Spelregels timmerdorp Tuitjenhorn
Algemene regels
• Afval niet op de grond maar in een van de vuilnisbakken
• Binnen de hekken/afzetting blijven.
• Als je onverwachts niet mee kunt doen, meld je dan af op
telefoonnummer: 06-41490498 (Anita Masteling). We kunnen geen inschrijfgeld terug
geven.
• Het is van belang dat ouders (of verzorgers) goed bereikbaar zijn op de opgegeven
telefoonnummers in geval van nood of ongelukken.
• Heb je een splinter of ander letsel? Meld je dan bij de leiding. Deze zullen de EHBO
waarschuwen die zijn herkenbaar aan de hesjes.
• Bijzonderheden (ziekte, dieet, medicijnen) dienen voorafgaand aan het timmerdorp aan de
organisatie doorgegeven te worden.
• Fietsen parkeren bij De Groet.

Bouwregels
• Stevig schoeisel/dichte schoenen (in verband met spijkers op het terrein).
We controleren heel streng en wie geen goede schoenen aan heeft, moeten we echt
terugsturen! Stevig schoeisel geldt ook voor alle vrijwilligers en de mensen die het
timmerdorp komen bezoeken.
• Alle vrijwilligers dienen op de dag dat ze helpen een fluorescerend veiligheidsvestje
te dragen (ivm herkenbaarheid). Vergeet u deze niet mee te nemen? Een eigen hamer
en zaag is ook een vereiste!
• Respecteer elkaar, de begeleiding en de regels. Na 2 waarschuwingen word je van het
timmerdorp terrein verwijderd
• Laat aan het einde van de dag geen gereedschap slingeren, doe dit in de gereedschapskist
of sla een paar spijkers in de wand
en hang het daaraan op. Ruim aan het einde van de dag in en om de hut op.
• De hutten mogen niet hoger zijn dan 2 bouwlagen of 3 meter. Iedere bouwlaag dient
gekeurd te worden voordat je verder mag timmeren.
• Zorg ervoor dat nergens spijkers doorheen steken, sla deze dan gelijk krom of haal ze eruit.
• Voor en na de openingstijden van het timmerdorp mag er niet in de hutten/op het terrein
gespeeld worden.
• Je mag werkhandschoenen aantrekken
• Daar waarin deze regels niet voorzien, beslist de organisatie.

Wat neem je zelf mee?
- Ieder kind neemt een hamer en een zaag mee (evt een nijptang). Zet overal duidelijk
je naam op!!!!!
- Houd hier rekening mee als u meerdere kinderen heeft die meedoen.
– Oude (!!!) kleren die vies mogen worden, denk ook aan regenkleding bij slecht weer.
- Neem bij mooi weer zonnebrand en evt. een petje mee.
- Een bidon of drinkflesje met je naam erop. Wij zorgen beide dagen voor de inhoud (geen
eten/snoep meegeven!). Wij verzorgen ook de lunch (zie: ‘wat verzorgt timmerdorp’).
– Dichte schoenen met dikke zolen in verband met spijkers op het terrein
We controleren heel streng en wie geen goede schoenen aan heeft, moeten we echt
terugsturen!

Hoe ziet de dag eruit?
• Op beide dagen verwachten we de kinderen om 9.50 uur. Op beide dagen starten we om
10.00 uur
• Op woensdag om 16.00 uur is het timmeren afgelopen en mogen de kinderen zelfstandig
naar huis.
Op donderdag stoppen we eerder en kan iedereen om 15.00 uur de bouwwerken komen
bewonderen. Aansluitend mogen de kinderen mee naar
huis.
• Afmelden bij de tent als je het terrein verlaat. Het is belangrijk voor de veiligheid om te
weten hoeveel kinderen nog op het terrein zijn.
• Toiletbezoek meld je bij je begeleider. Dit om te voorkomen dat we allemaal tegelijk gaan.
• We beginnen samen, lunchen samen en we eindigen de dag ook gezamenlijk
• In de kleedkamer van de gymzaal kun je je jas neerleggen. Zet overal je naam op! Het toilet
bevind zich in de kleedkamer van De Groet
waar ook je jas hangt.
• Toch iets verloren of gevonden? Er is een plek voor gevonden voorwerpen in de tent
• Je neemt zelf een bidon of drinkflesje, voorzien van je naam, mee. Wij zorgen voor
eten, fruit en drinken.
• Fietsen parkeren bij De Groet

Wat verzorgt het timmerdorp?
- Hout, pallets, balken, spijkers. Neem zelf geen verf en geen hout mee!
- Drinken gedurende beide dagen
- Op beide dagen verzorgen wij de lunch (dag 1: 2 broodjes knakworst, dag 2: broodje
hamburger en kadetje hagelslag). Ook krijgen de kinderen tussendoor iets/genoeg lekkers
en fruit. Mocht u denken dat de lunch niet voldoende is voor uw kind, zorg er dan voor dat
u uw kind een extra lunch (geen snoep) meegeeft.
- Als uw kind bovengenoemde lunch niet mag/kan eten, dan dient u hem/haar een
eigen lunchpakket mee te geven.
En natuurlijk een gaaf programma om 2 onvergetelijke dagen mee te maken!!

Verboden voor bezoekers!
We zijn heel streng! Papa, mama, zusje, broer, opa, oma, tante, oom, buurvrouw en
buurman; niemand mag het timmerdorp terrein betreden! Wilt u toch komen kijken, dan
achter de hekken. Er is genoeg leiding aanwezig om de kinderen te helpen.
Wilt u iets weten, vraag het aan een medewerker!

Maarrrrr.. goed nieuws voor de ouders:
Donderdag om 15.00 uur mogen de vaders, moeders, opa’s en oma’s op visite komen
tijdens de “Open-Hutten-Route”!! De kinderen kunnen dan laten zien waar ze zo hard aan
hebben gewerkt.

Tot slot
Deelname aan timmerdorp Tuitjenhorn is op eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor
diefstal en/of schade aan kleding of goederen. Timmeren en bouwen brengt risico’s met zich
mee en een ongelukje kan gebeuren.
Tijdens het timmerdorp worden er ook foto’s gemaakt die wij op onze website zullen
plaatsen. Met deelname aan het timmerdorp geeft u ook toestemming voor het fotograferen
van uw kind. Daarmee kan uw kind dus ook op de website komen. Het is voor ons ondoenlijk
om binnen de grote groep kinderen steeds kinderen te moeten vermijden bij het foto’s
maken. Mocht er een zeer zwaarwegende reden zijn dat uw kind beslist niet herkenbaar op
een foto mag staan dan is er uiteraard ruimte voor overleg.

