Zaterdag 28 mei 2022

jaargang 22

24 jaar
Huttendorp
Abbekerk

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

terug, want het was lunchtijd. Na de lunch
wordt er nog volop gebouwd, want alles moet
vandaag worden afgerond. Om 16.00 uur gaan
de kinderen naar huis, om ‘s avonds weer aan
te treden met hun slaapspullen.

“HET SLAPEN GAAT DOOR!!!”
Van 20.00-21.00 uur mogen alle
belangstellende komen kijken, wat onze
bouwers hebben gemaakt. Hierna blijven
alleen de kinderen en de vrijwilligers op het
terrein, want dan gaan we opstellen voor de
“Fakkeloptocht”.

MEDEDELINGEN:

- De belangrijkste van allemaal:
- Het slapen gaat door, dus
neem je slaapspullen en
eventueel drinken en chips
mee vanavond. Geen alcohol
en energiedrank!!
-

Van de voorzitter:
Het is vandaag kouder
als dat we verwacht
hadden, maar als we
naar de kinderen kijken
maakt dat helemaal
niets uit. Om 10.00 uur
ging het hek weer open
en de bouwvakkers
namen hun plek weer in
op de bouwplaats.
Nadat iedereen present
was werden de groepen opgesteld ging al het
personeel naar zwembad “de Spetter” voor
een verfrissende duik. Deze duik was ook voor
vele vrijwilligers erg welkom, want het was
gister tijdens het avondprogramma heel erg
gezellig. Het jaarlijkse spektakel “Hints” werd
opgevoerd.
De mannen tegen de vrouwen. Dit jaar hebben
wij (de vrouwen) natuurlijk weer gewonnen. Na
het spel was het nog heel erg gezellig. Na het
bezoek aan het zwembad kwam iedereen weer
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-

-

-

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
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
Alle foto’s van K.S.B. 2022 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!!!
Foto’s zie: www.kinderspelenbouw.nl
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Jarigen:
Maud Admiraal (wit)

Maud Admiraal
wordt vandaag 5. Ze
woont samen met
haar vader, moeder
en 2 broertjes in
Abbekerk.
Pannenkoeken is
het lievelings eten
van Maud. Later wil
ze graag politie
worden. Er doen een
aantal familieleden
mee aan KSB. Bouwers: Jesse, Ruben, en
Sophie. Vrijwilligers: Selma en Ilse: Sponsor:
Robin. Dus goed vertegenwoordigd. Dit is de
eerste keer dat Maud mee doet aan KSB, ze
zit in groep wit. Bente is hun begeleider. Het
huttenbouwen vindt ze erg leuk.

Meisje van de dag:
Chidinma is 10 jaar en
woont in Abbekerk. Ze zit
in groep 7 op OBS De
Plaats. Ze eet het liefst
pizza, pannenkoeken,
eigenlijk alles wat begint
met een P. Haar idolen
zijn Enzo Knol en
bankzitters, omdat ze
aardig en grappig zijn.
Later wil ze graag fysiotherapeut worden.
Dit de 3e keer dat ze meedoet en dit jaar zit ze
in groep groen. Ze vind KSB heel leuk, vooral
het samen een hut bouwen. Chidinma maakt
de hut samen met Fenne Marise, Sara, Jaylee,
Anou,k Varinia en Jemma. Hun begeleiders
zijn Jeroen,Iris, Inge en Nina.
Als ze een miljoen zou winnen, zou ze een
deel zelf houden en een deel aan Afrika
schenken.
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Verslag van de E.H.B.O.
Slaan op je duim, een splinter zo groot als een
boomstam of een beet op de tong. Vandaag
was het weer een drukke dag bij de EHBO.
Maar natuurlijk is onze vrijwilligers niets te gek.
Gewapend met koelspray, pleisters, pincetten
lading aan zalfjes en niet te vergeten de
wonder snoepjes die alle pijntjes kunnen
oplossen, gaan ze aan de slag.
En dan de tip van de dag: smeer je goed in en
doe handschoenen aan tijdens het bouwen om
de kans op een splinter te voorkomen.

Vrijwilliger van de dag:
Dat is vandaag een
van onze
cateringmensen.
Haar naam is Iris
Zwirs Ze is 42 en is
getrouwd met Leon.
Ze woont in
Midwoud en zorgt
dat thuis alles op
rolletjes loopt. De
sporten die zij
beoefend zijn
steppen en suppen.
Ze houdt erg van spaghetti. Later wil ze graag
opruimcoach worden. Dit is de eerste keer dat
ze meedoet als vrijwilliger, omdat haar dochter
voor eerste keer meedoet. Het plezier bij de
kinderen die aan het timmeren zijn, vindt ze
het leukste van KSB. Met een miljoen zou ze
een huis aan het water en een auto kopen.
Verder wil ze nog meedelen dat ze KSB een
mooi initiatief vindt en het een geweldige
ervaring vindt om er bij te zijn.

Foto’s zie: www.kinderspelenbouw.nl
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Sudoku 3
2 4
7 1

4
7 9
3
8 6
3
1
2 7

Lunchbox idee: Blauwe bessenmuffins
Benodigdheden
1 rijpe banaan
2 eieren
100 gram havermout
50 gram geraspte kokos
1 tl bakpoeder
1 tl kaneel
Snufje zout
2-3 handjes blauwe
bessen

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

Paardensprong 2:

K

R

H

J

 S

E

E

I

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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Bereidingswijze:
Verwarm de over voor op 180°C. Bekleed de
muffinvorm met papieren vormpjes of vet heel
goed in. Maal de havermout fijn tot meel in een
hakmolen of keukenmachine. Meng alle droge
ingrediënten in een kom goed door elkaar.
Prak in een andere komde banaan fijn en voeg
er de eieren aan toe. Schenk de natte
ingrediënten bij de droge ingrediënten en
meng tot een egaal beslag. Schep als laatste
voorzichtig de blauwe bessen door het beslag.
Verdeel het beslag over 6 cupcakevormpjes.
Ze de muffins ongeveer 25 minuten in de oven.
Test met een prikker of de muffins gaar zijn.

Herkenningsteken Groen:
Groep groen heeft
mijn z’n allen zitten
brainstormen wat
ze dit jaar voor
herkenningsteken
moesten maken.
Het moest
aansluiten bij het
thema,
Middeleeuwen en
de kleur van hun groep. Hierdoor kwamen ze
op een zwaard en een draak en een groen
bierflesje. Daarna zijn ze samen aan de gang
gegaan om hetgeen ze bedacht hadden, ten
uitvoer te brengen. Ze hadden daar erg veel
zin in en hebben daarom hun ziel en zaligheid
in het maken van het herkenningsteken
gestopt. Nu maar hopen dat onze arbeid wordt
beloond met de verkiezing tot mooiste
herkenningsteken.
Foto’s zie: www.kinderspelenbouw.nl
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Jongen van de dag:
Teije is 7 jaar en zit in
groep 3 op OBS De
Koet. Hij woont in
Midwoud en is gek op
pannenkoeken. Hij zit
op zwemles en doet
aan judo. Zijn idool is
Dexter, omdat hij zijn
aller beste vriend is.
Hij doet voor de 1e
keer mee en zit bij
groep geel. David is
begeleider bij hun
groep, die bestaat uit:
Dexter, Ties, Benjamin, Lucas en Teije zelf.
Teije vindt het bouwen van de hut het leukste
van KSB.
Graag zou hij een race auto kopen, mocht hij
een miljoen winnen.
Sponsor van de dag:

Als sponsor doe ik voor 1e keer mee. Hiervoor
ben ik jaren vrijwilliger geweest, wat ik ook nog
steeds doe. Ik sponsor het project met een
financiële bijdrage. Dit doe ik omdat het een
geweldig evenement is, wat hopelijk nooit
verloren mag gaan.
Het mooiste vind ik dat je als kind je hele
lagere school tijd meedoet als deelnemer.
Wanneer je naar het voortgezet onderwijs gaat
kun je al vrijwilliger worden van K.S.B. door je
in te zetten bij de knutsel tent en “de
Spijkerbode”. Hierna kun je verder gaan als
begeleider tijdens het huttenbouwen of andere
werkzaamheden verrichten.
’s Avonds als de kinderen naar huis zijn
gegaan wordt er gezamenlijk gegeten en
daarna heeft het bestuur een
avondprogramma in elkaar gedraaid en wordt
er gezellig na gepraat onder het genot van een
hapje en een drankje. Dit werkt ontzettend
goed, want dit is een evenement waar gelukkig
altijd vrijwilligers beschikbaar zijn.
Als laatste wens ik alle kinderen, vrijwilligers
en bestuur deze laatste dagen heel veel
plezier en succes toe. Volgend jaar ben ik
weer van de partij.
Een spijkerharde groet van Xander.
Herkenningsteken Radiowagen:

Hallo mijn naam is Xander Tuil. Ik ben 36 jaar
en woon samen met mijn vriendin Marsja Ros
(Bestuur) en dochter Bowie in Abbekerk.
Het is een hele eer dat ik vandaag ben
gekozen als Sponsor van dag”.”
De naam van mijn bedrijf is XTI. (Xander Tuil
Interieurbouw) Mijn werk bestaat uit het
ontwerpen en maken van meubels, keukens
en kasten op maat. Ik doe dit werk al zo’n jaar
of 20 en sinds kort heb ik mijn eigen bedrijf. Ik
heb voor dit werk gekozen, omdat ik het heel
leuk vindt en er veel variatie in zit. Na mijn
werk doe ik nog aan voetbal en fitness. Waar
je me voor wakker kunt maken zijn
overheerlijke rijstwafels.
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De DJ’s Giel en Jurjen vonden dat er dit jaar
ook eens een herkenningsteken voor de
radiowagen moest komen. Samen hebben ze
het ontwerp bedacht en zijn toen aan de slag
gegaan. Ze vonden het beiden wel leuk om
ook eens creatief bezig te zijn. Ze hebben
allemaal gerecycled materiaal gebruikt, dus we
zijn zeer milieubewust bezig geweest.
Foto’s zie: www.kinderspelenbouw.nl
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“Nieuw” bestuurslid van de dag:

Hoi, mijn naam is Michiel Kool, ik woon in
Abbekerk en ik ben 22 jaar. Ik studeer
bedrijfseconomie aan de Hoge school van
Amsterdam, zodat ik later de richting op kan
van accountant.
Tijdens de lagere school heb alle keren
meegedaan aan bij KSB met huttenbouwen.
Daarna werd ik vrijwilliger. Na 8 jaar ben ik
gevraagd om in het bestuur te komen, want ze
kwamen mensen tekort. Ik ben al 3 jaar
bestuurslid, maar door corona is dit dus het
eerste jaar dat ik het project mede organiseer.
Mijn taken binnen het bestuur zijn: inkopen
doen, op- en afbouw van het terrein en het
avondprogramma voor de vrijwilligers.
Het leukste van het project vind ik het
organiseren van het avondprogramma voor de
vrijwilligers.
Verder doen er ook een aantal familieleden al
jaren mee dus, “waar je mee omgaat word je
mee besmet”. Mijn moeder maakt al jaren “de
Spijkerbode”, samen met mijn Oom die ook
penningmeester is. Mijn zus is ook vrijwilliger
op een groep. Neef Moreno (ook bestuur) is
manusje van alles en andere neef Randy is
verantwoordelijk voor de website en heeft
meerdere vrachtwagens hout gebracht. Mijn
Oma heeft jaren meegedaan in de catering en
verzorgt samen met mijn moeder de
wereldberoemde: “Moeder-Boeder-Koek”.
Wat verder mensen nog van me mogen weten
is, dat ik rode Kool met appelmoes het liefste
eet. Voetbal speel ik bij het 1e van v.v. A.L.C.
Mijn idool is James Milner, een groot sportman
met humor. Mijn droom is dat Liverpool de
Champions League gaat winnen.
Ik wens iedereen nog een geweldig, prachtig
en schitterend project toe.
De mazzel, Michiel.
Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2022

Avondboek van “de Persmuskieten”:
De vrijdagavond tijdens het avondprogramma
voor de vrijwilligers is traditiegetrouw het
spelen van:

“HINTS”
20.30 uur de vrijwilligers druppelen binnen.
Dee meiden en de jongens gaan apart zitten,
om de tactiek te bespreken de beide groepen
gaan spelen.
21.00 uur Er wordt eerst nog wat gezongen en
dan…. En dan wordt het spel regelement door
Dave en Michiel uitgelegd en dan kan er
begonnen worden. Om en om worden de
meest vreemde woorden en uitdrukkingen
uitgebeeld. De scores gingen om en om. Tot
het eind aan toe is het spannend wie er gaat
winnen. In de 2e pauze wordt het beroemde
“Tukkie Speciaal” uitgedeeld. Op het laatst
werd het heel spannend. Beide kampen
maakten nog kans op de winst. De jongens
raadde het niet en de meiden wel. Zij wonnen
deze episode met 10 tegen 9. De tussenstand
door de jaren heen is nu volgens ons 14-8 vor
de meiden. Het daarna een hele gezellige
avond met een drankje, dansen en zingen tot
je niet meer kon. Dit alles duurde tot in de
kleine uurtjes.

Foto’s zie: www.kinderspelenbouw.nl
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ROUTE
FAKKELOPTOCHT

Daniëlle vraagt aan haar moeder: "Mam,
mag ik een nieuwe pop"? Moeder: "Maar
je hebt net een nieuwe". Daniëlle: "Jij
krijgt toch ook een nieuwe baby, terwijl
ik nog helemaal goed ben"?
Nico komt thuis met een heel slecht
rapport. Zijn vader kijkt in het rapport en
zegt boos: "Voor zo'n slecht rapport lijkt
mij een flink pak slaag wel op zijn
plaats". Zegt Nico: "Dat lijkt me een goed
idee Pa, ik weet waar de meester woont".

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.
Dit kan je ook maken met pallets:

Marsja vraagt aan de conducteur :
"Meneer, weet hu hoelang de trein
erover doet van Amsterdam naar
Rotterdam"? Zegt de conducteur: "Een
ogenblikje........". Antwoordt Marsja: "Dank
u wel meneer".
De meester vraagt bij natuurkunde les:
"Bij hitte zet iets uit en bij kou krimpt
iets. Wie kan hier een voorbeeld van
geven"? Moreno steekt zijn vinger op en
zegt: "De zomervakantie duurt 6 weken
en de Kerstvakantie is maar 14 dagen
meester".
Een man legt bij de kassa van PSV
€ 25,00 neer. Vraagt de vrouw achter de
kassa: "Wilt u een seizoenskaart of een
speler"?
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Wist u dat…….
- De meiden gisteravond gewonnen
hebben met Hints…

Foto’s zie: www.kinderspelenbouw.nl
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Oplossing Sudoku 2
9
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2
8
4
5
3
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9
8
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Dagboek van de pers:
Vanmorgen mochten de kinderen bij
binnenkomst niet beginnen met timmeren. Alle
groepen werden in een rij opgesteld. Iedereen
ging naar het zwembad. Het weer was redelijk.
Er gingen toch nog heel wat kinderen
zwemmen. Zoals ieder jaar, werden er diverse
vrijwilligers in het water gegooid.
Om 11:45 waren we weer terug op het terrein.
Eerst werd er gegeten. Daarna mocht ik
iedereen zijn hut af maken en versieren.
Bij de knutselmutsen bleef het druk. Er waren
nog steeds veel kinderen die geschminkt
wilden worden. Groep geel is nog even het
terrein af geweest om een spel te doen.
Nadat de kinderen weg waren en de soep op,
was het tijd voor corvee en werd er plastic om
de hutten gedaan. Toen was het tijd om te
eten. We hebben heerlijk eten gehad van
Café De Post uit Midwoud. Rijst met
stoofvlees, sla en brood.

PROGRAMMA zondag 29 mei 2022:
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.

Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2022
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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
Bo-Mij.nl
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
Hoorn
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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