Vrijdag 27 mei 2022

jaargang 22

24 jaar
Huttendorp
Abbekerk
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
Onderbouw maakt zich klaar voor
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 ouders van wit mogen de hut
bekijken, daarna gaan de
kabouters 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:
Vandaag weer een
heerlijke dag!
We begonnen met een
groepsfoto van alle
kinderen en vrijwilligers
gemaakt met een drone.
Daarna gingen geel en
paars meteen naar het
bos voor levend stratego.
Limonade mee en de
vlag veroveren van de
tegenstander. De hut van
wit heeft een prachtig dak gekregen. Er stond
een lange rij bij de schmink. De EHBO had het
rustig vandaag. Bij rood gaat de bouw hard in
de hoogte. En bij blauw zag ik zelfs een
vogelhuis.
Het is weer fris vandaag, maar gelukkig met
zonnetje.
We zijn nog hard op zoek naar hulp bij het
slapen. Welke ouder of andere volwassene
komt de nachtwacht versterken? Voor koffie en
wat lekkers wordt gezorgd.
Morgenochtend zwemmen, ook weer zin in!

Tot morgen.

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.
- 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
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. 2022 zijn vanaf
nu te zien op:

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

www.kinderspelenbouw.nl

Ilse
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Jarigen van vandaag:
Brent Coevert
Pieter Heddes

Brent Coevert is
vandaag 6 jaar geworden.
Hij woont thuis. Het liefst
eet hij patat. Er doet 1
familielid mee aan KSB,
dat is Laurine. Het is de
eerste keer dat Brent
meedoet en dan mag hij
op zijn verjaardag hutten
bouwen. Wie heeft dat.
Hij vindt het timmeren en
bouwen van de hut het leukste van KSB. De hut
wordt gemaakt met heel groep wit en Wessel is hun
begeleider.
Later wil hij graag archeoloog worden.
Pieter Heddes is vandaag 7
jaar geworden. Hij woont in
Abbekerk en zit op OBS De
Plaats in groep 3.
Pannenkoeken vindt hij het
lekkerste wat er is. De politie
is zijn idool, omdat ze heel
stoer zijn. Daarom wil hij
later ook graag politie
worden. Bij KSB zit hij in
groep geel en Daan en Justin
zijn hun begeleiders. Hij vindt
alles van KSB even leuk.

Vrijwilligersavond Donderdag:
Na de groene periode kwamen we weer
allemaal bij elkaar in de loods. We gingen
levend Bingo spelen. Er waren allemaal
opdrachten zoals vieze sapjes drinken en
vieze dingen eten en nog veel meer. Welk
groepje als eerste Bingo had, had gewonnen.
Die mochten toen een taart in iemands gezicht
gooien. Daarna werd er muziek gedraaid en
ging iedereen als een lopen dansen en zingen.
Dat was echt heel leuk. Uiteindelijk ging er
iemand op de bar staan zingen. Daarna gingen
Lotte, Sam, Jet en nog een paar ook zingen
Na het zingen gingen ze stagediven.

Herkenningsteken Wit:
Floortje heeft het
herkenningsteken van Wit
bedacht. We hebben een
mummie gekozen omdat deze
wit is en volgens ons uit de
middeleeuwen komt. We
hebben het herkenningsteken
samen gemaakt, maar het viel
nog best tegen hoeveel tijd dit
heeft gekost.
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Oplossing woordzoeker:
Het thema dit jaar is middeleeuwen
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Oplossing denkertje:
Katapult
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Dit kan je ook maken met pallets:

Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2022

Lunchbox Idee:
Pizzarolletjes van bladerdeeg
Ingrediënten voor  18 rolletjes:
- 1 grote plak koelvers
bladerdeeg
- 6 eetlepels gezeefde
tomaat (pasata)
- Snuf oregano
- Geraspte kaas
- Plakjes ham of salami
- Peper en zout naar
smaak
Bereidingswijze:
Verwarm de oven voor op 210 . Roer de
pasata, de oregano, peper en zout door
elkaar.Rol het bladerdeeg uit. Besmeer het
bladerdeeg met de pasata, de ham/salami en
de geraspte kaas. Rol het bladerdeeg vanaf de
lange kant strak op en snijd de rol in plakjes
van 2 à 3 cm. Verdeel de pizzarolletjes over
het bakpapier van het bladerdeeg en bak ze in
ongeveer 15 à 20 minuten goudbruin.
Foto’s zie: www.kinderspelenbouw.nl
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Sponsor van dag:
Vandaag is de
keuze gevallen
op Nick
Meijners 33
jaren jong,
geboren en
getogen in
Abbekerk. Nick is
mede eigenaar
van: Meijners
Bestratingen & Tuinaanleg Abbekerk.
Wij stelde Nick de volgende vragen:
Waarom bent u dit werk gaan doen?
“Het is leuk wanneer je je werk hebt geleverd,
de mensen blij en tevreden zijn.”
Wat voor werk doet U precies?
“Het aanleggen van tuinen en het maken van
straatwerk zoals bijv. stoepen, tuinpaden,
terrassen, opritten, enz., enz.”
Hoelang zit U al in het vak? “Ik doe dit werk nu
ongeveer 10 jaar.”
Waarom sponsort U K.S.B. en hoelang? “Nou
dat is voor mij eigenlijk heel normaal. Ik heb
vroeger als kind zelf hutten gebouwd. Later
deed ik mee als vrijwilliger. En ik heb jaren in
het bestuur gezeten. Dit jaar ben ik voor het
eerst sponsor.”
Wat vindt U het leukste aan K.S.B.? “Je kunt
beter vragen wat niet? Corvee-dienst vond ik
nooit echt leuk om te doen. Maar hutten
bouwen, spelletjes doen, zwemmen,
Fakkeloptocht, slapen in je eigen gemaakte hut
vond ik machtig. Als vrijwilliger is het leuk om
de kinderen te helpen. En ’s avonds
organiseert het bestuur altijd een
avondprogram voor de vrijwilligers, ook dat is
leuk om aan mee te doen.”
Heeft U zelf kinderen die meedoen?
“Ja, mijn zoon Sem doet mee en die zit in
groep geel.”
Wat vindt U het lekkerste om te eten? “Sla en
aardappels eet ik het liefst.”
Doet U ook aan sport? “Ja, ik voetbal bij v.v.
A.L.C. Jarenlang heb ik in het 1e elftal gestaan
en volgend jaar zit ik bij de veteranen.”
Wat zou doen met een miljoen? “Hahaha, dan
zou ik stoppen met werken en leuke dingen
met mijn familie.”
Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2022

Heeft U verder nog iets mede te delen? “Ik
hoop voor jullie en alle kinderen dat het mooi
weer blijft, zodat de fakkeloptocht dor kan gaan
en dat iedereen mag blijven slapen in zijn of
haar hut. SUCCES ALLEMAAL!!! en geniet
ervan.”

E.H.B.O. (op rijm)






Splinters - pleisters en een hamer op je
duim, het lijd bijna tot grot verzuim.
De meiden van groen komen met
regelmaat, en mevrouw F. is de
grootste kandidaat.
Kijk mevrouw ik heb hier een plekje,
krijg ik nu een spekje.
En natuurlijk een spijker in je voet,
gelukkig nog niet iets met spoed!
Groetjes, Jet.

Vrijwilliger van de dag:
Dit is Fenne
Rijnsburger.
Fenne is 13 jaar
en woont in
Abbekerk. Ze eet
het liefst broccoli
met aardappelen.
Ze rijdt paard en
zit op de D’Ampte
in Hoorn. Ze heeft nog geen verkering. Ze
heeft meegedaan als bouwer en nu is ze voor
het eerst vrijwilliger bij de Knutselmutsen. KSB
is heel gezellig en eigenlijk is alles leuk. Als ze
een miljoen had, zou ze in ieder geval een huis
en een paard kopen. Verder wil ze nog zeggen
dat ze het super leuk vindt dat ze mee mag
doen met KSB.
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Jongen van de dag:

Sytse van Eck is 9 jaar en woont in Twisk. Hij
zit in groep 5 van de Klaverwoid. Later wil hij
graag boer worden. Hij voetbalt bij v.v. Twisk.
Zijn broer is zijn idool, omdat hij slim is. Zijn
lievelings eten is lasagne.
Dit is de 2e keer dat hij meedoet aan KSB,
omdat het zo leuk is. Timmeren vindt hij het
leukst. Samen met Siep en Charlie maakt hij
de hut en Mario is hun begeleider. Met een
miljoen, zou hij een tractor kopen.
Sytse was goed voorbereid toen hij
gistermorgen naar het KSB-terrein kwam. Hij
had zelfs een hele gereedschapskist
meegenomen.

Sponsor van de dag (ipv gister):
Admiraal Timmer Projecten
Robin Admiraal uit Abbekerk is vandaag ook
sponsor van de dag.
Robin is 37 jaar en is gespecialiseerd in het
bouwen van Veranda’s, Overkappingen en
Tuinhuisjes. Het is uitdagend en leuk werk.
Robin is hier al zo’n 5 jaar mee bezig.
Robin heeft 2 kinderen die meedoen aan
K.S.B. en zijn vrouw Selma helpt bij de
Catering. Zelf eet hij het liefst Lasagnette
Door het project te sponsoren kan Robin ook
zijn steentje bijdragen. Hij vindt het een leuke
organisatie, vooral omdat hiermee de oudere
jeugd weer heel veel doet voor de kinderen
van nu.
Robin wil iedereen nog veel plezier en succes
wensen en hopt dat K.S.B. nog jaren zal
bestaan.

Verslag van Puck & Luca:
Vanochtend na binnenkomst van de kinderen
gingen de groepen geel & paars naar het park
voor het spel “Levend Stratego”. Geel had een
hele goede start, ze hadden al heel gauw een
voorsprong. Uiteindelijk stonden ze kiet (quite).
Toen ging paars goed verder met het speuren
naar de vlag! Na een hele tijd zoeken……
heeft paars de gele vlag gevonden. Geel
achtervolgde paars nog heel even om hun te
tikken. Maar dat was uiteindelijk niet gelukt.
Paars heeft gewonnen!!!

Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2022

Stukje van de Catering:
De Cateringmama’s en Cateringpapa’s zorgen
er elke dag voor dat de vrijwilligers kunnen
genieten van koffie en thee. Verder maken zij
het ontbijt, lunch en avondeten klaar, zodat
onze mensen goed gevoed de hele dag voor
kinderen kunnen klaarstaan. Voor vandaag
staat er tijdens de lunch: belegde broodjes met
kaas, vlees en een gebakken ei op het
program. Vanavond tijdens het diner zullen er
veel kroppen sla en kilo’s macaroni worden
verwerkt. Verder wordt er limonade (heel veel)
gemengd voor de kinderen. Om te laten zien
wat er zoal doorgaat tijden het project, hier een
klein inzicht:
Ruim 10 kilo koffie en thee, ca. 100 liter
limonade, ca. 400 eieren, 100 ballen gehakt,
15 kroppen sla, 10 kilo kaas, 25 kilo appels en
30 kilo sinaasappels, enz., enz.
Foto’s zie: www.kinderspelenbouw.nl
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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
Refrein:

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

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 2022
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Herkenningsteken Zwart:
Ons
herkenningsteken is
een schild met een
draak. Mike heeft
bedacht dat we een
schild gingen maken.
Hij stuurde een foto
en iedereen was het
er mee eens. De rest
heeft de tekening van
de draak bedacht.
Nick heeft het schild gemaakt. We vinden zelf
dat het herkenningsteken goed gelukt is. Door
de regen is het herkenningsteken nog mooier
geworden.

Wist je dat…….
Er is dit jaar een nieuw werkwoord bedacht

“Vrijwilligen”
Bij het maken van “de Spijkerbode” vingen wij
een gesprek op tussen 2 vrijwilligers.
Anne (rood) tegen Ilse (rood) over het
vrijwilligerswerk van de partners:
“Die vriend van jou vrijwilligt zeker nooit”?

Meisje van de dag:
Joya Feld woont in
Abbekerk. Ze is 10
jaar en zit in groep 6
op OBS De Plaats.
Ze heeft verkering
met Sebastiaan.
Later wil ze graag
turner worden. Het
liefst eet ze pasta
salade. Joya doet
voor de 4e keer mee
aan KSB en zit dit jaar in groep blauw. Het
huttenbouwen vindt ze heel leuk, maar het
slapen in de eigen gebouwde hut is het aller
leukste van KSB. Ze maakt de hut samen met
Noa, Linea, Suzanne, Julia, Jasmin Merle en
Feline onder begeleiding van Luna. Haar
broertje Mylo doet ook mee en verder nog
Maggy en Ivy van de familie. Ze hoeft niet lang
na te denken, wat ze met een miljoen zou
doen. Ze zou lekker op vakantie gaan.

Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2022

PROGRAMMA zaterdag 28 mei 2022:
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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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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