
Saam Welzijn  •  Kulturhus ‘De Mozaïek’  •  Kroonplein 58, 8151 AZ Lemelerveld

Timmerweek
15 t/m 19 juli 2019

In de eerste week van de vakantie wordt er weer een Timmerweek georganiseerd in  

Lemelerveld. Dit jaar is het thema: Boerderij!

 

Alle kinderen van de basisschool zijn welkom. Geef je snel op, vraag je ouders/ 

verzorgers om het formulier in te vullen en het geld over te maken. Kinderen mogen  

hun eigen groepje indelen. Maandag tot en met vrijdag kun je van 10.00 tot 12.00 uur  

met hamer, hout en spijkers aan de slag!



Timmerweek 
15 t/m 19 juli 2019

Tijdens de Timmerweek zijn we  
te bereiken op telefoonnummer  
06 - 8310 7509. Voor iets lekkers en  
drinken wordt gezorgd. Dat hoef je  
dus niet zelf mee te nemen. 

Wel moet je zelf op maandag een hamer 
met je naam erop meenemen en donder-
dag een verfkwast in een plastic zakje. 
Donderdagavond 18 juli is er een kijkavond 
van 18.30 tot 20.00 uur. Dan zijn ouders, 
opa’s en oma’s, broers en zussen van  
harte welkom om te komen kijken naar  
je bouwwerk. 

Trek tijdens de Timmerweek wel oude 
kleren en stevige schoenen aan. Geen 
laarzen en slippers, want daar gaan  
spijkers heel gemakkelijk doorheen.

Opgave voor 24 juni. Deelname aan de  
Timmerweek is op eigen risico.

De Timmerweek wordt gehouden op het terrein van Scouting  
‘De Verbinding’ aan het Heidepark in Lemelerveld. 



Vrijwilligers gezocht! 
Om alles veilig te laten verlopen hebben wij voor zo’n Timmerweek veel vrijwilligers 
nodig (ouders, opa’s/oma’s, broers/zussen). Sterker nog, zonder die hulp is het niet eens 
mogelijk om zo’n week te organiseren. Alleen als er genoeg vrijwilligers zijn kunnen alle 
kinderen meedoen, anders moeten er helaas kinderen teleurgesteld worden.

Per groep kinderen helpen twee vrijwilligers 
bij het maken van hun bouwwerk en het 
uitvoeren van de activiteiten. Natuurlijk is 
opruimen ook één van de taken. Alles wat je 
nodig hebt is een goed humeur!

Het liefst hebben we vrijwilligers die de hele 
week mee kunnen helpen. Kan dat niet, dan 
zijn we met enkele ochtenden ook al heel 
blij. Op de vrijdagmorgen is wat extra hulp 
van papa’s en opa’s heel welkom!

Opgaveformulier vrijwilligers  (aankruisen wat van toepassing is)

Hele week Woensdagmorgen

Maandagmorgen Donderdagmorgen

Dinsdagmorgen Vrijdagmorgen

Naam

Adres 

PC / Woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Leeftijd (indien 
jonger dan 18 jaar)

Handtekening

Ik ontvang het rooster graag: (voorkeur aankruisen) per post via e-mail



Inleveren bij (of opsturen naar): 
Saam Welzijn, Kroonplein 58, 8151 AZ Lemelerveld. 
Het is niet de bedoeling dat het formulier op school wordt ingeleverd!

Opgave in drie stappen:
1. Formulier invullen
2. Formulier inleveren
3.  Deelnemersgeld overmaken o.v.v. Timmerweek 2019 + de volledige naam en straat  

van de deelnemer op banknummer NL93 RABO 0345 5064 64 t.n.v. Saam Welzijn.
Na opgave en ontvangst van de betaling is deelname aan de Timmerweek gegaran-
deerd. Vol is vol!

Opgaveformulier Timmerweek Lemelerveld 2019
Mijn kind(eren) wil(len) graag meedoen aan de Timmerweek

Naam ouder/verzorger

Adres 

PC / Woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Naam kind Leeftijd

Naam 2e kind Leeftijd

Naam 3e kind Leeftijd

Naam 4e kind Leeftijd

Bijzonderheden (Bijvoorbeeld dieetwensen / medisch etc.)

Het deelnemersgeld bedraagt voor het eerste en tweede kind € 13,50 per kind. 
Voor het derde en vierde kind uit één gezin zijn de kosten € 10,00 per kind.

Totaal over te maken bedrag:  €

Tijdens dit evenement worden foto’s en filmbeelden gemaakt voor gebruik op Facebook.
Wilt u NIET dat uw kind hierbij in beeld is, zet dan een kruisje in het vakje hieronder.

Ik wil niet dat mijn kind zichtbaar is op foto’s en filmbeelden van de Timmerweek.


