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Programma WOENSDAG

Warme hap

Poffertjes

SPORT EN SPEL

Voetbal clinic
FILMS

Luca, Finding Dory, Toy
Story 3, Knabbel + Babbel

DAPPERE MENSEN EN
DIEREN OP BEZOEK

Meestal is er iets vervelends
aan de hand als de politie
of brandweer moet komen.
Maar vandaag was het juist
leuk! Kinderdorp kreeg bezoek van veel auto’s en
mensen van hulpdiensten. Bijvoorbeeld dappere
zoekhond Laila (op de foto). Die liet zien hoe zij
mensen vindt die kwijt zijn. Ook de ambulance was
er: een gewone en ook een tover ambulance die
wensen laat uitkomen. Die waren natuurlijk speciaal
Kinderdorp geel geverfd! Of misschien waren ze al
wel geel. Dat blijft geheim...

INFO VOOR GROTE MENSEN: De weekkaart is het kleine
gele kaartje dat is toegevoegd in de envelop. De linkerkant
hiervan is deel A (met adres). De rechterkant is deel B (de
duim), en dat ligt altijd thuis als bewijs wanneer deel A kwijt
is. Deel A van de weekkaart blijft altijd in de hoes, op vertoon
daarvan krijgen kinderen dagelijks een nieuwe dagkaart.
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KINDERDORP IN BEELD
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KD2000

KD1973

HOE ZAG KINDERDORP ER VROEGER UIT?
Redelijk hetzelfde alleen ze hadden 3 andere
activiteiten: naaitent,fietsen slopen, baktent en
de ehbo was minder uitgebreid. De kleur van
kinderdorp is nog steeds geel maar we hebben
nu wel een anderen duim. Vroeger waren ook de
tenten heel anders ze hadden anderen vormen
en kleuren. kinderdorp was minder uitgebreid.
De kleur van kinderdorp is nog steeds geel maar
we hebben nu wel een anderen duim. kinderdorp
stond hier vroeger niet en je vraagt je natuurlijk
af waar dan wel, het begon op de Heidenlaan
daarna verhuisde het naar de Pasteurlaan en nu
staat het hier op de Achterstraat. We kwamen
Hankees Smit (75) tegen dit is zijn eerste keer
als vreiwilliger op het kinderdorp. hankees
kreeg inspiratie van zijn zoon omdat hij naar het
kinderdorp ging eerst hielp hij alleen bij de EHBO
en nu is dit zijn eerste keer als echte vreiwilliger.
We kwamen ook een kind tegen Nienke (11)
dit is ook haar eerste jaar op het kinderdorp ze
vind het heel leuk.
Dit interview is met plezier geschreven door
Lonneke (11) en Floor (9)!!!
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LANGSTE RIJ OOIT?!
POSTDUIF DRAAIT OVERUREN
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Met al het beschikbare personeel deelde de Postduif maandagochtend vanaf 9
uur zo snel mogelijk zoveel mogelijk bouwvergunningen uit. Toch kwam er een
enorme drukke rij (niet verwarren met de Drukkerij!!) helemaal vol met kinderen
die eigenlijk zo snel mogelijk weer weg wilden. Vrienden en vriendinnen waren al
vooruitgestuurd naar het huttendorp.
Ook in de gewone wereld heb je altijd een bouwvergunning nodig als je ergens een
huis wilt bouwen. Maar dan hebben ze geen Postduif. En heb je aan één stempel
op je vergunning niet genoeg. Daarom duurt het in de gewone wereld soms heel
lang voordat je de bouwvergunning echt krijgt. Bij ons is dat anders. Wij hebben de
Postduif! In 1 uur zijn er 250 vergunningen uitgedeeld, vertelde postduif Eline. Maar
er was ook al eentje kwijt...
Bij diezelfde Postduif kun je ook gratis kaarten versturen naar leuke en lieve
mensen buiten het Kinderdorp. Welke kaart? Dat kun je zelf kiezen..
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Jubileum
aangeboden door onze “vrienden”
VRIENDEN VAN HET
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het is echt heel
leuk om eindelijk verlost
te zijn van je
ouders en je
eigen ding te
doen zonder dat hun commentaar hebben.
emma , 11 jaar
jantje loopt
langs het raam
van de burgemeester
en spuugt er
op. de burgemeester komt
woedend naar buiten en
zegt tegen jantje waarom
spuug je op mijn raam.
vindt je moeder het leuk
als ik op jou raam spuug
. nee zegt jantje dat zou
mijn moeder heel knap
vinden. want wij wonen
op de 7 etage hoog einde.
Olivia Plugge, 9 jaar
ouders zijn zo
vreselijk en het
is geweldig om
hier te zijn zonder ouders die
de hele tijd aan
je hoofd aan
het zeuren zijn. het is een
soort verlossing
ps. sorry papa en mama
als jullie dit lezen
Hanna, 11 jaar
ik had zooooo
veel zin kinderdorp ik was ook
wel een beetje
zenuwachtig dit
is mijn eerste
keer er is ook
zoveel te doen
julia brooijmans, 8 jaar
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ik had er naaruitgekeeken
het is leuk en ik
had er heel feel
zin in er is zoo
veel te doen
darcy meurs, 9 jaar
vs.da.rllroskykfczz,z,duedsswjdsjssj34312wjxxnaasjsdmxdmxxmsasmxmnask wa7
yinthe bos, 6 jaar
eerst vond ik
het spannend
maar nu ik er
eenmaal ben
het is te gek
Maud roseboom, 8 jaar
ik hep er super
lang naar uit
gekeeken door
corona is dit
mijn irste keer
en het is super
leuker is super veel te
doen
bregje ten caat, 9 jaar
hoi mam hahahhahhahahaha het is
hier best leuk
maaar hutten
bouwen is geen

plek
deavey, 10 jaar

Ik vind kinderdorp erg leuk
vooral de huttenbouw en de
dingen typen
voor de burge-

meester.
bbbbb lodewijk, 12 jaar

Hoi papa en
mama
Het gaat hier
goed! Ik heb al
op het springkussen

gespeeld!
Elsie, 6 jaar

Dit is mijn eerste duimpje van
2022! ik ben
heel blij dat
het Kinderdorp
weer door gaat
dit jaar! we hebben er zin
in!
groetjes van mij
Brian Nijmeijer, 32 jaar
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HOOFDSPONSORS
VAN
VRIENDEN VAN HET

Vossenweg 53 - Bennekom 06-19616882 / 0318-842383
www.dsi-elektrotechniek.nl

KINDERDORP

Aanleg en

06 15082081
Gas
Water

-

CV
Sanitair

-

Zink
Dakwerk

onderhoud

Molenstraat 141-143  Bennekom
T 0318 303 624  www.kerngroen.nl
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SUBSPONSORS
VAN

Thuis nog verder spelen?

Speelhuisjes  Trampolines
Zandbakken  Zwembaden
Schommels  Skelters
Zandtafels  Voetbaldoelen
Tafeltennistafels  Glijbanen
Speeltoestellen  Voetbaltafels

VRIENDEN VAN HET

KINDERDORP

Tel.: 0318 418 653
info@Be-out.nl
info@klauterkabouter.nl

Kamerlingh Onnesweg 18
6717 AK Ede
Showroom open op afspraak.

Molenstraat 49
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0318 742023

T: 0318 76 83 88
E: info@kantaris.nl

tuin en terrein

W: www.kantaris.nl

Open nu
het JongWijs
pakket
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VIJFTIG JAAR
KINDERDORP?
OF TOCH NIEt..?
OF TOCH WEL?!
Hoe zit dat nu met 50 jaar? Nou dat zit zo: Het Kinderdorp is 50 jaar geleden
opgericht. Vandaar dat we 50 jaar bestaan en dit jaar een extra feestje
vieren. Dat feestje doen we ook omdat na 2 jaar geen Kinderdorp door
corona, we nu lekker weer wel mogen!! Dat betekent wel dat er in de 50
jaar dat Kinderdorp bestaat we nu voor de 48ste keer een echt Kinderdorp
bouwen! De afgelopen 2 jaar mocht het niet. En kon het dus niet. Er waren
teveel mensen ziek. Deze keer, in 2022,bestaat Kinderdorp dus 50 jaar, maar
we bouwen ‘ pas’ voor de 48ste keer. Dus over 2 jaar, in 2024, is het weer
gewoon feest. Dan bouwen we voor de 50ste keer! Gesnapt? Ja toch?

kinderdorp is
heel leuk, vooral om hutten te
bouwen. ik ga
de hele week.
dat vind ik heel
leuk Hanna, 10 jaar
kinderdorp is
heel leuk, vooral om hutten te
bouwen. ik ga
de hele week.
dat vind ik heel
leuk Hanna, 10 jaar
het kinder dorp
lacatie is
Achter straat
benenkom
roan, 9 jaar
iedereen moet
voor Feyenoord
zijn!
Hanna, 10 jaar
Pagina 9

Het is super
gezellig en
leuk in de middag is er een
leuk stukje te
zien terwijl je
je boterham eet je hebt
verschillende tenten waar
je leuke dingen kunt
doen. er is veel te eten
en te drinken
er zijn veel hutten gebouwd en er word nog
gebouwd iedereen is al
ver
de ehbo heeft het druk
voor kids die op hun vingers slaan
groet Nienke van de Pol,
10 jaar
het is heel erg
leuk superleuk!!!!!!!!!!
Sam , 8 jaar

ik vin het leuk
dat jullie denken aan kinderen om zo iets
leuks verzinen
zo als kinderdorp
Merijn, 8 jaar
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PLUS Edwin en Astrid Holtrop
wensen alle kinderen en
vrijwilligers van Kinderdorp
een hele fijne week.

Openingstijden: ma-za 8.00-21.00

plus.nl
2019

Klantvriendelijkste
Supermarkt

2019

Beste
Brood
Supermarkt

Edwin en Astrid Holtrop / Dorpsstraat 55 // Bennekom
Pagina 10
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DIERENDAG IN KINDERDORP
Wil jij ook zo graag dierenverzorger worden of als cowboy op een stier
rijden? Ben je benieuwd wat er allemaal in een uilenbal zit of hoe een slang
aanvoelt? Wat vind jij er eigenlijk van dat er vlakbij een wolf woont? En hoe
gaat het met de dieren op de boerderij? Kom morgen naar de “dierendag”
bij Kinderdorp Bennekom en vind een antwoord op al je vragen en meer!
Ook voor sportieve en creatieve kinderen is er van alles te beleven deze
dag! Zo is er bijvoorbeeld morgen tijdens het BOP de uitslag van de
kleurwedstrijd die gisteren in de krant stond. Of doe je het liever rustig
aan, dan kun je ook lekker komen luisteren naar mooie verhalen..

HUTTENBOUW
Wie nog niet veel ervaring heeft met hutjes bouwen kan hulp krijgen
van de Bouwploeg. Veel ervaren timmervrouwen en timmermannen
helpen je waarmee je maar wilt. Je kunt ze altijd om hulp vragen om te
sjouwen, spijkeren of hameren. Ze geven ook tips om je hut steviger en
beter te maken. Sommigen willen ook nog wel eens een dakje leggen. Op
woensdag, als de hutten opschieten, zie je ze vaker op een bankje zitten of
ze nemen een bijbaantje bij de bank voor het KDgeld.

het is geel en
het kan rijden
casper, 8 jaar
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Ik vind kinderdorp heel leuk.
Er is altijd wel
wat te doen.
En hutten bouwen vind ik
heel gezellig met elkaar!
Rhodee Schimmel, 10 jaar

Ik vind het
gelig
Anne, 12 jaar
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Adres: Stationsweg Oost 259 3931 ER Woudenberg
Tel: 0318-250250
Mail: info@lammertwilbrink.nl

Of we vinden een pand, of we ontwikkelen er één!

Hartelĳk gefeliciteerd met 50 jaar kinderdorp !!
Wĳ wensen alle kinderen en vrĳwilligers
veel plezier in het kinderdorp 2022.

Orthopedagogen- en Jeugdpsychologenpraktĳk
van Oene & Postma

Zorg●Bennekom
Commandeursweg 8-d (2e verdieping)
6721 TZ Bennekom
0318-420303 | www.pedagogenpraktĳk.nl
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KRUIP EN SLUIP OF GROOT EN KLEIN
Het sluipen en kruipen in het krappe hok bij Sport en Spel gaat weer erg
goed! Als je wat groot bent, is het moeilijk. ‘Niet doen!’ roept een kind van
ruim 170 centimeter, die er met moeite uitkruipt. Maar later zie je een kind
van 120 centimeter er zo uit glippen. ‘Hartstikke leuk! Ik ga nog een keer’.
Ingewikkeld dus. Wel leuk. Als je niet al te lang bent.

NIEUWE TREND IN
KINDERDORP
Veel gezien en gespot. Kinderen
met superhippe horloges, zodat ze
naar huis kunnen bellen.
Ontzettend handig natuurlijk, want
op Kinderdorp wil je de hele dag
wil bereikbaar zijn. Elke seconde
van de dag vertellen wat je aan het
doen bent. ‘Nu ga ik plassen, mam!’
‘En nu loop ik naar het bouwterrein,
opa’. Handig. En nu maar hopen dat
er niet per ongeluk een hamer op
een horloge terecht komt...
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Zoekt:
onderhouds- & mutatieschilders

www.achterbergschilders.nl/werkenbij

zo vrij als een vogel, afwisselend werk, goed salaris

art@achterbergschilders.nl

WELKOM BĲ HOORNSTRA

info@hoornstra-bouw.nl
Leigraafseweg 45, 6983 BR Doesburg
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info@hoornstra-infrabouw.nl
Tel. 0313-476100
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Hoi! Ik zit met
Sayenna in een
hut. Het is hier
al de eerste
dag heel gezellig! Tot morgen!
XX Lee Sayenna en Li
Chaeyelin, de toekomstige
sterren!
Chaeyelin Li , 12 jaar
kinderdorp is
superleuk
hier lig je in
een deuk
hier heb je veel
geluk
deze dag kan niet meer
stuk
je kunt naar de filmtent
op ieder moment
laat je make-uppen
of ga warming-uppen
bouw aan je hut
in de bouwput
hier is het leuk,hier is het
fijn
het is leuk om in kinderdorp te zijn
Manoa Agteres, 10 jaar
Ik vind het
hier in Kinderdorp heel erg
leuk. Voetbal
de huttenbou.
Aleen is het jamer dat je
je frienden zo snel kweit
raakt. Het springkussen is
ook superleuk en niet te
vergeten de tent waar ik
nu in zit de post. Ik kom
fandaag doodmoe thuis.
Echt het is hier supertof.
Degene die dit leest moet
volgend jaar naar Kinderdorp. Goed begrepen. OK.
Dat was het voor vandaag.
Door Art Jan, 8 jaar
Pagina 15

dit is het 50ste
duimpje van
alleen deze eerste dag dus ik
hoop dat ik in
de krant kom
Sayenna en Chaeyelin Li
Chaeyelin, 10987 jaar
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flip, 9 jaar
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Puur vakmanschap
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Schildersbedrijf Last
Haldereng 16
6721 XT BENNEKOM
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06 - 51 362 191
info@schildersbedrijflast.nl
www.schildersbedrijflast.nl
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LEKKER LEZEN: TOMMIES AVONTUUR
‘Hoi, lukt het een beetje? Is het je eerste keer op Kinderdorp? Groot he!’
zegt het meisje. Op het shirt van het meisje ziet hij een naam
staan ‘Lot’. Zou dat echt haar naam zijn vraagt Tommie zich af,
ze is toch veel te oud voor een naam als Lot? ‘Uuh, ja ik ben hier
voor het eerst’ stamelt Tommie.
‘Vind je het fijn als ik even met je meeloop? Zodat je weet wat je
kunt doen’ vraagt Lot. Ze lacht er vriendelijk bij Ze komt aardig
over, dus hij knikt met zijn hoofd. ‘Goed’ begint Lot, ‘dan
krijg je vanaf nu een privé-rondleiding van mij en dat is bijzonder
hoor, want dat doe ik niet voor ieder kind! (Ja tuurlijk, dacht
Tommie, daar geloof ik niks van’) ‘Nou we beginnen hier, dit is
de ingang, daar ben je net natuurlijk door binnengekomen, dat wist je al natuurlijk
en daar zit Trefpunt…’ Lot ratelt door over de indeling van het grote veld. Tommie
luistert met halve aandacht en kijkt ondertussen rond. De lange rij op het
midden werd eerst langer en langer, maar lijkt nu steeds korter te worden. Lot heeft
door dat hij naar de rij staat te staren. ‘Dat is de postduif’ legt ze uit ‘hier halen de
kinderen een bouwvergunning voor hun hut. Maar je kunt er ook kaarten versturen
naar bijvoorbeeld je ouders of opa en oma. Daarnaast zit de Drukkerij. Daar kun
je stukjes voor in de krant schrijven, op echte typemachines schrijven en kun je
journalist worden. Elke dag wordt er een Kinderdorpkrant gemaakt en gaat aan het
eind van de dag met alle kinderen mee naar huis’ Zelf sta ik altijd bij .... ‘
Maar Tommie luisterde nu helemaal niet meer, hij ging aan. Hoorde hij dit nu goed?
Is er een krant op het Kinderdorp? Nog voordat Lot was uitgepraat rende hij van
haar weg, riep nog even bedankt en voor hij het wist stond bij de Drukkerij. Binnen
waande hij zich in een paleis. Er stonden laptops op tafels, er stonden een aantal
typemachines. Er lag veel papier. Kinderen waren een beetje aan het rondkijken,
zaten op typemachines te rammen. Zo gaan ze stuk dacht Tommie nog, waarom
zegt niemand hier nu iets van? Hij keek druk om zich heen, maar zag helemaal
niemand in een geel T-shirt. Hoe kan dat nou?
Niemand in een geel t-shirt bij de Drukkerij? Hoe is het mogelijk? Dit zou toch het
onderdeel moeten zijn waar alle vrijwilligers rondlopen? ‘He jij daar! Wees eens
voorzichtig met die typemachines!’ Geschrokken draaide Tommie zich om en keek
in de ogen van een grote, lange man met baard. Ook al wist Tommie dat hij het niet
tegen hem had, was hij toch onder de indruk van deze man. Op zijn shirt stond zijn
naam: Cornee.
‘Hee makker, sorry jongen, liet ik je schrikken? Niet mijn bedoeling, maar die
typemachines zijn oud, daar willen we zuinig op zijn.’ ‘Ja dat snap ik’ antwoordde
Tommie. ‘Mijn opa had er vroeger ook een, daar was hij heel zuinig op’. Dat had
je opa goed voor mekaar dan, jongen’ zei Cornee. ‘Zo, en wil jij het ook eens op
een van deze machines proberen? Ze zijn van Wout geweest, nog nooit een krant
gemaakt zonder hem. Wordt toch gek..
Enthousiast gaat Tommie achter een apparaat zitten en tikt de hele ochtend stukjes
voor in de krant. Het varieert van moppen, verhalen over school, een berichtje voor
zijn ouders. Tot al zijn inspiratie op is. Wat nu?
Pagina 17
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Meer dan
20.000
producten
op
voorraad
Knutselen / Speelgoed
Knuffels & poppen / Kinderboeken
Puzzels & spellen / Uitdeelcadeautjes
Schoolspullen en nog veel meer ......

voor vragen en/of bestellen
www.hetSpeelgoedWinkeltje.nl

 085 016 00 63
info@hetspeelgoedwinkeltje.nl
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LEKKER LEZEN: TOMMIES AVONTUUR
Cornee heeft hem de hele ochtend in de gaten gehouden en loopt op hem af.
Zo’n enthousiast kind heeft hij lang niet in de tent gezien. ‘Heb je het naar je zin,
makker?’ vraagt Cornee aan Tommie. Enthousiast reageert Tommie dat hij het
superleuk vindt, maar dat zijn inspiratie nu wel een beetje op is. Verloren kijkt hij
om zich heen, wat kan hij nu nog doen?
Maar Cornee heeft al een oplossing. Hij loopt naar een kastje en haal daar een gele
kaart uit een kladblok en een gele pen. ‘Dit is een journalistenpas’ begint Cornee,
‘een kladblok en een echte Kinderdorp-pen. Met deze pas mag je overal op het
Kinderdorpterrein komen en kun je op zoek naar het echte Kinderdorpnieuws. Je
kunt dan verslag doen van wat je ziet, hoort, proeft en ruikt. Aan het eind van
de dag moet je de kaart inleveren, want morgen is dan iemand anders aan de
beurt.Maar misschien kun je vandaag het nieuws verslaan en kom je in de krant.
Tommie is meteen blij, hij pakt de kaart aan, hangt deze om zijn nek naast zijn
kinderdorpkaart en wil op onderzoek uit. Nadat hij bij het BOP (het Boterham Opeet
Programma) heeft bekeken gaat hij direct op onderzoek. Hij loopt een rondje over
het terrein en probeert alles op te vangen.
Een beetje teleurgesteld gaat hij rond drie uur terug naar de Drukkerij. Hij heeft
helemaal geen spannende verhalen ontdekt. Hij vond het spannend om op de
bouw rond te lopen en heeft niks gehoord waar er een stukje over geschreven kon
worden. In de tent aangekomen ziet hij Cornee nergens meer rondlopen, dus vraagt
hij aan een meisje met Louisa op haar gele shirt waar Cornee is gebleven. ‘Cornee
is al naar huis, maar je mag het ook aan mij geven, dan komt het goed’ zegt
Louisa. Is het helemaal gelukt?’ ‘Niet echt,’ antwoord Tommie, ‘ik kon weinig nieuws
vinden. Straks dan vind ik helemaal geen leuke stukjes om te schrijven. Wat nou
als ik dit helemaal niet kan?’
‘Niet opgeven! Op de eerste dag is er meestal weinig nieuws, alles is nieuw en
iedereen is druk met een hut bouwen. Weet je wat? Kom morgen de journalistenpas
nog eens halen. Dan weet ik zeker dat er nieuws te vinden is.’ ‘Maar volgens Cornee
mocht ik ‘m maar 1 dag!’ Ach, soms moet je een uitzondering maken’ reageert
Louisa met een knipoog.

LEES MORGEN VERDER....
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VOELEN EN PROEVEN
De hele week zijn er extra leuke en
bijzondere activiteiten. Op maandag
was het thema ‘zintuigen’. Bij Sport
en Spel was er een blote-voetenpad. Hier kon je lekker door het
gras, de modder en over knikkers
wandelen. Voorzichtig natuurlijk!
In de speciaal ingerichte 50 jaar
tent wordt ook een echte proeverij
gehouden. Je kunt daar blind
proeven. Wat? Tja geen idee,
dat kunnen niet zien natuurlijk!
Misschien wel koffie, Chocola,
kaneel....
Wat er morgen in de 50-jaartent is?
Kom een kijkje nemen!

het is leuk
Sam, 7 jaar

ik vint het post
maken leuk
flip, 9 jaar

er zijn veel leuke dingen om
te doen en er
zijn goede matrialen om mee
te bouwen.
ze hebben aan alles gedacht . er zijn veel mensen om je te helpen .je
kunt zien dat ze hard
gewerkt
om alles op te bouwen
groetjes Sofie en Mirthe(;
Sofie en Mirthe, 10 jaar
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het is hier leuk
je kan er veel
doen je moet
voor somige
met je 2e zijn
zoals ruik en
proef de bouw en met je
2e is ook leuker je kunt
me elkaar praten en zand
is ook leuker met je 2e
maar in je eentje is het
ook leuk succes als je
volgend jaar komt of deze
week nog
jonas keurentjes, 9 jaar
ik vond het
bmxen super
leuk en het parkour die is ook
super leuk
dylan nijkamp, 10 jaar
hoi heb een
coole dag joe
joe
Li Chaeyelin,
13023 jaar

LEUK HIER JE
MOET ECHT
KOMEN KOM
OOK MIJN NEEF
KOMT HELEMAAL UIT DOETENCHIM RIJDEN VOOR
DIT KAMP SUCCES JONAS
KEURENTJS, 9 jaar
hutten bouwen
is mijn favoriet
daarom vindt ik
kinderdorp zo
leuk!!!
Ruben, 8 jaar
7 Bouwen EETEN en DriNgken
Dennis, 7 jaar
abcdefglmop
xyz doen ook
nog mee
flip, 9 jaar
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BOUWEN ZONDER
VERGUNNING
Wist je dat je ook
kan bouwen zonder
bouwvergunning? Deze
plek zat om 10 over
9 al helemaal vol met
kinderen die wilden
bouwen. Geen hutten,
maar Legohuizen.
Of auto’s, boten of
andere creaties. Zonder
bouwvergunning dus!
Kom je ook lekker
bouwen bij de Legotent?

Wat krijg je
als je een mol
met een olifant
kruist? Puinhoop in je achtertuin.
Thies, 10 jaar
Wil je eventjes lachen
om jezelf? Kom dan snel
naar de lachspiegels
op het middenterrein.
Speciaal neergezet om
ons nog meer op te
vrolijken.

op kinderdorp
is het heel
gezellig bij de
hutten maar
ook bij de
tenten. leuke
knutsels maken en films
kijken. de warme hap is
altijd lekker. en het BOP
(boterham opeet programma) is grappig. het
ruiken en proeven is ook
grappig om te doen. kortom het is leuk.
joas duijzer, 9 jaar
Joas is niet alleen een goede journalist, maar ook
nog perfect uitgerust voor KD: stevige schoenen, een
mooie riem met gereedschap, én een goed humeur!

KD GOT TALENT
Woensdagmiddag om 14:00 begint KD got talent!!
Iedereen mag komen kijken! Het wordt super leuk.
Dans, zang en zelfs beatboxen! Voor de kanidaten die
muziek nodig hebben: neem dit zelf mee woensdag
op een USB! Zet op de usb ook je naam. Als je geen
eigen muziek mee neemt, kan je helaas niet meer
meedoen. Het wordt gezellig!
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Ballet
Spitzen
Streetjazz
Tapdance
Modern
Zumba
Pilates
Peuterdans
Yoga
en meer.

Augustus 2022

Kaardebol 10B Bennekom
www.dansstudiopoppelaars.nl
06 45 76 17 57

Ons nieuwe seizoen start weer op maandag 22 augustus 2022.
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JOUW STUKJE IN DE KRANT

In de tent van de Drukkerij kun je
stukjes maken voor het Kinderdorps
Dagblad. Die stukjes heten Duimpjes. In de tent staan een heleboel
laptops en typmachines. Kijk zelf wat
je het leukst vindt. In je Duimpje kun
je iets vertellen over het Kinderdorp,
of over de dingen die je er beleeft.
En moppen insturen is ook heel leuk.
Jouw Duimpje komt de volgende dag
in het Kinderdorps Dagblad te staan.
Dus als je op woensdag een Duimpje maakt, staat het donderdag in
de krant! Je voornaam mag er ook
bij staan, en liefst ook je leeftijd.
Meer Duimpjes maken mag. Ook op
verschillende dagen. Welkom in de
Drukkerij!

VERTROUWENSPERSONEN
Wij, Nannette Willijns en Marieke van Plateringen, zijn de
vertrouwenspersonen van Stichting Kinderdorp Bennekom.
Wat zijn nou precies vertrouwenspersonen? Een
vertrouwenspersoon is iemand in een school, bedrijf of
een stichting (zoals Kinderdorp), aan wie je vertrouwelijke
dingen kwijt kunt. Dat zijn dingen waarvan je niet wil dat
ze doorverteld worden.
Dat betekent dat je naar Nannette of Marieke toe kan als
je bijvoorbeeld heel erg gepest wordt. Ook als je heel bang
voor iemand bent, kan je met Nannette en Marieke praten
en dan gaan ze je zo goed mogelijk helpen. Ze zijn er ook
voor medewerkers, gasten en ouders met een klacht of een
vraag. Ze kijken (samen met het bestuur) hoe we een zo
gezellig mogelijk en vooral veilig Kinderdorp kunnen maken
voor alle medewerkers, gasten, kinderen en ouders.

Nannette Willijns

Alles wat je met een vertrouwenspersoon bespreekt is
natuurlijk geheim. Maar wanneer de veiligheid van andere
kinderen of mensen in gevaar kan komen, moeten wij
dit wel melden (bijvoorbeeld bij het bestuur, ouders of
misschien zelfs wel de politie). Maar er zal niets gebeuren
met de informatie zonder dat jij dat weet.
Nannette en Marieke zijn te bereiken via de volgende
mailadressen:
vertrouwnannette@kinderdorp.nl
vertrouwmarieke@kinderdorp.nl
Tijdens de opbouwweek en de Kinderdorp-week zijn ze
te bereiken op het nummer: 06 38 03 65 36. Tijdens de
Kinderdorp-week zijn ze allebei werkzaam bij de ingang van
het Kinderdorp en kan je ze persoonlijk aanspreken.
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TWASTOF EN TISTOF: KINDERDORP IN.... 1980

In 1980, het 8 e jaar, werd voor het eerst het terrein aan de Vossenweg
gebruikt. De ingang was aan de Pasteurlaan. De opening werd gedaan met
behulp van een
hoogwerker.
Op het middenterrein van het Kinderdorp werd een show met pony’s
gehouden. De paarden en pony’s waren eigendom van Johan Roelofsen.
Johan Roelofsen, de man van de later geopende Manege zonder Drempels,
reed een aantal jaren met huifkarren voor het Kinderdorp. De kinderen
konden op vertoon van de consumptiekaart -de dagkaart- een ritje door
Bennekom maken of rijden op een pony. De huifkarren reden ook mee in de
optocht voorafgaand aan het kampvuur.
De burgemeester in dat jaar was Ruud Floor en het geld had o.a. de naam
Kukel. Per dag kwamen er gemiddeld 650 kinderen. Een dagkaart kostte toen
fl. 2,50 (€1,15) een weekkaart fl. 8,50 (€3,85).
De kinderen die een hut gebouwd hadden, konden een vergunning
aanvragen. Er konden spulletjes worden verkocht en een hut kon gebruikt
worden als schoonheidssalon. Er werd veel gebruikt gemaakt van de
vergunningen. Dagelijks was er een ander betaalmiddel om elke handelaar
dagelijks weer op nul te laten beginnen.
De kinderen bouwden, schreven stukjes in de drukkerij, kleiden, tekenden,
speelden toneel, keken film, maakten muziek, speelden sport en spel en
lazen een stripboek in de leestent. Er was een optocht en een kampvuur.
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SLOOPAUTO 1982 en 2022
Boven zie je de KD sloopauto in 1982. En onder nu in 2022. Daar zit
40 jaar tussen! De auto van dit jaar was vanmorgen nog helemaal
netjes. Maar ondertussen heeft hij al wel wat klappen gehad...

Pagina 28

