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Wat was het een groot feest in de eerste week van de zomervakantie: eindelijk weer een  
gewoon groot Timmerdorp na al dat Corona gedoe! 
140 kinderen hebben getimmerd, gebouwd, geknutseld en vooral heel veel lol gehad met elkaar.  
Het thema dit jaar was “Carnaval”. Nou, en een waar zomer carnaval was het! 
Compleet met zelfgebouwde kroegen, een echte dansvloer, feesttent, snackbar en zelfs een 
carnavalswinkel. Het was dit jaar tropisch warm op het terrein, zeg maar gerust bloed heet  
met 30 graden plus. Dus extra veel ranja, ijsjes en waterpret. Een parasolletje hielp ook lekker  

tegen de zon. 
 

Tijdens de dagen was er naast het timmeren ook weer van alles te doen. Dingen maken  
waarmee je de hut nog mooier kon maken: zoals een naambord en een vlag. Of je kon 
jezelf mooier laten maken met schmink. Je kon ook Schermen leren tijdens een echte clinic  
met schermpakken en degens en je kon oud-Hollansche spelletjes doen.  
 
Tussendoor kwam de ‘razende reporter’ langs voor de laatste bouwtips of roddels voor Radio 
Timmerdorp. Hebben jullie al een Bouwvergunning aangevraagd? Dan kwam de inspecteur langs en bij 
groen licht, dan was je hut stevig genoeg om op de verdieping verder te bouwen.  
Waar gewerkt wordt moet ook goed gegeten worden, dus gingen we lekker snacken op de laatste dag. 
Patat en een kroket of frikandel. Dat verveelt nooit! 
 

Op donderdag kwam de jury langs, 3 leuke dames deze keer. Ze gingen alles bekijken en genoten 
zichtbaar van de mooie acts die werden opgevoerd. Heeg en omstreken ‘has talent’! Spannend hoor… 
de hutten waren ook allemaal zo mooi en goed gelukt.  De prijzen gingen naar: 3e Prijs groep 14 Het 
Timmercafé, 2e Prijs groep 10 De After Carnaval Beach club, 1e prijs groep 8 met De Clown. 
 
En vrijdagavond als afsluiting…                            op de Rakkenpôle. Ehhh… ‘Sorry voor de overlast’ ha ha. 
Er werd gedanst en gesprongen, het ging van ‘links…. naar ‘rechts’…. Wat een gezelligheid! Gelukkig 
mochten we ondanks de droogte toch een kampvuur maken. Met onze eigen brandweervrouw erbij kon 
er natuurlijk ook weinig mis gaan… 

 

Als Team Timmerdorp kijken we terug op een fantastische week. Dankzij iedereen die een steentje heeft 
bijgedragen hebben we er een super geslaagde Timmerdorp week van kunnen maken.  
We willen jullie daar allemaal ontzettend voor bedanken! 
 

Timmerdorp wordt mogelijk gemaakt door onze sponsoren:  
d’Ald Wal, Plus Gerritsma, loonbedrijf Attema, Veenstra Fritom, De Heegerhoek, Passantenhaven, 
Brandweer, Bergstra woninginrichting, Jan Sikkes, VVV, Ivar Muziek, De Watersport, De Boeier,  
De Sylboade. 
 

Het Timmerdorp Team: 
Marjanne Attema, Carola van der Meulen, Wybe Douwe Cnossen, 
Egbert Jongstra, Jessica Wierda, Hilde Dijk, Bart van Noordennen, 
Minke Oostra en Petra Buwalda 
 

Bekijk de fofo’s op: 
Instagram: timmerdorpheeg,  www.timmerdorpheeg.nl,  Info@timmerdorpheeg.nl 
Facebook: Timmerdorp Heeg 
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