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

Timmerweek
12 t/m 16 juli 2021

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

Lemelerveld. Vanwege de coronamaatregelen wel in aangepaste vorm.

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

om het formulier in te vullen en in te leveren. Kinderen kunnen hun voorkeur voor een dag 

opgeven en één iemand waarmee ze graag willen timmeren. Op één van de dagen kun je 

van 10.00 tot 11.30 uur met hamer, hout, spijkers en een verfkwast aan de slag om een 

mooi vogelhuisje te maken.

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

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met  
jongerenwerker Kiona Koers: 06 - 11 474 582.

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.

Je kan een voorkeur opgeven voor welke dag je wil timmeren, maar dit is geen garantie!

Je ontvangt via e-mail bericht op welke dag je kan komen om te timmeren.

Onderling ruilen is niet toegestaan. (i.v.m. coronamaatregelen).

Ik kom graag timmeren op:

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

Geef één iemand op bij wie je heel graag in de groep wil,  

dan proberen we hier rekening mee te houden. 

Naam kind graag in de groep bij 

Naam 2e kind graag in de groep bij 

Naam 3e kind graag in de groep bij 

Naam 4e kind graag in de groep bij 



Timmerweek 

12 t/m 16 juli 2021

Opgaveformulier

Per dag kunnen 20 kinderen komen 
om van 10.00 t/m 11.30 uur een mooi 
vogelhuisje te maken. Er is een groepje 
vrijwilligers aanwezig om de activiteit te 
begeleiden en te ondersteunen. 

Helaas is het niet toegestaan om als ou-
ders te blijven kijken en/of mee te doen.

Voor iets lekkers en drinken wordt  
gezorgd. Dat hoef je dus niet zelf mee  
te nemen. 

Ook hoef je dit jaar geen hamer en/of 
verfkwast mee te nemen, dit is allemaal 
aanwezig. 

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

Opgave voor 21 juni. Deelname aan de 
Timmerweek is op eigen risico.
VOL=VOL!

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

Timmerweek Lemelerveld 2021
Mijn kind(eren) wil(len) graag meedoen aan de Timmerweek

Naam ouder/verzorger

Adres 

PC / Woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Rekeningnummer (IBAN)

Naam rekeninghouder

Het deelnemersgeld bedraagt €5,- per kind en wordt na afloop  
van de Timmerweek automatisch van uw rekening afgeschreven.

Naam kind Leeftijd

Naam 2e kind Leeftijd

Naam 3e kind Leeftijd

Naam 4e kind Leeftijd

Bijzonderheden (Bijvoorbeeld dieetwensen / medisch etc.)


