
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

Onze vaste kamper Antoine Huiberts opent samen met 
Burgemeester Jochem Dekker Camping Houtzicht! 

 
In een zwembad, compleet met palmboom,  

kwamen ze het Kampeerterrein op! 
Samen openden zij het thema VAKANTIE.  
 

 
 

 
 

   

 

Voor de opening claimden alle groepjes hun 
kampeerplek voor de komende 4 dagen op het veld, 

na de opening gingen alle kampeerders hout 
verzamelen.  

Begin van de middag waren de eerste daken al 
goedgekeurd door de dak-keurmeester!  
 

Woensdag 26 juli 2017 



 
 

Wat hadden we prachtig weer vandaag. Gelukkig is de limonade gratis! De bananen 
en appels van de Lidl gaan ook hard. 
 

Iedereen kan post versturen aan een deelnemer op het 
Timmerdorp. Schrijf de voor- en achternaam van het 
kind + eventueel straatnaam en huisnummer in het 

dorp op de enveloppe. Bij de ingang van het 
Timmerdorp staat een brievenbus. Daar kan de brief of 

kaart in gepost worden. 
Stuurt u van buiten? Dan is het adres: 
Voor en achternaam van het kind + eventueel 

straatnaam en huisnummer in het dorp, 
T.a.v. Postbode Timmerdorp Anna Paulowna 

Burg. Warnerslaan 19 
1761 GE Anna Paulowna 

 

Timmerdorp tijden: 9.00-12.00, 13.30-17.30 uur. 

Ook dit jaar komt op donderdag de brandweer op bezoek. Vergeet dus niet zwemkleding, 
droge kleren en een handdoek mee te nemen 
Alle kinderen eten donderdagmiddag op het Timmerdorp. Deze maaltijd is mede mogelijk 

gemaakt door Niek Kramer en Bakkerij Alkemade.  
De middag eindigt om 17.30 uur. U kunt uw kind wel iets eerder (vanaf 17.00) komen 

ophalen. 
 
  

 Tijdens het Timmerdorp zijn wij telefonisch bereikbaar op: 06-39040157 (Suzan) en op 06-57427847 
(Krista). Via Facebook en e-mail kan ook, maar het kan dan iets langer duren voordat u reactie krijgt. 

 Wilt u even komen kijken? Dat kan elke dag bij het wegbrengen en ophalen! Tussentijds willen we liever geen 
ouders en anderen op het veld omdat het dan erg onoverzichtelijk kan worden. We vragen ouders 
daarom het terrein een kwartier na het begin te verlaten en vanaf een kwartier voor de eindtijd bent u weer 
welkom! 

 Zaterdag is het de bedoeling dat alle ouders, opa’s en oma’s, overige helpers de ‘kampeerplaats’ van hun 
eigen kind afbreken. Dit mag pas gebeuren als alle kinderen van het veld af zijn.  

 
 
Op www.Timmerdorpap.nl staan verwijzingen naar foto’s, die elke dag worden bijgewerkt. Bezoek ook zeker onze webpagina met 
sponsoren. Zonder hen zou het Timmerdorp erg duur of zelfs onmogelijk zijn. 

http://www.timmerdorpap.nl/

