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Onze Webshop
www.cranberrywinkel.nl

Cranberry Winkel
U vindt hier allerlei lekkere en leuke 
cranberry producten, onder meer 
Sap/Siroop, Broodbeleg, Wijn & likeur, 
Thee, Sausen, Delicatessen, Wellness-
artikelen en Servies.

Mersakkersweg 5, Formerum Mersakkersweg 5, Formerum 
                        
                              

Koffie & Theehuys
‘De Bessenschuur’
Diverse soorten cranberry gebak, lekkere 
koffie, een expositie over cranberry’s en 
het ‘studentenplak’, de eerste vindplaats 
van cranberry’s op Terschelling.

Badweg 1, West-Terschelling Badweg 1, West-Terschelling 

De échte Terschellinger 
Cranberries vindt u in…
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Welkom op 
Terschelling !

Voorwoord Burgemeester Van de Pol

Op het moment dat ik dit schrijf is het medio maart 2022. Ik zit thuis, aan de 
eettafel, kijk naar buiten en zie een strakblauwe lucht, een stralende zon en een 
tuin waar het eerste groen al te zien is. Ik doe de tuindeur open, hoor de vogels 
en ruik de lente. De lente, ook de start van het toeristisch seizoen op ons eiland.
Maar bovenal weet ik dat ons eiland er weer prachtig bij ligt.
Ik noem Terschelling wel eens de mooiste gemeente van Nederland, en die 
mening ben ik ook daadwerkelijk toegedaan. 

Als zeeliefhebber moet ik natuurlijk als eerste ‘onze zeeën’ 
noemen. De prachtige Noordzeekust, met het uitgestrekte 
strand, het Drenkelingenhuisje, nodigt uit tot urenlang 
wandelen of luieren. Maar ook de Waddenzee, waar je bij 
eb over de zeebodem kunt lopen en oesters en kokkels 
kunt vinden. Hoe bijzonder is dat? En wat te denken wat 
een boottocht naar de zandbanken waar vele zeehonden 
te vinden zijn. Uniek !
Maar ook de natuur van het eiland is uitdagend, zoals de 
weidse polders met zijn vele vogels en het beschermd
Europees natuurgebied De Boschplaat. De vele fiets- en 
wandelpaden staan garant voor uren, zelfs dagen, plezier. 

Onze authentieke dorpen bieden ook vermaak. 
Er zijn veel restaurants en gezellige uitgaansgelegenheden. 
En we beschikken over een drietal musea. En onze ‘toer’ 
de Brandaris waakt over ons. Met een geruststellend ritme 
schijnt de vuurtoren het licht over eiland en zee. Een van de 
weinige lichtpunten, want van lichtvervuiling is hier geen 
sprake. ’s Nachts, bij helder weer, is het sterren kijken. 
Op veel plekken is het eiland dan aardedonker. 
En natuurlijk kan een VVV of een toeristische organisatie 
veel meer vertellen over alles wat hier te doen is. 
Al met al begrijp ik heel erg goed, dat er jaarlijks zoveel 
gasten naar Terschelling komen.
Want naast alles wat ons eiland te bieden heeft, is de 
gastvrijheid van de Terschellinger bekend. Sinds jaar en 
dag zijn de gasten welkom.
Aan u, als gast, wil ik vragen die gastvrijheid te zien, maar 
ook met respect voor het eiland en haar inwoners hier uw 
vakantie te vieren. Pas goed op ons eiland, op onze natuur 
en laat niet een te grote ‘footprint’ achter. 
Ik hoop dat u begrijpt dat ik er trots op ben burgemeester 
van dit prachtige, bijzondere eiland te zijn.

Welkom op Terschelling !

Hartelijke groet,
Caroline van de Pol
burgemeester
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All you need is Ter
We hebben er weer zin in! 

Welkom op het mooiste Waddeneiland. 
Ook in 2022 zijn er gedurende het hele 
jaar weer fantastische activiteiten en 
evenementen op Terschelling. 
We hebben er allemaal gigantisch veel zin 
in en zijn er klaar voor om iedereen weer 
de mooiste ervaringen te bieden. 

Alle populaire activiteiten 
zijn beschikbaar 
De meest geboekte activiteiten van MooiWeer worden 
ook dit jaar weer aangeboden. Op het strand kun je 
blokarten (strandzeilen), boogschieten, brandingkanoën, 
golfsurfen en raften. Op onze duurzame paintballbaan
in het bos kunnen jongeren vanaf 10 jaar helemaal los. 
Varen naar de zeehondjes met onze speedboot de
‘Seahunter’ of met onze wadkano’s en verder staan 
onze Fatbike Tours, de VR game ‘Escape de Brandaris’, 
yoga in de natuur, kanoën voor kids en suppen hoog in 
onze ranglijst. 

De eindredactie van dit magazine is eind maart gedaan. 
Ontwikkelingen die daarna hebben plaatsgevonden 
vind je op onze website mooi-weer.nl en op onze
diverse sociale media kanalen, zodat je actueel op 
de hoogte blijft.

MooiWeer Magazine 
In dit magazine vind je een volledig overzicht van alle activiteiten die evenementenbedrijf MooiWeer 
verzorgt. Ook kun je diverse interessante verhalen lezen. Zo geven we je een mooi inkijkje in het werken 
bij de brandweer op het eiland, we nemen je mee naar het beschermde natuurgebied Griend en we 
portretteren een aantal echte eilander kids. Verder hebben we leuke doe-tips en natuurlijk ontbreekt 
ook dit jaar de traditionele Zomerpuzzel niet, waarbij je een geheel verzorgd weekend Terschelling voor 
twee personen kunt winnen.

Het magazine is gratis en dat is mede mogelijk gemaakt door de advertenties van de diverse eilander 
ondernemers, waarvoor we je speciale aandacht vragen.

Boek tijdig en geld-terug garantie 
Het is verstandig om de activiteiten van MooiWeer 
bijtijds te boeken, zeker in het weekend en het hoog-
seizoen. Dit voorkomt teleurstellingen, want vol is echt vol. 
Boeken kan snel, eenvoudig en veilig via mooi-weer.nl.
Soms kan het voorkomen dat een activiteit niet door kan 
gaan vanwege de weersomstandigheden. 
Denk bijvoorbeeld aan storm, te weinig wind of  te veel 
stroming. Als wij een activiteit moeten cancellen, krijg je 
hier altijd vooraf persoonlijk bericht over. In die gevallen 
wordt altijd het volledige bedrag binnen een paar 
werkdagen aan je retour overgemaakt. 

Namens ons enthousiaste MooiWeer team wens ik jullie 
een heerlijke tijd op het eiland en zien we ernaar uit om 
jullie te mogen verwelkomen! 

Bas van Es 
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Trailrun Terschelling 
Bijzondere aandacht vragen we voor de 
populaire Trailrun Terschelling. In 2020 en 
2021 kon deze helaas geen doorgang 
vinden, maar op zondag 2 oktober 2022 
zal de volgende editie van dit event plaats-
vinden. Een heerlijke run door de duinen, 
door het bos en over het strand, waarbij je 
kunt kiezen of je 10,15, 25 of 50 km loopt. 
Geschikt dus voor ieder niveau, van beginner 
tot en met zeer geoefende lopers. 

Inhoud 

Colofon
      0562 - 444060  

(tijdens kantooruren) 
06 - 53995996  
(buiten kantooruren)

info@mooi-weer.nl 
www.mooi-weer.nl 
@mooiweerbv 
MooiWeerTS
instagram.com/mooiweerterschelling/

Tekstredactie en interviews 
Martin van Es en Hanneke Bramer
Vormgeving en opmaak
VIA Design | Jan Machiela
Fotografie
Laura Conijn, MooiWeer, Shutterstock, 
Lennard Jan Geerts, Mirjam de Ruiter e.a.

Gedrukt op houtvrij silk papier met FSC keurmerk.

Dit magazine is een uitgave van MooiWeer B.V. 
Burg. Reedekerstraat 56b 
8881 CB | West-Terschelling
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Belangrijke telefoon-
nummers voor het geval 
er iets gebeurt
Heb je medische hulp nodig tijdens 
jouw verblijf op Terschelling, dan is het 
handig om te weten waar je terecht kunt.

  Spoedeisende hulp van          
  ambulance, brandweer 
  of politie nodig?

Politie Terschelling
Longway 19
8881 CM West Terschelling
Tel. 0900-8844

Huisartsen op Terschelling
Er zijn twee huisartsenpraktijken op het 
eiland, beiden hebben een apotheek. 
De Dokters van West
Duintuin 3, 8881 GE  West-Terschelling               
Tel. 0562-442181 [spoed 443333]  
Huisartsenpraktijk Midsland
Westerdam 31, 8891 GL Midsland
Tel.  0562-448703 [spoed 448222]

Tandartsen op Terschelling
Er zijn twee tandartspraktijken op
Terschelling. Je kunt hier uitsluitend
terecht bij spoedgevallen na 
telefonische afspraak.
Tandartspraktijk J.F. Nater
Torenstraat 52a
8881 BL West-Terschelling
ma. t/m do. Tel. 0224-212229
vrijdag        Tel. 0562-442935
Tandartspraktijk J. van der Meiden
Westerburen 12
8891 GP Midsland
Tel. 0562-449444
Fysiotherapie Terschelling
West & Midsland 
Duintuin 3, 8881 GE
West-Terschelling
Tel. 0562-442573
(Heeft ook op afspraak praktijk in 
Midsland bij de dokterspraktijk aan 
de Westerdam)
Functional Fit, fysiotherapie
Midslanderhoofdweg 11
8891 GG Midsland
0562-850800 of 06-23426412

Dierenartsenpraktijk Terschelling
Westerdam 12, 8891 GM Midsland
Tel: 0562 449363
Spreekuur kleine huisdieren: ma. t/m vr. 
13.00-14.00; telefonisch 8.00-9.00 uur.

Vogelopvang 06-20688971

Zeehondenopvang 06-53239276

Kerkdiensten op Terschelling?
Kijk op www.kerkenopterschelling.nl

Bel
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WEST-TERSCHELLING | TEL. 0562 - 85 11 22

Het is lekker zitten
aan het Brandarisplein!

FLAMAN
TERRAS - RESTAURANT
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Meet the team
Wat wil je doen?

Etienne de Haan
Instructeur en materiaalmeester

Hanneke Bramer
Planning en ‘praatpaal’

Maaike Toet
Projectmanager en acquisitie

Bas van Es
Eigenaar en vliegende kiep

Sebastiaan Kruizenga
Instructeur en opleider

Marjan Roos
Officemanager en vraagbaak

En natuurlijk al onze enthousiaste seizoenskrachten!Fo
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Ruurd Boswijk
Instructeur en nieuwkomer
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  Ronnie Koelstra en Jeroen Terpstra

Gaan als de 
brandweer

e brandweer van Terschelling is een 
vrijwilligerskorps met twee brandweerposten. 
De kazerne van West is gevestigd in het dorp, 
aan de Burgemeester Eschauzierstraat. 

De brandweerkazerne van Midsland staat aan de 
Midslanderhoofdweg. Dat er twee kazernes zijn heeft 
te maken met het dekkingsgebied, wettelijk moet de 
brandweer binnen 8-10 minuten aanwezig kunnen zijn 
bij een brand. In totaal zijn er 34 vrijwilligers. De brand-
weer is niet alleen inzetbaar bij brand, maar ook bij 
verkeersongevallen, het redden van dieren, stormschade 
en tal van andere incidenten. “We hebben een auto vol 
gereedschappen en hijsmaterialen”, vertelt Ronnie. 
“Zo helpen we ook het ambulanceteam als ze iemand 
van een charterschip moeten hijsen. Onlangs hebben we 
iemand met een gebroken heup uit het bad van een hotel 
getild. We maken van alles mee.”

Opleidingsniveau
De meeste vrijwilligers hebben naast hun brandweerwerk 
een fulltime baan. Zo werkt Ronnie al jaren bij hotel Nap. 
Sinds 2000 zit hij bij de brandweer op West. “Het enige 
dat je vrijwillig doet is je aanmelden, daarna komen de 
verplichtingen”, vertelt hij. “Het is belangrijk dat je directe 
omgeving achter jouw beslissing staat, ook je werkgever. 
Want in veel gevallen ben je oproepbaar tijdens je werk.” 
Jeroen werkt bij Vakantiepark Eldorado en zit sinds 
2005 bij de brandweer van Midsland. Wat begon als een 
jongensdroom is nu ‘a way of life’. “Ik kom uit een generatie 
jongens waarvan de vaders ook bij de brandweer zaten.
Ik mocht als jongetje met mijn vader mee, oefenen bij 
ET10 in Midsland met ladders en een brandspuit.
Dat vond ik geweldig. Toenmalig brandweercommandant 
Jan Smit uit Midsland zei op enig moment tegen mij: 
‘Kom er ook bij, je hoeft maar twee boekjes te lezen dan 
ben je er.’ Dat ging voor ons niet meer op, het opleidings-
traject is in de loop der jaren best pittig geworden. 
Het eerste jaar is de basisopleiding waar je alles leert over 
brand, brandbestrijding en levensreddend handelen. 
Het tweede jaar staat in het teken van hulpverlening bij 
ongevallen, arbeidsongevallen of explosies. Daarna kun 
je nog opleidingen volgen tot bevelvoerder”, aldus Jeroen. 
“Jaarlijks gaan we naar een oefencentrum om realistisch 
te oefenen, om zo up-to-date te blijven”, vult Ronnie aan. 
“Als wij zouden solliciteren bij de professionele brandweer 
in Amsterdam of Rotterdam worden we zo aangenomen. 
We hebben hetzelfde opleidingsniveau.”

Eerste brand
Beide mannen hebben in de loop der jaren heel wat 
meegemaakt. Ronnie was nog in opleiding, maar kan zich 
zijn eerste grote brand nog goed herinneren. “Dat was bij 
Bakkerij Scheerman op West in 2000. Een dag voor Kerst. 
Ze hadden net de hele bakkerij verbouwd, het enige dat 
nog geïnstalleerd moest worden was een nieuwe cv-ketel, 
die stond al klaar. En toen ging het mis met de oude ketel. 
Die brand ging razendsnel, het is net goed afgelopen voor 
de familie. Het was midden in de woonkern, alles zit daar 
zo dicht op elkaar. Een enorme uitdaging voor ons als 
brandweer.”

Een brand. Je denkt er liever niet aan en hoopt dat zoiets jou nooit overkomt. Gelukkig kunnen 
we in Nederland 24/7 rekenen op de brandweer, ook op Terschelling. Binnen een minuut hebben 
de mannen zich in hun pak gehesen en met acht minuten zijn ze ter plaatse. Hoe is het om brand-
weerman op een eiland te zijn? We vroegen het bevelvoerders Ronnie Koelstra van West en Jeroen 
Terpstra uit Midsland.

Foto: Laura Conijn
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Ronnie Koelstra (links) en Jeroen Terpstra (rechts)



9MooiWeer Magazine 2022 | 

Fo
to

: L
en

na
rd

 Ja
n 

G
ee

rts

Goede verhouding
Voor beide korpsen staat de grote brand op de Bosch-
plaat in mei 2004 in het geheugen gegrift.
De bevelvoerders vertellen: “Daar zijn we twee weken 
mee bezig geweest, terwijl het vuur in twee uur geblust 
had kunnen zijn. In die tijd was de verhouding tussen 
de brandweer en Staatsbosbeheer nog niet zo goed. 
We mochten niet door het gebied. Waar we wilden 
aanrijden groeide een zeldzaam plantje en langs het 
Berkenlaantje zouden we te grote sporen trekken. 
We hebben toen de brandhaarden zo goed mogelijk 
geblust en Staatsbosbeheer gevraagd het goed te 
blijven controleren. Eind van de middag werden we weer 
opgepiept en stonden de zwarte rookwolken tot aan 
de hemel. Zelfs rookmelders in het Medisch Centrum 
Leeuwarden gingen af. Uiteindelijk kostte het twee weken 
om die brand te blussen met behulp van twee Chinook 
blusheli’s en ander materiaal van de wal. Gelukkig is 
de verhouding met Staatsbosbeheer sindsdien heel 
erg goed. We richten ook echt wel schade aan met die 
zware blusvoertuigen in de natuur. Daarom hebben we 
samen met Staatsbosbeheer alle natuurgebieden in kaart 
gebracht, en is het duidelijk wie wat doet bij brand. 
Je hebt elkaar gewoon nodig.”

 

Ronnie Koelstra (links) en Jeroen Terpstra (rechts)
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Gastronomie en gezelligheid gelegen aan  de voet van de Brandaris

Hotel Nap, gelegen aan de voet van de Brandaris heeft een heerlijk ruim terras voor 

bijvoorbeeld een lekkere lunch, in het gezellig café serveren wij onder andere mooie 

cocktails. In de avond kunt u in ons sfeervolle restaurant heerlijk dineren.

Hotel NAP   Torenstraat 55    West-Terschelling   
+31(0)562 443210    www.hotelnap.nl

“Very Good”

NAP_AD_22W07_208x315_001.indd   1 18-02-22   14:25
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  Ronnie Koelstra en Jeroen Terpstra

www.brandweer.nl/kazerne/terschelling-midsland

Sociale controle
Op jaarbasis rukt de brandweer van Terschelling zo’n 
honderd keer uit, inclusief valse meldingen. “Je weet 
vaak al voordat de pieper gaat dat we uit moeten 
rukken”, zegt Jeroen. “Overdag gebeurt er vrij weinig, 
de sociale controle is groot op het eiland. Dat is ook de 
reden waarom we hier meestal kleine brandjes hebben. 
Ook wonen we allemaal dicht bij de kazernes. Binnen 
een minuut zitten we in de kleren en zijn we de deur 
uit. Dan rijden we naar de betreffende brand die nog in 
ontwikkeling is. Op dat moment kunnen wij al blussen.” 
Ronnie: “De laatste grote brand was een loods op het 
industrieterrein in maart 2018. Die brand werd ‘s nachts 
ontdekt door de mosselaars, die een oranje gloed boven 
het industrieterrein zagen en daar melding maakten. Die 
brand had dus tijd gehad om te ontwikkelen. Toen we daar 
aankwamen sloegen de vlammen al boven het dak uit.” 

Kwetsbaar
Op het eiland is er iets meer materiaal beschikbaar dan bij 
een gemiddeld brandweerkorps. Jeroen: “Wij moeten ons 
de eerste twee uur met twee man kunnen redden. 
Aan de wal bestel je een hoogwerker, nog een brandweer-
auto en nog eentje. Hier komt helemaal niks extra. We kun-
nen elkaar oproepen en daar moeten we het dan mee doen.

Onze natuurgebieden zijn erg kwetsbaar Als mensen 
hun rommel niet opruimen en glaswerk achterlaten in de 
natuur is dat vragen om moeilijkheden. Glas dat schittert 
in de zon werkt als een vergrootglas, waardoor er brand 
kan ontstaan. Mensen staan daar niet bij stil. Neem 
afgelopen zomer, toen moesten we drie keer uitrukken 
omdat er een container in de fik stond op het strand omdat 
mensen er een smeulende weggooi-barbecue in hadden 
gegooid. Onbegrijpelijk zoiets.”

Verwerken
Bij de brandweer maak je omstandigheden mee die niet 
alledaags zijn. Jeroen: “Wij gaan naar plaatsen toe waar 
iedereen voor wegrent. Je moet alles wat je meemaakt 
een plek kunnen geven. Als bevelvoerders zijn we daar 
extra verantwoordelijk voor.” Ronnie: “Alles wat je niet ziet 
hoef je ook niet te verwerken. We hebben een paar keer 
grote zoekacties gehad van mensen die vermist waren. 
Het is niet niks als je dan iemand vindt. Zoiets ingrijpends 
moet je echt wel verwerken. Gelukkig kunnen we bij elkaar 
terecht om er over te praten.”

Vrouwen
Waar heel Terschelling last van heeft, en dus ook de 
brandweer, is dat veel jeugd het eiland verlaat omdat er 
geen woningen zijn. “Hierover hebben we onze zorgen 
uitgesproken tijdens het kennismakingsgesprek met 
onze nieuwe burgemeester”, vertelt Ronnie. “Als de jeugd 
vertrekt worden er geen vacatures meer opgevuld in de 
zorg, het onderwijs en de horeca. Er is dan ook geen animo 
meer voor de brandweer.” Jeroen: “Gelukkig hebben we 
onlangs nog een vriendengroep kunnen motiveren om bij 
de brandweer te komen. Daar zijn we erg blij mee.
Op dit moment zitten er nog geen vrouwen bij de brand-
weer op Terschelling, maar ze zijn van harte welkom. 
Je moet hier als vrouw wel je mannetje kunnen staan.”

Levensbelang
Op West komt er voor 2025 een nieuwe brandweer-
kazerne. “De juiste locatie is voor ons erg belangrijk. 
We hebben een groot gebied, niet alleen qua woning-
bouw maar ook qua natuur”, aldus Ronnie. “Een moderne 
kazerne, het beste materiaal en goed geoefende brand-
weerlieden zijn van levensbelang voor het eiland.
Want  als het zover is en je ziet die grote, rode auto voor-
rijden, dan wil je dat daar brandweerlieden uitstappen 
die precies weten wat ze moeten doen.”
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Wij gaan naar
plaatsen toe waar 

iedereen 
voor wegrent
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Borrelen op ons zonnige terras, dromen onder de sterren en wakker worden in de natuur. 
Optimaal genieten en ontspannen doe je bij Stayokay Terschelling, met uitzicht op de
haven, de zee en over het wad. Kom jij gezellig langs? Sea you soon!  

VOEL JE WELKOM BIJ STAYOKAY TERSCHELLING

‘t Land 2, 8881 GA Terschelling                                           +31 (0)562 442 338                                                     terschelling@stayokay.com
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Aanraders!
Musea op Terschelling

Altijd al meer willen weten over de bewoners van de zee, hoe cranberries op Terschelling zijn 
gekomen, of hoe de Terschellingers vroeger leefden? Dan is het prima vertoeven in een van de 
musea op het eiland. En als je hier wat langer bent bezoek je ze gewoon allemaal! Dit zijn onze tips:

Museum ’t Behouden Huys
Op West vind je in de Commandeurstraat museum ’t Behouden Huys. Een uniek, 
eigenzinnig en verrassend museum dat bewijst dat een museum niet saai en stoffig hoeft 
te zijn. ’t Behouden Huys vertelt verhalen van en over Terschellingers van vroeger tot nu. 
Van veldslagen, plunderingen, zeegevechten, strandingen tot overstromingen; het komt 
allemaal voorbij. In de ‘Wonderlijke Waarheden van Terschelling’ kijken Terschellingers 
met jou terug in de tijd. Je kunt het schip van Willem Barentsz binnenstappen en de 
replicatie van zijn ‘Behouden Huys’ bekijken. En je kunt op zoek naar ijsberen die zich 
verstopt hebben in het museum. Wanneer kom je langs? 

Kijk voor meer informatie op: www.behouden-huys.nl

CNL; Centrum voor Natuur en Landschap Terschelling
Ben je nieuwsgierig naar de bewoners van de zee? Dan ben je van harte welkom bij 
dit boeiende natuurmuseum aan de Burgemeester Reedekerstraat op West. 
Je ziet in het zeeaquarium vissen, krabben en andere zeedieren die in de zee rondom 
Terschelling zwemmen. Ook kom je van alles te weten over de zeehonden. 
En, durf jij de roggen te aaien? Er zijn vaste tentoonstellingen, wisselende exposities 
en een film- en lezingenzaal. Leuk en leerzaam voor jong en oud! 

Kijk voor meer informatie op: www.natuurmuseumterschelling.nl

Bunkermuseum Terschelling
Net buiten West aan het Tigerpad vind je Bunkermuseum Terschelling. Dit is onderdeel 
van de Stichting Bunkerbehoud Terschelling, die zorgdraagt voor de voormalige Duitse 
radarstelling Tiger. Een indrukwekkend museum. Vanaf 2012 heeft een groep vrijwilligers 
een groot deel van de bunkers op de stelling blootgelegd en ingericht. 
Het voormalige kantinegebouw is inmiddels omgebouwd tot expositie- en ontvangst-
ruimte. De Tigerstelling is een groot complex van zeven hectare waar zo’n 100 bunkers 
liggen, waar tijdens de Tweede Wereldoorlog ruim 200 Duitse soldaten woonden en 
werkten. Het boeken van een rondleiding is zeker de moeite waard!

Kijk voor meer informatie op: www.bunkersterschelling.nl

Wrakkenmuseum Terschelling
In Formerum vind je een prettig gestoord museum vol spannende verhalen: het 
Wrakkenmuseum. De monumentale boerderij waar het museum in gehuisvest is, stamt 
uit 1859. Het museum ligt vol met bijzondere vondsten en rariteiten die eigenaar en 
wrakduiker Hille van Dieren in de loop der jaren ergens heeft opgevist. De collectie bevat 
stukken uit de periode 1650 tot heden. Voor groot en klein is er genoeg te zien en te 
beleven. Het museum geniet ondertussen ook nationale en internationale bekendheid. 
Je kunt er ook genieten van een hapje en een drankje. Zoon Guus doet het horecadeel 
en Hille het museum. Kinderen kunnen zich er helemaal uitleven. Binnen is er van alles te 
zien en te ontdekken, en buiten is er de unieke speeltuin met een heus piratenschip: ‘de 
Woeste Willem’. Er is ook nog een boomhut én een kasteel. Hoeveel avonturen kun je aan?                                              

Kijk voor meer informatie op: www.wrakkenmuseum.nl

De Bessenschuur
Halverwege de Badweg richting West aan Zee is het heerlijk toeven bij koffie- en 
theehuis ‘de Bessenschuur’. Deze opvallende witte schuur dankt zijn naam aan het feit 
dat hier jaren geleden cranberries na de oogst verzameld en gesorteerd werden. 
Je bent dus aan het juiste adres als je altijd al meer wilde weten over de wereldberoemde 
cranberry van Terschelling. Op de Bessenzolder vind je een expositie over de eeuwen-
oude cranberry-cultuur. Daarnaast kun je er de zeldzame Brandaris vogelcollectie 
bewonderen. Laat je verrassen!

 www.terschellingercranberries.nl

Commandeurstraat 30, 
West-Terschelling
Openingstijden
Zie de website.

Burg. Reedekerstraat 11
West-Terschelling
Openingstijden
Zie de website.

Tigerpad 5
West-Terschelling
Heb je vragen?
Neem dan contact
op via e-mail.

Formerum Zuid 13
Openingstijden
Zie de website.

Badweg West 1
West-Terschelling
Openingstijden
Zie de website.
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lastic afval is wereldwijd een groot probleem. 
Jaarlijks spoelt er alleen al op Terschelling zo’n 
veertig tot vijftig ton afval aan. In hun zoektocht 
naar wat je allemaal van plastic kunt maken, 

kwamen de twee bevlogen vrienden op het spoor van 
‘Precious Plastic’ van Dave Hakkens. Een online platform 
waar handige tips en starterspakketten op te vinden zijn 
om je eigen recyclingproject mee op te zetten. 

Haalbaar
Om te kunnen starten leenden Vincent en Ivo geld voor 
de aanschaf van een shredder, een apparaat dat plastic 
in minuscule stukjes hakt, en voor een injector, waarmee 
je gesmolten plastic in een vorm kunt gieten. Met deze
basisapparatuur gingen de mannen aan de slag in de 
schuur van Vincent. “We hebben de omgekeerde weg 

gekozen”, vertelt Vincent. “We wilden eerst zeker weten 
of ons idee haalbaar zou zijn. Dat bleek gelukkig al snel. 
Met de eerste mal die we gebruikten hebben we onder-
zetters gemaakt, die worden verkocht in diverse winkels. 
Maar om echt verschil te kunnen maken in het reduceren 
van die enorme berg plastic moesten we gaan opschalen.”

Corona
Er werd daarom een stichting opgericht en een subsidie-
plan geschreven voor hun start-up. De mannen kregen 
een mooie bijdrage van het Iepen Mienskipsfûns 
Friesland. “Dat was een fantastische opstap”, vertelt Ivo.
“We konden daardoor extra apparatuur aanschaffen 
en een werkplaats realiseren in een deel van een loods 
op West. Echter, kort na de oprichting van de stichting 
kregen we te maken met corona. Dat was - net als voor 

Interview met de mannen van De Jut Fabriek

Foto: Laura ConijnFoto: Laura Conijn

Van plastic afval     naar nieuw product   
Aan de koffietafel ontstaan vaak de mooiste ideeën. Zo ook bij Vincent Kooijman en 
Ivo Wiersma uit West. Twee vrienden en buurmannen die ‘iets’ wilden gaan doen met 
het aangespoelde plastic op de stranden van Terschelling. Zo is twee jaar geleden 
het idee voor de Jut Fabriek ontstaan. Hun grote droom is niet alleen om van al dat 
aangespoelde plastic nieuwe producten te maken, maar vooral om mensen bewust 
te maken dat plastic afval een waardevolle grondstof is.

Paspoort Vincent (links)
Geboren en getogen 
op Terschelling
Leeftijd 
33 jaar
Opleiding: Vol matroos, 
Maritieme Academie Harlingen
Werkzaam
Betonningsvaartuig, 
Rijkswaterstaat
Vaar - verlof schema: 
Week op/af
Burgelijke staat
Getrouwd, trotse vader van 
dochter Mare

Paspoort Ivo (rechts)
Geboren en getogen in Best
Leeftijd
35 jaar
Opleiding
Maritiem officier, 
Maritiem Instituut 
Willem Barentsz
Werkzaam: Kraanschip,
DEME Offshore NL 
Vaar - verlof schema
Vier weken op/af
Burgelijke staat
Verloofd, trotse vader van Sam

www.dejutfabriek-terschelling.nlFotografie: Laura ConijnFotografie: Laura Conijn
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Samenwerkingen 
De producten van de Jut Fabriek zijn te koop in 
diverse winkels op het eiland. Er zijn inmiddels mooie 
samenwerkingen ontstaan, vertelt Vincent trots. “We 
verkopen ook producten buiten Terschelling. Voor Surf 
Village op West maakten we surfboard wax kammen. 
Dat is opgepikt door andere surfwinkels op Texel en in 
Scheveningen. We werken nu met drie verschillende 
mallen.” Ivo vult aan: “Een eigenaresse van een 
sieradenwinkel meldde zich bij ons. Ze wilde graag een 
sieradendoosje met een verhaal. Dat zijn we nu voor 
haar aan het produceren. En voor het eilander merk 
‘JuttersGlas’ gaan we deksels produceren voor hun 
voorraadpotten die ze maken van lege drankflessen. 
De deksels worden gemaakt van de plastic blisters, 
waar contactlenzen in zitten. Hartstikke leuk allemaal.” 
Samen met Oerol werken Ivo en Vincent aan het 
project ‘Smeltkroes’. Vincent: “Het is de bedoeling 
dat deelnemers een smeltkroes van afvalplastic 
maken tijdens een workshop. Dit keer krijgen ze het 
eindresultaat niet mee. Waarom? Het was afval waar je 
misschien al tien keer langs bent gelopen. En nu het een 
waardevolle smeltkroes is geworden wil je het ineens wel 
hebben?” Lachend: “De essentie van de Jut Fabriek dus: 
bewustwording.”

Toekomst
Als het aan de beide heren ligt, verwerkt de Jut Fabriek 
over een paar jaar al het aangespoelde plastic van 
Terschelling. In 2021 hebben ze tweehonderd kilo 
afvalplastic verwerkt tot 3300 producten, en voor 2022 
zitten ze boordevol plannen. “We willen onze visie nog 
steviger neerzetten en wat we hebben behouden. 
Om nog meer kilo’s te kunnen verwerken tot een product 
zijn we op zoek naar betere verwerkingsmethodes. 
Er loopt nog een nieuwe subsidieaanvraag voor het 
groter maken van de werkplaats en voor twee extra 
machines. We willen de Jut Fabriek op vaste dagen 
openstellen voor workshops en productie”, aldus Ivo. 
“Maar dan moet er gegarandeerd iemand staan”, vult 
Vincent aan. “Ondanks de inzet van onze enthousiaste 
vrijwilligers lukt dat niet altijd. Daarom zou ik het liefst in 
vaste dienst komen van de stichting. Er wordt 
hard aan gewerkt om die droom te realiseren. 
Want dan kunnen we echt gas gaan geven.”

Van plastic afval     naar nieuw product   

www.dejutfabriek-terschelling.nl

iedereen - een grote domper. Toch hebben we er het 
beste van gemaakt. Vanwege mijn werk in de offshore, 
moest ik regelmatig in quarantaine. In die tijd heb ik veel 
papierwerk kunnen doen voor de stichting.” Vincent: “En 
omdat de verhuizing vanuit mijn schuur naar de loods nog 
niet helemaal klaar was, kon ik daarmee aan de gang. We 
hebben nu alles op orde en zijn helemaal klaar voor de 
volgende fase.”

Workshops
Om meer te weten te komen over plastic afval en hoe 
je daar leuke dingen van kunt maken, organiseert de Jut 
Fabriek regelmatig workshops. “Er zijn vele soorten 
plastic in omloop met diverse logo’s zoals HDPE of PET. 
Mensen hebben vaak geen idee van de betekenis ervan. 
Tijdens onze workshops vertellen we daar graag over”, 
legt Vincent uit. “Gelukkig weten mensen ons weer te 
vinden, het is zo fijn om het verhaal te kunnen vertellen. 
Naast informatie gaan de deelnemers zelf aan de slag om 
het plastic te vermalen en om te smelten tot iets nieuws. 
Dan wordt een aangespoelde jerrycan ineens een gave 
onderzetter.” Het is de bedoeling dat er het hele jaar 
rond workshops worden gegeven. Echter, vanwege 
hun werkzaamheden op zee kunnen Ivo en Vincent niet 
alle workshops zelf doen. Ivo: “Gelukkig hebben we 
ondertussen een leuk clubje vrijwilligers naast ons staan 
die met hetzelfde enthousiasme de boodschap uitdragen. 
Voor ons is een workshop geslaagd als deelnemers na 
afloop het recyclevirus te pakken hebben. Daar doen we 
het voor.”

Scholen
De Jut Fabriek verzorgt ook workshops op locatie. 
“We hebben een paar keer een workshop gegeven op 
basisschool ’t Jok in Hoorn”, vertelt Vincent. “Dan rijden 
we onze kar met een paar bakken geshredderd plastic 
het klaslokaal in. De kinderen gaan dan aan de slag. Ik 
geniet zo als ik ze bezig zie. De eerste keer waren ze nogal 
verlegen, maar de tweede keer stonden alle kinderen ons 
al op te wachten. Heel tof.” Naast het basisonderwijs zijn 
er ook contacten met het Lectoraat van NHL Stenden in 
Leeuwarden. “Het is een prettig wederzijds contact. Zo 
kunnen onze inhoudelijke en/of technische problemen 
leiden tot onderzoeksvragen voor de studenten, en 
kunnen wij op onze beurt de studenten begeleiden bij het 
uitvoeren van hun onderzoeken”, vertelt Ivo. “We hebben 
een studente gehad die verschillende producten heeft 
ontworpen voor haar afstudeerstage bij het lectoraat 
Circulair Plastics. Dat was een geslaagd eerste project en 
heeft de deur opengezet voor verdere samenwerking.”

De Milieujutter 
Een andere belangrijke samenwerkingspartner is Stichting 
De Milieujutter. Zij zijn al ruim veertien jaar actief bezig om 
de Terschellinger stranden schoon te krijgen. Vincent: 
“Het is fantastisch wat deze stichting allemaal doet. Ze 
houden hard plastic apart voor ons en brengen dat naar 
onze werkplaats. Hoewel we nauw samenwerken blijven 
we aparte stichtingen; de Milieujutter jut, en de Jut Fabriek 
maakt er een nieuw product van.” Ivo: “Het mooiste zou 
zijn als we onder één dak komen. Geschikte ruimte vinden 
is op Terschelling een probleem, dus ook voor ons. We 
willen graag groter worden en samen met hen kijken hoe 
we het verwerkingsproces dusdanig kunnen stroomlijnen 
dat je niet alles vijf keer in je handen hebt. We zijn hierover 
in contact met de gemeente. Dat kost tijd, maar gelukkig 
staat circulariteit hoog op de agenda van de gemeente 
Terschelling.”
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DIERENSPECIAALZAAK
TUINCENTRUM
RUITERSPORT

GEREEDSCHAPPEN
& ĲZERWAREN

VACHTEN VAN TERSCHELLING

WELKOM BĲ DIER- EN TUINCENTRUM

DE KOPERWIEK
In het dorp Midsland vindt u de Koperwiek. Het bedrĳf is in 2012 gestart als

kleine dierenwinkel en inmiddels uitgegroeid tot dier- en tuincentrum.

Zo kunt u bĳ ons terecht voor producten voor uw hond, kat, vogels, knaagdieren
en landbouwhuisdieren, voor gereedschap en ĳzerwaren, ruitersport, werk- en
regenkleding, outdoor laarzen, bloemen en planten, alles op het gebied van

tuinonderhoud, maar ook voorjaarsartikelen zoals tuinmeubelen.

Sinds november 2021 zĳn wĳ eigenaar van Vachten van Terschelling. Bĳ ons in
de winkel vindt u daarom ook verschillende vachten, in allerlei soorten en

maten, diverse koeienhuiden, maar ook tassen, riemen, sokken, portemonnees,
schedels, kussens en andere vacht en wol gerelateerde producten. Ook te koop

in onze webshop: vachtenvanterschelling.nl/webshop.

En dit is nog maar een kleine greep uit het assortiment.
Twĳfelt u of wĳ uw gewenste artikel verkopen?

Bel even naar: 0562-769004, wĳ helpen u graag!

OOSTERBUREN 55, MIDSLAND
WWW.DEKOPERWIEKTERSCHELLING.NL
MAIL@DEKOPERWIEKTERSCHELLING.NL

info@deterschellinger.nl • tel. 0562-448679 • Heereweg 1 • 8891 HS Midsland
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Op een 
elektrische 
fatbike

Beleef de Noordsvaarder

www.mooi-weer.nl/activiteiten/fatbiketour

Dit heb je vast nog nooit gedaan! Fietsen op een elektrische fatbike over 
het westelijke deel van Terschelling: de Noordsvaarder. Een zandvlakte
waar je nog kunt verdwalen. In ongeveer twee uur tijd trap je je op deze 
heerlijke en robuuste fietsen door de ongerepte natuur van Terschelling. 
Een mooiere manier om dit gebied te beleven is er bijna niet. 

Fietsen over het weidse strand en langs de branding 
geeft een ultiem vrijheidsgevoel, maar met een gewone 
huurfiets mag je het strand niet op. Wel met onze 
e-fatbikes! Deze fatbikes zijn eigenlijk mountainbikes met 
grotere en dikkere banden dan de meeste andere fietsen. 
Ze zijn robuust, stevig en door de elektrische aandrijving 
wordt fietsen nog leuker. Alle oneffenheden worden door 
die dikke banden opgevangen. We nemen je graag mee 
langs de mooiste plekjes waar je normaal gesproken niet 
zo maar komt. Hoe vet is dat?

Populair
Sinds vorig jaar kun je bij MooiWeer terecht voor een 
unieke ervaring op de e-fatbike. Onder professionele 
begeleiding van onze ervaren instructeurs ben je twee uur 
lekker actief en kun je volop genieten van de zilte zeewind 
door je haren. MooiWeer heeft een prachtige route voor je 
uitgestippeld op de Noordsvaarder, een van de mooiste 
en meest gevarieerde natuurgebieden van het eiland. 
Een geweldige belevenis. We merken dat het een 
populaire activiteit is, dus boek op tijd!

De MooiWeer Fatbike Tours zijn zeer geschikt voor 
alleenstaanden, families, vriendengroepen of 
bedrijfsuitjes. Maatwerk is uiteraard mogelijk.

Vanaf 14 jaar te boeken via www.mooi-weer.nl. 

Deze activiteit is afhankelijk van het getij, 
daardoor varieert de starttijd per dag. 

Een avontuurlijke tocht over de Noordsvaarder
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Als de Hoofdweg in Oosterend ophoudt kom je uit bij de Dwarsdijk. Daarachter 
bevindt zich in een stukje niemandsland Kampeerboerderij ‘De Wierschuur’. 
Voor veel mensen een plek met dierbare herinneringen aan een huwelijksfeest, 
een schoolreis of een familiereünie. De Wierschuur is de enige kampeerboerderij in 
Europa die buitendijks is gebouwd en in de winter onder water kan komen te staan, 
vertelt Anne-Wil Bonne, die sinds dit jaar de Wierschuur runt. We vroegen haar hoe 
ze de voeten drooghoudt in het stormseizoen. 

Wie wil er nou niet werken
op zo’n unieke plek midden in het 

Unesco Werelderfgoed?

Foto: Shutterstock

Kampeerboerde     rij ‘De Wierschuur’
Interview met Anne-Wil Bonne

e Wierschuur is in 1906 gebouwd en werd 
oorspronkelijk gebruikt om aangespoeld zee-
wier in te drogen en tot balen te persen voor 
export naar Engeland. Daar werd het onder 
andere verwerkt als kussen- en matrasvulling. 

Toen de Afsluitdijk gebouwd werd in de jaren ’30 spoelde 
er bijna geen zeewier meer aan en stopten deze werk-
zaamheden. De toenmalige eigenaar Jan Kooijman wilde 
daarom de Wierschuur slopen. Tot hij in contact kwam 
met Sjoerd Bosma, een leerkracht uit Bilthoven. De leer-
kracht deed de suggestie om er een kampeerboerderij 
van te maken. Aldus geschiedde. Bosma bleek prinses 
Beatrix en prinses Irene in zijn klas te hebben, zodoende 
logeerden de prinsessen tijdens een schoolreisje naar 
Terschelling in de Wierschuur. Het gebouw is na al die 
jaren nog steeds  in oorspronkelijke staat en ondertussen 
voorzien van alle basisvoorzieningen. 

Overname
Drie generaties lang was de Wierschuur in handen van 
de familie Kooijman. Sinds december 2020 is Jort Bonne, 
eigenaar van camping Veldzicht, de nieuwe en trotse 
eigenaar van deze historische kampeerboerderij. 
Tot oktober 2021 runden de vorige eigenaren Willem en 

Annie Kooijman de Wierschuur nog. Inmiddels heeft 
dochter Anne-Wil het stokje na ruim veertig jaar van hen 
overgenomen. “Net als mijn vader Jort heb ik hier ook met 
school gelogeerd”, vertelt Anne-Wil. “We hebben daar 
allebei hele leuke herinneringen aan. Ik vind het geweldig 
om nu zelf mensen een mooie herinnering mee te kunnen 
geven aan hun verblijf in de Wierschuur.”

Alert
Anne-Wil kon een aantal maanden met Annie en Willem 
meekijken om alle kneepjes van het vak te leren. 
“Er komt heel wat bij kijken. Omdat de schuur buitendijks is 
gebouwd kan het zeewater in de winterperiode na spring-
tij of bij stormweer gewoon binnen stromen. Daarom is de 
kampeerboerderij niet het hele jaar geopend en alleen van 
half april tot half oktober in gebruik.” In die tussenliggende 
tijd staan er hoge houten schotten gevuld met een paar 
honderd kilo zand bij de deuren. “Dat houdt het water goed 
tegen. Maar als het echt hoog water is, dan is het niet meer 
te houden en klotst het bij de ramen naar binnen. De ene 
winter kan alles drie keer onder water staan, de andere 
winterperiode gebeurt er helemaal niks. Je moet dus altijd 
alert blijven. Tijdens de storm in februari van dit jaar stond 
er flink wat water in de schuur, dus droge voeten houden dit 
jaar gaat niet meer lukken”, lacht Anne-Wil. 
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Annie Kooijman de Wierschuur nog. Inmiddels heeft 
dochter Anne-Wil het stokje na ruim veertig jaar van hen 
overgenomen. “Net als mijn vader Jort heb ik hier ook met 
school gelogeerd”, vertelt Anne-Wil. “We hebben daar 
allebei hele leuke herinneringen aan. Ik vind het geweldig 
om nu zelf mensen een mooie herinnering mee te kunnen 
geven aan hun verblijf in de Wierschuur.”

Alert
Anne-Wil kon een aantal maanden met Annie en Willem 
meekijken om alle kneepjes van het vak te leren. 
“Er komt heel wat bij kijken. Omdat de schuur buitendijks is 
gebouwd kan het zeewater in de winterperiode na spring-
tij of bij stormweer gewoon binnen stromen. Daarom is de 
kampeerboerderij niet het hele jaar geopend en alleen van 
half april tot half oktober in gebruik.” In die tussenliggende 
tijd staan er hoge houten schotten gevuld met een paar 
honderd kilo zand bij de deuren. “Dat houdt het water goed 
tegen. Maar als het echt hoog water is, dan is het niet meer 
te houden en klotst het bij de ramen naar binnen. De ene 
winter kan alles drie keer onder water staan, de andere 
winterperiode gebeurt er helemaal niks. Je moet dus altijd 
alert blijven. Tijdens de storm in februari van dit jaar stond 
er flink wat water in de schuur, dus droge voeten houden dit 
jaar gaat niet meer lukken”, lacht Anne-Wil. 

Foto: Laura Conijn



19MooiWeer Magazine 2022 | 

www.op-terschelling.nl

Geschrokken
Tijdens het meelopen werden er allerlei verhalen en anek-
dotes opgehaald. Zo heeft het water in 1976 op het hoogst 
gestaan weet Anne-Wil uit de overlevering van Willem en 
Annie. “De onderste rij dakpannen is toen in z’n geheel 
weggespoeld. En hoewel het zelden voorkomt dat het 
water in het hoogseizoen in de schuur komt, is dat jaren 
geleden een keer gebeurd in september. Er verbleef toen 
een groep Duitsers in de Wierschuur. Het water stroomde 
op enig moment naar binnen, de mensen stonden tot aan 
hun enkels in het water. Ze waren zo geschrokken van alle 
nattigheid dat ze van de weeromstuit die nacht allemaal 
in het duin hebben geslapen. Willem had nog een poging 
gedaan om ze te kalmeren met een paar flesjes Jutters-
bitter, maar dat is niet gelukt. De groep is nooit meer 
teruggekomen. Dat zijn mooie en onvergetelijke verhalen.”  

Veranderingen
Na de overname hadden Jort en Anne-Wil allerlei plannen 
om te gaan verbouwen. “We hebben besloten om eerst
te gaan draaien zoals het nu is. De basis blijft sowieso 
hetzelfde met schoolreizen, bruiloften, feesten en familie-
bijeenkomsten. Wel krijgen we steeds vaker te maken met 
cateraars, dus een efficiëntere keuken is dan wel handig. 
We zijn aan het kijken hoe we de keuken kunnen aanpas-
sen. In de schuur zelf gaan we kijken naar andere 
verlichting. Ik wil graag grote kroonluchters met lampen 
die je kunt dimmen en die van kleur kunnen verander-
en, zodat je voor een feest niet alles meer hoeft aan te 
passen. Er is steeds meer vraag om minibars en DJ’s te 
kunnen laten draaien, daarvoor is een zwaardere stroom-
kabel nodig. Dat moeten we allemaal nog uitzoeken de 
komende tijd. Wat we zeker gaan doen is de kleine open 

Kampeerboerde     rij ‘De Wierschuur’
haard vervangen voor een grote houtkachel, dat is veel 
gezelliger en bovendien een stuk warmer. Verder veran-
deren we niks aan het authentieke uiterlijk van het gebouw, 
hooguit een nieuw entreebord. Ook is er al jaren geen WiFi 
hier en dat willen we graag zo houden.”

Zakelijke markt
Anne-Wil ziet genoeg mogelijkheden voor de zakelijke 
markt. “We willen deze prachtige locatie ook aanbieden 
voor zakelijke groepen of bedrijfsuitjes. We horen vaak dat 
bedrijven weer ‘back to basic’ willen, waar kan dat beter 
dan op deze plek? Ik zie de Wierschuur als een soort spin 
in het web die met allerlei eilander bedrijven samenwerkt 
zodat je extra service kunt bieden. Dan denk ik aan 
catering en muziek op locatie, feestelijke aankleding van 
de Wierschuur, sportieve activiteiten van MooiWeer zoals 
een kanotocht over het Wad en nog veel meer. Er is hier 
zoveel mogelijk. We kunnen zelfs kijken of we in de winter-
periode de binnenzaal kunnen gebruiken voor vergader-
groepen. Natuurlijk blijft de kans op hoog water, maar 
daar kun je dan prima het thema ‘crisismanagement’ aan 
hangen.”

Unieke werkplek
Anne-Wil vindt dit eerste jaar best spannend. “De boekin-
gen gaan gelukkig hartstikke goed, we zitten bijna vol. 
Ik mag geen enkele fout maken want je kunt op het eiland 
in geval van nood nergens meer een groep van zestig man 
kwijt.” Lachend: “Maar alles is dubbel gecheckt hoor, dus 
dat gaat helemaal goed komen. Ik heb er heel veel zin in! 
Want wie wil er nou niet werken op zo’n unieke plek 
midden in het Unesco Werelderfgoed?” 
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Griend is ze
niet onbewo

   

Bijzondere natuurmonumenten van de Wadden

Vanaf de boot naar Terschelling kun je bij helder weer aan de rechterkant het kleine 
eiland Griend zien liggen. Onbewoond door mensen speelt het desondanks een 
grote rol in het Waddengebied en ver daarbuiten. Maar zonder menselijk ingrijpen 
was het waarschijnlijk al voorgoed in de Waddenzee verdwenen.
Duizenden vogels brengen hun jongen groot op Griend, omdat er geen dreiging is 
van vossen en andere vleesetende zoogdieren. Zo laten ze hun kleintjes veilig  
opgroeien. Daarom mogen ook mensen het eiland niet bezoeken. 
Hier is de natuur de baas!

n de middeleeuwen was Griend veel groter: nog groter 
dan het huidige Terschelling! Volgens zestiende-
eeuwse sagen bevond er zich een ommuurde 
nederzetting met de naam Stedeke Grint of Gryn en een 

kloosterschool. Tijdens de Sint-Luciavloed van 1287 werd 
een groot deel van het eiland weggespoeld. Griend werd 
een stuk kleiner.
Tot in de achttiende eeuw werd het bewoond door enkele 
veehouders, die hun woonsteden op terpen hadden 
gebouwd. Rond 1800 was Griend nog 25 hectare groot 
en verplaatste het zich in zuidoostelijke richting met een 
snelheid van 7 meter per jaar. De bewoners hadden het 
inmiddels verlaten. Het voormalige eiland werd vanaf 
dat moment door bewoners van Terschelling gebruikt als 
weidegebied voor schapen en voor de winning van hooi. 
Ook werden de eieren van meeuwen en sterns geraapt 
voor de consumptie. De Vereniging Natuurmonumenten 
kocht het recht op het maaien van gras in 1916 af, en 
probeerde door het bewaken van de vogelkolonies het 
rapen van eieren tegen te gaan. De afslag raakte na de aan-
leg van de Afsluitdijk in een stroomversnelling. 

Het huidige Griend ligt niet op de locatie van het eiland 
dat in de Middeleeuwen bewoond was, maar iets verder 
naar het zuidoosten. De toenmalige bewoners van Griend 
verdienden op verschillende manieren hun geld. Onder 
andere door eieren te rapen, vee te houden, Griendse kaas 
te verkopen en hooi en zeegras te oogsten. Een deel van 
het geoogste zeegras gebruikten ze voor het maken van 
dijkjes (zogenaamde ‘wierdijkjes’). 

Internationaal
Griend wordt beheerd door de Vereniging Natuurmonu-
menten. De zandplaat is onbewoond en onbebouwd op 
een vogelwachtershuis na, dat een groot gedeelte van 
het jaar wordt gebruikt als onderdak voor vogelwachters 
en natuuronderzoekers. Voor de scheepvaart staat er een 
houten baken; kaap Griend.Het eiland valt onder de ge-
meente Terschelling. Elk jaar, vanaf de eerste week van 
april, verblijven er twee vogelwachters. 
Tot eind juni beschermen zij de vogels op Griend tegen 
verstoring en houden ze zich bezig met ringen en tellen, 
monitoren het broeden en bewaken of er geen mensen 
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Locatie
Waddenzee

Coördinaten
53° 15′ 7″ NB
5° 15′ 13″ OL

Inwoners     
0

Lengte
± 2000 m
Breedte 

± 1000 m 
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komen. Vroeger bewaakten de vogelwachters op Griend 
hoofdzakelijk de eieren omdat eierdieven het hadden voor-
zien op meeuweneieren, die toen als lekkernij werden be-
schouwd. Nu volgen ze vooral het broedseizoen van de 
vogels zoals kokmeeuwen en grote sterns.
Vanaf juli  tot eind september komen er mensen van NIOZ  
(Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee)
die daar projecten en onderzoeken doen.

Die tijdelijke bewoners hebben genoeg voorraad, alleen 
geen dagelijks vers brood, maar ze zullen niet verhonger-
en. Voor communicatie is er internet en voor de stroom-
voorziening zonnepanelen. Ze vangen zelf water op maar 
soms is meer nodig. Af en toe wordt er bevoorraad vanaf 
Terschelling met eten, extra drinkwater, een gasfles om te 
koken en andere dingen die ze besteld hebben. Er is geen 
steiger. De ‘bestelling’ wordt dan afgehaald met een soort 
karretje dat kan rijden en drijven.

Vluchtplaats en vogelparadijs
Griend is bij hoog water een vluchtplaats voor tien-
duizenden vogels. Rondom Griend vinden zij voed-
sel in de Waddenzee. Tijdens de voorjaarstrek komen 
onder andere zilverplevieren, rosse grutto’s, kanoet-
en, visdiefjes, Noordse sternen, eidereenden, bergeen-
den, scholeksters, tureluurs, kokmeeuwen, stormmeeu-
wen, kleine mantelmeeuwen, zilvermeeuwen, grote 
mantelmeeuwen en incidenteel een zwartkopmeeuw en 
een velduil op Griend uitrusten en ‘opvetten’. Je vindt hier 
ook een grote kolonie kokmeeuwen en de zeldzame grote 
sterns. Bij de aanleg van de zanddijk is het eiland gekolo-
niseerd door de bosmuis. 

De grote stern is een van de vogels die in het broed-
seizoen verblijft op Griend. Deze vogel staat op de lijst 
van bedreigde en kwetsbare vogelsoorten in Nederland. 
Decennialang was Griend het belangrijkste broedge-
bied voor de grote stern in de Nederlandse Waddenzee.
De laatste jaren broeden de grote sterns steeds meer op 
Texel en Ameland. 

Lees verder op pagina 23

Illustratie-Wim-Dasselaar Natuurmonumenten

Griend mag dan niet voor 
het publiek toegankelijk 
zijn, via Google 
Streetview kun je een 
virtuele wandeling maken. 
Scan de QR code met je 
smartphone.

Duizenden vogels brengen 
hun jongen groot op Griend

ker
ond
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Een bedrijfsuitje op Terschelling is altijd bijzonder door de 
schitterende natuur, de ongedwongen eilandsfeer en het gevoel 
er helemaal tussen uit te zijn. Je leert elkaar anders kennen. 
Samen stellen wij een maatwerkprogramma op voor team-
building, een bedrijfsuitje, incentive, vergadering, training, 
congres of seminar. Onze persoonlijke benadering, creativiteit 
en oog voor detail maken het onvergetelijk. Informeer naar 
de mogelijkheden voor jullie event op Terschelling!

Business
as unusual

Zakelijke arrangementen

MooiWeer voor impactvolle zakelijke events op Terschelling.

Voor een organisatie is het heel fijn dat je een club op het eiland 
hebt die begrijpt wat jij wilt bereiken. De mensen van MooiWeer 
denken met je mee. Ze willen een echte beleving bieden en weten 
uitstekend wat het eiland kan bieden op dat vlak.
Karina Koopman - Isala

MooiWeer organiseert logies, vergaderlocaties, catering, vervoer, 
begeleiding en activiteiten perfect. Voor de volgende gelegenheid 
weten wij jullie te vinden!
Simon van Steenbergen - AKD advocaten & notarissen NV

Eigen inbreng en creativiteit staan hoog in het vaandel en er is
vrijwel geen nee verkocht. Heerlijk om mee samen te werken!
Districtsdirecteur Particulieren Groningen - ABN Amro
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Natuurbeheer
In 1916 kocht Natuurmonumenten voor 1000 gulden 
het recht om gras te maaien op Griend. Op deze manier 
wilde Natuurmonumenten de vogels die daar broedden 
beschermen.

Nieuwe diersoort
Een eiland waar de natuur helemaal de baas is, is best bij-
zonder in Nederland. Daarom wordt er veel onderzoek 
gedaan. En onderzoek op een bijzonder eiland levert bijzon-
dere resultaten. In 2007 herontdekten de vogelwachters een 
uit Nederland verdwenen nachtvlinder, de stippelrietboor-
der. In mei 2018 werd een (voor Nederland) helemaal nieu-
we diersoort ontdekt. Dit dier kreeg de naam Baltisch drie-
doorntje. Dit kleine, op een insect lijkend dier, behoort tot de 
springstaarten. Het aangetroffen exemplaar is zeldzaam in 
Europa en leeft langs de kust, in zandige duingraslanden en 
duinen.

Maatregelen om het eiland te versterken
Het eiland Griend ligt midden in de dynamische Wadden- 
zee. Doordat Griend niet door dijken wordt beschermd 
schuift het langzaam in oostelijke richting. Om het voor de 
ondergang te redden zijn er in 1958 en 1973 omvangrijke 
versterkingswerkzaamheden uitgevoerd om het te bescher-
men. Langs de zuidrand werden enkele strekdammen 
aangelegd. Rond 1988 werd Griend opnieuw verstevigd 
door de aanleg van een lage zanddijk langs de noordzijde. 
Sindsdien is het proces van afkalving omgezet in een proces 
van aangroei. 
Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat en Boskalis creëerden 
in 2016 een uitbreiding van zand met schelpenbanken aan 
de westkant. Daarnaast is er zeegras gezaaid. Er is een 
nieuwe brede strandwal aangelegd tegen de westoever 
als ‘slijtlaag’ ter behoud van Griend. Zo blijft Griend een 
geschikt leefgebied voor vogels en de grijze zeehond.  

Griend (Paperback)
Een bewogen eiland 
Auteur(s)
Laura Govers
Valérie Reijers 
ISBN 9789050118125    
Dit boek vertelt het verhaal 
van het natuureiland 
Griend als schakel in de 
Waddenzee. Over een 
wandelend eiland, grote 
sterns, drieteenstrandlopers 
en mosselbanken. Centraal 
in dit boek staan de 
verbindingen tussen eiland 
en wad, tussen Griend en 
de internationale trekroutes 
van vogels, tussen biologie 
en morfologie én tussen 
onderzoek en natuurbeheer.

De jaren erna (2016-2020) hebben onderzoekers van 
de Rijksuniversiteit Groningen, Radboud Universiteit en 
het NIOZ gewerkt aan een intensief onderzoeksproject. 

Tijdens dit onderzoek is vooral gekeken naar drieteen-
strandlopers en kanoeten. Daarbij is ook het belangrijkste 
voedsel van de drietenen onderzocht: garnalen. Met het 
onderzoek is nog meer inzicht gekomen in de rol van 
Griend als internationaal knooppunt.

Op 3 juni 2021 presenteerden onderzoekers Laura Govers 
en Valérie Reijers de resultaten van het onderzoek. 
Het is een verhaal over Griend als schakel in de Wadden-
zee. Een verhaal over een wandelend eiland, dat door 
wind en golven steeds in beweging is, over mosselbanken 
en zeegras en over het belang garnalen als voedsel voor 
trekvogels. Ook presenteren zij het boek dat ze
schreven: Griend, een bewogen eiland.

waddenzee.nl | natuurmonumenten.nl   | boswachtersblog.nl | google.com/maps | wikipedia.org/wiki/Griend

Ook zij verbleven op een onbewoond eiland:

Godfried Bomans en 
Jan Wolkers
In 1971 bivakkeerden Godfried Bomans en Jan Wolkers
ieder afzonderlijk een week op Rottumerplaat, ook een 
onbewoond eiland in de Waddenzee.
Heel Nederland leefde met ze mee; dagelijks spraken 
de schrijvers via een radioverbinding met Willem Ruis, 
die in een hotel in Warffum verbleef.

Wolkers was euforisch en genoot met volle teugen, 
hij werd een met de natuur en leefde zich helemaal 
uit. Hij had het druk met de verzorging van een 
jonge scholekster en een jonge zeehond. 
Hij was bovendien goed bekend met de flora en 
fauna op dit eiland, mogelijk door zijn periodieke 
bezoeken aan zijn favoriete eiland Texel.
Bomans voelde zich diep ongelukkig en eenzaam, 
hij werd gek van het gekrijs van meeuwen. 
Hij was in die week bijna de wanhoop nabij en 
kreeg amper een hap eten door de keel. Als echte 
stadsmens was de omgeving hem hier totaal vreemd. 
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Ontdek samen wat het eiland met je doet 

Heb je samen iets te vieren? Wil je lekker uitgebreid bijpraten of samen leuke dingen 
doen? Elkaar beter leren kennen? Jaarlijks organiseert MooiWeer zo’n honderd 
‘special events’ voor vriendengroepen, families en bedrijven. Ieder evenement is 
uniek, dus dat vraagt om maatwerk. Hoe organiseer je zoiets nou het best samen? 

at wil je? Dat is de belangrijkste vraag. 
Leuk dat je overweegt om naar het 
mooiste Waddeneiland te komen, maar 

wat wil je bereiken? De gemeenschappelijke factor bij 
ieder uitje is dat mensen willen verbinden. Dichter bij elkaar 
komen door samen tijd door te brengen, te praten en 
dingen te doen. Dat kan op erg veel manieren. Het is goed 
om vooraf na te denken over de inhoud van jouw ‘special 
event’. Hoe lang willen jullie komen? Hoe wil je reizen? Waar 
wil je slapen? Wat wil je doen? Wat wil je vooral niet doen? 
Wat willen jullie graag eten en drinken? Wat is ongeveer 
jullie budget? Op sommige vragen zul je het antwoord vast 
hebben, maar waarschijnlijk niet op elke. Wij brengen op 
basis van jouw wensen graag de diverse mogelijkheden 
die Terschelling biedt onder je aandacht. Met als doel om 
jullie mooie en verrassende ervaringen te bieden, zodat 
jouw event echt special is. De uiteindelijke keuzes maak je 
vanzelfsprekend helemaal zelf. 

Waarom MooiWeer inschakelen? 
Andere evenementenbureaus promoten doorgaans meer-
dere locaties. Als je liever naar Texel of de Ardennen gaat 
is het voor hen ook prima. Wij hebben daar niet voor 

gekozen, wij organiseren vanaf onze start in 2009 alleen 
maar ‘special events’ op het eiland Terschelling. 
Dat doen we in de eerste plaats vanuit trots omdat er geen 
mooiere locatie bestaat, zoals ook onze burgemeester in 
haar column in dit magazine dit beschrijft. Het team van 
MooiWeer kent de mooiste plekken, alle aanbieders en 
activiteiten op het eiland. Daarnaast voeren wij bijna alle 
outdoor-activiteiten zelf uit, zodat we kwaliteit, veiligheid 
én een gunstige prijs kunnen garanderen. Van ieder 
evenement leren we weer en dat vinden we fijn.
We willen steeds maar weer beter worden in het bieden van 
bijzondere ervaringen op Terschelling. Onze score op het 
gebied van klanttevredenheid (2021) is een ‘9’ en daar zijn 
we ongelooflijk trots en zuinig op. 

Plan je ‘special event’ bijtijds! 
Terschelling is heel erg populair als duurzaam en veelzijdig 
eiland. Dat is de laatste jaren alleen nog maar toegenomen, 
want heel veel mensen die normaal naar het buitenland 
gingen hebben het unieke, duurzame eiland nu ook leren 
kennen. Hotels, vakantieparken, huisjes en campings zijn 
daarom vaak al lang van tevoren volgeboekt. Dat geldt ook 
voor een aantal outdoor activiteiten, zoals blokarten, 

Foto: Shutterstock

Met je vrien
bedrijf naar 
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www.mooi-weer.nl

kanoën en varen naar de zeehondjes. Misschien neemt 
het wat spontaniteit weg, maar het is verstandig om jouw 
event tijdig te plannen. Dan staat de datum in ieder geval bij 
alle deelnemers en uitvoerders gereserveerd, zodat ze er 
qua agenda rekening mee kunnen houden. We adviseren 
daarom echt om je evenement minimaal een jaar van 
tevoren te plannen en te organiseren als het plaatsvindt in 
de periode tussen Pasen en de herfstvakantie. In de winter 
is het behalve in de kerstvakantie gemakkelijker om op de 
kortere termijn een uitje te organiseren. 

Bouwstenen voor een evenement 
Het is belangrijk om bouwstenen te bepalen die het best 
passen bij jouw event. Voor een familie- of vriendenuitje zal 
dat anders zijn dan voor een zakelijke groep. We nemen 
je dus graag mee door alle mogelijkheden voor vervoer, 
logies, locaties, activiteiten, horeca. In principe kan 
alles binnen het kader van vergunningen, ontheffingen, 
natuurbeleid en beschikbaarheid. De schoonheid van 
het eiland laat zich heel goed combineren met actieve, 
sportieve en ontspannende buitenactiviteiten. 
Heb je de juiste kleding, dan is het altijd mooi weer, toch? 
Keuzes hangen af van de interesses, leeftijdscategorie 
en conditieniveau van de betreffende groep. En wat de 
horeca betreft kun je gerust zijn, de service en het brede 
aanbod zijn uitstekend. Tenslotte, Terschelling is een 
fantastische plek om een special event te doen, maar er 
zijn goedkopere locaties. Verblijven op een populair eiland 
betekent dat een bovengemiddeld budget nodig is, maar 
‘value for money’ is gegarandeerd. 

Zakelijke mogelijkheden 
Zakelijke events zijn meestal een mix van teambuilding 
en een inhoudelijk programma. Medewerkers leren 
elkaar gegarandeerd op een andere manier kennen door 
samen actief te zijn op het eiland. Wij regelen graag unieke 
vergaderlocaties. Dat kan outdoor in combinatie met een 
lunch of diner van eilander producten of bijvoorbeeld in 
ons eigen kantoor, een uiterst sfeervolle voormalige kerk. 
En mochten jullie het leuk vinden om een inspirerende 
gastspreker uit te nodigen die thema’s belichten die 
passen bij jullie bedrijfssituatie, wij beschikken over 
een breed netwerk. Uiteraard denken we ook mee over 
een zorgvuldige samenstelling van het programma en 
documentatie van jullie activiteiten zodat jullie business 
event past binnen de fiscale werkkostenregeling. 

Met je vrien
bedrijf naar 

Contact 
Neem tijdig contact met 
ons op en dan gaan we 
er samen voor zorgen 
dat jullie special event 
onvergetelijk wordt! 
Onze contactgegevens 
vind je in dit magazine en 
op www.mooi-weer.nl

den, familie of
Terschelling!  
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In de zomer, de herfst en tot ver in 
december weten wij je te vermaken 
met onze aantrekkelijke activiteiten 
en verrassende programma’s. 

Zomerprogramma

op Terschelling

1

De leukste activiteit   en

2

5

Foto: Mirjam de  Ruiter | Instagram Plaat17
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 Activiteit Tijdsduur Leeftijd Locatie Prijs p.p.

 Wadkanoën naar de
 zeehondenbank incl. wetsuit 3 uur v.a. 12 jaar     Groene Strand  € 52,50 

 Blokarten 60 min. v.a. 10 jaar Strand West aan Zee  € 39,50 
 Blokarten | Duokart 2 pers. 60 min. v.a. 6 jaar Strand West aan Zee  € 49,50 

 Paintball (incl. 50 balletjes) 60 min.  v.a. 16 jaar Paintballveld MooiWeer € 15,00
 Jeugd Paintball (50 balletjes) 60 min. v.a. 10 jaar  (Badweg West aan Zee) € 15,00

 Varen naar de zeehonden 60 min.
 met de Seahunter (speedboot) v.a. 5 jaar Monumentsteiger € 30,00*

 Wadkanoën 60 min. v.a. 12  jaar  Groene Strand  € 27,50

Activiteit Tijdsduur Leeftijd Locatie Prijs p.p.
Boogschieten 60 min. v.a. 8 jaar Strand West aan Zee    € 17,00
Brandingkanoën incl.wetsuit 60 min. v.a. 15 jaar Strand West aan Zee    € 27,50
Fatbike Tour over het strand Ca. 2 uur v.a. 14 jaar Nieuwe Dijk 12G West   € 49,50
GPS tocht voor het hele gezin Ca. 2 uur v.a. 5 jaar Kantoor MooiWeer    €   7,50
GPS steptocht voor het hele gezin Ca. 2 uur v.a. 8 jaar Kantoor MooiWeer    € 17,50
Kanoën voor kinderen  60 min. v.a. 8 jaar Duinmeertje van Hee   € 15,00
Powerkiten  60 min. v.a. 8 jaar Strand van West aan Zee   € 20,00
Suppen (stand-up-paddle surfen)  60 min. v.a. 12 jaar Duinmeertje van Hee   € 27,50
RIB experience (speedboot varen) 30 min. v.a. 12 jaar Monumentsteiger   € 35,00
Yoga in de natuur (losse les) 90 min. v.a. 12 jaar Zandafgraving    € 15,00
   Camping Wulp   
Escape de Brandaris Virtual Reality       € 95,00
inclusief 6 personen 60 min v.a. 12 jaar Dorpshuis ‘Ons Huis’ West 

Boek via de website of je smartphone

3

4

De leukste activiteit   en

1

2

3

4

5
*Exclusief eventuele brandstoftoeslag
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Al onze activiteiten zijn online te boeken op 
www.mooi-weer.nl

Zomerprogramma

Groene Strand

MooiWeer kantoor

Monumentsteiger

Zandafgraving

West aan Zee

Duinmeertje van Hee

Paintballveld

Nieuwe Dijk 12 G

Voor de tijden van de activiteiten die afhankelijk zijn van 
het getij verwijzen wij je graag naar: www.mooi-weer.nl
Wadkanoën kan vanaf 15 jaar zelfstandig of vanaf 12 jaar 
onder begeleiding van een volwassene in een duo kano. 
Blokarten kan vanaf 10 jaar zelfstandig of vanaf 6 jaar 
onder begeleiding van een volwassene in een 
duokart. 
Bij alle wateractiviteiten is een
zwemdiploma verplicht!
Het Zomerprogramma start op maandag 
12 juli en loopt t/m zondag 29 augustus 2021.
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Activiteit Tijd  Locatie Leeftijd

Dorpshuis ‘Ons Huis’

Scan de 
QR code met

je smartphone 
en boek 

direct online

GPS-tocht voor het hele gezin Vanaf 10.00 MooiWeer kantoor Vanaf 5 jaar 
GPS ontdekkingstocht met step  Vanaf 10.00 MooiWeer kantoor Vanaf 8 jaar
Virtual Reality | Escape de Brandaris Vanaf 13:00 Dorpshuis ‘Ons Huis’  vanaf 12 jaar
Huttenbouwen met de boswachter  10:00 - 12:00  Duinmeertje van Hee vanaf 6 jaar 
Kanoën voor kinderen 10:00 - 11:00  Duinmeertje van Hee vanaf 8 jaar
Suppen | Stand-Up-Paddle  Vanaf 11:00 Duinmeertje van Hee Vanaf 12 jaar
Yoga in de natuur 10:00 - 11:30 Zandafgraving vanaf 12 jaar
Met de Seahunter naar de zeehonden Vanaf 11:00 Monumentsteiger Vanaf 5 jaar
Seahunter Ribexperience (ribboot) 12:30 - 13:00 Monumentsteiger Vanaf 12 jaar
Blokarten  Afhankelijk van het getij  Strand West aan Zee Vanaf 10 jaar 
Paintball  Vanaf 13:00 Paintballveld Vanaf 18 jaar
Wadkanoën Afhankelijk van het getij  Groene Strand  Vanaf 12 jaar

GPS-tocht voor het hele gezin Vanaf 10.00 MooiWeer kantoor Vanaf 5 jaar 
GPS ontdekkingstocht met step  Vanaf 10.00 MooiWeer kantoor Vanaf 8 jaar
Virtual Reality | Escape de Brandaris Vanaf 13:00 Dorpshuis ‘Ons Huis’  vanaf 12 jaar
Brandingkanoën 10:00 - 11:00 Strand West aan Zee Vanaf 15 jaar
Boogschieten  10:00 - 11:00 Strand West aan Zee Vanaf 8 jaar 
Yoga in de natuur 10:00 - 11:30 Zandafgraving vanaf 12 jaar 
Met de Seahunter naar de zeehonden Vanaf 11:00 Monumentsteiger Vanaf 5 jaar
Seahunter Ribexperience (ribboot) 12:30 - 13:00 Monumentsteiger Vanaf 12 jaar
Jeugdpaintball 11:00 - 12:00 Paintballveld Vanaf 10 jaar
Paintball  Vanaf 13:00 Paintballveld Vanaf 18 jaar
Blokarten  Afhankelijk van het getij  Strand West aan Zee Vanaf 10 jaar
Wadkanoën naar de zeehondenbank Afhankelijk van het getij  Groene Strand  Vanaf 15 jaar
Fatbike Tour over het strand Afhankelijk van het getij Nieuwe Dijk 12G West Vanaf 14 jaar

GPS-tocht voor het hele gezin Vanaf 10.00 MooiWeer kantoor Vanaf 5 jaar 
GPS ontdekkingstocht met step  Vanaf 10.00 MooiWeer kantoor Vanaf 8  jaar 
Yoga in de natuur 10:00 - 11:30 Zandafgraving vanaf 12 jaar
Suppen | Stand-Up-Paddle  11:00 - 12:00 Duinmeertje van Hee Vanaf 12 jaar
Met de Seahunter naar de zeehonden Vanaf 11:00 Monumentsteiger Vanaf 5 jaar
Seahunter Ribexperience (ribboot)  12:30 - 13:00 Monumentsteiger Vanaf 12 jaar
Blokarten  Afhankelijk van het getij Strand West aan Zee Vanaf 10 jaar
Paintball  Vanaf 13:00 Paintballveld Vanaf 18 jaar 
Wadkanoën Afhankelijk van het getij  Groene Strand  Vanaf 12 jaar

Voor de tijden van de activiteiten die afhankelijk zijn van 
het getij verwijzen wij je graag naar: www.mooi-weer.nl
Wadkanoën kan vanaf 15 jaar zelfstandig of vanaf 12 jaar 
onder begeleiding van een volwassene in een duo kano. 
Blokarten kan vanaf 10 jaar zelfstandig of vanaf 6 jaar 
onder begeleiding van een volwassene in een 
duokart. 
Bij alle wateractiviteiten is een
zwemdiploma verplicht!
Het Zomerprogramma start op maandag 
11 juli en loopt t/m zondag 28 augustus 2022.
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Activiteit Tijd  Locatie Leeftijd
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GPS-tocht voor het hele gezin Vanaf 10.00 MooiWeer kantoor Vanaf 5 jaar 
GPS ontdekkingstocht met step  Vanaf 10.00 MooiWeer kantoor Vanaf 8 jaar
Virtual Reality | Escape de Brandaris Vanaf 13:00 Dorpshuis ‘Ons Huis’  vanaf 12 jaar
Yoga in de natuur 10:00 - 11:30 Zandafgraving vanaf 12 jaar
Jeugdpaintball 11:00 - 12:00 Paintballveld Vanaf 10 jaar
Met de Seahunter naar de zeehonden Vanaf 11:00 Monumentsteiger Vanaf 5 jaar
Seahunter Ribexperience (ribboot) 12:30 - 13:00 Monumentsteiger Vanaf 12 jaar
Blokarten  Afhankelijk van het getij Strand West aan Zee Vanaf 10 jaar
Paintball  Vanaf 13:00 Paintballveld Vanaf 18 jaar 
Wadkanoën naar de zeehondenbank Afhankelijk van het getij Groene Strand Vanaf 15 jaar 
Fatbike Tour over het strand Afhankelijk van het getij Nieuwe Dijk 12G West Vanaf 14 jaar

GPS-tocht voor het hele gezin Vanaf 10.00 MooiWeer kantoor Vanaf 5 jaar 
GPS ontdekkingstocht met step  Vanaf 10.00 MooiWeer kantoor Vanaf 8 jaar
Virtual Reality | Escape de Brandaris Vanaf 13:00 Dorpshuis ‘Ons Huis’  vanaf 12 jaar
Yoga in de natuur 10:00 - 11:30 Zandafgraving vanaf 12 jaar
Boogschieten  10:00 - 11:00 Strand West aan Zee Vanaf 8 jaar 
Jeugdpaintball 11:00 - 12:00 Paintballveld Vanaf 10 jaar
Met de Seahunter naar de zeehonden Vanaf 11:00 Monumentsteiger Vanaf 5 jaar
Seahunter Ribexperience (ribboot) 12:30 - 13:00 Monumentsteiger Vanaf 12 jaar
Blokarten  Afhankelijk van het getij  Strand West aan Zee Vanaf 10 jaar
Paintball  Vanaf 13:00 Paintballveld Vanaf 18 jaar 
Reservedag wadkanoën  Afhankelijk van het getij Groene Strand Vanaf 15 jaar
naar de zeehonden

GPS-tocht voor het hele gezin Vanaf 10.00 MooiWeer kantoor Vanaf 5 jaar 
GPS ontdekkingstocht met step  Vanaf 10.00 MooiWeer kantoor Vanaf 8 jaar
Virtual Reality | Escape de Brandaris Vanaf 13:00 Dorpshuis ‘Ons Huis’  vanaf 12 jaar 
Met de Seahunter naar de zeehonden Vanaf 11:00 Monumentsteiger Vanaf 5 jaar
Seahunter Ribexperience (ribboot) 12:30 - 13:00 Monumentsteiger Vanaf 12 jaar
Blokarten  Afhankelijk van het getij  Strand West aan Zee Vanaf 10 jaar
Paintball  Vanaf 13:00 Paintballveld Vanaf 18 jaar 
Fatbike Tour over het strand Afhankelijk van het getij Nieuwe Dijk 12G West Vanaf 14 jaar

GPS-tocht voor het hele gezin Vanaf 10.00 MooiWeer kantoor Vanaf 5 jaar 
GPS ontdekkingstocht met step  Vanaf 10.00 MooiWeer kantoor Vanaf 8 jaar
Virtual Reality | Escape de Brandaris Vanaf 13:00 Dorpshuis ‘Ons Huis’  vanaf 12 jaar  
Met de Seahunter naar de zeehonden Vanaf 11:00 Monumentsteiger Vanaf 5 jaar
Seahunter Ribexperience (ribboot) 12:30 - 13:00 Monumentsteiger Vanaf 12 jaar
Blokarten  Afhankelijk van het getij  Strand West aan Zee Vanaf 10 jaar
Paintball  Vanaf 13:00 Paintballveld Vanaf 16 jaar 
Reservedag wadkanoën  Afhankelijk van het getij Groene Strand Vanaf 15 jaar
naar de zeehonden
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GPS-tocht voor het hele gezin Vanaf 10.00 MooiWeer kantoor Vanaf 5 jaar 
GPS Step tocht Vanaf 10.00 MooiWeer kantoor Vanaf 8 jaar
Virtual Reality  Escape de Brandaris Vanaf 13:00 Dorpshuis ‘Ons Huis’  vanaf 12 jaar
Met de Seahunter naar de zeehonden 11:00 - 16:00 Monumentsteiger Vanaf 5 jaar
Ribexperience met de Seahunter 12:30 - 13:00 Monumentsteiger Vanaf 12 jaar
Jeugdpaintball 11:00 - 12:00 Paintballveld Vanaf 10 jaar
Paintball  13:00 - 16:00 Paintballveld Vanaf 18 jaar
Blokarten  Afhankelijk van het getij  Strand West aan Zee Vanaf 10 jaar
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GPS-tocht voor het hele gezin Vanaf 10.00 MooiWeer kantoor Vanaf 5 jaar 
GPS Step tocht  Vanaf 10.00 MooiWeer kantoor Vanaf 8 jaar 
Boogschieten  10:00 - 11:00 Strand West aan Zee Vanaf 8 jaar 
Met de Seahunter naar de zeehonden 11:00 - 16:00 Monumentsteiger Vanaf 5 jaar
Ribexperience met de Seahunter  12:30 - 13:00 Monumentsteiger Vanaf 12 jaar
Blokarten  Afhankelijk van het getij Strand West aan Zee Vanaf 10 jaar
Fatbike Tour over het strand Afhankelijk van het getij Nieuwe Dijk 12G West Vanaf 14 jaar
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ag GPS-tocht voor het hele gezin Vanaf 10.00 MooiWeer kantoor Vanaf 5 jaar 
GPS Step tocht Vanaf 10.00 MooiWeer kantoor Vanaf 8 jaar
Virtual Reality  Escape de Brandaris   Vanaf 13:00 Dorpshuis ‘Ons Huis’  vanaf 12 jaar
Met de Seahunter naar de zeehonden 11:00 - 16:00 Monumentsteiger Vanaf 5 jaar
Blokarten  Afhankelijk van het getij  Strand West aan Zee Vanaf 10 jaar 
Fatbike Tour over het strand Afhankelijk van het getij Nieuwe Dijk 12G West Vanaf 14 jaar

Activiteit Tijd  Locatie Leeftijd

GPS-tocht voor het hele gezin Vanaf 10.00 MooiWeer kantoor Vanaf 5 jaar 
GPS Step tocht Vanaf 10.00 MooiWeer kantoor Vanaf 8 jaar
Virtual Reality  Escape de Brandaris Vanaf 13:00 Dorpshuis ‘Ons Huis’  vanaf 12 jaar
Met de Seahunter naar de zeehonden 11:00 - 16:00 Monumentsteiger Vanaf 5 jaar
Jeugdpaintball 11:00 - 12:00 Paintballveld Vanaf 10 jaar
Paintball  13:00 - 16:00 Paintballveld Vanaf 18 jaar
Blokarten  Afhankelijk van het getij  Strand West aan Zee Vanaf 10 jaarD
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GPS-tocht voor het hele gezin Vanaf 10.00 MooiWeer kantoor Vanaf 5 jaar 
GPS Step tocht Vanaf 10.00 MooiWeer kantoor Vanaf 8 jaar
Virtual Reality  Escape de Brandaris Vanaf 13:00 Dorpshuis ‘Ons Huis’  vanaf 12 jaar
Met de Seahunter naar de zeehonden 11:00 - 16:00 Monumentsteiger Vanaf 5 jaar
Ribexperience met de Seahunter 12:30 - 13:00 Monumentsteiger Vanaf 12 jaar
Blokarten  Afhankelijk van het getij  Strand West aan Zee Vanaf 10 jaar
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nd

ag

GPS-tocht voor het hele gezin Vanaf 10.00 MooiWeer kantoor Vanaf 5 jaar 
GPS Step tocht Vanaf 10.00 MooiWeer kantoor Vanaf 8 jaar
Escape de Brandaris (Virtual Reality) Vanaf 13:00 Dorpshuis ‘Ons Huis’  vanaf 12 jaar
Met de Seahunter naar de zeehonden 11:00 - 16:00 Monumentsteiger Vanaf 5 jaar
Ribexperience met de Seahunter 12:30 - 13:00 Monumentsteiger Vanaf 12 jaar
Jeugdpaintball 11:00 - 12:00 Paintballveld Vanaf 10 jaar
Paintball  13:00 - 16:00 Paintballveld Vanaf 18 jaar
Blokarten  Afhankelijk van het getij  Strand West aan Zee Vanaf 10 jaar
Fatbike Tour over het strand Afhankelijk van het getij Nieuwe Dijk 12G West Vanaf 14 jaar
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GPS-tocht voor het hele gezin Vanaf 10.00 MooiWeer kantoor Vanaf 5 jaar 
GPS Step tocht Vanaf 10.00 MooiWeer kantoor Vanaf 8 jaar
Virtual Reality  Escape de Brandaris Vanaf 13:00 Dorpshuis ‘Ons Huis’  vanaf 12 jaar
Boogschieten  10:00 - 11:00 Strand West aan Zee Vanaf 8 jaar
Blokarten  Afhankelijk van het getij  Strand West aan Zee Vanaf 10 jaar
Fatbike Tour over het strand Afhankelijk van het getij Nieuwe Dijk 12G West Vanaf 14 jaar
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Voor de tijden van de activiteiten die afhankelijk zijn van het getij verwijzen wij j naar: www.mooi-weer.nl 
Blokarten is mogelijk vanaf 10 jaar zelfstandig of vanaf 6 jaar onder begeleiding van een volwassene in 
een duokart. Al onze activiteiten zijn online boekbaar op www.mooi-weer.nl
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3-daags klaverjasevenement op Terschelling 
Vrijdag 11 t/m zondag 13 november 2022

Wie slim speelt, 
neemt deze mee 

naar huis!

Klaverjas Cup 
Terschelling Open

Terschelling is het mooiste eiland van Nederland en de loca-
tie waar we strijden om de Klaverjas Cup Terschelling Open 
2022. Terschelling heeft alles, prachtige natuur, volop gezel-
ligheid, uitstekende hotels en een geweldig culinair aanbod. 
Je reist naar Terschelling per boot vanuit Harlingen. Een fiets 
staat natuurlijk voor je klaar en je bagage wordt naar je hotel 
gebracht. 

De eerste editie van het Klaverjastoernooi Terschelling 
Open vindt plaats van vrijdag 11 t/m zondag 13 november 
2022. De speeldagen zijn op zaterdag en zondag. 
De prijsuitreiking is op zondagmiddag rond 13.00 uur.

Stel je eigen arrangement samen! 
We hebben een basisarrangement samengesteld dat 
bestaat uit de overtocht met de veerdienst, een fiets, 
een gedeelde 2-persoons hotelkamer met ontbijt voor 
2 nachten in viersterrenhotel Schylge, een lunchbuffet 
op zaterdag, borrelhapjes én natuurlijk deelname aan het 
klaverjastoernooi. 

 

Individueel of met koppels deelnemen? 
Inschrijven voor het klaverjastoernooi vindt op individu-
ele basis plaats. Er is immers maar 1 Terschelling Cup te 
winnen. Maar natuurlijk kan je vaste kaartmaat zich ook 
inschrijven, we zorgen er dan voor dat jullie in ieder geval 
een boom samen kunnen spelen in het toernooi. 
En uiteraard kan je partner ook meekomen om van een 
weekendje Terschelling te genieten, terwijl jij aan het kaarten 
bent. Deelnemen aan de diners kun je samen doen. 
 
Snel beslissen en inschrijven! 
Let op! Er is een maximum van 100 deelnemers. En hoe 
jammer ook, vol is echt vol! En je zult begrijpen dat we de 
hotelkamers, de restaurants én de speellocatie tijdig moeten 
vastleggen. Het boeken en betalen van het klaverjasarran-
gement moet daarom uiterlijk op 1 juli a.s. plaatsvinden.
Bel of mail daarom snel met MooiWeer 0562-444060 of 
mail naar info@mooi-weer.nl. 

De prijs voor de winnaar! 
De prijs bestaat uit drie onderdelen. Als winnaar van de 
eerste editie van de Klaverjas Cup Terschelling Open win je 
de fraaie, handgemaakte Terschelling Klaverjas Cup. Deze 
mag je een jaar in je bezit houden, het is een wisselbeker. 
In de tweede plaats mag je als winnaar je Cup verdedigen 
in 2023, je mag dan volledig gratis overal aan deelnemen. 
En tenslotte, misschien wel het belangrijkste, valt eeuwige 
roem in de klaverjaswereld jou ten deel. 

Je kunt je arrangement op een aantal 
onderdelen zelf aanpassen, door bij-
voorbeeld een eenpersoonskamer, 
een e-bike of de overtocht met de 
sneldienst te boeken. Uiteraard
gelden er toeslagen voor alle extra’s.

Klaverjassen is het populairste kaartspel in Nederland. Het is dan ook 
een prachtig spel. Tachtig procent is geluk, maar die twintig procent die 
jij zelf bepaalt, daar gaat het om, toch? En daarom spelen we de 
Rotterdamse variant, die is net wat complexer. Maar... behalve spannend 
is klaverjassen vooral ook gezellig.

Prijs per
arrangement

vanaf
 € 299,-

www.mooi-weer.nl



| Actief op Terschelling32

 

    

Fysiotherapeut Michael Hettinga

Ik wil mensen 
graag bewegen
Michael Hettinga is een echte geboren Terschellinger. Op 9 november 1981 in Midsland om 
precies te zijn. Een echt eilandkind, dat in deze bijzondere omgeving opgroeide en naar
’t Hunninghouwersgat ging, voordat hij overstak naar het Schylger Jouw en later naar de wal om 
in Harlingen verder te leren. Een jongetje dat er van droomde om straaljagerpiloot te worden.

an die droom kwam een einde toen hij (in 
het 3e jaar van de ALO) bij Defensie voor 
de officiersopleiding werd goedgekeurd, 
maar helaas niet als piloot. Hij bleef 

met beide benen op de grond en besloot de ALO 
(Academie voor Lichamelijke Opvoeding) in Groningen 
dan maar af te maken. Onderdeel van die studie was 
een stage en daarvoor vertrok hij in 2003 naar de 
andere kant van de wereld, naar Costa Rica. 
Terug in Nederland zag hij zichzelf niet als gymleraar 
in een scholengemeenschap, Niet zozeer vanwege 
de jongeren, maar meer vanwege de structuur van 
dergelijke organisaties. Een nieuwe studie Bewegings-
wetenschappen volgde. Dat boeide hem op intellectueel 
niveau wel, maar de praktische toepassing ontbrak en 
dus werd deze studie voortijdig afgebroken.

Kansen aangrijpen
Wat nu? Hij kwam in contact met een organisatie waar 
hij als reisleider aan de slag kon. De avonturier in hem 
zei meteen ‘ja’ en na een eerste reis naar Noorwegen 
kwam er een unieke kans: Costa Rica. Het land van de 
Pura Vida waar hij al eerder was geweest. De bedoeling 
was om een achttal groepen Nederlandse toeristen, 
één groepje per maand, in Costa Rica te begeleiden. 
Toen er na zes maanden geen werk was en ook geen 
betaling volgde, zag Michael zijn kansen bij een lokaal 
eventbureau. Daar kwamen veel Amerikaanse toeristen 
en de ‘locals’ spraken matig Engels. Voor iedere 
excursie die hij verkocht, kreeg hij een bonus en daar 
viel goed van te leven. Beetje werken, beetje surfen, 
beetje relaxen in de hangmat…

Het licht in de hangmat
Tijden een siësta in de hangmat overdacht hij zijn 
toekomst. Begin 20 en leven in een paradijs lijkt goed 
vol te houden. Hij realiseerde zich ook dat je van een 
paar maanden werken in Nederland het wel een jaar 
kon uitzingen in Costa Rica, maar… om vervolgens een 
vliegticket naar Nederland te kunnen kopen ook daar 
een paar maanden voor moet werken. Er moest toch 
meer houvast komen en terug in Nederland besloot hij 
om de studie weer op te pakken en koos voor de HBO-

Michael Hettinga
Geboren in Midsland, Terschelling

Bouwjaar 
1981

Schoolloopbaan
OBS ’t Hunninghouwersgat

2 jaar Schylger Jouw, MAVO
RSG Simon Vestdijk, HAVO 

Bewegingwetenschappen in 
Groningen aan de RUG.

Fysiotherapie HU Utrecht
Burgelijke staat

Getrouwd met Geartsje Jongsma
Huisgenoot

Bob de Labrador

“Wat wij belangrijk vinden is dat je 
je bewust bent van wat je voelt, 

doet en eet.
Samen hebben wij hier een plek 
gecreëerd waar je je veilig kunt 

voelen en rust kunt vinden door 
bewust bezig te zijn met  je lichaam.”

Michael en Geartsje

Fitness drukte niet goed uit wat ik wilde 
aanbieden, dus werd het FunctionalFit

www.functionalfit.nl | www.heartstay.nlFo
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Fysiotherapeut Michael Hettinga

opleiding Fysiotherapie in Utrecht. De driejarige opleiding 
duurde in Michael’s geval zeven jaar. De belangrijkste 
reden hiervoor was dat zijn moeder in die periode overleed. 
Michael en zijn moeder leken qua karakter sterk op elkaar 
en dat botste nog wel eens. Toen ze er niet meer was, 
besefte hij dat hij nu zijn eigen verantwoordelijkheden 
moest nemen en stortte zich vol op de studie.
Het wonen aan de wal en met name in de stad begon hem 
tegen te staan. De vrijheid zoals je die uit je jeugd gewend 
bent, is daar niet. Hij besloot om de laatste jaren van zijn 
studie bij zijn vader op Terschelling te gaan wonen en 
liep daar ook de eerste stage. De volgende stage was 
twee dagen per week in het MCL (Medisch Centrum 
Leeuwarden) en drie dagen per week helpen met het 
strandpaviljoen ‘De Branding’ opbouwen op Terschelling.

Afgestudeerd... en nu?
In maart 2013 studeerde Michael af en stond even later op 
het havenplein op Terschelling mèt diploma, maar zonder 
werk. Hij besloot een jaar te gaan werken bij ‘De Branding’.
De zeven jaren in Utrecht waren natuurlijk bedoeld om 
als fysiotherapeut aan de slag te gaan. Bij de bestaande 
fysiopraktijken was geen vacature en om de vakmatige 
erkenningen te behouden, is werken in de praktijk een 
vereiste. Op ‘doorreis’ naar Oosterend kwam Michael in 
2014 door Hoorn en zag een leegstaand winkelpandje te 
huur. In gedachten had hij het al snel ingericht. De fantasie 
en ondernemerszin (en misschien ook gemotiveerd door 
de omstandigheden) vormden de ingrediënten voor zijn 
eigen praktijk die op 12 mei 2014 opende onder de naam 
FunctionalFit. Deze naam had Michael in Utrecht al 
gekozen toen hij zich in 2007 als PersonalTrainer 
(ZZP-er) inschreef. Heel bewust omdat hij   

destijds al vond dat ‘fitness’ niet goed uitdrukte wat hij wilde 
aanbieden. Vol enthousiasme had hij een eenvoudige flyer 
in elkaar gezet en deze huis-aan-huis in de brievenbussen 
van Hoorn gestopt. Het open huis was een succes en ook 
via de huisartsen groeide  de praktijk gestaag. 
Naast behandelingen werden ook small-group lessen (tot 
6 personen per groep) voor eilanders gegeven om mensen 
gezond en functioneel in beweging te brengen en houden.

Groeien betekent verhuizen
De ruimte in Hoorn was te klein voor de ambities en toen 
in 2020 in Midsland het voormalig pension ‘De Haerdsteê’ 
werd betrokken was de cirkel rond en Michael weer in 
Midsland. De voormalige eigenaar gunde hem deze 
kans omdat ze het liefst wilden dat een Terschellinger 
het zou overnemen. Het pand aan de Hoofdweg is niet te 
missen. Naast praktijkruimtes is er ook volop ruimte voor 
groepslessen.

En achteraf blijkt niets voor niets te zijn geweest: dankzij 
de ALO opleiding geeft hij nu zelfs met enige regelmaat
fitnesslessen aan leerlingen van ‘t Schylger Jouw.

Van pension Haerdsteê naar Sportpension Heartstay 

Sportpension Heartstay wordt gerund door Geartsje Jongsma, de vrouw 
van Michael. De naam Heartstay stamt af van de voormalige naam van 
het pand: 'de Haerdsteê'. Zo klinkt de naam hetzelfde maar de betekenis 
is helemaal veranderd. Heartstay staat voor liefde, verblijf, ontspanning, 
gezondheid, verbinding en het goed verzorgen van je hart door sport en 
ontspanning. Het staat ook voor liefde, leven vanuit je hart, je gevoel en 
bij je gevoel blijven. Kortom: een fijne plek om tot jezelf te komen. 
Sportpension Heartstay beschikt over 5 kamers gelegen op de eerste 
verdieping van het pand. Drie kamers met balkon aan de tuinzijde en 
twee kamers met uitzicht over de polder en de Waddendijk. 
Het verblijf bij Sportpension Heartstay is op basis van logies/ontbijt.
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Yoga
Yoga is een heerlijke manier om helemaal te ontspannen en dichter bij jezelf te komen.
In de zomer kan dat drie weken lang, vijf dagen per week, op een prachtige plek in de vrije 
natuur onder leiding van een ervaren yogadocente. De locatie Zandafgraving, achter Camping 
Wulp, leent zich hier het best voor op Terschelling. Gedurende de rest van het jaar wordt alleen 
yogales gegeven op afspraak. Losse yogalessen kunnen online worden geboekt, maar je mag  

      ook spontaan langskomen (15 min. vooraf) en ter plekke betalen. 

Ontspannen op Terschelling

Een droomlocatie! 
Ben je op zoek naar een locatie en een compleet programma voor een schoolkamp of 
werkweek? Dan is een schoolreisarrangement naar Terschelling een uitkomst. Honderden 
onderwijsinstellingen gingen je al voor, hun leerlingen en begeleiders genoten van een 
onvergetelijke en zorgeloze tijd. Het arrangement is boekbaar voor drie, vier of vijf dagen. 

Schoolreis naar Terschelling. 

Sport, spel, plezier én educatie  
in een totaalprogramma 
Inclusief overtocht, fietsen, logies,  
maaltijden en activiteiten 
Verschillende spectaculaire   
activiteiten op het prachtige brede  
Noordzeestrand 
Waddenexcursie en een tocht   
door bos en duinen 
Met medewerking van de Wadden-  
vereniging en Staatsbosbeheer 
Je verblijft in het supergezellige 
en prachtig gelegen Stayokay 
Heerlijke BBQ en 3-gangendiners 
Extra activiteiten bijboeken behoort   
tot de mogelijkheden
Verblijf in het schitterend gelegen   
en fraai verbouwde Stayokay 

Meer informatie? 
Ga dan naar www.stayokay.com of www.mooi-weer.nl

Prijs per
persoon al

vanaf
€ 167,50
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Sporten met blote 
voeten in het zand
Tien jaar geleden startte Kyra Meijer uit West met haar bedrijf ‘Dansen & Sporten op Terschelling’. 
Hoewel de danslessen op dit moment gepauzeerd zijn , kun je het hele jaar door bij haar terecht voor 
fitness, bootcamp, pilates en personal training. En weer of geen weer: de meeste lessen zijn buiten. 
De sportlessen zijn geschikt voor elk niveau. Zowel eilanders als eilandgasten zijn van harte welkom! 

Dansen & Sporten met Kyra Meijer

yra is geboren in Oldenzaal en getogen op 
Terschelling. Als meisje hield ze van dansen 
en bewegen. Jammer genoeg was er geen 
dansschool op het eiland waar ze terecht kon. 

Echter, het bloed kruipt waar het niet gaan kan, want na het 
voortgezet onderwijs ging Kyra naar een dansopleiding 
in Leeuwarden. “Ik moest auditie doen en werd zonder 
enige danservaring aangenomen. Omdat ik als kind de 
danslessen zo gemist had, ben ik tijdens mijn opleiding 
gestart met danslessen geven op Terschelling. Het was een 
groot succes en we hebben mooie projecten gedaan.”

Sporten
Als danser is het belangrijk om fit te zijn. “Zodoende kreeg 
ik ook interesse in  fitness en voeding. Ik heb verschillende 
cursussen en coaching trajecten gevolgd en inmiddels 
ben ik ervaren op het gebied van fitness, afvallen, bulken, 
droogtrainen en periodiek vasten. Tijdens de afgelopen 
coronaperiode kon ik geen danslessen geven. Ik kreeg 
steeds meer vraag naar sportlessen, zowel individueel 
als in kleine groepjes. Daarom heb ik de keuze gemaakt 
om me volledig te richten op het sporten. Omdat ik 
uit ervaring weet dat het dansen gemist wordt, komt 
een oud dansdocent van mij voor de zomer een paar 
dansworkshops geven in de gymzaal van Midsland. 
Dat is een mooie ruime zaal en fijn om in te dansen. Als het 
aanslaat kunnen we het later het in het jaar nog een keertje 
doen. Zo wordt er toch in een behoefte voorzien en kan ik 
me volledig focussen op het sporten.”

Hele jaar
Het hele jaar door kunnen eilanders en eilandgasten 
aansluiten bij de sportlessen van Kyra. “In het najaar en 
de winter sporten we op het veld en in een ingerichte 
fitnesstent aan huis, en in het voorjaar en de zomer 
sporten we voor een groot deel op het strand. Als mensen 
ons bezig zien op het strand is dat vaak een stimulans 

om tijdens de vakantie te blijven of juist te gaan sporten. 
Eilandgasten kunnen losse lessen boeken of een kaartje 
kopen voor vijf lessen. Je moet je wel van tevoren 
aanmelden via de site. Ik ben bij West aan Zee te vinden, 
meestal aan de vloedlijn, afhankelijk van het getij. Ik heb 
ontzettend veel zin om weer naar het strand te gaan. 
We sporten alweer een tijd bij mij aan huis. Het strand is 
toch een bijzondere plek; lekker sporten met je blote 
voeten in het zand.”

Geen moeten
Weer of geen weer: bootcamp is het hele jaar buiten. 
“Mensen kleden zich er goed op, ze doen vaak een paar 
laagjes kleding aan.” Lachend: “Je sport je echt wel warm. 
We hebben wel eens in de sneeuw gesport, dat was een 
bijzondere ervaring. Pilateslessen geef ik in de gymzaal, 
dat doe je vooral op een matje. Dus in de winter gaan 
we naar binnen en zomers geef ik les op het veld tussen 
de bomen. Maar als het windstil is gaan we ook naar het 
strand. Ik zorg ervoor dat alle lessen leuk en gevarieerd 
zijn, en geschikt voor ieders niveau. Het moet geen 
‘moeten’ worden. Een ontspannen sfeer, gezelligheid, 
goede begeleiding en een lekker muziekje op tijdens het 
sporten vind ik ook belangrijk.”

Tevreden
“Zoals het nu gaat kan ik het alleen af. Ik vind het heel 
leuk om samen te werken met anderen zoals mijn oude 
dansdocent. De afgelopen jaren heb ik mezelf ontwikkeld 
en ben heel tevreden hoe het nu gaat. Mensen komen 
bij mij omdat ze graag buiten willen sporten. Gelukkig 
hebben we bijna nooit regen. Het is in de afgelopen tien 
jaar maar twee of drie keer gebeurd dat ik een les heb 
moeten cancelen. Iedereen kijkt uit naar het voorjaar en 
de zomer, dan gaan we weer volop genieten 
op het strand. En hard werken natuurlijk!”

Je sport je echt wel warm
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Bootcamp is een spierversterkende trainings-
methode. De training bestaat uit een mix van 
conditie- en krachtoefeningen. Het is een full-body 
training waarbij gewerkt wordt aan je uithoudings-
vermogen, kracht, figuur en souplesse. 
Naast attributen zoals kettlebells, dumbbells 
en ballen maken we gebruik van ons eigen 
lichaamsgewicht. Lekker buiten in een groep. 

De pilates oefeningen zijn er in de eerste plaats op 
gericht om de onderrug, buik, bekken en bilspieren 
te versterken. Op die manier wordt er een sterk 
‘centrum’ verkregen van waaruit de rest van het 
lichaam wordt getraind. Een sterk centrum geeft je 
energie, stabiliteit, controle en kracht. De oefeningen 
worden rustig en geconcentreerd uitgevoerd, zowel 
staande als op de mat. Deze activiteit is binnen en 
bij windstil op het strand.
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Café-restaurant ‘Onder de Pannen’            in Midsland

Helemaal in het nie     uw
Een terrasje pakken of lekker uit eten 
tijdens je vakantie hoort voor veel 
mensen bij de geneugten van het leven. 
Wat lekker is verschilt natuurlijk per 
persoon. Gelukkig is er op Terschelling 
volop keuze uit eetcafés, restaurants 
en strandpaviljoens, van West tot Oost. 
Wij schoven dit keer aan bij Pieter 
Tjepkema die samen met zijn vader 
Sjoerd eigenaar is van het compleet 
vernieuwde café-restaurant ‘Onder de 
Pannen’ in Midsland. 

n februari van dit jaar opende café-restaurant ‘Onder 
de Pannen’ na een ingrijpende verbouwing van zeven 
maanden weer de deuren. Tijdens de tweede lockdown 

is er flink verbouwd. “Het is niet meer te herkennen”, aldus 
chef-kok Pieter. “Maar we hebben dezelfde sfeer weten te 
behouden, en daar zijn we hartstikke trots op.” 

Tijdens de winterperiode zit vader Sjoerd steevast een 
tijdje ‘onder de palmen’. “Mijn vader werkt altijd keihard”, 
zegt Pieter. “We zijn uit hetzelfde hout gesneden; zodra 
we wakker zijn staan we aan! Hij is nu 62, staat midden in 
het leven en vindt het allemaal nog veel te leuk. Daarom 
mag hij in de winter lekker genieten en pas ik ondertussen 
op de zaak. Dan gaan we in het hoogseizoen weer samen 
knallen.”  

Zingen
Gastheer Sjoerd maakte ruim 28 jaar geleden de oversteek 
vanuit Leeuwarden naar Terschelling. “Hij is begonnen met 
een schildersbedrijf op West”, vertelt Pieter. “Zijn droom 
was altijd om een eigen café te beginnen”. Twintig jaar 
geleden kreeg hij samen met zijn vrouw Saskia, die jaren-
lang in de eilander horeca werkte, de kans om Onder de 
Pannen over te nemen. “Dat was de droom die uitkwam. 
Naast biertjes tappen gingen ze ook gehaktballen en 
sateetjes verkopen. Van lieverlee ging de kroeg over 
in een eetcafé met de uitgebreide kaart zoals die was 
voor de verbouwing. Saskia heeft tot twee jaar terug met 
veel plezier in de keuken gestaan, ze is inmiddels met 
welverdiend pensioen. Het unieke was dat mijn vader zong 
tijdens de diners. Mensen kwamen daar speciaal voor. 
Het was altijd een gezellige boel. Hij zingt nog regelmatig 
een paar liedjes tijdens het eten, maar niet meer elke 
avond. Onze gasten vinden dat geweldig.”

Kameraden
Pieter is inmiddels een ervaren chef-kok. De meeste 
ervaring deed hij op bij de Grië, eerst in Oosterend, later in 
Hotel Paal 8. “Sterrenkoks Ton van Scheppingen en Joos 

van Strien waren destijds mijn leermeesters. Ik heb ook 
nog stage gelopen bij Jonnie Boer in de Librije in Zwolle. 
Dat was super leuk en leerzaam. Ik werkte in die tijd heel 
erg veel. Om mijn rust te pakken ging ik ‘s winters lekker 
reizen. Op mijn vijfentwintigste werd ik vader van zoon 
Sjors. Daarom koos ik voor meer baanzekerheid en omdat 
mijn vader handen tekort kwam ben ik in de bediening gaan 
werken. Inmiddels ben ik mede-eigenaar van het bedrijf en 
heb ik mijn plek in de keuken weer helemaal gevonden.
Mijn pa en ik zijn echte kameraden en kunnen prima met 
elkaar werken. We botsen weleens maar dat is na een 
paar minuten weer over.”
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Café-restaurant ‘Onder de Pannen’            in Midsland

Helemaal in het nie     uw
“We koken 

ambachtelijk, 
er  komt hier niks 
uit een pakje.”

www.onderdepannen.eu

Contact
Sjoerd en Pieter zijn altijd aan het brainstormen hoe ze 
dingen beter kunnen maken. “Vijf jaar geleden hebben we 
‘Onder de Pannen’’ gekocht en plannen ingediend bij de 
gemeente voor een grote verbouwing. Drie jaar later konden 
we beginnen met slopen. We hebben eerst nieuwe toiletten 
geplaatst. De rest zouden we in fases doen. Maar toen 
we voor de tweede keer in lockdown moesten hebben we 
gezegd; we gaan nu alles in één keer aanpakken. We waren 
ook echt uit ons jasje gegroeid, het was soms gewoon te 
druk. Dan was het een marteling om in de keuken te staan. 
Als je daar met z’n tweeën staat, en je kont niet kunt keren 

maar wel 130 maaltijden moet bereiden, wordt het er niet 
gezelliger op. Nu hebben we alles supergoed voor elkaar 
en draaien we makkelijk grote aantallen weg, zonder dat de 
kwaliteit verloren gaat. We krijgen regelmatig groepen te 
eten voor een lunch of diner via MooiWeer. Dat is hartstikke 
leuk. Dat gaan we nog verder ontwikkelen. En dat de keuken 
nu in verbinding staat met het restaurant vind ik heel fijn. Je 
hebt direct contact met je gasten, daar geniet ik van.” 

Moestuin
Bij een nieuwe zaak hoort een nieuwe menukaart. “We gaan 
met onze nieuwe gerechten een stapje hoger; van eetcafé 
naar restaurant. Ik werk graag met vis. Onze proeverij uit 
zee is heerlijk. Gebakken coquilles met eekhoorntjesbrood 
is favoriet. Dat eekhoorntjesbrood zoek ik zelf in het bos. 
Lekker samen met m’n vrouw Sanne en onze drie kinderen 
gaan we dan op zoek. Je kunt hier van alles uit de natuur 
halen, ons mooie eiland heeft zoveel te bieden. In de 
coronatijd zijn we veel op pad gegaan met het gezin, dat 
was ontzettend leuk en leerzaam. Ik kwam per toeval aan 
een stukje grond met een schuurtje. Tijdens de eerste 
lockdown heb ik dat in acht weken tijd omgetoverd tot een 
heuse moestuin met onder andere bieten, prei, pastinaak 
en sla. Er lopen ook kippen dus we hebben altijd kakelverse 
eieren. Zomers haal ik elke dag een krat met verse groente 
van het land. Dat is natuurlijk nog leuker koken dan wanneer 
je het bestelt.”

Terschellinger tintje
Pieter koopt graag zo lokaal mogelijk. “Onze lams-
schenkels koop ik bij boer Wietse uit Formerum.
Zijn lammeren worden door slager Schaafsma op West 
geslacht. Afgelopen zomer heb ik bij de slager een hele 
eilander koe besteld, die verwerken we dan tot mooie 
gerechten. Op de kaart staat een côte de boeuf, dat is een 
prachtig runderribstuk van een kilo inclusief bot. Die grillen 
we in de Green Egg barbecue. Het is een gerecht voor twee 
personen, maar er zijn mensen die het alleen aan kunnen. 
Ik vind het belangrijk dat mensen weten dat we met verse 
producten werken en ambachtelijk koken. Er komt hier niks 
uit een pakje”, benadrukt de bevlogen chef-kok. Naast de 
groente uit zijn eigen moestuin werkt Pieter graag met zilte 
groente uit de tuin van Stichting ‘De Zilte Smaak’. 
“Als ik in het hoogseizoen om half zes alles klaar heb staan, 
ga ik nog even snel naar Lies om daar wat oesterblad, 
zeebanaan en zeekraal uit de zilte tuin te plukken. Ik heb 
een abonnement en mag plukken wat ik wil. Ik gebruik dat 
graag bij de mosselen of de vis. Mensen vinden het leuk als 
je vertelt hoe het groeit en waar het vandaan komt. Zo 
krijgt elk gerecht bij ons een Terschellinger tintje.”
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Het strandrijden is één van de vele historische gebruiken van Terschelling. 
Het juttersbloed zit er al generaties lang in bij de eilanders. Net als strandzeilen,  
botwandjes zetten en op ‘e riid. Als er iets aanspoelt gaat dat als een lopend 
vuurtje en gaan mensen naar het strand. Tegenwoordig niet meer met paard en 
wagen, maar met auto’s die hun mannetje staan.

Juttersgereedschap van de echte Terschellinger

Strandrijden:   voorrecht voor 
eilanders

6 wetenswaardigheden de Land Rover Defender
1.  De originele Series I Land Rover (HLE 166) kostte £ 450 in 1948. Hij werd aangedreven door  

een 1,6-liter viercilindermotor die slechts 50 pk produceerde. 
2.  Sinds 1948 zijn er in de Solihull-fabriek in Engeland 2.016.933 Land Rovers en Defenders op de 

productielijn gebouwd. 
3.  Elke Defender kostte 56 manuren om te bouwen. Vergelijk dat eens met de 48 uur die nodig zijn 

om een moderne Land Rover Discovery Sport te bouwen. 
4.  Voordat de productie eindigde op vrijdag 29 januari 2016, rolde elke vier minuten een nieuwe 

Defender van de productielijn. 
5. Elke Defender bestaat uit meer dan 7.000 afzonderlijke onderdelen. 
6.  De typenummers achter de serie zijn afgeleid van de wielbasis (de afstand tussen het hart van  

de voor- en achterwielen). Hoe hoger het getal, hoe langer de Land Rover.

De meeste
Land Rovers per 

inwoneraantal 
“Er zijn maar weinig 

plekken ter wereld waar 
zoveel mensen wonen 
die menen dat ze niet 

zonder Land Rover 
kunnen, met als gevolg 

een bijzonder hoge 
concentratie van die 

Engelse terreinwagens. 
We hebben het hier 

niet over Afrika of 
Schotland, maar over 

ons eigen Terschelling.” 

Dat schreef in 2006 
AutoWeek als aanhef 

van een artikel over 
de Land Rovers op 

Terschelling. 

Veel Land Rover
rijders op het

eiland zijn lid van 
De Land Rover 

Club Terschelling, 
die met een eigen 

clubblad en door het 
organiseren van allerlei 

clubactiviteiten zoals 
puzzelritten, 

trails, technische 
voorlichting, en 
uitstapjes voor 

verbinding zorgt.

H et is voor eilanders een groot voorrecht 
op het strand te mogen rijden. Dat mag 
alleen tussen 1 oktober tot 1 april en met 
een strandrijontheffing. Die ontheffing is 

tevens een beperking, want die moet ieder jaar opnieuw 
worden aangevraagd en het aantal is beperkt. Er klinken 
ook geluiden, met name van badgasten, die soms niet 
snappen wat die Land Rovers (of andere andere 4x4 ‘s) op  
                                                                  het strand te zoeken hebben. 

Staatsbosbeheer en gele paaltjes  
De natuur wordt wel degelijk gerespecteerd  en er mag 
dan ook niet overal worden gejut en gereden. Zo voorziet 
Staatsbosbeheer, samen met de Land Rover Club 
Terschelling, het eiland van gele paaltjes als afbakening 
van het gebied waar mag worden gereden en  worden 
er speciale borden bij de strandovergangen geplaatst. 
Wandelaars worden geïnformeerd waarom eilanders zo 
graag op het strand rijden in de winter en dat zorgt voor 
wederzijds begrip.

Al 70 jaar op en naast de gebaande paden
Aan het einde van WO II lieten de Amerikanen veel van hun materieel achter in Europa, waaronder de General Purpose 
voertuigen, GP’s genoemd. Auto’s die overal voor werden ingezet. GP werd later de merknaam Jeep. De Land Rover is 
geïnspireerd op de basale kwaliteiten van de Willys Jeep en werd zo het op één na oudste terreinwagenmerk ter wereld.   

De Defender is ontwikkeld voor gebruik onder extreme omstandigheden en is uitgerust met schroefveren en wordt 
permanent vierwiel aangedreven. Het centraal differentieel kan vergrendeld worden voor optimale grip in het terrein.
Door de body-op-chassis-opbouw zijn alle onderdelen van de wagen makkelijk, en vaak ook met de hand, te vervangen, 
ideaal wanneer onderhoud in het veld nodig is.  

Zelf een strandrit ervaren? Kijk op mooi-weer.nl voor de mogelijkheden
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Juttersgereedschap van de echte Terschellinger

Strandrijden:   voorrecht voor 
eilanders
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WILDE

OESTERS
VAN TERSCHELLING

DE OESTERFABRIEK

Verse wilde wadden oesters,
bij u thuis bezorgd.

Kijk op:
www.deoesterfabriek.nl

WWW.TRSCHLLNG.NL

ONTDEK TELKENS 
WEER LEUKE EN 
NIEUWE ARTIKELEN 
IN ONZE WEBSHOP!

Weet

Samen met Dirk de Bruijne, 
eigenaar van ‘De Ouwe Smidte’, 
speciaalzaak in koffie en thee in 
Midsland, ontstond een kruidige en 
krachtige blend samengesteld die 
de naam Juttersthee kreeg. In deze 
zwarte thee zit onder andere kaneel, 
kruidnagel, kardemom en anijs. 
Alleen van de geur 
word je al blij! 
Geniet van 
deze  hart-
verwarmende 
geurige thee.

SCAN DE QR-CODE 
EN BEKIJK HET 
HELE AANBOD

www.weetwatjemist.nl/product/juttersthee
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Een klassieke interpretatie: 
Trschllng Classics

Heb jij ook Juttersbloed? 
Of op zijn minst het Terschelling- 
virus? Proef dan een stukje 
geschiedenis in Juttersbloed. 
De geschiedenis van de West 
Aleta die in 1920 verging boven 
West-Terschelling en de lading 
die overboord ging.

Juttersbloed is een krachtige, 
lichtzoete rode wijn met  een port           
achtige afdronk.

Heb jij het in je?

www.juttersbloed.nl

wat je mist!

  De Brandaris om op te eten! In 5 heerlijke smaken vruchtenijs op  
    een stokje. Aardbei, blauwe appel, mango, peer en citroen.

Brandarisijs: wadt lekker!

Voor verkoopadressen kijk je op www.brandarisijs.nl

Terschelling dubbel zo leuk 
(Schylge Memory)
Terschelling DUBBEL zo leuk! is een gezelschapsspel waarbij 
het draait om het kortetermijngeheugen van de spelers. 

Spelen én leren! 
Terschelling DUBBEL zo leuk! is ook een leerzaam gezelschapsspel. 
Bij iedere afbeelding hoort een verhaal. Super leerzaam voor jong en 
oud. Scan de QR code op de doos met je smartphone en ontdek 
leuke weetjes en verhalen achter de afbeeldingen op de spelkaarten. 
Veel plezier!
  

Fris en vernieuwend, met de meest 
originele artikelen van ons eiland...

Juttersglas
‘Hoe mooi zou het zijn om, in de 
oude tradities, zoveel mogelijk 
materiaal te hergebruiken,’ dacht 
Hanneke Bramer. Zo ontstond 
het idee om van flessen glazen te 
maken. Dat klinkt gemakkelijker 
dan het is, maar intussen heeft 
ze het voor elkaar gekregen 
om de mooiste wijn, whisky en 
andere drankflessen vakkundig 
te snijden, polijsten en van een 
vaatwasbestendig logo te 
voorzien. Zo is het Juttersglas 
ontstaan in talloze varianten.

Terschelling is het helemaal!
Terschelling zonder klinkers (Weet wat je mist!) is in de 
afgelopen jaren een populair merk geworden. 
Toch waren het vaak kids die liever de Brandaris in kleur zagen
      en Terschelling voluit...
          En aangezien de klant koning is, hebben ze gekregen wat  
            ze willen: Terschelling is het helemaal!

www.weetwatjemist.nl/producten/trschllng-webshop/
terschelling-is-het-helemaal

www.weetwatjemist.nl/
product/terschelling-
dubbel-zo-leuk-geheugenspel

https://weetwatjemist.nl/producten/juttersglas/

     



    

Ieder seizoen weer     
een superactiviteit

il je de zeehondjes eens van dichtbij bekijken? Maak dan met een speciale ribboot een tocht naar 
de zeehondenbank. Je ziet de zeehonden spelen met elkaar of lekker liggen zonnen op de zand-
bank. En omdat ze van nature nieuwsgierig zijn, komen ze vaak dichtbij de boot zwemmen. Het is 
dan ook voor iedereen, jong en oud, een onvergetelijke ervaring. Neem vooral je camera mee!

Vertrek  Monumentsteiger tegenover Willem Barentszkade 5
Minimumleeftijd  5 jaar
Duur activiteit   60 minuten

Direct naar de 
MooiWeer website

Scan de QR code 
met je smartphone en 

boek direct online Zodra het lekker weer wordt halen we de Seahunter 
uit de winterstalling. Vanaf april kunnen de eerste 
zeehondentochten weer geboekt worden. Het voelt 
een beetje alsof je op safari gaat in eigen land. 
Hier leven de zeehonden in het UNESCO Wereld-
erfgoed Waddenzee. We moeten zuinig zijn op 
deze prachtige plek. 
Veiligheid vinden wij belangrijk, dus voordat je aan 
boord stapt krijg je een zwemvest om. Als iedereen 
z’n plekje heeft gevonden start schipper Hans of 
schipper Etienne de motor en vaar je de haven uit 
naar de zeehondenbank. De ribboot kan wel met 
30 knopen (55km) over het water varen. 
Dan suist de wind door je haren, voel je de spetters 
in je gezicht en proef je de zoute zee. Als we bij de 
zeehondenbank komen varen we heel rustig, we 
willen het woongebied niet verstoren. Wij zijn te
gast bij de zeehondjes en niet andersom.
In Nederland kennen we twee soorten zeehonden: 
de gewone zeehond, herkenbaar aan zijn ronde kop, 
en de grijze zeehond, wat groter en met een spitse 
snuit. Je zult merken dat deze dieren erg nieuws-
gierig zijn. Vooral in het water. Dan komen ze vaak
dichtbij de boot zwemmen. Ze zien er heel schattig 
uit als hun lieve koppies ineens opduiken. Maar het 
blijven gewoon de grootste roofdieren van ons land. 
Ook al eten ze vooral vis, ze kunnen flink bijten. 
Dus handjes binnenboord houden is daarom heel 
verstandig!

Ik vond de zeehondjes 
lief en de boot best een 

beetje spannend
Juul (7 jaar)
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Varen naar de zeehonden met de Seahunter



    

Ieder seizoen weer     
een superactiviteit

Wil je ook zo’n origineel en gerecycled product? 
Kom dan langs in de Kraak , ons kantoor aan 
de Burgemeester Redekerstraat 56b op 
West-Terschelling.

Van stoere tas tot kussen
Elk blokartzeil een tweede leven 
Voor veel gasten die ons eiland bezoeken speelt buiten zijn een belangrijke rol in de beleving van het vakantiege-
voel. Ook MooiWeer is graag buiten actief in de eilander natuur. Zo is blokarten een van onze populaire activiteiten. 
Al zeilend  over het weidse strand denk je niet meteen aan de belasting voor de natuur. Maar wat gebeurt er 
eigenlijk als er een zeil stuk gaat of versleten is?

Sinds 2020 is het idee ontstaan om er gebruiksvoorwerpen van te maken.  
Het begon met het maken van kussentjes, en van het een kwam het ander. 
Na de eerste selectie wordt al het niet bruikbare materiaal, zoals spanners 
en ringen, verwijderd. Hierna worden de zeilen in stukken geknipt en 
gewassen. Vervolgens worden er op het eiland kussens, tassen,
rugzakjes  en etuis van gemaakt. Hiermee  recyclen we  dus 
ons afval en geven we het weer een tweede leven.” 

De outdoor materialen van MooiWeer worden tijdens een seizoen intensief gebruikt. Regelmatig worden er powerkites 
en blokartzeilen vervangen. “We bieden onze materialen meestal eerst aan liefhebbers aan, zodat ze nog een tweede 
ronde mee kunnen”, vertelt Bas. “Bleven er dan nog zeilen over, werden die toch  vaak weggegooid.  

WAAR DE ZEE HET LAND ONTMOET 
DAAR VIND JE DE BRANDING
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Seahunter Hoodie 
en T-shirt
Een stoere herinnering aan je MooiWeer Zeehondentocht.
Kom in je oude kleren, vertrek in je nieuwe!

NIEUW voor 2022! 

Hoodie 
T-shirt

€ 29,95
€ 14.95



Terschelling geeft een gevoel van rust, vrijheid en geborgenheid. Om als kind hier midden 
in de natuur op te groeien is en blijft speciaal. Maar is er voor jongeren wel voldoende 
toekomstperspectief op Terschelling? Welke kansen biedt het huidige voortgezet onderwijs 
hiervoor? We vroegen het aan Jannie Docter, directeur-bestuurder van het openbaar 
onderwijs op Terschelling.

ver het eiland verspreid zijn er zes scholen: 
het Openbaar Onderwijs Terschelling met 
3 basisscholen en de school voor Voortgezet

Onderwijs en 2 Christelijke basisscholen met een eigen 
bestuur. Het gaat in totaal over zo’n 450 leerlingen.

Direct
Ruim vier jaar geleden werd Jannie Docter directeur-
bestuurder van het Voortgezet Onderwijs ’t Schylger 
Jouw. Sinds vorig jaar zijn daar de drie openbare 
basisscholen bijgekomen. “We hebben ervoor gekozen 
om één bestuurder verantwoordelijk te maken voor het 
openbaar basis- en voortgezet onderwijs”, legt Jannie 
uit. “Door die nieuwe bestuursvorm kijken we veel meer 
in elkaars keuken en zijn daardoor beter op de hoogte 
van elkaars visie en werkwijze. Zo is er betere afstemming 
mogelijk over bijvoorbeeld taal- en rekenmethodieken, 
de zorgstructuur of de begeleiding en ondersteuning van 
leerlingen”. Bestuurlijk gezien is het een uitdagende klus. 
“Maar wel een hele interessante”, vindt Jannie. “Je kunt 
een eilandschool niet vergelijken met de situatie aan de 
wal, het is echt anders. De lijnen zijn kort en men staat 
hier altijd voor elkaar klaar. Opvallend is wel dat eilanders, 
zowel jong als oud, direct zijn in hun manier van omgaan, 
daar moet je goed mee kunnen omgaan.”

Kwaliteit
Op ’t Schylger Jouw kunnen leerlingen terecht voor 
het vmbo-basis beroepsleerweg, vmbo-kader 
beroepsleerweg, vmbo-theoretische leerweg en twee 
jaar havo/vwo. Leerlingen die verder willen leren gaan 
na het tweede jaar havo/vwo naar Harlingen om daar de 
school af te maken. “Ze vinden makkelijk aansluiting bij 
het onderwijs aan de wal. Het instapniveau is goed, soms 
iets hoger, soms wat lager dan leerlingen van de wal”, 
vertelt Jannie. “Er zijn leerlingen die graag meteen naar 
de havo zouden gaan, maar dat nog niet willen omdat ze 
pas 11 of 12 jaar zijn. Als je naar de wal op school gaat, 
moet je met de vroege ochtendboot van zeven uur en kom 
je pas ‘s avonds rond zeven uur weer thuis. Of je moet 
ouders hebben die een kosthuis in Harlingen hebben 
waar je doordeweeks kunt verblijven. Beide is voor de 
jongeren echt pittig. Daarom kiest een aantal leerlingen 
ervoor om hier op het hoogste niveau het vmbo te volgen 
om dan na vier jaar de overstap naar havo/vwo te maken. 
Ze stromen dan moeiteloos het vierde jaar in. 
Het onderwijs op Terschelling is kwalitatief van goed 
niveau, daar zijn we hartstikke trots op.”

Talentontwikkeling
Tegenwoordig is er steeds meer aandacht voor het 
school-studietraject van leerlingen. “Al in het eerste en 
tweede jaar lopen leerlingen stage op het eiland. 
Veel eilander ondernemers en organisaties bieden 
stages, leer- of werkplekken aan. Op die manier 
ontdekken leerlingen niet alleen waar hun vaardigheden 
en talenten liggen, maar ook in welke sector ze later 
zouden willen werken en welk beroep daar dan bij hoort”, 
vertelt Jannie. “Zo zijn er op het eiland inmiddels mbo-
opleidingen gestart voor de Horeca en de Zorg. In het 
voorjaar van 2021 zijn de eerste zelfstandig werkende 
koks op Terschelling afgestudeerd en ging in mei vorig 
jaar de tweejarige mbo-opleiding Verzorgende IG-niveau 
3 van start. Momenteel zijn we bezig om de mbo-opleiding 
Groen te realiseren, daar starten we in augustus 2022 
mee. Dan staan nog Bouw & Techniek op het lijstje. Het 
streven is dat voor 2023 op te starten, we kunnen niet alles 
tegelijk. Je kunt dus heel goed terecht in het voortgezet 
onderwijs op het eiland.”

Schoolboot
Op buureiland Vlieland is het onderwijsaanbod minder 
uitgebreid. “Leerlingen kunnen daar niet het profiel 
‘Diensten & Producten’ volgen, waardoor ze vroegtijdig 
naar de wal zouden moeten verhuizen”, vertelt 
Jannie. “Met subsidie vanuit de provincie loopt er een 
tweejarige pilot voor een schoolboot. Door deze snelle 
bootverbinding kunnen de leerlingen van Vlieland op 
Terschelling verder leren en toch thuis blijven wonen. 
Niet alleen leerlingen van het voortgezet onderwijs maken 
gebruik van de schoolboot, maar ook leerlingen van 
de basisschool, met  name voor de ‘specials’ die wij op 
Terschelling  hebben; de ‘groeiklas’ en de ‘plusklas’. 
De plusklas is voor leerlingen die ambachtelijk ingesteld 
zijn en graag met hun handen willen werken. In de plus-
klas worden ze daarin ondersteund. De groeiklas is meer 
voor de denkertjes onder de leerlingen. Zij krijgen een 
ander leeraanbod waardoor ze zich niet gaan vervelen 
op school. De schoolboot is er in eerste instantie voor 
leerlingen, als er ruimte over is wordt de verbinding ook 
gebruikt door ondernemers, collega’s van de gemeente 
of van Rijkswaterstaat, politie, de notaris enzovoort. 
De pilot loopt dit jaar af en iedereen is erg enthousiast. 
We willen het heel graag continueren. De schoolboot 
draagt bij aan de vitaliteit en de leefbaarheid op beide 
eilanden.”

Naar school  op Terschelling
Interview met Jannie Docter

| Actief op Terschelling44
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We hebben onze jongeren nu en 
in de toekomst heel hard nodig
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Naar school  op Terschelling
Sporten
Eilandjongeren zijn gewend om veel buiten in de natuur 
te zijn. “Op school hanteren we de term ‘Terschelling 
als klaslokaal’. Onze leerlingen gaan zoveel mogelijk 
naar buiten”, aldus Jannie. “Tijdens biologie gaan ze 
bijvoorbeeld naar het strand om zeedieren en schelpen 
te onderzoeken. Of leerlingen gaan plastic opruimen op 
de Boschplaat onder begeleiding van Staatsbosbeheer 
met daarbij uitleg over de ontstaansgeschiedenis van 
de Boschplaat. Het is een groot voorrecht om hier op 
te groeien. Gelukkig zien en waarderen de jongeren 
dat ook.” Naast lessen in de eilander natuur worden 
ook grote steden aan de wal bezocht. “We bezoeken 
steevast het Stedelijk Museum in Amsterdam. En eens 
per twee jaar gaan klas 3 en 4 op skivakantie, zodat ze 
ook ervaring opdoen in het buitenland.” Op sportgebied 
kan het aanbod voor jongeren op Terschelling beter, vindt 
Jannie. “In de zomer is er genoeg te doen, maar in de 
winterperiode is er weinig tot niks voor onze jongeren. 
Ik vind het belangrijk dat er het hele jaar rond een 
uitgebreid sportaanbod is in een goed geoutilleerd 
gebouw, waar jongvolwassenen terecht kunnen. 
Dat zou een enorme aanwinst zijn voor het eiland.” 

Kansen 
Het wonen en werken op Terschelling bevalt Jannie erg 
goed. “Ik ken het eiland al vijftig jaar als badgast. Het is 
echt wel anders als je hier woont en werkt. Als badgast 
romantiseer je het wonen op een eiland; zon, zee, 

terrasjes, strand, noem maar op. Maar als je hier werkt 
begint de dag gewoon om acht uur ’s ochtends. En als 
het een mooie zonnige dag is, kan ik wel verlangend naar 
buiten kijken, maar moet er gewoon gewerkt worden.  
Dat is dus niet anders dan aan de wal.” Jannie heeft 
goede contacten met de vele eilander ondernemers. 

“We werken fijn samen, waar we ook heen bellen, 
leerlingen zijn altijd welkom voor een stageplek en 
worden goed begeleid. Iedereen kent elkaar en 
dat is fijn, daardoor is er geen schroom. 
Hoe we het hier organiseren getuigt 
van grote saamhorigheid. 
Onderwijs, overheid en 
ondernemers maken het zo 
aantrekkelijk mogelijk voor 
de leerlingen. Er wordt 
zelfs een baangarantie 
gegeven bij een aantal 
mbo-opleidingen zoals 
in de horeca en de zorg. 
We hebben onze 
jongeren nu en in de 
toekomst heel hard 
nodig. Daarom doen 
we graag alle moeite 
om ze de beste kansen 
te bieden op het eiland.”
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Werken bij    MooiWeer      
Portretten van eilander kids

Ga mee met Daan tijdens een Fatbike Tour, en je komt van alles te weten over 
de Noordsvaarder. Als Bram en Thijs op paintballen staan maken ze er een feestje 
van en is niks ze te gek. En wil je leren suppen? Dan vertellen Kailah en Nine je 
met veel plezier hoe je dat kunt doen. Bij MooiWeer werken het hele jaar rond een 
tiental vaste oproepkrachten. We stellen er graag vast een aantal aan je voor. 
Het bijzondere van dit vijftal is dat ze allemaal opgegroeid zijn op Terschelling. 
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Hoe is het om op een eiland te wonen? 
Dat is de meest gestelde vraag 

Werken bij    MooiWeer      
Portretten van eilander kids

Fotografie: Hanneke BramerFotografie: Hanneke Bramer

aan werkt met veel plezier bij MooiWeer.
“Je ontmoet verschillende mensen, dat vind 
ik leuk. Meestal maak je wel even een praatje 
met elkaar. Mensen willen dan altijd weten 

hoe het is op school en hoe het leven op het eiland is. 
Ik heb tot en met groep zes op de Margrietschool 
gezeten. Omdat mijn ouders uit elkaar gingen ben ik voor 
een jaar met mijn moeder meegegaan naar Harlingen. 
Vanaf groep acht woonde ik weer op Terschelling. 
Zo’n veranderingwas best lastig. Weggaan van het eiland 
was moeilijk, maar weer teruggaan ook. Ik had inmiddels 
ook vrienden gemaakt in Harlingen en dan moet je weer 
terug.” Na de basisschool gaat Daan naar ’t Schylger 
Jouw voor de havo/vwo. “Elke dag door weer en wind 
op de fiets naar Midsland. Ik vond het een leuke school. 
Je kent iedereen op het eiland van dezelfde leeftijd en 
ook van de andere klassen. Nu ik in Harlingen zit om 
mijn havo/vwo af te maken, zijn er soms jongeren die in 
hetzelfde jaar zitten, maar in een andere klas, die ik niet 
ken. Dat is een groot verschil. Dat kleinschalige van het 
eiland geeft een vertrouwd gevoel. Doordeweeks woon 
ik in Leeuwarden. Mijn broers zaten al in Harlingen op 
school, en mijn vader werkt aan de wal. We hebben een 
huis in Leeuwarden dus van daaruit ga ik naar Harlingen 

met de trein. Beter dan dagelijks met de boot wat mij 
betreft. Zo af en toe doe ik dat een weekje maar dat is 
echt vermoeiend. Toch zijn er jongeren die dat jaren 
volhouden, een aantal jongens uit mijn klas doen het al 
zes jaar zo. Ik vind dat echt knap.”
Na de zomervakantie gaat Daan naar Groningen om 
Bedrijfskunde te studeren. “Ik wil graag op kamers, 
maar heb nog niks gevonden. Net als op Terschelling is 
woonruimte daar ook schaars. Als het kan ga ik na mijn 
studie terug naar het eiland. Dat is toch echt thuiskomen 
voor mij. Ik hou van  dat kleinschalige, dat geeft een 
goed gevoel. Maar het is best moeilijk om een passende 
baan te vinden, je kunt niet alles doen op het eiland. 
We gaan het wel zien.” Daan loopt graag een rondje 
Doodemanskisten met de hond. “Het is daar zo lekker 
rustig. Ik heb de meeste plekken wel gezien op het 
eiland. Hoewel, afgelopen jaar heb ik voor het eerst op de 
Noordsvaarder gefietst tijdens de Fatbike Tour. 
Inmiddels heb ik er al heel wat tochtjes opzitten als 
instructeur. Het is daar prachtig en Fatbiken is vet leuk om 
te doen. Het mooie van de zomerperiode is dat er zoveel 
verschillende activiteiten te doen zijn bij MooiWeer.
 En ik vind het hartstikke leuk om mensen een 
mooie ervaring te geven.”

Daan
Dähne (18) 
Geboren in

het ziekenhuis 
van Sneek,

opgegroeid 
op West 

Basisschool
Prinses 

Margrietschool 
op West en 

Het Noorderlicht
in Harlingen
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hijs wil graag ondernemer worden. “Ik zit in het 
laatste jaar van de mavo op ’t Schylger Jouw. 
Het bevalt me prima op school. Ik ga zo goed 

als zeker hierna de mbo-opleiding Management & Retail 
doen in Leeuwarden. Ik ben erg benieuwd hoe dat zal 
zijn. Aan de wal zijn de scholen vaak zo groot. Hier is alles 
lekker overzichtelijk, niet te druk en niet zoveel lokalen. 
Best spannend zo’n nieuwe fase. We hebben een eigen 
plekje in Leeuwarden, waar mijn zussen al zitten dus daar 
kan ik lekker bij in. Het zal best even wennen zijn,
de stad is toch echt wel wat anders. In de weekenden ben 
ik op het eiland. Ik zit op voetbal en ben van plan om dat 
te blijven doen. We trainen meestal op vrijdag, met een 
beetje geluk moet ik dat kunnen halen. In de weekenden 
zijn altijd de wedstrijden. Ben heel benieuwd hoe het zal 
gaan. Ik wil sowieso op Terschelling blijven wonen. Hier 
ken ik alles wat ik wil. In de stad is het allemaal veel groter, 
ik heb het daar niet zo mee. Je kent iedereen hier, dat heb 
ik liever dan zo anoniem in een stad. Om een woning te 
vinden zal lastig zijn, maar ook dat gaan we wel zien.

Thijs kent het eiland goed en is overal wel geweest. “Op het 
strand en bij de zee is het altijd leuk, en in de haven is ook 
altijd wat te beleven. Je hebt hier wat minder om handen 
dan aan de wal. En als je ergens heen wilt ben je wat langer 
onderweg omdat we altijd eerst met de boot moeten. 
Maar dat extra stukje reizen maakt helemaal niet uit. 
Als ik moet kiezen tussen in de file staan of een boottocht, 
dan kies ik voor de boot.” Thijs werkt sinds vorig jaar bij 
MooiWeer. “De afwisseling in activiteiten en het werken met 
mensen vind ik erg leuk. Ik heb het erg naar m’n zin. Ik hoop 
dat ik het werken bij MooiWeer kan blijven combineren 
met school. Dan werk ik in de weekenden en tijdens de 
vakanties. Afgelopen zomer heb ik veel op blokarten 
gestaan. Ik weet nu goed hoe dat werkt. Paintballen is ook 
erg leuk met de jongeren van de campings. We maken het 
vooral heel gezellig. Wateractiviteiten zijn ook erg leuk om 
te doen. Het wordt steeds leuker als je de activiteit goed 
beheerst, dan kun je de mensen goed helpen. We hebben 
een leuke club, het is erg gezellig. We trekken veel
met elkaar op, zeker in de zomer.”

Thijs
Bierman (16)

Thuis op Terschelling 
geboren, opgegroeid 

op West
Basisschool

Prinses Margrietschool
op West

ls kind had ze altijd het idee dat er meer is dan 
alleen Terschelling. Als een van de weinige  
kinderen ging Kailah op haar twaalfde naar de 

havo aan de vaste wal. “Ik woonde bij een fijn kostgezin in 
Harlingen. Gelukkig heb ik nooit heimwee gehad. Ik maak 
makkelijk contact, dat scheelt. De weekenden ging ik 
altijd naar huis. Voor mij is het normaal dat ik op het eiland 
ben opgegroeid. Zo zijn we niet gewend om uitgebreid 
te gaan winkelen en naar de McDonald’s te gaan. 
Wij hadden onze vaste snackbar in Midsland. Ik keek 
vroeger wel op naar kinderen uit de stad. Misschien was 
het anders geweest als ik daar was opgegroeid, dat is 
moeilijk te zeggen. Ik ben blij dat ik hier  ben opgegroeid, 
die rust is zo fijn. Ik denk niet dat ik later op Terschelling ga 
wonen. Als je naar de wal wilt moet je alles zo plannen.
Nu ik in Harlingen woon gaat alles veel makkelijker.

Na zes jaar Harlingen is Kailah klaar voor de volgende 
stap: Logistics Engineering studeren in Zwolle. 
Of misschien werken op een s uperjacht? 

Via Stichting Jeugdwerk Terschelling leerde Kailah zeilen. 
“Ik zeil al tien jaar. De eerste keer was in de Komhaven 
van West-Terschelling, in een Optimist, een 1-mans 
jeugdzeilboot. Ik vond het verschrikkelijk en durfde die 
boot niet meer in. Toch heb ik die angst overwonnen en 
begon ik het plezier ervan te zien. Een jaar later heb ik 
een zeilkamp gedaan en mijn eerste diploma gehaald. 
Inmiddels ben ik zeilinstructeur voor jonge kinderen, 
daarvoor heb ik diverse diploma’s gehaald. Hopelijk 
slaag ik in mei voor de havo, dan ga ik vanaf die tijd 
lekker bij MooiWeer aan de slag. Alleen in juli ben ik een 
maandje weg, dan vaar ik mee met The Tall Ships Races 
2022, van Denemarken naar Nederland. Aansluitend ga 
ik nog twee weken zeillessen geven. Watersport spreekt 
me erg aan. Dat is ook zo leuk bij MooiWeer. Eigenlijk vind 
ik alle activiteiten leuk om te doen, maar iets met water 
vind ik super. Samen suppen met Nine is wel mijn favoriet. 
We hebben dan het grootste plezier met de gasten van 
MooiWeer. Ik kijk er naar uit. En tussen alle bedrijven 
door ga ik ook op zoek naar een kamer in Zwolle.”

Kailah 
Sjoerdsma (18)

Geboren in 
het ziekenhuis 

in Sneek 
en opgegroeid

in Midsland.
Basisschool

’t Hunninghouwersgat 
in Midsland

Portretten van eilander kids
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Nine 
Postma (17) 

Geboren in het ziekenhuis 
in Leeuwarden

opgegroeid op West 
Basisschool

Prinses Margrietschool 
op West

oals het er nu naar uitziet slaagt Bram voor zijn 
mavodiploma en gaat hij na de zomer naar 
de havo in Harlingen. “Ik ga 4 en 5 havo doen. 

Dat is weliswaar een jaartje langer na de mavo, maar voor 
mij niet erg omdat ik nog niet weet wat ik wil gaan doen. 
Het wordt wel iets met sport en bewegen. Ik ga straks 
dagelijks met de boot heen en weer vanaf Terschelling. 
Dat zal in het begin best pittig zijn maar het went vast snel. 
Slaap ik lekker ‘s avonds in m’n eigen bed. Ik geniet van 
het hier wonen. Zo heb ik mooie tochtjes meegemaakt 
met Rederij Noordgat. Als er een bootje vast zat op de 
Waddenzee mocht ik met mijn vader mee om te helpen. 
Dat is geweldig om mee te maken, maar ik wil er niet m’n 
werk van maken.” Van jongs af aan zit Bram op voetbal. 
“We spelen regelmatig aan de wal. Soms is de eerste 
boot wel erg vroeg, maar het is hartstikke leuk om met je 
team op pad te gaan, je doet het wel ergens voor. Ik vind 
de rust en de kleinschaligheid van het eiland prettig.
Je stapt op de fiets en bent zo bij je vrienden.

Ik mag ook graag mountainbiken rondom West en door 
de duinen. Als ik in de stad loop is het altijd druk. Hier kent 
iedereen elkaar en als er wat is kun je elkaar helpen. 
Toch denk ik dat ik later wel aan de wal ga wonen omdat 
het toch meer te bieden heeft.” Op zijn twaalfde kwam 
Bram bij MooiWeer. “Ik vond het altijd mooi om mee te 
helpen met opruimen, zo ben ik er een beetje ingerold. 
In de loop van de jaren heb ik veel geleerd. Ik ben op de 
meeste activiteiten inzetbaar als instructeur. Je bent altijd 
lekker buiten actief, dat spreekt me erg aan. Paintballen 
met die jonge gasten van de camping vind ik hartstikke 
leuk. We maken er altijd een mooi feestje van en niks is 
te gek. Dit is mijn laatste jaar bij MooiWeer. Hoewel ik het 
nog steeds erg naar mijn zin heb wil ik weleens
iets anders uitproberen.”

Bram 
de Boer (16)

Geboren in het 
ziekenhuis in Sneek,
opgegroeid op West 

Basisschool
Prinses Margrietschool 

op West

oe is het om op een eiland te wonen? Dat is 
de meest gestelde vraag aan Nine tijdens 
de activiteiten van MooiWeer. “De natuur, 
de vrijheid en dat je iedereen om je heen 

kent maakt het fijn om hier te wonen. Als ik op het 
strand ben geweest om te blokarten denk ik altijd: ik wil 
hier nooit meer weg. Het is  heerlijk om in de haven te 
zwemmen en ik geniet ook van de zee en de duinen bij 
een zonsondergang. Je moet je wel kunnen vermaken 
met de dingen die hier op het eiland zijn. Als wij gaan 
winkelen aan de wal neem ik meestal de eerste boot en 
ga diezelfde avond weer terug. 
Soms boek ik een hotelletje, dan wordt het een uitje en 
dat maakt winkelen extra bijzonder.” 

Nine woont haar hele leven al op West. Na de basisschool 
ging ze naar de mavo op ’t Schylger Jouw. “Het is een 
leuke school. Ik kon goed met alle leraren. Eilanders zijn 
heel direct, en komen graag uit voor hun mening. 
Daar konden de leraren altijd goed mee omgaan, ze weten 
hoe wij zijn.” Dat verschil merkte Nine goed toen ze naar de 

havo ging in Harlingen. “Daar was het heel anders.
Je moest ‘meneer’ of ‘mevrouw’ zeggen tegen de 
leraren, en je kon niet zo makkelijk een gesprek met 
ze aanknopen. Dat was op ‘t Schylger Jouw juist zo 
makkelijk, de leraren waren ook een soort vrienden. 
De havo was niks voor mij. Ik hou meer van dingen doen. 
Daarom heb ik nu gekozen voor de opleiding Sport, 
Bewegen en Gezondheid aan het CIOS in Leeuwarden. 
Ik wil misschien fysiotherapeut of personal trainer worden, 
dat past ook goed bij mijn werk voor MooiWeer. 
Op maandag loop ik stage bij MooiWeer, dat is super- 
leuk. Ik leer steeds meer over het bedrijf. Suppen vind ik 
geweldig om te doen. Samen met Kailah maken we er iets 
leuks van, we bedenken allerlei spelletjes. De mensen
 zijn altijd erg enthousiast. Ook paintball vind ik leuk om
te doen. Een gezellig muziekje erbij, balletjes bijvullen 
en lekker kletsen met de jeugd van de campings. 
Ik heb er weer zin in en ben helemaal klaar
voor het komende seizoen.”
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Mobiele Sauna verhuur.
Ervaar het echte wellness gevoel bij uw verblijf.

“Gun jezelf een weldaad voor lichaam en geest.”

saunaterschelling.nl
@saunaterschelling
Telefoon: 06 54 69 80 46

Meer informatie of direct boeken?
Bekijk onze website www.residenceterschelling.nl

Luxe appartementen met 
volledig uitgeruste keuken

Spa & Wellness faciliteiten
incl. binnenzwembad

Gelegen op toplocatie in 
Midsland dichtbij het strand

Ook zeer geschikt voor 
families met kinderen

Geniet bij Résidence Terschelling
 Wellness Waddenresort
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PUUR TERSCHELLING 
E E N  Z E E  V A N  M O G E L I J K H E D E N

HUIFKARTOCHTEN   BOSCHPLAAT STRANDTOCHTEN 

BUITENRITTEN MET FRIESE PAARDEN EN SHIRES

4x4 VERVOER   WADLOPEN   EZELWANDELINGEN

PUUR LOGEREN   KAMPEREN BIJ DE BOER

Oosterend 39, Tel: 0562-449487 / 06-30056023, info@puur-terschelling.nl
Boeken en beschikbaarheid kijk op www.puur-terschelling.nl
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Al bijna een eeuw de wegwijzer voor velen

De kaart van
            

Nadat Frans Lurvink gestopt was met de boekhandel concentreerde hij zich op zijn paradepaardje: 
de kaart van Terschelling. “Ik ontdekte dat op de kaart van Jeen de Vos heel veel dingen ontbraken. 
Daar is uiteindelijk mijn versie van de kaart mee begonnen. Gerrit Heuting heeft de kaart voor mij 
verbeterd. De originele films en rechten ervan liggen bij de notaris. Onze dochter Ceciel neemt het 
van mij over,  daar ben ik erg blij mee. Ik kon het niet meer opbrengen vanwege gezondheidsklachten 
gedurende de laatste jaren. Het was altijd veel werk. Bij iedere nieuwe druk moest je ervoor zorgen 
dat elk fietspad en vakantiehuisje gecheckt was voordat de  nieuwste versie werd gedrukt.”

Overname
Frans is maar wat trots op zijn kaart. “Het is een fijne, overzichtelijke kaart, mooi gevouwen zodat 
je je route in stukjes kunt bekijken. Handig bij storm en harde wind, bovendien past de kaart in de 
binnenzak van je jas. Ook al leven we nu in een tijd van de moderne navigatie, veel mensen vinden 
het toch prettig om de fysieke kaart thuis te bekijken. Ik hoor vaak dat ze eerst op de kaart kijken hoe 
ze willen fietsen en daarna de navigatie instellen. Het is fijn dat Ceciel zorgdraagt voor de kaart. 
Want er moet wel iets nieuws komen zodat de kaart blijft voortbestaan. Ik weet zeker dat ze er iets 
moois van gaat maken, daar heb ik alle vertrouwen in.”
Met deze woorden, vol vertrouwen in de toekomst van de kaart van Terschelling sloten we het 
gesprek met Frans af. Zijn gezondheid was toen al kwetsbaar. Kort erop bereikte ons het bericht 
dat Frans op 84-jarige leeftijd is overleden. Hij was er ontzettend trots op om hun verhaal te kunnen 

vertellen. We hadden vooraf zelfs gesproken 
over ‘wat als je er niet meer bent voordat 

het magazine uitkomt...’ 
Frans wilde niets liever dan dat het 
verhaal zou worden geplaatst. 
Een mooi eerbetoon aan een 
markante en trotse eilander.

De originele films 
en rechten liggen veilig in

de kluis bij de notaris
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Frans en Thea Lurvink runden jarenlang boekhandel Jeen de Vos in Midsland, de huidige
boekhandel Rosenberg. Beiden zijn in 1937 geboren, Thea in Aalten en Frans in Harlingen.
Ze ontmoetten elkaar tijdens een dansavond in de Achterhoek, waar Frans op familiebezoek was. 
Thea werkte in de bediening die avond. Ze verkocht wijnen voor een goed doel. 
Frans was meteen verkocht. Het regende pijpenstelen toen ze op het punt stonden om naar huis 
te gaan. Frans vroeg haar: ‘Zal ik je thuisbrengen?’ Thea antwoordde: ‘Ja, graag’.
En zo begonnen vijfenenzestig mooie jaren samen. 

rans zelf werkte toen nog als marskramer. 
Hij ging met de bakfiets door weer en wind langs 
de huizen in Noord Holland en Friesland. Hij 

deed zelfs zaken op de Afsluitdijk. De ouders van Frans 
hadden een zaak in Harlingen met huishoudelijke artikelen, 
speelgoed en souvenirs. Frans zijn moeder werd zwaar 
ziek en moest voor haar gezondheid naar zandgrond. 

Daarom verhuisden ze naar Terschelling. Daar zetten ze 
hun zaak voort onder de naam ‘De kleine Bijenkorf’ op 
West, dat later ‘De Bijenkorf’ werd. Thea was coupeuse 
en runde in die tijd, ze was achttien, een textielatelier in 
Aalten. Ze wilde graag iets anders. Zodoende kwam ze 
naar Terschelling om in de zaak van Frans’ ouders te gaan 
werken.

Foto: Shutterstock | Aerovista Luchtfotografie 

Terschelling

Het eiland ontvouwt zich voor je
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Surfl es € 35,00

Surfl es kids € 27,50 

Workshops 
Stand up paddle 

Verhuur

LEER SURFEN OP
TERSCHELLING

BOEK NU VIA 06-47691917
WWW.GOSURFINGTERSCHELLING.NL

LEER SURFEN OP
TERSCHELLING

LEER SURFEN OP
TERSCHELLING
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Boekhandel
Thea en Frans wilden graag iets voor zichzelf beginnen. 
Dus toen Thea in 1960 hoorde dat de boekhandel in 
Midsland te koop stond, ging ze er meteen op af. “Ik ging 
naar binnen om informatie te vragen, maar de beste man 
wilde eerst niks vertellen dus ik dacht: dat wordt niks. Toen 
hij me weer in de jas hielp zei hij: ‘Je mag het kopen’. Ik zei 
meteen: oké. En zo is het gekomen. Frans en ik waren nog 
niet eens getrouwd, dat moest allemaal nog.” 

Kranten
Samen bouwden ze de boekhandel op. “Dat was keihard 
werken”, vertelt Frans. “We waren best vooruitstrevend. 
Zo hadden we de eerste printer op Terschelling, in die tijd 
heel bijzonder. We verkochten ook het AD, de enige krant 
die je toen op het eiland kon krijgen. Een Libelle of Margriet 
was hier niet te koop. Ik had goed contact met Bruna. 
Zij leverden mij lectuur aan en ik verspreidde dat over het 
eiland. Ik heb toen alle kranten benaderd, inclusief de 
buitenlandse dagbladen. Uiteindelijk kwamen ze allemaal 
naar Terschelling. In het hoogseizoen bracht hij iedere 
dag een aanhanger vol rond. Badgasten waren dan erg 
ongeduldig, ze stonden ’s ochtends al klaar met hun 
krantenbonnen, maar hier komt de krant pas na twee uur 
‘s middags. Als je niet uitkeek trokken ze de kranten uit je 
handen.” In het assortiment zat ook een prachtige kaart 
van Terschelling, van Jeen de Vos. Deze routekaart was 
helemaal met de hand getekend door een zoon van Jeen, 
samen met Jelle Cupido uit Hoorn. Het begin van ‘De kaart 
van Terschelling’.

Personeel
De boekwinkel werd uitgebreid met een kiosk, het 
assortiment aangevuld met kunstnijverheidartikelen en 
intussen kregen Frans en Thea drie kinderen. In eerste 
instantie deden ze alles zelf, omdat er geen geld was voor 
personeel. Na verloop van tijd kwam er financiële ruimte 
voor personeel. “We hebben altijd fijn personeel gehad. Ze 
werkten allemaal keihard”, vertelt Thea. “In het hoogseizoen 
        gingen ze soms tot diep in de nacht door. Het personeel 

woonde intern bij ons. Ik kookte ook voor ze. In de zomer 
bakte ik weleens 17 karbonades. En als ik stamppot 
maakte moesten ze helpen om die grote pan van het 
gasfornuis te halen, die was zo groot, ik kon er met mijn 
kleine postuur niet bij om die grote hoeveelheid te kunnen 
stampen. Dan zetten ze de pan op de grond. We hebben 
altijd heel veel plezier gehad met elkaar. Ze komen nog 
altijd langs als ze op het eiland zijn.”

De Ouwe Smidte
Alsof ze het nog niet druk genoeg hadden kocht het stel 
‘de Ouwe Smidte’, een pand vlak naast de boekhandel. 
Frans bleef in de boekwinkel. Thea verhuisde naar 
het naastgelegen pand met kunstnijverheidartikelen, 
aangevuld met kleding. Na verloop van tijd stapte 
Thea helemaal over op de verkoop van kleding. “Ik was 
coupeuse, dus een logische stap.” Ruim drieëntwintig 
jaar runde ze de zaak in haar eentje, met af en toe wat 
hulp tijdens drukke dagen. “Dat was heel fijn om te doen 
en ik heb het met hart en ziel gedaan. Mensen van de wal 
belden zelfs op vrijdag met de vraag of de zomercollectie 
al binnen was. Als dat zo was kwam zo’n groepje vrouwen 
zaterdags met de snelboot over om inkopen bij me te 
doen.” Lachend: “Als die de deur uitgingen had ik een 
mooie zaterdag.” Jammer genoeg moest Thea stoppen 
met de kledingzaak omdat haar gehoor erg achteruit ging. 
“Op de dag dat ik stopte heb ik in totaal vijftig jaar achter 
een toonbank gestaan. Als ik er nu over nadenk denk ik 
weleens: hoe heb ik dat allemaal gedaan? Het was een 
kwestie van goed organiseren en vooruitdenken, dan ging 
het goed. We hebben altijd hard gewerkt en een hoop 
meegemaakt samen. Frans en ik denken altijd positief, 
anders hou je niet zo lang       uit met elkaar.”

www.dekaartvanterschelling.nl
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Wat is er leuker dan tijdens een heerlijk moment voor jezelf de MooiWeer zomerpuzzel op te lossen en 
er ook nog eens een leuk weekendje weg mee te verdienen?
Uitleg puzzel: Los deze puzzel op aan de hand van de omschrijvingen. De woorden moeten zowel  
horizontaal als verticaal worden ingevuld. Er verschijnt een aantal letters in de groene vakjes. 
Al die letters samen - van boven naar beneden - geven een mooie omschrijving van Terschelling en 
vormen de oplossing van deze puzzel.

VERTICAAL 
1.  Cryptisch dier dat graag heel rijk wordt (8)
2. Hier leer je paardrijden (6)
3.  De populairste jongensnaam in Nederland (3) 
4.  Insect (3)
5.  Dit kuddedier zie je veel op dit eiland (6)
6.  Spokende mannen in zelfgemaakte pakken zie je op 6 dec. (8)
7.  Bekende rapper met als megahit ‘Lose yourself’ (6)
8.  Het beroep van Ab Osterhaus en Marion Koopmans (8)
9.  Zo’n meisje moet je maar niet trouwen! (5)
10. Een slak en een inktvis zijn het allebei (8)
13. Groet (2)
15. Gran Turismo (afk.) (2) 
17. In plaats van cash (3) 
18. Zij helpen en redden mensen in nood op het water (4)  
22. Politie-unit die vaak vecht (2) 
24. Mooie televisiepresentator (4) 
28. Dit bedekte Pompeï volledig (2) 
29. Engelse taart (3) 
31. Deze huishoudster was de vriendin van Swiebertje (4). 
32. Je hebt er een kar, een zeil en wind voor nodig (9) 
33. Friezen en Bataven waren hun afstammelingen (8) 
34. Kledingstuk (4)
35. Dé wereldkampioen van 2021 (10) 
38. Niet wild (3) 
39. Elegant en atletisch dier dat op Terschelling voorkomt (3) 
40. Accessoire van Zwarte Piet (3) 
41. Deze roep klinkt over het eiland als een schip in nood is (7) 
43. Dit afterparty gevoel is niet voor de poes (6) 
46. De business van Knop, Zeelen en Haantjes (12)
47. Zo snel mogelijk in Engeland (4) 
48. Stoplicht rood, groen, in deze stad is altijd wat te doen (6)
50. Deze Keurslager verkoopt supermals Terschellinger rund (9) 
53. Hierdoor veroorzaken vrachtschepen soms een natuurramp (9)  
55. Zo heet de kleinzoon van je betovergrootvader (3) 
57. ‘God Save the Queen’ & ‘Brabançonne’ (9)
60. De afkorting van een ‘onmogelijke opdracht’ in de US (2)
63. Krijg je korting in deze Marokkaanse stad? (5) 
64. Een bemiddelaar bij een conflict of scheiding (8)
65. Het buurjongetje van Sien (2) 
66. Deze Hongaarse Franz componeerde ‘Liebestraum’ (5)
67.  Het is van hout, heeft een gekleurde kop en staat stokstijf 

op het strand (10)
68. Dit dorp ligt tussen Midsland en Formerum (8)
70. Getijde (2) 
71. Publieke omroeporganisatie (2) 
73. Heel lullig als je dit oploopt tijdens je vakantie (3) 
76. Afkorting voor 0,001 gram (2) 
77. Deze eenheid maal 86.400 is precies een dag 
81. Een BBQ in Kaapstad (5) 
82. Beetje vis, beetje rijst, beetje zeewier (5) 
83. Dit probleem lost de horeca graag op (5) 
85. De bekendste strandjutter (3) 
86. De kleur van winnen (4) 
88. Hoeveelheid (3) 
90. Ingrediënt van een Cuba Libre (3) 
91. Luxe wellness hotel (3) 
93. Ierland (2) 
94. Moeder (2) 
95.Lidwoord (2)

HORIZONTAAL 

1.   Hier zitten de centen van een stad of dorp in (11)
6.  Zo noemt men nu de tribuneplaatsen van hooligans (8)
11. Onderofficier (afk.) (2)
12. Een van de drie bloedgroepen van het CDA (3)
14. Dit stekelig type rolt zich bij gevaar op (4) 
16. Soort kermis (8) 
19. Een Aziantische hoofdstad (5)
20. Pure diefstal dat deze nu negatief is, toch? (5)
21. Verfilmde clownvis (4)   
23. De rederij van Ameland en Schier (9) 
25. Romeinse groet (3) 
26. Geweldig tapas restaurant op West (7) 
27. Als er iets heel ergs gebeurt (4)
30. Groet aan de lezers (2) 
32. Voornaam van Barracus uit het A-team (2) 
34. Dit geef je heel graag als je verliefd bent (3) 
36. Fel bevochten voetbalcup in Engeland (2) 
37. Dit vliegtuigwapen is sinds 2008 verboden (10)
40. Relaxte muziek voor in de zomer (6) 
42. Roomskatholiek (afk.) (2)  
44. Honderd vierkante meter (3) 
45. Ruimtelijke ordening (afk.) (2) 
46. Acteur, bekend als Ferry en van de Jumbo (12) 
49. Je kunt eruit kiezen op je computer en in het restaurant (4)
51. Friese meisjesnaam (7) 
52. Hierin staan afspraken tussen werkgevers en werknemers (3) 
54. Dat zijn Sifan, Dafne en Ellen (11) 
56. Bijwoord (4) 
58. Linkse politieke partij (2) 
59. Franse vriend (3)   
61. Dit stuk loopt vooruit, maar slaat schuin (4) 
62. Dit kan bij MooiWeer op veel manieren (5) 
64. Dit werkt wel als je een mooi gazonnetje wilt (6)
65. Juichkreet (3) 
69  Voornaam van Schouten, de Nooij en Verburg (6)
72. Lichaamsdeel en een soort boot (3) 
73. Geüniformeerde dames die veel van de wereld (willen) zien (12)  
74. Buitenschoolse opvang (afk.) (3) 
75. Spaanse liefde (4)
78. Stappen (7)
79. William Shakespeare was er erg goed in (5)
80. Dat heb je als je blijft schransen (6)
82. Schoonmaakmiddel, maar in Amerika frisdrank (4) 
84. Bekende zeesleepboot uit 1951 (7)
87. Klinkt mooier dan ‘een tukkie doen tussen de middag’ (6)
89. De oudste, bestaande vuurtoren van Nederland (9) 
92. De bekendste heet Jaws (4) 
96. Dit schip van Doeksen vaart toch niet naar Nova Zembla? (15)
97. Braaf sterrenbeeld (5) 

MooiWeer zomerpuzzel
Win een fantastische prijs!

De prijs
Met z’n tweeën ga je een heel weekend 

volledig verzorgd naar Terschelling. 
De prijs is inclusief de overtocht met 

Rederij Doeksen, twee overnachtingen in 
een goed hotel, een uitgebreid diner, huurfietsen 

en diverse activiteiten bij MooiWeer. 
Stuur de oplossing voor 31 december 2022

naar hanneke@mooi-weer.nl. De winnaar krijgt 
persoonlijk bericht. Heel veel succes!
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Willem Barentszkade Torenstraat

Een fiets huren op Terschelling 
doe je bij Tijs Knop

• Locatie aan de haven

• Fietsen bezorgen op vakantieadres

• Gratis bagagevervoer

• Ruim assortiment

Reserveer online
www.tijsknop.nl
(10%-online korting)

0562-442052
Torenstraat 8  West Terschelling
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Bouw je eigen MooiWeer Brandaris!
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WestZuid Oost Noord

Naar binnen vouwenNaar binnen vouwen Naar binnen vouwenNaar binnen vouwen

WestZuid Oost Noord
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 1
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ok

 2

Blok 3

Blok 4

W
est

Zuid

O
os

t

Noord

Witte deel
uitknippen en 
de grijze delen 

naar binnen 
vouwen

Knip of snij de onder-
delen zorgvuldig uit. 
Ga dan de delen die 

gevouwen worden 
rillen met een schaar 

of een bot mesje. 
Breng lijm aan op
de  witte delen als 

die gemonteerd 
moeten worden.

Begin met het dak en 
en de opbouw.

Zet dan de 4 blokken 
in elkaar en monteer 
het complete dak op 

blok 4. Plak dan 
achtereenvolgens

blok 3, 2 en 1.
Tot slot lijm je 
de complete 

Brandaris aan 
de bodemplaat.

Geef hem een
mooi plekje als

aandenken aan  
Terschelling!



en hoe kom ik er uit?

Wees wel alert! De zee stroomt altijd, zeker als er 
golven zijn. Bij mooi weer en vlak water merk je 
het soms niet, maar de zee is altijd in beweging. 
Zeker als de golven hoger worden, zul je voelen 
dat de zee meer gaat ‘trekken’. Wees vooral dan 
alert op ‘muien’. Dit zijn rustige(re) stukken water 
tussen de golven in. Dit lijkt veilig, maar is juist  
verraderlijk: daar is het dieper en stroomt het  
water van de omslaande golven terug de zee op. 
Daar ‘trekt’ het water je dus de zee op. 
Tegen die stroom in zwemmen is onmogelijk. 
Wat doe je dan wel? Blijf rustig, blijf drijven en 
als de stroming afneemt, zwem dan opzij om te 
ontsnappen uit de mui. Zwaai als het kan om 
hulp naar een lifeguard of strandganger.

In de zomer is het heerlijk aan en  
in zee. Helemaal als er golven zijn. 
De Noordzeekust van Terschelling is 
dan een groot speelparadijs. 
Zwemmen, springen, (body)surfen,  
onder de golven door duiken, de zee   
is prachtig om in te spelen.


