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Programma vrijdag

Warme hap

Broodje knak

SPORT EN SPEL
Skeeleren en vossenjacht
FILMS
Turning Red, Soul,
Lightyear

WA-WA-WARM!

Het is warm! Daarom zoeken alle
kinderen op Kinderdorp verkoeling.
Dat betekent veel drinken, goed
insmeren en niet te lang in de zon
zitten. Maar ook lekker ijsjes eten en
spelen met water bij de Sport en Spel.
En als je bent afgekoeld, dan gaat een
warme hap er best wel weer in...

INFO VOOR GROTE MENSEN: Vanavond en morgen
staan onze optocht, kampvuuravond en bezoekmiddag
op het programma. Kijk achterop voor alle info!
Het is niet de bedoeling dat kinderen zelf verf
meenemen voor hun hut. En ook geen spuitbussen.
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vREEMDE VOGELS IN KD
Gister waren er veel vreemde vogels Kinderdorp (nog meer dan normaal).
Ze heetten Ricky, Choco, Zazoe, Raya en Coby. Om ze te zien ging je via
een geheim gangetje naar het voetbalveld van VV Bennekom. Daar vlogen
deze vogels rond. Soms gingen ze zelfs op je hoofd of je arm zitten. En goed
opletten was belangrijk, want af en toe vlogen ze uit de bocht!

Krant PRINTEN IN EDE
Wist je dat het Kinderdorps dagblad elke dag
in Ede geprint wordt? Dat doen Fred en Freek
en nog meer mensen. Morgen staan ze zelfs
extra vroeg op, speciaal voor Kinderdorp. Ze
beginnen dan al om 7 uur ‘s morgens met het
printen! Hier zie je Freek oplet of de machines
hun werk doen. En of er nog wel genoeg (gele)
inkt is voor 1600 x 28 pagina’s per dag!
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kinder dorp
is super leuk
en ik wil er
vaaker komen
Adam maher,
11 jaar
Ik ben een hut
aan het bouwen met Annika, het is vet
gezellig hier.
Het begint al
wat te worden
Esmee1, 12 jaar

jaar

waarom heeft
een zebra
strepen.. ‘de
stippen waren
uitverkocht’
Silvester, 11
wil jij leuke
spullen kopen?
kom dan naar
hut nr. 74
achter de grote hut van de

leiding
tot dan jente dianne en
sjoerd, 11 jaar

jaar

ik vind het
leuk dat er zoo
veel te doen
is. dat was het
thijs is pro in
fortnite, 12

kinderdorp is
super leuk en
we hoopen dat
het nog leuker
word dan het
nu is!
we hopen dat we in de
krant komen.
Dianne en Jente, 11 jaar
het personeel
doet het super goed [de
schminkers,de
warmehap,de
bouw, de mensen bij de computers,enzovoort,enzovoort
Daphne van Zwieten, 9
jaar
ik von luek
parisa, 9 jaar

RANJA TAP

De ranja van het Kinderdorp is altijd zelf
gemaakt. Via een speciaal recept wordt
ijskoud water vermengd met ranja. Dat
gebeurt nu al bijna 50 jaar. Bij de eerste
keren Kinderdorp werd er nog gewoon ranja
geschonken uit een grote ketel. Kinderen
moesten toen wel eens even wachten totdat
er weer nieuwe was. Nu hoeft dat al jaren
niet meer. Met hulp van een pomp kunnen
we hele dag door in flink tempo ranja
verstrekken. Dat doen speciaal opgeleide KD
kinderen. Lang wachten of zoiets hoeft dus
nooit. Vaak heb je een bekertje ranja snel op.
Vraag dan gewoon om een 2e bekertje. Goed
drinken in zonnig weer houd je gezond en fit.
Water hebben we trouwens ook, en dat kan
je ook halen bij de wc’s (naast het podium en
bij de bouw)!
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IK VIND HET
LEUK HIER
EN VORAL HET
BAUWEN &
HET SLOPEN
VAN DE AUTO
dYLANO TIMMER, 9 jaar
het is leuk
maar de muziek is echt
VEEEEEL en
VEEEEEEL te
hard =(
David en levi, 100 jaar
kinderdorp is
echt het leukste van deze
week! merlijn,
10 jaar
Wat is rood en
vierkant? Een
rood vierkant.
Wat is zwart
en vierkant?
De schaduw
van een rood vierkant.
Thies, 10 jaar
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Vossenweg 53 - Bennekom 06-19616882 / 0318-842383
www.dsi-elektrotechniek.nl

de n”
aa ng eb od en do or on ze “v ri en
VRIENDEN VAN HET

KINDERDORP

Thuis nog verder spelen?
Speelhuisjes  Trampolines
Zandbakken  Zwembaden
Schommels  Skelters
Zandtafels  Voetbaldoelen
Tafeltennistafels  Glijbanen
Speeltoestellen  Voetbaltafels

Tel.: 0318 418 653
info@Be-out.nl
info@klauterkabouter.nl
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Wist je dat je deze krant ook elke dag op de
website van Kinderdorp (www.kinderdorp.nl) kan
lezen? Dan is alles ook nog eens in kleur! Je kan
hem dan ook makkelijk naar opa of oma sturen.
Of naar je neefje, zus, buurman, juf, voetbalteam,
cavia, muziekleraar, trainer, vage kennis,
fortnitevriend, paard, pleegpapa...

Kinderdorp is
heel leuk vooral de hutten
bouwen, en
het knutselen
,maar er staat
wel overal een lange rij
doei!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sophie, 9 jaar

Kie

k ‘m

Goa

n!

We hebben gezellig een interview gedaan bij de radio laten we kijken wat
hij geantwoord heeft!
1. Hoelang werkt u al bij de radio?
Ik werk al 15 jaar in totaal bij de radio.
2. Wat vind u het leukste aan de radio?
Dat we de gezelligheid in kinderdorp maken, want muziek is altijd gezellig toch?
3. Wilde u toen u kind was dit beroep ook al doen?
Nee want toen speelde ik gewoon en dacht ik er nog niet over na net zoals jullie.
4. Hoezo heeft u dit beroep gekozen?
Omdat het het leukste is van kinderdorp!
5. Krijgt u veel hulp van collega’s met uw werk?
We zijn met zijn tweeen dus eigenlijk wel. We doen bij het boterhamopeetprograma
ervoor zorgen dat alle geluidjes op het goeie moment aan gaan bijvoorbeeld.
6. Werkt u alleen bij de kinderdorp radio of ook bij andere radio’s?
Nee als het geen zomervakantie is werk ik met geluid.
7. Hoe oud was u toen u had bedacht om dit beroep te doen?
Ik was 18 maar eerst ging ik werken bij kranten en toen begon ik hier.
Dit was het interview veel liefs van de kinderdorp radio en Evy en Fleur!
Evy en Fleur, 11 jaar
Pagina 7
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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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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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CODE GEEL
Het KD weerstation heeft Code
Geel afgegeven. Geel petje op.
Schaduw zoeken om te chillen.
Extra water drinken en dat
niet vergeten. Je gezicht fris
maken bij de wasplaats naast
de toiletten. Nog beter drinken.
Petje niet af doen. Niet lang
op 1 plek in de zon zitten.
Iets leuks doen in een tent,
bijvoorbeeld bij de Postduif een
kaartje versturen. Weer water
drinken. En ga zo maar door.
Krijg je het te warm? Kom dan
afkoelen!

Hoi, ik en mijn
zusje komen
helemaal uit
Den-Haag. en
toch zijn we
nu in kinderdorp! we logeren bij onze
oma. Ik vind het super
leuke om hutten te bouwen en om te knutselen.
wij kenden hier eerst niemand, maar we hebben
3 super aardige vriendinnetjes gemaakt!
Emilie, 10 jaar

huh hoezo
heet dit een
duimpje?
(doesn’t get
‘m)
confused**
Quite a bit confused**
Huh meme** David, 13
jaar
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12 jaar

waarom neemt
een oen een
muis mee in
de auto? voor
het inparkeren. lodegeit,

het is hier
heel leuk ik
kan me hier
dagen lang
vermaaken we
kunen huten
bouwen er staan heele
mooien hutten diede hall,
9 jaar
het is hier
heeel leuk
lekker creatief
ook. je kunt
lekker doen
wat je wil doen
mylee, 8 jaar
Hi heb een
fijne dag
Anonieme
bouwer, 12
jaar

Het is oranje
en weet het
niet precies
Een misschienaasappel
Fenna van
Mourik, 11 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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ik ga echt elke
keer in kinderdorp naar het
make-up en
nu ben ik ook
make-upt
en ik heb ook al natuurlijk al gebouwd en de
eerste dag in kinderdorp
was ik aan het bouwen
en toen sloeg ik perongelijk op me vinger en dat
deed best wel pijn maar
ik ging gewoon door bouwen
en in kinderdorp zijn
heele leuke tentjes en ik
heb ze al allemaal bezoekt en ze echt leuke
ik ben bij het dansen
geweest en ook natuurlijk bij de warme hap
geweest en ook bij het
snoep en nog veel meer
en dat was het doei doei
sofie hovestad, 7 jaar
kinderdorp is
perfect
Merijn, 7 jaar
Ik ben een lid
van de bruine
gefermenteerde wortel
anonieme
melle, 103
jaar

KELTENWOUD

Kinderdorp heeft van
Tennis- en Padelvereniging
Keltenwoud heel veel geld
gekregen om Kinderdorp
nog leuker te maken.
Bedankt Keltenwoud!
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KINDERDORP
is Super super
super super
Super SUPER
SUPER LEUK!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sam , 7 jaar

IK ben een
paar dagen
geleden met
me voet tussen het hout
gevalen en een
paar dagen geleden heb
ik een show van dansen
gehad met mijn vriendin
Reza Jedidja chrisiaans,
7 jaar
kinder dorp is
super toppppie. nummer
24 is de beste
hut everrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr(van ons
tuurlijk)
merith, 10 jaar
kinderdorp is
echt het leukste van deze
week! merlijn,
10 jaar
did is geheimtaal
md inykvgjusfthgfnvcuey5jhrjdfufxewukiekygtchfgensmkeury
erfdgbxwkuyhr
flip, 9 jaar

kinderdop is
leuk ik zauw
hem aanraden
superleuk!!!!!!!
Michiel, 7 jaar
je kan alles
doen
het hutten
bouwen is leuk
er zijn leuke
films
de brieven verstuuren is
ook heel leuk
fleur en lois, 9 jaar
Wij willen even
zeggen dat
kinderdorp
echt het leukste in het jaar
is en wij willen
heel de organisatie en
vrijwilligers bedanken dat
er zo iets leuks is in deze
buurt en dat het goed
geregeld is.
KOM ALLEMAAL VOLGEND JAAR OOK NAAR
KINDERDORP!!!!!!!
Imke,Lisan,Mathias en
Chiara!!, 11 jaar
twee oenen
lopen over
straat, zegt de
een tegen de
andere: hoe
kom ik nu aan
de overkant? zegt de andere daar sta je toch al?
anonieme stian, 11 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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Ik vind kinderdorp super
leuk. Het is
mijn eerste
keer door
stomme corona. Het is echt heel leuk.
Ik heb ook nog een mop:
Een man en een vrouw
gaan naar de kerk. Dan
zegt de vrouw tegen de
man: Ik heb zonet een
heel zacht windje gelaten, wat moet ik nu
doen? Dan zegt de man:
Blijf nu nog maar even
zitten dan zal ik straks je
gehoorapparaat bijstellen.
vera de kok, 10 jaar

op kinderdorp
is het super
leuk, omdat
je hutten kan
bouwen. elke
dag als ik wakker wordt heb ik zin om
naar kinderdorp te gaan.
Joris, 10 jaar

Het is super
leuk maar wel
heel warm
en er is heel
veel drinken
te halen en er
zijn lekkere ijsjes heel
veel kinderen hebben
een hele grote hut dit
was mijn duimpje doei!
:) quinn, 11 jaar
brieventent: 9
yorick, 9 jaar

het is hier echt
fantasties
en je hoeft
niet te denken
dat het alleen
maar hutten
bouwen is want er zijn
ook heel veel andere leuke dingen inge , 10 jaar
het is heel
leuk in kinderdorp ik zou
willen dat het
ieder jaar was
lucy, 10 jaar

POLITIE HELPT KD-BANK
De KD-bank deelt elke dag veel Jubileumpjes uit. Dat
moet natuurlijk veilig en goed gaan. Daarom komt de
politie van Bennekom soms helpen. Ze controleren
KD-kaarten en zorgden dat er geen boeven kwamen!

eVEN CHECKEN...

Kinderdorp krijgt van veel kinderen de vraag:
waarom is de dag zo snel voorbij? Het is vaak
alweer 4 uur (en dus tijd om naar huis te
gaan) voordat je dat wil.
Die vraag hebben we voor jullie uitgezocht.
Kijk maar op de foto. De klok weet natuurlijk
het meeste van de tijd. Daarom is de leiding
in een hoge ladder geklommen om met de
klok te praten.
De klok vertelde dat hij gewoon tikt zoals
normaal, maar dat het probleem is dat
Kinderdorp veel te leuk is. Daardoor vliegt de
dag voorbij. Daar kan de klok niks aan doen.
Maar hij wilde wel de groetjes doen aan alle
kinderen. Dat dan weer wel!
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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

Pagina 14

info@hoornstra-infrabouw.nl
Tel. 0313-476100
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Leuke bezoekersssssssssssss

Er waren 2 dozen slangen op bezoek woensdag. Geen waterslangen maar échte
slangen. Die kronkelen en zo’n gespleten tongetje hebben. Kinderen die dat wilden
mochten ze vasthouden en aanraken. Dan ging je op een bankje zitten en kreeg
je zomaar een slang in je hand. Sommige slangen waren opgerold en in slaap en
bleven gewoon doorslapen. Een klompje slang dus. Wel gek om daar zomaar aan te
kunnen komen zonder dat het echt eng was. Hoe een slangenhuid voelt leer je niet
op school of thuis in de tuin. Natuurlijk waren er ook slangen die wel wakker waren.
Die leken een beetje op Graaf Slis of Kaa uit Disney en mocht je losjes als een
sjaaltje om je nek doen.
Intervieuw aan Sander wijkagent bennekom
door: Jente Van ‘T Sant
Welk werk doet u?
ik werk bij de politie en de politie zorgt voor
de veiligheid van mensen
waarom doet u dit werk?
afwisselend en het is leuk om mensen te helpen
wat is het grappigste dat u ooit heeft meegemaakt?
we moesten een kangeroe vangen maar dat lukte niet
uiteindelijk heeft een dierenarts van burgerszoo hem
verdoofd en toen is de kangeroe naar een kinderboerderij gegaan jente, 10 jaar
Intervieuw aan Sander wijkagent bennekom
door: Jente Van ‘T Sant
Welk werk doet u?
ik werk bij de politie en de politie zorgt voor
de veiligheid van mensen
waarom doet u dit werk?
afwisselend en het is leuk om mensen te helpen
Pagina 15
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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
Gauw liep hij terug naar de Drukkerij. In zijn gedachten was hij bij het verhaal
over de gepland verfactie, maar ging ook iets schrijven over de diefstal bij hutten.
Nadat hij zijn ‘diefstalstuk’ had ingeleverd bleef Tommie maar nadenken. Hoe moest
hij dit aanpakken? Hij wist het niet goed, dus liep hij naar het groene wagentje.
Voorzichtig klopte hij aan en liep naar binnen toen hij een ‘hallo!’ hoorde.
‘Hee Tommie! Gaat het goed? Goed stuk heb je geschreven over de diefstal’
Verbaasd keek Tommie haar aan. Hij had het pas net ingeleverd. ‘Ik snakte naar
een nieuw stuk dus ik was net alle nieuwgekomen berichten aan het lezen.’ legde
Louisa uit nadat zij de blik van Tommie had gezien. ‘Hoe kan ik je helpen?’
Tommie legde zijn situatie uit.
‘Weet je wat het is, Tommie. Die gele journalistenkaart heeft een soort toverkracht.
Met die kaart ben je niet Tommie, maar ben je een journalist.
Het geeft je de kracht om vragen te stellen aan mensen waar je dat normaal niet
zou doen of durven. Wat wil je weten? Waar wil je achter komen?’
Tommie dacht even na over de wijze woorden van Louisa. Tuurlijk, hij wist ook wel
dat zoiets als toverkracht niet bestond. Maar die vragen konden hem wel helpen. Hij
wilde de daders ontmaskeren, een supergoed artikel schrijven en voorkomen dat de
hutten geverfd zouden worden.
Met goede moed ging hij opnieuw richting de bouw. Tommie hoopte dat hij de hut
van Emma terug kon vinden. Na een tijdje rondlopen zag hij iets herkenbaars. Hij
liep naar de hut, maar er was niemand. Hij bleef een beetje wachten in de buurt,
maar na een tijdje was hij nog steeds alleen.
Tommie ging maar een rondje op het Kinderdorpterrein lopen. Hij had dorst en wel
trek in een warme hap. Met zijn dagkaart om zijn nek liep hij richting het KD-café.
Er stond een lange rij voor de warme hap, maar het ging best snel. Toen hij alles
rustig zat op te eten hoorde hij de stem van Tristan. ‘Haha, hee, STommie, ben je
in je eentje.’ kwam er pesterig uit. Thijs moest er een beetje om lachen, Joelle zei
niks en Emma wierp een boze blik en zei iets tegen Tristan. De vier kinderen liepen
op Tommie af en Emma vroeg of ze erbij mochten zitten. Normaal gesproken had
Tommie hier echt geen zin in gehad, maar hij moest en zou ze interviewen. Dus
wees hij naar de lege stoelen en zei: ‘Kom erbij! Ik wilde jullie toch al wat vragen’
Tommie voelde de journalistenpas op zijn buik drukken en het gaf hem een soort
kracht. ‘Ik heb wel een vraag’. Ik hoorde dat er jongens waren die alle hutjes wilden
verven. Weten jullie daar meer van?’
Direct toen Tommie de vraag had gesteld zag je het hoofd van Tristan rood worden.
‘Uit jouw reactie maak ik op dat je er inderdaad meer van weet. Kun je er wat over
vertellen?’ ging Tommie door, steeds wat zelfverzekerder.
‘NEE,’ zei Tristan boos ‘ik weet niet hoe je aan die informatie komt, maar je bent
niet bij het juiste adres. Kom mee jongens, ik wil echt niet bij hem zitten’. Joelle
stond op om met Tristan mee te lopen, maar Thijs en Emma bleven zitten. ‘Wat
wil je weten?’ vroeg Emma. Tommie vertelde dat hij al twee dagen elke dag bij de
Drukkerij komt, hij vindt dat het leukste onderdeel van heel Kinderdorp!
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

Hij had gehoord dat er een roddel rondging over kinderen die de hutten roze willen
verven en dat hij ze wil ontmaskeren om dat te voorkomen.
‘Wow, wat stoer,’ reageerde Emma, ‘Het is dus eigenlijk best een spannend
onderdeel!’
‘Dat je dat durft, vind je dat niet eng?’ benoemde Thijs.
‘Niet echt’ antwoordde Tommie, ‘Maar het is wel handig als jullie je mond hierover
houden.
‘Wij zeggen niks!’ zweerde Emma en Thijs knikte instemmend.
‘Mooi, als we dat hebben afgesproken, dan kunnen jullie me misschien wel helpen!’
zei Tommie enthousiast.
‘Hoe kunnen we helpen?’ vroeg Thijs, ‘ik bedoel, ze zijn veel ouder dan wij. Ik denk
niet dat ik daar iets tegen kan doen?’
‘Misschien moeten we de politie bellen’ opperde Emma.
‘Ik ga mijn broer niet aan de politie overhandigen hoor!’ riep Thijs verontwaardigd.
Voordat er nog meer discussie uitbarstte, kwam Tommie tussenbeide. ‘Ho ho, eerst
even denken. Eerst wil ik alles weten over jouw broer en Tristans broer. Daarna
kunnen we vast wel een plan verzinnen. En zo begon Thijs te vertellen.
‘Mijn broer, en de broer van Tristan vervelen zich in de vakantie. Ze maakten een
beetje een grapje over de hutten verven over Kinderdorp. Er ligt hier natuurlijk
superveel hout om te schilderen. Ik hoorde het toevallig omdat ik op mijn kamer
zat. Ik dacht niet dat ze het serieus meenden dus maakte ik er op Kinderdorp een
beetje een grapje over tegen Tristan en de rest.
Toen iedereen ’s avonds op bed lag, hoorde ik mijn broertje het huis uit sluipen.
Op de straat zag ik de broer van Tristan staan. Ze vertrokken op de fiets, maar ze
waren al heel snel terug. Ik hoorde ze nog wat praten, over dat het plan mislukt
was en dat ze het een andere keer gingen proberen. Dus misschien gaan ze morgen
nog een keer op pad.
‘Dat moeten we voorkomen!’ riep Emma direct! ‘We kunnen toch kijken of we
Tristan toch wel aan de praat kunnen krijgen?’ vervolgde ze.
‘Dat gaat mij niet lukken, jullie weten hoe hij over mij denkt’ zei Tommie.
‘Tja, daar heb je wel een punt’ benoemde Thijs.
‘Ik weet een plan. Als jullie proberen meer informatie van Tristan te krijgen, dan
ga ik als journalist ook wat informatie proberen te verzamelen bij vrijwilligers. Dan
spreken we morgenochtend om 10 uur bij de klok af. Het is nu al bijna tijd om naar
huis te gaan. De tijd vliegt echt op Kinderdorp!’ zei Tommie. De kinderen stonden
op en gingen ieder hun eigen pad. Emma en Thijs richting de hun hut en Tommie
richting de Drukkerij. Hij zou een aantal vrijwilligers wat vragen stellen, misschien
konden zij meer vertellen. Tommie was naar zowel Cornee als Louisa gelopen, maar
beiden wisten niet veel te vertellen. Als er wel wat gebeurd was, hadden ze het wel
gehoord.
Enigszins teleurgesteld door het gebrek aan informatie vertrok Tommie naar huis.
Toen hij thuis de KD-krant opensloeg zag hij zijn artikel over de diefstal staan. Een
golf van trots overviel hem en hij liet het direct aan zijn ouders lezen. ‘Dat heb je
goed gedaan, Tommie!’ zeiden zijn ouders met een trotse lach.

LEES MORGEN HET EINDE.......
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Hutje hier!
Hutje daar!
Kinderdorp is
op de helft!!!!

Oleeeeeeeee!!!!!! kinderdorp is echt oke
Julia en Lena, 11 jaar

kinderdorp is
super leuk je
kan echt van
alles doen hier
Nina van de
weerd, 11 jaar
Dit is mijn
laatste jaar
kinderdorp
en ik heb het
naar m’n zin.
Kinderdorp
heeft veel gemeen met
de hekke buiten kinderdorp, bijvoorbeeld: geld,
een hut (huis) bouwen,
een cafe, brieven en een
bioscoop en nog vele
anderen dingen. Kinderdorp is de kinderversie
van de wereld buiten de
hekken en dat maakt het
zo leuk! En natuurlijk ff
ontsnapen aan je ouders
Lois van geffen, 12 jaar
ik vind het
sloopen van de
auto heel leuk
jayden derks,
8 jaar
het is heel
leuk hier de
hutten bouwen de rodeo
en het bmxen
laurens, 10
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het is leuk je
verveelt je niet
en ze delen
ijsjes uit!
Timo mosch, 9
jaar
een aap gaat
naar de bakker
en hij maakt
een koprol en
een satlo. de
bakker vraagt:
‘’waar heb je dat geleerd?’’ de aap zegt: ‘’bij
het circus.’’ er komt nog
een aap de bakker in.
de aap maakt een salto.
de bakker vraagt:’’ waar
heb je dat geleerd?’’ de
aap zegt:’’ bij het circus.’’
er komt nog een aap de
bakker in. de aap maakt
een koprol. de bakker vraagt:’’kom jij ook
uit het circus?’’ de aap
zegt:’’ nee ik gleed uit
over een bananenschil.
joas duijzer, 9 jaar
woohoo so
much good fun
ohh that looks
fun what kind
of mountain
is this ohh
uhhhhh its not
a mountain its your economy curve thomas van
leersum, 7 jaar

Hiii!! Het is
hier echt SUPER leuk!
Vooral de
hutten vind ik
heel erg gezelilig. Vandaag woensdag
10 augustus is de talentenshow! Mijn broertje
doet mee (beatboxen)!
Ik hoop dat je op hem
hebt gestemd!! Vandaag
hebben we het geld gekregen! Kom bij ons om
voor $1 2x van de glijbaan te gaan!! byeeee
Felien Heij, 12 jaar
We hebben
echt plezier
hier op kinderdorp het
is hier heel
gezellig en er
zijn veel mooie hutten
gemaakt we kregen ook
jubileempjes (dat is kinderdorp geld) en er zijn
al heel veel winkeltjes!
Het is zo jammer dat de
week bijna voorbij is!
Sarah May en Emily, 9
jaar
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KD GOT TALENT
De talentenshow
is gewonnen door
Lieke. Zij kon het
allerbeste dansen.
Tenminste, dat vond
de jury: leiding en
Kinderdorpburgemeester Anna-Lia.
Lieke mag daarom
vanavond optreden.
Kom je ook kijken?
je kan hier
heel veel hutten bouwen en
ook hele grote
ik heb niet
een heel grote maar we zijn bijna bij
de 2e verdieping en daar
werken we hard naar toe
Ruben van steen , 11
jaar
het is heeeel
leuk hier
we maken er
veel plezier
er is hier veel
te doen
je krijgt woensdag je
eerste poen
je krijgt genoeg te eten
dat moet je heel goed
weten
het is best wel heet
zo heet dat je zweet
dit is dan het einde :(
heb je door dat alles
rijmde?
(kom ook naar kinderdorp!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
lois,mirthe en manoa, 11
jaar
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ik vind het hier
heel leuk vooral het hutten
bouwen groetjes benjamin,
9 jaar
hoi mama en
papa komen
jullie kijken
vrijdagmiddag
in de tenten
tot dan
gr roan Roan, 11 jaar
de roofvogel
show was te
gek !!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!! groetjes JAKOB
jakob, 8 jaar
duimpje
Valentijn, 11
jaar

lange rij bij
poffertjes dus
we gingen in
een polonaise staan met
stoelen
lodewijk, 12 jaar

het is heel
heet maar je
kan gelukkig
overal water
halen vooral
bij de hutten
is het warm dus je moet
wel een beetje in de
schaduw blijven. nikki,
11 jaar

hoi ik ken een
mop. Er waren
2 rendieren.
de eene had
een bril op. Zei
die ene tegen
de andere jij heb een
mooien bril. ja toch. Zei
die anderen. isperatie:papa hihihihih.
lhana, 100 jaar
ik (veerle) en
rose en lhana hebben
een toffe hut
gebouwt en
versiert met
slingers en lampjes een
super duimpje!! veerle,
11 jaar
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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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KISTJE KOMT MEE

Geluksvogels konden tot vandaag een
eigen KD-gereedschapskist timmeren
tegenover de Bank. Het idee en het
ontwerp is van timmerman Koen, normaal
huttenbouwer bij de Bouwploeg.

du muusiek iz
tu hart aron, 7
jaar

Hallo ik ben in
kinderdorp en
ik verveel me
en de muziek
staat ook wel
redelijk hard
maar ik heb al post verstuurd en ik ben nu aan
het typen en het is toch
wel saai en trouwens de
muziek is ook wel een
beetje hard, maar goed
waar was ik, oja, we
hebben ook een hut zoals
veel anderen (daar is
het ook heel druk) gister
hadden we ook polities
enzo dus was wel geinig
doei peter, 12 jaar
be happy
Paprika, 8 jaar
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lol lol lol lol lol
lol lol lol lol lol
lol
flip, 12 jaar
kinderdorp is
heel leuk en
kan echt [bijna] alles echt
geweldig
julie, 10 jaar
het is super
leuk met alle
dingen
isa-lynn, 9
jaar
mijn verzoek
nummer is
Fortnite battle
pass of fortnite
fan maar het
volume moet

zachter
Fortnite kid , 9 jaar

IK vind het
leuk dat jullie
ook aan kinderen denken en
als kinderen
zich vervelen
dat ze dan kunnen komen! Sam, 9 jaar

Kinderdorp is
echt te gek
In de drukkerij
is het superleuk
Naar de postduif om een brief te posten
Door de kruipsluipwagen
kruipen en sluipen
En natuurlijk even bouwen
Racen over de bmx baan
Dansen in de danstent
Onderweg naar de bouw
even een drankje halen
Rijden op een skateboard
Poffertjes als warme hap
Manoa Agteres, 11 jaar
mijn verzoek
nummer is
Fortnite battle
pass of fortnite
fan maar het
volume moet

zachter
Fortnite kid , 9 jaar
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TWASTOF EN TISTOF: KINDERDORP IN.... 1987
KD1987

KD1988

KD1991
In 1987, het 15e jaar, stonden de bekertjes ranja klaar voor de kinderen die meeliepen in
de optocht. Dat jaar was de tweede keer op het terrein aan de Achterstraat. De optocht en
het kampvuur waren op donderdagavond.
Er was een extra oproep voor hout. Dat was hard nodig voor bouwers op het bouwterrein.
Op de woensdag werd de grote jubileumpicknick gehouden. Er werden 2000 broodjes en
1000 krentenboterhammen gesmeerd. Die werden opgegeten rond een draaiende carrousel
met toneelvoorstellingen.
Als extraatje voor de kinderen kwamen minicars, waar een rondje in gereden kon worden.
De burgemeester – die toen “rappe prater” werd genoemd - was Jeroen Kappers en het
geld had o.a. de naam Dinsie, Woensie, Donnie en Vrijdie. Per dag kwamen er gemiddeld
950 kinderen. Een dagkaart kostte fl. 3,50 (€ 1,60) een weekkaart fl. 12,50 (€ 5,65).
Met de consumptiekaart kon ranja, snoep of een baksel opgehaald worden in het Proathuus.
Daar kon ook een kind terecht dat zich verveelde of de weg kwijt was.
De kinderen bouwden, schreven stukjes voor de krant, deden mee aan de wedstrijd “rappe
prater”, vouwden origami, tekenden, speelden toneel, sleutelden in de sleutelplaats,
maakten muziek, speelden sport en spel en deden mee aan de liedjeswedstrijd.

Goed kijken: wat staat er in de poffertjes geschreven?
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VANAVOND: OPTOCHT EN KAMPVUUR
Kom je vanavond ook naar de optocht en het kampvuur? We verzamelen om 18:45
op de parkeerplaats van VV Bennekom. Daar begint de optocht om 19 (zeven) uur.
We vieren de verjaardag van Kinderdorp. Dus neem feesthoedjes, slingers en
andere feestspullen mee!

We lopen vanaf de parkeerplaats richting het Kinderdorpterrein. Rechts
de Jonker Stoetlaan in en deze helemaal uitlopen. De Commandeursweg
oversteken. Een klein stukje de Veenderweg op. Rechtdoor de Bakkerstraat
in. Rechts Dorpsstaat. Rechts Kerkstraat. Rechts Commandeursweg. Links
Hof van Sint Pieter. Links Van Broeckhuysenstraat. Rechts Hof van Putten
Rechts Grietjeshof. Links Jonker Stoetlaan. En dan zijn we weer terug bij KD!
De optocht duurt ongeveer een half uur, dus tot 19:30. Na de optocht
begint onze kampvuuravond! Deze wil je niet missen. Grote mensen zijn
ook welkom. De kampvuuravond duurt tot ongeveer 21 (negen) uur. Tot
vanavond!

MORGEN: BEZOEKMIDDAG
Morgenmiddag zijn alle grote mensen welkom om op bezoek te komen
in Kinderdorp. Die zijn welkom vanaf 14:30 (half drie). Zorg voor goede
schoenen en geef hiermee het goede voorbeeld aan de kinderen! Mensen met
slippers mogen niet naar binnen. Om 16 (vier) uur is Kinderdorp afgelopen
en gaat iedereen weer lekker naar huis.

TOT VANAVOND EN/OF Morgen!!!
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