
Inschrijving  
Timmerdorp “Nooit gedacht” Egmond-Binnen 
 
Maandag 18 juli t/m donderdag 21 juli staat weer 
in het teken van Timmerdorp. 
 
Alle kinderen vanaf 5 jaar t/m groep 8 van de 
basisschool en woonachtig in Egmond-Binnen 
kunnen zich inschrijven. 
 
Zoals ieder jaar is er een thema aan Timmerdorp 
gekoppeld. Voor dit jaar is het thema: 
Ambachten 
 
Zonder vrijwilligers kunnen we helaas het 
timmerdorp niet compleet maken. Schrijft u in 
voor de vrijwilligers taken. Vele handen maken 
licht werk en hele gezellige dagen. 
 
Dit jaar mag groep 8 weer als vanouds slapen in 
hun eigen hut met disco vooraf! 
 
Inschrijven: 

- Maandagavond 16 mei 18.30u- 19.30u  
- Donderdagavond 19 mei 18.30u-19.30u. 

Beide avonden in JOEB! 
 
Inschrijfgeld €17,50  
 
Voor en achternaam: _______________________________________________J/M* 
Leeftijd:__________jaar 
Adres:__________________________________________________________________________________ 
Email: __________________________________________________________________________________ 
Telefoonnummer (S)+ naam igv nood:  
1______________________________________________________________________________________ 
2:______________________________________________________________________________________ 
3:______________________________________________________________________________________ 
4:______________________________________________________________________________________ 
Groep:_______Juf/meester_________________________________________________________________ 
*doorstrepen van niet van toepassing is 
 
Ik mag alleen naar huis overdag:  
      ja, dat mag  
      nee, graag eerst even bellen naar ouders 
 

Er worden tijdens Timmerdorp foto’s gemaakt, wilt u liever niet dat uw kind op de website, sociaal 
media etc komt, dan kunt u dat hier aangeven door uw handtekening te plaatsen. Alleen invullen als dit 
voor u van toepassing is.  
      Ik wil géén foto van mijn kind op de Timmerdorp website, sociaal media etc.  
Handtekening: 
 
 



Opgeven disco en/of logeren  
Woensdagavond na de Theatershow mogen de kinderen uit groep 8 blijven voor een disco-avond en 
aansluitend ‘s nachts blijven logeren op het timmerdorp terrein in hun eigen gebouwde hut. Hiervoor moet 
je je wel aanmelden, zodat we weten wie er blijven op het terrein. Het is een vereiste dat er minimaal 2 
ouders van groep 8 aanwezig zijn, anders kan het slapen niet doorgaan  (Vakje aankruisen die van 
toepassing is. Meerderen mogelijk) 
      ik zit in groep 8         ik ben bij de disco          ik blijf logeren op het timmerdorp terrein.  

Voor de ouders van groep 8 is een informatieavond, hier kunt u terecht met vragen of andere 
opmerkingen. De datum zal nog doorgegeven worden per email. 
 
Met welke vriendjes of vriendinnetjes wil je de hut bouwen? 
(schrijf de voor en achternamen op) 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
Vrijwilligers hebben we hard nodig om het Timmerdorp compleet te maken. Vele handen maken licht werk 
en gezellige dagen. Schrijf u dan in voor de volgende activiteiten/ dag of dagdeel.  
 
Voor de ouders/verzorgers  
Ik wil graag meehelpen bij de volgende activiteit(en). Kruis de activiteit en dagdeel aan. 
Per email wordt u op de hoogte gebracht voor meer informatie over de activiteit waarbij u zich inschrijft 
voor de activiteit.     Ja, ik kom helpen! 

 
Naam: ___________________________________  Naam: ________________________________________ 
Telefoon nummer:__________________________ Telefoon nummer:______________________________ 
Email adres:_______________________________ Email adres:____________________________________ 
 
      Hout opladen, dinsdagavond 12 juli om 19.00u, van de Noordvelderweg naar JOEB   
      Hout opladen, woensdagavond 13 juli om 19.00u, van de Noordvelderweg naar JOEB     
      Terrein opruimen, Donderdagmiddag 21 juli om vanaf 13.00u 

      Hutten slopen, donderdagmiddag 21 juli vanaf 16.00u  

      Schminken, donderdagmorgen 18 juli, op het timmerdorp     

      Begeleiding bij slapen groep 8 woensdag avond t/m donderdag ochtend incl. ontbijten 

      Knutselen 13.00u- 15.00u 

      0 maandag 0 dinsdag 0 woensdag 

      Wc-schoonmaakhulp. Ochtend 12.00u en 15.30u 
      0 maandag 0 dinsdag 0 woensdag 0 donderdag  
     EHBO. Ochtend 9.30u t/m 12.30u  
     0 maandag 0 dinsdag 0 woensdag 0 donderdag  
     EHBO. Middag 12.30u t/m 15.30u 
     0 maandag 0 dinsdag 0 woensdag  
Ik beschik over een EHBO Diploma 0 JA 0 NEE  
 
Verdere informatie over timmerdorp week kunt u terug vinden op de website; 
www.timmerdorpegmondbinnen.nl 


