Timmerdorp Hoevelaken is een initiatief van:
Kinderopvang:

Lionsclub Hoevelaken

De Stichting Timmerdorp Hoevelaken:
Petra Koudstaal (voorzitter) (dagelijkse leiding)
Saskia Turk (dagelijkse leiding)
Dennis Toebast ( penningmeester)

Heet jullie van harte welkom,
Op het 12e timmerdorp van Hoevelaken.
Dit jaar gehouden op: Maandag 10 en dinsdag 11 juli 2017
De voorbereidingen zijn bijna klaar. Zodat we straks samen met jou er weer een
“geweldig” timmerdorp van gaan maken. Om alvast een beetje in de stemming
te komen hebben we voor jou en je ouders deze nieuwsbrief gemaakt. Op het
timmerdorp zelf vertellen we de rest.
Mochten er nog vragen tijdens het timmerdorp zijn,
dan is Petra Koudstaal bereikbaar op het nummer: 06-15882375

Locatie:
Dit jaar zijn we blij dat we weer te gast mogen zijn bij:
Touwtrekvereniging “de Spoortrekkers” aan de
Middelaarseweg 6 te Hoevelaken.
In verband met de locatie aan de Middelaarseweg 6 willen we dringend vragen
om met de fiets naar het timmerdorp te komen. De weg is smal en om onnodige
ongelukken te voorkomen, zouden wij het op prijs stellen dat u de auto thuis
laat!

Timmerdorp Nieuwe Stijl!
Tot vorig jaar werden alle kinderen in groepjes van 7/8 kinderen ingedeeld. Met
dit groepje werd dan twee dagen lang gebouwd. Net als vorig jaar delen we nu
alleen de jongste kinderen in. Omdat de 6 en 7 jarige kinderen meer begeleiding
nodig hebben dan de ouderen kinderen, krijgen zij een vaste begeleider per
groepje. De ouderen kinderen mogen zelf groepjes maken. Dat kunnen groepjes
van twee zijn of meerdere kinderen. Kinderen mogen zelf bepalen aan welk
bouwwerk ze gaan werken. Op het veld zullen we de plekken aangeven waar
gebouwd mag worden. Elke bouwplek krijgt een bouwbegeleider (vrijwilliger)
Op deze manier hopen we dat kinderen nog meer gaan samenwerken, nieuwe
vriendschappen maken en zich helemaal kunnen uitleven op hun eigen
bouwfantasie. Kinderen die het niet lukt om aansluiting te vinden bij anderen,
helpen wij natuurlijk op weg.
Wat gaan we doen ?
De kinderen krijgen twee dagen de tijd om samen een huis te bouwen. Hoe die
er zal zien??? Dat zien we dinsdag aan het einde van de middag!! Wij, als
organisatie zorgen voor bouwmaterialen. Dat zijn de spullen die je nodig hebt
om een “huis” te bouwen. Als jullie het leuk vinden om zelf wat mee te nemen
voor je huis mag dit ook. Dat betekent geen kant en klare spullen zoals bv
stoelen/schilderijen/kastjes/ etc.
Maar bijvoorbeeld vlaggen en versieringen, enz…………
Dinsdag tussen 15:30 uur en 16:30 uur zijn ouders, verzorgers, broertjes, zusjes,
oma’s en opa’s van harte welkom om te komen kijken naar het nieuw gebouwde
dorp. Met een feestelijke afsluiting.

Ontspannen tijdens het timmerdorp.
Omdat er naast hard werken ook tijd moet zijn voor ontspanning, verzorgen dit
jaar de sportcoaches van Nijkerk op maandag- en dinsdagmiddag
sportactiviteiten op het veld naast het timmerdorp. Onder begeleiding van de
enthousiaste sportcoaches kunnen de kinderen hun “bouwstress” helemaal
afreageren met een bal, met spelletjes of een hindernis baan. Even totaal iets
anders dan het sjouwen van balken en het zagen van latten.
Voor de kinderen die graag iets rustigs willen doen, is er de gelegenheid om ´s
middags met verf aan de slag te gaan. In de grote schuur, of met heel mooi weer
ook buiten, kun je prachtige verftekeningen maken onder leiding van Marie
Jeanne van Betekentaal. Met deze schilderijen wordt het bouwwerk nog
mooier!
De organisatie van het Timmerdorp is erg blij met deze aanvullingen op het
programma!

Hoe zien de dagen er ongeveer uit:
Maandag 10 juli:
9.00 uur
inloop Timmerdorp
9.15 uur
wordt het timmerdorp samen met de kinderen geopend op het
veld. Er wordt verteld wat we deze dagen gaan doen.
(ouders verlaten het timmerdorp)
9.30 uur
Kinderen gaan het terrein ontdekken. De jongste kinderen (6/7
jarigen doen dit in een groepje samen met een begeleiding. De
oudere kinderen kunnen hun vriendjes/vriendinnetjes
opzoeken.
En gaan zo snel mogelijk beginnen met bouwen.
Ondertussen wordt er gekeken of ieder kind het naar zijn/
haar zin heeft.
12.30 uur tijd voor de schaft.
15:30 uur De eerste timmerdag zit erop. De kinderen melden zich af
bij de begeleider voor ze naar huis gaan!

Dinsdag 11 juli:
9.00 uur
inloop Timmerdorp, de kinderen gaan naar het veld
9.15 uur
ouders verlaten het timmerdorp.
9.15 uur
We gaan verder met de bouw. Vandaag kan de hut verder
aangekleed worden met versiersels.
12.30 uur tijd voor de schaft.
15:30 uur Ouders, verzorgers, opa’s, oma’s zijn van harte uitgenodigd om
onder het genot van een pannenkoek, ijs en een drankje te komen
kijken naar het resultaat van twee dagen timmeren.
16:30 uur Het 12e Timmerdorp wordt afgesloten.

Hopelijk tot volgende jaar!

Wat moeten jullie weten:

•

Aanmelden:
De 1e dag melden jullie je aan bij de ingang van het timmerdorp.
Deze vind je bij de ingang (naast de containers) van het touwtrekveld op de
Middelaarseweg.

•

Eten en drinken:
De kinderen mogen geen eten, drinken en snoepgoed zelf nemen, alles wordt
verzorgd door de organisatie.

•

Wat neem je mee:
Een eigen (klauw)hamer voorzien van naam. Overige gereedschappen
worden verzorgd door de organisatie.

•

Kleding:
Je bent zelf verantwoordelijk voor goede kleding. Bij erg zonnig weer is een
pet noodzakelijk, Smeer je thuis al vast in met zonnebrandcrème. Als het
regent, neem dan regenkleding mee!

•

Schoenen:
Wij adviseren dichte, stevige schoenen !! (ook bij warm weer)
Waarom ? …. Er kan ergens een plank liggen waar nog een spijker uit steekt.
AUW ! Dus op het timmerdorp schoenen aanhouden. Dus geen sandalen en
slippers!!!

•

Allergie of andere bijzonderheden:
Graag allergieën of andere medische zaken die voor ons van belang zijn, van
te voren doorgeven aan Petra Koudstaal (06-15882375 /
tidohoevelaken@gmail.com )

•

Afwezigheid:
Ben je ziek of is er een andere reden dat je niet komt, vraag dan of je ouders dit
even doorgeven aan Petra Koudstaal (06-15882375)

•

Leiding:
De leiding is te herkennen aan een rood shirt van het timmerdorp. Algemene
leiding , Saskia en Petra met een groen shirt.

•

Slecht weer:
Bij slecht weer kan de organisatie besluiten het timmerdorp te sluiten. Er
wordt dan van de ouders/verzorgers verwacht dat de kinderen
opgehaald worden. U krijgt dan bericht via de mail van de organisatie.

•

Deelname is voor eigen risico!:
Uiteraard let de organisatie er op dat alles zo veilig mogelijk verloopt.
Als u als ouders, verzorgers wilt weten/zien wat de kinderen op deze dagen
allemaal meemaken. Dan kunt u kijken in het fotoboek op de site.
www.timmerdorp-hoevelaken.nl

I.v.m. de veiligheid hebben we ervoor gekozen om zonder de kinderen de
bouwwerken af te breken.
Dit gaan we doen op:
Dinsdag avondavond vanaf 17:30 uur!!
Ook hier geldt: “vele handen maken licht werk!”

Wij zoeken ouders die komen helpen!!
Uit ervaring weten wij dat als we met veel mensen zijn deze klus snel geklaard
is. Ook weten wij dat wij als organisatie moe zijn en bij weinig hulp tot ’s avonds
22.00 uur nog bezig zijn met afbreken!! Dat laat u toch niet gebeuren nadat wij
uw kind(eren) vrijwillig twee fantastische dagen hebben bezorgd!!
U kunt zich meteen aanmelden bij:
Petra Koudstaal:
06-15882375 / tidohoevelaken@gmail.com
Natuurlijk kunt u zich ook ter plaatse opgeven op het timmerdorp bij een van de
organisatoren.

Vrijwilligers/ sponsoren
Dankzij alle vrijwilligers en sponsoren kunnen we dit timmerdorp
organiseren. Dus……..…laten we er weer een geweldig timmerdorp
van maken!!
WIJ HEBBEN ER ZIN IN !! TOT OP HET TIMMERDORP!!
De organisatie van het timmerdorp,
Dennis, Saskia en Petra

