
 

 
 
 
 
 
 
 

Nieuw bestuurslid 
Sinds dit jaar is het bestuur van Stikido versterkt 
met Guusje Roelofs. 

“Mijn naam is Guusje Roelofs en vanaf dit jaar zal 

ik onderdeel uitmaken van het bestuur van 

Stikido. In 2004 heb ik voor het eerst zelf meege-

daan aan Stikido en vanaf 2015 heb ik elk jaar 

geholpen als leider. Om het kinderdorp nu vanaf 

een andere kant mee te maken vind ik ontzettend 

leuk en ik heb er heel veel zin in om er samen 

weer een geslaagde week van te maken!” 

Stikido 
Het kinderdorp wordt georganiseerd door Stikido. 
Voor vragen, opmerkingen, gevonden voorwer-
pen of ideeën; spreek een van de bestuursleden 
aan op het veld of mail. 
 
Contactgegevens 
Stikido 
p/a Moniek te Boekhorst  
van Bijlandtstraat 15  
6686 CG Doornenburg  
info@stikido.nl  
www.stikido.nl  
0615125401 (Moniek) (alleen tijdens de kinder-
dorpweek) 
 

 
Stikidobestuur 
Het bestuur bestaat uit: Guusje Roelofs, Carmen 
Leenders, Hidde Vermaas, Sandra Pruijn, Pa-
trick Visch, Moniek te Boekhorst, Jannis Maters 
en Stijn van Driel  (niet op de foto).

Programma kinderdorp 
 

Maandag 12 augustus  
09:00 – 16:00 uur  
“Welkom op de Stikihoeve”  
 
18:00 – 19:00 uur  
Ouderkijkavond  
“Heel Stikido Bakt”  
 
Dinsdag 13 augustus  
09:00 – 16:00 uur  
“Boerderijdieren”  
 
18:30 – 19:30 uur  
“Visavond “ 
 
Woensdag 14 augustus  
09:00 – 16:00 uur  
“De slag om de Stikihoeve” 
 
Donderdag 15 augustus  
09:00 – 16:00 uur  
“Boerenpret”  
 
Vrijdag 16 augustus  
09:00 – 14:30 uur  
“Boerenbruiloft”  
 
18:00 – …:…. Uur  
“Boerenbruiloft” 
 
Zaterdag 17 augustus  
08:00 - … uur  
“Opruimen!” 
 
17 t/m 21 augustus 2020 
46e kinderdorp 



INFO 
 
 

Het is weer zover: het 45ste kinderdorp staat voor de deur! De vakan-
tie zit er bijna op, maar we gaan nog één week helemaal los. Met 

deze Stikido-info willen wij ouders informeren over 
de komende kinderdorpweek. De Stikido-info is 
het officiële informatiebulletin van Kinderdorp 

Doornenburg. Het kinderdorp vindt dit jaar plaats 
van 12 tot en met 16 augustus, met als thema: 

 

 
 

Maandag – Welkom op de 

StikiHoeve! 

Op maandag gaan we boerderijen 
bouwen op de StikiHoeve. Een 
paar dingen om in acht te nemen 
bij het hutten bouwen op maan-
dag: 
1 Spijkers i.p.v. schroeven; 
2 Niet spijkeren in bomen; 
3 Geen spijkers in de zeilen; 
maak gebruik van touw voor de 
bevestiging. Touw is verkrijgbaar 
onder de groene tent. 

 
Hutfoto’s op maandag  
Op maandag wordt in de lunch-
pauze bij iedere hut een groeps-
foto van alle kinderen in de hut ge-
nomen. Deze foto’s worden op 
onze Facebook pagina gezet, leuk 
voor de ouders! 
                                                               
 

Maandagavond Heel Stikido 
Bakt! 
Op maandagavond is er een kijk-
avond voor iedereen die benieuwd 
is wat er op maandag allemaal op 
het kinderdorpterrein is gebeurd. 
De kijkavond duurt van 18:00 tot 
19:00 uur. Alle kinderen mogen 
een taart, cake of iets anders lek-
kers bakken, en de jury kiest dan 
een winnaar! Voor koffie en thee 
wordt gezorgd!  
 

Dinsdag - Boerderijdieren 

Vandaag gaan de jonge kinderen 
eropuit naar een echte kinderboer-
derij! De oudere kinderen gaan ka-
noën, dus neem je zwemkleren 
mee! Daarnaast vermaken we ons 
op het veld met oud-Hollandse 
spellen. Ook kiezen we vandaag 
de mooiste boerderij tijdens de 
mooiste hut verkiezing! Wil je een 
boerderij-kijkdoos maken, neem 
dan vandaag een schoenendoos 
mee! 



Viswedstrijd 
Op dinsdagavond 13 augustus or-
ganiseren we in samenwerking 
met visclub Lotus Vulgaris een vis-
wedstrijd aan de Linge bij het kas-
teel. Voor hengels wordt gezorgd, 
maar je mag natuurlijk je eigen 
hengel meenemen. Het is niet de 
bedoeling dat de vissen van tevo-
ren gevoerd worden!  
 

Woensdag – De slag om de 

Stikihoeve 

Op woensdag is er kans op nattig-
heid en is het verstandig om 
zwemspullen mee te nemen. 
Daarnaast komen ook een bad-
handdoek en (bad)slippers goed 
van pas, zodat je je af kunt drogen 
en niet met blote voeten over het 
veld hoeft te lopen. 
 

Donderdag – Boerenpret 

Vandaag gaan we ons de hele dag 
vermaken met allerlei spellen op 
het veld en bij het kasteel. Het be-
looft een hele leuke en gezellige 
dag te worden, maar trek wel oude 
kleren aan die vies mogen wor-
den! Ook kun je oefenen voor de 
playbackshow van vrijdag! Heb je 
thuis een waterpistool? Neem 
deze dan vandaag mee! 
 

Vrijdag – Boerenbruiloft 

Vandaag zal er een echte play-
backshow zijn, dus laat 
je talenten zien! Alles 
mag, goochelen, dan-
sen, zingen... Elk kind 
mag zich één keer op-
geven voor de play-
backshow! 
 

Vrijdagmiddag tot 14:30 uur 
Anders dan op maandag t/m don-
derdag zal het programma op vrij-
dagmiddag om 14:30 uur afgelo-
pen zijn i.p.v. om 16:00 uur. Dit is 
vanwege de voorbereidingen die 
de organisatie moet treffen voor 
het avondprogramma. 
 
 

Boerenbruiloft met gezellig ter-
ras 
Op vrijdagavond is het feest! We 
sluiten het kinderdorp af met een 
rommelmarkt met een gezellig 
terras, een loterij met 
mooie prijzen en optre-
dens van de prijs-
winnaars van de 
playbackshow 
van vandaag. 
De muziek op 
deze avond 
wordt verzorgd 
door o.a. de 
Top2000 Band 
en BUD! 
 

 
Rommel na de Rommelmarkt 
Op vrijdagavond sluiten we het 
kinderdorp af met een feestavond. 
Die avond is er onder andere een 
rommelmarkt. Wij zien graag dat 
de niet verkochte spullen na af-
loop van de rommelmarkt weer 
mee naar huis worden genomen.  



BELANGRIJK EN 
NIET VERGETEN!  

 

Geen blote voeten op het veld 
Wij zien tijdens de week regelmatig 
kinderen over het terrein rennen op 
blote voeten. Zeker op woensdag wan-
neer er van het ene luchtkussen naar 
het andere wordt gehold. We doen ons 
best om samen met de kinderen het 
terrein zo schoon en opgeruimd moge-
lijk te houden. Toch zouden we graag 
zien dat kinderen nooit zonder schoei-
sel over het veld gaan. Een paar slip-
pers komt daarom altijd wel goed van 
pas! 
 
Zonnebrand en insmeren 
Het is belangrijk dat uw kind goed 
wordt ingesmeerd bij warm weer. 
Smeer uw kinderen daarom altijd in 
voordat ze naar het kinderdorp gaan 
en zorg dat ze zonnebrand mee ne-
men, dan kunnen de leiders zorgen dat 
ze de rest van de dag worden inge-
smeerd. 
 

Eten en drinken 
Het is de bedoeling dat de kinderen ie-
dere dag behalve donderdag hun ei-
gen lunchpakket meenemen. Meer-
dere keren per dag, zeker bij warm 
weer, wordt er voor ranja gezorgd. 
Hiervoor is het van belang dat kin-
deren een mok of beker meene-
men, voorzien van hun 
eigen naam. 
 
Houd je hut heel! 
We willen benadrukken dat het de be-
doeling is dat de hutjes op het kinder-
dorp pas op zaterdag 17 augustus af-
gebroken worden. Dit voorkomt troep 
en gevaarlijke situaties! 
 

Opruimen zaterdag 17/8 
Vele handen maken licht werk! Op za-
terdag 17 augustus ruimen we het kin-
derdorpterrein weer op. De hutjes wor-
den gedemonteerd, het afval gaat in 

de container en de herbruikbare spul-
len en onze inventaris gaan naar de 
opslag. Hulp is hierbij natuurlijk van 
harte welkom! We beginnen zaterdag-
ochtend om 8:00 uur en zorgen voor 
koffie en broodjes! 
 
Verlaten terrein 
Tijdens het kinderdorp is het de bedoe-
ling dat kinderen het veld niet verlaten, 
tenzij dit in het kader van het pro-
gramma is. Wij verzoeken ouders die 
hun kind gedurende de dag mee willen 
nemen dit aan de betreffende leider 
door te geven, zodat wij niemand ‘kwijt’ 
raken. Ook als uw kind een dag(deel) 
niet komt, zouden wij het fijn vinden als 
dit even wordt doorgegeven aan de lei-
der of aan een van de leden van het 
bestuur. 
 
EHBO 
Patrick Visch en Moniek te Boekhorst 
zijn gediplomeerd EHBO’er en verle-
nen namens Stikido EHBO. Sandra 
Pruijn is gediplomeerd BHV’er. Indien 
wij na een ongelukje vermoeden dat 
een bezoek aan de huisarts noodzake-
lijk is dan nemen wij vooraf contact op 
met de betreffende ouders. Zorgt u er 
daarom voor dat u bij de inschrijving 
een telefoonnummer opgeeft. 
 
Ouders op het veld 
Ook vaders en moeders vinden het na-
tuurlijk gezellig op het kinderdorp. Ou-
ders kunnen bij het halen en brengen 
gezellig even op het veld zijn. We 
snappen dat het moeilijk is het gezel-
lige kinderdorp te verlaten, maar de 
rest van de dag is toch echt alleen voor 
echte kinderen ☺  
 
Stikido Online 
De website van het kinderdorp is 
www.stikido.nl. Op deze site is infor-
matie te vinden over het kinderdorp en 
over Stikido, ook zijn hier de foto’s te 
vinden. Volg ons ook op Facebook 
(facebook.nl/stikido) en In-
stagram (@stikido). Ons e-
mailadres is info@stikido.nl 

http://www.stikido.nl/
mailto:info@stikido.nl

