
Ga mee een weekend uitwaaien in Friesland. Dit is dé kans om je nieuwe vrienden beter 
te leren kennen! Ook als je (nog) geen Baanmaatje bent, kun je je opgeven voor dit 
gezellige tienerweekend. 
Voor de ouders is dit wellicht een leuke gelegenheid om tijd voor elkaar te hebben of 
voor de andere kinderen uit het gezin

Vrijdag vertrek je na schooltijd vanaf De Baan naar Friesland. Aan het begin van de avond 
kom je op de bestemming aan. ’s Avonds maak je het gezellig met de andere tieners; 
lekker een hapje eten, een spelletje spelen of een film kijken. Natuurlijk mag je ook eerst 
nog wat wennen en iets voor jezelf doen.

Samen met de anderen maak je plannen voor de rest van het weekend. Afhankelijk van 
het weer kun je een dagje naar avontureneiland Kameleondorp (bekend van de Schippers 
van de Kameleon), lekker uitwaaien bij de Friese Meren of een bezoekje brengen aan de 
Zeehondencrèche in Pieterburen. Zondag ben je, na het eten, rond 19.30 uur weer terug 
in Haarlem.

Tienerweekend
‘Uitwaaien in Friesland’ Jij 

 Bent tussen de 12 en 20 jaar 
  Bent mobiel en hebt een redelijke mate 

van zelfredzaamheid  

Begeleiding 
  Er gaat 1 vrijwilliger per 3 deelnemers 

mee en er gaat 1 betaalde kracht (co-
ordinator) mee. ’s Nachts is er in iedere 
bungalow begeleiding aanwezig. 

Wanneer 
 vrijdag 4 t/m zondag 6 april 2014

Verblijf 
  Je logeert dit weekend in een vrij-

staande 8-persoonsbungalow op Landal 
Terherne in Friesland.

  Deze is van alle gemakken voorzien zo-
als 2 badkamers, een openhaard en een 
afwasmachine. Je slaapt in 2-persoons-
kamers met 1-persoonsbedden. 

Vervoer 
  Tijdens dit weekend maken wij gebruik 

van een 9-persoonsbusje. 

Maaltijden 
  Ontbijten doe je ‘s ochtends in de  

bungalow. De lunch en het avondeten 
nuttig je in een restaurant of de vrij-
willigers bereiden samen een maaltijd 
met je in de bungalow. 

Kosten   
 € 250,- (regulier)
 € 395,- (PGB)

Inclusief 
  Huur bungalow, activiteitenkosten,  

alle maaltijden, het vervoer, toeristen-
belasting, reisverzekering, de kosten 
van de begeleiding door vrijwilligers, 
de kennismakingsbijeenkomst en een 
fotoboekje.  

Exclusief 
 Annuleringsverzekering en zakgeld

Kennismaking
 woensdag 12 maart 2014 

Coördinator 
 Wilbert Könning   




