Te gast op Schiermonnikoog
Fijn dat u er bent. Welkom!!

De eilanders – in het bijzonder de ondernemers - waarderen hun
gasten enorm, maar wie ergens te gast is dient zich ook als gast te
gedragen. Daarom spreken we graag het volgende met elkaar af:

Kom op tijd!

U bent een graag geziene gast in de Schiermonnikoger horeca, maar na 02.00 uur mogen
de cafés geen gasten meer toelaten. Ook mogen glazen na 02.00 uur niet meer mee
naar buiten. Uitzonderingen op deze regels zijn niet mogelijk, dus kom op tijd!

Naar huis? Plan de terugreis.

Zie plattegrond

U bent ergens te gast en weet wellicht niet precies hoe het makkelijkst naar uw gastadres
terug te komen. Het is verstandig vóórdat u op stap gaat de terugreis te plannen. Wat is de
snelste route naar huis? Weet ook dat er in de regel ’s nachts geen taxi’s en bussen rijden.

Naar huis? Sssst!!!

U bent niet alleen te gast bij de eilander horeca, maar bij de hele gemeenschap. De
meeste eilanders slapen in de nacht om de volgende dag weer voor u klaar te kunnen
staan. Laat ze slapen! Ga dus zachtjes naar huis en gun iedereen zijn of haar rust.

Afblijven s.v.p.!

U bent te gast op het mooiste plekje van Nederland. Schiermonnikoog is daar erg trots
op. Laat daarom alles zoals het is: niet slopen, niet slepen, niet herinrichten. Afblijven
s.v.p.! Andermans fiets “lenen” is ook geen optie!

Heel Nederland, en dus ook Schiermonnikoog, is het er over eens: niet roken, niet drinken
onder de 18. Dus hebben we met z'n allen een afspraak gemaakt: de afspraak van NIX .
Uw eilander gastheren respecteren en hanteren deze regel. Bij twijfel geldt ook op
Schiermonnikoog: geen ID, geen drank en sigaretten.

Hulp nodig?

Bij (hulp)vragen kunt u uiteraard contact opnemen met de locatie waar u overnacht, of met
de gastheren en –vrouwen van de eilander horeca.
Overige belangrijke nummers op Schiermonnikoog:
Dokter: 0519-712400
Politie: 0900-8844
Alarmnummer: 112

Geniet!

Wij zijn blij met u. Zorgt u ervoor dat dat zo blijft?
Geniet van ons mooie eiland. Veel plezier!
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