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Beste ouder/verzorger, 
 
Wij hopen dit jaar weer het Conquista Timmerdorp Limmen te kunnen organiseren. 

Dit vindt zoals altijd plaats op het Koekoeksveld aan de Westerweg. Ook dit jaar valt 
het weer in de laatste week van de zomervakantie, namelijk van maandag 22 
augustus tot en met vrijdag 26 augustus. 

 
Wie mag zich inschrijven? Alle kinderen die in Limmen wonen of in Limmen op 

school zitten en die in het schooljaar 2021 / 2022 in groep 5 t/m 8 zaten. De 
kosten bedragen € 25,-per kind en worden betaald bij het inleveren van het 
inschrijfformulier. Dit kan alleen contant. 

 
Op zaterdagochtend 2 juli tussen 11:00 en 12:30 kunnen de ingevulde formulieren 

worden ingeleverd bij Conquista. Het adres van Conquista is Kerkweg 50 in  Limmen.  
 
Er kan per groep of individueel worden ingeschreven. Als er voor een groep 

ingeschreven wordt, moeten deze inschrijfformulieren tegelijk ingeleverd worden en 
wordt er ook betaald voor de gehele groep. Een groep bestaat minimaal uit 3 en 

maximaal uit 6 kinderen. Kinderen die zich individueel inschrijven worden door de 
organisatie in een groep ingedeeld. 
 

Op het timmerdorp is plaats voor 225 kinderen. De eerste 225 kinderen die zich 
inschrijven zijn dus zeker van deelname. In de week voor het timmerdorp worden de 

pasjes voor alle deelnemende kinderen rondgestuurd, samen met een boekje met alle 
informatie over het timmerdorp. U houdt  de verantwoordelijkheid voor uw kind 

gedurende de tijd dat het meedoet aan het timmerdorp. Daarom moet u als 
verantwoordelijke ouder/verzorger het inschrijfformulier ondertekenen. 
 

Wij zoeken nog extra hulp! Als u tijd heeft om op de zaterdag voor het timmerdorp 
of tijdens de timmerweek te komen helpen, dan bent u zeer welkom. Het gaat dan 

bijvoorbeeld om het spijkervrij maken van hout, afbouwwerkzaamheden en tijdens de 
week het helpen / toezichthouden bij de activiteiten. Als u ons wilt helpen kunt u het 
aparte inschrijfformulier voor ouders invullen en tijdens de inschrijving inleveren. Wij 

zijn dit jaar extra hard op zoek naar mensen die een nachtdienst voor hun rekening 
willen nemen! 

 
Wij gaan er voor dat wij allemaal, maar vooral de kinderen, weer veel plezier 
zullen beleven aan het Conquista Timmerdorp!        

 
Tot ziens! 

 
 


