Meerkerk, 8 mei 2019

Beste jongens en meisjes van de basisschool en jullie ouders,
Dit jaar wordt er weer een timmerdorp georganiseerd. Van woensdag 4 tot en met vrijdag 6
september a.s. gaan we weer zorgen voor een geweldige tijd! Als je mee wilt doen met het
timmerdorp moet je minimaal vier jaar zijn. Verder moet je in Meerkerk op de basisschool zitten (in
september) óf in Meerkerk wonen (en de basisschoolleeftijd hebben). Onze ervaring is dat er veel
kinderen mee willen doen waardoor we streng moeten kijken naar deze voorwaarden.
Groepsindeling
De groepjes worden door ons ingedeeld. Omdat het erg lastig is om met al jullie wensen rekening te
houden hebben we ervoor gekozen dat iedereen één naam mag invullen van een vriendje of een
vriendinnetje. Zorg er wel voor dat het vriendje of vriendinnetje dit ook weet zodat die ook jouw
naam kan opschrijven. Als dat gebeurd is, zorgen wij dat je in ieder geval bij die vriend of vriendin in
de groep komt. Verder wordt het ingedeeld op leeftijd. Er zijn groepen van 4 t/m 7 jaar en groepen
van 8 t/m 12 jaar. Je kunt je niet als groep opgeven!
Opgeven met vrijwilliger
Bij het opgeven is het ook noodzakelijk dat je minimaal één vrijwilliger boven de 18 jaar opgeeft die
een keer kan helpen bij je groep. Zorg dat deze vrijwilliger alleen op jouw papier staat. Een vrijwilliger
kan maar bij één groepje helpen, we hebben echt veel mensen nodig om alles goed te laten lopen.
De vrijwilliger heeft als taak de kinderen te helpen met moeilijke klussen en hij/zij moet letten op de
veiligheid van de kinderen. Zonder vrijwilliger kom je op de reservelijst te staan. Ook als je een
vrijwilliger noteert die al bij andere kinderen op de lijst staat, word je op de reservelijst gezet. De
eerste timmerdorpdag wordt de basis van het huis gelegd. Het is handig als er dan handige vaders/
ooms/opa’s of moeders die ook echt kunnen timmeren komen helpen. Op de tweede dag wordt er
geverfd en staat het huis waardoor we dan alle hulp kunnen gebruiken.
Inschrijfformulier
Opgeven kan door middel van bijgesloten inschrijfformulier. Vul dit goed in en lever het in op
zaterdagochtend 25 mei tussen 8.30 -11.30 uur of op maandagavond 27 mei tussen 18.30 – 20.00
uur in de kraam bij de Plusmarkt. Er is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar dus deelname
gaat op volgorde van binnenkomst. Je moet bij de inschrijving betalen. Dit kan contant of met pin.
Voor leden van Oranjevereniging Wilhelmina zijn de kosten €4,- en voor niet-leden zijn de kosten €6,.
Voor een snelle afhandeling is het prettig als je het lidmaatschapsbewijs mee neemt naar het
inschrijven. Na deze dagen is de inschrijving definitief gesloten zodat wij voldoende tijd hebben voor
de voorbereiding. Mocht je echt niet in de gelegenheid zijn om het inschrijfformulier in te leveren op
de daarvoor geplande momenten, neem dan contact met ons op via timmerdorp@live.nl.
Maatschappelijke stage
Leerlingen van de middelbare scholen tussen de 14 en 17 jaar zijn welkom om bij ons hun
maatschappelijke stage te lopen tijdens het timmerdorp. Omdat we veel aanmeldingen verwachten
willen we graag een motivatie lezen: waarom zou jij ons goed kunnen helpen tijdens deze dagen?
Waarom zouden we voor jou moeten kiezen? Graag opgeven via: timmerdorp@live.nl (voor 1 juli
2019).

Locatie
Het timmerdorp wordt deze keer op het voetbalveld gehouden naast de feesttent. Doordat het dicht
bij de woonwijk is zijn we ook dit jaar genoodzaakt om het timmerdorp met een grijpkar te
vernietigen. Dit gebeurt na afloop op vrijdag 6 september.
Naamwedstrijd
Ook voor deze editie van het timmerdorp zijn we weer op zoek naar een nieuwe burgemeester en
een nieuwe naam voor het dorp. De laatste editie in 2017 was Liam ‘t Lam de burgemeester omdat
zij toen een mooie naam had bedacht: Timmertastisch. De vorige namen waren Meergetimmer,
Spijkergoed en Meerpret bedacht door Sanna Jongkind, Lis IJzerman en Ilse van Baren. We hopen
dat er ook dit jaar een mooie naam tussen zit en we weer een geschikte burgemeester hebben
tijdens deze dagen.
Zelf meenemen
Tijdens de timmerdorpdagen wordt er verwacht dat iedereen een blik mee neemt om spijkers en verf
in te vervoeren. U kunt denken aan een groenteblik of bijvoorbeeld een yoghurtemmertje. Denk er
ook alvast aan dat de kinderen oude kleren aan doen tijdens het timmerdorp. Ook kun je al oude
gordijnstof, behangrollen en andere versierselen verzamelen om jullie bouwwerk nog mooier mee te
maken!

Tot ziens bij het timmerdorp! Wij hebben er al veel zin in, we hopen jullie ook!
Namens Oranjevereniging Wilhelmina Meerkerk,
Het timmerdorpteam,
Wesley Bosma, Petrick Jongkind, Frank van Muijden, Graham Prins, Alex Schep, Etta Schep, Jantine
Vonk, Peter van Zessen, Jan Zwijnenburg & Karin Bongaards

Bijlage: inschrijfformulier (op volgende blad)

Niet vergeten!

Inschrijven in de tent bij de Plus

Zaterdagochtend 25 mei tussen 8.30 – 11.30 uur
Maandagavond 27 mei tussen 18.30 – 20.00 uur

Datum & tijd Timmerdorp:

Woensdag 4 september 2019 tussen 13.30 -17.00 uur
Donderdag 5 september 2019 tussen 14.30 – 17.00 uur
Vrijdag 6 september 2019 tussen 14.30 – 17.00 uur

Locatie:

Voetbalveld

Meenemen:

Blik/ emmertje voor spijkers en een hamer!

Inschrijfformulier timmerdorp 2019

Voor en achternaam: ……………………………………………………………………………..
Adres: ………………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer: …………………………………………………………………………………
Leeftijd: …………….. ik zit na de zomervakantie 2019 in groep: ……...............................
Basisschool: ……………………………………………………………………………………….

Ik wil graag in het groepje met: …………………………………………………………………(zorg dat je
ook bij je vriend(in) op het formulier staat.)

De naam die ik verzonnen heb voor het dorp: …………………………………………………

De vrijwilliger die ik opgeef: ………………………………………………………………………
Adres:……………………………………………………………………………………………….
Telefoonnummer:…………………………………………………………………………………..
e-mailadres:…………………………………………………………………………………………
Leeftijd (minimaal 18 jaar): …………………
Kan helpen op:
0 Woensdag 4 september (opbouwen van de huizen)
0 Donderdag 5 september (verven en afwerken)
0 Vrijdag 6 september (afwerking)
0 Kan ook helpen opbouwen op woensdagochtend (dit houdt in: pallets klaarleggen, hout verdelen
e.d., werkhandschoenen zijn handig!)
0 Kan ook helpen afbouwen/ opruimen op vrijdag 6 september na sluiting (afbreken van de hutten,
hout bij elkaar leggen, terrein opruimen)
Evt. opmerkingen/ wensen: ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….

Handtekening ouder/verzorger: ……………………………………………………………………………….

Handtekening vrijwilliger: ………………………………………………………………………………………

