Beste inwoners van Warmenhuizen
Na een zeer geslaagd timmerdorp 2016 zijn we weer druk bezig met de voorbereidingen voor
het timmerdorp 2017, wat dit jaar weeks na kermis plaats zal vinden !!!
De planning voor het timmerdorp is dit jaar als volgt: op dinsdag 29 augustus opbouwen.
Woensdag 30 augustus, donderdag 31 augustus en vrijdag 1 september timmeren.
Zaterdag 2 september wordt het dorp weer afgebroken.
Timmerdorp is bedoeld voor de kinderen die nu in groep 4 t/m 8 zitten en is alleen voor de
kinderen die in Warmenhuizen wonen, of in Warmenhuizen op school zitten.
Er mogen dit jaar weer maximaal 150 kinderen deelnemen.
Lokatie
Inschrijven kinderen

: het grasveld aan het Zwartepad.
: dit volgt later, en zal via de scholen verspreid worden.

Zonder hulp geen Timmerdorp!
Om alles goed te laten verlopen, zoeken we enthousiaste ouders of jongeren vanaf 13 jaar.
We hebben per dag minimaal 35 medewerkers nodig, anders moeten we helaas kinderen
teleurstellen. (Kinderen vinden het prettig als de medewerker er ook 3 dagen is.)

U kunt als ouder ook een plaats voor uw kind verdienen.
Kinderen waarvan 1 van hun ouders / verzorgers minimaal 2 dagen medewerker is, krijgen
voorrang. Lever snel in: vol is vol

We hebben uw hulp echt nodig!
Ja, ik wil graag als begeleider meehelpen (alle dagen mogen ook):
 dinsdag
29 augustus 10.00 / 16.00 (opbouwen en aanvoeren van materialen)
 woensdag 30 augustus 10.00 / 16.00 (helpen met timmeren)
 donderdag 31 augustus 10.00 / 16.00 (helpen met timmeren en spelletjesmiddag)
 vrijdag
1 september 10.00 / 14.00 (helpen met timmeren)
 zaterdag 2 september
9.00 / 13.00 (opruimen van alle spullen)
Check de data i.v.m. de vakanties en schrijf ze op.
Inleveren voor 10 juni 2017
Ik heb ook een geldig EHBO diploma. J / N
Begeleider
Naam : _____________________________________
(13 jaar en ouder)
Adres : _____________________________________
Tel. : _____________________________________
Email : _____________________________________
Let op! Dit evenement is bedoeld voor kinderen uit groep 4 t/m 8 ( 8 t/m 12 jaar)
(het is niet de bedoeling dat u jongere kinderen meeneemt, dit i.v.m. de veiligheid.)
Inleveren: bij Ivan Tesselaar [ De Helling 7
of
itesselaar@planet.nl ]

