Zaterdag 04 juni 2011

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.
MEDEDELINGEN:

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

-

neem je goede humeur mee
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
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Vervolg Mededelingen:
- Wij zijn nog op zoek naar nieuwe
bestuursleden. Heb je zin om ons bestuur
te komen versterken, neem contact op
met een van de huidige bestuursleden.
- Wij zijn nog op zoek naar nachtwakers
voor de periode 3:00 tot 7:00 uur. U
kunt zicht opgeven bij Nick Meijners of
via het telefoonnummer van KSB.
- Wij zoeken ouders, familie en kennissen
voor het helpen opruimen van het terrein.



Bij de kapper

het resultaat

Van de voorzitter:
De laatste bouwdag is weer aangebroken, en
de zon is natuurlijk weer rijkelijk aanwezig. Na
het binnen komen van de kinderen
vanochtend, zijn zij gelijk opgesteld in groepen
om naar het zwembad te gaan voor een frisse
duik. Volgens de KSB-traditie mochten de
vrijwilligers weer met kleren en al in het water
worden gegooid. Maar door het warme weer
lagen zij er eerder in dan de kinderen.
Bestuurslid Monica was de enige maar dan
ook echt de enige die met haar kleren te water
raakte. Vanmiddag moesten natuurlijk zo snel
mogelijk de hutten afgemaakt worden, want
onze vakkundige jury komt dan langs om de
mooiste hut te kiezen. Gelukkig hoeven wij ons
dit jaar niet druk te maken of er geslapen mag
worden in de hutten. Want dit gaat door!!!
Tot morgen.

Het telefoonnummer van KSB is
gewijzigd naar: 06-18232384
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ROUTE
FAKKELOPTOCHT
Start op het KSB terrein richting het café
→ kruispunt rechtsafslaan 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 →
linksaf Schoolwerf op → linksaf de Dreef
op naar het KSB terrein.

Jongen van de dag:
Ik ben Quintin
Havenaar, ben 9 jaar en
woon in Abbekerk. Ik zit
op De Piramide in
Hoorn. Het liefst eet ik
patat. Ik heb geen
verkering en doe niet
aan sport. Mijn idolen zijn Nick en Simon,
omdat ze zo goed kunnen zingen.
Later wil ik vrachtwagenchauffeur worden.
Ik doe mee aan KSB omdat ik het zo leuk vind.
Het is dan ook al de 3e of 4e keer dat ik
meedoe. Ik zit bij Oranje en maak de hut met
Dirk-Jan, Jort, Sven, Patrick en Frenck.
Mijn zus Amber Jade zit bij Geel. Het leukste
van KSB vind ik het slapen in de hut en het
lekker klieren met elkaar.
Met een miljoen zou ik een sport auto en een
huis kopen. Verder wil ik meedelen dat we
meer hout willen.
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Verslag:
Gisteravond is er op de vrijwilligersavond weer
het spel Hints gespeeld. Dit spel wordt
gespeeld met twee groepen en wel de
Jongens tegen de Meisjes.
Het ging gelijk op totdat de meisjes iets niet
wisten, waardoor de jongens op voorsprong
kwamen. Uiteindelijk hebben de jongens
gewonnen met 1 punt verschil.
De tussenstand na al die jaren is 10-3 voor de
meisjes, maar over 7 jaar staat het weer gelijk.
Na afloop nog met zijn allen om het kampvuur
gezetten.
Sponsor van de dag: Café ’t Bonte Paard
Mijn naam is Loes Hink en ik ben een jonge
godin van 51 jaar. De oficiele naam van het
bedrijf is: Café Restaurant Snackbar Slijterij
Partycentrum ’t Bonte Paard. Mijn
werkzaamheden bestaan voornamelijk uit
leiding geven van het personeel en alle
voorkomende werkzaamheden in de zaak
tegenkomt. Ik run het café nu 8,5 jaar. De
reden dat ik sponsor is gewoon omdat het een
heel erg leuk project is. ’t Bonte Paard is
sponsor vanaf het eerste uur van KSB. Het
leukste van KSB zijn de vrolijke gezichten van
de kinderen en het enthousiasme waarmee ze
aan het werk zijn. Je kunt me ’s nachts wakker
maken voor pasta. Als ik tijd over heb, ga ik
nog wel eens mee met bowlen. Voor de rest
kom ik niet aan sporten toe. Wat ik moet doen
met een miljoen? Ik zou het niet weten. Wat ik
verder nog wil meedelen: Het bestuur heel veel
succes en hopen dat het project nog heel lang
zal blijven bestaan.
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Wist u dat………..
-

-

-
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Gister in de krant vermeld werd dat Nick Ros
het niet meer begrijpt terwijl dit Nick Meijners
moest zijn.
De voorzitter en penningmeester van KSB
donderdag tijdens het project samen naar de
kapper zijn geweest?
De jongens gisteravond het spel Hints
hebben gewonnen
Bonnie gisteravond tijdens het spel haar
vinger heeft gebroken.
Belinda – 1 Voor de 6e keer niet in het water
is gegooid tijdens het zwemmen.
- 2 Zij geschat wordt op 32 jaar,
terwijl zij 27,5 jaar is.
- 3 Zij de kaasknabbeltjes van de
pers erg lekker vindt
Te koop aangeboden: LOI-cursus Hints voor
vrouwen. Voor meer informatie bij
entertainmentverzorger Jeroen de Snaijer
Britt van de pers erg van de zon houdt.
De moederboederkoek erg lekker is.
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Vrijwilliger van de dag:
Mijn naam is Martijn Jansen,
ben 21 jaar en woon in
Midwoud. Ik voel me nog in de
bloei van mijn leven. Ik zit op de
academie voor lichamelijke
opvoeding in Amsterdam. Het
liefst eet ik zelf gemaakte
lasagne van mijn vader. Ik heb
kikker verkering met Belinda.
Later wil ik graag gymdocent worden. De
sporten die ik beoefen zijn Judo, Karate en Jiujitsu. Mijn idool is Misja Castelijn, omdat ik
hoop dat ik later net zo’n goede schoonmaker
word als hij.
Dit is de 5e keer dat ik meedoe aan KSB. Dit
jaar ben ik hoofdvrijwilliger van de groep
Groen. Er is niks leukers als kinderen
vermaken. Het leukste van KSB vind ik als de
kinderen voor het eerst weer het veld op
komen. Mijn broer Jelle doet ook mee, hij is
een van de persmuskieten. Met een miljoen
zou ik een sportevenement organiseren voor
kinderen.
Waar wordt gebouwd, hier wordt gebouwd.
Waar wordt gefeest, hier wordt gefeest.

Denkertje 2:
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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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Herkenningsteken: Geel
Wij hebben dit
herkenningsteken
gemaakt, omdat
het thema
snoepjesdorp is.
Daarom hebben
we de hutten
gemaakt van snoepjes. We hebben er twee
avonden aan gewerkt samen met Colin, Kees,
Jackelyn, Martha en ik (Denise).

Knutselhoek:
Na een rustige ochtend omdat alle kinderen en
begeleiders naar het zwembad waren, stonden
de kinderen ff over 12 al te popellen voor verf.
Helaas moesten ze tot half 1 wachten.
Daarna konden we het bijna niet aan, maar
gelukkig hebben we een goed team om alles
aan te pakken. Er gaan liters verf doorheen.
Alle “snoep”kleurtjes zijn bijna op. Bij de
schminktafel was het ook druk. Er zijn hele
mooie verfstukken gemaakt.
Het was weer een geslaagd knutselproject.
De knutselmutsen.
Meisje van de dag:
Mijn naam is Ilse Kool, ben 10
jaar en woon in Abbekerk. Ik zit
op OBS De Plaats in groep 7.
Het liefst eet ik patat, spagetti
en pannenkoeken. Ik heb geen
verkering. Later wil ik graag
dierenarts worden. De sporten
die ik doe, zijn gym en voetbal.
Ik heb geen idool.
Dit is de 5e keer dat ik meedoe aan KSB,
gewoon omdat ik het leuk vind. Ik zit bij Rood
en maak de hut met Verne, Carmen, Femke
W., Femke F., Mandy, Jasmijn, Sophie en
Diede. Mijn broer Michiel zit bij Zwart, mijn
moeder en oom Jan zijn persmuskieten en
mijn vader staat zaterdag in de zaaghoek.
Als ik een miljoen zou winnen, zou ik een
zwembad in de achtertuin laten maken.
Verder wil ik meedelen dat ik het
huttenbouwen onwijs leuk vind.
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Herkenningsteken: Rood
Onze kleur is rood, dus
al snel kwamen we op
zure matten (rood
snoep). We hebben zo’n
2 uur aan ons
herkenningsteken
gewerkt met Marsja,
Wouter, Maarten,
Sheila, Reneé, Stanley,
Patrick en Dave (toen hij
nog 2 bruikbare armen
had).

EHBO:
Hier weer een mooi verslag van de EHBO van
zaterdag. Vandaag zitten Dokter Peter en
zuster Angela. Peter is brandweerman op een
vliegveld van straaljagers en Angela werkt als
verzorgende in een verpleeghuis.
Samen zorgen wij ervoor dat alle kinderen met
ongelukjes goed geholpen worden.
Meestal is het even een pleister en een
spekkie die de pijn verzachten. Maar toch
gebeuren ook nare valpartijen. Op en rond het
zwembad zijn een paar kinderen uitgegleden,
maar ze hielden zich sterk. Verder nog 2
kinderen die in een spijker hebben gestaan.
Dat was de grootste schade tot nu toe.
Wij zijn dus tevreden over deze dag tot nu toe.
We hopen op een mooie en vooral een veilige
fakkeloptocht en een mooi slaapfeest.
Groeten van Peter en Angela
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Catering:
De catering wordt elke dag wordt elke dag met
veel liefde door ongeveer 5 vrouwen verzorgd.
Gedurende het huttenbouwproject wordt er
zoal gebruikt:
95 broden, 540 eieren, 11 kilo kaas, 5 kilo
ham, 90 liter soep, 49 liter melk, 55 liter
limonadesiroop, 12 kilo koffie, vele kilo’s fruit,
tankwagen vol water.
Met dit warme weer gaan er héél veel liters
limonade doorheen.
Tussen de drukte door laten we ons graag
even verwennen met een stuk overheerlijke
“moederboederkoek”.
Alle vrijwilligers krijgen iedere dag ontbijt, lunch
met broodje ei of knakworst, fruit, soep,
avondeten (andijviestamppot, macaroni,
broodje kroket en saté) en koffie/thee.
Groetjes van Dion, Laura, Margriet, Mary,
Lyda, Evaline, Yvonne, Anja en Margreth.

Verslag van de dag:
Om half 10 stonden de eerste kinderen alweer
voor de poort te wachten. Toen om 10 uur de
poort open ging, moesten alle kinderen zich
gelijk klaarmaken om naar het zwembad te
gaan. Om kwart over 10 gingen we in optocht
richting zwembad. Dit jaar zijn er maar een
paar vrijwilligers in het water gegooid. Nadat
iedereen was afgekoeld, gingen we weer
terug. Eenmaal terug op het terrein werd er
eerst gegeten. Na de pauze mochten de
kinderen de hutten af gaan maken en gaan
versieren. Om half 4 gingen alle kinderen weer
naar huis.
Om 8 uur mogen ze weer komen, met hun
slaapspullen, om iedereen aan wie ze dat
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willen de hut te
showen en natuurlijk te blijven slapen.
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Oplossing Sudoku 2:
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PROGRAMMA zondag 05 juni 2011:
07.30 uur
08.00 uur
08.30 uur
08.45 uur

Opstaan
Ontbijt bij de eigen hut
Rommel in en om de hut opruimen.
Iedere groep gaat iets voor het
afscheid doen.
09.00 uur Afsluiting met zijn allen.
09.15 uur Spijkerbode wordt uitgedeeld.
09.30 uur De kinderen gaan naar huis en de
vrijwilligers beginnen met
opruimen.

Gezocht Ouders, familie en kennissen
Voor het helpen opruimen van
het terrein.
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!!!!!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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