
 
 

 
Aan alle vrijwilligers van Timmerdorp Breezand,  
 
Dit jaar zal het thema van ons dorp “De Ruimte” zijn. 
 
Wij zijn blij dat jullie (weer) vrijwilligers willen zijn, zonder vrijwilligers geen Timmerdorp!  

Als dank mogen jullie zoveel mogelijk koffie, thee en limonade drinken als je zelf wilt😉.  
 
Voor alle duidelijkheid willen we jullie wat huishoudelijke mededelingen doen in deze brief.  
 
Wanneer hebben we jullie nodig?  
De aanvangstijden voor kinderen en vrijwilligers zijn: 
Donderdag  25 augustus:   van 8:30 tot 12:00, 13:00 tot 17:00 uur. 
Vrijdag  26 augustus:   van 8:30 tot 12:00, 13:00 tot 21:00 uur.  
Zaterdag  27 augustus:   van 8:30 tot 12:00 uur. 
 
Woensdagavond vanaf 19:00 uur kunnen we je hulp ook al gebruiken met de 
voorbereidingen (velden uitzetten, spijkersbakjes vullen, snoepzakjes vullen, tenten 
inrichten en allerlei andere klusjes). 
 
Zaterdagmiddag (27 augustus) rond 12:30 uur, als alle kinderen weer huiswaarts zijn, wordt 
het hele dorp weer opgeruimd en schoongemaakt. De hutten worden afgebroken en in 
containers gegooid. De spijkers moeten van het veld geraapt worden, de tenten moeten 
worden opgeruimd en Groenendaell moet worden uitgesopt.  Vele handen maken licht werk 
en als iedereen helpt, zijn we waarschijnlijk rond 16.00 uur klaar. Daarna zitten we nog even 
gezellig na! 
 
Dit jaar willen we vrijwilligers meer een gerichte taak geven om ervoor te zorgen dat alles 
soepel verloopt.  Daarom hebben we een lijst met taken gemaakt. Bij het opgeven van je 
kind(eren), kun je aangeven waar je voorkeur naar uitgaat (of waar je goed in bent). Het 
bestuur zal voor elk dagdeel een taakverdeling maken. (uiteraard staat het je vrij om met 
iemand te wisselen).  
 
Wat zijn zoal de taken die er zijn voor vrijwilligers?  

 EHBO (Vrijwilligers met BHV en/of EHBO papieren). 

 Verkoop/uitdelen van drinken en eten. 

 Knutseltent (uitdelen van verf en spijkers en of helpen met knutselen/ideeën). 

 Hulp bij het uitdelen van de pallets en het hout. Met name op donderdagochtend 
hebben we hier echt een groep mensen voor nodig die erop toeziet dat alles eerlijk 
wordt verdeeld en kinderen niet zelf gaan graaien.  

 Timmerhulp (hulp en ondersteuning bij de bouwwerken zelf) 

 Limonade maken en fruit snijden.   

 Controleren van de bouwwerken op stevigheid en uitstekende spijkers. 

 Koffie en thee zetten voor de vrijwilligers 

 Diverse klusjes waarbij het bestuur een handje te kort heeft. 

 Vrijdag avond hulp bij verkoop en of catering van het eten en drinken . 

 Begeleiding voor de springkussen en spel activiteiten. 



Handig om nog te weten. 
 
Voor de vrijwilligers, die ingedeeld zijn bij het bouwen, is het handig als zij zelf ook een 
hamer, zaag en tang meenemen (tip: voorzie je spullen van je naam!)   
 
De kinderen en vrijwilligers eten thuis. M.u.v. vrijdagavond, dan zorgen wij voor patat en wat 
lekkers.  
 
Als je ziet dat een kind zich misdraagt, spreek diegene dan alsjeblieft aan op zijn/haar 
gedrag. Vind je dat lastig, waarschuw dan iemand van het bestuur. Een kind dat zich blijft 
misdragen ondanks waarschuwingen kan door het bestuur gevraagd worden om naar huis te 
gaan (ouders zullen te allen tijde gebeld worden).  
 
Om het nog eens een keer op te noemen is het de bedoeling dat de vrijwilligers NIET alleen 
bij hun eigen kind c.q. kleinkind gaat helpen. De bouwwerken waar veel door de vrijwilliger 
aan mee wordt geholpen zal minder kans maken of zelfs geen kans maken om in de prijzen 
te vallen. Het is echt de bedoeling de kinderen zelf te laten bouwen en hen hierin te 
ondersteunen.  
 
Alle deelnemers en vrijwilligers moeten herkenbaar zijn. Daarom krijgen de kinderen een 
polsbandje en t-shirt. De vrijwilligers krijgen een t-shirt of hesje.  Wij verzoeken jullie daarom 
ook echt met klem om het shirt of hesje te dragen. Tevens is het de bedoeling dat alle 
kinderen en vrijwilligers bij het arriveren en vertrekken zich even melden bij de inschrijftafel  
bij de entree. Op die manier weten wij wie er op het terrein zijn. Dit is van belang in verband 
met de verzekering.  
 
Bij de inschrijftafel krijg je als vrijwilliger je shirt en wordt besproken welke taak we je graag 
zouden willen laten doen dat specifieke dagdeel.   
 
Als bijlage sturen we nog een korte beschrijving mee van alle onderdelen waar we je hulp bij 
nodig hebben zodat je weet wat er een beetje verwacht zal worden.  
 
Wij hebben er in ieder geval harstikke veel zin in en hopen op weer een leuke, gezellige 
editie van Timmerdorp.  
 
 
Tot ziens op Timmerdorp 2022! 
 
Timmergroet van het bestuur,  
 
Sandor Baartman, Jordi Onderwater, Jan Ruigrok, Ruud de Groote, Frank Liefing, Arjan 
Duineveld en André Ligthart.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
BESCHRIJVING PER ONDERDEEL:  
 
Knutseltent: 
In deze tent kunnen de kinderen knutselen en verf halen voor hun bouwwerk. Er zullen wat 
voorbeelden zijn van dingen die de kinderen kunnen maken. Dit jaar geven we de kinderen 
een linnen tas, die zij kunnen beschilderen zoals ze willen. In deze tas zullen zij op 
zaterdagochtend de foto en andere leuke goodies mee krijgen.  
Als je hier ingedeeld bent hou je toezicht dat het niet een al te grote bende wordt. Je zorgt 
ervoor dat de spullen eerlijk verdeeld worden en assisteert daar waar nodig. Kinderen 
moeten zelf de boel en beetjes netjes achterlaten, jij ziet daar op toe. Scharen mogen niet 
mee het terrein op. Het is fijn als je af en toe ook zelf even een kwast uitspoelt. De ervaring 
leert dat onze timmerlieden het daar vaak toch te druk voor hebben.  
 
Speelveld: 
Op vrijdagmiddag zullen we een springkussen hebben. Altijd leuk, maar ook altijd garantie 
voor een piek bij de EHBO. Als je hier bent ingedeeld zorg je dat er niet te veel kinderen op 
het kussen zijn en dat het rustig verloopt. Ook let je erop dat iedereen de schoenen uit heeft 
op het kussen en dat iedereen die schoenen ook weer aan doet als zij het timmerveld weer 
oplopen.  
 
Fruit snijden:  
We willen de kinderen tussen het timmeren door ook fruit aanbieden. Een fruitje dat al op 
een schaal ligt en gepeld of gesneden is, pakt een stuk makkelijker. Verder valt er niet veel 
uit te leggen over fruit snijden lijkt ons….. 
 
Koffie/thee:  
Je voorziet de vrijwilligers van koffie en thee. In Groenedaell kun je dit maken en je zorgt 
ervoor dat er op de picknicktafels op het veld altijd voldoende in de thermoskannen zit.  
Bij deze taak hoort ook dat je af en toe even een sopje door de toiletten haalt (wat oet je 
anders doen als je wacht op de koffie?)  
 
Uitdelen spijker/verkoop snoep:  
Dit is in de knutseltent.  Spijkers worden per bakje uitgedeeld. (bakjes worden 
woensdagavond klaargezet, maar op een gegeven moment moet je zelf even bijvullen). Eén 
bak per groep. Als de spijkers op zijn mogen de kinderen nieuwe komen halen.  
We hebben ook een verkooppunt van snoep. Kinderen kunnen voor een klein bedrag iets 
kopen. Er staat een kas waar je het geld in kunt doen.  
 
Limonade:  
We willen de kinderen in de ochtend en in de middag minimaal 1 x limonade aanbieden. Je 
maakt de limonade in grote kannen in Groenedaell en schenkt deze uit op een tafel buiten, 
zodat de kinderen dit zelf kunnen pakken. Bij warm weer zullen we vaker uitdelen.  
 
EHBO:  
Alle pechvogels kunnen hier rekenen op professionele pleisterplakkers en een snoepje voor 
de schrik. Hier zoeken we mensen met de benodigde papieren die (het liefst in tweetallen) 
de EHBO post bemannen.  
  
 



Timmerhulp: 
 
De bouwkavels zijn op woensdagavond reeds uitgezet. Elke kavel heeft een straatnaam.  
De kavels zijn ruim zodat je ook goed om de bouwwerken heen te kunnen lopen tijdens het 
bouwen, dus neem vooral de ruimte. De bouwobjecten worden ca. 1 x 1 meter per persoon. 
 
Voor de jury is het makkelijk om de leeftijdscategorieën bij elkaar op een kavel te hebben!  
  
Sowieso willen we de jongste jeugd vakken vooraan hebben zodat hier het beste toezicht op 
gehouden kan worden.  
 
Als timmerhulp zie je toe op bovenstaande.  Je hebt 2 a 3 groepjes onder je  hoede. Het is de 
bedoeling dat de kinderen zelf timmeren (het mag gerust schots en scheef worden). De 
timmerhulp helpt ze als er problemen zijn of geeft tips over hoe het veiliger kan. Het is leuk 
als je als timmerhulp rouleert en ook eens bij andere hutten kijkt en helpt.  
 
Als de kinderen vertrekken, wijs ze er dan op, zichzelf even af te melden (en vergeet dit zelf 
ook niet).   
 
Let erop dat de kinderen hun schoenen aanhouden, dat is met rondslingerde spijker echt 
een must. Wil je er op letten dat gevallen spijkers opgeruimd worden en dat de verfbakjes 
en kwasten regelmatig terug gebracht/opgeruimd worden bij de knutseltent. 
 
Dit jaar werken we weer met bouwvergunningen. Voordat er een verdieping op de hut 
gebouwd mag worden, moet hier eerst een vergunning voor worden aangevraagd bij de 
burgemeester. Deze keurt of het bouwwerk stevig genoeg is (samen met een bestuurslid) en 
geeft vervolgens een vergunning af. Hang deze zichtbaar aan de hut.  
 
Als het bouwwerk een huisnummer heeft gekregen, wil je de kinderen dan helpen 
herinneren dit duidelijk op de hut te verven? Net zo handig voor de jury.  
 
 
 


