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                               Marieke, Yvonne, Jan, Rudy, Marloes en Tatjana 



Vrijdag  7 augustus 
 
De vakantie begon een beetje nat, de vier vakantiegangers uit Winterswijk en Marloes uit 
Ulft waren met onweer en stortregen van huis vertrokken, maar gelukkig werd het 
onderweg al weer droog en bleef het de hele dag mooi weer! 
Iedereen was lekker op tijd bij het kantoor van Tendens, om kwart voor tien is iedereen 
aanwezig. Rudy was er zelfs al voor negen uur! Dus alles inladen in de bus, en vertekken 
maar! We rijden eerst naar Breukelen want daar staat Jan uit Zeeland op ons te wachten. En 
dan gaan we nog langs de begeleidster Gaby, die woont in Hoorn, en heeft allerlei lekkere 
dingen gemaakt en alvast boodschappen gedaan. Gelukkig past het er nog bij in de bus! 
Het is wel lange zit, maar om half twee zijn we in Den Helder. We zijn niet de enige 
vakantiegangers, er staat een hele lange rij auto´s,  tsjongejonge wat willen er veel mensen 
naar Texel!! Maar we kunnen er nog bij op de boot, joepie, een half uur later zijn we op het 
mooie eiland Texel, nog een klein stukje naar het bungalowpark in De Cocksdorp en we zijn 
er! 
 
Het huisje is mooi, we zoeken allemaal een bed uit en 
pakken de koffer uit. We drinken samen een lekker kopje 
koffie of een kopje thee. Yvonne en Marieke proberen 
even of de stoelen op het terras lekker zitten, die worden 
goedgekeurd.  
 
 
 
Gaby had thuis al eten voor ons klaar gemaakt, we hoeven het alleen maar op te warmen, 
da´s lekker makkelijk, en nog gewoon lekker ook: nasi met saté of gehaktballen of een 
vegetarische stokje.... voor iedere smaak is er iets! We hebben buiten gegeten, als je dan zo 
samen met z´n allen rond de tafel zit dan voelt het al heel gewoon, alsof we dat al tijden 
doen.   

 
Na het eten maken Marloes, Rudy, Tatjana, Jan, Gaby en 
Monic een wandeling om het bungalowpark te verkennen en 
te kijken wat je hier allemaal kunt doen. We komen Bollo 
tegen, die zit op een bankje voor zijn huis. Tatjana gaat gezellig 
naast hem zitten.   
Het park is best groot, we dachten even dat we verdwaald 
waren.... we hebben zelfs nog bij een huisje aangeklopt om de 
weg te vragen.  
 

 
Marieke, Yvonne en Tineke blijven lekker thuis, op de bank televisie kijken.  
 
We drinken nog even wat. We zijn allemaal best moe van de lange reis in het busje, een voor 
een schiet iedereen naar bed. Kijken of het slapen lukt deze eerste nacht in een vreemd bed! 
 



Zaterdag 8 augustus  
 
Iedereen heeft goed geslapen, wel even wennen aan de matrassen en kussens, maar zo 
langzaam komt iedereen uit zijn bed rollen en komt gedoucht en wel aan de ontbijttafel 
zitten. En die ziet er goed gevuld uit, met allerlei lekkere dingen! We nemen er de tijd voor, 
het is tenslotte vakantie! We maken ook vast een lunchpakketje klaar voor straks. 
 
Tineke, Gaby en Marloes gaan naar de supermarkt, er moet nog flink ingekocht worden. In 
de tussentijd maakt de rest zich klaar voor ons uitstapje aan het begin van de middag. We 
gaan met Jan Plezier een tocht op de paardentram maken, spannend!!! 
 

We zijn een beetje vroeg bij de opstapplaats, dus 
gaan we nog maar even het dorpje De Koog 
bekijken. Tatjana was vergeten een petje mee te 
nemen, en de zon is best fel. Gelukkig komt ze een 
mooie pet met roze erin tegen! En Marloes koopt 
ook een mooie pet met Texel erop. 
 
We zijn netjes op tijd terug bij de opstapplaats, we 
horen de paarden aankomen, tsjonge wat zijn die 
groot en sterk! De meneer met de hengsels, de 
menner, stelt zich voor, hij heet geen Jan Plezier 
maar Pieter Drost, oké, vooruit, ook goed. De 

paarden voor de huifkar zijn Belgische trekpaarden, ze heten Rita en Els. Pieter heeft wel 18 
van deze paarden. Pieter vertelt hééél veel onderweg, allemaal leuke dingen om te weten, 
bijvoorbeeld dat 25 jaar geleden er nog maar 15 weken van het jaar toeristen kwamen en nu 
echt het hele jaar door. Dat er op Texel meer schapen dan inwoners zijn. En dat de boot 
speciaal vaart als iemand ziek is en naar het ziekenhuis in Den Helder moet. Hij heeft nog 
een heleboel meer verteld maar dat zijn we eigenlijk al weer vergeten, dat geeft niet, gaan 
we andere keer gewoon nog een keer met hem op pad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De tocht is echt prachtig, we gaan over de hei, langs het strand en de Noordzee, we komen 
op een mooi uitkijkpunt waar we een groot deel van Texel kunnen zien. We hebben wel drie 
uur in de wagen gezeten en ons geen moment verveeld! Op het strand krijgen we ook nog 
een een kopje versgezette koffie met een Texels koekje erbij! 
En Jan heeft vrienden gemaakt, met Femke, die was mee om steeds de hekken open en dicht 
te doen, tenminste als Jan niet met haar aan de klets was... 



 
Bij het uitstappen zegt Yvonne: nu moet ik echt heel nodig naar de wc! Dus gaan we snel 
naar het eerste terrasje dat we zien. Op de paardentram was het soms best wel koud, er 
stond een straf zeewindje. Op het terras zitten we lekker in de zon en kunnen we ons weer 
even opwarmen.  

 
Toen maar weer de bus in, terug naar het huisje, want ondertussen is het wel weer tijd om 
eten te koken. Tatjana en Yvonne helpen met aardappels schillen en slabonen doppen. Gaby 
had thuis een  stoofpotje gemaakt, dat is lekker makkelijk, hup in de magnetron! Smullen 
maar weer! Erg lekker! 
 
Daarna nog een kopje koffie, wat kletsen, een beetje televisie kijken, een glaasje drinken en 
om half elf ligt iedereen weer op één oor. Is er al weer een dag om... 
 
Zondag 9 augustus 
Het is zondag, dus uitslapen!! Nou ja, Rudy is al vroeg op, ook lekker, dan kun je rustig de 
dag beginnen, met een kopje koffie erbij natuurlijk. We maken weer een uitgebreid ontbijt 
klaar, de hele tafel staat vol: fruitsalade, yoghurt, muesli, verschillende soorten brood en nog 
meer soorten beleg, en natuurlijk een heerlijk zondags eitje erbij!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We gaan naar de schapenboerderij in Den Burg, daar hebben ze niet alleen schapen maar 
ook nog een heleboel andere dieren. We hebben gezien hoe twee honden de schapen bijeen 
drijven, de schapen komen echt heel hard op ons afstuiven, maar gelukkig zit er een hek 
voor en stoppen ze op tijd! De honden luisteren erg goed naar de schapenboer, wij mogen 
ook het commando ´ga´ geven, maar naar ons luisteren ze niet.  



Op de boerderij 
wonen heel veel 
verschillende soorten 
schapen, echte 
Texelse schapen, 
Schotlandse schapen, 
we zien zelfs schapen 
met rasta-krullen, die 
zullen dan wel van 

reggae-muziek van Jamaica houden! De schapenboer legt het 
ons allemaal uit. En dan gaat hij ook nog een schaap scheren, die is daarna dan heel wat 
kilootjes wol kwijt! Marieke vindt het lekker zacht, zo´n pak wol. 
 
We mogen ook lammetjes knuffelen. Het lammetje van Marloes heet Pino. 
 
En een kuikentje vasthouden! Lief hé!  
      

Er komt zelfs een lammetje bij Jan in 
de rolstoel zitten! 
We hebben brood van thuis 
meegenomen, dat eten we op aan de 
picknicktafel. We lopen nog een 
rondje, en kopen ook nog leuke 
knuffelschaapjes in het winkeltje.  

 

En Rudy voelt zich een  
landveroveraar, maar 
helaas........ het is een 
mesthoop. 

 
We installeren ons weer allemaal in het busje. Onze chauffeur Tineke draait de sleutel om en 
... niks, nog een keer ... weer niks. O, o, de lampen aan laten staan, nu is de accu leeg! Maar 
geen nood, de aardige schapenboer heeft een grote auto, en startkabels, dus het is zo weer 
gepiept. Vanaf nu vragen we bij het uitstappen steeds: Tineke, heb je de lampen 
uitgedaan??!! 
  
In het winkeltje van het bungalowpark zoeken we mooie ansichtkaarten uit. Thuis gaan we 
die schrijven, gezellig met z´n allen aan de grote tafel. 
 



Vanavond gaan we uit eten. We hebben gereserveerd bij een restaurant aan het strand. Het 
strandpaviljoen heet het , bij strandpaal 28, dat is dichtbij, aan het strand van De Cocksdorp. 
Het is flink druk in het restaurant, de obers hebben allemaal rode wangen van het harde 
werken. Er is zelfs een muziekband die live speelt, want er is een bruidspaar aanwezig. Wij, 
en dan vooral Jan, kennen veel van de liedjes die ze spelen, we zingen mee, da´s gezellig.  
Het eten is erg lekker, we eten onze buik rond! 
 
Daarna gaan we buiten zitten, het zonnetje schijnt nog lekker en hier is het toch wat 
rustiger. De meesten lopen nog even het strand op, om naar de ondergaande zon te kijken. 
Mooi hoor! 
Thuis nog even napraten. Het was best een drukke dag, dus we gaan op tijd naar bed. 
Morgen gezond weer op! 
 
Maandag 10 augustus 
Natuurlijk ontbijten we weer uitgebreid. We gaan vanmiddag met de garnalenboot weg, dus 
we kunnen het rustig aan doen deze ochtend. Dat is maar goed ook, want we zijn niet erg 
snel vandaag. Tineke, Gaby en Marieke gaan weer even boodschappen doen in het dorp. De 
rest blijft lekker in het huisje. En Jan kan wel weer een scheerbeurt gebruiken. Tatjana heeft 
zin om te stofzuigen, heel fijn! Marloes maakt een mooie tekening. 
 

                    
 

 
 
Tegen twaalf uur stappen we in de bus, de 
rit naar Oudeschild dwars over het eiland 
is erg mooi. Een van de grote boten die in 
de haven liggen is de boot waar wij mee 
gaan varen. 
De meesten van ons kunnen over de 
loopplank de boot op, maar Jan en 
Yvonne hebben geluk, die worden 
spectaculair de boot ingehesen, dat ziet er 
spannend uit!! 
 
 



   
 
Om twee uur varen we uit, er zitten een heleboel mensen in de boot. De schipper legt van 
alles uit over de garnalenvangst, de grote netten aan de zijkant van de boot worden 
uitgegooid, en zo´n drie kwartier later weer binnengehaald, met een heleboel garnalen erin, 
en ook nog andere vissen. We helpen mee met het weer teruggooien in zee van de vissen, 
die mogen weer lekker verder zwemmen. Daarna worden de garnalen gekookt en mogen we 
de garnalen zelf pellen en natuurlijk ook opeten! Niet iedereen vindt het even lekker, 
Marieke wel, die likt er de vingers bij af!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We zien ook nog een zeehondje, heel even 
maar, want hij dook snel weer onder. Die 
schrok zeker van ons! 
Het is een mooie tocht zo over de 
waddenzee, we genieten er erg van. 
Terug in de haven worden Jan en Yvonne 
weer op de wal getakeld, ze vliegen weer 
even in de lucht.  
We gaan in de haven lekker op een terrasje 
zitten, genieten van een aardbeienmilshake, 
een ice-tea of een koffie.  
Als we teruglopen naar de bus zien we een zeehondje zwemmen, dat is mazzel!  
 



Tegen half zes zijn we weer terug in het huisje, we gaan direct koken. Gaby had ook al 
macaroni klaar gemaakt voor ons, dus dat hoeven we alleen maar op te warmen. Lekkere sla 
erbij, en aanvallen maar! Het is weer erg lekker, dank je wel Gaby!  
Na de koffie gaan we een spelletje doen, Yvonne heeft Skip-bo kaarten meegenomen, dat is 
haar favoriete spel. Tineke kent het spel ook al, maar de rest nog niet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yvonne legt ons perfect uit hoe het moet. De eerste keer wint Rudy, maar dat zal wel 
beginnersgeluk zijn. We spelen het een paar keer want we hebben de smaak te pakken!  
De rest kijkt televisie, en dan gaat zo langzaam iedereen weer naar bed. 
 
Dinsdag 11 augustus 
We hebben bedacht dat we er vandaag een rustig dagje van gaan maken. We gaan eens 
kijken waar ons huisje nou eigenlijk precies staat. Na het ontbijt lopen we naar de receptie, 
want daar hebben ze een fotospeurtocht, we krijgen een boekje mee met foto´s en vragen. 
We worden op deze manier het hele terrein overgestuurd, soms kunnen we de weg niet 
direct vinden en moeten we nog flink speuren om weer op het goede pad te komen. We 
lopen langs de rand van het terrein, langs de camping, langs een speeltuin, waar Tatjana nog 
even van de glijbaan gaat en Monic en Marloes lekker schommelen. Een van de opdrachten 
is om bij de glijbaan een leuke foto te maken, die moet je dan opsturen en de leukste foto 
wint. Wij hebben deze foto gemaakt:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
wat denken jullie, gaan we 
winnen??? 



    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het is best een flinke wandeling, we doen er wel bijna drie uur over.... dus dan hebben we 
wel wat te drinken verdiend, en het leuke van deze speurtocht is dat je gratis wat mag 
drinken als je alle vragen gemaakt hebt. Nou, we hebben alles goed, kom maar op met de 
drankjes! Jan en Tineke proberen zelfs een Texel-biertje uit, en die is lekker zeggen ze! 
 
Tatjana en Monic gaan pannenkoeken bakken. Tatjana kan dat erg goed, als een echte 
pannenkoekenbakster draait ze de pannenkoeken 
om! We maken pannenkoeken met appel en kaas, 
met spek en gewoon naturel. Beetje stroop en 
poedersuiker erbij, smullen!!!  
Yvonne en Marieke schillen ondertussen de 
aardappels, we dachten die voor het avondeten 
te bakken, maar door de lekkere pannenkoeken 
van Tatjana heeft iedereen de buik zo vol dat ze ´s 
avonds niets meer hoeven te eten. En we waren 
wat laat terug van de speurtocht, het is al bijna 
vier uur als de pannenkoeken op ons bord liggen. 
  
We doen nog weer een Skip- bo, Yvonne wint natuurlijk, niet alle spelletjes, maar de meeste 
wel.  

Marloes, Tatjana, Gaby en Monic gaan dan naar 
het zwembad, eindelijk, dat werd tijd! Het is een 
mooi zwembad, met een glijbaan, een 
watersproeier, een stroomversnellingsbaan en een 
bubbelbad. Tatjana kan onderwater zwemmen, 
helemaal van de ene naar de andere kant van het 
zwembad, goed hé. Als echte waterratten blijven 
we een dik uur in het water, we krijgen er 
zwembadvingers van!  
 
In het huisje gaan Tatjana, Gaby en Monic lekker 
de sauna in om nog wat na te genieten. Marloes 
vindt dat maar niks, die gaat gewoon douchen. 



Woensdag 12 augustus 
Het belooft weer een mooie dag te worden, het 
zonnetje schijnt. Vandaag gaan we naar het 
Juttersmuseum, dat ligt tussen De Koog en Den 
Burg. We rijden eerst een stukkie te ver, maar 
ach, dan hebben we weer wat meer van Texel 
gezien. Als we de goede afslag hebben 
gevonden, kun je de boeien, bakens en een 
reddingsschip al zien, daar moeten we zijn! 
Het museum heet officieel het Schipbreuk- en 
Juttersmuseum Flora. Op het terrein zijn vier 
schuren, die staan echt helemaal vol met 
allemaal dingen die aangespoeld zijn op de 
stranden van Texel. De meneer die het museum 
heeft opgezet was vroeger strandjutter, die nam 
dan stiekem (want het mag eigenlijk niet) alles 
mee wat hij op het stand zag liggen. En op zee 
gaat er natuurlijk ook wel eens wat mis, 
bijvoorbeeld als het stormt en een schip 

vastloopt op het strand. Dan vroeg de meneer van het museum altijd om een aandenken, 
een boei met de naam van het schip erop, bijvoorbeeld. 
Er waren ook een keer een heleboel houten planken aangespoeld, een van de schuren is van 
dat hout gebouwd, heb je mooi een gratis schuur! 
Op het terrein staan een paar picknicktafels, daar gaan we ons lunchpakketje opeten.  
Om twee uur is er een presentatie in een van de schuren. Een aardige mevrouw vertelt wat 
er al zo allemaal aanspoelt op het strand. Er was een keer een container vol met 
sportschoenen overboord geslagen, dus daarna liep heel Texel op sportschoenen! Ook 
spoelt er vaak flessenpost aan, dat is wel spannend! 
 
Van het museum rijden we door 
naar het strand. Jan kan met zijn 
rolstoel bijna tot aan de zee 
doorrijden. Yvonne gaat in een 
heel speciale rolstoel, zo kan ze 
ook langs het water rijden, maar ze 
vindt het best wel eng.  
We komen niet verder dan 
pootjebaden, het water is koud!! 
Maar lekker zo, even uitwaaien 
aan het strand.  
 
We gaan wat drinken bij een van 
de strandpaviljoens en genieten 
van het in de zon zitten.  
 



Thuis eten we gebakken (door Yvonne en Marieke geschilde) aardappels, worteltjes en 
doperwtjes, kipnudgets en witlofsalade, zo hej, het past bijna niet op het bord! Lekker hoor. 
En natuurlijk weer een heerlijk toetje. 
Na de koffie doen we weer een Skip bo spelletje, of kijken televisie of gaan in bad. Gisteren 
was het best laat geworden, dus vanavond gaat iedereen op tijd naar bed.  
 
Donderdag 13 augustus 
Dit wordt al weer het laatste 
uitgebreide ontbijt van deze 
vakantie, dus doen we het dan 
ook maar flink uitgebreid! Een 
gebakken ei met spek erbij, of 
met kaas of een gekookt ei, of 
helemaal geen ei, dat kan ook 
nog, wat je maar wil!! De eitjes 
zijn gelegd door de kippen van de 
schapenboerderij waar we 
zondag waren, dat maakt ze 
extra lekker.  
 
Nog niet iedereen heeft alle 
souveniertjes binnen, dus we 
gaan vandaag naar de 
zomermarkt in De Cocksdorp, 
maar eerst rijden we even naar 
de vuurtoren, die moeten we 
natuurlijk ook van dichtbij zien! 
We maken een mooie foto met 
de vuurtoren op de achtergrond. 
Het waait lekker hard hier, op het 
hoogste puntje van Texel! 
 
Dan rijden we naar De Cocksdorp, de markt daar begint om 12 uur, we zijn er vroeg bij, da´s 
mooi, want het is nog niet druk. Ze hebben leuke kraampjes, er wordt vrolijke muziek 
gedraaid, en je kunt er zelfs eendjes vissen. Marloes wil dat wel, en het gaat goed, ze mag 
een prijs uitzoeken, ze kiest een stoere gele auto! Later probeert Marieke het ook nog een 
keer, die kan ook goed vissen vangen! Zij kiest een mooie petje met kersen erop. 

                    
Tatjana ziet een mooie halsband voor de hond, ze is helemaal blij, en de hond straks vast 
ook! En Yvonne koopt leren veters voor haar schoenen, die gaan voorlopig niet meer stuk! 



We hebben weer een lunchpakketje bij ons, dat eten we op een pleintje op. Dan gaan we 
nog even de supermarkt in, ook om een Texel-biertje te kopen als aandenken of om weg te 
geven. We kopen er ook een doosje ijsjes die we buiten opsmikkelen. 
We lopen weer terug over de markt, en bij bijna het laatste kraampje vindt Yvonne gelukkig 
toch nog een mooi t-shirt, die doet ze morgen op de terugweg aan.  
 

   
 
We hebben we er dorst van gekregen, dus tijd voor een verfrissing! We hebben het goede 
terrasje uitgekozen, want de ober is erg aardig en gezellig. Daarna gaan we maar snel weer 
naar huis, want het is al bijna vier uur, en om zes uur hebben we gereserveerd bij een 
pizzeria. Thuis kunnen we nog even rusten, en ons klaar maken voor het uit-eten straks. 
 
Bij Pizzeria Buon Appetito in Den Burg staat de tafel al voor ons klaar. Het restaurant ziet er 
gezellig uit. We nemen allemaal een voorgerecht: carpaccio of bruschetta met tomaatjes en 
parmezaanse kaas, heerlijk is het.  

              
 
De pizza´s zijn enorm groot, jeetje, als die er nog maar bij in kan! Nou, bij Marloes wel, die 
heeft haar Hawai-pizza met ananas en kaas als eerste helemaal op! En Marieke heeft als 
tweede haar bord leeg. Rudy en Yvonne hadden een pizza met shoarma, een bijzondere 
combinatie. Ze hebben hier wel meer gekke pizza´s, met knakworst en patat, da´s raar.   
 
 

We doen ons best, maar het lukt de meesten niet om alles 
op te eten, het is wel heel erg lekker! We zitten helemaal 
vol! We nemen nog een kopje koffie of een Italiaans toetje.  



We lopen langzaam terug naar de bus, om het eten te laten zakken. Thuis duiken Rudy, 
Marloes, Yvonne en Marieke direct hun bed in. Jan, Tatjana, Tineke, Gaby en Monic drinken 
nog wat en kletsen nog even na. Maar dan gaan we ook maar naar bed, want morgen 
moeten we vroeg op!! 
 
 
  



Vrijdag 14 augustus 
Hee, wat is dat nou, het regent!!! Texel is zeker verdrietig dat we weer vertrekken vandaag.  
Om acht uur is iedereen al uit bed, aankleden, koffer in pakken, beddegoed er af halen, en 
naar de ontbijttafel! Het loopt allemaal gesmeerd, we kunnen gelukkig rustig ontbijten. Ook 
krijgt iedereen een diploma uitgereikt. En daar moet een foto van gemaakt worden 
natuurlijk! 
 
 
 
 
 
 
 
 



We zitten op tijd in de bus, alle koffers en rolstoelen passen er gelukkig weer in 
 
Er gaan vandaag meer mensen weer naar huis, het is druk bij de haven waar de boot 
vertrekt. Maar we hoeven niet heel lang te wachten, rond elf uur kunnen we de boot 
oprijden, en een half uurtje later rijden we er in Den Helder weer af.  
Eerst zetten we Gaby bij haar huis af; dank je wel Gaby voor al je hulp en het lekkere eten! 
In Breukelen staat de taxi al op Jan te wachten; dag Jan, dank voor je gezelligheid!! 
 
We rijden door naar Arnhem, het is wel druk op de weg, maar gelukkig geen files. Bij 
Tendens staat het taxi-busje voor de Winterswijkers al klaar. Het busje is wat kleiner, maar 
gelukkig past alles erin.  
Dag Yvonne, Tatjana en Marieke, dank voor de gezelligheid!! En Rudy, hartelijk dank voor al 
je hulp bij het zware koffers sjouwen. 
Marloes wordt opgehaald door haar moeder, ze wordt als laatste uitgezwaaid; dag Marloes, 
jij ook hartelijk dank, we hebben gezellig samen gewandeld, gezwommen en gekletst. 
 
Hartelijk dank allemaal voor de gezellige week.  
We vormden een mooi koor, met Jan als hoofdzinger, die kende de tekst van een heleboel 
liedjes!! 
 
Tot een volgende keer! 
  
Tineke, Gaby en Monic 
 
 
 
 
 
 
 
  


