
 

Beste kinderen, 
 
Ook dit jaar is er weer een timmerdorp met een nieuw enthousiast team! 
  

Van woensdag 29 augustus t/m vrijdag 31 augustus. 
Voor de kinderen van groep 4 t/m 8. 

Locatie: aan het Zwartepad. 
 
Natuurlijk hebben wij ook medewerkers nodig. 
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.  
 
De kosten voor deze drie dagen zijn:  € 12,50  per kind.   
 
Programma woensdag 29 augustus 2018 
10.00 Opening, indeling groepen, uitleg regels e.d. 
10.30 Starten met timmeren 
12.30 Lunch (zelf brood meenemen) 
13.00 Timmeren 
16.00 Einde  
Programma donderdag 30 augustus 2018 
10.00 Timmeren   
12.30 Lunch (zelf brood meenemen) 
13.00 Timmeren 
14.00 Sport en spel  
16.00 Einde 
Programma vrijdag 31 augustus 2018 
10.00 Timmeren 
12.00 Lunch [bouwpatat]  
13.00 Timmeren 
13.45 Afsluiting Timmerdorp 
14.00 Ouders zijn welkom om de hutten te bekijken 
15.00 Einde timmerdorp voor de kinderen 
 
Programma zaterdag 1 september 2018 
9.00 Opruimen alleen met volwassenen (gevaar met machines)  
Verdere info op www.timmerdorpwarmenhuizen.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zie volgende pagina 

http://www.timmerdorpwarmenhuizen.nl/


 

Inschrijvingsformulier 
 

Inschrijven op vrijdag 25 mei Van 19.00 tot 20.00 uur. 
 

Inschrijven met dit formulier + € 12,50 per kind. 
Bij De Kleine Doerak Dorpsstraat 175 

 
Let op!! Als je jezelf opgeeft verwachten we wel dat je 3 dagen aanwezig bent!! 

Alleen voor de kinderen die in Warmenhuizen wonen of in Warmenhuizen op school zitten 
 
 

Naam kind : _______________________________ 
J/M  : _______________________________ 
School  : _______________________________ 
Leeftijd : _______________________________ 
Groep  : _______________________________ 
Adres  : _______________________________ 
Telefoon : _______________________________ 
Email adres : _______________________________ 
Jarig tijdens Timmerdorp? : ____________________ 
 
 
Ik geef toestemming om foto’s te maken tijdens Timmerdorp Warmenhuizen en te plaatsen op de 
website. 
 
JA / NEE 
 
Handtekening ouder/verzorger 
 
 
……………………………………. 
 
 
U gegevens worden uitsluitend gebruikt tbv Timmerdorp Warmenhuizen 
 
U kunt ook een plaats voor uw kind verdienen! 
 
Kinderen waarvan 1 van hun ouders / verzorgers minimaal 2 dagen medewerker is, krijgen voorrang. 
Dus lever snel in want, vol is vol. 
 
 
 
 
 

Zie volgende pagina  



 

We hebben uw hulp echt nodig!  
 
Ja, ik wil graag als begeleider meehelpen (alle dagen mogen ook) 
 

□  dinsdag  28 augustus  10.00-16.00  aanvoeren  materialen 

□  woensdag  29 augustus 10.00-16.00  helpen met timmeren 

□  donderdag 30 augustus 10.00-16.00  helpen met timmeren 

□  vrijdag   31 augustus  10.00-14.00  helpen met timmeren 

□  zaterdag    1 september  9.00-13.00  opruimen alle spullen 

 
 
Ik heb ook een geldig EHBO diploma. Ja / Nee. 
 
Begeleider   Naam : _______________________ 
(13 jaar en ouder)  Adres : _______________________ 

Tel. : _______________________ 
Email : _______________________ 

 
Ik geef toestemming om foto’s te maken tijdens Timmerdorp Warmenhuizen en te plaatsen op de 
website. 
 
JA / NEE 
 
Handtekening 
 
 
……………………………………. 
 
 
U gegevens worden uitsluitend gebruikt tbv Timmerdorp Warmenhuizen 
 
Let op!  
Dit evenement is bedoeld voor kinderen uit groep 4 t/m 8.  
(het is niet de bedoeling dat u jongere kinderen meeneemt, dit i.v.m. de veiligheid) 
 
Medewerkers inleveren voor 22 mei 2018: 
 
bij de De Kleine Doerak dorpstraat 175 of timmerdorpwarmenhuizen@gmail.com 
 
Check de data i.v.m. de vakantie en schrijf ze op.  


