Beste jongens en meisjes,

Hemelvaart 2019 is het weer zover. De 10e editie van het grandioze TimmerdorpXXL
Het digitale opgeven is vernieuwd! Daardoor gaat het dit jaar nog iets soepeler verlopen. Het liefst
hebben wij een digitale opgave. Kijk op www.timmerdorpxxl.nl voor meer informatie. 4 dagen lang kan
er weer gebouwd worden aan een eigen ontworpen ‘palletwoning’. Er mag gebouwd worden in groepjes
van 3 tot maximaal 10 personen.
Wanneer ?
Hoelaat ?
Voor wie ?
Waar ?

Donderdag 30 mei t/m zondag 2 juni.
Dagelijks van 10:00 tot 16:30 uur, op zaterdag beginnen we om 09:30.
Iedereen van groep 4 t/m 8
Op het Rochusplein aan de Ospelseweg.

Op het grasveld op het Rochusplein komen ±45 kavels waarop gebouwd gaat worden.
De bouwkavels zullen ongeveer een grootte hebben van ±4 bij 4 meter.
Zaterdagmiddag is open dag en dat houdt in dat broertjes, zusjes, papa’s, mama’s, opa’s en oma’s deze
middag van harte welkom zijn om jullie zelfgebouwde woningen te komen bezichtigen. Zaterdagnacht
mag er ook weer overnacht worden in je zelfgebouwde woning.
Helpen met afbreken
Zondagochtend mogen alle kinderen weer naar huis, maar dan moeten alle hutten nog gesloopt worden.
Dus wil jouw papa en/of mama komen helpen met het slopen van de hutten en het opruimen van het
Timmerdorp, dan zijn ze zondagochtend vanaf 9:00 van harte welkom!
Waar moet je allemaal zelf voor zorgen?
- gereedschap zoals hamer, nijptang, zaag en handschoenen (duidelijk voorzien van naam)
- degelijke werkschoenen (géén gympen, laarzen, flip-flops, sandalen)
- lunchpakket
- luchtbed / matje en slaapzak (als je blijft overnachten)
Kosten voor het 4-daagse Timmerdorp?
€ 15,- p.p. zonder overnachting en € 20,- p.p. met overnachting van zaterdag op zondag.
Ophalen dorpsgeld en programmaboekje
Snoep en fruit is dagelijks te koop met echt dorpsgeld namelijk de ‘Timmer’. Ook is er ranja en water.
Je Timmers en het programmaboekje kan één iemand van je groepje komen afhalen op 15 of 17 mei
Kan ik ook gratis (brand)hout mee krijgen?
Dit jaar worden meer dan 3000 pallets gebruikt om het Timmerdorp te bouwen. Op zondag 13 mei
om 09:00 kan je langskomen om hout mee te nemen, zoveel je wilt. Wij zouden het op prijs stellen als
je ons dit laat weten.
Geef je snel op via www.timmerdorpxxl.nl tussen 1 en 12 april
of kom naar de opgaveavonden op 2 & 9 april (van 18:30 tot 20:00) bij de blokhut.
Heb je nog vragen, mail gerust. Het e-mailadres is: timmerdorp@jongnederlandbudschop.nl
Groetjes TimmerdorpXXL

