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Lieve kinderfestivalkinderen en papa’s en mama’s 
 
Wat een rare tijd he, van de ene op de andere dag was je normale schooldag ineens een thuisdag. 
Kreeg jij ook je huiswerk via de e-mail of mocht je je boeken ophalen bij de juf? 
Lastig om naast papa/mama huiswerk maken en misschien had je daarnaast ook nog wel broertjes 
en zusjes die druk om je heen rondjes renden. 
Nu is het lekker vakantie we kunnen niet allemaal met het vliegtuig of met de auto naar de 
camping, gelukkig kunnen we in Bussum ook genoeg buitenspelen en leuke dingen doen. 
 
Wij hebben heel erg hard gewerkt om dit jaar een Kinderfestival te maken maar zoals jullie vast 
al van papa en mama gehoord hebben kan dat dit jaar niet, we missen jullie en de toffe hutten op 
het veld, de vele waterspellen en de superstormbaan, de overheerlijke tosti’s maar vooral de 
fantastische middagen met zijn allen in het zwembad. 
 
Wij hopen dat jullie ons ook missen en om dat verdriet een klein beetje te verzachten hebben 
we voor jullie een speciale krant gemaakt vol met dingen die we op het kinderfestival ook doen, 
er zit zelfs een speurtocht in waar je een prijs mee kunt winnen! 
 
Heel veel plezier met deze speciale krant. 
Laat ons weten wat je van de krant vindt via onze website www.kinderfestival.com/contact/ of 
via de facebookpagina https://www.facebook.com/Kinderfestival.Bussum/. 
 
Een hele fijne zomer en tot 2021. 
Lieve groetjes, 
Alle vrijwilligers van het Kinderfestival.
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Over ons 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

Hoi allemaal, ik ben Eddie. Tijdens een Kinderfestival ben ik vooral bezig met alles 
rondom het Zwemmen. Iedereen moet het naar zijn zin hebben en het moet 
natuurlijk ook veilig zijn. Buiten het zwemmen om ben ik op de achtergrond 
aanwezig, zorg ik voor techniek en spring bij waar nodig. Bij de Hutten zul je me 
iets vaker zien, daar is het allemaal 15 jaar geleden voor mij begonnen. 

Mijn naam is Francis ik ben voorzitter van de stichting kinderfestival. Iedereen 
mag bij mij komen met vragen, wensen, klachten, ideeën of gewoon voor een 
praatje. 
Ik houd van kopjes zand thee, vindt waterspelletjes heerlijk en doe graag mee met 
het touwtrek gevecht van jullie tegen de leiding. 
Tijdens het kinderfestival loop ik rondjes op en om het veld om te kijken of jullie 
allemaal lekker spelen/knutselen/bouwen of gewoon lekker chillen in de autobanden. 
Ik vraag en kijk of iedereen het naar zijn zin heeft of dat er misschien iets 
geregeld moet worden en dat ga ik dan doen of ik zorg ervoor dat het door de lieve 
vrijwilligers gedaan wordt. 
Mocht je me niet kunnen vinden dan ben ik misschien wel bij de kleuters, daar is 
het voor mij allemaal begonnen "de liefde voor het kinderfestival". 
 

Ieder jaar ben ik er wel bij, vanaf jaar 1988 op het Kinderfestival. 
Ik ben Audrey en doe de catering en snoep op het veld. Maak de tosti's kaas of 
ham kaas, zorg dat er chips, mentos, snoepzakjes en drinken is tijdens 
kinderfestival. 
Maak de lunch voor de vrijwilligers dat is tosti of broodje gezond. 
In de middag ga ik altijd en iedere dag mee zwemmen en ben zeker geen onbekende 
in het zwembad bij de kinderen met diploma. 
Als jullie weer naar huis gaan dan begin ik aan het avondeten, voor onszelf zodat 
iedereen in de 2.5 week kinderfestival dat we op de hei zijn goed en voedzaam te 
eten krijgt.  
 
 

Hoi hoi ik ben Edwin en al vele jaren vrijwilliger bij het Kinderfestival. Sinds enkele 
jaren ben ik chef hutten en zorg ik voor vele algemene taken, van het opbouwen van 
het veld tot boodschappen doen. 

Voor het Kinderfestival ben ik mede verantwoordelijke voor alles wat bij Sport & 
Spel gebeurd. Het leukst vind ik het om te zien als jullie zo enthousiast en soms 
zelfs fanatiek aan het spelen, huttenbouwen of knutselen zijn! Daar word ik echt 
blij van "#$%.  In de voorbereidingen voor een nieuw Kinderfestival vind ik het super 
leuk om nieuwe spelletjes te bedenken, zoals b.v. het ‘voet- sjoelen’ en dan te zien 
dat jullie er zo veel plezier mee hebben! Ik vind het altijd leuk om jullie ergens mee 
te helpen en de leuke knutsels die ik soms van jullie krijg hebben een bijzonder 
plekje. Jammer dat we elkaar dit jaar niet zien! Misschien tot volgend jaar en in de 
tussentijd veel plezier met het Kinderfestival op papier en een hele fijne 
zomervakantie!! Doei doei! Groetjes, Florence    
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Hoi, ik ben Jaron en ik ben al bijna net zo lang op Kinderfestival als Audrey. In al 
die jaren heb ik al best een hoop verschillende dingen gedaan, kleuters, creatief, 
hutten en catering.  
 
Je ziet me nu meestal ‘s ochtends bij de kassa, als je je naamkaartje ophaalt. Ik 
zorg voor de veiligheid en help Francis als dat nodig is. Ook deel ik graag samen met 
Audrey de tosti’s uit tussen de middag. Als er een keer een ongelukje gebeurt, dan 
kom ik erbij om te troosten. En als het even kan ga ik mee zwemmen.  

Hoi ik ben Jeffrey,  
Ik ben via een stage bij zwembad de zandzee bij het kinderfestival gekomen. Dit 
beviel mij zo goed dat ik de jaren erna gekozen heb daar elk jaar weer te helpen. 
Ik sta zelf vaak bij sport en spel. Dit vind ik zelf ook het leukste om te doen lekker 
sportief doen met de kinderen en medevrijwilligers. 

Hi, ik ben Juliette.  
Als kind liep ik al rond op het Kinderfestival toen mijn ouders als vrijwilliger 
hielpen. Ik ben al jaren vrijwilliger en nu al een tijdje vast bij team Sport & Spel. 
Het liefst ren ik de hele dag rondjes met jullie en doe ik mee met alle spelletjes. 
Aan het eind van de dag ga ik mee zwemmen, daar ben ik de ene dag bij het 
duikplanken bad en de andere bij de niet-diploma’s. Ik vind het heel leuk om dan 
met jullie te spelen! Dit jaar kan ik jullie jammer genoeg niet op het veld zien 
spelen, maar volgend jaar gaan we het helemaal goed maken. Tot snel! Juliette 

Hoi, ik ben Kim en ben 22 jaar. Als klein meisje rende ik altijd al over het veld van 
Kinderfestival en dat kan je me nu ook zo zien doen. Ik maak namelijk onderdeel uit 
van het team Sport & Spel. Voor een sprintje, potje Levend Stratego, rondje over 
de stormbaan of een spelletje aan tafel kan je me altijd roepen. Ik ben in voor een 
gezellige klets en vind respect van twee kanten erg belangrijk.  
 
Buiten het Kinderfestival om sta ik voor de klas op de basisschool. Daar ben ik juf 
van groep 6 en dat doe ik met veel plezier.  
Je kunt mij herkennen aan mijn lach. Ik zeg maar altijd, een dag niet gelachen is 
een dag niet geleefd. Kom dan ook maar op met jullie beste grapjes! 
 
 

Hallo lieve kindjes. Wat een rare tijd zitten we nu in! Geen kinderfestival dit jaar 
en toch proberen we een beetje bij jullie te zijn. Door een super leuke krant uit te 
geven zodat we toch nog een beetje bij jullie zijn en jullie toch het gevoel hebben 
dat er een klein beetje kinderfestival is alleen dan net iets anders!! Wat had ik 
graag met jullie allemaal weer een super mooie hut gebouwd en jullie in spanning 
gelaten als ik weer zo’n rara prijs uitreiking aan het bedenken was. O wat keken 
jullie dan boos naar me als je niet gewonnen had! Volgend jaar hoop ik jullie allemaal 
weer te zien en jullie weer te helpen om de mooiste hut te bouwen van het 
kinderfestival! Ga jullie heel erg missen deze zomer. Maar maak er ondanks alles 
goed onvergetelijke zomer van! Ga lekker veel buiten spelen en geniet!  
Groetjes van Gert-Jan de Brandweerman 
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Hi, ik ben Melanie, 
Ik woon in Bussum en kom al van kinds af aan bij het kinderfestival. Nu ben ik 
vrijwilligster bij de kleuters bij het kinderfestival. Een zandtaartje maken en 
spelen in een modderpoel vind ik niet erg, Net als de kleuters. Het zwemmen en het 
knutselen is natuurlijk ook heel leuk! Hopelijk kan ik dat volgend jaar ook weer met 
jullie doen! 
 
 

Ik ben Saskia en ik doe samen met Ursula Creatief bij het Kinderfestival. Ik hou 
heel erg van knutselen. Ik werk ook als vrijwilliger bij de Kidsclub in de Uitwijk. 
Helaas gaat dit jaar niet door en moet ik jullie missen. Gelukkig zijn we al druk 
bezig met iets leuks verzinnen voor volgend jaar om te doen. 

Ik ben Ursula. 
Zo als vele van jullie weten zit ik in een rolstoel en cross ik al heel wat jaartjes 
over het veld van kinderfestival. 
Eerst als kind, toen als vrijwilliger bij de kleuters en nu sinds 3 jaar bij creatief 
wat ik erg leuk vind om te doen. Ik zorg er met Saskia voor dat jullie elk jaar weer 
mooie knutsels kunnen maken maar dit jaar gaat dat op andere manier. Ik zelf vindt 
het wel jammer maar niks aan te doen. Ik wens jullie een hele fijne vakantie en zie 
jullie volgende jaar zéker weer terug. 
 

Hallo boefjes, Max hier, die gekke jongen met de tatoeages. Ik wilde heel graag 
zwemleraar worden dus ik ging bij de zandzee stage lopen. En in die tijd deed ik 
voor het eerst mee met het Kinderfestival. Dat is al 5 á 6 jaar terug. Het was zo 
leuk met alle kinderen dat ik het ben blijven doen met veel plezier. Ik ga jullie 
allemaal heel erg missen dit jaar maar probeer er alsnog een feestje van te maken 
met je vrienden en familie. Lekker stoeien bij het water en sporten. Ik kan niet 
wachten tot we weer lekker gek kunnen doen met z'n alle op het veld. 
Groetjes, Max 
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Sport & Spel  
 
Over het hele veld worden er tijdens het 
Kinderfestival spelletjes gespeeld, van 
kwallenballen tot voetbal, van levensweg tot 
Levend Stratego. De hele dag lang rennen, 
vliegen en springen de kinderen over het 
veld van het ene spel naar het andere. 
 
 
 
 
Woordzoeker 

Vind de woorden in 
de woordzoeker en 
streep ze door: 
 
Bosspel 
Leestent 
Schaken 
Tikspel 
Voetballen 
Chillen 
Levensweg 
Spelletjes 
Touwtrekken 
Kwalleballen 
Prijzen 
Tenten 
Twister 
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Kruiswoordpuzzel 

 
Horizontaal Verticaal 
3. Soms gaan we ergens naartoe, 
bijvoorbeeld naar de brandweer 
5. Hier gebruik je je hamer en spijkers 
7. De kleur van de shirts van de 
vrijwilligers 
8. De vakantie waar Kinderfestival altijd in 
is 
11. Bijvoorbeeld Levend Stratego of een 
speurtocht 
12. De plaats waar Kinderfestival altijd is 
14. Alle mensen die bij het Kinderfestival 
helpen 
16. Dit krijg je te drinken bij de lunch 

1. Hier speel je wanneer je 4 of 5 jaar bent 
2. Hier komen we altijd schoon van terug 
4. Voor een pleister ben je hier 
6. Dit doen we altijd vlak voor de lunch 
9. Dit is al twee jaar afgelast vanwege de 
warmte 
10. De lekkerste maakt onze Ot voor je! 
13. Dit staat altijd in het midden van het 
veld 
15. Mascotte van het Kinderfestival 
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Speurtocht 
 
Het is tijd voor een speurtocht. Normaal 
doen we dit op het veld en in het bos, maar 
dat gaat nu dus even niet. Daarom hebben 
we hier een speurtocht over onze website. 
Stuur je antwoorden in en maak kans op een 
mooie prijs! 
 

1. Hoe heet het spel wat wij tussen de middag altijd spelen op het midden van het 
veld? 

2. Hoeveel kost een snoepje bij de snoepkraam? 
3. Wat krijg je tussen de middag te drinken van de leiding? 
4. Wat hebben de kleuters geknutseld op 23 juli 2019? 
5. Wat voor schoenen mag je niet aan op het huttenveld? 
6. Hoe heet het bad waar de kinderen zonder zwemdiploma’s en de kleuters zwemmen? 
7. In welk jaar is Kinderfestival begonnen? 
8. In welk jaar is Kinderfestival zelfstandig geworden? 
9. Zou je stage kunnen lopen op het kinderfestival? 
10. Welke traditie zal er dit jaar voor de derde keer op rij niet door kunnen gaan, maar 

dit keer niet vanwege de hitte? 
 
Stuur je antwoorden naar info@kinderfestival.com en wie weet win jij een mooie prijs! 
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Woordladder 
 

   1         B               

      2         I         

   3                     

    4   T                 

   5       F             

     6                      

   7   N             N      

                   

       8           E       

    9     H                   

 10               M            

  11                         E     

  12           E               

   13     C                 

   14               T        

    15                      

       16                 A   

    17           J             
18               I              

       19               

     20         D            

   21       L                    

1. Dit speel je op het grasveld 
2. Zit je netjes op te wachten… 
3. Daar kom je alleen met dichte 

schoenen 
4. Die gebruik je in alle kleuren in de 

creatent  
5. Ik ben de mascotte van het 

Kinderfestival 
6. Dit doe je niet droog 
7. Je gebruikt er papier, wol, kralen, 

veertjes voor 
8. Zij zitten achter een eigen hekje 
9. Goed mikken doe je hier 
10. Hier verzamelen we elke middag 
11. Dit spel doe je niet op het veld 
12. Onthoud je plaatje voor het… 

13. Watertoren, brandweer, bunker… 
14. Je hebt de "heen en weer" als je 

dit speelt 
15. Dit heb je nodig bij het bouwen 
16. Hier sta je graag in de rij 
17. Doe je schoenen uit voor het…. 
18. Draaien met kleuren… 
19. 2e donderdag gaan de hutten in 

…..... en vlam. 
20. Zij helpen en zorgen voor vurige 

waterpret 
21. Overgooien, nat worden en pret 

maken… 
 

De oplossing vind je op de laatste pagina.
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Hutten 
 
Tijdens het Kinderfestival worden er hutten gebouwd, dat doen we al jaren. Vlak voor het 
Kinderfestival wordt er een grote stapel pallets op het terrein gebracht. Op 
maandagmorgen staan de kinderen in de rij om te beginnen. Iedereen probeert zo snel 
mogelijk het beste plekje te krijgen en is aan het trekken in de pallets om zo goed 
mogelijke pallets voor hun hut te krijgen. Veel kinderen hebben voor het KF al bedacht wat 
ze willen gaan maken. 
 
Gereedschap kunnen de kinderen krijgen bij de 
vrijwilligers op het hutten terrein. Er kan 
volledig naar eigen inzicht getimmerd en 
gezaagd worden tot de lunchpauze, dan wordt 
er gezamenlijk gegeten en na de pauze kan er 
tot we met z’n allen gaan zwemmen nog lekker 
gebouwd worden. 
 
Dit herhaald zich iedere dag tot het einde van de week, en nog een keer in de 2e week. De 
1e vrijdag en de 2e woensdag is er een prijsuitreiking bij de hutten. De jury kijkt naar de 
mooiste en origineelste hut. Of een groep leuk samengewerkt heeft bij het bouwen van een 
hut en of alles netjes en goed opgeruimd is telt ook mee. 
 

Op de 2e woensdagavond haalt een groep 
vrijwilligers de hutten uit elkaar en maakt er een 
brandstapel van. (als we van de brandweer 
tenminste een kampvuur op donderdag mogen 
maken.) Op de donderdag en vrijdag wordt er 
extra aandacht aan Sport en Spel besteed. 
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Hutten tekening 
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Maak je eigen hut van ijs stokjes 
 
Benodigdheden  
Ca 100 ijsstokjes ( te koop bij action ) 
Krant of karton, lijm, verf, scherp mesje, liniaal 
 
Stap 1 

  
Plak de punten van 4 ijsstokjes aan elkaar  
Maak er 6 stuks van  
 
Stap 2 

 
Vul de rest op met ijs stokjes  
 
Stap 3 

 
Plak de punten van 3 ijsstokjes aan elkaar  
Maak er hier 2 van voor het dak  
 
Stap 4 

 
Plak de driehoeken op 1 vierkant  
Aan elke zijde 1  
 

Stap 5 

 
Plak 2 vierkanten op de driehoeken en vul 
de zijkanten op met stokjes  
 
Stap 6 

 
Maak samen met een ouder met een 
scherp mes raampjes en een deur 
 
Stap 6 

 
Plak de 4 vierkanten tegen elkaar  
 
Stap 7 

 
Plak het dak op de onderkant en het 
huisje is klaar om versiert te worde 
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Buiten Bingo 
 
Hoe speel je buiten bingo?  
Knip de bingo kaarten allemaal uit en ga met je vrienden door de buurt heen wandelen. Als je 
een voorwerp ziet wat op je bingo kaart mag je deze doorstrepen. Heb je een hele rij 
doorgestreept? Dan heb je bingo! De eerste persoon die bingo heeft, heeft het spel 
gewonnen. 
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Brandweer tekening 
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Catering 
 
Kinderfestival Tosti 
 
Onze hoofdsponsor Bakkerij van Breemen 
zorgt dat ik heel veel casinobrood wit krijg 
normaal gesproken.  
Dan kan ik een heerlijke kinderfestival tosti 
maken en die hebben we in 2 variaties 
ham/kaas of kaas. 
 
Wat heb je nodig voor deze beroemde tosti: 

- 2 sneetjes casino wit 
- 1 plakje ham 
- 1 plakje kaas of als je een tosti kaas wilt geen plakje ham maar 2 plakjes kaas. 
- Je belegt 1 sneetje brood met 1 kaas en 1 ham of met 2 kaas en dan doe je de 

andere sneetje erop. 
Dit doe je met heel veel liefde (dit is mijn 
geheime ingrediënt en smaakt die nog 
lekkerder). 
 
Ondertussen doe je het tosti apparaat aan en 
leg je de tosti ertussen. 
Heel belangrijk is de tijd dat je de tosti 
verwarmt want een echte kinderfestival tosti 
heeft dat heerlijke bruine knapperige kaas 
randje. 

 
Als je tosti klaar is lekker ga dan ergens 
zitten (liefst in de tuin op de grond) en de 
tosti oppeuzelen vanuit een servetje. Dan is 
het net of je op het Kinderfestival lunch 
pauze aan het houden bent en met een beker 
limonade erbij is het helemaal af. 
 
Eet smakelijk en in 2021 pak ik deze taak 
weer op en maak ik voor iedereen weer die 
heerlijke kinderfestival tosti! 
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Tosti tekening 
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Creatief 
 
Knutselen in de creatent, maar dan thuis 

 
 
 
Mozaïek monster  
 
Benodigdheden 

- Papier 
- Schaar 
- Lijn  

 
Werkwijze 
Pak een A4 papier en teken je eigen monster.  
Scheur of knip kleine stukjes papier in de kleur die je zelf 
wil. 
Plak de stukjes in je tekening. 
 
 
  



Kinderfestival krant 2020 

 

Sok beesten maken  
 
Benodigdheden 

- Sokken 
- Papier 
- Lijm 
- Oogjes 
- Schaar  

 
Werkwijze 
Pak een sok. 
Pak een vel papier in de kleur die je wil dat het mondje 
wordt. 
Teken een mondje en knip die uit. 
Plak het mondje vast met lijm plak de oogjes er op. 
En versier hem veder hoe jij dat wil. 
 
 
Wol spook  
 
Benodigdheden  

- Wol 
- Oogjes 
- Schaar 
- Stevig karton  

 
Werkwijze 
Pak een stevig stuk karton en wol in de kleur dat je wil dat je 
spook wordt. 
Knip een lang stuk wol af. 
Leg het begin van de wol in de breedte op het karton. 
Begin te wikkelen in de lengte tot je denkt dat het genoeg is. 
Knoop het draadje die in de breedte ligt stevig vast en knip 
een van de lange kante los. 
Knip nog een lang draadje wol af en knoop die aan de 
bovenkant stevig vast zodat het een beetje bol gaat staan  
Plak de oogjes op de plek waar je ze wilt versie hem naar 
keus. 
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Wattenstaaf skelet  
 
Benodigdheden  

- Wattenstaafjes 
- Papier 
- Lijm 
- Schaar  

 
Werkwijze 
Kies een kleur papier waar je het skelet op 
wil maken  
Maak van een andere kleur papier een hoofd  
Pak een paar wattenstaafjes en daar kan je 
naar eigen idee het lijf van maken  
plak dit vast op papier  
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Kleuters 
 
Weet je nog, op het kinderfestival hangen altijd van die mooie gekleurde vlaggetjes. Helaas 
zijn de kleuren van deze vlaggetjes weggewaaid. Kan jij ze voor mij inkleuren? 
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Verrekijker of telescoop maken 
 
Een verrekijker is altijd handig als je iets wilt bekijken wat heel ver weg is, denk maar eens 
aan vogeltjes of aan een vliegtuig in de lucht. Met een telescoop kan je ’s avonds als het 
donker is naar de sterren kijken.  
 
Wat heb je nodig: 

- Twee wc rollen of één keukenrol. 
- Touw of wol. 
- Lijm, plakband of een nietje (uit ervaring werken nietjes het besten.)  
- Kleurpotloden, verf, stiften of stikkers.  
- Schaar. 

 
Zo maak je het: 

- Versier je keukenrol of je wc rolletjes.  
- Niet, plak of lijm de rolletjes aan elkaar vast.  
- Knip een stuk touw of wol op de gewenste lengte af en niet, plak, lijm of knip dit op 

de buitenkant van de wc rollen (zie foto).  
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Stenen schilderen 
 
Ik heb een leuk idee. Het is nu vast heel lekker weer buiten. Misschien kan je wel samen 
met je papa en mama een wandelingetje gaan maken over de hei of in het bos. Ga daar maar 
eens op zoek naar mooie stenen. Als je er een paar hebt gevonden kun je die thuis gaan 
beschilderen.  
Zo doe je het: 

- Trek goede schoenen aan. 
- Neem een plastic zakje of een emmertje mee om je stenen in te doen.  
- Neem ook je papa en/ of mama mee.  
- Misschien helpt een verrekijker ook wel om mooie stenen te vinden "#$%  

 
- Als je de stenen hebt gevonden dan kun je ze thuis onder de kraan of met de 

tuinslang schoon maken.  
- Pak de verf en kwasten uit de kast (stikkers zijn misschien ook leuk).  
- Oh ja, een short en een tafel kleed is misschien ook wel handig voor de knoeiers 

onder ons.  
- Daarnaast is het ook handig om een bakje met water klaar te hebben staan om je 

kwast mee schoon te maken.  

 
Ik denk dat je alles nu wel hebt. Nu kan je aan slag! Veel plezier met schilder, ik ben 
benieuwd wat voor een mooie kunstwerken jullie maken!  
(Tag @kinderfestivalbussum in je foto of video op social media, dan kunnen wij zien wat 
voor moois je hebt gemaakt.)  
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Eieren race 
 
Oeh pas op, niet te snel! Zorg er voor dat je ei heel aan de overkant komt.  
Dit spelletje kan je met je vriendjes en vriendinnetjes spelen maar ook alleen.  
Tip voor papa en mama: een rouw ei zorgt waarschijnlijk voor een rommeltje en een vieze 
bende. Gebruik hier voor in de plaats een gekookt ei, of een pingpongbal (met veel wind 
wordt een pingpongbal wel lastig.)  
 
Hoe werkt het spel? 
 

- Trommel al je vriendjes/ vriendinnetjes/ buurmeisjes en jongen/ neefjes en 
nichtjes op.  

- Teken voordat je begint, met stoepkrijt op de grond een start- en een finishlijn.  
- Pak allemaal een lepel en een ei of een pingpongbal.  
- Ga per tweetal achter de startlijn staan. Zodra papa of mama “Klaar voor de start, 

af.” heeft gezegd dan mogen jullie zo snel als mogelijk naar de finishlijn lopen. Wie 
als eerst met zijn ei nog op zijn lepel over de finishlijn komt, die heeft gewonnen.  

 

- De oudere kinderen kunnen hier een estafette race van maken. Ben je over de 
finishlijn, loop dan terug naar de startlijn (met je ei op je lepel) en geef je lepel met 
ei over aan je teamgenoot. 
 

Wauw wat goed, heb je gewonnen?! Gefeliciteerd!! 
Was je niet als eerste? Geeft helemaal niks, je hebt het goed gedaan!! 
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Zwemmen 
Het grootste onderdeel van het Kinderfestival. 
 
Elke middag gezellig in de rij om naar het zwembad te gaan. Gelukkig hebben jullie er altijd 
super veel zin in en is de rij zo gemaakt. Jullie willen allemaal vooraan staan om als eerste in 
de kleedkamer te komen om daarna zo snel mogelijk het water in te gaan. 
Hoe gaat dat nu eigenlijk? Jij weet het al maar je papa en mama wellicht nog niet. 
 
Voordat de rij vertrekt zijn er al 5 vrijwilligers naar het zwembad, De rij wordt in groepen 
opgesplitst en ze vertrekken een paar minuten na elkaar onder begeleiding van vrijwilligers, 
dit doen wij omdat op deze manier de vier kleedkamers in het zwembad niet overvol raken 
en de kinderen zich 
goed kunnen omkleden. 
Jassen-tassen en 
schoenen moeten op de 
bank omdat de vloer in 
de kleedkamer 
tussendoor wordt 
schoongemaakt. 
 
Bij de toegangsdeur staan vrijwilligers al klaar om de kinderen te laten douchen en de 
brandslang wordt gebruikt om modder/stof v.d. voeten af te spuiten. Nu zijn de kinderen 
vrij en mogen ze in elk bad zwemmen. 
Rond elk bad staan vrijwilligers met onze bekende oranje polo aan om de kinderen in de 
gaten te houden, je zult begrijpen dat die polo in het zwembad erg warm is en daarom 
wisselen de vrijwilligers met elkaar af zodat ze in het water kunnen afkoelen en gelijk met 
de kinderen kunnen spelen/ravotten/samen op de glijbaan of in de stroming. 
 
Rond half vier gaat de bel en wordt er omgeroepen dat de kinderen van het Kinderfestival 
eruit moeten. 
Vlak daarvoor zijn er al vier vrijwilligers zich gaan afdrogen en wachten bij de kleedkamers 
de kinderen op. 
Kinderen komen druppelsgewijs binnen en drogen zich af en kleden zich aan. Wat ons de 
laatste jaren opvalt is dat de kinderen moe zijn en wel wat hulp kunnen gebruiken. 
Nu wordt er in de gang een rij gemaakt en als de gang vol is gaan de kinderen onder 
begeleiding terug naar het veld en kijken reikhalzend uit u.  
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Geschiedenis 
 
Het begin 
In 1984 is het Kinderfestival Bussum opgezet voor kinderen die niet op vakantie 
konden/gingen. Het festival was toen een geweldig initiatief voor kinderen in de leeftijd van 
4 tot en met 12 jaar. Wat heel klein is begonnen, met een rood houten huisje dat diende als 
kassa, de snoepkraam en terras, een legertent om in te knutselen, verschillende 
sportattributen en spelletjes buiten op het veld, is inmiddels uitgegroeid tot een echt 
spektakel. In die tijd waren er al veel kinderen (zo’n 200 in het totaal), maar lang niet 
zoveel kinderen als tegenwoordig. 
 
Tien jarig jubileum 
In 1993 bestaat het Kinderfestival al weer 10 jaar. Van een klein groepje vrijwilligers op de 
hei in Bussum wordt het festival heel langzamerhand wat groter van opzet en komen er 
meer kinderen spelen. De administratie gebeurde nog met een ouderwetse kaartenbak en 
iedereen speelde nog lekker door elkaar. 
 
Kinderfestival 25 jaar! 
Maandag 6 juli 2008 startte een hele speciale editie van Kinderfestival, namelijk het 
zilveren jubileum. Naast de normale activiteiten met dit keer de thema’s “Striphelden” en 
“Het circus” waren er dan ook een aantal speciale dingen te doen. Zo was er de 
“Kinderfestival Top 25”, waarbij er een heuse CD werd uitgebracht van Kinderfestival, 
ingezongen door alle medewerkers. Ook was er aan het einde van de week voor elk kind een 
“goody-bag”, een speciaal voor het festival gemaakt rugtasje met allerlei leuke spulletjes. 
Dit rugzakje was zo’n groot succes, dat we dit daarna veel vaker zijn gaan doen. 
 
Steeds professioneler 
Kinderfestival is uitgegroeid tot een grootschalig openluchtspektakel waar honderden 
kinderen (ruim 700 verschillende kinderen verspreid over twee weken) komen en waarbij 
circa 55 bedrijven hun goederen en/of diensten verlenen als zijnde sponsoring. Het 
festivalterrein is uitgebreid naar een heel kampement; er staan nu grote tenten op het veld, 
diverse opslagcontainers, een speciale kleutertent met eigen omheining, 5 WC’s, enkele 
bouwketen en twee sportveldjes. 
Het festival wordt gedragen door ruim 90 vrijwilligers en 2 stafkrachten van Versa. Het 
Kinderfestival is al die jaren laagdrempelig gebleven om juist die gezinnen tegemoet te 
komen, waar het oorspronkelijk voor bedoeld is. 
 
Kinderfestival gaat zelfstandig verder 
Na jaren succesvol onder de vlag van Versa Welzijn te zijn georganiseerd, is Kinderfestival 
in 2018 zelfstandig geworden. In goed overleg met Versa en de gemeente is besloten dat 
het jaarlijkse kinderfeest niet meer helemaal in de werkwijze van Versa past en is er door 
een groep vaste vrijwilligers een stichting Kinderfestival opgericht. 
Deze stichting bestaat uit een dagelijks bestuur en een aantal vaste medewerkers (de 
kernploeg), die zorgen dat ook in de komende jaren het Kinderfestival bereikbaar blijft 
voor haar doelgroep. Met deze stap is 
Kinderfestival 100% in handen van en 
georganiseerd door vrijwilligers.  
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Oplossing woordladder Sport & Spel 

   1 V O E T B A L L E N     
      2 T O S T I E S     
   3 H U T T E N         
    4 S T I F T E N       
   5 B O E F J E         

    6 S N O E P K R A A M    
   7 K N U T S E L E N      
                   
       8 K L E U T E R S   
    9 S C H I E T K R A A M   
 10 V L A G G E N M A S T      
  11 L E V E N D   S T R A T E G O 

  12 S N E L T E L S P E L     
   13 E X C U R S I E       
   14 E S T A F E T T E      
     15 Z W E M M E N      
       16 S N O E P K R A A M 

    17 V O E T S J O E L E N   
18 R E U Z E T W I S T E R      
       19 V L A G       
     20 B R A N D W E E R    
   21 K W A L L E N B A L L E N  
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Tot volgend jaar! 

 

 

 


