
 
 

Hallo allemaal, 

Door jullie getoonde belangstelling voor het weekendje Terschelling, hierbij het 

volgende.  

 

Eindelijk!  

Het heeft wat lang geduurd, maar het is toch gelukt.  

“Beter laat dan nooit”, zeg ik maar!  

Wij kunnen naar Terschelling toe voor ons “jaarlijkse” weekend-uitstapje, 

voorafgaande het nieuwe badmintonseizoen begint. 

Na vele telefoontjes gepleegd te hebben om informatie over de 

beschikbaarheid van een accommodatie in te winnen en.. na vele 

teleurstellingen te verwerken hebben, ben ik toch in geslaagd om een 

groepsaccommodatie te vinden.  

 

Vakantieoord PALS te Midsland was nog vrij in het weekend van vrijdag 8 t/m 

zondag 10 augustus. 

Daarom heb ik het meteen gereserveerd voordat een ander het doet.  

Er is wel een minimum aantal van 25 personen vereist en aan de hand van de 

belangstellingsmailtjes die ik heb mogen ontvangen, halen wij dat aantal wel. 

(Tenminste….dat hoop ik althans!) 

 

Vakantieoord PALS ligt aan de rand van het dorpje Midsland.  Wij verblijven in 

kampeerboerderij/groepsaccommodatie “Bos en Duinzicht”.  De 

accommodatie bestaat uit op de begane grond: een gecombineerd dagverblijf / 

eetzaal, gescheiden wasgelegenheid met koud stromend water, toiletten, 

douches (koud en warm water), keuken, 1 slaapkamer voor 6 personen. 

Bovenverdieping: 2 slaapzalen, één voor 28 en één voor 16 personen.  



In de slaapkamer en slaapzalen staan stapelbedden. Dekens en kussens zijn 

aanwezig. Linnengoed en/of slaapzak dient men zelf mee te nemen. Bij de 

kampeerboerderij/groepsaccommodatie ligt een sportveld van 0,5 ha. en er is 

een volleybalveld achter de kampeerboerderij. Op het terrein staan ook 

trekkershutten.  De afstand naar het strand en het centrum van Midsland is 1 

km. 

 

Door onderstaande aanmeldingsformulier volledig in te vullen en op te sturen 

of de gegevens aan mij te mailen, kun je je aanmelden voor deelname aan het 

weekend.   

De kosten voor deelname bedraagt € 60,00 per persoon. Inbegrepen zijn: 

bootretour, fietshuur, reisverzekering, verblijf op basis van volpension (logies, 

ontbijt, lunch, avondmaaltijd en drinken) en de aktiviteiten. 

Gelieve de kosten bij aanmelding over te maken, doch zorg te dragen dat het 

bedrag  vóór of uiterlijk op 11 juli 2008 op de rekening van de begunstigde is 

bijgeschreven. 

 

**Voor deelnemers van de Aduarder BC, zij kunnen hun deelnamekosten 

overmaken op rekeningnummer: 37.58.58.172 t.n.v. Penningmeester Aduarder 

Badminton Club, 9831 NC Aduard, o.v.v. Weekend Terschelling. 

**Voor deelnemers van de BV Zuidhorn, zij kunnen hun deelnamekosten 

overmaken op rekeningnummer: 4164660 t.n.v. M. van Asdonck, van der 

Halstraat 7, 9801 EJ Zuidhorn, o.v.v. Weekend Terschelling. 

Tevens vermelden voor wie er wordt betaald. 

 

Aansluitend wil ik hierbij, net als voorgaande jaren, een beroep doen op de 

ouders/verzorgers om zich beschikbaar te stellen voor het vervoer naar-en van 

Harlingen. 

Dit kunnen zij aangeven op het aanmeldingsformulier.  

 

Over de programma van het weekend, de vertrektijd en vertrekplaats krijg je 

nog nader bericht. 

 

Mocht je nog vragen hebben hierover, dan kan je mij bereiken onder tel.nr.: 

0594 – 505815 (b.g.g. spreek dan in, dan bel ik jou z.s.m. terug) of mailen kan 

ook: m.van.asdonck@inter.nl.net 

 

Met vriendelijke groet, 

Micky van Asdonck 



Aanmelding deelname weekend Terschelling van 

vrijdag 8 t/m zondag 10 augustus 2008. 

 

Naam:______________________________________________________M / J * 

Adres:___________________________________________________________ 

Postcode + Plaats:__________________________________________________ 

Leeftijd:__________________________________________________________ 

Telefoonnr.:_______________________________________________________ 

Telefoonnr.: 06-___________________________________________________ 

E-mail:___________________________________________________________ 

Vervoer: Dhr./Mevr. ________________________________________________ 

                stelt zich WEL / NIET * beschikbaar voor vervoer. 

                Kan rijden op:  Vrijdag 8 aug. / Zondag 10 aug. / Beide dagen * 

*Omcirkelen wat van toepassing is. 

Eventuele mededeling: (bijv.: medicijngebruik, vegetarisch eten, etc.) 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Handtekening ouder/verzorger:_______________________________________ 

Opsturen naar:  M.van Asdonck, van der Halstraat 7, 9801 EJ Zuidhorn of mailen: 

m.van.asdonck@inter.nl.net 


