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K  nderdorps
dagblad

BURGEMEESTER  
ANNA-LIA!

AL 50 JAAR

DE GROOTSTE

Woensdag 10 augustus 2022

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

INFO VOOR GROTE MENSEN: Het is warm! Er zijn veel 
plekken op Kinderdorp waar uw kind water kan tappen, 
maar dat gaat niet zo makkelijk zonder fles. Geef uw kind 
daarom een bidon of flesje mee. Ook een petje (die leuke 
gele bijvoorbeeld) is een must. Zorg ook dat uw kind 
goed ingesmeerd is, want de zon is enorm sterk!

Programma DONDERDAGProgramma DONDERDAG

Warme hap

SPORT EN SPEL

FILMS

Oliebollen

Judo clinic

Encanto, Ron’s Gone Wrong, 
Toy Story 4, Mickey Mouse

Onze Kinderdorpburgemeester is bekend! Ze heet 
Anna-Lia, is 10 jaar en komt uit Bennekom. De 
nieuwe baas van Kinderdorp kreeg gisteren de 
burgemeestersketting en hoed van burgemeester 
René. Hij blijft de baas van Ede, Bennekom en nog 
meer. Maar dus niet van ons eigen Kinderdorp. 
Burgemeester Anna-Lia heeft overal zin in! 
Burgemeester René gaf haar een tip: blijf jezelf.  
 
Anna-Lia wil graag een dierenknuffeltent op 
Kinderdorp. En laat vandaag nu precies Dierendag 
zijn in het KD... Echt een goeie burgemeester dus!
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DIERENDAGDIERENDAG
Vandaag was het dierendag bij Kinderdorp! Er waren zoveel dieren dat 

ze bijna niet te tellen zijn. Dus dat hebben we maar niet gedaan. 
 

Er was een kinderboerderij met lieve dieren die je kon aaien en 
knuffelen. Ook waren er spannende slangen en mooie vogels. 

 
En er was veel te leren over dieren. Zoals van de boswachter van 

Natuurmonumenten. Hij vertelde over de wolf. De wolf is niet eng, maar 
juist heel belangrijk! Je kon ook leren hoe het is om dierenverzorger te 
zijn in de dierentuin. Of wat een uil in een uilenbal verstopt. Of wat een 

olifant te eten krijgt. Of dat een slang niet eng is.  
Of... en.... Nouja, superveel dus!
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OBK is het Bennekomse 
Muziekkorps. Zo vaak als ze 
kunnen treden ze op voor het 
Kinderdorp. Dinsdag stonden 
de jongste majorettes van OBK 
te dansen op het podium. Ze 
hadden gouden kleuren mee.  
 
Morgen loopt de OBK Kinderdorp 
Harmonie voorop in de 
Optocht. De hele route is er 
vrolijke feestmuziek. Voor het 
Kinderdorp dat 50 jaar bestaat!

Doe jij morgen ook mee aan de 
Optocht? Alle informatie staat 
op bladzijde 23.

OBK BIJ KINDERDORPOBK BIJ KINDERDORP

KD1985 CactusmobielKD1985 Cactusmobiel KD1979 POORTKD1979 POORT
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mop:
2balonnen 
zweven door de 
woestijn zegt 
de een tegen 
de ander pas 

op een cactusssss zegt 
de ander ik ben niet pang                                                                                                                                             
                                  ps 
:als ik burgemeester word 
is kinderdorp nog leuker 
dan deze mop!  
hanneke, 9 jaar
 

JOO MAMA  
JONAS, 9 jaar

 
Jantje die zit 
in de klas en 
zegt:’Broem-
mm, Broem-
mm.’ De juf 
zegt:’Hou daar 

mee op Jantje!’ Even later 
doet Jantje het weer:’ 
Broemmm, Broemmm!’ 
‘En NU ben ik er klaar 
mee, ga naar de gang, 
Jantje.’ Jantje zegt:’Dat 
gaat niet juf, want mijn 
benzine is op!’   
Fedde, 6 jaar

 
Het is echt su-
per leuk hier! 
Ik vind het 
huttenbouwen 
het leukst. Bij 
ons kun je voor 

3 KD geld van de glijbaan 
en voor 5 KD geld auto-
tje slopen! Morgen woens-
dag 10 augustus is de 
talentenshow! Hou je van 
beatboxen? Sten allemaal 
op Jesper!!!  
Felien Heij, 12 jaar

 
Jantje die zit 
in de klas en 
zegt:’Broem-
mm, Broem-
mm.’ De juf 
zegt:’Hou daar 

mee op Jantje!’ Even later 
doet Jantje het weer:’ 
Broemmm, Broemmm!’ 
‘En NU ben ik er klaar 
mee, ga naar de gang, 
Jantje.’ Jantje zegt:’Dat 
gaat niet juf, want mijn 
benzine is op!’   
Fedde, 6 jaar

 
Er liepen eens 
twee slangen 
door het oer-
woud zegt de 
ene tegen de 
ander: ‘Hopelijk 

ben ik niet giftig!’ ‘Waar-
om?’ vraagt de ander. 
‘Omdat ik net in mijn tong 
heb gebeten!’  
Owen, 8 jaar

 
Interview in de 
Lego-tent

Wat heeft u 
doen besluiten 

om naar kinderdorp te 
komen?
‘ik ben in 1994 naar kin-
derdorp gekomen omdat 
ik het leuk vind om met 
alle mensen in de gele 
shirts samen te werken’.

Heeft u er zelf voor geko-
zen om in de Legotent te 
gaan staan?
‘het maakt mij niet uit 
waar ik sta’.

Heeft u vroeger zelf ook 
met Lego gebouwd?
‘ Ja, natuurlijk. Met m’n 
broetje.  
Fenna van Mourik, 11 jaar

 
Interview met 
Imane en Bas-
tiaan van der 
burgt.

Wat vinden 
jullie zo leuk aan het bou-
wen van een hut?
Imane: ‘Dat je zelf kan 
beslissen hoe het word’.
Bastiaan: ‘Dat je het sa-
men doet’.

Gaat het een beetje goed 
met jullie hut?
Imane:(op een aarzelen-
de toon) ‘jaaa een beetje 
krakkemikkig’.
Bastiaan: ‘Ja’.

Wat wil je er nog bij bou-
wen?
Bastiaan:’Nog een verdie-
ping’.
Imane:’Het liefst een 
plekje waar je lekker in de 
schaduw kan zitten’.

Doe je ook nog iets an-
ders in Kinderdorp, of ben 
je hier echt voor het bou-
wen?
Bastiaan:’Nee voor het 
geld en het verkopen’.
Imane:’IK loop hier ook 
wel rond, maar ik ben hier 
vooral voor het bouwen 
en het verkopen.
 Fenna van Mourik, 11 
jaar



1Kinderdorps Dagblad - 50 jaar Kinderdorp Bennekom     Augustus 2022

Pagina 6

HH  
OO  
OO  
FF  
DD  
SS  
PP  
OO  
NN  
SS  
OO  
RR

SS  
UU
BB  
SS  
PP  
OO
NN
SS  
OO  
RR

Hier had uw 

advertentie 

kunnen 

staan

Kamerlingh Onnesweg 18 6717 AK Ede 
Showroom open op afspraak.

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

VRIENDEN VAN HET

 KINDERDORP

 

woensdagprogramma 

Jubileum 
aangeboden door onze “vrienden”
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Wist u dat... John R. en Rien 
H. na vijf jaar eindelijk hun 
klaverjas revanche hebben 
gespeeld en net als toen 

weer geweldig klop hebben 
gekregen van Wim A. en 

Wolter N.?

 
Ikb 
Hallo ik ben 
op kinderdorp 
fvandaag is een 
warme ik be-
doel hete dag 

het i      er is wel fijn hier 
dit is het tweede ding die 
ik doe vandaag ik heb 
post gedaan en nu ben ik 
aan het type mes hien ga 
mnog een broodje eten 
maar nu ben ik aan he 
type 
Y iiwiwi   wiwiwiiiiii 

 
de hutenbouw 
is naatuurlijk 
weer degonnen 
het zo als eider 
hier jaar en is 
daar bij een 

onvergetelijk onderdeel en 
daarom ben ik naatuurlijk 
naar de bouw gegaan het 
eerste wat me opviel was 
een waterplek met drink-
water en dan is het nu tijd 
om mensen te invervie-
wen 
ik ben momenteel luuk 
aan het interviewen de 
mensen waar hij zijn hut 
mee bouwt zijn ongeveer 
10 jaar bij
hutnummer 127
hutdoel is soort fiolt
meeste gebruikte hout 
= houtplaten frames en 
pelets 

 
hoi mama
kinderdorp is 
superleuk.
ik hoop dat je 
dit leest. 
onze hut is su-

per groot en we zijn nog 
lang niet klaar, we gaan 
ook nog een bovenverdie-
ping maken we heben ook 
al een spel gedaamn  het 
heet ruik en proef
het was super leuk
ik tiep dit trouwens mmm 
et een tiepmasiene (ik 
heb geen idee hoe je het 
schrijft)

 
Heyyyyyy yyyy 
i think this day 
is beautiful  I 
dk how yo spel 
it 

Hello dit ben ik quinn ik 
ben 10 jaar oud ik zit 
in de groep 8 en ik ben 
lictbruin mijn haarkleur 
dan ik vind he tleuk om te 
knutsel n ogf te tekenen

 
HOI HOE GAAT 
HET . MET 
MIJ GAAT HET 
GOED ALLEEN 
MET DE HUT 
NIET ZO WANT 

HET IS ?MOEILIJK OM A 
HET HOUT AAN ELKAAR 
TE MAKEN WE HEBBEN 
ALLEEN EEN ONDER-
GROND DOEI.  

GR OETJES VAN CIRE DE 
LEUKSTE DOCHTER

GEVONDEN GEVONDEN 
NAAST DE NAAST DE 

TYPEMACHINe..TYPEMACHINe..
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Open nu 

het JongWijs 

pakket

hier had 
uw advertentie 
kunnen staan

HOOFDSPONSORS 
VAN

VRIENDEN VAN HET

 KINDERDORP

 

SUBSPONSORS 
VAN 

VRIENDEN VAN HET

 KINDERDORP

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

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

Molenstraat 49    -    0318 742023
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Je hebt onze mooie foto’s vanuit de lucht vast al gezien. Daarop zie 
je het Kinderdorp van boven! Morgen (donderdag) middag om  

half vier gaan we een foto van het huttendorp maken. Als jij iets 
leuks op je dak zet, schrijft, verft of versiert dan komt dat dus op 

de foto. En die foto komt dan vrijdag heel groot in de krant! 
 

Zorg dus dat er morgenmiddag wat leuks bovenop jouw hut staat, 
zodat je jouw hut meteen ziet op de foto!

GROETJES GROETJES 
VAN JE VAN JE 

DAKDAK

 
Wat is grijs 
vanboven en 
dertig meter 
lang?

Een polonaise 
in het bejaardenhuis  
Owen, 8 jaar

 
hoi lieve {ex} 
groep 8a
ik wou even 
laten weten dat 
ik jullie heeeeel 
erg ga misen!

ik hoop dat we nog een 
paar fijne dagen mogen 
hebben bij kinderdorp (:
heb een fijne tijd op het 
vo
ik hou van jullie!!!!!!!!!

xxx- juultje Julia, 11 jaar
 

ik word 10 deze 
week ja mag 
zingen voor mij 
als je wilt mijn 
hut numer is 
224  

ik ben er meestal, doi!.  
Gerrit, 9 jaar 
 

Het is er altijd 
gezellig  
 
jip wille, 10 
jaar

 
wat is geel en 
hangt achter de 
auto 
 
antwoord  
 

banaanhangwagen  
lauren caitlynn en romy, 
10 jaar

 
jo k ben babet 
k vint het hel 
luek op kinde-
rendorp  
babet, 7 jaar

 
het is leuk 
maar de ranja 
is totaal niet 
lekker.  
Emma, 11 jaar

 
ik hauw van de 
eten heir  
babs, 10 jaar
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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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Oma en Jantje 
liepen en keer 
over de straat.  
 
Even later zag 
Jantje een 

mooie steen op de grond 
liggen. Jantje vroeg:’ 
Mag ik die pakken?’ ‘Nee!’ 
zegt oma. Jantje vraagt: 
‘Waarom dan’. Oma 
zegt:’Omdat alles wat op 
de grond ligt is vies.’  
 
Even later ziet Jantje een 
briefje van 50 liggen: 
‘Oma, mag ik die pakken?’
‘Nee!’ zegt oma weer. 
‘Alles wat op de grond ligt 
is vies!’ Even later valt 
oma op de grond: Jantje, 
Help me even overeind!’ 
Nee, want alles wat op de 
grond ligt is vies!’  
 
 
Vigo, 10 jaar

Heeft de schrijfmachine geen geheimen voor 
u? Gaat u nooit door het lint van een los lint? 
Dan bent u de held die onze typemachines 

nodig hebben. Zou u onze schrijfmachines een 
onderhoudsbeurt willen geven? Neem dan contact 

op via postbus@kinderdorp.nl. Dankuwel!  
(Ook werkende, goede machines die wij mogen 

hebben zijn welkom!)

Met een Weekkaart krijg je elke dag bij de poort een nieuwe Dagkaart.  
Die moet niet kwijt. Daarom letten we op of je hem meteen na binnenkomst 

netjes in de plastic hoes doet die om je nek hangt. Want ja, zonder kaart 
geen warme hap! Wie het lastig vindt om de kaart in de hoes te stoppen kan 
natuurlijk om hulp vragen. Als de kaart dan eenmaal in de hoes zit, ben je 

echt binnen!

KAART METEEN IN DE HOESKAART METEEN IN DE HOES

OPROEP VOOR GROTE MENSEN: OPROEP VOOR GROTE MENSEN: 
TYPEMACHINE HELD GEZOCHTTYPEMACHINE HELD GEZOCHT
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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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PIEN BEWAAKT REUZEGROOT SNOEPPIEN BEWAAKT REUZEGROOT SNOEP

Heb jij speurhond Pien gister ook gezien? Pien kan goed zoeken, maar 
ook goed bewaken en streng kijken. Dat was heel handig, want zo kon ze 

deze twee enorme snoepjes voor ons bewaken! 
 

(Eigenlijk waren dit brandslangen van de brandweer, maar dat wilden we niet 
verklappen aan Pien)

 
konijntje!
superleuk en 
leerzaam om te 
maken je eigen 
knuffeltje wie 
wilt dat niet?

wat heb je nodig.
kussenvuling gebreidstof 
stift en wol.  
Belle Flikweert, 9 jaar

 
het sport en 
spel veld is erg 
luek je kunt er 
vanalles doen 
maar de bouw 
is ook leuk 

maar het midden veld 
is iets minder leuk maar 
zandkastelen bouwen is 
erg leuk en de lego en de 
redactie tent zijn ook leuk 
jonas, 9 jaar 

Een leraar pro-
beert het woord 
wonder uit te 
leggen.   
Thies   , 10 jaar
 
Twee vissen 
zwemmen in 
het water. Zegt 
de een tegen 
de ander: Zul-
len we onder 

het brugetje schuilen. Het 
gaat regenen.  
Thies, 10 jaar

 
hoe noem je 
een huggy 
wuggy die in 
een buggy zit ..
.....................
.....................

...................................

.......  
eeeen huggy buggy  
shirley, 11 jaar

 
hoe hou je een 
oen een week 
bezig? dat zeg 
ik volgende 
week wel.  
Melle, 10 jaar

 
nadat corona 
begon dacht 
ik dat ik nooit 
meer als kind 
op kinderdorp 
rond mocht 

lopen.
Ik heb wat rondgevraagd 
en ik heb het voor elkaar 
gekregen om toch nog 1 
laatste dagje ok kinder-
dorp te zijn.
nu ben ik er achter geko-
men dat kinderdorp nog-
steeds echt OKE is  
Fabio Stoelinga, 14 jaar

 
konijntje!
superleuk en 
leerzaam om te 
maken je eigen 
knuffeltje wie 
wilt dat niet?

wat heb je nodig.
kussenvuling gebreidstof 
stift en wol.  
Belle Flikweert, 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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KD EHBO VALT IN SLAAP: KD EHBO VALT IN SLAAP: 
GEEN WERK DOOR BEZOEK AMBULANCE!GEEN WERK DOOR BEZOEK AMBULANCE!

Gisteren kon je voor de Ingang een kijkje nemen bij bijna alle hulpdiensten die er 
bestaan. Heel soms lieten ze zelfs hun sirenes horen. Je kon ook kijken in een soort 
gevangenisbusje waarmee boeven worden vervoerd als ze van de gevangenis naar 
de rechtbank moeten (en weer terug). Bij de jeugdbrandweer gaven ook kinderen 
uitleg. Af en toe liepen er hulphonden over het KD-terrein om te kijken of er iets 
te helpen was. Een RAVU-ambulance, gebied van Utrechtzorg, stond helemaal 

ingericht klaar om te vertrekken. Super leuk om al die dingen eens rustig langs te 
lopen, samen met andere kinderen. Geen volwassene die per ongeluk voordringt, of 

vergeet dat jij ook graag rustig wil kijken.

Onze eigen KD-EHBO had geluk met al die hulpdiensten voor de poort. Want het 
was nu natuurlijk ontzettend veilig op het KD. De EHBO-tent was helemaal leeg! Zo 
leeg dat de KD-dokterzuster in slaap viel. Pas na een half uurtje wachten kwamen 

we een pijnlijke enkel tegen (foto links onder). Die ging ook snel in diepe rust. 
Vertroeteld met passend verbandje. 

 
De KD-dokterzuster viel meteen weer in verdere slaap...

Zzzz...Zzzz...

Zzz...
Zzz...
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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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De volgende ochtend staat Tommie om negen uur klaar bij de ingang van het 
Kinderdorp. De binnenkomst is anders deze keer. Ze krijgen 
bij de ingang allemaal een nieuwe dagkaart. Hij ziet bij andere 
kinderen dat de groene kaart eruit gehaald moet worden en de 
nieuwe erin. Bij hem lukt het niet zo goed. ‘Dat komt door die 
rottouwtjes’ zegt Lot terwijl ze het van hem overneemt. ‘Het 
touwtje wordt altijd aan de gaatjes vastgeknoopt, heel onhandig’ 
zegt ze met een glimlach, ze kijkt op en kijkt Tommie aan. Ze 
herkent hem en groet hem direct! 

‘Hee Tommie, jij was gisteren er vlug vandoor. Heb je een leuke 
dag gehad?’ Enigszins verbaasd dat Lot zijn naam nog weet 
begint hij toch te vertellen over zijn eerste Kinderdorpdag. ‘… en toen zei Louisa dat 
ik vandaag weer een journalistenpas mocht ophalen. Dat wil ik graag doen, maar ik 
weet niks om te schrijven’. 

‘Oh, daar kan ik je misschien mee helpen, ik weet bijna alles van het Kinderdorp. 
Maarree ik wil wel een geheime informant zijn hoor.’ zei Lot samenzweerderig.
‘Beloofd’ hoort Tommie zichzelf direct zeggen. Wat als er toch een spannend 
avontuur te beleven valt! 
 
‘In de avonden zijn hier altijd vrijwilligers die met elkaar wat gaan drinken. Daar 
hoorde ik een verhaal, dat kan jij vast uitzoeken’. Lot gaat verder. ‘Gisteren waren 
er een paar kinderen, die vertelden dat een oudere broer een plan had om stiekem 
alle hutten roze te gaan verven! Dit had een medewerker op de bouw opgevangen. 
De hele avond hebben extra vrijwilligers rondjes op het bouwterrein gelopen. Zo ver 
ik weet is er niks gebeurd. Misschien kun jij op onderzoek uit? De vrijwilliger die het 
had opgevangen heet Stef en loopt rond op de bouw.’ 

Zodra Tommie dit nieuws hoorde was hij ontzettend onder de indruk. Hij bedankte 
Lot weer en liep gauw naar de Drukkerij. Louisa stond al op hem te wachten: ‘Daar 
ben je! Ik heb een pas voor je apart gehouden, dan kun je direct aan de slag. Mocht 
je vragen hebben, ik zit meestal daar in die groene wagen. Als je even aanklopt, 
kun je gewoon langskomen.’ Op zoek naar Stef!

Bij elke vrijwilliger keek hij op het shirt op zoek naar de naam, niet iedereen had 
een naam duidelijk erop staan, daar vroeg hij het aan, maar een Stef kon hij niet 
vinden. Waar liep die vent toch? Plotseling botste hij tegen een oude man aan. ‘Kijk 
toch eens uit, kind’ riep hij vol afkeer. Op zijn KD-shirt stond Pim. Tommie schrok, 
werd rood, mompelde sorry en liep gauw door. Wat een onaardige man. Hij leek ook 
helemaal niet op zijn plek hier. 

‘Tommie!’ He, Tommie! Hier ben ik!’ Verbaasd keek Tommie om zich heen en zag 
verderop Emma op een hut van twee verdiepingen hoog naar hem zwaaien. 
‘Wow, is dat jouw hut!?’
Enthousiast liep Tommie naar Emma toe om de hut te bekijken, zijn zoektocht naar 
Stef compleet vergeten. Emma gaf hem een rondleiding in de hut. Tommie was 
onder de indruk dat ze al zoveel gedaan had in 1 dag. ‘Heb je dat helemaal alleen 
gedaan?’.

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 
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‘Nee, natuurlijk niet! Ik ben samen met Thijs, Joelle en Tristan. Zij zoeken nu 
nieuwe pallets, zodat we een derde verdieping erop kunnen maken. 
Emma vertelde dat andere kinderen nog wel eens hamers ‘lenen’ of spulletjes 
willen pakken om zelf te verkopen. Daarom bleef ze bij de hut. In de verte hoorde 
Tommie ineens: ‘He STommie, ga eens aan de kant, je staat voor onze hut.’ Terwijl 
Tommie aan de kant ging zei Emma boos ‘Dat zeg je niet, hij heet Tommie, Tristan!’. 
Dankbaar keek Tommie naar Emma, maar was gauw afgeleid toen hij zag met wie 
Tristan een pallet aan het sjouwen was. De naam die op zijn gele shirt stond was 
Stef! 

Stef zag er een beetje chagrijnig uit. Een beetje mopperend hielp Stef met het 
sjouwen van de pallet ‘bij de volgende help ik niet meer hoor, dit kan je prima zelf’. 
Stef wilde al omdraaien maar Tommie hield hem tegen. ‘Wacht! Ben jij Stef? Mag ik 
je wat vragen?’ vroeg hij, terwijl het schaamrood hem al op de kaken kwam. 
 
‘Ja, ik ben Stef, wie wil dat weten?’ antwoordde Stef bruusk. ‘Ja, ik ben Tommie.. en 
ik … ja ik uh… ik had een vraag’ stamelde Tommie. 
‘Zeg het maar’ zei Stef. Tommie liep met Stef mee en twijfelde. Vragend keek Stef 
hem aan. ‘Ik ben journalist van het Kinderdorp Dagblad en ik heb gehoord dat u 
wat informatie heeft voor een verhaal dat ik aan het onderzoeken en schrijven ben.’ 
Met opgetrokken wenkbrauwen keek Stef de jongen aan. Tommie ging verder over 
‘een geheime bron’, het verhaal en hoopte op meer informatie.
 ‘Ik weet weinig, maar ik hoorde aantal kinderen praten over een plan van hun 
broers dat ze langs zouden komen om het huttendorp roze te verven. Gelukkig zijn 
ze niet geweest vannacht. We houden het goed in de gaten jongen’ antwoordde 
Stef.  

‘Welke kinderen waren het?’ ‘Even denken, ja, volgens mij die jongens bij dat 
groepje daar’. Tommie keek naar de kant waar Stef naartoe wees. Even kreeg hij 
een kleine hartklopping. Dat was het vriendengroepje van Emma! Zouden hun 
broers echt alle hutten willen verpesten....?! 

LEKKER LEZEN: TOMMIES AVONTUURLEKKER LEZEN: TOMMIES AVONTUUR

LEES MORGEN VERDER....

 
Lieve Tommies Avontuur.  
Blij dat je gekomen bent.
Goed idee om eerst rustig rond te kij-
ken. Gisteren was het fiets-op-slot-zet-
ten voor kinderen ver weg. Gelukkig 
hadden ze frikandellen als warme hap.  
Ik vind de honden die kunnen helpen 
het leukst.  
Groetjes uit onze hut. Kees, 65 jaar.
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een nederlan-
der een belger 
en een duitser 
staan op een 
duikplank ze 
mogen ieder 

iets wensen de nederlan-
der wenst bier en beland 
in een zwembad vol bier 
de belger wenst sapanje 
en beland in een zwem-
bad vol sapanje de duitser 
wil ook iets wensen maar 
glijd uit en zegt cit en be-
land in een zwebad vol cit!  
fedde haitsma , 7 jaar
 

Hoe hou je een 
oen bezig?
antwoordt:-
zeggen dat er 
een snoepje in 
de hoek in een 

ronde kamer ligt   
Soof Sietsma, 10 jaar
 

ik ben nu in 
kinderdorp. ik 
heb geen lunch 
mee en ik heb 
honger  
hanna, 10 jaar

 
Welkom in het 
leukste onder-
deel van het 
Kinderdorp, de 
Drukkerij!
Hier kun je een 

stukje typen voor in het 
Kinderdorps Dagblad.
Je kunt een leuke email of 
zelfs een brief naar huis 
sturen.
Mocht je hulp nodig heb-
ben, vraag dan even 
iemand met een geel 
t-shirt.  
drukkerij, 18 jaar
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Kom je morgenavond ook naar de optocht en het kampvuur? We verzamelen 
donderdag om kwart voor zeven op de parkeerplaats van voetbalvereniging 

Bennekom aan de Achterstraat, daar begint de optocht om 19 (zeven) uur. We 
vieren de verjaardag van Kinderdorp. Dus neem feesthoedjes, slingers en 

andere feestspullen mee! 
 

We lopen vervolgens 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 het Kinderdorpterrein aan de 
Achterstraat! 

 
De optocht duurt ongeveer een half uur, dus tot half 8. Na de optocht begint onze 

kampvuuravond! Deze wil je niet missen. Grote mensen zijn ook welkom. De 
kampvuuravond duurt tot ongeveer 21 (negen) uur.

Hutnummer 50 is gevonden! Deze hut is van Floris, Mees en Mees (allemaal 7 jaar 
oud). Ze zijn voor het eerst bij Kinderdorp en vinden vooral het huttenbouwen heel 

leuk. Dat komt goed uit met zo’n speciaal hutnummer! 
 

Hut 50 gaat 3 verdiepingen krijgen en ook een winkel. Hij is ook al 2 keer opnieuw 
gebouwd. In de hut is een speciale kapstok: niet voor jassen, maar voor hamers! 

 
Omdat de hut nog niet af was, staat hij (nog) niet op de foto. Maar de trotse 

bouwers wel! Van links naar rechts zie je Floris, Mees en Mees. Of Floris, Mees en 
Mees. Dat mag je zelf kiezen. Gefeliciteerd met dit unieke nummer, jongens!

DONDERDAG: OPTOCHT EN KAMPVUURDONDERDAG: OPTOCHT EN KAMPVUUR

HUTNUMMER 50 OP KINDERDORP 50HUTNUMMER 50 OP KINDERDORP 50



1Kinderdorps Dagblad - 50 jaar Kinderdorp Bennekom     Augustus 2022

Pagina 24

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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Ik heb best 
vaak een hut 
gebouwd, maar 
dat zag er niet 
uit:). Maar ik 
ben nu trots op 

de hut. Het is best mooi! 
Mieschien had ik het an-
ders verwacht, maar het 
is goed:). We zijn nu be-
zig met de boven dieping. 
Annalia, 10 jaar
 

Op kinderdorp 
zijn er heel veel 
dingen te doen 
je kan sminken, 
knutselen je 
kan ook in de 

drukerij een brief of een 
stukje voor in de krant 
schrijven. er zijn ook elke 
dag lekkere dingen te 
halen bij het cafe je kan 
natuurlijk ook hutten bou-
wen en sport en spel spe-
len. er zijn ook nog veel 
meer dingen te doen. er 
is ook elke dag iets speci-
aals te doen zoals dat de 
hulpdiensten (Ambulance, 
politie enz...) op bezoek 
komen. fijn dag nog !  
Arwen, 10 jaar

 
tijdens het 
boterhamop-
eetprograma 
zijn er heel 
veel leuke din-
gen om naar te 

kijken! bijvoorbeeld flip 
vloger en een dans show 
en nog veel meer andere 
dingen   
Leonie, 8 jaar
 

Het is super 
gezellig  
Sanne  
Versseput, 11 
jaar

 
Hallo, dit is 
niet echt een 
duimpje, want 
onze zaag en 
hamer zijn ge-
stolen uit onze 

hut. Als jullie onze zaag 
en hamer vinden met op 
de zaag de naam Semme 
en op de hamer de naam 
Stefan Brouwer dan zou 
dat fijn zijn. Als je ze ge-
vonden hebt breng ze dan 
alsje alsje alsje blieft naar 
hut 91 of 51.

PS: Als je de hut niet kan 
vinden kan je ze ook naar 
de gevonden voorwerpen 
brengen.
Groetjes Semme en  
Stefan, 10 jaar

 
het is hier zo 
leuk dat het 
uit de daken  
sprong met 
de warme hap 
de sloopauto 

het sminken het bouwen 
wan een hut en ga maar 
door ik kan dit weeken 
doen het ie is de ont-
vanger:leukste ie is de 
typen en dansen ik kan 
derichten schrijven en 
me passy kwijt alles alles 
kan je er doen darom is 
kinderdorp zo leuk kom 
kom naar b de beste van 
nederland dikken dui-
men!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
jet de gries , 8 jaar
 

Ik en Sayenna 
zijn een hut 
aan het bouwen 
het is wel heet 
maar het is ook 
leuk

Groetjes de toekomstige 
sterren Chaeyelin en  
Sayenna, 1098 jaar
 

ik gin voor de 
irste kir naar 
kinderdorp en 
het was gewel-
dig  
 

anne-claire, 8 jaar

 
het is groen en 
skiet van de 
berg.  
Mirren dekker, 
8 jaar

 
Wat is zwaar en 
blauw

Antwoord don-
ker blauw  
 

Lauren caitlynn en romy, 
10 jaar
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In 1982, het 10e jaar, kwam op de eerste dag ome Willem naar het 
Kinderdorp (foto linksboven). Veel kinderen kwamen kijken naar het 
optreden. Maar ook heel veel kinderen gingen door waar ze mee bezig waren. 
Bouwen, spelen en vrijheid gaan soms boven het optreden van een bekende 
artiest. Zo liet het Kinderdorp toen al zijn kracht zien. 

Bij de opening lag Jan R., een bekende Kinderdorpmedewerker, voor de 
ingang te slapen (foto rechtsonder). Toen hij eindelijk wakker werd, werden 
er 200 postduiven de lucht in gelaten. 

De burgemeester in dat jaar was Martijn Meijlink en het geld had de naam
Wibber. Per dag kwamen er gemiddeld 630 kinderen. Een dagkaart kostte fl. 
3,- (€1,35) een weekkaart fl. 10,- (€4,55). 

De leiding droeg zoals alle jaren gele T-shirts. Shirts met het logo van het
Kinderdorp er op. De bekende duim. Zo was en is de leiding altijd goed te 
herkennen. Ouders kwamen op bezoek (foto rechtsboven). 

De kinderen bouwden, renden over het terrein, deden mee aan het 
songfestival, knipten, plakten, traden op in de toneeltent, maakten muziek, 
speelden sport en spel of zandbak (foto linksonder), deden mee aan de 
fietscross of het waterballet en leefden zich uit op de sloopauto.

TWASTOF EN TISTOF: KINDERDORP IN.... 1982TWASTOF EN TISTOF: KINDERDORP IN.... 1982
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Ik was bij Dan-
ny, van Justitie.
Vraag 1: ‘Wat 
doe je nou pre-
cies?’
‘We brengen de 

criminelen naar de ge-
vangenis, het ziekenhuis, 
enz.’
Vraag 2: ‘Hoe lang doe je 
dat al?’
‘20 jaar. Maar ik vind  het 
nog steeds leuk!’
Vraag 3: ‘Wat is het be-
langrijkste dat je moet 
doen?’
‘Focussen. Als je dat ver-
geet, raak je zo iemand 
kwijt!’
Vraag 4: ‘Wat vind je van 
je werk?’
‘Geweldig. Echt geweldig!’
Vraag 4: ‘Wat is het leuk-
ste aan je werk?’
‘Als een crimineel heel erg 
aggresief is en we diegene 
weer kunnen kalmeren.’
Vraag 5: ‘Moet je wel eens 
de sirene aan zetten?’
‘Ja. Als iemand zich ineens 
niet goed meer voelt, of 
te aggresief wordt.’  
Stefan Brouwer, 10 jaar

 
Dinsdagmiddag 
kwamen er 
ineens 1600 
ijsjes tegelijk. 
Een kadootje 
van PLUS 

Bennekom. Er waren 
een boel verschillende 
smaken. Ik vond ze 
allemaal lekker. 
Groetjes Tommie
 

Wat zit er 
tussen water 
en vuur in? EN 
Thies, 10 jaar


