
 
 
 
Hoi timmermannen/vrouwen,  
 
Wat ontzettend leuk dat je (weer) meedoet aan Timmerdorp Breezand. 
 
Het thema van dit jaar is “De Ruimte”.  
 
Donderdag 25 augustus: van 8:30 tot 12:00, 13:00 tot 17:00 uur. 
Ouders, opa’s en oma’s die willen kijken zijn welkom van 16:00 tot 17:00 uur.  
 
Vrijdag 26 augustus: van 8:30 tot 12:00, 13:00 tot 21:00 uur.  
Ouders, opa’s en oma’s die willen kijken zijn welkom van 17:30 tot 21:.00 uur. 
Deze avond mag je gezellig bij ons op het dorp blijven eten. We bestellen patat, kroketten en frikandellen die 
je in, op, voor, naast of onder je eigen bouwwerk op kunt eten. Voor 17:00 kun je je opgeven voor de 
talentenjacht.  
 
Om 18:30 start “Breezand got talent”, de talentenjacht. Dit is een open podium waar iedereen die dat durft 
mag laten zien wat hij of zij kan. Dat mag dansen, zingen, playbacken, goochelen of iets anders leuks zijn. 
Jullie ouders, opa’s en oma’s mogen natuurlijk ook hun talenten laten zien! Vraag jij vast aan ze wat ze willen 
gaan doen die avond?  
 
Zaterdag 27 augustus: van 8:30 tot 12:00 uur.  
Ouders, opa’s en oma’s die willen kijken zijn welkom van 10:30 tot 12:00 uur. 
 
De prijsuitreiking begint omstreeks 11:00 uur voor de mooiste, leukste en creatiefste  bouwwerken. 
  

 Het Timmerdorp wordt gehouden aan de Dahlialaan 2. 
 Meenemen: een zaag, hamer en nijptang. (handig om je naam erop te schrijven)  
 Zelf mag geen hout worden meegenomen, we hebben genoeg voor iedereen.  
 Zorg dat je oude kleren aan hebt en stevige schoenen. 
 Voordat je een 2e verdieping op je hut bouwt, vraag je een vergunning aan bij de burgemeester. 
 Het is de bedoeling dat we het allemaal leuk hebben op timmerdorp. Je moet je dus wel aan de regels 

houden. Als een ouder zegt dat je iets niet mag doen, moet je wel luisteren. Als je aanwezigheid storend is 
voor anderen of misschien zelfs gevaarlijk wordt, kunnen we je ouders vragen om je eerder op te halen.  

 Als het heel slecht weer is, zou het ook kunnen dat we besluiten om eerder te stoppen en je eerder naar 
huis zult moeten gaan.  

 Laten we het niet hopen, maar stel dat er weer corona maatregelen zullen zijn tijdens ons timmerdorp, dan 
zal het bestuur die maatregelen opvolgen. Dit kan betekenen dat er dingen zullen veranderen. Dit laten we 
je natuurlijk op tijd je weten.  
 

TOT ZIENS OP DONDERDAG 25 Augustus OM  8.30 UUR !!! 

 
P.S. bedenk je alvast iets leuks met het thema voor je hut (bv. een raket, planeten, ruimtevaarders) en 
natuurlijk voor Timmerdorp got Talent?  

P.S.P.S. Volg je ons al op instagram en/of facebook? Wel doen hoor 😉 
 
 
De kosten voor deze drie dagen zal voor kinderen van leden van de ijsbaanvereniging 
€ 15,00 per kind bedragen en voor niet leden € 20,- per kind. Indien U nog niet betaald heeft gaarne de betaling alsnog doen op 
rekeningnummer NL27RABO0303115645 t.n.v. IJsbaan en Speeltuinvereniging Breezand o.v.v. naam deelnemer(s). 


