Fan herte Wolkom, oftewel, van harte welkom in Carpe Diem!

Het begin van jullie vakantie! Heerlijk… even bijkomen en genieten van elkaar
en de vrije tijd! In de koelkast staat een “Brandaantje” voor jullie klaar.
Ambachtelijk gebrouwen bier van Terschelling.
Laat de vakantie maar beginnen!
We hopen dat jullie je snel thuis zullen voelen en optimaal zullen kunnen
genieten van jullie verblijf op Terschelling. In deze map vind je informatie terug
die handig of leuk kan zijn. Veelal hebben wij vanuit onze eigen ervaringen
geschreven. Wij zouden het dan ook erg leuk vinden om jullie bevindingen
terug te lezen. Een leuk restaurant bezocht, uitstapje of wandeling gemaakt?
Schrijf het vooral op in het gastenboek! Leuk voor ons en voor onze andere
gasten!
Wij zijn erg trots en zuinig op ons huis. Willen jullie onze huisregels doornemen
en ter harte nemen?
Dan rest ons niets dan jullie een heerlijke tijd toe te wensen!

Mocht je vragen hebben, contact ons!

Peter & Petra

Huisregels Carpe Diem
Controleer s.v.p. bij aankomst in het huisje of alles in orde is. Wij willen graag
dat je je thuis voelt. Meldt daarom gebreken of problemen zo spoedig
mogelijk aan ons zodat wij deze gelijk kunnen verhelpen voor jullie!
Natuurlijk kan er iets kapot gaan in huis, wil je dit wel aan ons melden (per
telefoon of mail) zodat wij glaswerk en servies kunnen vervangen en de
volgende gasten niet misgrijpen?
Als er tijdens jullie verblijf een probleem ontstaat, willen jullie dan telefonisch of
per mail contact met ons opnemen? Briefjes in huis worden niet, of te laat
gevonden. Mijn telefoonnummer: 06-5246 3767 (spreek bij geen gehoor svp
een bericht in) of per mail: carpediemterschelling@gmail.com.
De eindschoonmaak is verplicht. Kunnen jullie zelf voor onderstaande
zorgdragen voor vertrek;




Willen jullie er voor zorgen dat de afwas gedaan is, de vaatwasser leeg
en het aanrecht schoon is?
De bedden s.v.p. afhalen (moltons en onderslopen blijven op het
beddengoed).
Alle vuilnis s.v.p. deponeren in de vuilcontainer bij de parkeerplaats in
de tuin.

Bedden:
Op alle éénpersoons bedden liggen éénpersoons synthetische dekbedden
en een synthetisch kussen. Op het tweepersoons bed ligt een tweepersoons
synthetisch dekbed en 2 synthetische kussens. De moltons en onderslopen zijn
bedoeld als matras- en kussenbescherming onder jouw eigen laken en sloop.
Linnengoed kun je bestellen via www.linnenserviceterschelling.nl
Het uitbreiden van slaapplaatsen is niet toegestaan.
Roken:
Roken is in het gehele huis verboden.

Afval:
Plaats het afval in de daarvoor bestemde containers op het terrein van
Carpe Diem. In de ONEVEN weken graag de grijze container met restafval op
de dinsdagavond aan de Duinweg zetten met de te openen kant naar de
wegzijde. Plaats vooral geen afval (tijdelijk) buiten het huis. De wind en vogels
maken er in no time een puinhoop van!
Verwarming:
Graag de verwarming bedienen middels de thermostaat, niet aan de
thermostaatknoppen van de verwarmingen zelf draaien. Deze staan goed
ingesteld, warmte dus regelen via draaiwieltje thermostaat woonkamer.
Vertrek:








Op de dag van vertrek dienen jullie voor 10:00 uur het huisje te verlaten
i.v.m. de eindschoonmaak. De sleutel graag door de brievenbus van
de voordeur doen.
Verwarming voor vertrek graag op 15° C zetten zodat leidingen en
verwarming niet kunnen bevriezen. Alle radiatoren dienen open te
staan zodat iedere kamer warm blijft.
Zorg ervoor dat alle ramen gesloten zijn en alle deuren in huis open
i.v.m. de warmte.
Tuinstoelen retour in de "schuur" i.v.m. wegwaaien.
S.v.p. alle aangebroken en bederfelijke etenswaren weggooien of
meenemen voor vertrek.

Annulering:
Kunnen jullie door omstandigheden geen gebruik van de reservering maken
of wil je eerder weg, dan toch ben je het volledige bedrag van de boeking
verschuldigd. Wij raden aan een annuleringsverzekering af te sluiten. Dit kan
via de bank, verzekeringsagent of via www.annuleringen.op-terschelling.nl
Aansprakelijkheid:
Je bent verantwoordelijk voor jouw eigen doen en laten in en rondom het
huis. Onder geen voorwaarde kun je ons aansprakelijk stellen voor (de
gevolgen van) enig gebrek. Natuurlijk zullen wij er alles aan doen wat
redelijkerwijs in onze macht ligt om jullie verblijf zo veilig mogelijk te maken. Je
bent zelf aansprakelijk voor de door jullie veroorzaakte schade. Deze graag
z.s.m. aan ons melden.

Belangrijke adressen & telefoonnummers
Alarmnummer

112

Politie (geen spoed)

0900 – 88 44

Petra van Dijk (eigenaar)

06 – 52 46 37 67

Peter van Deelen (eigenaar) 06 – 15 32 87 62
Terschelling
Taxi
Yellowcab
Artsen
Huisartsenpraktijk West
Spoed
Duintuin 3 – West
Huisartsenpraktijk Midsland
Spoed
Westerdam 31 – Midsland
Tandartsen:
Midsland
Westerburen 12 – Midsland
West
Torenstraat 52A - West
Dierenarts:
Midsland
Westerdam 12 - Midsland
Rederij:
Rederij Doeksen
Politie:
Politie Terschelling
Longway 19 - West

06 – 13 70 92 22
0562 – 44 21 81
0562 – 44 33 33
0562 – 44 87 03
0562 – 44 82 22

0562 – 44 94 44
0562 – 44 29 35

0562 – 44 93 63

0900 – 63 57 36

Linnenservice Terschelling
0562 – 45 33 60
info@linnenserviceterschelling.nl

Onze werkwijze
Vooraf







U bestelt per telefoon (kantooruren) of via internet (24 uur per dag) uw
linnengoed.
U ontvangt direct een bevestiging per email van uw bestelling.
U betaalt het bestelde linnengoed via IDEAL, of via een overschrijving.
Wij bevestigen uw betaling per email.
Uw betaling dient voor uw vakantie binnen te zijn, als dat niet meer lukt kunt u ook
in de winkel betalen.
De bedden in de huisjes zoals aangegeven op de site is een indicatie van ons. Als
de eigenaar de bedden veranderd en het ons niet meldt kan het zijn dat de
informatie niet klopt.

Levering






Wij leveren de linnen in een blauwe zak, die op de dag van aankomst bij het
huisje wordt geplaatst.
De linnen word in de loop van de middag geleverd.
Als het linnen er na 17.00 uur nog niet is, neem dan contact op met: 085-06 574 73
De huur van het linnen is niet per week, maar voor de gehele vakantieperiode
Bij vertrek graag voor 10:00 uur de blauwe zak weer plaatsen, daar waar u hem
aangetroffen heeft.

Let op dat je bij het afhalen van de bedden, geen moltons etc van de bedden
afhaalt. Dus alleen het gehuurde linnen, de rest hoort bij Carpe Diem!

Onze favoriete restaurants en café’s
Restaurant ’t Golfje
Chef-kok Helga Stobbe is zelf afkomstig van Terschelling. Vanuit een mini
keuken maakt zij de meest mooie gerechtjes met veelal producten van deze
regio. Zeer uitgebreide vegetarische kaart! ’T Golfje is gehuisvest in een
prachtige kleine boerderij in Midsland (loopafstand van Carpe Diem!). Leuk
om hier ook meerdere kleinere gerechtjes te eten met mooie bijpassende
wijnen. Gezellige ambiance! Iets hogere prijsklasse.
Restaurant ’t Golfje – Heereweg 22a – Midsland Noord
0562 - 44 81 05 / 06 – 20 60 87 96
Foodbar Pura Vida
Samen met haar zoon bestiert Helga van ’t Golfje dit leuke tentje in het
centrum van Midsland. Leuke wijnen per glas. Leuke gerechten van deze tijd
(food bowls) maar ook heerlijke tapas, ontbijt en aparte lunchgerechten (10
minuten lopen)
Foodbar Pura Vida – Oosterburen 36 – Midsland Noord
06 – 11 85 54 57
Café-restaurant De Rustende Jager
Onze “stamkroeg”. Ontzettend fijn personeel en met honden altijd meer dan
welkom. Pubfood voor een mooi prijsje. Ook elke dag een wisselende
dagschotel voor onder een tientje! Met ouderwetse bijgerechtjes zoals
boontjes, stoofpeertjes etc. Proef vooral de calamaris bij een lekker
Terschellinger biertje! (5 minuten met de fiets!)
Café-restaurant De Rustende Jager – Molenweg – Formerum
0562 – 44 85 89
Hotel restaurant het Strandhotel
In een duinpan aan het strand van Formerum ligt dit kleinschalige hotel. Heel
gezellig en ongedwongen restaurant. Loungeplek met chesterfields bij de
haard. Welkom met honden. Leuke lunch- en dinerkaart. Probeer vooral de
bouillabaisse! In het weekend is het een aanrader om te reserveren, het is hier
namelijk altijd druk! Met de fiets circa een kwartier rijden maar het strandhotel
heeft ook een haal en brengservice. Gratis en voor niets! Zij halen jullie op en
brengen jullie weer naar huis. Wel een dag van te voren reserveren.
Hotel restaurant het Strandhotel – Badweg Formurum 4 – Formerum
0562 – 44 86 29

Restaurant Caracol
Leuk restaurant op West. Chef-kok Werner Zuurman is in de leer geweest bij
restaurant De Librije. Hij maakt prachtige gerechtjes veelal met producten
van het Wad, Terschellinger streekgerechten en de groenten komen
bovendien van hun eigen biologische tuin. De wijnkaart is Portugees
georiënteerd. Caracol heeft ook een eigen oesterboot en steekt dagelijks
verse oesters. Deze zijn ook via de Oesterfabriek voor mooie prijsjes te
bestellen (ze bezorgen ook thuis!). Iets hogere prijsklasse.
Restaurant Caracol – Molenstraat 7 – Terschelling
0562 – 44 36 94
Paviljoen de Walvis
Prachtig uitzicht op het groene strand van West Terschelling, daarom alleen al
een bezoekje waard. Mooie kaart, lekkere hapjes. Reserveren is niet mogelijk
bij de Walvis, ga dus bijtijds want bij de Walvis is het altijd druk. Honden
welkom.
Paviljoen de Walvis – Groene strand (met rug naar de Waddenzee, linkse
puntje van West bij het monument) – West Terschelling
Geen telefoon
Restaurant Flaman
Pal onder de Brandaris ligt restaurant Flaman. Er brandt altijd een gezellig
haardvuur. Leuke, wat luxere, lunch- en dinerkaart. Op de kaart veel seafood
/ fruits de mer. Buiten is een gezellig verwarmd terras.
Restaurant Flaman – Boomstraat 1 – West Terschelling
0562 – 85 11 22
Koffiehuis De Koffiemolen
Deze oude koffiemolen in Formerum is een begrip op het eiland. Als kind was
ik er al helemaal weg van omdat het bomvol staat met oude spulletjes. Drink
hier vooral een warme chocomel met veel slagroom en een heerlijk
cranberrytaartje
Koffiehuis De Koffiemolen – Formerum 6 – Formerum
0562 – 44 88 55

Strandrestaurant De Branding
Leuke vaste strandtent op het strand van Midsland aan Zee. Altijd gezellig
druk hier en met een zonnetje kun je op het beschutte terras al snel buiten
zitten. Ludieke hondendrinkbak op de loopplank naar het restaurant! Prima
eten en natuurlijk vooral een geweldig uitzicht!! In de wintermaanden enkel
van vrijdag tot zondag geopend.
Strandrestaurant De Branding – Strandopgang Midsland aan Zee

Brandaan en wijntje met natuurlijk een portie calamaris bij De Rustende Jager!

Paardrijden / huifkartochten
Voor de paardenliefhebbers raden wij een bezoekje aan “Puur” Oosterend
aan. Een familiebedrijf die werken met betrouwbare Friese paarden. Veel uit
eigen fok. Je kunt hier terecht voor beginnersritten, gevorderdenritten, privé
ritten maar ook voor een strandrit met een 4x4 of een huifkartocht. Of wat
dacht je van zwemmen met Friese paarden in de zomermaanden? Wij huren
hier geregeld zelf paarden en zijn zeer over “Puur” te spreken.
“Zwemmen met Friese paarden is de ideale manier om te onthaasten. Lekker rijden
zonder zadel, helemaal puur back to basic. Friese paarden zijn gek op water en
kunnen daarom lekker diep de zee in. Heerlijk op een zomerse dag of avond met het
paard dobberen in de Noordzee”.

Puur Terschelling – Oosterend 39 – Oosterend
0562 – 44 94 87

Privérit Puur op een
compleet leeg
strand…

Fietsverhuur
Wij raden Zeelen fietsverhuur aan. Zij zitten o.a. op loopafstand van Carpe
Diem. Vriendelijk personeel en fijne service. Zo kunnen zij de fietsen al voor
jullie bij het huis plaatsen of staan ze bij de boot voor jullie klaar en brengen zij
jullie bagage al naar het huis.
Zeelen – Heereweg 30 – 8891HT Midsland
0562 – 44 81 65 (let op, dit nummer is van de vestiging in Formerum vanuit
daar regelen ze alles voor andere vestigingen)
Fietsen
Diverse fietsroutes zijn in deze map ingesloten. Neem ze gerust mee maar
vergeet ze niet terug te stoppen voor onze volgende gasten.

Onze favoriete wandelingen (ook met de hond)
Wandeling Dodemanskisten – West – 4,5 km – Route: rood
Startpunt: Paviljoen Walvis West Terschelling
Leuke wandeling langs het Groene strand, door bos en heide. Beklim ook de
seinpostduin voor een prachtig uitzicht richting Vlieland.
Wandeling Hoornse Bos – Hoorn – 6 km – Route: donkerblauw
Startpunt: P Hoornerbos - Badweg
Deze afwisselende wandeling slingert door de bossen, het heidegebied met
grazers (afwisselend geiten, paarden of ossen) en komt halverwege uit bij het
strand. Dan gaat de wandeling weer terug door de bossen en kom je uit op
wat wij een van de mooiste punten van Terschelling vinden; de “ ijsbaan”.
Een mooi meer omsloten door bossen en duinen. Ga hier vooral even op het
bankje zitten genieten!
Wandeling Bosgebied West – West – 7 km Route: donkerblauw
Startpunt: Kantoor Staatsbosbeheer Longway 28 West
Deze wandeling slingert door het bos een tijdje om de Longway van
Terschelling. In het begin kom je nog wel eens iemand tegen maar als snel is
het doodstil in het bos. Prachtig loofbos afgewisseld met naaldbos. Veel
varens. Halverwege de wandeling slinger je even door het duingebied en
keert dan weer via het bos terug.
Wandeling Lies – 4,5 km – Route: groen
Startpunt: Natuurschuur - Duinweg 4 - Lies
Deze wandeling start in het drassige veengebied. Daarna door het mooie
(loof)bos en een stukje door heuvelachtige bosgebied. Aan het einde van de
wandeling kom je langs een weiland met een bankje. Heerlijk plekje om hier
even te zitten!
Diverse wandelroutes zijn in deze map ingesloten. Neem ze gerust mee maar
vergeet ze niet terug te stoppen voor onze volgende gasten.

Winkels
Midsland beschikt over diverse leuke winkeltjes.
Een aanrader vinden wij Galerie ’t Spinsel. Yvonne maakt alle keramiek zelf
en is een bekendheid op het eiland.
Galerie ’t Spinsel - Oosterburen 31 - Midsland
Ook zitten er in de hoofdstraat (Oosterburen) diverse winkeltjes met
delicatessen en souvenirs van het eiland.
In Baaiduinen zit “Zout hout” . Van gejutterd drijfhout maken ze hier allerlei
leuke spulletjes.. van spiegeltjes tot tafels. Leuk om eens rond te kijken. Iets
hogere prijsklasse.
Zout Hout - Baaiduinen 49 - Baaiduinen
West aan Zee is ook echt het rondstruinen waard. Leuke kleine winkels met
voor ieder wat wils!

Food / Wine
Slijterij
Op West zit een zeer uitgebreide slijterij/wijnhandel met leuke Eilander biertjes
en heerlijke wijnen. Goed en heel vriendelijk advies van Martijn en zijn vrouw!
Slijterij Lutine – Boomstraat 19 – West
Slager
De keurslager op West heeft echt geweldig vlees. Natuurlijk ook van het
eiland!
Keurslagerij Schaafsma – Torenstraat 53 - West

Supermarkten
Midsland zelf heeft een goede supermarkt en zit lekker dichtbij!
Oosterburen 2-4 Midsland (midden in het dorp achter de kerk)
In Formerum zit een grote, goed uitgeruste Jumbo. Natuurlijk sluit je af met
een drankje in de koffiemolen ernaast of bij De Rustende Jager om de hoek.
Jumbo – Formerum 16 – Formerum
Op West zit een SPAR in de Boomstraat. Kleiner assortiment maar wel mooie
groenten afdeling.

Strand bij Paal 9.8 West aan Zee

Aanraders om te zien of te ondernemen
Bezoek een cranberrybedrijf
Terschelling staat natuurlijk bekend om deze bes die hier aanspoelde en
enorm floreerde. Er zijn diverse bedrijven die de mogelijkheid bieden rond te
kijken en meer te weten te komen. Bijvoorbeeld;
Bessenschuur – Badweg 1 – West
Het wrakkenmuseum
Ook leuk om met kinderen te bezoeken. Regelmatig spoelt er van alles aan
op het Noordzee strand. Wanneer je daar wandelt zie je ook geregeld de
standjutters rondrijden op zoek naar mooie vondsten. In dit museum kun je
veel van de vondsten terugvinden en kun je terug zien wat er allemaal
aanspoelt.. wat te denken van containers vol sportschoenen en dus een vol
sportschoenen-strand?
Het wrakkenmuseum – Formerum Zuid 13 – Formerum
Natuurmuseum
In het natuurmuseum bevindt zich een natuurtentoonstelling, een zee
aquarium en een vaste presentatie waarin onderwerpen al getij,
overheersende zeestromingen, zandbewegingen en duinvorming uitgebreid
aan bod komen. Ook komen de bewoners van de zee uitgebreid aan bod.
Natuurmuseum – Burgemeester Reedekerkerstraat 11 - West
Zeehonden tocht
Gegarandeerd zeehondjes spotten! Wij gaan regelmatig op pad met een
van onderstaande bedrijven. Allebei ontzettend aardige mensen en enorm
veel kennis over de zee en de zeehonden. (Vraag ze vooral van alles, het zijn
lopende encyclopedieën voor wat betreft de zee en zeehonden!) Absolute
aanrader want het is prachtig de zeehonden in hun natuurlijke omgeving te
spotten! In de boekenkast staat een fotoboek van een van onze bezoekjes
daar. Circa € 15,- pp.
Harry – 06 – 53 85 63 25 (De Riepel is tot circa 12 personen en ligt bij de
reddingsboot in de kom) Harry vaart ook buiten de reguliere tijden.
Tallisman / Oene – 06 – 53 30 88 25 – Zij hebben de Juna voor kleinere
groepen tot circa 14 personen en de Tallisman voor grotere groepen. Beide
schepen liggen halverwege het aankomstdock van Doeksen en de
boeienopslag. Ook zij varen met de Juna buiten de reguliere tijden.

Op een kleine twintig minuten varen liggen de zandbanken waar de zeehonden
zich opwarmen… Prachtig!

Voor onze hondenlogés!
Honden-huisregels
Wij zijn zelf ook hondenliefhebbers dus wij heten jullie viervoeter hier dan ook
van harte welkom! Met het oog op onze gasten en het behoud van ons huis
vragen wij jullie met klem onderstaande regels in acht te nemen. Alleen zo
kunnen wij honden welkom blijven heten in Carpe Diem.





Terschelling kent veel waterrijke stukken, waaronder natuurlijk het
heerlijke strand en de zee. Mocht jullie hond nat terug komen, leg hem
dan even te drogen in de hal of bij lekker weer op de veranda. In de
hal ligt een droogwrijfdoek voor de natte pootjes.
Honden mogen absoluut niet op de banken, stoelen of op de bedden.
Behalve de vuile pootjes, willen wij ook geen krassen of haren op die
plaatsen. Denk alsjeblieft hierbij aan onze andere gasten!!
De tuin is geen uitlaatgebied. Mocht de hond per ongeluk poepen in
de tuin ruim dit dan gelijk op. Voor onze overige gasten en vooral de
kinderen die spelen in de tuin is dit echt vies. Er liggen
hondenpoepzakjes in de keuken.

In het huis is onderstaande aanwezig voor jouw hond:






Een drink- en voerbak
Een mand (middelgrote hond)
Een balletjeswerper met balletjes (graag zelf voor nieuw balletje zorgen
wanneer deze kwijt raakt)
Een droogwrijfdoek
Een koelmat voor bij warm weer (grote hond)

In Midsland zit een leuke dierwinkel met alles voor de hond.
De koperwiek – Oosterburen 55 - Midsland

Hond & Horeca
De horeca in Terschelling is veelal ingericht op hondenbezoek dus je kunt
bijna overal wel met hen terecht.
Hieronder wat adressen waar wij ons altijd erg welkom voelen met Babs &
Kato.
Café-restaurant De Rustende Jager
Goed te combineren met wandeling Hoornse Bos!
Onze “stamkroeg”. Ontzettend fijn personeel en met honden altijd meer dan
welkom. Pubfood voor een mooi prijsje. Ook elke dag een wisselende
dagschotel voor onder een tientje! Met ouderwetse bijgerechtjes zoals
boontjes, stoofpeertjes etc. Proef vooral de calamaris bij een lekker
Terschellinger biertje! (5 minuten met de fiets!)
Café-restaurant De Rustende Jager – Molenweg – Formerum
0562 – 44 85 89
Hotel restaurant het Strandhotel
Maak eerst een lekkere strandwandeling!
In een duinpan aan het strand van Formerum ligt dit kleinschalige hotel. Heel
gezellig en ongedwongen restaurant. Loungeplek met chesterfields bij de
haard. Welkom met honden. Leuke lunch- en dinerkaart. Probeer vooral de
bouillabaisse! In het weekend is het een aanrader om te reserveren, het is hier
namelijk altijd druk! Met de fiets circa een kwartier rijden maar het strandhotel
heeft ook een haal en brengservice. Gratis en voor niets! Zij halen jullie op en
brengen jullie weer naar huis. Wel een dag van te voren reserveren.
(navragen of hond mogelijk is).
Hotel restaurant het Strandhotel – Badweg Formurum 4 – Formerum
0562 – 44 86 29
Paviljoen de Walvis
Vanuit hier kun je de wandeling “Dodemanskisten” lopen.
Prachtig uitzicht op het groene strand van West Terschelling, daarom alleen al
een bezoekje waard. Mooie kaart, lekkere hapjes. Reserveren is niet mogelijk
bij de Walvis, ga dus bijtijds want bij de Walvis is het altijd druk. Honden
welkom.
Paviljoen de Walvis – Groene strand (met rug naar de Waddenzee, linkse
puntje van West bij het monument) – West Terschelling
Geen telefoon

