Vrijdag 18 mei 2012

PROGRAMMA vrijdag 18 mei 2012:
10.00 uur Het hek gaat open, alle bouwers
komen het bouwterrein op.
10.15 uur Het timmeren kan beginnen
12.00 uur Hamers neerleggen, er gaat
gegeten worden.
12.30 uur Schafttijd zit erop
Onderbouw: gaat timmeren
Bovenbouw: Spel
15.45 uur Onderbouw: Stoppen met bouwen
Bovenbouw: weer terug op terrein
Opruimen en spijkers zoeken.
Spijkerbode wordt uitgedeeld.
16.00 uur De bouwertjes verlaten de
bouwplaats en keren huiswaarts.

MEDEDELINGEN:
- neem je goede humeur mee
- zet je naam op je hamer
- doe geen kostbare spullen in de tas van
uw kind
- alle dagen zwemspullen meegeven.
- gevonden voorwerpen kunnen maandag
21 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 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
op zondagmorgen.
- Tijdens het ouder-kijk-uurtje op
zaterdag van 20.00 – 21.00 uur:
het is vrij drassig op het veld dus trek
GEEN nieuwe of nette schoenen aan.
- Alle foto’s van K.S.B. 2011 en
donderdag 17 mei 2012 zijn vanaf nu te
zien op:

www.kinderspelenbouw.nl
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Het telefoonnummer van KSB is:
06-18232384
Het e-mailadres is:
ksb_abbekerk@hotmail.com
Van de voorzitter:
Gistermiddag keken wij
terug op een geslaagde 1e
dag. Het weer is tocht wel
één van de belangrijkste
ingrediënten voor een
succesvol project.
Wanneer ik dit schrijf, kan
ik zeggen het ziet er voor vandaag ook weer
geweldig uit. Het is gister ongelofelijk snel
gegaan met het bouwen van de hutten. Op een
aantal hutten zit zelfs al een dak. Vanochtend
vlogen de kinderen weer het terrein op alsof
het de 1e dag was. “Wat een enthousiasme,
fantastisch”. Vanmiddag gaan de kinderen van
de onderbouw spelletjes doen op het
voetbalveld en de bovenbouw heeft weer de
bekende vossenjacht, altijd weer een succes.
Tot morgen…….

Vrijwilligersavond:
Gisteravond om 21:00 verzamelde de
vrijwilligers zich hier bij de huttenbouw voor
het gezellige levend bingo. Eerst nog even
voetballen en gezellig zitten.
Toen moesten we verzamelen op het plein.
We moesten groepjes van 5 maken en met
z’n allen op een pallet gaan staan. Elk
groepje kreeg een blad met een paar
cijfers. Het werkt net zoals beingo, maar
als je het cijfer kreeg te horen dat op je
blaadje stond moest je een leuke opdracht
doen, voordat je een kruisje kreeg. Een
aantal van de opdrachten waren: auto
wassen, eieren loskloppen, broek
wisselen, en in het zeil gewikkeldt het hele
spel lang. Iedereen heeft veel gelachen en
het was een super gezellige geslaagde
avond.
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Hiawatha van de dag:
Mijn naam is Mario Bizot,
ik ben 9 jaar en woon in
Abbekerk. Ik zit in groep 6
van OBS De Plaats. Het
liefst eet ik pizza. Ik heb
(nog) geen verkering en
wat ik later worden wil weet ik nog niet. Mijn
sporten zijn gym en voetbal. Ik heb geen idool.
Dit is de derde keer dat ik mee doe aan KSB
en het bouwen van de hut vind ik het leukste.
Ik maak de hut samen met Ralf, Jeroen, Sisko,
Kaylee, Julia, Judith, Wout.
Mijn zus Mandy is een van de bouwer van
groep rood.
Met een miljoen zou ik lekker op vakantie
gaan.
Herkenningsteken: Blauw
Dit herkenningsteken is
eigenlijk geboren uit een
noodsituatie. Maar wel leuk
geworden. Ik heb hem
gemaakt samen met
Moreno en Arno. We
hebben er ongeveer 1 uur
aan besteed. Ik weet zeker
dat wij de prijs niet gaan
winnen voor het beste herkenningsteken,
omdat dit een soort recycleproject is.
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Nieuw bestuurslid van
de dag:
Mijn naam is Daniëlle
Ros, 21 jaren jong en ik
woon in Abbekerk. Ik
heb verkering met
Jochem, maar hij doet
niet mee. Al 6 jaar doe ik
mee als vrijwilliger en dit
jaar voor het eerst in het bestuur. Daarvoor
heb ik 5 jaar zelf getimmerd en hutten
gebouwd. In het bestuur doe ik alle
voorkomende klusjes en ik ben de vriendelijke
stem achter de KSB FOON. Het leukste van
KSB vind ik de fakkeloptocht en wanneer de
kinderen in hun eigen gemaakte hut mogen
slapen. Mijn beroep is kantoormedewerkster bij
de B.B.A. brandbeveiliging in Alkmaar.
Daarnaast doe ik in de avond een opleiding
voor nagelstyliste.
Mijn hobby’’s zijn sporten, zoals: Zoemba,
Bootcamp en Fitness. Het liefst eet ik
boerenkool met worst.
Als ik later groot ben, wil ik gelukkig worden en
kinderen krijgen, zodat die weer mee kunnen
doen met de huttenbouw. De persmuskieten
vroegen me ook wie mijn idool is. Dat is mijn
moeder, omdat zij altijd voor me klaar staat.
Op de vraag, wat zou ik doen met een miljoen?
Eerst op vakantie naar Curacao, daarna koop
ik een groot huis en nieuwe kleren. Heb ik
verder nog iets mede te delen? “Ja, het is
gelukkig mooi weer, Ik vind het een super leuk
project en hoop nog vele jaren hiermee door te
gaan”. Een dikke knuffel naar alle vrijwilligers!
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Wist je dat……:
- Kim gister de eerste patiënt was bij de
E.B.H.O tent? Sterkte!!
- Martijn en Stephan een KSB-lied hebben
gemaakt en dit enthousiast aan de
kinderen van alle groepen leren
- Mary van de catering leuke opmerkingen
maakt tegen de vrijwilligers
- Livensky blij is dat hij nu eindelijk van die
lekkere broodjes mag eten, die hij de jaren
als bouwer langs heeft zien komen?
- Fleur het asfalt van dichtbij heeft bekeken?

Zilverslang van de dag:
Ik ben Eva de Vries, ben 9
jaar oud en woon in
Abbekerk. Ik zit in groep 5
van OBS De Plaats. Het
liefst eet ik pannenkoeken.
Later wil ik graag kapster
worden. De sporten die ik
doe, zijn badminton en
streetdance. Mijn idolen zijn de 3J’s omdat ze
zo mooi samen kunnen zingen.
Dit is de 3e keer dat ik meedoe aan KSB,
omdat ik het leuk vind om met vriendinnen een
hut te bouwen. Alles van KSB is leuk. Ik bouw
de hut met Roos, Rosanne, Anouk, Nikki en
vrijwilliger Milou.
Als ik een miljoen had, zou ik uit eten gaan met
vriendinnen.

Oplossing denkertje:
“Hiawatha”
----Oplossing puzzel:
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Herkenningsteken: Wit
We wisten niet wat we
wilden maken. Toen we in
de Bunker zaten om een
herkenningsteken te maken,
wisten we eigenlijk niet wat
we moesten doen. Om ons
heen kijkend, zagen we de
indiaan van de Bunker
staan. Ons herkenningsteken was gevonden. We waren binnen een
half uur klaar.

Oplossing Woordzoeker:
“cowboys en indianen”
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MOPJE – RAADSEL – MOPJE – RAADSEL
Jantje zit in de klas. Vraagt zijn meester aan
hem: “ken je het abc”? “Nee”, zegt Jantje.
Later als hij thuis is vraagt hij aan zijn vader:
“Ken jij het abc”? Dan zegt zijn vader: “Hou je
mond”. Gaat hij naar zijn broertje en vraagt:
“Ken jij het abc”? “Superman”. Zegt zijn
broertje. Dan gaat hij naar zijn zusje: “Ken jij
het abc”? Zegt zijn zusje: “De barbieclub”. Als
hij weer op school is vraagt zijn meester: “Ken
je het abc nu wel”? “Houd je mond” zegt jantje.
“Wie denk je wel dat je bent”? Vraagt meester.
“Superman” zegt Jantje. “Waar leer je die
streken”? vraagt de meester? “Bij de
barbieclub, de barbieclub”. Zegt Jantje.
Ken je die mop van de mummie?
Nee hè? Hij is nogal ingewikkeld!
Hoe kan je een “ei” keihard tegen de muur
gooien, zonder dat het kapot gaat?
Laat de kip eromheen!
Hoe opent een sukkel een deur?
Met zijn sleutelbeen!
------------------Vrijwilliger van de dag:
DJ Sam Koning 14 jaar uit
Abbekerk en doet voor de 1e
keer mee als vrijwilliger.
Samen met Giel Hubers doet
hij deze KSB de radio in de
geluidscaravan. Sam doet
mee, omdat hij het een leuk
project vindt en dat het erg gezellig is met al
die vrolijke kinderen. Sam zit op de praktijkschool en hij wil later graag marktkoopman
worden. Hij hoopt later de marktwagen van zijn
moeder over te nemen. Zij verkoopt noten en
zuidvruchten. Jammer genoeg heeft Sam nog
geen verkering. Onze DJ is geen sportman,
maar muziek maken vindt hij prachtig. Zijn
idool is DJ Ruud, omdat hij vet coole muziek
draait. Als Sam een miljoen had kocht hij een
nieuwe DJ tafel en gaf hij geld aan arme
mensen.Als laatste wil Sam nog zeggen: “Alle
kinderen veel plezier en veel succes met het
bouwen van de hutten”.
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Vereniging van de dag:
De naam van onze vereniging is: vv A.L.C.
Wij zijn een voetbalvereniging. De naam staat
voor Abbekerk Lambertschaag Combinatie.
Onze vereniging bestaat dit jaar 65 jaar. Dat
hebben we laatst gevierd met een
soccerevenement voor de jeugd, een
voetbalwedstrijd tussen de veteranen en een
bij ALC behorende stichting en een barbecue
met feestavond. Wij stellen ons voetbalveld
beschikbaar voor KSB, zodat de kinderen daar
spellen kunnen doen. ALC doet dit al weer
heel wat jaren, omdat het een hele mooie
traditie is.
Mijn naam is Jan Zander.
Ik ben 72 jaar en woon in
Lambertschaag. Ik heb 40
jaar in het bestuur van
ALC gezeten en druk de
voetbalkrant. Het liefst eet
ik zuurkool. Mijn hobby’’s
zijn biljarten, kaarten en
fluiten bij ALC. Mijn
kleinkinderen Frenck en Gino doen mee als
bouwer en kleindochter Xena doet mee als
vrijwilliger bij de knutselhoek. Mijn schoonzoon
Manfred is een van de nachtwachten
zaterdagnacht. En ik zelf ben vrijwilliger bij de
houtuitgifte. Ik vind het leuk om de kinderen te
zien genieten.
Met een miljoen zou ik een heel mooi huis en
een auto kopen en een deel aan goede doelen
geven. Bijv. ALC en KSB.
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EHBO:
Via dit media maken wij graag van de
gelegenheid gebruik om ons voor te stellen. Ik
ben Patty Pleister en ben hier samen met
Sonja Splinter. Wij bezetten vandaag de
EHBO-post van KSB.
Sonja, normaal in dienst van een van de beste
ziekenhuizen in onze hoofdstad, en ik, normaal
zorg ik voor de ouderen uit onze regio, zijn
vandaag een kei in splinter trekken en pleisters
plakken. En dat is een serieuze zaak, kan ik u
vertellen. Splinters, grote en hélé kleine,
worden met zorg verwijderd door Sonja.
Sommige splinters, bijna niet te zien met het
blote oog, worden in een rap tempo verwijderd.
Door de goede training en opleiding van Sonja
is dit karwei een “eitje”.
Pleisters worden door mij geplakt. Grote
pleisters, kleine pleisters, speciale vinger- en
duimpleisters. Na een diepgaande studie bij
Hansaplast opleidingen, is dit goed te doen
voor mij.
Het valt ons op dat de spijkers dit jaar aan de
kleine kant zijn, want hoe goed iedereen ook
timmert, er wordt veel op de vingers en duimen
geslagen. Gelukkig hebben wij speciaal
“troostsnoep”, en u raad het al, dat werkt
geweldig!!
Wij hebben na Multi disciplinair overleg gehad
te hebben dan ook uit medisch oogpunt een tip
voor u. “Troostsnoep”, geweldig spul en te
verkrijgen bij uw lokale leverancier. Uw kind zal
het zeker met ons eens zijn.
Sonja Splinter en Patty Pleister
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Sponsor van de dag:
Tankstation Lambertschaag
Mijn naam is Cees Tensen, ben 67 jaar en
woon in Lambertschaag. Het liefst eet ik
piepers met sla en biefstuk. Mijn hobby’s zijn
biljarten en voetbal. Met een miljoen zou ik een
nieuwe fiets kopen, verder heb ik alles al. Tot
2004 was ik eigenaar van Oliehandel Tensen
en nu werkzaam in de buitendienst.
In 2004 werd, na
de overname
van Oliehandel
Tensen uit
Lambertschaag
door
Oliecombinatie
van der Veen,
Tankstation
Lambertschaag aan de Westfriesedijk
geopend. Het is een fullservice station, waar je
terecht kunt voor benzine, autodiesel, een
groot assortiment smeermiddelen, rode gasolie
voor de agrarische sector en het wassen van
auto’s. Ook beschikt het tankstation over een
winkel. Een breed assortiment dus.
Wij sponsoren KSB van het begin af aan,
omdat het een belangrijk evenement is voor de
jeugd. “De jeugd heeft de toekomst”. Het
leukste vind ik de bezigheden en het plezier
van de kinderen.

De stand van vandaag: 24 splinters, 4 spijkers
in voeten, 1 oogletselm, 20x op vingers
geslagen, 1 balk op schouder, 3 pallet tegen
rug/buik, 1x hoofdpijn, verschillende
schaafwonden, blaren en heel veel
“troostsnoepjes” uitgedeeld.

Dagboek van de pers:
Als eerste mochten we het verkeer regelen.
We moesten kinderen over laten steken en
auto’s tegenhouden.
Al snel begonnen we met de interviews van de
meisjes, jongens, bestuurslid, vrijwilligers en
herkenningsteken van de dag.
We deden vandaag ook met vossenjacht mee.
Er waren veel vossen, die door een deel van
Abbekerk zaten. De vossen lieten de kinderen
leuke opdrachten doen, daarvoor kregen ze
een puzzelstukje. De vossen kregen
tussendoor nog wat drinken.
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Stukje van de dag:
Om 9:40 stonden de eerste kinderenal voor de
poort te wachten. Om 10 uur ging de poort
open en stormden de kinderen het terrein op.
’s Morgens werd er door alle groepen druk
getimmerd. Tussendoor oefenden Martijn en
Stephan het KSB-lied met alle groepen.
Om 12:00 werden de hamers neergelegd om
te pauzeren.
Om 12:30 ging de bovenbouw (Rood, Geel,
Blauw en Oranje) naar het bos voor de
vossenjacht. De onderbouw bleef op het
terrein. Zij bleven aan de hutten werken. Later
in de middag gingen er nog een paar groepen
van de onderbouw naar het ALC-terrein om te
voetballen en spelletjes te doen. En er ging
nog een groep naar het zwembad om te
zwemmen.
Rond 15:30 waren alle groepen weer op het
bouwterrein. Er werden spijkers gezocht en het
een en ander opgeruimd.
De kinderen kregen de spijkerbode mee en
gingen om 16:00 weer tevreden naar huis.
--------PROGRAMMA zaterdag 19 mei 2012:
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.
15.45 uur Stoppen met bouwen, opruimen en
spijkers zoeken. Spijkerbode wordt
uitgedeeld.
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.
21.45 uur De fakkeloptocht.
22.45 uur De kinderen gaan naar de hutten.
Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2012
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SPONSORS HUTTENBOUW PROJECT 2012:
Restaurant / Slijterij / Snackbar / Café ’t Bonte Paard
Spar Supermarkt Fam. Van Santen
Gemeente Medemblik
Hartog Grasdrogerij B.V.
Bakker De Houthandel
De Walt elektrisch Gereedschap
Maarten Visser Fruitmandenservice
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
PCC Pronk Container centrale
Univé Verzekeringen
KBH Gipswanden Daniël Hink
Zonwering Nederland
Hessing Supervers (gesneden) groente
Salco Bedrijfsdeuren (transport pallets)
Bimmerman Projectafbouw
Ligthart Gips wanden
Bik Lichtkoepels
KIVO Plastic verpakkingen BV (plastic voor de hutten
Gourmet Groentehandel
Zwart Infra Cane BV

Stichting Kinder Spel & Bouw, Huttendorp 2012

Abbekerk
Abbekerk
Medemblik
Abbekerk
Hoogkarspel
Nederland
Hauwert
Lambertschaag
Abbekerk
Abbekerk
Opmeer
Opmeer
Abbekerk
Lambertschaag
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Sijbekarspel
Zwaag
Wognum
Medemblik
Medemblik
Abbekerk
Lambertschaag
Zwaagdijk
Zwaagdijk
Medemblik
Opmeer
Opmeer
Volendam
Hoogkarspel
Wervershoof
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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)
Abbekerk
IJsvereniging A.L.IJ.V. ijsbaan & ijsboet (perskantoor)
Abbekerk
Stichting Dorpskrant afdrukken van de “Spijkerbode”
Abbekerk
Stichting ON-Y-VA / Jongerencentrum “de Bunker”
Abbekerk
Stichting Jongeren Organisatie (Noorder-Koggenland) J.O.N.K. Abbekerk
Stichting Jeugdwerk Abbekerk Lambertschaag S.J.A.L.
Abbekerk
Peter Briek (chauffeur van de pallets)
Abbekerk
Johan Ros (chauffeur van de pallets)
Abbekerk
André Briek
Abbekerk
Zwembad “de Spetter”
Abbekerk
Voetbal vereniging A.L.C. (Dick Dam)
Abbekerk
E.H.B.O. vereniging
Abbekerk
Brandweer Medemblik (blusgroep Abbekerk)
Abbekerk
Stichting Dorpshuis “de Nieuwe Haven”
Abbekerk
H.B. controle brandbeveiliging
Waarland

En natuurlijk gaat onze dank uit naar alle

VRIJWILLIGERS!!!
die aan dit project hebben meegewerkt.
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