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DIT BOEKJE IS VAN: 
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ontspannen voor jou,
leuk voor de rest

veel weetjes - educatief

Legenda

De laatste keer dat we de gegevens 
gecheckt hebben is op 1 januari 2020.

actief buiten

kans om te nat worden

relaxmomentje voor mama’s

activiteit voor echte stoere
helden en heldinnen

uitzichtpunt

zwemmen

Tuurlijk check je  
alles 100x als 

je een boek maakt, maar typefoutjes zijn snel gemaakt. Het kan dus gebeuren dat er 
een foutje in zit. 
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Op vakantie met jouw gezin. Even weg van de   
hectiek en de dagelijkse beslommeringen. 
Gewoon even genieten van elkaar, zonder de 
dwingende klok. Dat wensen wij jou!

Terschelling is de ideale plek hiervoor. Niets       
hoeft. De klok is de zon die opkomt, de wind 
bepaalt de fietsrichting. 

Terug naar de basis, een beetje terug naar 
jouw kindertijd. Zandkastelen bouwen, krabben 
vangen, zwemmen, klimmen in bomen, fietsen en 
genieten van elkaar.

Met deze reisgids (stiekem ook fotoboek en journal) 
vol tips, leuke weetjes en doe-dingen voor 
het gezin, hopen wij dat jouw vakantie een  
mooie tijd wordt vol nieuwe avonturen en  
fijne herinneringen.

Welkom

Veel plezier

P.S.: Je mag schrijven en plakken in dit boekje





Groene strand, mooie wolken, 
voeten in het water

West
binnen
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West

datum   
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Sinaasappelnetje kan ook, 
maak het wel goed vast! 

#plasticsoep

HOE MAAK JIJ DE
PERFECTE       
KRABBELIJN?
• touw (4-5m)
• houten wasknijper
• stuk spek 
• eventueel een stok 

uit het bos
• emmer voor je vangst

Krabbelijn langzaam 
laten zakken tussen de 
stenen en het spel kan 
beginnen!
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BESTE STEIGER OM KRABBEN TE VANGEN:

Plek A  volgens Margreet
 
   

Plek B  volgens Dorien

Welke plek vind jij?

West

TIP 
Ben je met twee gezinnen? 

Maak er een wedstrijdje van.

Vijftien minuten de tijd en laat 

de vangst aan elkaar zien.

Wat grotere kinderen? Kids tegen 

de ouders...Je zult zien dat de 

kids van jullie winnen. Uiteraard 

krijgt de winnaar een heerlijk 

ijsje (en de verliezers ook) of 

een visje bij de visboer bij de 

haven. 

Onze favo: van Dijk* 

(de rechter)

KRABBENVANGEN 

A

B

*

jongetje meisje

Hoe weet je of ik (krab) een 

jongen of meisje ben? Kijk aan 

de onderkant van mijn lijf.
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Duin, bos en
vergezichten

Midden
buiten
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BUNKERS KIJKEN
Molenweg - Midsland aan Zee
In de duinen tussen Midsland aan Zee en 
Formerum aan Zee liggen restanten van de zogenaamde 
“Marjotstellung”.

WADDEN EXCURSIES
Alle elementen waar kids blij van worden. Lekker op 
avontuur op het wad en stiekem leren ze er ook heel 
veel van. Let even op de voorwaarden qua leeftijd en 
kledingadvies. Hoe zie jij het verschil tussen een 
mannetjes- en vrouwtjeskrab?
www.wexcursies.nl

MIDGETGOLF MOLENBAAN
Formerum 6B - Formerum - 0562 448687
Leuke activiteit die je uiteraard even gedaan moet hebben 
op vakantie. Daarna een bakkie koffie met appeltaart bij 
de buren (De Koffiemolen). Vaak zijn de kids beter dan de 
ouders, dus wees gewaarschuwd!
www.molenbaan.nl

DE PRAIRIE
Molenweg 9 - Formerum - 06 3724 4762
Ponypret voor alle kinderen. Wandelpony door het 
bos of een heuse buitenrit door het bos, duinen en 
strand. Welke pony vind jij het liefste? 
www.deprairie.nl

Midden
buiten

Tip: een must-do voor kids die kennis 
willen maken met pony’s.

Tip: bezoek ook Bunker Museum in West.
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DUINMEERTJE VAN HEE
Ten noorden van het gehucht Hee.
Heerlijk overzichtelijk meertje om even lekker te 
zwemmen en te spelen in het water.

Hoge duin bij duinmeertje van 

Hee. Leuke klim naar boven en een 

prachtig uitzicht. Hoeveel treden 

tel jij?

COOLE BUITENACTIVITEITEN
Van huttenbouwen tot kanoën, voor iedereen wat wils. 
Echte aanrader, kids voelen zich enorme helden.
www.mooi-weer.nl

GROOTSTE ZANDBAK
Spelen in het zand, rollen van de duinen en 
vliegeren op het strand. Meer hebben kids vaak niet 
nodig. En de ouders? Die genieten van een lekker drankje 
op een relaxte strandstoel.
Strandpaviljoen De Branding www.strandpaviljoenterschelling.nl
Strandpaviljoen Zandzeebar www.zandzeebar.nu (mobielvrij!)

Tip: neem je picknickmand mee en
ga daar lekker lunchen!

Midden
buiten

ARJENSDUIN





Midden

datum   
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Tot ziens

terug naar huis, 
mooie herinneringen, 
heimwee naar terschelling

op Terschelling



een reisgids voor terschelling   

Op vakantie met jouw gezin. Even weg van de  
hectiek en de dagelijkse beslommeringen.  
Gewoon even genieten van jouw gezin, zonder 
de dwingende klok. Dat wensen wij jou!

Terschelling is de ideale plek hiervoor.  
Niets hoeft. De klok is de zon die opkomt, 
de wind bepaalt de fietsrichting. 

Met deze reisgids (stiekem ook fotoboek en journal) 
vol tips, leuke weetjes en doe-dingen voor 
het gezin, hopen wij dat jouw vakantie een  
mooie tijd wordt vol nieuwe avonturen en  
fijne herinneringen.

Groetjes,


