Waterpark Terkaple
W AKKER WORDEN AAN DE WATERKANT

Welkom op Roompot Waterpark Terkaple,
Heerlijk genieten van de rust en de vrijheid in Terkaple. Lekker varen, wandelen en fietsen of gewoon
helemaal niets doen. Wij wensen u een heerlijk verblijf toe.
Om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken hebben wij in deze informatiemap zoveel mogelijk
wetenswaardigheden opgenomen, net als de regels op ons park en belangrijke adressen en
telefoonnummers. Wij vragen u vriendelijk doch dringend om tussen 22.00 uur en 08.00 uur rustig te
zijn zodat iedereen kan genieten van zijn/haar verblijf op dit prachtige park.
Mochten er toch nog vragen en/of opmerkingen zijn dan kunt u hiervoor terecht bij onze receptie
tijdens de openingstijden.
Met vriendelijke groeten,
Team Roompot Waterpark Terkaple
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Belangrijke telefoonnummers / Handig om te weten

Alarm nummer
SPOED: Bel 112

Aankomst
U wordt gevraag de aankomsttijd van 15:00 tot 17:00 te respecteren. Indien u na de
aankomsttijd arriveert, horen wij dat graag tijdig van u. U kunt ons van maandag t/m vrijdag
van 09:00 uur tot 17:00 bereiken op +31(0)686883877.
Uw accommodatie wordt door ons schoongemaakt en voorbereid op uw verblijf. Wij
vertrouwen erop dat alles naar wens zal zijn. Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, neemt
u dan zo snel mogelijk (binnen 24 uur) contact op met de receptie, zodat wij een en ander
kunnen verhelpen.

Afval
Aan de rechterzijde bij de ingang van het park vindt u in een milieustraat verschillende
containers. Wij maken onderscheid tussen restafval, glas en papier. Wij verzoeken u het
restafval in gesloten zakken in de desbetreffende container te deponeren. Dozen etc. graag
kleiner maken.

Apotheek
Mediq Apotheek Skipsleat, It Baeken 4, 8502 BX Joure, tel: 0513-414252
info@skarsterlanapotheken.nl.
Openingstijden maandag t/m vrijdag 8:30 – 12:00 uur en van 13:00 – 17:30 uur.

Arts(en)
Zie onder Huis-, tand- en dierenarts

Barbecueën
Op ons park gelden speciale regels voor het barbecueën. Wij vragen u de barbecue niet op
de veranda te plaatsen maar op een verhoging in het gras. Mocht er schade aan het gras
zijn na gebruik van de barbecue dan komen de kosten voor de huurder.
In het restaurant De Heeren van Terkaple kunt u een barbecue huren. Deze kunt u daar, bij
voorkeur twee dagen van tevoren, reserveren.

Bedlinnen
U kunt genieten van de opmaakservice die wij bieden. Mocht er toch iets aan het
linnenpakket ontbreken, dan kunt u dit bij de receptie melden. Bij vertrek kunt u het
gebruikte linnengoed laten liggen,
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Boeken
U kunt ook rechtstreeks een accommodatie bij ons boeken via
https://www.WaterparkTerkaple.nl

Boten
Bij het restaurant De Heeren van Terkaple of via de website www.vaart.nu kunt u een sloep,
sub of kano huren.
Voor het huren van een zeilboot kunt u terecht bij Maran Yachtcharter, de jachthaven
gelegen naast het park. Zie website www.maran.nl.
Als u uw eigen boot mee wilt nemen dan kunt u deze te water laten op de openbare helling
bij de Heerenzijlbrug. Dat is richting Terherne en met de auto is dat ongeveer 5 minuten
rijden. Terugvaren naar het park duurt ongeveer 20 minuten.
Waterkaarten zijn bij de VVV Terherne te verkrijgen, zie “VVV”.
Het is mogelijk een boot aan te leggen voor uw woning zonder dat u uw buren hindert.

Dierenarts
Dierenkliniek Iepenstein Joure, Iepensteinlaan 1, 8501 KJ, Joure
www.dierenartsenjoure.nl.

Facebook
Volg ons via Facebook (Waterpark Terkaple) en blijf op de hoogte van allerlei nieuwtjes en
acties!

Fietsen
Voor het huren van fietsen kunt u terecht bij 2wielercentrum Joure, Tolhuswei 5, 8501 ZP,
Joure, telefoonnummer 0513-412143 , www.2wielercentrumjoure.nl

Huisarts
Groepspraktijk Skipsleat, de Werf, Sluisdijk 30-4, 8501 BZ Joure.
Alle informatie kunt u vinden op www.jousterhuisartsen.nl
Telefoon
0513-418113
Receptenlijn 0513-414505
SPOED
0513-419719

Honden uitlaten





Wij zijn een diervriendelijk park, maar uw hond mag geen overlast veroorzaken voor andere
gasten op het park. Daarom is er een aantal regels:
Uw hond dient op het park aangelijnd te zijn.
Uw hond dient op het eigen terrein te blijven en niet in of bij andere woningen te komen.
U dient de hondenpoep op te ruimen, ook buiten het park.
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U kunt de hond het beste uitlaten aan de overzijde van het park, langs de weides of op de
dijk Terherne, parkeren bij meer van Lenten in Terherne.
Er is ook een honden losloopgebied de Swettepoel, vanaf het park richting Joure over de
Leeuwarderweg, sla halverwege rechtsaf de Swetterpoelsterdyk op.

Kerkdiensten





In de volgende dorpen zijn kerken.
Broek
Goingarijp
Joure
Terkaple

Koopavonden
Joure
Sneek
Heerenveen
Leeuwarden

vrijdagavond tot 21:00
donderdagavond tot 21:00
donderdagavond tot 21:00
donderdagavond tot 21:00

Openingstijden receptie
Zie voor de meest recente openingstijden onze website www.WaterparkTerkaple.nl of
https://www.Roompot.nl/vakantieparken/Nederland/friesland/waterpark-terkaple

Parkeren
Per recreatiewoning kunt u twee voertuigen parkeren. Overige auto’s en motoren dient u te
parkeren op de algemene parkeerplaats nabij de receptie. Wanneer u een trailer mee heeft
voor de boot, kan die op een van de parkeerplaatsen of op de algemene parkeerplaats staan.
Zorg dat de trailer niet in de weg staat.
Op het park moet stapvoets worden gereden, houdt rekening met spelende kinderen en
huisdieren aan een langere lijn.

Politie
Geen spoed, wel politie 0900-8844. Voor spoed gebruik het landelijk Alarm Nummer (112).

Post
U kunt uw post deponeren in een brievenbus op een PostNL locatie. De dichtstbijzijnde
brievenbus is op It Hof 7, 8511 AE Goingarijp.
Kijk op www.postnl.nl voor meer informatie en andere PostNL locaties.

Receptie
Vaste lijn:
buiten openingstijden: +31(0)686 883 877
Voor openingstijden, zie onze website www.WaterparkTerkaple.nl .
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Restaurant op het park
Op ons park vindt u restaurant De Heeren van Terkaple. Kijk op
www.deHeerenVanTerkaple.nl voor meer informatie, de menukaart en de openingstijden.
Voor het reserveren van een tafel kunt u terecht via info@deHeerenVanTerkaple.nl of via
0566-850138.

Restaurants in de buurt



Foodbar Picknickers,
Utbuorren 4, 8493 MA Terherne, 0566-689800, www.picknickers.nl
Eetcafé ’t Far
Buorren 59, 8493 LD, Terherne, 0566-689476, www.eetcafehetfar.nl
Zie TripAdvisor en voor korting boek online via FORK.

Schuurtje
Bij sommige woningen bevinden zich kleine schuurtjes. Deze schuurtjes zijn van de
eigenaren en kunt u niet gebruiken.

Speeltuin
In Terkaple is een speeltuin, via een schelpenpad nabij huisje T30 komt u daar. Zie ook de
plattegrond elders in de map.

Strandje
Voor kleine kinderen is er een strandje nabij de “It string” in Goingarijp.

Stroomstoring
Wanneer er zich een stroomstoring voordoet in de woning, kunt u in de meterkast de
stoppenkast controleren. Mocht dit het probleem niet verhelpen, kunt u contact opnemen
met de receptie.

Supermarkt en winkels






Buurtsuper Feijen,
Albert Heijn,
Aldi,
Jumbo,
Lidl,

Buorren 104,
Midstraat 28-30,
Sinnebuorren 10,
Geert Knolweg 52A,
E A Borgerstraat 1-18,

8493 LI, Terherne
8501 AR, Joure
8501 CB, Joure
8501 MK Joure
8501 NC, Joure

Tandarts
Dental Clinics Joure, Edisonweg 3, 8501 XG Joure, +31(0)513-411711.

Technische storingen
Technische storingen kunnen gemeld worden bij de receptie. Mocht er sprake zijn van nood
bij een storing (denk aan wateroverlast, gas- of stroomstoring) meldt dit dan buiten de
openingstijden via +31(0)6-86883877. Er wordt dan z.s.m. contact met u opgenomen.
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Televisie
Als de televisie langere tijd niet aan heeft gestaan, kan het zijn dat de televisie enige tijd
nodig heeft om alle zenders weer opnieuw te installeren.
Zet de televisie aan op Nederland 1. Na ongeveer 30-45 minuten zullen de zenders weer zijn
geïnstalleerd. Is dit niet het geval, kunt u via het “Menu” de zenders opnieuw installeren of
het modem (geïnstalleerd in de meterkast) resetten.

Verlichting op het park
Voor de rust op het park is bewust gekozen voor minder straatverlichting. Iedere
accommodatie heeft eigen buitenverlichting. En mocht dat niet voldoende zijn dan kunt u
een zaklamp gebruiken.

Vertrek
U dient de woning op dag van vertrek voor 10:00 uur te verlaten. U kunt de sleutel afgeven
bij de receptie.
Mocht u buiten de openingstijden vertrekken, kunt u de sleutel achterlaten in de witte
brievenbus aan de achterzijde van de receptie, onder het bord “Receptie”.














Wij vragen u:
De woning achter te laten zoals u deze heeft aangetroffen
Bij vertrek het bedlinnen in de accommodatie te laten liggen
Klein inventaris schoon neer te zetten in de kasten
Vaatwasser uit te ruimen
Koelkast leeg te maken, uitdoen en deur open zetten.
Vuilnisbakken te legen en weg te gooien in de daarvoor bestemde containers
De woning bezemschoon op te leveren
Gordijnen te openen en ventilatieroosters open te zetten
Thermostaat op 13 graden te zetten
Alle deuren en ramen te sluiten
Melden van breuk, vermissing of defect bij de receptie te doen
Melden van schade aan interieur en/of woning bij de receptie te doen

Vuilnis
Zie “Afval”

Wifi
Op de meeste plaatsen op het park is WiFi . De WIFI naam is dan:
Waterpark <nummer>
Waarbij u voor <nummer> de woning nummer invult dus T50 of W20. Het wachtwoord is het
adres van ons park nl:
SkutmakkersPole8
Let op: dit is één woord met 2 hoofdletters en 1 cijfer!!
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In de omgeving

Attractieparken
Avonturen-eiland Kameleondorp Terherne
Buorren 43
8493 LC Terherne
0566-689910
www.kameleonterherne.nl
Speel- en dierenpark Sanjesfertier
Bovenweg 14
9271 VH Zwaagwesteinde
www.sanjesfertier.nl
Pannenkoekenboerderij & diversen activiteiten - De Koppenjan
Publieksprijs Provinciewinnaar Friesland: Beste uitje 2017 (cat. Speeltuinen in- en outdoor)
Schoterlandseweg 20
8411 Jubbega
0516-462322
www.dekoppenjan.nl
Party Zalencentrum ’t Haske (o.a. bowling en midgetgolf)
Veleinsweg 20
8501 BA Joure
0513-415281
www.haske-joure.nl
Dierenpark AquaZoo Leeuwarden
De Groene Ster 2
8926 XE Leeuwarden
www.aquazoo.nl

Escaperoom
In de provincie Friesland bevinden zich een groot aantal 22 escape rooms. Kijk voor meer
informatie op www.EscaperoomsNederland.nl/Provincies/Friesland

Markt
In Joure (ca 6 km) is woensdagmiddag markt (locatie: Midstraat – West).
In Balk (ca 30 km) is vrijdagvrijdagmiddag markt (locatie: Haskeplein).
In Lemmer (ca 23 km) is donderdagmiddag markt (locatie: Gedempte Gracht)

Museum
Museum Joure, Geelgietersstraat 1-11, 8501 CA Joure, www.MuseumJoure.nl

Natuurgebied De Deelen
www.staatsbosbeheer.nl/Natuurgebieden/de-deelen
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Sauna
Sauna “De Woudfennen”
Woudfennen 10
8503 BA Joure | Friesland
0513-415200
www.deWoudfennen.nl

Sportief op het water
Vanaf het park kunt u varen naar diverse nabij gelegen meren, bijvoorbeeld het
Sneekermeer.
Bij het restaurant De Heeren van Terkaple of via de website www.vaart.nu kunt u een sloep,
sub of kano huren.
Voor het huren van een zeilboot kunt u terecht bij Maran Yachtcharter, de jachthaven
gelegen naast het park. Zie website www.maran.nl.

Subtropisch zwembad Swimfun
Sewei 3
8501 SP Joure
0513-417648
www.swimfun.nl

Tennissen
Voor tennismogelijkheden informeer bij de receptie.

VVV / Tourist Information
In Terherne is een VVV-kantoor aanwezig waar u terecht kunt voor informatie over de
omgeving. Hier zijn ook water-, fiets- en wandelroutes verkrijgbaar.

Tenslotte
Wij zijn een jong park, opgericht begin 2019 en doen er alles aan om het verblijf zo
aangenaam mogelijk te maken. Mocht er iets zijn dat u graag met ons wilt delen, een advies,
een opmerking of aanvulling op deze map dan horen wij dat graag van u. Met uw reactie
kunnen we de map en het verblijf op het park weer verder verbeteren.
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Plattegrond
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