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FOTO, augustus 2019: het KD op maandagochtend. Iedereen is vol 
verwachting. Misschien stond je er zelf ook wel bij. Dit jaar gaat de poort 
niet open. Toch blijven we van elkaar houden en kijken we nu al uit naar 
het KD2021. Deze week vieren we KD-Thuis. Groetjes van ons allemaal!

K  nderdorps
VAKANTIEBOEK

KINDERDORP 2020 
THUIS-EDITIEAugustus 2020

Email: postbus@kinderdorp.nl

Het 49e Kinderdorp Bennekom vindt plaats van 16 augustus t/m 20 augustus 
2021. Zien we je daar?

Vorige week kwamen veel Bennekomse families terug van va-
kantie. Dat gaat ieder jaar zo. Als de schoolvakanties beginnen 
lekker snel op vakantie. Anders ben je niet op tijd terug voor 

het Kinderdorp! Zo ging het dit jaar ook. Maar door corona is 
er nu geen Kinderdorp.  

Daarom is het nu Kinderdorp Thuis. En samen met deze 
KD-vakantiekrant gaat dat zeker lukken. Gewoon elke dag een 
Warme Hap: zelf maken volgens wentelteefjes-recept of aan de 
volwassenen thuis vragen! Ook in deze krant: een leuk knut-
selstukje, een kleurwedstrijd, een echte KD-bouwvergunning 

waarmee je van een slaapkamer een hut kunt maken en een bon 
waarmee alles mag! Tussendoor natuurlijk duimpjes en KD-

nieuws. Een fijne week met KD-Thuis en tot volgend jaar!

BERICHT VAN BURGEMEES-
TER RENÉ VERHULST 

“In 2021 kunnen we vast weer 
genieten van een onvergetelijk 
Kinderdorp ‘als vanouds’. Ik 

hoop jullie dan weer te zien en 
de nieuwe burgemeester van het 
Kinderdorp zijn of haar ketting 
om te kunnen hangen. Tot dan!” 

Lees verder op pagina 19...

BERICHT VAN HET  
KINDERDORP BESTUUR 

“Dat Kinderdorp 2020 niet kon 
doorgaan vanwege corona, was 
natuurlijk flink balen voor ons, 
alle vrijwilligers en vooral voor 

alle bezoekende kinderen!” 
Lees verder op pagina 16...

Deze gratis uitgave is ook te vinden op www.kinderdorp.nl.
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Van afvalmateriaal zoals karton, papier,  

blikjes, plastic, kan jij vast een mooie  

ACV-wagen maken.  

Wordt het een vuilniswagen, een  

veegwagen of misschien wel een strooiwagen?

Stuur vóór 31 augustus een foto van jouw  

ACV-wagen naar communicatie@acv-groep.nl.  

De drie mooiste inzendingen worden beloond.

Knutsel nu je  
eigen ACV-wagen
Maak kans op kaarten  
voor ‘The Maxx’

Vanzelfsprekend in de buurt

In 2021 zijn
  

wij weer van  

de partij!
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De Warme Hap kan deze week thuis. In deze krant vind je welke Warme Hap 
op welke dag aan de beurt is. Die lijst kun je gewoon volgen. Net als anders. De 

volwassenen thuis willen vast wel zorgen dat je het goede schema binnen krijgt.

Heel speciaal zijn deze keer de Knaks. Die kun je deze hele week in een speciaal 
KD-geel KD-blikje kopen bij Albert Heijn Bennekom. In de aanbieding. In het 

schema staan ze voor vrijdag. Want elk jaar is het Broodje Knak op de vrijdag de 
Warme Hap.

Natuurlijk kun je ze ook gewoon tussendoor een keertje eten. Of je kunt je 
familie trakteren op een echte KD-knak. Die willen ze vast wel proeven. Veel 

kinderen lusten er ook mayo en ketchup bij. Kijk maar even in de kast of 
koelkast of je zo’n lekker sausje kunt vinden. Smullen maar!

Een blikje échte Kinderdorp Knak kost €1,99 en is 
alleen te koop bij Albert Heijn Bennekom. Op is op!

WARME HAP SMAAKT THUIS OOK LEKKER

WARME HAP 
THUIS  

SCHEMA
 

MAANDAG 
Pannenkoeken

dinsdag 
FRIKANDEL

WOENSDAG 
POFFERTJES 

 
DONDERDAG 

WENTELTEEFJES 
 

VRIJDAG 
BROODJE KNAK 

Hou jij ook van koken en bakken? Of gewoon 
van lekker eten? Dan zit je goed! Op bladzijde 4 
vind je een heel erg geheim recept van de bak-
tent van Kinderdorp. En op bladzijde 13 lees je 

in “Koken met Kook” nog drie leuke recepten die 
iedereen kan. Veel plezier en eet smakelijk!
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BAKKEN MET DE BAKTENT
In deze speciale krant delen we iets heel geheims met je. Het echte recept van de echte baktent 
voor wentelteefjes. Normaal gesproken bewaren ze dit recept in een grote kluis. Want een echt 
Kinderdorp wentelteefje, dat is niet zomaar een wentelteefje. Wist je dat ze ze vroeger ‘klamme 

lappen’ noemden? 

Ingrediënten: 1 liter melk, 6 eieren, oud (wit) brood en kaneelpoeder.

LET OP! Met dit mengsel kun je HEEL VEEL wentelteefjes maken want het is bedoeld voor het hele 
Kinderdorp. Je kunt hier misschien wel je hele familie van wentelteefjes voorzien. Dus als je er maar een 
paar wil maken, kun je ook het recept door de helft doen. Dan gebruik je bijvoorbeeld 500 ml melk en 3 

eieren. Of 160ml melk en 1 ei. En ook wel wat minder kaneel erin doen dan. Wat je wil. Lekker zelf weten.

Tip van de baktent! Voeg een hoop 

liefde en gezelligheid toe tijdens het 

bakken. Anders smaakt het nergens 
naar!

Wat moet je doen:  
Doe de melk en eieren in een kom. Let op! Je moet de eieren natuurlijk wel even breken, 

de eierschaal mag je weggooien. Klop met een garde alles goed door elkaar. Doe er ook wat 
kaneel door, zoveel als je lekker vindt, maar wij doen er altijd een flinke schep (ongeveer 
een lepel) in. Maar als je ietsje meer lekkerder vindt, joh, gewoon doen! Maar niet te veel, 

dat is niet lekker. 

Doop een snee brood in je mengsel zodat ie een beetje klef wordt. Nu komt een stukje waar 
je ouders misschien wel bij moeten helpen… Zorg dat je een pan warm laat worden op 

matig vuur en smelt er een beetje boter in. Leg je doorweekte boterham in de warme pan 
en laat een kant bruin worden. Draai de boterham om en wacht tot de andere kant bruin 

is.Als beide kanten mooi bruin zijn, kan je wentelteefje uit de pan, zo op je bord! Strooi er 
wat poedersuiker overheen, en klaar is Kinderdorp… uhh… Kind… uuh..Kees!

M = N

+ + +
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KD-BOUWVERGUNNING THUIS

Met deze KD-bouwvergunning kun je van jouw of jullie eigen slaapkamer de hele week een 
KD-hut maken. Kleur daarvoor de vergunning even netjes geel. Hang hem daarna goed 

zichtbaar op aan de deur van de uitgekozen KD-hut-slaapkamer. Een spijker is daarbij dit 
keer niet nodig. Een plakbandje is al prima. Ook het nummer laten we weg. Jouw hut is 

toch de enige in huis. Daar hoeft geen nummer op.
Maak je hut mooi en extra gezellig. In ‘KD-style’ natuurlijk. Lampjes doen het ook vaak 
leuk. Het speciale van deze KD-hut is natuurlijk dat er ook in geslapen mag worden!  En 
na 4 uur ‘s middags blijft jouw hut natuurlijk gewoon open. Denk steeds aan de Warme 
Hap en vooral aan de speciale enige echte KD-knaks. Die zijn de hele week te koop bij 

AH-Bennekom.  Als afsluiting kun je vrijdagmiddag dan ook gewoon je familie uitnodigen 
voor een bezoekje. Net als anders!

Bouwvergunning

Handtekeningen

Naam:

Hutnummer:

Datum:
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DUIMPJES UIT 2019
 

Niet veel mensen weten dat Kinderdorp een eigen tijdmachine heeft. Daarmee kan je 
terug in de tijd reizen. Zo is het ons gelukt om de getypte duimpjes van 2019 toch nog 

te vinden. Die lees je in deze krant. Sta jij er tussen? 
(Wel geheim houden he van die tijdmachine!!)

Ik vind kinderdorp 
super leuk samen 
met Jochem, Tho-
mas, Tim en Neeltje.
Onze hut is mooi 
geworden, maar he-

laas is dit alweer de laatste dag 
we hebben ook nog veel andere 
dingen gedaan zoals knutselen 
en op de stormbaan. 
Willemijn, 12 jaar

Ik en mijn vrienden 
hebben een grote 
hut en een casino, 
waarmee we veel 
verdienen.
Het is heel erg leuk 

hier!!!    Het enige waar ik niet 
van hou zijn de lange rijen, 
maar dat hebben veel kinderen! 

Nu een mop:
V1: Waarom neemt een oen een 
mes mee in de auto?
A1: Om de bochten af te snijden 
(:
Nu ga ik naar mijn hut!!
Doei doei!  :-) 
Jochem Hoebe, 10 jaar

                                                                    
een mop
een banaan een 
sinaasappel en een 
lucifer liggen in de 
fruitschaal dan zegt 
de banaan weet je 

wat er met mij gebeurt. Eerst 
pellen ze mijn schil eraf en 
dan eten ze me op. en weet je 
wat er met mij gebeurt, zegt de 
sinaasappel. Eerst pellen ze mijn 
schil eraf, dan snijden ze mij in 
stukjes en dan eten ze me op. 
Dan zegt de lucifer: weet je wat 
er met mij gebeurt? Ze steken 
mijn billen in de brand.  
daan, 7 jaar

 ik en Mirthe zijn 
beste vriendinnen. 
Mirthe was deze 
week voor het eerst 
in het Kinderdorp 
en ik ben er voor de 

tweede keer hier.  
wij hebben pony gereden, en 
gejudod, film gekeken, kruiden-
boter gemaakt, geknutseld. Wij 
vinden het heel erg leuk. Wij 
willen volgend jaar weer terug-
komen. 
Julia de Kloet, 7 jaar

het blauwe poppetje 
woont in het blauwe 
huis  
het oranje poppetje 
woont in het oranje 
huis 

het paarse poppetje woont in 
het paarse huis 
het rode poppetje woont in het 
rode huis 
wie woont er in het witte huis 

trump.....  
 
Eva & daan, 9 jaar

papa zijn peren 
groen ? 
vraagt jantje    
meestal wel,zegt 
papa
en hebben ze ook 

pootjes?         
nee zegt papa.
en zijn ze slijmerig?vraagt jantje   
nee zegt papa.
o,zegt jantje dan denk ik dat ik 
een kikker heb gegeten!
joelle en nathan, 9 jaar
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KNUTSEL JE EIGEN WAAIER
Heb jij het ook zo 
warm?! Knutsel je 
eigen waaier! Het 
enige dat je nodig hebt 
is een velletje papier 
en plakband. Als je 
het niet te warm hebt 
kan je het papier ook 
nog versieren met 
kleurstiften, stickers, of 
glitterlijm. 

Pak je papier en vouw 
het iedere keer een 
halve centimeter om 
en om totdat je het hele 
blad hebt gevouwen, 
zoals een harmonica. 
Plak dan één kant bij 
elkaar en vouw de 
andere kant open. Op 
de plaatjes hiernaast zie 
je alle stappen uitgelegd.

Nu heb je een waaier 
waarmee je lekker kan 
zwaaien voor een fris 
windje!

Speurneuzen opgelet! De mensen van het 
materiaal hebben per ongeluk 15 hamers 
laten vallen. Oeps... Hamers zijn best wel 

verlegen. Ze hebben zich dus meteen 
verstopt in deze krant. Kan jij ze allemaal 

terugvinden? Succes! Zo zien ze eruit. Deze telt 
gelijk mee!
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kd is super leuk ik 
hoop dat ik in het kd 
dagblad kom!!! 
ik wil de groetjes 
doen aan : Ilse, El-
vira, Laurens, Merel, 

Madelon, Marrit en Fleur 
BAI BAI XOXOXO  
Sophie keijzer, 10 jaar

Hoi, ik ben heel erg 
enthousiast over 
kinderdorp. Dankzij 
mijn vrienden ben 
ik hier. Mijn vriend 
is kinderburge-

meester geworden. Ik ben heel 
trots op hem. Ik vind onze hut 
heel mooi. Onze ouders komen 
vanmiddag kijken naar onze 
hut. Dat word spannend! ik 
ben net van het lab. Ik heb daar 
shampoo en haargel gemaakt. 
Onze verkoop gaat heel goed. 
Gisteren in de ochtend hadden 
we 150 goudklompjes, maar 
dat is gestolen. Maar aan de 
einde van de dag hadden we 
259 goudklompjes! Woensdag 
ging de bank open en toen was 
er een lange rij van 23 meter! 
Ik dacht............ WOW & EN 
MAINDBLOW!!!!Bij het kamp-
vuur en de optocht gisteren was 
het heel leuk en gezellig. 

EN NU DE MOPPENTROM-
MEL! 

1. Twee oenen zitten op een 
bankje, zegt de ene tegen de 
ander. He mag ik nu in het mid-
den zitten?
2. een schildpad klimt in een 
boom en springt naar beneden. 
Dan klimt hij nog een keer de 
boom in en springt weer. Twee 
vogels zitten naar hem te kij-
ken. Zegt de ene tegen de ander, 
zullen we zeggen dat we hem 
geadopteerd hebben?

Groetjes Zara ;) Zara, 11 jaar

ADVERTENTIES
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Hé wat vreemd! Hier staat rechts een leeg 
stukje van 10 cm bij 15 cm in deze krant? 
Waar zou dat nou weer voor zijn? Om zelf 
in te vullen of zo…? 

Jawel dat is precies de bedoeling! Jij mag 
zelf een leuk ontwerp voor een kaart 
maken en uit de inzendingen wordt er 
een ontwerp gekozen die dan volgend jaar 
bij de Postduif ligt als kaartje! 

Het liefst bedenk je iets in zwart/wit zodat 
het nog door anderen ingekleurd kan 
worden.
Je kunt er ook een korte groet uit 
Kinderdorp bij zetten. Het kaartje mag 
rechtop of liggend zijn, dat maakt niet uit. 
 
Misschien wordt jouw kaart volgend jaar 
door heel veel kinderen rondgestuurd 
naar al die papa’s en mama’s en opa’s en 
oma’s, zusjes, broertjes, ooms, tantes en 
….Kinderdorpleiding natuurlijk!! 

Stuur je ontwerp in:
postbus@kinderdorp.nl ter attentie van de 
Postduif. Of per post (dat vinden wij van de 
Postduif natuurlijk het leukst…) naar
Postbus 69, 6720 AB Bennekom (ook ter 
attentie van de Postduif). En natuurlijk 
willen wij wel weten van wie het ontwerp 
is, dus vergeet niet om je naam, je leeftijd 
en je e-mailadres (of dat van je ouders) te 
vermelden bij je inzending.
 
Veel succes en plezier!  
Groetjes van de Postduif

HELP DE POSTDUIF MET NIEUWE KAARTEN

Helpen jullie mij 

een handje?

MAAK HIER JE KAART
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Via plus.nl je
boodschappen in
goede handen

plus.nl

Bestel je boodschappen makkelijk en snel op plus.nl. De beste en meest 
verse producten worden speciaal door ons voor jou geselecteerd en 
bezorgd tot in de keuken of haal ze op wanneer het jou uitkomt.

Bestel
nu!

Bezorgen of 
ophalen wanneer 
het jou uitkomt

Jouw 
boodschappen 
door ons 
geselecteerd

Gegarandeerde 
kwaliteit

Keuze uit ruim 
16.000 artikelen

Openingstijden: ma - za 8.00 - 21.00

Edwin en Astrid Holtrop | Dorpsstraat 55 | 6721 JJ Bennekom | T: 0318-493100

wat is het als het een 
boer laat komt er 
vuur uit   
mette, 6 jaar

ik vind duimpjes 
schrijven heel erg 
leuk het huttendorp 
is ook leuk de warme 
hap is super en kin-
derdorp is cool met 

het logo: de heel erg kromme 
duim.  
melle en lasse, 9 jaar

ik heb gewoon zin 
om nog een duimpje 
te schrijven gaap 
anoniempje de vries, 
9 jaar

hoi wie dit leest is 
aardig  
meneer cactus , 9 
jaar

ken je de mop van 
de timmerman         
antwoord die slaat 
nergens op   
nikki kalma , 8 jaar

hutten bouwen war-
me hap eten dat was 
lekker paardrijden 
dat was een verasing  
jess brussen , 7 jaar

hallo ik ben quirine 
en ik ga iets vertelen 
ik weet een mop 
over kinderdorp 
daar gaat ie, er liep 
een meisje over 

kinderdorp en toen viel ze over 
hout rara wie kwam haar halen? 
een paard hahahahahahahahah 
quirine, 9 jaar

er zitten twee koeien 
in bad de 1 vraagt 
mag ik de zeep die 
vlek gaat er niet af 
Demi, 8 jaar

ADVERTENTIES

BOE!!! (Schrok je?)
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DE OVERGEBLEVEN LETTERS VORMEN EEN WOORD!

ik  vind het heel  
leuk op kinderdorp 
en   de  warme hap  
vind ik  altijd  lekker   
en dingen verkopen 
halo ik ben mirthe   , 

7 jaar
ik vint kd leuk om-
dat er veel te doen is  
groetjes, jelte   
jelte, 7 jaar

mop wat is het ver-
schil tussen de juf en 
een wasmachine 
de wasmachine 
werkt op elektriciteit 
en de juf werkt op 

mijn zenuwen. EVA, 9 jaar
broodje knak is 
lekker  
lucas, 8 jaar

waarom gooide de 
jongen zijn wekker 
uit het raam omdat 
hij de tijd wilde zien 
vliegen  
melle, 9 jaar
een mop
wat is grijs 
een gesmolten pin-
guin.   
Daan, 7 jaar

intervieuw met de 
wespen.
zegt Lukas de wesp:
al die reuzen gaan op 
ons staan
zegt Daan de wesp:

ga ik net naar mijn lekkere eten 
wordt ik vermoord.
zegt melle de wesp:
dit hetzelfde bij mij....
 jonathan, 9 jaar

wat is geel en kan je 
niet zien? een ba-
naan om de hoek  
melle de vries, 9 jaar

KINDERDORP PUZZELS

 
Verticaal (naar beneden)
1. Het is geelzwart, vliegt en 
prikt
2. Kinderdorp is in... 
3. De lievelingskleur van alle 
leiding
4. Hier verstuur je post in KD
5. Worstje, lekker op een 
broodje

 
Horizontaal (naar de 
zijkant)
5. Leukste huttendorp van 
Nederland
6. Het logo van Kinderdorp 
is een...
7. Alle leiding van 
Kinderdorp is een beetje....
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Vergunning Algemeen

Naam:
Hutnummer:
Handtekening:

O winkel
O ...................

Deze vergunning kan je uitknippen als je ergens zin in hebt maar je ouders niet. 
Bijvoorbeeld zwemmen of snoepjes eten. Vul dan “snoepen” in op de stippeltjes. Dan 
maak je er gewoon een snoepvergunning van. Super handig en helemaal echt want 

hij komt van Kinderdorp!

KINDERDORP PUZZELS
Hieronder zie je rebussen. Dat zijn woord puzzeltjes waarbij je moet ontdekken 

wat er staat. Goed nadenken dus.......

Oplossingen: Kinderdorp, zomer, knutseltent



1Kinderdorps Vakantieboek - ThuisKinderdorp  Augustus 2020

Pagina 13

KOKEN MET KOOK
Deze zomer moeten we helaas de heerlijke dagelijkse warme hap missen! Maar niet getreurd: 

met deze lekkere recepten van Kook zet jij ook iets lekkers én zomers op tafel.

De KD-Cocktail 
(Kid-proof!)
 
Wat heb je nodig:
- Sinaasappelsap
- Rode of paars gekleurde 
aanmaaklimonade
- IJsblokjes
- Een citroen of sinaasappel
- Een mooie grote doorzichtige 
beker of een groot glas
- Leuke versieringen zoals een 
parapluutje of een vrolijk rietje

Zo maak je het:
Giet een laagje van de aan-
maaklimonade in het glas. Giet 
daar vervolgens heeeeel rustig 
het sinaasappelsap bij, totdat het 
glas bijna vol is. Als je voor-
zichtig genoeg bent gaan de 
twee kleuren niet mengen en 
zie je nu een rood en een geel 
laagje! Doe heel voorzichtig de 
ijsblokjes erin. Snijd vervolgens 
de citroen of de sinaasappel in 
partjes (vraag een volwassene 
om je hierbij te helpen!) en zet 
één partje op de rand van je 
glas. Versier vervolgens het glas 
met een vrolijk rietje en een 
parasolletje. Klaar is je Kinder-
dorp Cocktail! Lekker in de zon 
zitten en drinken maarrrrr! 

Zomerse pizza
 
Wat heb je nodig: 
- Kant en klaar pizzadeeg 
- Bakpapier
- Tomatensaus
- Strooikaas 

Zo maak je het:  
Rol het pizzadeeg uit op een 
bakplaat met het bakpapier 
ertussen. Smeer een laagje 
tomatensaus op het deeg. Houd 
een randjes aan de buitenkant 
over waar je geen saus op doet. 
Strooi er lekker veel strooikaas 
overheen. De basis is daarmee 
klaar en je kunt hem nu precies 
zo lekker maken als je zelf wilt! 
Heel veel dingen zijn lekker op 
een pizza. Hier wat ideetjes:
- Salami
- Champignons
- Uitjes
- Mais
- Paprika
- Ham
- Ananas (ja echt!) 

Bestrooi jouw pizza met lekkere 
toppings en vraag een volwasse-
ne om hem in de oven te doen. 
Binnen een kwartiertje is jouw 
zelf gemaakte pizza klaar!

IJsje
Wist je dat je heel makkelijk zelf 
ijsjes kunt maken? Deze is heel 
simpel, maar ook heeeeel erg 
lekker! En je hoeft er niet eens 
voor in de rij te staan op het 
middenterrein.

Vraag je ouders, broer of tante 
om een aantal danoontjes mee 
te nemen van de supermarkt. Je 
weet wel, van die lekkere toetjes 
in gekleurde bakjes. Vervolgens 
pak je een aantal kleine lepel-
tjes. Bij ieder danoontje steek 
je één lepeltje, dwars door de 
bovenkant heen! Daarna zet je 
ze een tijdje in de vriezer. Wacht 
minstens een dag tot ze goed 
bevroren zijn. Daarna kun je 
in één keer het danoontje uit 
zijn verpakking trekken uit het 
lepeltje, en heb jij een heerlijk 
ijsje!

Tip van Kook! Jouw Kinderdorp 

Cocktail wordt extra hip als je in 

plaats van een glas een lege appel-

moes of bonen pot gebruikt! 
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In het KD is er vanaf woensdag altijd geld. Elk jaar met een nieuwe naam. Daarmee kun je 
dan leuke spulletjes kopen of ergens een gokje wagen. Dit jaar verkopen sommige KD-kin-
deren hun spulletjes gewoon op de stoep vlakbij hun huis. Liam Holleman, Finn en Pien de 
Gier doen het samen. Zij vinden het wel jammer dat ze niet naar het KD kunnen. Nu thuis 
in de tuin gewoon een hut bouwen vinden ze ook weer een beetje veel. Ook het kippenhok 
bij Liam thuis gebruiken gaat niet gebeuren. Samen op de stoep hebben ze het wel heel ge-

zellig. # KDThuisVerkoopjespullenopdestoepvoorjehuis

THUIS-KINDERDORP-KLEEDJE

 
De KD-vuilnisbakken 

hebben elkaar ook 
opgezocht. Ze zoeken 
troost bij elkaar. Ook 

zij missen het KD 
natuurlijk. Hopelijk 

hebben ze niet teveel 
honger nu ze onze 

rommel niet kunnen 
opeten....
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We gaan volgende 
week met vriendjes 
en vriendinnetjes 
in het bos hutten 
bouwen! En ik ga 
de danstent missen 

dus ik ga thuis dansjes maken! 
Groetjes van Lieke van Beek (8 
jaar)

Ik mis de warme hap 
en die gaan we thuis 
maken! Groetjes van 
Tim van Beek (8 
jaar)

Gijs vindt het heel 
jammer (duim om-
laag!) dat KD niet 
doorgaat. Hij mist 
vooral de gezellig-
heid van een week 

KD met z’n vrienden. We kijken 
nu al uit naar volgend jaar!

Lieve Redactie,  (Dat 
zijn wij!) 
Vorig jaar had ik, 
met een groepje 
vriendinnen, een 
geweldige hut ge-

bouwd. We hadden hem mooi 
roze geschilderd, kleed op de 
vloer, gordijntjes voor de ra-
men. Langs de sloot hadden we 
bloemen gevonden en die in een 
vaasje gezet. We waren helemaal 
trots! Op zaterdagmorgen wa-
ren we echt verdrietig toen jullie 
met die grote gele machines ook 
onze hut hadden gesloopt. Wij 
hebben toen meteen besloten 
volgend jaar, dit jaar dus, een 
nog mooiere hut te bouwen. 
Misschien moesten we zelfs een 
paar jongens even inhuren om 
ons te helpen. Maar helaas… het 
is net of ik een jaar kwijt ben. 
Vorig jaar was ik nog 9, maar 
als we die hele grote mooie hut 
mogen bouwen, ben ik ineens 
11. ’s Avonds pak ik soms mijn 
fiets en dan ga ik naar Landgoed 
Kinderdorp. Dan is er helemaal 
niemand. Ik weet nog precies 
waar onze hut stond, denk ik. 
Echt jammer. Nergens kan ik 
mijn verloren jaar vinden. Kun-
nen jullie me helpen?
Kadeetje van Bennekom.

Lieve Kadeetje, 
Wij snappen dat helemaal dat je zo verdrietig bent. Wij laten soms ook wel een traantje en wij zwerven 
soms ’s avonds ook op Landgoed Kinderdorp, vooral op de plaats waar altijd de tent staat waar jij (zie foto!) 
elke dag komt om een mailtje naar huis te sturen. We kunnen je troosten. We hebben jouw verloren jaar 
gevonden! Dat jaar heet 2020 en dat is het jaar dat jij 10 geworden bent en dat jouw brief in het Kinder-
dorps Dagblad staat. In de speciale uitgave die jij net bij Albert Heijn of Plus hebt opgehaald. Leuk hè?! Wij 
komen volgend jaar een foto maken van jullie hut. Misschien winnen jullie wel de prijs voor de mooiste 
hut. Dan kom je volgend jaar weer in het Kinderdorps Dagblad! Groetjes, Kinderdorps Dagblad.

Hoe moet dat nou, een jaar zonder Kinderdorp? Wij vroegen het aan jullie....

Reactie van de Redactie!

Beste kinderdorp 
bezoekers,  
wij de ingang tevens 
uitgang. Nanette, 
Mike, Marieke, 
Henk en soms Fam-

ke, hadden alles al in klaar voor 
het kinderdorp. Touwtjes ge-
knipt, hoesjes gaatje ingemaakt, 
kaarten geteld enz enz .En nu 
gaat het niet door omdat een 
of ander virus roet in het eten 
heeft gegooid. Wat moeten we 
nu toch in die week doen. Brei-
en, zandkastelen bouwen, lego 
bouwen. Gewoon ff een praatje 
maken bij die aardige mensen 
van de ingang. Ja niks van dit 
alles. Maar weet je wat, volgend 
jaar zijn we weer aanwezig en 
dan maken we er een knetter 
gezellige kinderdorp week van.
Ik heb er nu al zin in.
Henk van de ingang, of uit-
gang
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BERICHT VAN HET KINDERDORP BESTUUR 
Dat Kinderdorp 2020 niet kon doorgaan vanwege corona, was natuurlijk flink balen 

voor ons, alle vrijwilligers en vooral voor alle bezoekende kinderen! Maar gelukkig heeft 
een aantal vrijwilligers niet stilgezeten en daar zijn we ontzettend blij mee! Zo is er een 

echte KD-radio georganiseerd op maandag, zodat iedereen daar lekker van kan genieten. 
Daarnaast worden er heerlijke Kinderdorpknaks verkocht én als klap op de vuurpijl wordt 
er een editie van de Kinderdorpkrant uitgebracht! Als bestuur zijn we enorm dankbaar dat 
iedereen toch zo voor Kinderdorp klaar staat en alles uit de kast haalt om deze week niet 

stilletjes voorbij te laten gaan.
 

Ondertussen zijn we achter de schermen al plannen aan het maken. Voor Kinderdorp 2021 
natuurlijk, (de inschrijving om vrijwilliger te worden, is al bijna weer geopend!), maar 

ook voor het jaar 2022. Dat jaar wordt namelijk een bijzonder jaar, dan vieren we ons 50e 
Kinderdorp! En dat willen we natuurlijk groots vieren! Hoe? Dat hoor je vast nog wel... 

 
Voor het nieuwe Kinderdorp zijn we ook altijd nog op zoek naar materiële sponsors! Dus 
heeft u of kent u iemand met een grote opslag voor karren, beschikbaarheid tot trekkers of 

andere ideeën om het Kinderdorp te sponsoren, mail dan gerust naar  
voorzitter@kinderdorp.nl.

 
We hopen volgend jaar Kinderdorp natuurlijk alle vrijwilligers in goede gezondheid te 

mogen zien en nieuwe vrijwilligers te mogen ontvangen. Maar ook belangrijk: we hopen 
dat ook weer veel kinderen komen genieten van een heerlijke week ‘niets moet, (bijna) alles 

mag’!

Tot gauw en groetjes van het bestuur! 

Wim, José, John, Famke, Janneke en Jan

GROTE 
WERKLOOSHEID 

ONDER GELE SHIRTS 
 

Niet alleen kinderen 
vinden het jammer dat het 

Kinderdorp dit jaar niet 
door kan gaan. De gele 

shirts van de leiding hangen 
teleurgesteld en werkloos aan 
haakjes. Sommige proberen 
toch nog gratis de Vrije Slag 

binnen te komen door zichzelf 
snel even over iemands 

schouders te doen. Maar daar 
trappen de badmeesters en 

badjuffen natuurlijk niet in.
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Op het sport & spel terrein kun je normaal gesproken van alles doen! Gelukkig is er thuis 
ook veel lol te beleven. Wij dagen wij jou uit om thuis sport & spel activiteiten te maken en 

te spelen met je broertjes, zusjes, ouders of met kinderen in de buurt.  
 

Heb je een van onze spelletjes gedaan of weet je zelf nog een leuke sport & spel activiteit en 
wil je deze delen? Vraag aan je ouders of dit mag en stuur je foto door met jouw spelletje 
door naar postbus@kinderdorp.nl. Wij wensen jullie heel veel plezier en tot volgend jaar! 

Wat heb  je nodig:
1. Lange spijker (Misschien 
heb je nog wel spijkers liggen 
van vorig jaar van KD)
2. Een touw
3. Fles met zand of een beetje 
water 

Wat is de bedoeling:
Je bindt het touw om je 
middel en zorgt dat het touw 
waar de spijker aan vast zit 
lang genoeg is om in de fles te 
krijgen.  
 
Daarna ga je boven de fles 
staan en probeer je de spijker 
in de fles te laten zakken.  
Wie krijgt als eerste de spijker 
erin? Of hoe snel kun jij de 
spijker in de fles krijgen? 

SPORT & SPEL

Wat heb je nodig:
1: Stoepkrijt
2: Een stoep

Wat is de bedoeling:
Probeer een zo lang moge-
lijke hinkelbaan te krijten 
waarna je een wedstrijd kan 
doen wie het verst kan hin-
kelen! Wie kan er het beste 
hinkelen? 

Wat heb je nodig:
1. Per persoon 1 petfles 
gevuld met water 
2. 1 (voet)bal 

Wat is de bedoeling:
Probeer met de bal al voet-
ballend de petfles van een 
ander om te schieten zodat 
het water uit de fles loopt. 
Wie houd het meeste water 
over na het potje voetbal-
len?

Touwtrekken kan natuurlijk ook prima thuis! Wie is de sterkste?

Super handig zo’n lege 

fles! Je kan er veel leuke 

spelletjes mee verzinnen.

Spijkerpoepen 

HINKELBAAN FLESSEN vOETBAL
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MEDEWERKERSADVERTENTIESZelfstandige medewerkers Kinderdorp 
 

       
 

                    
 

                
 
       
 

        Hier had jouw advertentie    Advertentie Printservice 
kunnen staan 
 
 

 
 

Dansstudio Poppelaars 
Kaardebol 10B Bennekom 

06 45 76 17 57 
stefaniepoppelaars@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Www.danspoppelaars.nl 

Het nieuwe dansseizoen start  per 31 augustus 2020 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

* Klassiek ballet * Peuter- en kleuter dans * Tapdance *  
• Moderne dans * Streetjazz * Zumba * Pilates   

• * Yoga * Bootcamp * 

RADIO KINDERDORP! Luister op maandag 17 augustus 
gratis en voor niets mee met Radio Kinderdorp via DE 

FACEBOOKPAGINA VAN KINDERDORP!

Redactie Kinderdorps Vakantieboek: Diede Heitink, Kees Heitink, Coco Heitink, José Jansen,  
Wout Schotsman, Brian Nijmeijer, Wim Spier, en vast nog meer... 
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KLEURWEDSTRIJD
Op de achterkant van deze krant vind je een speciale Kinderdorp Kleurplaat! Die kun je 
losmaken, inkleuren en dan inleveren bij de Albert Heijn of Plus in Bennekom. Dat kan 
je tot en met 31 augustus 2020 doen. De mooiste kleurplaat wint een leuke prijs: een gratis 
weekkaart voor Kinderdorp 2021. Én die kleurplaat komt in de Albert Heijn te hangen! 
 
Schrijf hier je gegevens op zodat we je een e-mail kunnen sturen als je hebt gewonnen! 
 

NAAM: 
 
LEEFTIJD: 
 
E-MAILADRES (OF DAT VAN JE OUDERS):

 
Beste Kinderdorpelingen,

Elk jaar kom ik met plezier naar jullie Kinderdorp. Vroeger deed ik 
dat ook en vond dat heel leuk. Maar zo groot en met zoveel kinderen 

en vrijwilligers als de afgelopen jaren, had ik het nog nooit gezien.
 

Het einde van de zomervakantie komt in zicht. Hét moment waarop 
je normaal gesproken met je vriendjes en vriendinnetjes inwoner 

bent van het Kinderdorp. Om samen te spelen en te knutselen, hutten 
te bouwen en te genieten van lekker eten. Wat ontzettend jammer 
dat het vanwege corona dit jaar niet door kan gaan. Ik kan het mij 

voorstellen dat je daar teleurgesteld over bent.

Gelukkig is er een andere manier bedacht om vanuit huis toch 
een beetje het Kinderdorp gevoel te krijgen. Zo komt er een 

speciaal muziekprogramma van Radio Kinderdorp dat je kunt 
beluisteren via Facebook. Ook is er deze speciale uitgave van het 

Kinderdorps Dagblad, boordevol leuke verhalen, puzzels, moppen en 
knutselideeën. 

In 2021 kunnen we vast weer genieten van een onvergetelijk 
Kinderdorp ‘als vanouds’. Ik hoop jullie dan weer te zien en de nieuwe 
burgemeester van het Kinderdorp zijn of haar ketting om te kunnen 

hangen. Tot dan!
 

Hartelijke groet,
René Verhulst

Burgemeester gemeente Ede

BERICHT VAN DE BURGEMEESTER

De burgemeester van 

Ede brengt elk jaar een 

bezoekje aan Kinderdorp. 

Hier op de foto zie je 

burgemeester René met onze 

Kinderdorpburgemeester van 

2019: Tom!
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Emma Hastjarjanto


