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Onze huisjes op de Waddeneilanden 

 

Aquarius 
Ameland 

Vakantiewoning Aquarius ligt 
midden in de duinen, links 

van de Strandweg, op ca. 
500 meter van het 

Noordzeestrand en biedt 
veel privacy. De woning ligt 

ook op wandelafstand van 
Nes.  

 

Bambi Ameland Deze mooie ruime 

vakantiewoning ligt tussen 
Nes en Buren, op ca. 400 

meter van het 
Noordzeestrand. Bij de 

woning kan een auto worden 
geparkeerd. De woning is 

ook per bus bereikbaar. 

Vanuit de woning loop je zo 
de duinen in naar het 

strand. 
 

 

Om Aest 
Terschelling 

Dit zomerhuisje ligt ca. 2,5 
km ten noorden van 

Midsland, direct grenzend 
aan het duingebied vlakbij 

zee, op een ruim eigen 

terrein. Bij het huisje kan 
een auto geparkeerd 

worden. Er is een bushalte 
aan het einde van de 

Heereweg, ca. 5 minuten 
lopen vanaf het huisje. 

 

 

De Keet 

Terschelling 

Deze zomerwoning staat 

naast het terrein van het 
pompstation en achter de 

tennisbaan. Het heeft een 

eigen toegangspad vanaf de 
Longway, maar is ook via 

het terrein van het 
pompstation te bereiken. 

Daar kan ook een auto 
geparkeerd worden. De 

woning ligt ca. 10 minuten 
lopen vanaf het dorp. 

 
 

Momenteel wordt De Keet 

vernieuwd, hou onze website 
in de gaten. 
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Deka Vlieland Deze in 2013 opgeknapte 
woning ligt vlakbij zee in het 

bungalowpark Vliepark, 

direct grenzend aan het 
duingebied, op een ruim 

eigen terrein. Er is een 
bushalte tegenover het 

huisje.  Je loopt zo de 
duinen in en bent dus ook 

snel op het strand. 
 

 

Op ‘e Hichte 

Vlieland 

Dit zomerhuisje ligt vlakbij 

zee met uitzicht over bos en 
duin en een groot deel van 

Duinkersoord. Er is een 
bushalte op vijf minuten 

loopafstand, aan het einde 
van de Badweg of in het 

Vliepark. 
  

De Utflecht 
Schiermonnikoog 

De twee-onder-een-kap 
woning op Schiermonnikoog 

wordt vooral gewaardeerd 

door de natuur- en 
rustzoekers. Er zijn 

openslaande deuren naar 
het zonnige terras, de 

woonkamer is vergroot en 
ook de slaapkamers zijn 

aangepakt. Heerlijk genieten 
dus op dit mooie eiland. Een 

fijne wandeling door de 
duinen naar het strand of 

lekker met een boek in de 
luie stoel op het terras, wat 

wil een mens nog meer? 
 

 

 


