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Welkom 

Welkom in Het Zeeroosje en in Paesens-
Moddergat. Welkom in dit prachtige 
Waddengebied. We hopen dat jullie een 
heerlijk verblijf hebben en kunnen genieten 
van alles wat hier geboden wordt. 


In dit gastenboek vind je veel informatie. 
Over het gebruik van dit vakantiehuis, over 
de omgeving en over praktische zaken. Ook 
op onze website www.hetzeeroosje.nl vind 
je allerlei informatie. 

Aankomst 

Op de parkeerplaats voor Het Zeeroosje is 
plaats voor één auto. Als je terug de straat 
uitrijdt en dan links afslaat, vind je nog meer 
parkeerplaatsen, al zullen die regelmatig 
bezet zijn door andere bezoekers. Als je de 
straat terug uitrijdt en rechtsaf slaat, vind je 
net over het kruispunt nog meer 
parkeerplaatsen. 


Je hebt de sleutel in het sleutelkastje 
gevonden. In het halletje hangt een 
sleutelrekje met daaraan de sleutel van de 
schuur. Daar kun je de 2 fietsen vinden en 
eventueel je eigen fietsen stallen c.q. 
opladen. In het dorp zijn ook (elektrische ) 
fietsen te huur bij De Buorren Twa.

Verwarming 

Meteen als je binnenkomt, vind je aan de 
linkerwand de thermostaat. Met de grijze 
knop rechts (mode) kun je 3 standen 
selecteren: Zon (dagstand), Maan 
(nachtstand) en IJsster (Anti-vorst). Je kunt 
m.b.v. die grijze zelf de juiste stand instellen. 
De standaard-temperatuur is 19 graden en 
je zult merken dat de temperatuur in deze 
kleine huiskamer al snel behaaglijk is. Mocht 
je het toch nog koud hebben, kun je m.b.v. 
draaiknop de temperatuur verhogen. Op de 
website vind je de complete handleiding.

http://www.hetzeeroosje.nl








2

Licht 

In de gang vind je de lichtknoppen voor de 
overloop, de buitenlamp en het halletje. Er is 
ook een nachtlampje dat aangaat als het 
donker wordt. Ook op de overloop boven is 
een nachtlampje. In de huiskamer zijn 
meerdere lampen die zichzelf wijzen. Naast 
de bedsteedeur is de schakelaar voor de 
spotjes aan het plafond. Ook in de keuken 
wijst het zich vanzelf. Handig om te weten: 
Naast het gasfornuis is de schakelaar voor 
de buitenlamp op de patio. Boven vind je 
alle lichtknoppen vanzelf. Bij alle bedden 
hebben de lampjes een draaiknop om ze 
aan te zetten. 

Eettafel 

Standaard is de eettafel voor twee 
personen. Maar door de bladen onder het 
tafelblad uit te schuiven kun je er een vier- 
of vijf persoonstafel van maken. 

gebruik onderzetters voor glazen en warme 
voorwerpen om het tafelblad mooi te 
houden. In de lade van het tv-kastje liggen 
tafellakens en placemats. 

Je kunt stoelen uit de keuken nemen als je 
met meer dan twee personen wil zitten aan 
deze tafel. 

Onder het tafelblad, tegen de wand, vind je 
een stopcontact voor je laptop of zo. 

Boeken, schaken en wifi 

In de boekenkast in de huiskamer staan 
allerlei boeken, over het Waddengebied, 
romans en nog veel meer. 

Je hebt vast de schaaktafel zien staan: 
maak er a.u.b. gebruik van. 

In het hele huis en ook op de patio heb je 
wifi. Je zoekt in je telefoon naar

“De Wiel 11 Mesh” en het wachtwoord is 
Moddergat. 

Kaarsjes, lucifers en spelletjes 

In een van de twee verborgen kastjes bij de 
schouw vind je lucifers en kaarsjes. 

Onder in het t.v.-kastje vind je diverse 
gezelschapsspelletjes. 


T.v. en DVD-speler 

in de huiskamer staat een t.v.. 

Op HDMI 1 is de DVD-speler aangesloten. 
Je vindt DVD’s in het boekenkastje.

Op HDMI 2 is een Chromecast-apparaat 
aangesloten. Via je smartphone, tablet of 
laptop kun je allerlei app streamen naar de 
t.v. zoals Youtube en Netflix (als je daar zelf 
een abonnement op hebt. Jouw device 
herkent - als het goed is - de Chromecast 
en zo kun je die koppelen. 
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Badkamer 

De meeste dingen spreken voor zich in de 
badkamer. Alleen even een detail: De kranen 
van de wastafel gaan pas werken als je de 
knop naar je toe trekt. (Nog een souveniertje 
van de voormalige Duitse eigenaars…) 


Wasmachine 

Je kunt de wasmachine zo gebruiken. 

• Zet de kraan aan, doe de stekker erin. 

• Zet de wasmachine aan. 

• Druk op de knop voor de deksel.

• Open met de oranje handel de 

trommelklep

• Door op het metalen deksel te duwen, 

wordt de metalen trommel geopend.

• Doe dan de was erin. (Let op: Het is maar 

een kleine wasmachine, plm. de helft van 
de capaciteit van een normale.)


• Duw de metalen deksels weer dicht zodat 
ze in elkaar klikken. Zie afbeelding.


• Duw het andere deksel goed dicht. 

• Doe het wasmiddel en de wasverzachter 

in de lade naast het deksel en schuif de 
lade weer rustig dicht. Zie afbeelding.


• Sluit de klep van de wasmachine.

• Kies een programma en druk op start. 

• LET OP: Deze wasmachine is helemaal 

niet geschikt om modderige kleding te 
wassen na bijvoorbeeld een wandeling 
op het wad. Spoel dan eerst de 
modderige kleding goed uit in de 
groene emmer die in de schuur hangt. 
Dan pas in de wasmachine. 

• Zie je het lamp[je bij ‘Overdosering’ snel 
knipperen, dan is waarschijnlijk één van 
de twee deksesl van de trommel niet goed 
gesloten


• Wasmiddel en wasverzachter staan bij de 
wasmachine in de buurt. Op de website 
vind je de complete handleiding.

Wc 

Er zijn twee schakelaars: Een voor het licht, 
de andere voor de luchtafvoer.

Er staan 2 extra rollen toiletpapier. 

 

Er staat een afvalemmertje in de badkamer. 
Gelieve geen damesverband e.d. in de toilet 
te gooien om verstopping te voorkomen. 
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Het halletje 

Hier staat een tafel met folders met 
toeristische tips en het gastenboek. Hierin 
vind je de handleidingen enz. 

Er staat een fles wijn en een tegoedbon voor 
het koffie- en theehuis Yke Muoi voor je 
klaar.  

Aan de wand hangt een kaart van de 
omgeving: Kun je vast een beetje 
verkennen.

Achter het deurtje kun je je schoenen en 
laarzen opbergen. Hier vind je ook 
schoensmeer en borstels. 

In de meterkast liggen zekeringen mocht er 
een kapot gaan. Hier vind je ook een veger, 
veger en blik en extra schoonmaakmiddel 
en tasjes. Hier vind je ook een strijkijzer en 
een kleine strijkplank.

De keuken 

In principe is alles in de keuken aanwezig, 
behalve een vaatwasser en een diepvries: 
Servies, bestek, pannen, poetsspullen, een 
combi-oven, een mixer/blender, een 
gasfornuis, een Senseo-apparaat, een mini-
stofzuiger, kookgerei,….

Drinkglazen vind je in de huiskamer.

Het fornuis steek je aan door aan een van 
de knoppen te draaien en dan het kleine 
zwarte knopje in te drukken voor de 
ontsteking.

De afzuigkap gaat aan als je deze naar je 
toe trekt. 

De combi-oven (Op de website vind je de 
complete handleiding.):

• Micro-wave: 

• Druk 1x op toets MICROWAVE. Druk 

nogmaals om het vermogen in te stellen.

• Draai aan de knop TIMER/WEIGHT om de 

tijd in te stellen.

• Druk op START. 

• Hetelucht-oven:

• Druk op toets GRILL/CONV/COMBI: G1 

knippert

• Draai de knop TIMER/WEIGHT rechtsom: 

Kies de temperatuur door te draaien. 

• Druk op toets START/+30SEC/CONFIRM.

• De oven wordt voorverwarmd totdat deze 

begint te piepen. 

• Plaats je gerecht in de oven en sluit de 

deur. 

• Draai aan de knop TIMER/WEIGHT om de 

tijd in te stellen.

•  Druk op toets START/+30SEC/CONFIRM.


In de lades onder het aanrecht vind je 
allerlei spullen, zoals afval- en boterham-
zakjes, onderzetters, bestek enz.. 
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Kleine slaapkamer 

Hier staan twee eenpersoonsbedden. Het kantelraam kan 
open en er is een verduisteringsrolgordijn plus hor. (ZIE 
APARTE HANDLEIDING.) 


Grote slaapkamer 

Hier staat een tweepersoonsbed. Het kantelraam kan open en 
er is een verduisteringsrolgordijn plus hor. ZIE APARTE 
HANDLEIDING.) 

Aan het plafond hangt een grote ventilator. Die bedien je met 
de lichtknop bij de deur. Met het kettinkje aan de ventilator 
kun je eventueel de snelheid regelen.

Met de lichtknoppen bij het bed kun je de plafondspots ook 
uit- en aandoen. De bedlampjes gaan aan met een draaiknop.

In de grote kist onder de legplanken vind je extra dekbedden 
en fleecedekens mocht je het koud krijgen. 


Rolhorren 

Kleine slaapkamer: Om te openen: Druk op de rode stip de 
hor naar beneden en laat los. Om te sluiten: Druk op de rode 
stip en duw de hor helemaal naar beneden.

Grote slaapkamer: Om te openen: Druk op de rode stip de hor 
naar beneden en laat los. Om te sluiten: Druk op de twee rode 
driehoekjes en duw de hor helemaal naar beneden. Het 
laatste eindje een beetje ‘helpen’.

Zit het hordoek niet helemaal meer in de glijders? Open de 
hor helemaal om hem vervolgens weer te sluiten.

De bedstee in de huiskamer 

Dit is natuurlijk een nostalgische plek om te slapen, speciaal de kinderen zullen dit wel leuk 
vinden. Tip: Zet wel het klapraampje in de huiskamer open zodat er frisse lucht naar binnen kan.  


Overloop boven 

Op de overloop bevindt zich ook de verwarmingsketel achter een beschutting.

Er staat een klein wasrek om je was te drogen. In de schuur staat een groot wasrek dat je voor 
in de tuin of op de patio kunt zetten. Op de patio hangt een wasdraad voor langer wasgoed. 


Patio


Hier staat een tuintafel met vier stoelen. In de schuur vind je in de zwarte kist de kussens voor 
deze stoelen. 

Eventuele rokers kunnen zich hier uitleven. Binnen is roken niet toegestaan en bovendien gaat 
het rookalarm af als je dat wel zou doen.


Schuur 

Hier staan twee fietsen. Je kunt gemakkelijk de zadels op hoogte instellen. Er hangt ook een 
fietspomp. 

Je vindt in de schuur aan de wand ook twee strandstoelen, samen met het grotere wasrek.
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De directe omgeving  

Zodra je na aankomst die verwarming hebt 
aangezet en de eerste spullen in huis, is het 
echt de moeite om even naar buiten te 
gaan. Loop het straatje terug uit, sla links de 
hoek om en je ziet meteen de dijk. Loop er 
naar toe, door het hekje - soms staan hier 
schapen te grazen - en ga met de trap de 
dijk op. Bovenaan kun je meteen genieten 
van het moois wat de Wadden te bieden 
hebben: De Waddenzee en in de verte de 
eilanden. Links van je zie je Ameland, rechts 
Schiermonnikoog. (Bij avond zie je de 
vuurtorens branden.) Vanaf hier kan je 
avontuur al beginnen. Ga naar beneden of 
loop naar links of naar rechts: Er zijn 
allemaal mooie dingen te ontdekken.

De wandelpieren 

Als de vanaf de dijk naar beneden loopt, 
kun je verder ‘de zee inwandelen’ via een 
van de drie routes. Twee ervan lopen dood 
ver de zee in. De derde voert je parallel 
langs de dijk. 

Soms staat een deel van de wandelpieren 
onder water. Heel veel vogels zijn hier aan 
het foerageren. En soms zie je ook een 
zeehond. (Neem een verrekijker mee.)

Het vissersmonument  

Vanaf de trap loop je naar links, het westen. 
Volg de dijk totdat je weer een trap 
bovenaan de dijk ziet. Daar kun je - via een 
speciaal trapje - naar het monument lopen: 
Je ziet alle informatie hierover bij het 
monument staan. 

Het zeemijnmonument 

Vanaf de trap loop je naar recht, het oosten. 
Na een tijdje kun je weer de dijk verlaten en 
zie je in de verte een monument met een 
informatiebord over wat hier in 1945 is 
gebeurd.  
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Het koffie- en theehuis 

Dicht bij het museum is de koffie- en 
theedrinkerij Yke Muoi waar je heerlijk kunt 
drinken en lekkernijen uit eigen keuken kunt 
eten. Op dinsdagen gesloten en buiten het 
seizoen ook op maandag. 

In het Zeeroosje ligt een tegoedbon voor je 
klaar! Doe ze de groeten van ons…..

Boodschappen doen 

In Anjum is een grote Coop-supermarkt. Dit 
is de dichtstbijzijnde. (4,9 km) Dus ook goed 
te doen met de fiets. Deze supermarkt is 
alle dagen open van 8.00 tot 20.00, behalve 
op zondag, dan is die open van 12.00 tot 
17.00 uur. 

Wil je wat meer keuze, rij je met de auto 
naar Dokkum. (plm. 14 km) Dit is een 
redelijk grote plaats waar je van alles kunt 
vinden en kopen. Het centrum van Dokkum 
is gezellig en historisch. (jaja, van die 
bisschop die vermoord is…) Er zijn 
meerdere supermarkten, restaurants, 
boekwinkels en leuke ander winkels. 

Uiteraard kun je ook naar bijvoorbeeld 
Leeuwarden rijden. (plm. 40 km.) Dit is een 
grote plaats met vele mogelijkheden.

In Paesens-Moddergat zijn geen winkels, 
maar je kunt hier en daar verse groente, 
aardappelen en zelfs eieren kopen (uit een 
koelbox bij de voordeur.) 

Het museum  

Ben je al naar het vissersmonument 
gelopen? Dan zie je beneden aan de trap, 
aan de overkant van de straat, het museum 
van Paesens-Moddergat: ’t Fiskershúske. 

Dit museum bestaat uit meerdere originele 
huisjes uit het dorp waarin je van alles te 
weten kunt komen over dit dorp, de 
bewoners en visserij in het verleden. Zeker 
de moeite waard. (Museumjaarkaart geldig!)

Uiteraard kun je het museum ook bereiken 
via de straat door het dorp. Een leuk 
wandelingetje!

Bij diverse huizen in het dorp staan 
informatiebordjes over de historie van het 
betreffende huis, kerkje of de pastorie. 



8

Uit eten: Zee van tijd


In Holwerd, zo’n 20 minuten van Paesens-
Moddergat is een fijn restaurant waar je 
goed kunt eten, Zee van Tijd geheten. Het 
ligt ‘in het centrum’ en je kunt makkelijk 
parkeren bij de supermarkt. Reserveren 
aanbevolen: www.zeevantijdholwerd.nl

Je kunt er ook lunchen. Holwerd is ook de 
plaats waarvan je vertrekt naar Ameland. 
Daar is overigens ook een dependance van 
dit restaurant in het plaatsje Nes (op 
Ameland):

https://www.zeevantijd.nl


Meer uit eten


De andere kant op, in Anjum (https://
iterijbydemune.nl) en in Lauwersoog, de 
vissershaven, liggen diverse restaurants 
waar je op verschillende manieren kunt 
lunchen, dineren en snacken. Zoek wel even 
de openingstijden op, want sommige zijn al 
vroeg op de avond gesloten.

Country Garden


Ook op zo’n 20 minuten rijden afstand ligt 
het eethuis Country Garden in het plaatsje 
Ee. Even bellen (06-21566341) of googlen 
om te kijken wanneer ze open zijn. Eten in 
een klein restaurantje midden zijn de 
weiden. 

En tenslotte Dokkum


Ook op 20 minuten rijden afstand kun je in 
Dokkum op veel plaatsen eten, o.a. in een 
paar pizzeria’s. Bovendien is het - ook 
vooral ’s avonds - heerlijk om een 
wandelingetje te maken voor of na het eten. 

Zin in ambachtelijk gemaakt ijs: Lilly’s 
Dokkum: Warm aanbevolen. Aan de rand 
van het centrum (De Zijl 7), bij het keerpunt 
van de Elfstedentocht! 

https://iterijbydemune.nl
https://iterijbydemune.nl
http://www.zeevantijdholwerd.nl
https://www.zeevantijd.nl
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Wadlopen 

Vanaf Paesens-Moddergat, maar ook vanaf 
andere plaatsen, kun je gaan wadlopen. Kijk 
even op de website van www.wadlopen-
moddergat.nl. 

Het is prachtig maar ook redelijk zwaar, dat 
wadlopen. Op de website vind je alle tips, 
waaronder m.b.t. de kleding en de 
schoenen. Als je terugkomt van wadlopen 
graag de modderkleding eerst uitspoelen in 
de groene tobbe. (Hangt in de schuur.) de 
wasmachine kan het anders niet aan en 
gaat stuk. 

Waddeneilanden bezoeken 

Je hoeft maar een klein stukje te rijden om 
bij de veerdiensten naar een Waddeneiland 
te komen. 

Op 10 km afstand is de veerdienst 
Lauwersoog-Schiermonnikoog van 
Wagenborg. Kosten plm. € 15,00 -18,00 pp. 
voor heen en terug. Kinderen krijgen korting. 

Op 19 km afstand is de veerdienst 
Holwerd-Ameland, ook van Wagenborg. 
Een ticket kost ongeveer hetzelfde als naar 
Schier.

Uiteraard laat je in beide gevallen de auto 
‘op de vaste wal’. Parkeerkosten: € 6,00 per 
dag.

Je kunt ook de andere Waddeneilanden 
bezoeken, maar daarvoor moet je wel wat 
verder rijden. 

Lauwersmeer 

Op plm 10 km van Paesens-Moddergat ligt 
het (Groningse) Lauwersmeergebied. Je rijdt 
via de afsluitdam naar dit prachtige gebied 
rond dit kunstmatige meer wat voorheen de 
Lauwerszee was. Net voorbij de dam vind je 
de haven, waar behalve de veerdienst ook 
veel vissersschepen liggen. Daar is ook de 
visafslag en diverse (vis)restaurants. Rijd je 
verder, kom je langs de stranden, sommige 
met strandtent. Rondom het hele meer zijn 
die te vinden. Sommige drukker dan andere. 
Je kunt overal goed parkeren en te voet 
naar je strand(je). Ook een mooi gebied om 
te wandelen, te fietsen en te kanoën. 

http://www.wadlopen-moddergat.nl
http://www.wadlopen-moddergat.nl

