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Voorwoord  

Hoi allemaal,  
 
Het is weer zover, kinderdorp Angeren 2018! Het thema van dit jaar is 
Piraat, aaaargh! We gaan er weer een fantastische, onvergetelijke week 
van maken!  
 
Allereerst wil ik mezelf even voorstellen. Ik ben Fieke Geene, 24 jaar en 
nu 4 jaar bestuurslid van het Kinderdorp. Als kind heb ik vroeger altijd 
mee gedaan en vond deze week de leukste week van het jaar! Ik was 
liever lekker actief buiten bezig dan binnen. Ik was daarom ook 
verdrietig toen ik niet meer mee mocht doen toen ik te oud werd (de 
nieuwe oplossing hiervoor volgt nog). Daarom stond ik als 14 jarig 
meisje al voor de poort van het Kinderdorp, samen met Rachel Arissen, 
ook bestuurslid, om te vragen of ik begeleider mocht worden. Helaas.. 
We waren te jong. Na een jaar wachten mochten we dan eindelijk weer 
terug keren naar het kinderdorp, dit keer als begeleider. Ik was altijd 
al verantwoordelijk aangelegd doordat ik veel kleine nichtjes en neefjes 
had en stiekem vond ik de activiteiten zelf ook nog erg leuk. Na 
ongeveer 4 á 5 jaren als begeleider, werd ik op mijn 19e gevraagd voor 
het bestuur. Ik kijk altijd erg uit naar het kinderdorp. Samen met de 
kinderen, begeleiders en het bestuur maken we er een leuke week van! 
 
Wat ik het mooiste vind aan het kinderdorp? 
De glimlach van alle kinderen tijdens de week, de schik die ze hebben. 
Daar krijg je zoveel verdoening van. Dat is waar we het uiteindelijk 
allemaal voor doen. Voor kinderen die niet op vakantie kunnen is het 
super dat zij een soort van vakantieweek bij ons kunnen meemaken. 
Ook voor ons als bestuur voelt het aan als een soort vakantie. Wij 
slapen namelijk vanaf de opbouw op het terrein, een soort kamperen 
dus. Dit is altijd een grote gezellige boel.  
Als begeleider heb ik ‘vroeger’ vriendschappen gesloten met andere 
begeleiders. Nu als bestuurslid vind ik het super als dit onder de 
begeleiders ook gebeurd. Zo heb je bijvoorbeeld de vriendengroep KDA-
crew, deze groep is, onder andere, ontstaan door het Kinderdorp! Ze 
komen elk jaar als groep weer terug om te helpen en sommige vragen 
hier zelfs vakantie voor aan, daar wordt je toch blij van?! 
Daarnaast vind ik de indruk die je als begeleider achterlaat bij de 
kinderen prachtig. Als je in Angeren loopt en je hoort opeens: ‘Kijk 
mama, zij is van het Kinderdorp!’ Dan moet ik altijd even grinniken.  



Wij hebben een heel jong bestuur en zorgen elk jaar voor 
veranderingen en nieuwe investeringen. Dit jaar hebben we 
bijvoorbeeld geïnvesteerd in een nieuwe WC-keet! Daarnaast proberen 
we ook 2 nieuwe dingen uit. Als eerste project ‘De hulpjes’. Dit is 
bedacht zodat kinderen die te oud zijn om mee te doen aan het 
kinderdorp, maar te jong om mee te helpen als begeleider, ook nog wat 
kunnen betekenen voor het Kinderdorp. Natuurlijk hopen wij dan ook 
stiekem dat ze later blijven hangen als begeleider. Ook hebben we iets 
nieuws bij de playbackshow. Tijdens de pauze(s) houden we een veiling 
om wat extra inkomen te krijgen. Hier mag je dus bieden op diverse 
prijzen. De hoogste bieder gaat er met de prijs vandoor.  
 
Die extra inkomsten hebben we hard nodig aangezien we volgend jaar 
een jubileum jaar!! hebben! Kinderdorp Angeren bestaat dan 40 jaar! 
We willen dan natuurlijk nog groter uitpakken dan normaal. Wij en de 
kinderen zijn onze sponsoren daarom ook héééél erg dankbaar voor de 
steun die we ieder jaar van jullie krijgen! 
 
Tot slot wil ik natuurlijk iedereen een hele veilige, fijne en gezellige 
Kinderdorpweek toewensen. Er staan weer vele leuke activiteiten op de 
planning en natuurlijk hopen we dat het weer ons goed gezind is. Ik 
heb er in ieder geval weer mega veel zin in. We gaan er met z’n alle 
weer een top week van maken! 
 
Liefs, 
Fieke Geene 
 
 

  



Thema 
Dit jaar is het thema ‘Piraat’’ 
Aaargh! Dus verander jezelf in een 
stoere piraat en ga met ons mee op 
avontuur!  
 
Ouders 
Het kinderdorp heet natuurlijk niet 
voor niets Kinderdorp. Het is echt 
bedoeld voor de kinderen! Wij 
snappen dat u als ouder 
nieuwsgierig, bezorgd etc. bent. 
Toch verzoeken wij de ouders van 
onze KDA’ers zich zoveel mogelijk 
buiten het terrein te begeven. 

Wij houden rekening met de 
veiligheid van uw kind(eren) en 
zorgen dat ze moe en voldaan 
opgehaald kunnen worden. 
Natuurlijk hebben wij wel vaste 
momenten dat u wel het 
Kinderdorpterrein op kunt gaan. 
Ouders zijn van harte welkom op: 
-Zaterdagochtend tot ca 10:30 uur 
om mee te helpen bouwen. 
-Zondagmiddag vanaf 14:00 uur 
tijdens de Fancy Fair. 
-Donderdagmiddag vanaf 15:00 
uur tijdens het afbreken van de 
hutten 
-Donderdagavond vanaf 19:00 uur 
om de playbackshow bij te wonen. 
 
Parkeren 
Kom u uw kinderen met de auto 
ophalen, dan graag parkeren op 
het kermisterrein en niet in de 
Zahnstraat, dit alles voor de 
veiligheid voor de kinderen.  
 
Veilig oversteken 
Om iedereen ’s middags en ’s 
avonds veilig thuis te krijgen zetten 
wij een aantal begeleiders in. Wij 
verzoeken jullie dan ook zoveel 
mogelijk gebruik te maken van de 
oversteekplaats. Deze 

oversteekplaats is het zebrapad 
ter hoogte van Fysiotherapie van 
der Ploeg en Witjes Adviesgroep. 
 
Gevonden voorwerpen 
Wij raden aan dat iedereen zijn of 
haar naam op de spullen zet die 
meegenomen worden naar het 
KDA-terrein. Als er dan iets kwijt 
raakt is het makkelijker om terug 
te vinden. Op het podium staat een 
bak waarin men de gevonden 
voorwerpen kan vinden.  
 
EHBO 
Natuurlijk proberen we met z’n 
allen ongelukken te voorkomen, 
maar een ongeluk zit in een klein 
hoekje. In de keukentent zal dan 
ook altijd iemand aanwezig zijn 
met een EHBO diploma.  
 
Internetsite 
Benieuwd naar foto’s van het 
kinderdorp? Bekijk de internet site 
op: www.kinderdorpangeren.nl of 
vindt ons leuk op facebook: 
Kinderdorp Angeren. Onze 
huisfotograaf Henk maakt 
prachtige foto’s! 
 
Kapitein 
Dit jaar wordt er een kapitein van 
het piratendorp gekozen. De 
kapitein wordt door alle begeleiders 
uitgekozen. Zorg dus voor zoveel 
mogelijk stemmen, wees creatief! 
Als kapitein krijg je speciale taken 
zoals; de Kinderdorpvlag omhoog 
hijsen, snoepjes uitdelen, jurylid 
zijn bij de playbackshow en helpen 
om prijzen uit te delen bij de Fancy 
Fair!  
 
 
 
 
 
 

http://www.kinderdorpangeren.nl/


De goed uitgeruste Piraat 
 

• Heeft erg veel zin om naar 
het piratendorp te gaan.  

• Is lief voor alle begeleiders! 
• Is ook lief voor alle andere 

piraten kinderen! 
• Doet aan alle spellen mee.  
• Zorgt altijd dat hij zijn 

polsbandje om heeft. 
• Heeft bij mooi weer een pet of 

iets om je tegen de zon te 
beschermen, en bij slecht 
weer regenkleding.  

• Heeft iedere dag een setje 
droge kleren en een 
handdoek bij.  

• Heeft op alle spullen 
zijn/haar naam staan.  

• Draagt stevige dichte 
schoenen. (bij open schoenen 
worden de ouders gebeld om 
dichte schoenen te brengen!) 

• Heeft een hamer en spijkers 
bij.  

• Heeft een drinkbeker bij 
zodat deze gevuld kan 
worden bij de ranjakan.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programma 
 
Activiteitenplan Kinderdorp Angeren 2018 (11 augustus t/m 16 augustus) 

 

 

 

 

 

 Ochtend  Middag Avond 
Zaterdag 
11-08 

Hutten bouwen 
let op: hamer en 
spijkers mee 
 
9:00 – 12:00 

Hutten bouwen 
Let op: hamer en 
spijkers mee 
 
13:30-17:00 

 

Zondag 
12-08 

Hutten bouwen 
Let op: hamer en 
spijkers mee 
 
10:00 - 12:00 

Fancy fair 
Tip: Neem je ouders & 
familie mee  
 
14:00-18:00 

 

Maandag 
13-08 

Koken & Creatief 
Let op: eierdoosje mee 
 
9:00 – 12:00 

Koken & Creatief 
Let op: eierdoosje mee 
 
13:30 – 17:00 

Avondprogramma 
Leeftijd: 9 t/m 13 
 
19:00 –  21:00 

Dinsdag 
14-08 

Polder 
Let op: Extra kleding, 
handdoek + 
lunchpakket in een 
rugzak (geen plastic 
tas) 
 
9:00 – 17:00 

Polder 
Let op: Extra kleding, 
handdoek + 
lunchpakket in een 
rugzak (geen 
plastic tas) 
 
9:00 – 17:00 

 

Woensdag 
15-08 

Speeldag 
Let op: Extra kleding, 
handdoek  
 
9:00 – 12:00 

Speeldag 
Let op: Extra kleding, 
handdoek. 
 
13:30 – 17:00 

 

Donderdag 
16-08 

Speurtocht & 
Toneel 
Let op: Lunchpakketje 
mee 
 
9:00 – 15:00 

Speurtocht & 
Toneel 
Let op: Lunchpakketje 
mee 
 
9:00 – 15:00 

Playbackshow 
Tip: Neem je ouders en 
familie mee   
 
 
19:00 – 21:00 



 

Fancy Fair  
Op zondag beginnen we om 14:00 
uur met onze traditionele Fancy 
Fair. Het Rad van Fortuin, leuke 
kleine spellen, een eettent met 
lekkere hapjes en drankjes en een 
hoop gezelligheid staan weer voor 
jullie klaar. De kosten om mee te 
doen aan het rad en deze spellen 
zijn veelal laag (tussen de € 0,10 en 
€ 5), vandaar ook aan iedereen het 
verzoek om met kleingeld en gepast 
te betalen. Zet dus allemaal je 
spaarpot op de kop en neem je 
kleingeld mee!  
 
Lunchpakket 
Op dinsdag en donderdag zullen de 
kinderen tussen de middag niet 
thuis komen eten. Geef op deze dag 
uw kind(eren) dan ook een 
lunchpakketje mee.  
 
Kleding 
Dinsdag gaan we weer de polder in. 
Meestal houden we het dan niet 
droog. Het verzoek aan iedereen om 
een extra setje droge kleding + een 
handdoek mee te nemen. Op 
woensdag, tijdens de speeldag, 
krijgen we ook vaak te maken met 
water op de attracties, dus ook hier 
graag een extra setje droge kleding 
mee. Bij mooi weer is een extra 
setje droge kleding geen overbodige 
luxe vanwege het zwembad.  
 
Vrijwilligers gezocht 
Wij hebben al een groep 
enthousiaste vrijwilligers die elk 
jaar komen helpen in de 
Kinderdorpweek, maar elk jaar zijn 
we ook weer op zoek naar nog meer 
versterking.  
 
Vind je het leuk om met kinderen 
(6 t/m 12 jaar) om te gaan en wil je 

eens wat anders? Heb je vroeger 
ook zo’n leuke week gehad als kind 
en ben je nu 13 jaar of ouder? 
Woon je in Angeren en omgeving? 
Kom dan eens een handje helpen 
op het gezellige Kinderdorp. Het is 
een week voor de kinderen, maar 
ook zul je zelf een erg leuke tijd 
beleven!   
 
Begeleiders hebben een belangrijke 
rol tijdens het Kinderdorp, zonder 
begeleiders kunnen we GEEN 
Kinderdorp organiseren.  
 
Hulpjes 
Dit jaar hebben we naast 
begeleiders ook hulpjes. Kinderen 
van 13 en 14 jaar kunnen nu ook 
wat betekenen voor het kinderdorp! 
Lijkt het je leuk om de begeleiders 
te helpen bij bijvoorbeeld creatief of 
polder, schrijf je dan nu in als 
hulpje!  
Als hulpje krijg je géén 
verantwoordelijkheid over de 
kinderen, je zult ten alle tijden 
begeleidt worden door de oudere 
begeleiders of het bestuur.  
 
Polsbandje 
Tegenwoordig krijgen de kinderen 
een polsbandje i.p.v. een kaartje 
met een touwtje. Dit ivm de 
veiligheid van de kinderen en 
omdat dit effectiever werkt.  
Het verzoek om dit bandje aan 
het einde van de dag niet kapot 
te trekken! Het is namelijk veel 
werk om voor elk kind een nieuw 
bandje te maken. Wees dus zuinig 
op de polsbandjes!   
 
 
 
 
 



Playbackshow 
Ook dit jaar ontbreekt de 
spetterende playbackshow niet, 
gepresenteerd door Bryan Smit! Let 
dus goed op bij wie je je kan 
opgeven.  
 
Veiling  
Dit jaar zullen we voor het eerst 
een veilig houden tijdens de 
pauze(s) van de playbackshow. Er 
wordt bijvoorbeeld een verwen 
pakket voor dames en een verwen 
pakket voor heren geveild!  
 
WC-keet 
Gedurende de kinderdorpweek kan 
iedere KDA‘er met hoge nood 
gebruik maken van de WC-keet, 
maar ook de rest van het jaar kan 
er gebruik van worden gemaakt. 
Er is namelijk de mogelijkheid om 
deze keet van ons te huren. Altijd 
handig wanneer er een feestje 
gevierd wordt. De opbrengst komt 
ten goede aan het kinderdorp. 
 
Meer info bij Dick & Yvonne 
Hermsen (telefoonnummer: 026-
3253043). 
 
P.s. Dit jaar is er door de mannen 
hard gewerkt aan een nieuwe WC-
keet! Kom hem bewonderen!  
 
Afbreken 
Aan elk kinderdorp komt ook weer 
een eind. De hutten die door de 
kinderen vakkundig met 
honderden spijkers in elkaar zijn 
gezet, moeten ook weer afgebroken 
worden. Aangezien wij dit niet 
alleen kunnen, doen wij bij deze 
een beroep op sterke vaders en 
moeders, broers en zussen, 
oma’s en opa’s en ooms en 
tantes.  

Vanaf 15:00 uur bent u welkom 
om ons te helpen en het 
kinderdorp weer om te toveren tot 
weiland waar de dieren weer lekker 
in kunnen razen. 
Wij rekenen op een grote 
opkomst, zodat we snel klaar 
zullen zijn en de playbackshow 
op kunnen bouwen. 

Voor de ouders die komen helpen 
wordt voor een lekkere warme hap 
en een drankje gezorgd. 
 
Komt u helpen, laat dan uw 
kinderen thuis. Dit i.v.m. de 
gevaarlijke situaties bij het 
afbreken. 
 

Kleurwedstrijd 
Lever de kleurplaat in t/m 
woensdag 15 augustus bij de 
keukentent. De winnaar wordt 
bekend gemaakt tijdens de 
playbackshow en krijgt een leuk 
prijsje. Ook horen we graag of jullie 
nog ideeën, tips, of aanvullingen 
hebben voor volgend jaar   
 
De kleurplaat vind je op de laatste 
pagina van dit krantje. 
 
Contact  
Tel: 0627255436 
Email: 
kinderdorpangeren@gmail.com 
Facebook: Kinderdorp Angeren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Kleurwedstrijd Kinderdorp Angeren 2018 
Naam: .......... 
Leeftijd: .......... 
Ideeën: ........... 
 
 
 
 
 
 
 
 


