
 

 

 

 

 

 

 

Beste ondernemer en/of geachte heer/mevrouw, 

Stichting Beleefpark Dwingeloo organiseert in mei dit jaar voor de tweede maal Timmerdorp 

Dwingeloo. Het Timmerdorp is een activiteit voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 13 jaar waarbij 

deze onder begeleiding van vrijwilligers een dorp gaan bouwen van hutten. De kinderen leren o.a.: 

samenwerken en het ontwikkelen van technisch inzicht. Naast het timmeren kunnen kinderen even 

uitrusten en genieten van al het moois het Beleefpark nog meer te bieden heeft. 

De entreeprijs voor dit evenement wordt zo laag mogelijk gehouden zodat ook kinderen waarvan 

ouders een kleiner budget hebben mee kunnen doen, daarom kan Timmerdorp alleen mogelijk 

gemaakt worden door de inzet van vrijwilligers en sponsoren. 

We verwachten een opgave van minimaal 300 kinderen en ruim 50 vrijwilligers. Al deze mensen 

kijken nu al uit naar de timmerdagen. Om u een indruk te geven van wat er allemaal gebeurt tijdens 

het Timmerdorp geven wij u een kleine impressie. 

Dit jaar zal er een thema gekoppeld worden aan het Timmerdorp, namelijk ‘Timmerdorp in de 

ruimte’. 

Donderdag 28 en vrijdag 29 april – Voorbereiden 

De dagen (en weken) voorafgaand aan het Timmerdorp is keihard werken! Een groot aantal 

vrijwilligers zorgt dat het Beleefpark wordt omgetoverd tot een heus ‘Timmerdorp in de ruimte’.  

Zaterdag 30 april – Opening en hutten bouwen 

Het Timmerdorp wordt op ludieke wijze geopend door de astronaut van het ‘Timmerdorp in de 

ruimte’, directeur van Astron, dhr. Marco de Vos. Hierna gaan de kinderen in groepjes aan de slag 

met het bouwen van hun bouwwerk in de ruimte.  

 

Zondag 1 mei  – Nog meer bouwen 

Na het lezen van de dagelijkse post die ze iedere dag in hun brievenbus ontvangen van ‘de astronaut’ 

van het Timmerdorp gaan de kinderen deze dag vooral aan de slag met timmeren. Er ontstaan echte 

paleisjes welke door de organisatie o.a. worden beoordeeld op stevigheid. Veiligheid staat natuurlijk 

voorop! 

 

Maandag 2 mei – Bezoek van de ‘ruimte – Bouwmeesters’  

Deze dag krijgen de kinderen bezoek van enkele ‘ruimte – Bouwmeesters’. Zij zullen de kinderen 

adviezen geven en zo nodig een handje helpen bij het bouwen van hun bouwsel.   

 

 



Dinsdag 3 mei – Overnachten in je bouwwerk (of tentje) 

De laatste spijkers zullen worden geslagen want na deze timmerdag mogen de kinderen overnachten 

in hun eigen bouwwerk. In de avond staat er van alles te beleven en te doen op het programma, o.a. 

een UFO spel, sterren kijken onder begeleiding van medewerkers van Astron, een spannend verhaal 

bij het kampvuur en natuurlijk ook een echte disco.  

Woensdag 4 mei – Afsluiting 

Voor de kinderen is dit de laatste dag. Na ontbijt met poffertjes krijgen de kinderen een waar 

timmerdiploma en een bouwkundig rapport uitgereikt door de astronaut van het ‘Timmerdorp in de 

ruimte’, dhr. Marco de Vos en de ‘ruimte – architect’, dhr. Bas van Ruth. Tijdens de afsluiting worden 

er nog diverse workshops aangeboden en kunnen de kinderen lekker blijven spelen in het Beleefpark.  

Vrijdag 6 mei en zaterdag 7 mei – Opruimen 

Een klein groepje vrijwilligers ruimen de laatste spullen op zodat het terrein weer helemaal leeg is. 

U begrijpt inmiddels wel dat wij uw bijdrage goed kunnen gebruiken. Wij staan ook open voor 

sponsoring in de vorm van goederen en diensten.  

Wanneer u ons wilt komen ondersteunen als vrijwilliger tijdens het Timmerdorp, dan wordt dit 

uiteraard ook zeer gewaardeerd. Een beetje extra hulp en ondersteuning bij de uitvoering komt 

zeker goed van pas en zorgt ervoor dat we het ‘Timmerdorp in de ruimte’ met elkaar tot een groot 

succes kunnen maken! 

Wat krijgt u of uw bedrijf hiervoor terug ? 

Dit is geheel afhankelijk van hetgeen u sponsort. 

Wilt u een bijdrage leveren of heeft u nog vragen? Neemt u dan contact met ons op door een mail te 

sturen naar ondergetekende. 

 

Namens Stichting Beleefpark Dwingeloo, 

Vriendelijke groet, 

Fancy Hoekstra 

Lid commissie Timmerdorp Dwingeloo 

fancy.hoekstra@comprix.nl 
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