Donderdag 2 juni 2011

jaargang 13

PROGRAMMA donderdag 2 juni 2011:
10.00 uur Het hek gaat open, alle bouwers
komen het bouwterrein op.
10.15 uur Kinderen worden geteld, petten
worden uitgedeeld en er worden
kennismakingsspelletjes gedaan.
10.45 uur Pallets halen en het timmeren kan
gaan beginnen.
12.00 uur Hamers neerleggen, er gaat
gegeten worden.
12.30 uur De schafttijd zit erop, er moet weer
gebouwd worden.
15.15 uur Stoppen met bouwen, opruimen en
spijkers zoeken. Spijkerbode wordt
uitgedeeld.
15.30 uur De bouwertjes verlaten de
bouwplaats en keren huiswaarts.
MEDEDELINGEN:
- neem je goede humeur mee
- alle dagen zwemspullen meenemen
- zet je naam op je hamer
- doe geen kostbare spullen in de tas van
uw kind
- gevonden voorwerpen kunnen
maandag 6 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
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
Normaal gesproken worden alle pallets na het
project gelijk op zondag afgevoerd naar Sortiva
in Middenmeer. Sortiva heeft dit jaar besloten
dat wij niet meer op zondag mogen komen om
de pallets te brengen. Wij zijn dus nog op zoek
naar adressen waar wij zondag met de pallets
naartoe kunnen. (We zoeken wel adressen
waar we met grotere hoeveelheden aan
kunnen komen)

Van de voorzitter:
Het project is weer van start
gegaan! Vanochtend zag ik
alle kinderen weer binnen
stormen, op zoek naar hun
groep. Dit jaar wordt het
project voor de 13de keer
georganiseerd. Het thema
is dit jaar snoepjesdorp en alle vrijwilligers
hebben hun best gedaan om een mooi
herkenningsteken te maken. Dit jaar zal ook
een prijs worden uitgereikt voor het mooiste
herkenningsteken.
Tijdens de inschrijfavond afgelopen januari
hebben 300 huttenbouwers zich ingeschreven.
Helaas moest het bestuur 25 huttenbouwers
teleurstellen omdat zij dit jaar niet met het
project mee kunnen doen. Uiteindelijk lopen er
dit project 275 huttenbouwers op het terrein die
allemaal de prijs van mooiste hut in ontvangst
willen nemen ☺.
Het bestuur is erg blij dat de weersvoorspelling
voor de komende dagen er goed uitziet!
Daarom is het belangrijk dat de kinderen goed
drinken en worden ingesmeerd met
zonnebrand, let daar als ouders ook op
voordat ze gebracht worden naar Kinder Spel
& Bouw.
Vanuit het bestuur willen wij alle gezellige
huttenbouwers een geweldig Kinder Spel &
Bouw toewensen en pas op dat je niet met je
hamer op je duim slaat!

Het telefoonnummer van KSB is
gewijzigd naar: 06-18232384

Mocht u iets weten meldt u zich dan even bij
het bestuur.
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Herkenningsteken: Zwart
Het thema van dit jaar is
snoepjes, vandaar dat we
dachten we plakken overal
snoepjes. We hebben er
minstens 3 uur aan
gewerkt met Arno, Rick,
Nico en ik.
Wist je dat…….
- Marien en Jeroen gisteravond met
Dave naar het ziekenhuis zijn geweest
en Dave nu met een mitella loopt.
- Jan-Pieter, Ilona en Belinda na dit
project stoppen met hun
bestuursfunctie.
- Er nog vrijwilligers worden gevraagd
voor de EHBO (tijdens fakkeloptocht)
en nachtwacht voor zaterdagavond als
de kinderen blijven slapen…
- Nick uit Blauw sinds vorige week zijn
haar blauw heeft geverfd.
- Er elke dag een feestje is bij kleur
groen.
- Martijn fans heeft bij een andere kleur
Teken:
We gaan morgen (vrijdag) met de kinderen
naar het bos om een spel te doen. Wellicht
kunt u uw kind een lange broek en shirt met
lange mouwen aan kan geven.
Controleer ook uw kind even op teken. Het is
voor ons niet mogelijk om de kinderen hierop
te controleren.
EHBO (eerste hulp bij ongelukken):
Op donderdag zijn dokter Jeroen en zuster
Marijke er om splinters te verwijderen, pleisters
te plakken en natuurlijk om daar dropjes bij uit
te delen!
Als de hamers beginnen te tikken, staan wij op
scherp en komen in actie!
Tussenstand donderdag 12:00 uur:
- 9 splinters verwijderd
- 12 pleisters geplakt
- 1 bloedneus
- 1 met hamer op de hand geslagen
Iedereen veel plezier!
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De vrijwilligers van KSB 2011 zaten
gisteravond om 8 uur al klaar voor het eerste
avondprogramma. Het spel “Het gevoel
van….”
De vrijwilligers werden in 4 groepen
opgedeeld. In het midden lag een dobbelsteen,
zodra er een liedje werd gespeeld, mocht er
een speler van elk team naar het midden
sprinten om de dobbelsteen te pakken. Om
vervolgens de titel en zanger van het liedje te
noemen. Als je ook nog een paar zinnen van
het liedje wist te zingen kreeg je nog meer
punten. Toen kwam Jeroen de Snaijer van het
bestuur met de regel “Als je de dobbelsteen
weet te pakken met een radslag, krijg je het
maximaal aantal punten.” Dat ging er hard aan
toe. Kees Koning alias “De sloper”, deelde een
paar trappen uit. Martijn de Groot uit lichtblauw
kreeg er één op zijn kaak. Dave Zutt uit rood
een op zijn arm, daardoor kreeg hij een bult op
zijn arm en moest hij naar het ziekenhuis.
Dave loopt nu met een mitella!! Sterkte Dave.
Maar goed, beter nieuws: het spel werd beslist
toen het nummer van Adele “Rolling in the
deep” kwam en Danny, Floor en Britt het hele
lied zongen. Licht blauw, Aqua blauw en Britt
en Floor van de pers wonnen het spel.
Jarigen van vandaag:
Lotte Waldram (geel)
Van harte gefeliciteerd
Meisje van de dag:
Ik ben Lotte Waldram, sinds
vandaag 8 jaar en ik woon in
Abbekerk. De school waar ik
op zit is OBS De Plaats. Het
liefst eet ik spagetti. En nee, ik
heb geen verkering. Later wil ik graag kapper
worden. Er doen geen familieleden van mij
mee. De sporten die ik doe, zijn zwemmen,
gym en hardlopen. Mijn idolen zijn Nick en
Simon, omdat ze goed kunnen zingen.
Dit is de eerste keer dat ik meedoe aan KSB,
omdat het me heel leuk lijkt. Het leukste vind ik
het bouwen van de hut. De hut maak ik samen
met Roma, Megan, Birgit, Amber en Anna.
Met een miljoen zou ik een tv kopen.
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Herkenningsteken: Groen
Wij hebben gekozen voor dit
herkenningsteken, omdat wij
de kleur groen zijn. We
hebben dus gezocht naar
groen snoepgoed. Naar ons
idee moeten kinderen
gezond eten, vandaar dat
we gekozen hebben voor
deze tekst en de grote
groene appel. We hebben er
met man en macht een hele avond aan
gewerkt, en wilden bijna in de Bunker blijven
overnachten.
Verslag van de knutselhoek:
We hebben een gezellig groepje: Joyce,
Myrthe, Bonny, Rosan, Tommy, Damien en
Tineke.
De spullen hebben we klaar gezet, de kinderen
kunnen komen. Om een uur of 11 kwamen de
eerste bij ons. Het schminken kwam ook
aardig op gang. Dit keer snoepjes op de
wangen. Verder is het vanmorgen nog erg
rustig. Iedereen wil eerst timmeren aan de hut.
De knutselmutsen
Jongen van de dag:
Mijn naam is Jethro van
Veelen, ik ben 9 jaar oud
en woon in Abbekerk. Ik
zit op de OBS De Plaats.
Wat eten betreft, ik lust
eigenlijk alles. Mijn sport is
tennis. Idolen heb ik
eigenlijk niet. Ik had
verkering met Cheyenne Koning, maar die is
net uit. Later wil ik graag drummer worden. Er
doen geen familieleden van mij mee aan KSB.
Dit is de 2e keer dat ik meedoe aan het
Huttendorp, omdat ik het gewoon heel leuk
vind. Het leukste aan KSB vind ik het hutten
bouwen met je vrienden. De hut maak ik
samen met Frank, Petter, Guido, Martijn en
Gudder.
Als ik een miljoen zou winnen, zou ik de helft
aan goede doelen geven.
Verder wil ik meedelen: “Groen is de Top.”
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Vrijwilliger van de dag:
Hallo ik ben Laura
Verhart, ben 37 jaar oud
en woon in Abbekerk. Ik
ben vrijwilliger bij de
catering. Het is het 3e
jaar dat ik meedoe,
omdat het zo leuk is. Ik
ben getrouwd met
William en heb een
dochter, Nina. Het liefst
eet ik asperges. Mijn
beroep is schoonheidsspecialiste. Als ik groot
ben, wil ik graag rentenieren.
Ik doe aan aerobics. Mijn idool is Prince,
omdat ik van muziek hou. Mijn hobby’s zijn:
feestjes regelen, winkelen, naar de sauna
gaan, dansen en koken.
Naar een onbewoond eiland neem ik mee:
William, Nina en water.
Er doen een aantal familieleden mee: William,
Margriet en Danny als vrijwilliger en Nina als
huttenbouwer.
Met een miljoen zou ik een wereldreis gaan
maken.
Verder wil ik graag meedelen dat ik dit een
heel leuk interview vond.
Het is 2 juni 2011 en we beginnen aan het 13e
jaar huttenbouw. Sommige kinderen staan om
half 10 al voor de poort om aan huttenbouw
2011 te beginnen. Voor sommigen de eerste
keer en voor andere de 6e en laatste keer.
Om 10:00 uur gaat de poort open. Oppassen
geblazen voor de vrijwilligers, want de
kinderen stormen het veld op.
De kinderen beginnen de dag met een
kennismakingsspel, wat hooguit 3 kwartier
duurt. Om kwart voor 11 mogen de groepen
Wit en Geel pallets halen. Het hutten bouwen
is van start gegaan.
De kinderen zijn de hele morgen druk bezig
met het bouwen van hun hutten. Om 12:00 uur
werden de hamers neergelegd en mocht
(moest) iedereen gaan eten. Na de pauze
gingen de groepen rood, oranje, licht blauw en
aqua blauw naar het zwembad. De onderbouw
bleef door timmeren.
Het veld begint al aardig vol te staan met
hutten.
Wordt vervolgd………
Foto’s zie: www.kinderspelenbouw.nl
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boterbabbelaar

kaneelstok

smarties

bounty
chocolade
colaflesje
drop
dropbal
ijs
ijsbonbons
jawbreaker

lolly
mars
muntdrop
noga
ouwel
taaitaai
salmiakknots
schuimblok

spek
toverbal
tumtum
wijnbal
winegum
zoethout
zure mat
zuurtjes
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. een sieraad om op te eten
2. chocoladesnoepjes met een kleurtje erom
3. ingrediënt van snoep
4. donker/licht snoeppoeder
5. zachte gekleurde snoepjes
6. snoepjes uit Den Haag
7. kruidig geldstuk
8. snoep wordt gemaakt in een ….
9. bekende snoepwinkel
10. snoep om de deur mee te openen
Verticaal ontstaat een woord.

De overgebleven letters vormen een zin.

Denkertje:

Sudoku 1
1

5

8

6
7
1
8
3
1

7
2

9
2
3
9

4
6

1
7

7

4
8

K

O

R

9

T



D
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E

P

9
4
7

8
6
2
6
8

1
2
4

5
6
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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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Moppen:
Nicky Westra, 6 jaar:
Jantje lag in zijn bed en toen riep iemand “Als
ik je heb, eet ik je op” Toen hoorde hij het weer
“Als ik je heb, eet ik je op” Toen ging hij naar
beneden. Toen hoorde hij weer “Als ik je heb,
eet ik je op” Toen zag zijn moeder het, het was
een snotje in zijn neus.

De groepen 5 tot en met 8, zijn vanmiddag
naar het zwembad gegaan. Het is er heel erg
mooi en het water is lekker koud. De kinderen
zijn aan het zwemmen, omdat e bovenbouw
heel erg snel ging met bouwen. De kinderen
hebben het erg naar hun zin allemaal. Tijdens
het zwemmen kregen de kinderen ook nog een
bekertje limonade.

Anna Beets, 8 jaar:
Er waren eens 3 spoken. 1 was nog klein,
moeder spook ging naar de stad. Vader spook
zei tegen moeder spook “Je bent je zakdoek
vergeten” Moeder spook zei “Nee joh, is mijn
kind”

PROGRAMMA vrijdag 3 juni 2011:

Sponsor van de dag: Mix Fix West
Ik ben Monica Bruinsma en werk bij
Mix Fix West. Ik ben nu bijna 3 jaar
rayonconsulente en ik verkoop
koffie/thee/melk/suike etc. bij vaste klanten.
Ook verkopen wij koffiemachines voor groot
verbruik. Dit is de 1e keer dat mijn werkgever
sponsort bij dit project.
Het leukste van KSB is dat de kinderen zo veel
plezier maken.
Met een miljoen zou ik een nieuw huis en een
auto kopen en shoppen.
Ik hoop dat het een supermooi project wordt en
dat alle kinderen en vrijwilligers het naar hun
zin hebben.
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10.00 uur Het hek gaat open, alle bouwers
komen het bouwterrein op.
10.15 uur Onderbouw: gaat timmeren
Bovenbouw: Spel
11.45 uur Kinderen weer terug op het terrein.
12.00 uur Hamers neerleggen, er gaat
gegeten worden.
12.30 uur Schafttijd zit erop, er mag weer
gebouwd worden.
15.15 uur Stoppen met bouwen, opruimen en
spijkers zoeken. Spijkerbode wordt
uitgedeeld.
15.30 uur De bouwertjes verlaten de
bouwplaats en keren huiswaarts.

Foto’s zie: www.kinderspelenbouw.nl

Donderdag 2 juni 2011

jaargang 13

SPONSORS HUTTENBOUW PROJECT 2011:
Restaurant Slijterij Snackbar Café ’t Bonte Paard
Spar Supermarkt Fam. Van Santen
Gemeente Medemblik
Hartog Grasdrogerij B.V.
Tokim Pallethandel
Van der Bel Sloopwerken
Sloopbedrijf Keijzer
Bakker De Houthandel
De Walt elektrisch Ger\eedschap
Sortiva / Holland Collect
Maarten Visser Fruitmandenservice
MixFix West BV Grootverbruik in koffie
Veldboer Eenhoorn Horeca & Grootverbruik
De Snaijer Stucadoors & Spuitbedrijf
Buck Bouw spijkerharde kwaliteit
Koos Verbart & Zoon Installatietechniek
Bouwbedrijf Bruijns
Verwol Projectafbouw
Interhome v.o.f.
Tankstation Lambertschaag
Installatiebedrijf Swier
Stucadoorsbedrijf Sakey
Meijners & Groot Bestratingen
Van Saarloos Vlees & Vleeswaren op de markt
Bouwbedrijf Vlaar & Vlaar
Via Sofia Relatie en Reclame geschenken
Aannemersbedrijf M. Langedijk
Flexoplast Velsen zeilen voor de hutten
PCC Pronk Container centrale
Univé Verzekeringen
Zonwereld Nederland
Hessing Supervers (gesneden) groente
Salco Bedrijfsdeuren (transport pallets}
Bimmerman Projectafbouw
Ligthart Gips wanden
Bik Lichtkoepels
Gourmet Groentehandel
Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2011

Abbekerk
Abbekerk
Medemblik
Abbekerk
Zwaagdijk
Aartswoud
Midwoud
Hoogkarspel
Nederland
Middenmeer
Hauwert
Heerhugowaard
Zwaag
Lambertschaag
Abbekerk
Abbekerk
Opmeer
Opmeer
Abbekerk
Lambertschaag
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Sijbekarspel
Zwaag
Wognum
Wieringerwerf
Medemblik
Medemblik
Lambertschaag
Zwaagdijk
Zwaagdijk
Medemblik
Opmeer
Opmeer
Hoogkarspel
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Onze dank gaat ook uit naar de volgende organisaties en personen
voor hun medewerking in welke vorm dan ook:
Gemeente werken Medemblik (de Werf & Kantine)
IJsvereniging A.L.IJ.V. ijsbaan & ijsboet (perskantoor)
Stichting Dorpskrant afdrukken van de “Spijkerbode”
Stichting ON-Y-VA / Jongerencentrum “de Bunker”
Stichting Jongeren Organisatie (Noorder-Koggenland) J.O.N.K.
Stichting Jeugdwerk Abbekerk Lambertschaag S.J.A.L.
Peter Briek (chauffeur van de pallets)
Nico Roskam
Zwembad “de Spetter”
Voetbal vereniging A.L.C. (Dick Dam)
E.H.B.O. vereniging
Brandweer Medemblik (blusgroep Abbekerk)
Stichting Dorpshuis “de Nieuwe Haven”
H.B. controle brandbeveiliging

Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Waarland

En natuurlijk gaat onze dank uit naar alle vrijwilligers, die aan dit project
hebben meegewerkt.
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