
Die aan dit fantastische project hebben meegewerkt
Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2022
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Sponsors Kinder Spel en Bouw 2022
Gemeente Medemblik
Admiraal Timmerprojecten
Buiten Schoolse Opvang Catootje
Buck Bouw “Spijkerharde Kwaliteit”
Grand Café de Post
De Noterij vers gebrande noten & pinda’s
Hilhorst Bouwbedrijf Amsterdam B.V.
Huijberts Gevelbouw
Meijners Bestrating en Tuinaanleg
PAZ Coaching
Perxon Zink- en Timmerwerken
Supermarkt SPAR van Santen
Stucadoors & spuitbedrijf de Snaijer
van Saarloos vleeswaren
XTI Xander Tuil

Wognum
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Oostwoud
Abbekerk
Amsterdam
Opmeer
Abbekerk
Abbekerk
Midwoud
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk

K.S.B. verhuist volgend jaar naar nieuwe locatie:
1e veld in het park naast Zwembad ”de Spetter”
aan de Essenlaan te Abbekerk

K.S.B. 2023: donderdag 18 t/m zondag 21 mei
Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2022
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