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K  nderdorps
dagblad

NIKS MOET, 
(BIJNA) ALLES MAG

AL 50 JAAR

DE GROOTSTE

Vrijdag 12 augustus 2022

Tel: (0318)415410 Email: postbus@kinderdorp.nl

Wat was het leuk deze week! Kinderdorp was 
jarig en dat hebben we samen gevierd. Elke 

dag waren er andere dingen te doen. Er waren 
prachtige dieren, heerlijke warme happen en 
leuke spelletjes. Bij Kinderdorp moet vooral 

helemaal niks, en mag (bijna) alles. Lekker doen wat 
je zelf wil dus. Dat is Kinderdorp! Tot volgend jaar!
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KINDERDORP IN BEELDKINDERDORP IN BEELD
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BELLO DE TRAM RIJDT WEER!BELLO DE TRAM RIJDT WEER!

HUTTENDORP VANAF BOVENHUTTENDORP VANAF BOVEN

KD THUNDERBIRD 2
KD THUNDERBIRD 2
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BOKS CLINIC EN JUDO CLINICBOKS CLINIC EN JUDO CLINIC

Jantje logeert 
bij zijn opa en 
die woont in 
een flat. Eerst 
gaat Jantje 
naar deeeerste 

verdieping daar ziet daar 
een man tegen de muur 
plassen en zegt meneer 
dat mag nietz zegt be-
moei je met je iegen 
zaken. Dan gaat Jantje 
naar de 2de verdieping 
daar ziet Jantje een me-
neer een peuk rokken 
en zegt meneer dat mag 
niet meneer: bemoei je 
met je eigen zaken. Dan 
gaat Jantje naar de 3de 
verdieping bemoei je met 
je eigen zaken. 
 
een cowboy gaat naar de 
kaper wat denk jepony 
weg. 
 
Art jan 8 jaar

 
drie reizigers 
mogen een 
wens don 
wat ze in hun 
zwembad wil-
len de eerste 

roept chocolade vla en 
krijgt een zwembad vol 
chocolade vla de tweede 
roept bier en krigt bier 
de derde glijdt over cho-
caladevla en roept kak 
hij valt in een zwembad 
vol kak.  
 
groetjes aan lucas het 
broertje dat er altijd voor 
me is. 
 
Finn van het Kaar, 10 
jaar

 
je moeder 
heet henk 
Hanna, 11 jaar

 
het is geel 
maar als je 
erop staat is 
het rood rara 
wat is het

antwoord  een  kuiken 
:-} Romy Caitlynn en 
Lauren , 10 jaar 

kwseetnie 
henk, 7 jaar

 
UUUUUUUUUU
UUUUUUUUUU
UUUUUUUUU
UUUUUUUUU 
LILA, 7 jaar

 
kinderdorp is 
leluk  
MerijnHallo, 8 
jaar

 
super leuk  je 
kan leuke din-
gen doen
 fem en jess, 
10 jaar

 
HET IS LEUK 
PETRO, 
10000000 jaar

 
het is leuk 
maar de mu-
ziek is echt 
VEEEEEL en 
VEEEEEEL te 
hard =( David, 

13 jaar

Met dank aan Joshua van Driel! Met dank aan Sportschool Veenendaal!
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Aanleg en 
onderhoud 

tuin en terrein

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

 

vrijdagprogramma 
Jubileum 

aangeboden door onze “vrienden”
VRIENDEN VAN HET

 KINDERDORP
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het was weer 
een drukke 
dag in kinder 
Dorp het was 
Woensdag dag 
waar op je 

geld kreeg
iedeereen snel naar de 
bank maar eerst nog 
even lekkeren poffertjes 
halen en snel eten an-
ders moet je lang wach-
ten en als je het geld 
hat was het meestal snel 
op door het verlijkelijke 
speelgoed en casinos en 
heel soms won je geld 
bij de casionos maar snel 
naar het grote plein er 
was weer eens ijs nou zo 
als je hoort was het heel 
leuk 

groetjes efraim de lange

ps ik hoop dat ik in het 
kinderdorp blad kom 
efraim de lange ede, 11 
jaar

 
HOII KINDER-
DORP VINDT 
IK SUPERLEUK 
IK GEEF HET 
EEN DUIMPJE 
OMHOOG  

LISSY BOR, 10 jaar
 

eerst dacht ik 
dat het alleen 
maar hutten-
bouwen was.
maar toen ik 
hier kwam was 

ik echt verrast!
je kunt hier allemaal acti-
viteiten doen!!
zoals:huttenbouwen,-
brieven versturen,s-
minken,make-up,dan-
sen,filmkijken,duckjes 
lezen,autoslopen en 
spelletjes spelen en als 
laatste knutselen  
Willianne Pater, 9 jaar

 
We vinden Kin-
derdorp heel 
leuk. Je kan er 
helemaal jezelf 
zijn zonder 
regels. Het is 

alleen wel super warm en 
heel druk.  Inge, Femke, 
Suze, Esther, 9 jaar
 

het isa hier 
echt fantas-
ties je kan 
allemaal leuke 
dingen doen 
en bij het 
bouwen kan 

je ook gewoon om hulp 
vragen ik ben hier samen 
met een best wel grote 
groep en vandaag zijn er 
ook nog eens twee kin-
deren bij gekomen 
inge 10 jaar 

tweede keer 
voor mij kin-
derdorp.
jammer dat 
afgelopen 
twee jaar het 
niet door kon 

gaan.
maar nu heb ik het 
heeeeeeeeeeeeeeel leuk  
Ruben van steen , 11 
jaar

 
het is leuk 
bij kinder-
dorp maar wel 
warm maar 
gelukkig is er 
schaduw en 

drinken dus leeker veel 
in de schaduw zitten en 
lekker drinken!!!!  
Romy, 10 jaar

 
jantje e en 
om a ggaan   
naar de winkel     
jantje vind v5   
euro op de 
vloer zegt oma 

nee dat   is vvies  want 
het lligt op de grond even
                                                                                                                                                      
                          l        
later valt oma op de    
grond  oma vraagt om 
te helpen jantje zegt nee 
want alles op de grond is 
vies 

 
Tip voor dit 
h’e’erlijk war-
me weer:
leg vanavond 
je dopper, of 
ander plastic 
flesje, halvol 

water in de vriezer. Mor-
genochtend eruit halen. 
Dan heb je een halve fles 
ijs. Steeds bijvullen met 
kinderdorp water. je he-
bet een groot deel van de 
dag lekker fris water.
( ‘en een fris hoofd,, als 
je je petje op zet!!)  Ank, 
100 jaar
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Open nu 

het JongWijs 

pakket

HOOFDSPONSORS 
VAN

VRIENDEN VAN HET

 KINDERDORP

 

SUBSPONSORS 
VAN 

Gas - CV - Zink  

Water - Sanitair - Dakwerk

06 15082081 
Aanleg en 

onderhoud 
tuin en terrein

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

TThhuuiiss  nnoogg  vveerrddeerr  ssppeelleenn?? 

Tel.: 0318 418 653 
 

info@Be-out.nl 
info@klauterkabouter.nl

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

Kamerlingh Onnesweg 18 6717 AK Ede 
Showroom open op afspraak.

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

SPECIAL 
FRIEND

Voor de  
“afbraakmaaltijd” 

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

Molenstraat 49    -    0318 742023
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Vandaag waren (met 34 
graden) de Olympische 

Winterspelen bij Kinderdorp. 
Heb jij ook meegedaan?

Skeleton-ster Kimberley Bos 
kwam uit Ede. Zij heeft een 

medaille gewonnen op de echte 
Olympische Winterspelen!

WINTERSPELENWINTERSPELEN

 
het is leuk 
bij kinder-
dorp maar wel 
warm dus lek-
ker veel drin-
ken!! Romy 

Caitlynn en Lauren, 10 
jaar 

hopelijk is het 
volgend jaar 
net zo leuk als 
deze kinder-
dorp hanna, 
11 jaar

 
wat is krom en 
geel?
andwoord: een 
gele glijbaan 
raadselman, 1 
jaar 
vanavond 
kamvuur 
avond het 
wordt super-
leuk met die 
2 boswachters 

of wat het ook zijn maar 
het wordt leuk hopen 
dat niets in de brandt 
vliegt,later florijn, 10 jaar

 
het is hier 
geweldig en 
leuk en er zijn 
leuke dingen 
te doen 
groetjes voor 

pa en ma liefs anna-
dea!!!( : annadea, 8 jaar 

onze hut is 
al erg mooi 
en sins gister 
hebben we ook 
casino en ver-
koop het voelt 

alsof je in een echt dorp 
woont minke, 11 jaar

 
ik vind kin-
derdorp leuk 
jurre, 10 jaar

 
ik vind het 
jammer dat dit 
het laaste keer 
is op kinder-
dorp het is de 
leukste plek 

die er is esther, 12 jaar

 
Ik vind kinder 
dorp echt heel 
leuk JAYDEN, 
7 jaar

Reizend 
poppentheater 

Cassiopeia heeft 
een poppenspel 

gedaan. Heel veel 
kinderen kwamen 
kijken. Heb jij het 

ook gezien?

POPPENSPELPOPPENSPEL
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Edwin en Astrid Holtrop / Dorpsstraat 55 // Bennekom

Openingstijden: ma-za 8.00-21.00

PLUS Edwin en Astrid Holtrop
wensen alle kinderen en
vrijwilligers van Kinderdorp 
een hele fijne week.

plus.nl
2019

Klant-
vriendelijkste
Supermarkt

2019

Beste
Brood

Supermarkt
2019
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“Zo’n 25 Jr terug, stond ik daar op het podium in 
mijn aardbeien kostuum. Ik had meegelopen aan de 

avondoptocht, mijn moeder had super haar best gedaan op 
het kostuum. Tijdens het wandelen was ik eruit gepikt tot 
verkiezing het mooiste kostuum. En dat was het ook, maar 
tja die ene jongen in een saai country kostuum had meer 

vrienden om te klappen dus won ik niks. 

Nog steeds vind ik het jammer dat die mooie houten  
kinderdorp duim niet bij mij thuis staat....

Groeten Jennifer”

KD HERINNERINGKD HERINNERING

in de zieken 
tent.
vraag/ wat is 
het ergste wat 
er is gebeurt 
in uw werk 

cariere ?
antwoord/ dat vertelen 
wij niet.
vraag/ is het lastig om de 
patienten te behandelen 
?
antwoord/ nee want we 
vragen altijd wel wat er 
is gebeurt
vraag/ wat is het grapig-
ste wat er is gebeurt in 
uw werk cariere?
antwoord/ o ja! dat is 
eigelijk best wel grapig.  
want ik haal altijd in de 
ochtend broodjes en een 
iemand wou graag een 
speciaal broodje van de 
reclame. maar ik kon het 
broodje niet vinden heb 
ik 5 keer gevraagt is het 
in deze winkel . ja ja ja 
ja ja! en toen bleek in de 
reclame folders dat het in 
een andere winkel te zijn 
die niet in benekom is! 
en dat is ook deze week 
gebeurt ! dank u wel 
voor uw tijd!  
Saran, 10 jaar

 
vind jij kin-
derdorp lang 
genoeg?

katty van 11 
jaar vind kin-

derdorp lang genoeg an-
ders gaat ze zich verve-
len. nel van het trefpunt 
zegt:’’ kinderdorp is mooi 
en gezellig. maar een 
week is genoeg. melis-
sa van 12 jaar het goed 
maar het mag ook lan-
ger. nina van de DIY vind 
kinderdorp zo precies 
leuk. melanie van de DIY 
vind dat het langer mag 
omdat het te leuk is en 
de tijd veel te snel gaat. 
marloes van de baktent 
zegt perfect anders wor-
den we veel te moe.

van uw verslaggever joas 
duijzer, 9 jaar

 
interview me 
de muziektent 
er komen hier 
niet veel kin-
deren zo te 
zien 

er zijn al een paar weg  
maar de meeste bouwen 
liever een hut
hoeveel instrumenten he-
ben julie hier? een gitaar 
2 pianos en een stuk of 
20 zelfgemaakte tromels 
hanneke, 9 jaar
 

het is hier heel 
leukk lekker 
creatief ook.je 
kan doen wat 
je wil super 
leuk.

myles, 8 jaar 
 

raadsel:

er staan drie 
huizen in de 
fik een rood 
huis een groen 

huis en een geel huis 
welk huis blust de ambu-
lance als eerst

antwoord:een ambulance 
blust geen huizen  
giel, 8 jaar

 
Raadsel
er is een rood 
mannetje in 
een rood huis 
en er is een 
geel mannetje 

in een geel huis en wie 
woont er dan in het witte 
huis
Antwoord: Joe Biden 
Niek, 10 jaar

 
het is groen 
en rijd op een 
paard
rara wat is het
spruiter ise en 
fleur, 8 jaar

 
llllllllllllllllllllllllll-
llllllllllllllllllllllllll-
llllllllllllllllllllllllll-
llllllllllllllllllllllllll-
llllllllllllllllllllleuk 
michiel, 7 jaar
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Of we vinden een pand, of we ontwikkelen er één!
Adres: Stationsweg Oost 259 3931 ER Woudenberg

Tel: 0318-250250

Mail: info@lammertwilbrink.nl

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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Donderdag kon je leuk zelf 
muziek maken in de muziektent. 

Bijvoorbeeld op trommels, 
piano’s en zelfs een gitaar.

MUZIEKTENTMUZIEKTENT

 
Hoi! 
Ik wil graag de 
groetjes doen 
aan Steffie, 
Sammie, papa, 
mama, Bobby, 

Olly, Elsie en Sebastian. 
Het is hier heel leuk als 
leiding! Dus als je twij-
felt, word vrijwilliger!  
Dit jaar ben ik begon-
nen met een stage bij de 
Drukkerij, dat gaat erg 
goed, denk ik tenminste. 
SPECIAAL VOOR DIEDE 
EVEN IN CAPSLOCK! BE-
DANKT VOOR DE KANS! 

Groetjes en tot volgend 
jaar Kinderdorp! 
José, 34 jaar 

 
Mop:
Springt een 
Belg uit het 
raam. 
Springt ie mis  
Dit kan jij tcoh 
lzeen trwijel 
dit geen wor-
deon zijn. 
Garippg tcoh 
Thies, 10 jaar 
waarom moet 
je een oen 
nooit vragen 
om de tuin te 
vegen?
dan valt hij uit 

de boom hanna, 11 jaar 
de ene oen 
zegt tegen de 
anderen oen 
lekker wind-
je he zal ik er 
nog een laten 

nathan, 6 jaar 
kinderdorp 
is super leuk 
en we hopen 
dat we ind de 
krant komen! 
Dianne Sjoerd 

Jente, 11 jaar

 
ik heb een 
vraag aan alle 
leiding vinden 
jullie het leuk 
om dit vrijwil-
ligers werk te 

doen ruben van steen , 
11 jaar

Antwoord:  Antwoord:  JAAAA!!!JAAAA!!!
 

duimpieieieiei-
eiieieieiei  
lissy bor, 
10000 jaar

 
ik wil zeggen 
groetjes matz 
matz, 10 jaar

 
hoe noem je 
kissy missy die 
aan het plasen 
is
antwoord:    
kissy pissy 

Mirren Romy, 9 jaar
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info@hoornstra-infrabouw.nl

Leigraafseweg 45, 6983 BR Doesburg Tel. 0313-476100

info@hoornstra-bouw.nl

WELKOM BĲ HOORNSTRA

art@achterbergschilders.nl 

Zoekt:
onderhouds- & mutatieschilders
www.achterbergschilders.nl/werkenbij
zo vrij als een vogel, afwisselend werk, goed salaris
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PIP EN KAREL LEZENPIP EN KAREL LEZEN
OOK DE KINDERDORPKRANT!OOK DE KINDERDORPKRANT!

 
Voor het eerst 
in geel shirt 
en het is top:) 
leuke kids zijn 
jullie!! Dikke 
kus aan de 

zaagkoningin 
Sport & Spel is het leuk-
ste vooral,  al het water 
plezier   
Ems, 0 jaar
 

KOOP NU! de 
leukste spu-
len! Locatie: 
Achterstraat 
kinderdorp 
Bennekom 

nummer 33  nummer 33 
(Advetentie), 0 jaar
 

hoi, ik ben in 
kinderdorp en 
ik heb honger 
in een oliebol, 
ook al is het 
zomer oliebol-

len zijn altijd lekker toch? 
hanna, 11 jaar 

DIT IS HET 
BESTE KIN-
DERDORP 
JAAR VAN DE 
WERELD niky , 
10 jaar

 
Er zat een belg 
op de grond 
en hij viel 
eraf. anonieme 
melle, 908743 
jaar 
ABCDEF-
GHIJKLMNOP-
QRSTUVWXYZ 
dOEN OOK 
NOG MEE ABC 
TOT XYZ DAT 

ZIJN DE LETERS VAN 
PLAS IN JE BED alfabet, 
26 jaar

 
Koop nu op 
hutnummer 
33 leuke  spu-
len de leukste 
spullen!!!!! ga 
er nu naar toe. 

Locatie achterstraat ben-
nekom kinderdorp hut-
nummer 33. Hoe moet 
ik er naar toe zie je die 
toren ga voor langs loop 
de straat af dan zie je 33 
nummer 33 (Advetentie), 
33 jaar

 
HOI MAMA 
HOI PAPA EN 
MAX HET IS 
HIER GEWEL-
DIG ,LEKKER 
ETEN EN HEEL 

GEZZELIG EN IK HEB 
KINDERDORP GELD 
EN IK HEB TWEE EURO 
KINDERDORP GELD GE-
VONDEN EN IK GA EEN 
PIXEL WERKJE MAKEN 
VOOR JOU MORGEN EN 
VANAVON KAMPVUUR 
AVOND MET EEN OP-
TOCHT IK HEB ER ZIN 
IN TOT VANAVOND DOEI 
GROETJES EMMA EMMA 
VAN KLEEF, 10 jaar

 
Drie oenen 
zitten in een 
boom.
De ene kan 
alleen ja zeg-
gen.

De andere kan alleen 
maar met mes en vork 
zeggen.
En de andere kan alleen 
maar joepie zeggen.
Er komt een agent.
hebben jullie de bank 
beroofd?
ja!
Waarmee?
Met mes en vork!
Dan gaan jullie de cel in!
Joepie! Timo, 9 jaar
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06 - 51 362 191
info@schildersbedrijflast.nl
www.schildersbedrijflast.nl

Schildersbedrijf Last 
Haldereng 16
6721 XT  BENNEKOMPuur vakmanschap
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Tommie heeft ontdekt dat er kinderen zijn die 
alle hutten willen verpesten met roze verf.  
Lukt het hem om dit op tijd te stoppen?! 
 
De volgende ochtend stond Tommie precies om 10 uur bij de 
klok klaar. Bij binnenkomst was hij Lot weer tegengekomen, die 
had hem geholpen met de nieuwe dagkaart. Ze wist te vertellen 
dat er ’s avonds niks was gebeurd, en dat het erop leek alsof 
het een roddel was. 

Tommie was benieuwd of het Thijs en Emma gelukt was om 
met Tristan te praten. Tot zijn grote verbazing kwamen niet 
alleen Thijs en Emma aanlopen, maar liepen Joelle en Tristan ook mee. Ze hadden 
met z’n allen gepraat en besloten te helpen. 
 
Tristan vertelde dat zijn broer vanavond op pad ging met de broer van Thijs om te 
proberen de hutten te verpesten.  

‘We moeten iets doen om ze tegen te houden!’ riep Emma. 
Radeloos keken de vijf nieuwe vrienden zich aan. Niemand had een idee hoe...

‘Ik denk dat we het aan de leiding moeten vertellen’ zei Tommie. Dan weten ze vast 
wel wat we moeten doen. 
‘Ja daaaaaaag’ zei Tristan, ‘dan bellen zij de politie, zul je zien’
‘We kunnen toch vragen of ze niet direct de politie willen bellen, er is tenslotte nog 
niks gebeurd, dus wat kunnen ze doen’ stelde Thijs voor. 
Emma vulde aan: ‘Dat lijkt me een goed plan! Maar naar wie moeten we gaan?’
Daar had Tommie wel een idee over. Hij zou naar zijn geheime informant gaan. 
Maar de hele dag kon hij haar niet vinden... Onderweg naar de uitgang zag Tommie 
haar dan eindelijk! ‘Lot!’ riep Tommie toen hij haar zag. ‘Lot! Je moet ons helpen!’ 

Nadat Tommie en zijn vrienden haar het hele verhaal had uitgelegd moest ook Lot 
even nadenken. Ik kan natuurlijk niet beloven dat ik de politie niet bel, maar zal wel 
proberen dit te voorkomen. Er zijn natuurlijk altijd wel wat jongeren die het jammer 
vinden dat ze niet naar Kinderdorp mogen of het skateparkje missen. En dan gaan 
ze stomme dingen doen.’ 

‘Ik denk wel dat we ze op heterdaad moeten betrappen, om te voorkomen dat er 
echt iets ergs gebeurt. Enige idee hoe laat ze op pad gaan?’ vroeg Lot. 
Zowel Tristan als Thijs konden daar geen precies antwoord opgeven. 
‘Ik zal met een groepje vrijwilligers vanavond extra goed opletten’. 
‘Wij komen ook!’ zei Tommie stoer. ‘Anders kan ik nog geen goed artikel schrijven, 
we zien je om half 10!.’  Voordat Lot ook maar kon tegensputteren renden de 
kinderen weg, het was tenslotte weer tijd om naar huis te gaan.  
 
Die avond stond Lot de kinderen al bij de ingang op te wachten. Ze had de hulp 
ingeschakeld van Louisa, dit wilde ze niet alleen doen. Ze vroeg maar niet hoe de 
kinderen het voor elkaar hadden gekregen om weg te sluipen vanuit huis. Na een 
kort overleg hadden ze besloten de jongens in te sluiten. 

LEKKER LEZEN: TOMMIES AVONTUURLEKKER LEZEN: TOMMIES AVONTUUR
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MMeeeerr  ddaann  
2200..000000    

pprroodduucctteenn  
oopp    

vvoooorrrraaaadd 

voor vragen en/of bestellen 
www.hetSpeelgoedWinkeltje.nl 

Knutselen / Speelgoed  
Knuffels & poppen / Kinderboeken 

Puzzels & spellen / Uitdeelcadeautjes 
Schoolspullen en nog veel meer ...... 

 
    085 016 00 63 
info@hetspeelgoedwinkeltje.nl 


MIDDEN NEDERLAND 
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Na een uurtje in het donker gezeten te hebben hoorde Tommie iets! Met z’n 
allen, Tommie, Thijs, Tristen, Emma, Joelle, Lot en Louisa stonden ze klaar om de 
jongens bij de kraag te pakken. Er was wat gerommel en gefluister bij een hutje, 
achterin het hoekje van het bouwterrein. De kinderen en twee vrijwilligers waren 
met zovelen, dat ze de jongens makkelijk konden insluiten. Ze hadden zelfs niks in 
de gaten! Lot en Louisa zagen hun kans, sprongen op hen af en hielden ze tegen. 
Net op tijd! De verfkwasten vielen op de grond. Er was gelukkig maar 1 hutje roze 
geworden. 

‘Bel niet de politie alstublieft!’ zei de broer van Tristan, ‘het was gewoon een grapje!’
‘Een grapje?’ zei Louisa boos! ‘Al die kinderen die moeite hebben gedaan voor hun 
hut, dat ga je toch niet verpesten?’ 

De jongens keken een beetje verdwaasd. ‘Weet je, zei Lot, ‘ergens heb ik het 
idee dat deze jongens daar inderdaad geen idee van hebben.’ Lot legde de broers 
uit wat de gevolgen hadden kunnen zijn. De broers schrokken ontzettend, dat 
was natuurlijk nooit hun bedoeling geweest. ‘Jullie kunnen het wel goedmaken’, 
vervolgde Lot. Aankomende zaterdag, als we alles gaan opruimen, moeten jullie 
komen helpen afbreken. Bijvoorbeeld rommel van de grond oprapen die is blijven 
liggen. 

De broers vonden dat een goede deal. De voorwaarde was wel dat ze niet met hun 
naam in de Kinderdorpkrant kwamen, en de politie niet gebeld zou worden. 

De broers hadden hun lesje wel geleerd.  

En Tommie? Die heeft een supertof artikel geschreven dat uiteindelijk zelfs in de 
echte grote mensen krant is gepubliceerd! Hij heeft de rest van de week ontzettend 
leuk met zijn nieuwe vrienden gespeeld. En aan het eind van de week vroeg hij aan 
zijn ouders: ‘Dit was tof! Mag ik volgend jaar weer naar Kinderdorp?’

LEKKER LEZEN: TOMMIES AVONTUURLEKKER LEZEN: TOMMIES AVONTUUR

 
ik heb het leuk 
maar ik wil 
niet naar het 
boterham op 
eet progamma 
want  dat is 

voor 5 jarigen tot 9 dus 
ik niet. micha, 11 jaar
 

hoe noem je 
een huggy 
wuggy die on-
der de pukkel-
tjes zit
antwoord: 

Huggypukkie Romy Ise 
Fleur en Mirren, 10 jaar

 
kinderdorp is 
erg leuk we 
waren naar de 
slangententr 
.de boterham-
men opeet 

show was heel leuk zecht 
george ik heb een vet 
coole pet die ons is de 
mooiste   george, 8 jaar

Jan Willem Küchler is al 50 jaar vrijwilligerbij Kinderdorp. Dat is dus al zolang alsKinderdorp bestaat. Bedankt Jan Willem!
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Jantje komt 
thuis van 
school. De 
telefoon gaat. 
Jantje neemt 
op. Hij hoort: 
Ik ben de 

mannnn met de bloede-
rige hannnnd en ik sta 
nu in je dorp..... Jantje 
wordt een beetje bang. 
Even later gaat de tele-
foon weer. Jantje neemt 
op. Hij hoort: Ik ben de 
mannn met de bloederige 
hannnd en ik sta nu in 
je wijk..... Jantje wordt 
ietsje banger. Even later 
gaat de telefoon weer. 
Jantje twijfelt. Zal hij op-
nemen of niet? Hij kiest 
voor opnemen. Hij hoort: 
Ik ben de mannn met de 
bloederige hannnd en ik 
sta nu voor je deur..... 
Jantje wordt nu echt heel 
bang. De deurbel gaat. 
Jantje doet open. Er 
staat een man met een 
bloederige hand voor de 
deur. Hij vraagt: ‘Mag ik 
een pleister?’  
Vera de Kok, 10 jaar 

Ga nu naar 
www.youtube.
com/qirat1980 
websitte, 6 
jaar

 
HET IS HEEL 
LEUK IN KIN-
DERDORP. 
ER ZIJN LEUKE 
ACTIEVITEI-
TEN  ZOALS  

DIY OPDRACHTEN  EN 
SMINKEN EN NOG  VEEL 
MEER EN DE VRIJWILE-
GERS ZIJN HEEL LIEF.
IK GEEF KINDERDORP 
10.000 DUIMPJES OM-
HOOG. NAOME, 9 jaar 

LOL LOL LOL 
LOL LOL LOL 
LOL LOL LOL 
LOL LOL LOL 
flip, 12 jaar 
kom niet naar 
kinderdorp het 
is een oven 
anonieme mel-
le, 103 jaar
 
super leuk en 
nog veel meer 
caitlauren, 10 
jaar

 
sam laat in de 
klas scheet in 
de klas Sam , 
10 jaar

 
hoe noem je 
en hond die 
het heel warm 
heeft?
Antwoord: een 
hotdog 

Jens, 6 jaar

 
Hoe noem je 
een koe die 
geen melk 
geeft? 
Antwoord: een 
stier 

Jens, 6 jaar 
1 koe zit in de 
sloot hij vraagt 
aan de ander 
wil je me er 
uit halen nee 
antwoord de 

ander je hebt zelf nog 
gezegt je mag geen oude 
koeien uit de sloot halen 
tom, 6 jaar

 
Hoe veel let-
ters zitten er 
in het alfabet? 
Antwoord: 23, 
want KLM zijn 
weggevlogen 

;) 
Jens, 6 jaar

 
Twee oenen 
lopen naast 
elkaar.
Zegt de ene 
tegen de an-
dere: wat een 

mooi bos he.
Zegt de andere ik zie het 
niet, er staan allemaal 
bomen voor jiska, 9 jaar 

er is veel te 
doen in kin-
derdorp daar-
om ben je 
nooit uitge-
speelt  

nick stalpers, 9 jaar
 

Romy en Ise 
kunnen niet 
kiezen. Romy 
en Ise , 10 
jaar

 
Het is leuk hier 
Lily 8eres, 9 
jaar

 
Hoe maak je 
een sufferd 
nieuwsgierig? 
Dat vertel ik 
volgend jaar! 
Arne, 34 jaar

 
er kwam een 
schoomakster 
in onze hut 
voor tien 
jubileumpjes.  
annelot en 

nikki, 8 & 9 jaar

 
er kwam een 
schoomakster 
in onze hut 
voor tien 
jubileumpjes.  
annelot en 

nikki, 8 & 9 jaar
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Donderdag 11 Augustus. 
 
Op kinderdorp is er veel te beleven, ik heb een paar kinderen een inter-
view gegeven. Dit is wat zij er van vinden: 
 
Eliah vind de bouw het leukst, hij vindt hutten bouwen leuk, vooral klei-

ne hutten die hij dan met zijn vrienden maakt. Eline vindt het DIYen het leukst, 
want ze houdt erg van knutselen en tekenen. Het Pixelen vindt ze het allerleukst! 
Ze hoopt dat we hier in de komende jaren ook gaan schilderen. Sara en Lise houden 
van leuke dingen doen zoals geschminkt worden als.... EENHOORN!! Vera en Noël-
le houden ook erg veel van knutselen, Vera vind het konijntje maken het leukst en 
Noëlle het pixelen. Dat komt omdat Noëlle van priegelwerkjes houdt en Vera vindt 
vooral het werken met naald en draad erg leuk. Veerle vindt het bouwen ook heel 
erg leuk, ze wordt er rustig van en vindt het leuk om in een grote groep te werken. 
Lian wordt van bouwen gewoon erg blij en hij vindt het prima om samen of alleen 
te bouwen. Anna-Lynn vindt het knutselen ook heel erg leuk, omdat ze dan nieuwe 
dingen kan maken zoals het konijntje. Zo zacht! Ze zou het heel leuk vinden als we 
dan ook armbanjes of kettingen zouden maken. Flip vindt de post tent het leukst. 
Hij heeft zelfs een keer een kapotte computer gerepareerd en nu isie van hem! Hij 
doet het typen het liefst achter een computer, omdat hij dan minder snel foutjes 
kan maken. Jedidja vindt vooral het dansen erg leuk, op het podium vond ze het 
een beetje eng, maar als ze voor zichzelf danst vindt ze het minder spannend. Hugo 
is graag in de buurt van LEGO, omdat hij daarmee coole vliegtuigen en andere voer-
tuigen kan maken. En Lauren vindt de post tent ook het leukst, omdat ze dan post 
kan sturen naar een vriendin die ze bijna niet meer ziet, dat doet ze het liefst op 
de computer, zodat het minder moeite kost. Ikzelf vindt de DIY en de post tent het 
leukst, omdat ik erg van knutselen hou en ik vindt het typen op een typmachine erg 
leuk. Ik weet ook niet waarom. 
 
Door: Jynthe Doornekamp, 12 jaar

Jynthe heeft dit allemaal 

getypt op de typemachine. 

Super knap! Kom je over 

6 jaar bij het Kinderdorps 

Dagblad werken, Jynthe?

 
dat er altijd 
veel leuke 
activiteiten 
zijn , maar 
het boterham 
opeet 

progamma vind ik niet 
heel leuk,
want het duurt lang. 
Wessel, 10 jaar
 

het is groen en 
skiet van de 
berg af
antwoord: 
skiewie fleur 
en ise, 8 jaar 
 
kinderdorp is 
echt te gek 
voor iedereen 
Lucy, 12 jaar

 
HET IS IS 
VANDAAG 
HEEL ERG HOT 
MET ONZE 
CASINO 
VERDIENEN 
WE VEEL GELD 
IN DE POT

DE OLIEBOLLEN WAREN 
ERG VET
WE HEBBEN EEN COOLE 
KINDERDORP PET  
LEKKKER CHILLEN IN 
ONZE HUT 
KINDERDORP IS ECHT 
NIET FLUT  ELEANORA 
EN STELLA, 12 jaar
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Ballet
Spitzen
Streetjazz
Tapdance
Modern
Zumba
Pilates
Peuterdans
Yoga
en meer.

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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Gisterochtend had de 
Bouwploeg had een grote 
witte muur getimmerd op 
het voorterrein die mooi 
gemaakt mocht worden. 

Kinderen die wilden kregen 
een spuitbus met een 

mooie kleur te leen. Twee 
echte graffiti kunstenaars 
legden alles uit. Voor de 
hoogste stukken van de 
muur stond een trapje 

klaar. Een mooie kans om 
te proberen en misschien 
in de toekomst zelf graffiti 

kunstenaar te worden.

GRAFFITIGRAFFITI

 
cyber crime quiz: wat is een 
veilig wachtwoord:IkVertelMijn-
WachtWoord-Niet!
wat is een geldezel: je rekening 
beschikbaar stellen voor crimi-
nelen.

wat is phising criminelen: criminelen pro-
beren login gegevens te achterhalen.
wat is spam: ongewenste reclame.
cyberpesten kan meer pijn doen dan je 
arm breken: waar.  
 
Jonas en Nino, 9 jaar

 
Vandaag intervieuwen we Cem. Hij werkt al 
14 jaar bij de politie. Hij helpt graag men-
sen. hij geeft les in cyber crime op kinder-
dorp bennekom. Het hoofdbureau staat in 
het centrum van Ede. En ze hebben ook een 
mobiel media lab. Ze geven er alleen les in. 

De grootste boef die hij gevangen heeft is een moor-
denaar. Hij is bijna aangereden tijdens een auto dief-
stal. Hij heeft ooit een kleine drugshandelaar opge-
pakt. Hij houdt van muziek, zijn favoriete zanger was 
Michael Jackson. Hij heeft zijn vuurwapen een keer 
gebruikt als een soort bedreiging. Hij vindt thais eten 
lekker. Hij heeft geen huisdieren. Hij heeft ook geen 
kinderen. Hij houdt van dieren. Ze hebben geen politie 
hond in hun politie kazerne. Een politie heeft de vol-
gende dingen bij zich: pepperspray, zaklamp, zakmes, 
handschoenen, portofoon, vuurwapen, wapenstok, 
handboeien en extra munitie. De wapenstok wordt 
vaak gebruikt als iemand niet luistert.  
jonas en nino, 12 jaar

 
ik vind 
kinderdorp 
super leuk  en 
we hebben  
een goeden 
ver koop   isis 

van soest, 9 jaar
 

wat is groen 
en skiet
van de berg 
af?
antwoord 
eibiks                                              

het antwoord staat 
achterstevoren   
jiska, 9 jaar
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1992, het 20e jaar, werden als extraatje ballonnen opgelaten.
Dit gebeurde op de kampvuuravond. Er gingen 1500 ballonnen de lucht in. Toen 

mocht dat nog. De opening werd verricht door Pino (Sesamstraat). 

In de kreatieve tent werd een Panorama Kinderdorp gemaakt. Een levensgroot 
schilderij op doeken en palen, waar je in kon lopen om te ervaren wat een 

Kinderdorp met je doet. Dat jaar was er ook een zwembad.
Voor de bouw van de hutten werd 300 kilo spijkers gebruikt. 

De burgemeester in dat jaar was Marjolein van Veldhuizen. en het geld had o.a. 
de naam Dinsie, Woensie, Donnie en Vrijdie. Per dag kwamen er gemiddeld 1400 

kinderen. Een dagkaart kostte fl. 4,- (€ 1,80) een weekkaart fl. 15,- (€ 6,80). 

Tijdens een sponsorloop haalden de kinderen geld op voor het Kinderdorp. Ze 
renden heel wat rondjes. De sponsorloop leverde fl. 1500,- op. Er was een extraatje 

op de oudermiddag: Circus Custers trad op. De baktent bakte 20.000 poffertjes. 
En de kinderen bouwden, aten een wentelteefje, schreven een mop voor in de 

krant, knutselden, maakten kleding voor de modeshow, speelden toneel, lieten zich 
schminken, maakten muziek en sprongen op het luchtkussen.

TWASTOF EN TISTOF: KINDERDORP IN.... 1992TWASTOF EN TISTOF: KINDERDORP IN.... 1992

KD1992KD1992

KD1992KD1992 KD1993KD1993
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Kinderdorp 2023 is Kinderdorp 2023 is 
van 7 tot en met 11 augustusvan 7 tot en met 11 augustus

BEDANKT LEIDING 2022!BEDANKT LEIDING 2022!

5o KinderdorpKinderdorp

KinderdorpKinderdorp

KinderdorpKinderdorp

Kinderdorp Kinderdorp 
 Bennekom Bennekom

Colofon Kinderdorps Dagblad 2022 
Redactie: Diede Heitink, Kees Heitink, José Jansen (superstagiair), Drukkerijtent 

Fotografie: Gert Jan Koster, Jan van Eck en vele KD-vrijwilligers 
Met speciale dank aan: Marijke de Vos | In memoriam: Wout Schotsman 

Alle kranten zijn te downloaden via www.kinderdorp.nl


