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Verliefd

OVER M��

T��dens  m��n ochtendwandel�ng loop �k r�cht�ng de vuurtoren. De zon �s fel maar een verfr�ssende
zeew�nd waa�t door m��n haren. �n de verte z�e �k een fazant rennen. Zo nu en dan passeert er een
f�etser op deze rust�ge ochtend. We groeten elkaar met een gl�mlach op ons gez�cht. Als schr��ver en
re�sblogger �s het m��n pass�e om verhalen en t�ps te delen over de meest f��ne bestemm�ngen. En voor
d�t plek�e hoef �k n�et uren te r��den of een verre vlucht te nemen. �k hoef alleen maar m��n deur u�t te
stappen. 

Toen w�� naar Sch�ermonn�koog verhu�sden hoorde �k mensen praten over hun l�efde voor d�t e�land.
Een beet�e apart vond �k het wel, want een f��ne woonplek �s belangr��k, maar hoe kan �e een plek nou
prec�es l�efhebben? 

Anderhalf �aar later schr��f �k een e-book over Sch�ermonn�koog. Wanneer �k wandel door de groene
bossen, over de u�tgestrekte stranden, langs de w�nder�ge d��k of door de b��zondere kwelder, ben �k 
 elke keer onder de �ndruk van de d�vers�te�t en schoonhe�d van d�t e�land. 

Wanneer �k op Sch�ermonn�koog ben, ben �k thu�s. D�t e�land heeft �ets mag�sch. En het �s een beet�e
gek, maar ook �k ben nu verl�efd op deze plek. 

�n d�t e-book deel �k m��n favor�ete plek�es & de beste t�ps voor �e bezoek aan Sch�ermonn�koog.
Zodat ��� er net zo van kunt gen�eten als �k �edere dag doe! 
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Liefs, Heidi
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PARKEREN

Ga �e voor een paar dagen naar
Sch�ermonn�koog? Parkeer �e auto dan
b�� P1 of P2 voor €6,- per 24 uur. Bl��f �e
langer, k�es dan voor P3 of P4. D�t �s
goedkoper, maar wel verder weg en
onbewaakt. 

Praktisch

VEERBOOT
De veerboot vaart 5 keer per dag heen
en weer tussen Sch�ermonn�koog en
Lauwersoog. Op drukke dagen zelfs
vaker. T�ckets kan �e van te voren
kopen, maar reserveren kan n�et. Zorg
dus dat �e op t��d aanwez�g bent. 

TAXI / BUS

B�� aankomst op Sch�ermonn�koog
staan de bussen en tax�'s al klaar om �e
naar �e e�ndbestemm�ng te brengen. De
bus �s goedkoper, de tax�
comfortabeler. 

SCHIERMONNIKOOG

Huur een f�ets op de Veerdam b�� de
veerboot of �n het centrum van
Sch�ermonn�koog. Reserveren �s �n het
hoogse�zoen een must!

PARKEREN

VEERBOOT

TAX�/BUS

F�ETSVERHUUR

https://www.reistop5.com/


Du�nvalle�en vol paarse en roze orch�deeën
en de heerl��ke geur van de bloe�ende
me�doorn vertellen �e dat de lente op
Sch�ermonn�koog �s aangebroken. Terras�es
gaan weer open en de eerste zonnestralen
kunnen weer opgeslurpt worden.

Een �deale zomer(vakant�e)bestemm�ng
vanwege de u�tgestrekte lange stranden, de
gezell�ge sfeer en de vele act�v�te�ten. Van
de wekel��kse struunmarkt en de vele
act�v�te�ten voor k�nderen tot alle excurs�es
d�e �e maar kunt bedenken. �n de zomer �s
Sch�ermonn�koog ON.
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HET HELE �AAR ROND

Se�zoenen z��n nog �ntenser op
Sch�ermonn�koog. Donker �s h�er écht
donker, zomer �s h�er op en top zomer.
Maar w�st �e dat de herfst en lente ook
pracht�g z��n op Sch�ermonn�koog?

Altĳd het bezoeken waard
Elke seizoen heeft iets

Spot b��zondere w�ntervogels, dr�nk warme
chocolademelk b�� hotel van de Werff,
gen�et van spectacula�re donkere nachten
met adembenemende sterrenhemels en
dompel �e onder �n de kerstsfeer op het
e�land. 

WINTER

LENTE

HERFST

ZOMER

'�nd�an Summer' �s pracht�g op
Sch�ermonn�koog. Het hele e�land
transformeert naar herfstt�nten en het �s
gen�eten van heerl��ke act�v�te�ten zoals de
November Wandelmaand. 

https://www.reistop5.com/
https://www.vvvschiermonnikoog.nl/wandelmaand
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�e verwacht n�et dat de kle�nste
gemeente van Nederland zo'n groot
en d�vers aanbod heeft aan
restaurants.

Restaurant Ambros��n

Restaurant Wad Anderz

Restaurant Du�nz�cht

Strandpav�l�oe de Marl��n 

Restaurant Noderstraun

Brasser�e Brakzand

Restaurant Hotel Graaf Bernstorff

Restaurand de Berkenplas

Eetcafé �t Aude Beuthus

Resturant Noorderl�cht

Eetcafé Tox Bar

Strandhotel om de Noord

Restaurant hotel van de Werff

W��nbar en b�stro De4dames

Cafetar�e de Halte

Vrouwe �akoba

V�shandel Sch�ermonn�koog

Lunchroom de Koff�eka�u�t

H�erb�� alle horeca-ondernem�ngen op een

r��. Over m��n persoonl��ke favor�eten schr��f

�k op de volgende bladz��den.

eten en dr�nken
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AMBROS��N
LOCATIE

MENU

UNIEK

Aan de stat�ge Langestreek met pracht�ge �epen
v�nd �e restaurant de Ambros��n. Op een
gem�ddelde zomeravond overheersen h�er het
gelu�d van ger�nkel van glazen en geroezemoes van
mensen. Onder een groen bladerdak wordt
genoten van méér dan u�tstekend eten. T��dens
een vakant�e op Sch�ermonn�koog �s eten b��  de
Ambros��n een waar avond�e u�t! 

De Ambros��n staat bekend om het
verwenmenu van chef-kok Co Hu��brechts. K�es
zelf tussen een 4, 5, 6 of 7-gangen menu óf het
dagel��ks w�sselende 3-gangen verrass�ngsmenu.
Eten b�� de Ambros��n �s een cul�na�re
ontdekk�ngstocht.  

Al t��dens het d�ner b�� de Ambros��n flu�ster �k
m��n man �n z��n oor: 'D�t �s n�et zomaar u�t eten,
d�t �s een ware belev�ng.' Dagen later hebben we
het er nog over. Van de heerl��ke gerechten en  de
u�tmuntende w��nen tot het leuke contact met het
personeel, alles was perfect. Het M�CHEL�N
bord�e kwal�te�tsvolle keuken �s 100% verd�end! 

WĲN & ĲS

Laat �e b�� het verrass�ngsmenu verle�den tot het
'samenspel van b��passende w��nen'. B�� elk
gerecht een andere w��n: van fr�sse w�tte w��nen
en kracht�ge rode w��nen tot een zoete
desertw��n, d�t maakt het d�ner compleet.
Afslu�ten doe �e natuurl��k met ��s. Want dat �s
h�er het allerlekkerst en hoort elke dag op �e
menu te staan.

ETEN
Waar eten een bele

venis is



LOCATIE

MENU

UNIEK

DE MARL��N

Vanaf het dorp f�ets of wandel �e v�a een
sch�tterende bos- en du�nroute naar
strandpav�l�oen de Marl��n. Het �s n�et alleen de
pracht�ge locat�e met u�tz�cht op zee wat deze stek
un�ek maakt, het �s tevens de meest noordel��ke
horecalocat�e van Nederland. Alleen het �dee �s al
leuk toch? 

N�ets beter dan na een dag op het strand neer te
str��ken b�� de Marl��n voor een goede sangr�a. 
 Borrelhap�es zoals vegan ballen van kokoscurry
of kroket�es van waddengarnalen mogen
natuurl��k n�et m�ssen. En als het op �s bl��f �e
hangen voor een v�sgerecht of een gevulde
maalt��dsalade.  

H�er kom �e �n de zomer om een sundowner mee
te pakken met �e voeten �n het zand terw��l �e n�pt
van een w�tb�ert�e. Op een w�nder�ge herfstdag �s
d�t dé plek voor gluhwe�n en spellet�es.  De
Marl��n �s een b��zondere plek op
Sch�ermonn�koog waar zowel e�landers als
vakant�egangers graag hun t��d doorbrengen. 

OP HET STRAND

�n de zomermaanden �s het strand b�� de
Marl��n het en�ge bewaakte strand van
Sch�ermonn�koog. Dat geeft natuurl��k een
ve�l�g gevoel maar dat heeft nog meer voordelen.
De Marl��n verkoopt dan namel��k op het strand
fr�sdrank en ��s�es. ��� weet dus waar �e �e
stranddag de volgende keer doorbrengt, hè? 

ETEN
De ideale plek v

oor een sundowner



LOCATIE

MENU

UNIEK

WAD ANDERZ

Vakant�egangers en sport�evel�ngen zorgen b��
�achthavens vaak voor een gemoedel��ke sfeer.
Tegel��kert��d �s een �achthaven dé plek voor
anderen om �ets van de sfeer en de gezell�ghe�d
van een haven te 'proeven'. Het verbaast dan ook
n�emand dat  Havenpav�l�oen Wad Anderz een
trekple�ster �s en het terras meestal 'tot de nok'
gevuld z�t. 

Voor de l�efhebber van eerl��ke en b�olog�sche
producten �s d�t the place to be. Op het menu
v�nd �e lekkers u�t de e�gen reg�o. Denk maar
aan een zeew�erburger (!!!) met zeekraal of een
r�sotto met groenten u�t de lokale pluktu�n. 

T��dens extreme w�nterstormen staat het water zo
hoog dat �e Wad Anderz n�et kunt bere�ken. Dat
gebeurt hoogu�t 1x �n de zoveel �aar, maar dat
vertelt �e wel hoe un�ek d�t plek�e �s. Op een
verhog�ng met een fenomenaal u�tz�cht over de
Waddenzee waar de zonsondergang elke dag
anders �s. Vakant�e �n e�gen (e�)land.

CONCEPT

Taarten, soepen, voorgerechten en desserts
staan �n buffetvorm voor �e klaar. Wachten op
bed�en�ng hoeft h�erdoor n�et, zodat �e lekker
zelf het tempo bepaald. Lunch, d�ner en en
drank�es worden aan tafel geserveerd. 

ETEN
Biologische produ

cten uit eigen r
egio



LOCATIE

MENU

UNIEK

NODERSTRAUN

�e kunt er n�et omheen, wanneer �e aankomt b��
het popula�rste strand van Sch�ermonn�koog z�e �e
restaurant Noderstraun meteen aan �e rechter-
kant. Het grote terras met loungeplek�es en hoge
tafels z�et er u�tnod�gend u�t en verle�d �e om er
zeker een keer te gaan eten t��dens �e vakant�e op
Sch�ermonn�koog. 

Elk restaurant heeft een spec�al�te�t waar over
geschreven moet worden. B�� Noderstraun �s het
s�mpel: de kaart �s u�tgebre�d en er �s voor �eder
wat w�ls. Maar ga �e voor de crème de la crème?
Dan bestel �e de r��k gevulde paella d�e �e deelt
met �e tafelgenoot. Dat �s n�et alleen het aller-
lekkerste, maar ook nog eens het gerecht waar
ze trots op z��n.

Een all-�n-one plek waar �e �e pr�ma de hele dag
kunt vermaken. De plek waar �e lunch overgaat �n
een borrel en de borrel �n een u�tgebre�d d�ner.
Favor�ete momenten? Dat z��n de zwoele
zomeravonden waarb�� �e kunt eten op het terras
óf de koude w�nterdagen waarb�� �e h�er opwarmt
na een lange strandwandel�ng. 

TOETJES

Een d�ner zonder toet�e �s als patat zonder zout.
Naar Noderstraun zou �k zelfs nog gaan voor
alleen de nagerechten. Want wát kunnen ze d�e
h�er fantast�sch lekker maken. De e�lander
t�ram�su (18+) �s prec�es zoals een �tal�aanse
t�ram�su hoort te z��n. En ook de
chocolademousse �s om �e v�ngers b�� af te
l�kken. 

ETEN
Uniek uitzicht o

p zee



LOCATIE

MENU

UNIEK

BRAKZAND

Dol op mensen k��ken en gezell�ghe�d? Dan z�t �e
b�� Brakzand op de beste plek van het e�land! De
hele dag f�etsen en wandelen mensen h�er voorb��.
D�t �s weer zo'n van alle markten thu�s plek�e. Door
de zonneschermen en heaters bl��ft het ook �n de
avonduren behaagl��k .

B�� Brakzand v�nd �e een heerl��ke en
u�tgebre�de kaart maar wat m�� betreft bestel �e  
gewoon het 3- of 4-gangenmenu. Dan kan �e het
beste van alle werelden proeven en hoef �e ook
n�et te tw��felen óf �e een voor- of nagerecht
moet nemen. Gewoon allemaal doen. Een
zeebaars tartaar of de Dame Blanche Brakzand
slaat n�emand over. Toch?

De gastvr��e en onw��s gezell�ge e�genaar d�e
Brakzand �n 2020 �s begonnen zorgt ervoor dat �e
h�er gewoon w�lt bl��ven z�tten. Daar komt de
leuke �nr�cht�ng, het lekkere eten en de toplocat�e
nog eens b��. En nog 1 grat�s t�p: ben �e dol op G�n
ton�c? Bestel dan zeker een Texelse TX G�n met
een vleug�e vl�erbloesem. 

ALLES ONDER 1 DAK

�e zou b�� w��ze van spreken t��dens �e vakant�e
op Sch�ermonn�koog alleen maar b�� Brakzand
kunnen bl��ven. B�� w��ze van dan hè, want dat
doet natuurl��k n�emand. Maar �e kunt h�er
goed eten, heerl��k borrelen, u�tgebre�d
ontb��ten & slapen. Dus e�genl��k heb �e verder
n�ks nod�g, behalve dan dat �e op
Sch�ermonn�koog bent en �e alles moet
ontdekken natuurl��k! 

ETEN
Midden in de bedr

ijvigheid



LOCATIE

MENU

UNIEK

DE4DAMES

Een d�vers menu waaru�t de l�efde voor
zeevruchten du�del��k naar voren komt.
B��zondere gerechten als sash�m� van zalm met
ponzu en langoust�nes �n knoflookboter komen
voorb�� op de kaart. Het �s h�er gen�eten van
cul�na�re hoogstand�es u�t de zee. Maar ook voor
vleesl�efhebbers en vegatar�ërs �s er voldoende
keuze. 

Wat De4dames, naast u�tmuntend eten, nog meer
un�ek maakt? Dat ze naast een restaurant ook een
w��nhandel hebben waar ze e�gen �mport voor een
goede pr��s verkopen.  Om het totaalplaat�e  af te
maken kan �e b�� De4Dames ook nog eens �n de
onlangs gerenoveerde hotelkamers bl��ven slapen. 

OOK IN DE WINTER

Waar �e m�� kunt v�nden op gure
w�nteravonden? �nderdaad; met een goed glas
w��n b�� de De4dames. Uren spelen we er
spellet�es. Elke keer weer een andere u�t de
g�gant�sche spellet�eskast d�e h�er staat. Een
lekker borrelhap�e erb��, nog een w��nt�e en dan
toch maar bl��ven hangen voor weer zo'n
heerl��ke maalt��d. 

ETEN
Uitmuntend eten 

Op een rust�ge plek aan de Langestreek v�nd �e
De4dames. Naast het grote, maar toch gezell�ge,
bu�tenterras �s er b�nnen plek voor een fl�nke
hoeveelhe�d mensen. De bar en het
drankenkab�net als eyecatchers maar ook de
robuuste �nr�cht�ng maken d�t tot één van de
moo�ste restaurants van het e�land. 



LOCATIE

MENU

UNIEK

PAAL 3

B�� een strandtent hoort ook een strandtent-
menu. Geen poespas of b��zondere gerechten,
maar fr�sse b�ert�es, brood�es bockworst,
gemberthee en verse taart�es. Noth�ng more,
noth�ng less. �deaal voor een lunch na �e
strandwandel�ng of voor een u�tzonderl��k
lange, want zo gaat dat h�er, m�ddagborrel. 

H�er kom �e n�et 1 of 2 keer t��dens �e vakant�e,
maar gewoon �edere dag. Of dat nou �s omdat �e
k�nderen dan zo heerl��k �n het zand kunnen
spelen óf omdat ��� z�n hebt �n een extra reden
voor een borrel maakt dan n�et u�t. Wees dus n�et
verbaasd als �e aan het e�nde van de week �edereen
op het terras kent.

LIVE MUZIEK & MORE

�n deze zomer organ�seert �elly F�sh meerdere
avonden l�ve muz�ek b�� Paal 3. U�teraard z��n de
kaart�es b�nnen no-t�me u�tverkocht. Zomer-
avonden kunnen zo ongeveer n�et beter worden.
Het en�ge dat �e moet doen om dat mee te
maken �s het kopen van een kaart�e. 

Note: Paal 3 �s �n de w�nter gesloten. 

ETEN
De enige échte s

trandtent op Sch
ier

De en�ge strandtent d�e écht op het strand staat
�s Paal 3. Zoals de naam al doet vermoeden �s
deze strandtent gebouwd op palen zodat de zee
er vr�� onder door kan stromen b��
(u�tzonderl��k) hoog water. Heeft deze plek het
moo�ste u�tz�cht van alle restaurants op Sch�er?
Zonder tw��fel! 
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Pracht�g �nger�chte w�nkels
verwelkomen vakant�egangers d�e
op zoek z��n naar �ets moo�s voor
z�chzelf óf de ander.

't Peperhús�en

Kunstfaam

Kleur aan Zee

'T Wente

Onder ze�l 

Drog�ster�� Streek 56

Kolste�n l�festyle & boeken

Supermarkt Spar

VVV Sch�ermonn�koog w�nkel

Vrouwe �akoba

Bakker�� Schuthof

Op Sch�ermonn�koog v�nd �e geen

onpersoonl��ke of grote w�nkels. De w�nkels

d�e �e h�er v�ndt stralen pass�e en sfeer u�t.

Enthous�aste ondernemers d�e �ets van

z�chzelf w�llen laten z�en én daarmee

weggeven aan de vakant�egangers. Alle

w�nkels even op een r��t�e en m��n

persoonl��ke favor�eten op de volgende

bladz��den. 

w�nkelen
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Welkom �n het w�nkelt�e met een verhaal. Dat wat nu een nostalg�sch

snoepw�nkelt�e �s was �arenlang een bakker�� waar men�g e�lander brood en

 (e�lander) koeken kocht. 

Wanneer Astr�d met haar man en k�ds �n 2005 verhu�st

naar het hu�s met het 'oude bakkersw�nkelt�e' �s ze n�et

d�rect van plan er een w�nkel te beg�nnen. Toch v�ndt

ze het zonde voor het dorp wanneer er n�ets met het

w�nkelt�e wordt gedaan.  `t Peperhùs�en snoepgoed &

lekkers �s geboren en �s nu n�et meer weg te denken u�t

de M�ddenstreek. Zodra �e `t Peperhùs�en b�nnenstapt

heb �e het �dee dat �e terug bent �n de t��d. Grote potten

met snoep en een ant�eke kassa z��n de pronkstukken

van deze w�nkel. En bere�d �e vast voor: �n de zomer

kunnen h�er lange r��en staan. Zo popula�r �s d�t

w�nkelt�e dus!

`T PEPERHÙSJEN

Adres: M�ddenstreek 42

Webs�te: 't Peperhùs�en 

SHOP

https://www.reistop5.com/
https://peperhusjen.nl/
https://peperhusjen.nl/
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Geloof me, wanneer �e h�er b�nnen komt dan komen de oh's en ah's vanzelf u�t �e

mond rollen. Wat een pracht van een w�nkel, met net zulke sch�tterende spullen. 

'T WENTE

Het �nr�chten van een w�nkel �s een

kunst opz�ch en één d�ng kan �k �e

vertellen: dat kunnen ze h�er. B�� deze

moderne woonw�nkel koop �e de moo�ste

kadoot�es voor �emand anders, of nog

beter: voor �ezelf. Van s�eraden met zand

en  Sch�ermonn�koogposters tot h�ppe

tassen: �e v�ndt het er allemaal. Een

rat�etoe aan  spullen voor een fash�onable

�nter�eur met een strandacht�ge tw�st.  
Adres: Langestreek 64

Webs�te: 'T Wente

https://www.reistop5.com/
https://www.t-wente.nl/


Omdat shoppen t��dens �e vakant�e nóg leuker �s dan normaal en �e noo�t genoeg

kled�ng hebt. Kleur aan Zee voldoet prec�es aan de wens d�e ��� hebt. �n de

zomermaanden een lucht�g �urk�e, �n de w�ntermaanden de �deale feestoutf�t. 
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Maar, dat �s nog n�et alles. Want als �e

denkt dat het met kled�ng klaar �s, heb �e

het m�s. Kleur aan Zee �s namel��k ook

een l�festyle w�nkel. H�er koop �e van

alles voor �e �nter�eur. Typ�sch zo'n

gevallet�e van: mag �k m�ssch�en alles

�npakken en meenemen? Nog een moo�

fe�t�e: b�� Kleur aan Zee staat fa�rtrade

hoog �n het vaandel. �n de kled�ngrekken

v�nd �e dan ook vooral merken d�e op een

duurzame man�er z��n gemaakt. Dat

maakt het nog leuker om h�er te shoppen. 

KLEUR AAN ZEE

Adres: Langestreek 15

Webs�te: Kleur aan Zee

https://www.reistop5.com/
http://www.kleuraanzee.nl/


De grootste fout d�e �e kunt maken t��dens �e bezoek�e aan Sch�ermonn�koog? N�et

even b�nnen hoppen b�� KunstFaam. �n elk hoek�e v�nd �e h�er �ets moo�s en un�eks.
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Kunstfaam �s een open atel�er, maar laat

deze naam n�et drempelverhogend wer-

ken. Creat�ef bre�n Klas�ena Soepboer �s

de opr�chtster van deze w�nkel. Ze vult

Kunstfaam n�et alleen met br�l�ante e�gen

kunstwerken maar ze verkoopt ook d�e

van anderen. Klas�ena weet prec�es waar

ze vandaan komen en door w�e het �s

gemaakt. Ben �e zelf creat�ef? Dan koop

�e h�er allerle� mater�alen om zelf mee

aan de slag te gaan. Van alle markten

thu�s dus deze moo�e w�nkel! 

Adres: Badweg 5

Webs�te: Kunstfaam

KUNSTFAAM

https://www.reistop5.com/
http://kunstfaam.klasiena.nl/
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Hoe vaak �k wel n�et de vraag
heb gekregen 'verveel �e �e
noo�t op zo'n kle�n e�land?' �k
zal heel eerl��k z��n: �k heb me
nog noo�t ergens zo we�n�g
verveeld als op
Sch�ermonn�koog. Moet �e
nagaan hoe het �s wanneer �e
er op vakant�e bent... 

act�v�te�ten

Op Sch�ermonn�koog �s alt��d �ets te doen.

Of het nu zomer, w�nter, herfst of lente �s.

Met name �n de natuur �s er ontzettend veel

te ontdekken. Elk se�zoen brengt �ets

b��zonders met z�ch mee en daardoor voelt

zelfs hetzelfde wandelpad steeds anders.

Maar of �e nu een natuurl�efhebber bent, van

strandact�v�te�ten houdt of creat�ef bent: op

elk geb�ed �s er voor �edereen �ets. Lees snel

met me mee.
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KUNST ATEL�ER SCH�ERMONN�KOOG

Tussen zee, du�n en strand staat deze
waanz�nn�ge oude streekbus geparkeerd. De
plek �s un�ek: door de we�dse omgev�ng en
het u�tz�cht op zee voel �e �e verbonden met
de natuur. Een betere plek voor een
sch�lderbus bestaat n�et! 

OUDE STREEKBUS

Wanneer  �e doet wat �e gelukk�g maakt
kr��g �e mensen zoals e�genaresse �eannette.
H�er �s z�� �n haar element en haar
enthous�asme deelt ze met �ou. Haar
belangr��kste adv�es voor het sch�lderen?
Gewoon ontspannen en met �e voeten �n
het zand staan. Dan komt de rest vanzelf. 

GEDREVEN & ENTHOUSIAST
Dat d�t een hele f��ne plek voor 'grote
mensen' �s spreekt voor z�ch. Maar ook voor
k�nderen �s d�t een walhalla. Lekker creat�ef
bez�g z��n, een glas ran�a dr�nken en spelen
met een penseel. Z�� bl��, ��� bl��. 

IDEAAL MET KIDS

ACT�V�TE�TEN

Webs�te: Kunst Atel�er Sch�ermonn�koog

https://www.reistop5.com/
http://www.atelierschier.com/
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YOGA SCH�ERMONN�KOOG

Yoga op het vasteland �s heerl��k, maar
geloof me: yoga op het moo�ste strand van
Nederland �s next level. Slu�t �e ogen, voel de
w�nd langs �e gez�cht str��ken en lu�ster naar
het ru�sen van de zee. Absoluut fantast�sch!

DE LOCATIE

Yoga docent �os�ne zorgt prec�es voor
datgeen wat �e met yoga w�lt bere�ken: �n
contact komen met �e e�gen l�chaam en
stress reduceren. Een les duurt 1,5 uur
waardoor �e h�er ook echt de t��d voor hebt.

PERFECTE YOGA DOCENT
De yoga lessen v�nden �n het zomerse�zoen
plaats op het strand. �n de w�nter wordt er
b�� moo� weer een plek�e bu�ten gezocht en
anders w��kt ze u�t naar een goede
b�nnenplek. Wanneer �e mee w�lt doen, kun
�e haar het makkel��kst even appen!

PRAKTISCH

ACT�V�TE�TEN

Webs�te: Yoga Sch�ermonn�koog

https://www.reistop5.com/
http://josineolgers-kindercoach.nl/yoga2/
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BY CHR�S OP SCH�ER

De hele dag op het strand l�ggen �s heerl��k,
maar u�te�ndel��k w�l �e ook gewoon nog
een act�v�te�t doen. By Chr�s op Sch�er v�nd
�e op het strand vlakb�� Paal 3. Voor
adrenal�ne-�unk�es �s er h�er genoeg te doen,
maar ook wanneer �e rust�g w�lt suppen.

BY CHRIS OP SCHIER

�a, �e kunt h�er blokarten (love �t!), suppen
en vl�egeren. Maar dat �s n�et het en�ge. By
Chr�s op Sch�er heeft ook b��zondere 
 act�v�-te�ten zoals exped�t�e
Sch�ermonn�koog (all �n the name) en
buggy k�ten.

DIVERS AANBOD
We w�llen allemaal graag d�ngen leren van
�emand d�e vr�endel��k, vrol��k en goed �s �n
z��n vak. Toch? Dat hele pakket v�nd �e h�er.
Of �e nou van 'the man h�mself' of van één
van de anderen les kr��gt; ze doen het
allemaal met evenveel pass�e en kenn�s. 

GOEDE INSTRUCTEURS

ACT�V�TE�TEN

Webs�te: By Chr�s op Sch�er

https://www.reistop5.com/
https://www.bychrisopschier.nl/
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By Chr�s op Sch�er organ�seert ook bedr��fs-, team- en fam�l�e u�t�es. Ben ��� helemaal

fan van Sch�ermonn�koog dan kan �e �e collega's, vr�enden of fam�l�e op deze speelse

man�er kenn�s laten maken met d�t moo�e e�land. 

ACT�V�TE�TEN

https://www.reistop5.com/
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DE TU�N NAAST DE BRAND�NG

Zo'n grote pluktu�n �s toch wel een un�cum
�n Nederland. Met z�el en zal�ghe�d wordt
er door de e�genaresse en een aantal
medewerkers gewerkt om de pluktu�n te
onderhouden. Door de pluktu�n leer �e eten
wat het se�zoen �e brengt. Fantast�sch! 

UNIEK

Wanneer �e het erf van de pluktu�n op
wandelt kom �e terecht �n een oase. Het �s
er st�l, de bloemen z��n er weelder�g en de
verse aardbe�en vragen er om geplukt te
worden. Heb �e t��d over? Steek dan de
handen u�t de mouwen en help �n de
pluktu�n!

FIJNE PLEK OM TE ZIJN
Woon �e op het e�land dan kan �e een
'abonnement' nemen op de pluktu�n en
kr��g �e elke week een tas vol verse groenten,
fru�t en kru�den. Ben �e op vakant�e, k��k
dan naar de vlagget�es wat er geplukt mag
worden en ga lekker op pad om �e
avondeten te verzamelen. Mag�sch! 

BLOEMEN, GROENTEN & KRUIDEN

ACT�V�TE�TEN

Webs�te: De Tu�n naast de Brand�ng

https://www.reistop5.com/
https://detuinnaastdebranding.nl/
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NATUUR & EXCURS�ES

�e bezoekt Sch�ermonn�koog voor de gezell�ge dorpskern, de leuke restaurant�es, pracht�ge
vakant�ehu�s�es en het u�tgestrekte strand. Maar w�st �e dat het grootste gedeelte van
Sch�ermonn�koog u�t Nat�onaal Park bestaat? D�t betekent dat d�t een natuurgeb�ed �s en beheerd
wordt door Natuurmonumenten. Het u�te�ndel��ke doel �s het beschermen van een heel b��zonder
stuk natuur. En e�genl��k mag �e Sch�ermonn�koog n�et verlaten voor �e daar wat meer van hebt
gez�en. �k beloof �e, het maakt het kle�nste Waddene�land van Nederland nog un�eker.

Natuurmonumenten vervult dus een hele belangr��ke rol op Sch�ermonn�koog. Z�� zorgen ervoor dat
planten en d�eren een groter leefgeb�ed kr��gen. Ook �s het hele Waddengeb�ed �n 2009 door
UNESCO erkend als Werelderfgoed. De g�dsen van Nat�onaal Park Sch�ermonn�koog hebben ook een
belangr��ke taak, want alle kenn�s over d�t e�land en het Nat�onaal Park delen z�� weer met de
Sch�ermonn�koog bezoekers. Deze kenn�s �s belangr��k om te zorgen dat vakant�egangers én e�landers
zorgvuld�g omgaan met de natuur. W�l �e h�er meer over weten? Check dan de webs�te van
Natuurmonumenten en d�e van Nat�onaal Park Sch�ermonn�koog. 

NATIONAAL PARK SCHIERMONNIKOOG

NATUURMONUMENTEN

ACT�V�TE�TEN

https://www.reistop5.com/
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/nationaal-park-schiermonnikoog
https://www.np-schiermonnikoog.nl/


VOOR DE K�DS
D�t �s een geweld�ge excurs�e voor
k�nderen. Samen zoeken naar het leven
op de Wadbodem en ban�eren door de
modder. Beter gaat het n�et worden! 

Volwassenen €10,-
K�ds €5,- 

KOSTEN

Met m��n voeten �n de modder staar �k naar

een paar overvl�egende lepelaars. De geur

van het Wad �s �ntens, maar op een bepaalde

man�er toch lekker. �n gedachten verzonken

hoor �k de g�ds m��n naam roepen: 'He�d�,

kom �e ook? W�� lopen al door'.

T��dens  de excurs�e van Nat�onaal Park

Sch�ermonn�koog voel �k me n�et alleen

meer verbonden met de natuur, maar leer

�k ook een hele hoop. De zu�dkant van

Sch�ermonn�koog �s pracht�g en we

wandelen over de kwelders naar het Wad.

Op de kwelder groe�en planten d�e tegen

zout kunnen zoals lamsoor en zeekraal.

�ets verderop �n het Wad v�nden we

wadp�eren, krabbet�es en mossels. De

Waddenzee �s un�ek en deze excurs�e �s

daarom fantast�sch om te doen. 

Excurs�e: op de grens
van wad & kwelder

De t��den van deze excurs�e z��n elke dag
anders. B�� slecht weer kan de excurs�e
geannuleerd worden. 

Check de webs�te van
natuurmonumenten voor �nformat�e en
de agenda. 

MEER �NFORMAT�E
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Facts
T��DEN

ACT�V�TE�TEN

https://www.natuurmonumenten.nl/agenda?locatie=N_289&page=1
https://www.reistop5.com/


OP ONTDEKK�NGSTOCHT OP HET WAD
Tussen wad & kwelder



STERREN KIJKEN 

Sch�ermonn�koog �s de
donkerste plek van Nederland.

Kan �e �e voorstellen hoe de
sterrenhemel er op een heldere

avond u�tz�et? R�cht �e bl�k
omhoog en lu�ster naar verhalen

over het Melkwegstelsel. 

In de avond

NOG MEER INTERESSANTE EXCURSIES

TREKVOGELWANDELING 

Bezoek �e Sch�ermonn�koog �n
september of oktober? Ga dan
zeker mee met de trekvogel-
wandel�ng onder begele�d�ng
van een boswachter. �n deze

maanden �s de vogeltrek
namel��k op volle toeren. Un�ek! 

Paar maanden per jaar
JUTTERSTOCHT

Het strand �s voor �edere �utter
een waar parad��s. Ga met

elkaar op zoek naar
aangespoelde schatten u�t de

zee. Krabben, schelpen, kwallen,
maar w�e weet ook wel

flessenpost... Spannend! 

Met de kids

VOOR �EDER WAT W�LS

Er is meer...
D�t z��n natuurl��k nog lang n�et alle
excurs�es d�e worden aangeboden door
Natuurmonumenten / Nat�onaal Park
Sch�ermonn�koog. Bek��k de webs�te van
Natuurmonumenten eens en scroll door
alle excurs�es. Er z�t voor �edereen wel
�ets gesch�kts tussen! 

Check h�er de excurs�e agenda van
Natuurmonumenten.
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https://www.natuurmonumenten.nl/agenda?locatie=N_289&page=1
https://www.reistop5.com/


DE OVERTU�NEN VAN SCH�ER
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De huizen op Schiermonnikoog staan bekend om hun prachtige overtuinen. Wandel door de knusse
straatjes en vergaap je aan de enorme tuinen. Met respect voor de privacy van de bewoners natuurlĳk!

https://www.reistop5.com/
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D�t e�land heeft meer
vakant�ehu�zen dan gewone
hu�zen. De keuze �s dus reuze.  
B�� al �ouw wensen past een
pracht�g vakant�ehu�s�e. 

Er �s zoveel te ontdekken op Sch�ermon-

n�koog dat �e aan een dag�e e�genl��k n�et

genoeg hebt. Gelukk�g z��n er ontzettend

veel leuke overnacht�ngsplek�es op d�t

e�land. Van hu�s�es �n de du�nen met u�tz�cht

op de vuurtoren tot e�landerhu�s�es met een

bedstee: �e v�ndt het h�er allemaal. Ben �e een

l�efhebber van kamperen? Ook dan ben �e op

Sch�ermonn�koog op de �u�ste plek! M��n

persoonl��ke favor�eten heb �k op de

volgende pag�na's voor �e op een r��t�e gezet.

overnachten

WWW . R E I S T O P 5 . C OM 2 8
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Vakant�ehu�s Du�nR�f l�gt aan een rust�g wegget�e, verscholen �n de du�nen. Vanaf het n�euwe terras
aan de achterkant heb �e een un�ek u�tz�cht op de vuurtoren. Roofvogels vl�egen voorb�� en fazanten
en kon��nen lopen rond het hu�s. Het �nter�eur �s heerl��k e�gent��ds en het hu�s�e �s voorz�en van alles
wat �e nod�g hebt voor een ontspannen en onbezorgde vakant�e. Zoek ��� een h�p plek�e m�dden �n de
natuur maar tóch vlakb�� het dorp? Dan �s d�t een echte aanrader!

Meer �nformat�e: webs�te vakant�ehu�s Du�nr�f 

UNIEK UITZICHT

VAKANT�EHU�S DU�NR�F

IMPRESSIE

SLAPEN

6

https://www.reistop5.com/
https://duinrif.wordpress.com/
https://duinrif.wordpress.com/
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M�dden �n het p�ttoreske centrum v�nd �e het typ�sche e�landerhu�s Ut en Thús. Vanu�t de won�ng
k��k �e u�t over de oude dorpsstraat 'de M�ddenstreek'. Voor verse brood�es hoef �e alleen de weg maar
over te steken en �e staat b�� de ambachtel��ke bakker. Maar dat �s n�et de en�ge reden waarom �k d�t
hu�s�e deel. De �nr�cht�ng van d�t 'vers van de pers' verbouwde hu�s�e �s namel��k fantast�sch. De
moderne keuken staat sch�tterend b�� de authent�eke bakstenen muur. De houtkachel �n de
woonkamer en de wastafel �n de badkamer z��n ook echte eye-catchers. Een super f��ne plek voor �e
vakant�e op Sch�ermonn�koog! 
Meer �nformat�e: webs�te Waddenrust 

EILANDERHUIS

VAKANT�EHU�S UT & THUS

IMPRESSIE

SLAPEN

4

https://www.reistop5.com/
https://www.vakantiehuisjeswaddenrust.nl/nl/
https://www.vakantiehuisjeswaddenrust.nl/nl/
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Lyd�a �s nog zo'n fantast�sch vakant�ehu�s. Opmerkel��k z��n de grote ramen waardoor het b�nnen
voelt als bu�ten. De du�nen rondom het hu�s geven de gewenste pr�vacy, maar toch voel �e �e h�er één
met de natuur. Ook b��zonder: het hu�s �s verbouwd tot energ�ezu�n�g hu�s en �s volled�g n�euw
�nger�cht. Vanu�t de ru�me woonkamer loop �e zo het terras op en vanaf daar de du�nen �n. De
badkamer heeft een �nloopdouche met z�tgelegenhe�d waardoor d�t hu�s ook voor oudere mensen, of
mensen d�e slecht ter been, z��n goed passend �s. 
Meer �nformat�e: webs�te vakant�ehu�s Lyd�a

VAKANT�EHU�S LYD�A

DUURZAAM & LICHT

IMPRESSIE

SLAPEN

6

https://www.reistop5.com/
https://www.lydia-schiermonnikoog.nl/
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D�t l�eve en knusse natuurhu�s�e v�nd �e aan de Badweg r�cht�ng het strand. Dat �s toch e�genl��k wat
�e als vakant�eganger w�lt? �e f�ets opstappen en b�nnen een paar m�nuten met �e voeten �n het zand
staan. Het tu�nhu�s�e �s �nger�cht als een T�ny House met een romant�sche bedstee en een moderne
badkamer met douche en to�let. Naast een d�epe voortu�n, waardoor �e veel pr�vacy hebt, �s er ook
nog eens een ru�me achtertu�n. Zowel het dorp, de du�nen, als het strand z��n gemakkel��k te voet te
bere�ken. 
Meer �nformat�e: webs�te Waddenrust

ROMANTISCH

TU�NHU�S�E WADDENRUST

IMPRESSIE

SLAPEN

2
 

https://www.reistop5.com/
https://www.vakantiehuisjeswaddenrust.nl/nl/
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Vakant�ehu�s 'Baa� van Matanzas' l�gt aan de Badweg, prec�es tussen het dorp en het strand �n. Het
hu�s �s ru�m en comfortabel. Er �s een f��ne openhaard voor de koudere dagen. Het terras aan de
z��kant van het hu�s grenst aan de du�nen, waardoor �e w�ndst�l kunt gen�eten van zon en rust.
U�tgebre�de hangmatsess�es horen h�er b�� de gem�ddelde vakant�e. De keuken �s voorz�en van de
nod�ge spullen om lekker te kunnen koken en bakken. Vervelen hoef �e �e h�er ook n�et. Zeker n�et
met de gevulde boeken- en spellet�eskast. 
Meer �nformat�e: webs�te Baa� van Matanzas

DUINGEVOEL

BAA� VAN MATANZAS

IMPRESSIE

SLAPEN

6
 

https://www.reistop5.com/
https://op-schiermonnikoog.nl/-/Vakantiehuis.Baaivanmatanzas/6-persoons-huis-aan-de-Badweg-op-schiermonnikoog
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De absolute crème de la crème onder de vakant�ehu�zen op Sch�ermonn�koog �s Kar 13. Door de vele
ramen �n het hu�s �s het van b�nnen ru�m en l�cht. Het grote overdekte terras geeft �e het gevoel dat �e
ergens op een ver-weg-bestemm�ng bent. Zwoele zomeravonden breng �e nergens l�ever door dan h�er,
�n de grote tu�n rondom Kar 13. �n de w�nter kru�p �e met elkaar op de grote hoekbank en gen�et �e
van een kn�sperend haardvuurt�e met een goed glas w��n. Of �e Kar 13 nou bezoekt met vr�enden of �e
gez�n, het �s voor alle samenstell�ngen even gesch�kt. Een sch�tterende vakant�estek!

Meer �nformat�e: webs�te Kar 13

LUXE & UNIEK

VAKANT�EHU�S KAR 13

IMPRESSIE

SLAPEN

6

https://www.reistop5.com/
https://www.airbnb.nl/rooms/32314554?source_impression_id=p3_1599667058_3HGVMC9cnIHqAE3i
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Op een hele andere, maar toch net zo b��zondere plek, v�nd �e vakant�ehu�s Op 'e Ree. Un�ek �s het
u�tz�cht op de polder, de zeed��k en zelfs het Wad. Maar m�nstens net zo un�ek z��n toch wel de v�er
slaapkamers waarvan dr�e met een en su�te badkamer. �k bedoel, wanneer �e op vakant�e bent mag het
best een beet�e luxe z��n, toch? De grote tu�n met aan de voorkant de bedr��v�ghe�d van
Sch�ermonn�koog maar aan de z��- en achterkant rust en pr�vacy �s heerl��k. B�nnen een m�nuut sta �e
�n de dorpskern voor het échte Sch�ermonn�koog gevoel. 
Meer �nformat�e: webs�te Op 'e Ree

LUXE & UNIEK

VAKANT�EHU�S OP 'E  REE

IMPRESSIE

SLAPEN

8

https://www.reistop5.com/
http://www.operee.nl/
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Aan de stat�ge Langestreek v�nd �e het sch�tterende e�landerhu�s T�etsch�a. Voor �edereen d�e houdt
van knusse hu�s�es �s d�t een heerl��k plek�e. Naast de gunst�ge locat�e �s de bedstee zonder tw��fel het
meest b��zondere aan d�t hu�s�e. H�er laat �e �e k�nderen �n slapen óf �e k�est er toch maar voor om er
st�ekem zelf �n te gaan l�ggen. Authent�eke deta�ls z��n bewaard gebleven, maar toch �s het hu�s�e van
alle gemakken voorz�en. Ben �e nog n�et eerder op Sch�ermonn�koog geweest dan �s e�landerhu�s
T�etsch�a de �deale plek om kenn�s te maken met het e�land. 

Meer �nformat�e: webs�te e�landerhu�s T�etsch�a 

KNUSSE BEDSTEE

E�LANDERHU�S T�ETSCH�A

IMPRESSIE

SLAPEN

4

https://www.reistop5.com/
https://op-schiermonnikoog.nl/-/Vakantiehuis.Tietschia/4-persoons-vakantiehuis-in-het-dorp-op-schiermonnikoog
https://op-schiermonnikoog.nl/-/Vakantiehuis.Tietschia/4-persoons-vakantiehuis-in-het-dorp-op-schiermonnikoog
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Naar  Sch�ermonn�koog ga �e voor ru�mte, rust, natuur en ontspann�ng. En prec�es dat kan �e als
kampeerl�efhebber v�nden op camp�ng Seedune. H�er heb �e veel ru�mte rondom �e tent. De
camp�ngplaatsen l�ggen tussen de bomen of �n een du�npan. 's Avonds �s het er romant�sch en zwoel,
met de vele tenten met lamp�es, het geroezemoes en de fr�sse avondlucht. Op de f�ets ben �e zo �n het
dorp of op het strand en vanaf de camp�ng loop �e ook zo de bossen �n. Het zal �e n�ets verbazen dat
de camp�ng net zo popula�r �s als de vakant�ehu�s�es en dat reserveren noodzakel��k �s. Reserveer dus
op t��d, want ook op Sch�ermonn�koog �s w�ldkamperen verboden. 
Meer �nformat�e: webs�te Camp�ng Seedune

SCHITTERENDE DUINCAMPING

CAMP�NG SEEDUNE

IMPRESSIE

SLAPEN

https://www.reistop5.com/
https://www.seedune.nl/index.html


KOFFIE BĲ VD WERFF

SCHIERSE HIPPO KOPEN

TANDEM HUREN

MUST-DO'S OP SCH�ERMONN�KOOG

Waar �n Nederland kan �e koff�e dr�nken voor
€0,80 �n een entourage van nostalg�ek en
gemoedel��khe�d? �nderdaad, alleen b�� hotel van
de Werff. H�er word �e bed�end door dames en
heren strak �n pak. Een heuse ervar�ng. 

Echte Sch�ermonn�koogse b�ert�es met een
vleug�e du�ndoorn. Deze moet �e proeven! D�t
b�er �s op ambachtel��ke w��ze gebrouwen door
de m�crobrouwer�� De Sater �n Nazareth en te
koop �n de meeste horecazaken van Sch�er-
monn�koog.

Super kneuter�g, maar dat maakt het echt n�et
m�nder leuk. Stap samen op de tandem en ga op
ontdekk�ngstocht op het moo�e f�etse�land
Sch�ermonn�koog. Broodpakket�e mee en klaar
ben �e. Maar dat laatste �s u�teraard een grap, want
�e f�etst natuurl��k naar de Marl��n. 

Maud maakt graag mensen gelukk�g met de dr�e
d�ngen d�e ze het l�efste doet: bakken, koken en
sporten! Ze maakt heerl��ke taarten &
ontb��t�es, maar ze verzorgt ook bootcamplessen
en geeft personal tra�n�ng. Alles draa�t om
balans, n�etwaar? Heb ��� een bezoek�e aan
Sch�ermonn�koog gepland, denk dan zeker aan
Made by Maud.

MADE BY MAUD

E�genl��k �s alles op Sch�ermonn�koog een 'must-do'. Maar er z��n

wel een aantal d�ngen, bekend en onbekend, d�e �e toch echt n�et

mag overslaan t��dens �e bezoek�e aan Sch�ermonn�koog. 



MASSING MASSAGE

BALGEXPRES

VROUWE JAKOBA

GOUDEN T�PS

B�� u�tstek dé plek om even helemaal te
ontspannen. Barbara �s een u�tstekende masseuse
d�e prec�es de massage b�edt d�e ��� nod�g hebt.
Met alle ople�d�ngen en d�ploma's d�e ze heeft kan
d�t ook b��na n�et anders. Reserveer op t��d, want
vol �s vol!

Als er één excurs�e veel geboekt wordt op
Sch�ermonn�koog �s het de E�lander Balgexpres
wel. Deze tractor, met daarachter een
buswagen, r��dt over het strand naar de
Oostkant van het e�land. H�er �s de we�dshe�d
un�ek en �s het spotten van zeehonden eerder
regel dan u�tzonder�ng.

N�et alleen omdat ze h�er de beste gevulde e�eren
van de wereld verkopen, maar vooral omdat �e
h�er ook na slu�t�ngst��d van de Spar nog fles�es
w��n kunt halen. Én omdat �e h�er p�zza kunt
bestellen wanneer �e geen z�n hebt om te koken
maar wel 'thu�s' w�lt eten. Al met al: favor�et
w�nkelt�e! 

Onm�sbaar �n elke plaats, dus zo ook op
Sch�ermonn�koog. H�er weten ze alles over d�t
e�land en geen vraag �s te gek! Of �e nou een
excurs�e w�lt reserveren, op zoek bent naar een
overnacht�ngsplek óf w�lt weten hoelaat de bus
ook alweer gaat (z�e bord�es aan de weg maar
oké), h�er weten ze het! 
Webs�te VVV Sch�ermonn�koog

VVV SCHIERMONNIKOOG

https://www.vvvschiermonnikoog.nl/


J A ,  I K  W I L  E E N  D O N A T I E
D O E N  ( K L I K  H I E R )

De afgelopen maanden heb �k met ontzettend veel plez�er gewerkt aan d�t e-book. �k heb
ondernemers bezocht, foto's gemaakt en uren gewerkt aan de vormgev�ng en �nhoud. D�t e-
book heb �k met l�efde aan �e gegeven en �k hoop dat het �e heeft geïnsp�reerd en
gemot�veerd Sch�ermonn�koog (opn�euw) te bezoeken. Het e-book levert vr��wel geen
opbrengsten op, mocht �e een donat�e w�llen doen dan �s dat ontzettend welkom. �k zou �e er
heel dankbaar voor z��n!

VANU�T L�EFDE VOOR
SCH�ERMONN�KOOG & �OU

https://reistop5.com/bedankt-dat-je-een-donatie-wilt-doen/


N A A R  R E I S T O P 5 . C O M

Heb �e genoten van d�t e-book en w�l �e meer re�s�nsp�rat�e opdoen? Kl�k dan vooral

door naar m��n webs�te. Voor vragen kan �e een ma�l sturen naar: �nfo@re�stop5.com. �k

sta alt��d open voor �nteressante samenwerk�ngen. 

OP ZOEK NAAR MEER
�NSP�RAT�E?

https://www.reistop5.com/
https://www.facebook.com/reistop5
https://nl.pinterest.com/bbcb351eb9d6b368d396309e8bde51/
https://www.instagram.com/reistop5
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