Donderdag 09 mei 2013

jaargang 15

15 jaar
Huttendorp
Abbekerk

PROGRAMMA donderdag 9 mei 2013:
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 mag weer
gebouwd worden.
15.30 uur Stoppen met bouwen, opruimen en
spijkers zoeken. Spijkerbode wordt
uitgedeeld.
16.00 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
- kinderen en vrijwilligers dichte
schoenen aan iedere dag, dit ivm
verdwaalde spijkers op het terrein.
- gevonden voorwerpen kunnen
maandag 13 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 zijn/haar jas in kan
doen. Laat de kinderen niet van pet
ruilen. Dit ivm met eventuele
verspreiding van hoofdluis. Graag even
doorgeven aan het bestuur als uw kind
hoofdluis heeft.
- Wij zoeken ouders, familie en
kennissen voor het helpen opruimen
van het terrein op zondagmorgen.

Van de voorzitter:
Kinder Spel en Bouw, dit
jaar alweer voor de 15e
keer.
Het koste ons als bestuur
dit jaar extra moeite om dit
geweldige evenement te
orgeniseren. Het gemeente
terrein, wat al jaren dor ons
wordt gebruikt voor onder
andere de catering, kregen wij dit jaar niet tot
onze beschikking De gemeente Medemblik
heeft er een andere bestemming voor. Heel
jammer.
Ondanks deze tegenslag hebben wij het
krappe terrein toch weer goed in weten te
delen.
Afgelopen dinsdag en woensdag waren
perfecte dagen voor het opbouwen van het
terrein, goed weer en een hoop hul van
enthousiaste vrijwilligers droegen hier aan bij.
Vanochtend bij het open gaan van het terrein
voor de kinderen, was het duidelijk:
HET WORDT WEER EEN MOOI PROJECT.
Tot morgen.

Vrijwilligersavond woensdag 08-05-2013:
Om 20:00 ging KSB van start. Alle vrijwilligers
waren aanwezig voor de laatste bespreking.
Iedereen zat in een kring. De bestuursleden
werden voorgesteld. Het kampvuur ging aan
en de bar werd geopend.
Even later begon het avondspel, Ren je Rot!
Er waren 19 vragen, als je een vraag goed had
kreeg je een spijker. Je kon rennen naar het
vak A, B of C. De winnaar van deze avond was
het groepje van Brian Severins.
Na het spel ging iedereen rond het kampvuur
zitten en lekker bier drinken. Rond half 1 ging
de bar dicht.

Het telefoonnummer van KSB is:
06-39814408
Het e-mailadres is:
ksb_abbekerk@hotmail.com
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Meisje van de dag:
Hallo, ik ben Anna Beets
en ik ben 10 jaar en woon
in Twisk. Ik zit in groep 6
op de Klaverwoid. Het
liefst eet ik pizza. Mijn
hobby’s zijn paardrijden
toeteren, dansen en zingen. Ik ben fan van
Ariana Grande en Rihanna omdat ze zo mooi
kunnen zingen. Later wil ik graag actrice
worden.
Dit is de 4e keer dat ik meedoe aan KSB. Ik
ben ingedeeld in groep Oranje en onze
begeleider is Minoesch. Ik maak de hut samen
met Roma, Amber en Birgit. Het leukste van
KSB is het bouwen van de hut. Er doen geen
familieleden van mij mee.
Met een miljoen zou ik een paard en een
weiland voor dat paard kopen.

Wist u dat:
- Na een geslaagde avond gingen de
vrijwilligers naar huis. Een aantal
bleven er slapen in een tent op het
terrein.’s Nachts hoorde Niek iemand
lopen. Er liep iemand heen en weer
een sloopte ondertussen een deel van
de tent. Uiteindelijk liep de
SLAAPWANDELAAR over het hoofd
van Niek heen
- De tiepmiep en website beheerder
gewoon overgeslagen werden met de
lunch, dus maar op een houtje moesten
bijten.
- We gemiddeld 6 jaar dromen in ons
leven
- Er meer dan 250 ballonnen op het
toegangshek bevestigd zitten

Herkenningstekenvan de Blauw:

Jarigen van vandaag:
Melanie Zweed
Wouter Leegwater

We hebben gekozen voor
een blauwe geit, omdat
dit betekend dat je heel
erg dronken bent. Het
thema is feest, dus
vandaar. Daarom hebben
we ook feestbook er nog
bij gezet. Roos, Merel en
Nicky hebben het
herkenningsteken
gemaakt.

Knutelshoek vandaag:
Tineke Meijners is hoofdvrijwilliger van deze
groep. Dit jaar heeft ze Mandy, Sanne, Sophie,
Jelle en Bente in de groep.
Het begon rustig vandaag. De kidswaren eerst
druk bezig bij hun groep. Om een uur of 11
begon het druk te worden bij het schminken.
Het verven zal waarschijnlijk na de lunch
drukker worden.
Verder ziet het er gezellig uit.
De knutselmutsen
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Jarige van de dag:
Ik ben Wouter
Leegwater en
vandaag ben ik 10
jaar geworden. Ik
woon in Twisk en zit
op de Klaverwoid.
Mijn lievellings eten
zijn frikandellen.
Mijn sport is voetbal
en ik ben fan van Messi, omdat hij zo goed
voetballen kan. Dit is de 2e keer dat ik meedoe
aan KSB en vind het heel leuk. Het leukste
vind ik het bouwen van de hutten.
Ik zit in groep Oranje en maak een hut samen
met Daan, Dave, Jonathan en Joris.
Mijn neefje Daan en nichtje Lise doen ook mee
aan dit project.
Als ik een miljoen win, zet ik dit op mijn
bankrekening.
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Jongen van de dag:
Chris Brouwer is
mijn naam, ik ben 9
jaar en woon in
Midwoud. Ik zit in
groep 5B van de
Koet. Het liefst eet
ik patat. Later wil ik
graag politieagent
worden. Mijn hobby
is voetballen en ik
wil graag gaan boksen. Lionel Messi is mijn
idool, omdat hij zo goed kan voetballen.
Ik heb nog niet eerder meegedaan aan KSB.
Maar omdat mijn vrienden vertelden dat het zo
leuk is en ik timmeren zo leuk vind, heb ik mij
opgegeven. Het timmeren vind ik tot nu toe het
leukste is.
Ik zit bij geel en maak de hut met Wesley,
Ruben, Tim, Tijke en Emin.
Als ik een miljoen win, geef ik een deel aan
papa en mama. Ik koop en PS3 en een huis.
Catering:
Onze dag begon met het
wekken van de vrijwilligers die
in de tent op het terrein hebben
geslapen
Daarna gooiden we de tent
open waar het ontbijt moest worden
klaargemaat. Er werden eieren gekookt en
beleg op de tafels gezet. De vrijwilligers
begonnen binnen te stromen. Het brood ging
er snel doorheen en de eieren waren binnen
no-time op. Daarna werd er afgewassen en
moesten we beginnen aan de lunch.
Margiet: 13 jaar bij de catering
Margreth: 5 jaar bij de catering
We vinden dit een prachtig project waar je
alleen maar blije kinderen ziet.
Herkenningsteken Oranje:
Onze groep werd eerst
aangeduid met een 5,
vandaar dit herkenningsteken.
Omdat wij oranje zijn en
vanwege de troonswisseling
hebben we nog een kroon op
de 5 gezet.
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Sponsor van de dag:
Autobedrijf Gerard Mooij uit Opmeer. Eigenaar
is Gerard Mooij en hij is 50+.
Ons bedrijf verkoopt, onderhoud en keurt
auto’s. Gerard heeft het bedrijf overgenomen
van zijn vader en zit nu zo’n 24,5 jaar in het
bedrijf. Hij eet het liefst moccataart.
Hij sponsort KSB, omdat wij vele klanten
hebben in Abbekerk en 1 van onze
werknemers zit in het bestuur. Het leukste van
KSB vind ik het plezier van de kinderen.
Mocht ik een miljoen winnen, zou ik KSB nog
meer sponsoren.
Ik hoop op mooi weer en veel plezier voor de
kinderen en vrijwiligers en feliciteer KSB met
het 15-jarig bestaan.
E.H.B.O:
Het was vanmorgen al een komen en gaan
van patiënten. Gelukkig geen ernstige
gevallen. Hier een splinter, daar een pleister
en af en toe een onhandige vrijwilliger die
zichzelf bezeert. Alles is nog goed bij te
houden. Een snoepje na het bezoek aan de
EHBO doet het altijd goed dit verzacht in veel
van de gevallen de pijn.
Het begin van de middag zijn de pleisters het
meest in trek.
Zolang iedereen zo doorgaat zoals het nu
gaat, houden we het bij kleine blessures en
gaat iedereen zonder botbreuken naar huis.
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polonaise
schmink
serpentines
slinger
spelletjes
timmeren
vrienden
vrolijk
vuurwerk

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Huttendorp begint op …………….
2. Kinder Spel en Bouw is in ……….
3. Iemand die foto’s maakt
4. Dit doe je op een feest op muziek
5. Deze hang je op bij een feest/verjaardag
6. Dit jaar is het 15 jarig……….
7. Wordt oudjaarsavond afgestoken
8. Deze sla je in hout
9. Dansen in een rij achter elkaar
10. Er zijn in Nederland veel rood/wit/blauwe...
Verticaal ontstaat een woord.

De overgebleven letters vormen een zin.

Denkertje:

Sudoku 1
2

1

3
7

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

6
5 1

1 8
8

6 7

1 2
3
8 6
9
5
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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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Vrijwilliger van de dag:
Ik ben Stefan Punter
en ik ben 21 jaar.
Zwaag is mijn
woonplaats. Ik zit op
de ALO en heb (nog)
geen verkering. Het
liefst eet ik het fruit
van KSB. Later wil ik
graag gymdocent
worden. Mijn sport is
voetbal. Ik ben een
hele grote fan van
Martijn, omdat ik op
een dag net zo goed hoop te zijn als hem.
Ik doe voor de 3e keer mee en ben
hoofdvrijwilliger van Geel. Dit is het mooiste
evenement dat er is.
Er doen nog twee familieleden mee van mij, te
weten Martijn en Jelle.
Als ik een miljoen zou winnen, zou ik een
mooie auto kopen en wat schenken aan een
goed doel. .
Ik heb weer heel veel zin en vind de gasten
van de pers vet bruut!!!

Moppen:
Waarom heeft de vis een haak in zijn bek?
Omdat hij een piercing wilde hebben.
--Waarom gooit een dom blondje met mens
erger je niet de dobbelteen het plafond?
Wie het hoogst gooit mag beginnen
--Jantje zeg tegen zijn moeder:
De burgemeester was op school vandaag!
Moeder: “Had hij een ketting om?”
Jantje: “Nee, hij liep gewon los!”
--Wat krijg je als je een ezel met een schildpad
kruist?
Een belg met een helm op.
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Dagboek van de pers:
Vandaag is de 15e donderdag van KSB.
De dag begon voor ons om half 9, een heerlijk
ontbijt stond op ons te wachten.
Ondanks de relatief late avond ervoor, stonden
toch alle vrijwilligers te trappelen om te gaan
timmeren, krantjes maken, hout te tillen,
muziek te draaien en vooral de kinderen bezig
te houden
De taken binnen de pers werden verdeeld. Wie
maakt de stukjes voor vrijwilliger van de dag,
jongen/meisje van de dag, sponsor van de dag
enz. We mochten ook de poort versieren. We
hebben ballonnen opgeblazen en slingers op
gehangen. Een paar van ons gingen bij de weg
staan om de kinderen veilig te laten
oversteken.
Om 10:00 stormden de kinderen naar binnen.
De kennismakingsspellen gingen van start. Wij
maakten foto’s van alles. Toen moesten onze
taken uit gaan voeren. Er werden interviews
afgenomen en stukjes geschreven.
Om12:00 werd er gegeten. De catering had
voor lekkere broodjes met ei, kaas en vlees
gezorgd. We leverden de info in bij Carina en
Jan zodat wij alles konden typen voor de krant.
Dit was dag 1, zeer geslaagd.
Een persmuskiet

PROGRAMMA vrijdag 10 mei 2013:
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

Foto’s zie: www.kinderspelenbouw.nl

Donderdag 09 mei 2013

jaargang 15

15 jaar
Huttendorp
Abbekerk

SPONSORS HUTTENBOUW PROJECT 2013:
Gemeente Medemblik
Zonwering Nederland Frits van Veelen
Buck Bouw voor Spijkerharde Kwaliteit
Interhome v.o.f.
Roger Sakey Gipswanden
Spar Supermarkt Fam. Van Santen
Installatiebedrijf Swier
Tankstation Lambertschaag
Restaurant / Slijterij / Snackbar / Café ’t Bonte Paard
De Snaijer Stucadoors & Spuitbedrijf
Koos Verbart & Zoon Installatietechniek
Ronald’s Notenkraam
Garage Kool
Autobedrijf Gerard Mooij
Dierenpension “de Boerdik”
KBH Gipswanden Daniël Hink
Bouwbedrijf Bruijns
Bloembinderij Nellie
Bruidsmode Change Saskia van Beek
Schildersbedrijf “de Verwer”
Maarten Visser Fruitmandenservice
Aannemersbedrijf M. Langedijk
Bouwbedrijf Vlaar & Vlaar
Van Saarloos Vlees & Vleeswaren op de markt
Bakker De Houthandel
Hessing Supervers (gesneden) groente
A.G.F. Groothandel Bas Dontje fruit

Medemblik
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Lambertschaag
Abbekerk
Lambertschaag
Abbekerk
Onderdijk
Abbekerk
Opmeer
Oostwoud
Abbekerk
Opmeer
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Hauwert
Wognum
Sijbekarspel
Abbekerk
Hoogkarspel
Zwaagdijk
Zwaagdijk

SPONSORS TRANSPORT / HOUT & PLASTIC:
Hartog Grasdrogerij B.V.
Verwol Projectafbouw
Transportbedrijf Simon Loos (Douwe de Vries Abbekerk)
Fa. J. Kuijper en Zn. (Johan Ros Abbekerk)
Nick Ros
Roele de Vries
De Lange BV Houtvezel & Zaagsel
Agriport A7
Gourmet Groentehandel
Nederlandse Spellenfabriek BV
KIVO Plastic verpakkingen BV (plastic voor de hutten)
Zwart Infracare BV
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Abbekerk
Opmeer
Wognum
Stompetoren
Abbekerk
Wognum
Ursem
Middenmeer
Hoogkarspel
Medemblik
Volendam
Wervershoof
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Onze dank gaat ook uit naar de volgende organisaties en personen
voor hun medewerking in welke vorm dan ook:
IJsvereniging A.L.IJ.V. ijsbaan & ijsboet (perskantoor)
Stichting Dorpskrant afdrukken van de “Spijkerbode”
Stichting ON-Y-VA / Jongerencentrum “de Bunker”
Stichting Jongeren Overleg (Noorder-Koggenland) J.O.N.K.
Stichting Jeugdwerk Abbekerk Lambertschaag S.J.A.L.
Zwembad “de Spetter”
Voetbal vereniging A.L.C.
Cor Verhart
Remark Attractieverhuur
E.H.B.O. vereniging
Brand Beveiliging Alkmaar (BBA)
Brandweer Medemblik (blusgroep Abbekerk)
Stichting Dorpshuis “de Nieuwe Haven”
H.B. controle brandbeveiliging
DeWalt elektrisch Gereedschap
Hekken voor het afschermen van het project
MixFix
Veldboer Eenhoorn Horeca & Grootverbruik
Via Sofia Relatie en Reclame geschenken

Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Abbekerk
Purmerend
Abbekerk
Alkmaar
Abbekerk
Abbekerk
Waarland
Nederland
Sijbekarspel
Heerhugowaard
Zwaag
Zwaag

En natuurlijk gaat onze DANK uit naar alle

die aan dit project hebben meegewerkt!!!
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