Vrijdag 3 juni 2011

PROGRAMMA vrijdag 3 juni 2011:
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.
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.
- Voor het 2e deel van de nacht zoeken
we nog nachtwachten. Graag melden
bij Nick Meijners of bellen naar het
telefoonnummer van KSB.
- De kinderen hebben vandaag een spel
gedaan in het bos. Controleert u ze op
teken?
- Wij zoeken ouders, familie en
kennissen voor het helpen opruimen
van het terrein.
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Van de voorzitter:
Gisteren zoals geschreven
een geweldige dag gehad, dit
bleek ook wel weer tijdens
de vergadering met de
hoofdvrijwilligers, iedereen
was zeer tevreden over het
verloop van de eerste dag.
Dit jaar zijn er weer een hele groep nieuwe
vrijwilligers welke meehelpen er een paar
geweldige dag van te maken, zij pakken het
allemaal snel op door de goede begeleiding van
de hoofdvrijwilligers.
Gisteravond met alle vrijwilligers een nieuw
spel geprobeerd dit onder toeziend oog van
onze “entertainment verzorger” Jeroen. Het
spel dat gespeeld werd was levend Bingo,
Jeroen heeft het hier al bijna een half jaar over
tijdens onze vergaderingen. Gisteren bleek wel
waarom, het was een hilarische avond met
mensen aan elkaar getapt, op 1 schoen, wc rol
aan de been getapt en ga zo maar door. Dit spel
is zeker voor herhaling vatbaar in de komende
jaren.
Wat ons verder nog erg bezig houdt is het
probleem wat wij hebben met het afvoeren van
het hout, op dit moment zijn er weer 2
bestuursleden bezig om te proberen of we toch
hout mogen storten op zondag dit wordt
vervolgt. Mocht er nog iemand een geweldig
idee hebben horen wij het graag.
Vanochtend de vossenjacht voor de bovenbouw
gelopen dit leverde ook weer zeer mooi creaties
op van diverse mensen, papagaai, schilder,
zwerver, takke wijf, pinguin, turtle,
brandweerman, politieman, boef. Al met al
weer een zeer geslaagde jacht.
Vanavond wordt weer het zeer beruchte spel
Hints gespeeld met de vrijwilligers, en het
schijnt dat dit jaar de mannen een strijdplan
hebben bedacht, we gaan het zien.
Tot morgen.

Het telefoonnummer van KSB is
gewijzigd naar: 06-18232384
Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2011
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Jarigen van vandaag:
- Mike Balk, 8 jaar, wit
- Luca van Elsas, 12 jaar,
zwart
- Ilse Blank, bestuurslid
Gefeliciteerd allemaal
Jarige van de dag:
Mijn naam is Luca van Elsas,
sinds vandaag 12 jaar en ik
woon in Abbekerk. Ik zit op
OBS De Plaats in groep 8.
Volgend jaar ga ik naar de
Oscar Romero, daar ga ik de
sportlijn doen. Mijn idool is
Lauryn, omdat ze mijn vriendin
is. Ik heb verkering met haar. Het liefst eet ik
pizza. Ik voetbal bij ALC in de D2. Als ik groot
ben wil ik putjesschepper worden. Dit is de 5e
keer dat ik meedoe aan KSB, omdat het leuk is.
Ik zit in groep Zwart en maak de hut met
Benny, Bente, Michiel, Mandy, Sanne, Bart,
Sophie, Laura, Joyce en Lauryn. Allen mijn
broertje Sisko (groen) doet ook mee aan KSB.
Eigenlijk vind ik alles leuk aan het huttendorp,
omdat het gewoon gezellig is. Als ik een
miljoen zou winnen, zou ik die aan Benny
geven. Verder heb ik niets meer mee te delen.
Verslag:
Voor de vrijwilligers was er gisteravond een
soort bingo. Als er een nummertje werd
getrokken, moest je een opdracht doen. Aan
ieder nummer zat een opdracht vast en deze
werden van kwaad tot erger. Je had
bijvoorbeeld “haal een koffiefilter en een hand
vol dreft. Dit moet je de hele avond
vasthouden” Toen het spel was afgelopen werd
er nog na gezeten rond de vuurkorf. Al met al
was het een zeer geslaagde avond.
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Sponsor van de dag: Spar van Santen
Ik ben
Appie van
Santen en
ben 40
jaar. Sinds
ongeveer
een jaar
ben ik
samen met
mijn
vrouw eigenaar van de Spar hier in Abbekerk.
Ik zit al 28 jaar in het vak. Dit werk vind ik erg
leuk om te doen. Mijn lievelingseten is prei met
aardappel en een gehaktbal. De sport die ik
beoefen is skeeleren.
Dit project sponsor ik, omdat het een leuk
project is voor de kinderen en het dorp.
Het bouwen van de hutten vind ik het leukste
voor de kinderen. Er doet geen familie van mij
mee aan KSB.
Met een miljoen zou ik een deel aan het goede
doel schenken.
Verder wil ik jullie allemaal een heel leuk
project toewensen.

Herkenningsteken: Aquablauw
Het thema dit jaar is
snoepjes en onze kleur is
aquablauw, dus dachten we
gelijk aan een smurf. We
hebben daarom een
smurfensnoepje gemaakt.
Het herkenningsteken
hebben we gemaakt met
Brian, Pascal, Melvin en
Nick. Moreno heeft er niet
aan meegewerkt.
Waarom hij scheel kijkt?
Dat ging echt per ongeluk.
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Vrijwilliger van de dag:
Wist je dat……….

Mijn naam is Linda Dam, ben 47 jaar en woon
in Abbekerk. Ik ben getrouwd met Dirk Poot en
samen hebben we twee dochters. Van beroep
ben ik verpleegkundige. Het liefst eet ik een
bruin broodje met speculaas. Later wil ik mijn
motorrijbewijs gaan halen. Wandelen en fietsen
zijn mijn sporten. Ik ben fan van Adele, omdat
ze goeie muziek maakt.
De EHBO is mijn post. Dit doe ik ongeveer
voor de 10e keer, omdat het zo gezellig en
spannend is. Het leukste van KSB vind ik de
blije kinderen en dat ze zo genieten.
Mijn dochter Michelle is dit jaar een van de
persmuskieten en mijn man Dirk loopt mee met
de fakkeloptocht.
Mocht ik een miljoen winnen, geef ik de helft
aan mijn kinderen, ga stoppen met werken en
ga reizen.
Petje af voor de organisatie. En ik hoop op een
goed verloop en goede afloop van het project.
Sudoku 2:
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- Nick Meijners van het bestuur, (afdeling
pallets) het allemaal niet meer begrijpt????
- Belinda Tuil van het bestuur en
hoofdvrijwilligster van groep WIT, nu al voor
de 12e keer meedoet als vrijwilligster en dit
vol wil houden tot de 25e Kinder – Spel &
Bouw.
- Michelle Poot van de pers, gister nog voor de
kinderen waren gearriveerd al was verbrand
aan haar arm? Goed blijven smeren
Michelle…….
- Berend-Jan van zwart zijn kinderen allemaal
een nummer heeft gegeven, omdat hij de
namen niet kan onthouden.
- Gister stond er dag Nick zijn haar blauw
heeft geverfd, maar dat moet Niek zijn
- Niek afgelopen nacht in een hangmat sliep,
hier 2 keer is uitgevallen en het touw los is
geschoten, waardoor hij uiteindelijk op de
vloer verder is gaan slapen.
- Pascal een “voorbeeldje”voor de vrijwilligers
hoort te zijn, maar dat hij hier gisteravond
even niet over nadacht?

Meisje van de dag:
Ik ben Aneesha Huisman,
ben 10 jaar en woon in
Oostwoud. Ik zit op de OBS
de Koet in groep 6. Mijn
lievelingsgerecht is pizza.
En nee, ik heb (nog) geen
verkering. De sporten die ik
beoefen zijn turnen, tennis
en schaatsen. Mijn idolen zijn Nick en Simon,
omdat ze goed kunnen zingen. Ik weet nog niet
wat ik later worden wil. Dit is de 1e keer dat ik
meedoe aan KSB en ik vind het erg leuk. Het
bouwen van de hut vind ik het leukste. De hut
maak ik samen met Dane, Leonie en Isa. We
zitten bij de groep licht blauw. Geen idee wat
ik met een miljoen zou doen.
Naar een onbewoond eiland neem ik mee:
kleding.
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EHBO
Vandaag zijn de EHBOzusters Linda en Elly
aanwezig. Het is vanmorgen
niet zo druk, omdat de
bovenbouw het bouwterrein heeft verlagen
voor een vossenjacht.
Alles verloopt zonder ernstige ongelukken!!
De stand tot 12:00 uur is:
- 1 splinter
- 1 vuiltje in het oog
- 8 pleisters
- 1 hamer op de vinger
- 1 schaafwond
- 1 hamer op het hoofd
- heel veel zonnebrand gesmeerd!!!
Verder genieten we van het heerlijke weer.
Groetjes Linda en Elly
Jongen van de dag:
Mijn naam is Mike Balk,
sinds vandaag 8 jaar en woon
in Abbekerk. Ik zit op OBS
de plaats in groep 4 bij juf
Odette. Mijn lievelingseten is
patat. Geen verkering. Teakwando is mijn sport. Mijn
idool is Michael Jackson,
omdat hij zo mooi zingt. Later wil ik graag
beveiliger bij Schiphol worden. Dit jaar doe ik
voor de 2e keer mee en ik zit in groep wit. De
hut maak ik samen met Cheyenne, Job, Joshua
en Iris. Het leukste van KSB vind ik de
fakkeloptocht. Als ik een miljoen win, laat ik
een zwembad in de tuin maken. Ik vind
huttenbouw echt heel erg leuk en ga volgend
jaar zeker weer meedoen.
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Knutselhoek:
Het begin van de
ochtend was niet
druk, omdat een
groot deel van de
kinderen naar het
bos was, of naar het
voetbalveld. Toch waren er nog redelijk wat
kinderen druk in de weer bij de knutselmutsen.
Ook de schminksters hebben heel wat schmink
gebruikt. De hutten beginnen langzamerhand
steeds meer kleur te krijgen.
Groetjes van de knutselmutsen.
Jarig Bestuurslid:
Mijn naam is Ilse Blank,
vandaag 23 jaar geworden en
ik woon in Abbekerk. Arjen
Buis is mijn vriend. Ik zit nog
op de universiteit. Het liefst
eet ik pannenkoeken. Mijn
idool is Rihanna, omdat ik
haar muziek leuk vind. Later
wil ik veel en ver op vakantie.
Ik doe aan hardlopen en streetdance. Dit is de
6e keer dat ik meedoe aan KSB omdat ik het
heel gezellig vind. Ik ben een van de
bestuursleden. Het leukste van KSB vind ik als
de kinderen de eerste dag binnenkomen. Er
doen diverse familieleden mee: Minoesch,
Ramon,Jeroen, Margreth, Selma, en Brian.
Naar een onbewoond eiland neem ik mee: mijn
Harry Potter luisterboeken. Met een miljoen
zou ik een 2e huis in Spanje kopen.
Verder wil ik meedelen, dat ik het een super
project vind.

Herkenningsteken: Lichtblauw
Wij hebben geen herkenningsteken gemaakt
omdat we dat niet origineel vonden. Eigenlijk
vonden we het origineel om er geen een te
maken.
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Zaaghoek:
We hebben
allemaal hele
mooie machines
van firma Bakker
Dé Houthandel uit
Hoogkarspel in
gebruik. Bedankt
daarvoor, dit maakt het werk een stuk
makkelijker.
Heel veel kinderen komen om plankjes te laten
zagen, niet omdat ze het nodig hebben maar
omdat ze het zagen zo mooi vinden. Dit jaar
worden er ook heel veel snoepjes gezaagt.
Koen en Jan zijn geweldige invallers, vooral
“omdat ze bij de zaaghoek beter betaald
krijgen”.

jaargang 13

Jantje vroeg aan zijn moeder of hij naar het
zwembad mag voor de opening van de 5 meter
duikplank. “Ja hoor” zei de moeder. Jantje
kwam terug met een gebroken arm en vroeg
“Mag ik morgen weer naar het zwembad voor
de opening van de duikplank van 10 meter”.
En weer zei zijn moeder ja. Nu kwam Jantje
terug met 2 gebroken armen. De volgende dag
wil Jantje naar het zwembad voor de opening
van de 20 meter plank. En weer mag het van
zijn moeder. Nu komt Jantje terug en heeft ook
zijn benen gebroken. Vraagt Jantje aan zijn
moeder “Mag ik morgen weer naar het
zwembad, want dan wordt het bad gevuld.”

Oplossing denkertje:
“Trekdrop”
Oplossing woordzoeker:
“Het thema snoepjesdorp”
Oplossing puzzel:
s

Planking bij het huttendorp.
Moppen: ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
Menno v/d Water, 10 jaar:
Er zitten 2 aardbeien in een pot jam, zegt de
een tegen de ander “Mag ik nu bij het raam
zitten?”
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Sorry oplossing Sudoku 1 staat morgen in de
Spijkerbode.
----------------------------------------------

William Kooij, 47 jaar:
- Er komt een vis bij de dokter, zegt de dokter
“Ik zie het al, uit de kom”.
- Hoe gooi je een rauw ei tegen de muur
zonder dat hij stuk gaat?
De kip er om heen laten zitten.

Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2011

Foto’s zie: www.kinderspelenbouw.nl

Vrijdag 3 juni 2011

jaargang 13

!!!!!LET OP!!!!
Als iemand een container vol pallets wil om te gebruiken als
stookhout voor de openhaard of buitenkachtel, kan dit besteld
worden bij KSB telefoonnummer: 06-18232384
Zondag vanaf 11 uur kan u dit met een aanhanger komen
ophalen bij de ijsbaan. Het hout kan bij ons verzaagd worden.
Wel zelf (ketting)zaag meenemen.
Het hout kan ook gebracht of gestort worden.
Graag wel even contact opnemen met ons.
Dit alles omdat we zondag niet meer mogen storten bij Sortiva

!!!!!LET OP!!!!
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Verslag van de dag:
Het is vrijdag 3 juni en de tweede dag van KSB
gaat beginnen. De vrijwilligers zijn er al vroeg,
om alles klaar te zetten. Om half 10 staan de
eerste kinderen alweer voor de poort. Om 10
uur gaat het hek open en stormen de kinderen
het veld op.
De onderbouw begint meteen met timmeren en
de bovenbouw gaat op vossenjacht door het
dorp. De groepen groen en oranje gaan
waterspelletjes in het bos doen.
Om 12 uur gaan de hamers neer en de
broodjes komen te voorschijn. Na het eten
gaan Wit en Geel waterspelletjes doen en de
rest blijft op het veld om verder te werken aan
de hutten.
Het was weer een super dag met leuke
aktiviteiten.
We hebben nu al weer zin in morgen.

PROGRAMMA zaterdag 04 juni 2011:
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.
15.15 uur Stoppen met bouwen, opruimen en
spijkers zoeken. Spijkerbode wordt
uitgedeeld.
15.30 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.
21.45 uur De fakkeloptocht.
22.45 uur De kinderen gaan naar de hutten.
Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2011

Foto’s zie: www.kinderspelenbouw.nl

