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Inhoud: Programma, telefoonnummers en paklijst. 

 

 

 

 

 

 

 



Adressen en telefoonnummers:  

 

StayOkay Terschelling 

’t Land 2 

8881GA Terschelling 

+31 (0)562 442 338 

 

 

Begeleiding vanuit het VeenLanden College 

GOM3A: Coaches: Jacqueline Bots (06-36033200) &  

Huub Janssen (06-24673465). 

GOM3B :  Coaches: Karin Lang (06-19430416) &  

Santi Bosma (06-18122072). 

Algemeen : Simone van der Wilt & Igor Hoogeveen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hallo allemaal! 

We gaan dit schooljaar op werkweek met GOM3 van het VeenLanden College 
Vinkeveen naar het waddeneiland Terschelling. We zullen in de week van          
4 t/m 8 oktober 2021 een actieve en sportieve werkweek hebben. Het worden 
leuke en gezellige dagen waarin je nieuwe indrukken en nieuwe ervaringen zult 
beleven. In het programma zijn sommige momenten nog niet precies ingevuld. 
Dat heeft vooral te maken met de weersomstandigheden. Natuurlijk hebben 
we een heel aantal mogelijkheden wat we allemaal zouden kunnen gaan doen. 
Vooral op het strand gaan we activiteiten ondernemen. Deze kunnen zijn: een 
GPS tocht, boogschieten, vliegeren, strandgolf en andere actieve 
strandspelletjes. De organisatie die ons daarbij begeleidt heet “Mooi weer”. In 
het programma staat daarom: “Mooi weer” activiteit. 

We wensen je heel erg veel plezier! 

Namens de voltallige begeleiding van het VLC, 

Huub Janssen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Waar ga je naartoe? 

De werkweek vindt plaats op het langste Waddeneiland dat in Nederland te 
vinden is: Terschelling. Met de bus reizen we naar de haven van Harlingen en 
vandaar gaan we per veerboot in ongeveer 1.45 uur over de Waddenzee naar 
het dorp West-Terschelling. Daar aangekomen krijgt iedereen een fiets met 
versnellingen want de fiets is deze hele week jouw vervoermiddel. Behandel 
deze fiets netjes. Met de fiets gaan we naar alle activiteiten. 

We overnachten in de StayOkay. Dat is een eenvoudig Hostel waar alles 
aanwezig is om er een goede en gezellige week van te maken. 

Het dorp West-Terschelling heeft voldoende winkeltjes en supermarkten om 
eventueel nog wat boodschappen te doen en om souvenirs te kopen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Het programma: 

Maandag 4 oktober: 

 08.30u  Aanwezig op school in Vinkeveen. Tas en ID controle. 

 09.00u Vertrek richting Harlingen. 

 11.00u Aankomst Harlingen. 

 11.35u Vertrek veerboot (Denk aan verplicht mondkapje op de    

                      veerboot!!) 

 13.15u Aankomst Terschelling (Neem zelf een lunch mee van huis) 

 13.30u Fiets ophalen bij Firma Zeelen. 

 Middag Inchecken StayOkay volgens kamerindeling. Afspraken  

maken over “hoe je je dient te gedragen in een serieus 

hotel”. 

 Middag Middagprogramma, “Mooi weer”. 

 Diner  Vegetarische maaltijden en diëten worden geserveerd. 

 Avond Avondprogramma, kennismakingsspelletjes, Leefstijl,  

Groepsvorming spelletjes. 

 22.30u Iedereen naar de kamers. 

 23.00u Kamers stil  we houden rekening met andere gasten van  

de StayOkay. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dinsdag 5 oktober: 

 07.30u Opstaan, persoonlijke verzorging, ontbijten, lunchpakket  

maken en voorbereidingen treffen voor deze dag. 

 Ochtend:  Activiteiten met “Mooi Weer”.  

 Middag 14.00u Wadlopen. Let op! Houd rekening met de juiste  

kledingkeuze en vooral: schoenen die vies mogen worden. 

 Diner 

 Avond Groepsactiviteiten. 

 

Woensdag 6 oktober: 

 07.30u Opstaan, persoonlijke verzorging, ontbijten, lunchpakket  

maken en voorbereidingen treffen voor deze dag. 

 10.00u Milieu-jutten op het strand.  

 Middag Vervolg milieu-jutten + activiteiten met “Mooi weer”. 

 Diner 

 Avond Leefstijl, bordspelen. 

 

Donderdag 7 oktober: 

 Ochtendritueel als voorgaande dagen. 

 Ochtend/middag: Waddentour per boot: zeehonden kijken, deze 
activiteit neemt de hele dag in beslag. 

 BBQ + Avondactiviteiten. 

 

Vrijdag 8 oktober: 

 Idem vorige dagen. Let op: vandaag is een opruim- en reisdag. 

 Kamers opruimen, uitchecken, tas inpakken, fiets inleveren, lopen naar 
de boot met je bagage. De boot vertrekt om 10.35u, aankomst in 
Harlingen rond 12.15u - 12.30u. Aankomst in Vinkeveen om ongeveer 
15.00u. 



Paklijst: 

 

Het is natuurlijk belangrijk om te weten wat je wél (en beslist niet…..)-;) 
meeneemt naar Terschelling. 

Het is een actieve week dus je mooiste shirt en tofste sneakers kun je 
thuis laten. Gemakkelijk zittende kleding en goed lopende schoenen zijn 
aan te raden. Een extra set kleding dat vies mag worden en 
achtergelaten kan/mag worden is aan te raden. 

 

BELANGRIJK! 

Al je spullen moeten in één tas passen. Voor koffers is in de bus GEEN 
ruimte. 

LABEL JE TAS! Schrijf op het label: je naam, VLC en StayOkay. Dit is 
verplicht anders wordt je tas niet naar de juiste plek gebracht! 

 

Voor in de bus en 1e dag: 

Gebruik hiervoor een rugtas, die komt de rest van de week ook heel goed 
van pas. 

 Mondkapje! 

 Drinken: alleen flesjes, geen blikjes Red Bull of andere energydrank. 

 Wat te snacken (maar geen chips, popcorn, M&M’s en ander snoep 
waarmee je de bus vies kunt maken…….jij bent samen met anderen de 
schoonmaakploeg). 

 Lunchpakket. 

 Pen en papier. 

 Verzekeringspas/zorgpas. 

 Portemonnée met zakgeld/pinpas. 

 Regenjas/warm jack. 

 

 



Voor in je reistas: 

 Slaapkleding: het is oktober dus de nachten kunnen al aardig koud zijn. 

 Voor elke actieve dag een setje kleding. 

 Voldoende sokken. 

 Korte broek en lange broek. 

 Kleding + schoenen om in/op te kunnen wadlopen. 

 Regenjas. 

 Warme trui/fleece. 

 Bidon/flesje. 

 Twee handdoeken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verder nog meenemen: 

 Setje gewone kleding. 

 Gewoon paar schoenen. 

 Slippers. 

 Ondergoed. 

 Zwemkleding (is niet verplicht). 

 Toiletspullen. 

 Pleisters/blarenpleisters. 

 Paracetamol. 

 Zonnebrand. 

 Een paar vuilniszakken voor vieze/natte kleding. 

 Zaklamp. 

 Opladers. 

 Spelletjes/kaarten. 

 Oortjes. 

 Let op! Muziekboxen zijn deze werkweek verboden! Neem je dat toch 
mee dan worden deze ingenomen en krijg je het aan het eind van de 
week weer terug. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spelregels op Terschelling en StayOkay: 

Een paar spelregels om onze week op Terschelling goed te laten verlopen. 
Tijdens de werkweek worden de regels nog een keer uitgelegd, maar het is 
handig er nu ook alvast even naar te kijken. Uiteraard luister je goed naar de 
instructies van de begeleiders. 

In de bus: 

 Mondkapje! 

 Geen chips/popcorn. 

 Drinken uit flesje of bidon. Geen blikjes. 

 Afval in de afvalzakjes. 

 Gordel dragen in de bus is verplicht. 

 Geen geluidsboxjes, neem oortjes mee. 

Roken en alcohol: 

 Roken is verboden. 

 Alcohol en drugs zijn streng verboden. (Neem je het toch mee dan wordt 
je op de eerste boot terug naar Harlingen gezet en mogen je ouders je 
komen ophalen. Sancties, maatregels dus, volgen op school). 

StayOkay accommodatie: 

Op de StayOkay accommodatie gelden een paar simpele regels: 

 Niemand gaat zonder begeleiding het terrein af. 

 Geen fietsen op het strand. Schade aan je fiets is voor jouw rekening. 

 Je blijft in de buurt van het gebouw. 

 Er is een veldje waar je kunt voetballen. Daar gedraag je je op een 
respectvolle wijze naar de omgeving en de andere gasten. 

 Houd rekening met andere gasten van het Hostel. We zijn niet alleen! 

 Afval in afvalbakken. 

 Douches en kamers netjes houden. Extra kosten voor schade en/of 
schoonmaak komen op rekening van betrokken leerling(en). 

 Om 22.30u ga je naar je kamer en om 23.00u is het stil. 

 



 

Natuur: 

 Gooi geen afval in de natuur. 

 Blijf op paden en wegen. 

Tijdens activiteiten: 

 Let goed op. 

 Let op elkaar. 

 Geef elkaar ruimte. 

 Help elkaar. 

 Blijf bij elkaar: laat niemand alleen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Adressen en telefoonnummers:  

 

StayOkay Terschelling 

’t Land 2 

8881GA Terschelling 

+31 (0)562 442 338 

 

Begeleiding vanuit het VeenLanden College 

GOM3A:  Jacqueline Bots & Huub Janssen  

GOM3B:  Karin Lang & Santi Bosma 

Algemeen : Simone van der Wilt & Igor Hoogeveen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


