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Vrijdag 4 augustus 2017 

 

Vandaag vertrekken we van uit Arnhem met Rob, Niels, Berry naar Texel. Onderweg halen 

we Ruka op in Veenendaal en Jan en Eric gaan rechtstreeks naar Den Helder waar we ze op 

station Zuid samen met Remke ophalen. Nu is de club compleet en we kunnen nu naar de 

boot om over te varen naar Texel. Vanaf de boot is het nog een half uurtje rijden naar De 

Sluftervallei waar ons vakantiehuis staat waar we deze week gaan verblijven. 

 

Nadat de koffers uit de bus zijn gehaald en iedereen die naar zijn kamer heeft gebracht is het 

eerst tijd voor koffie of thee. Op het moment dat we een wandeling willen gaan maken 

begint het net te regenen….dus de wandeling wordt nog maar even uitgesteld. 

 

Vandaag doen we lekker makkelijke en eten we patat met wat lekkers erbij. Na het eten 

gaan we onze geplande wandeling maken om het vakantiepark te verkennen. Maar 

onderweg worden de plannen gewijzigd en lopen we richting strand en zee. Voor Berry en 

Jan is het toch net iets te ver en zij keren halverwege om en gaan samen met Remke terug. 

Ruka, Rob, Eric, Niels en Paul lopen verder naar het strand. Het is er aardig druk met 

vliegeraars en Ruka zoekt schelpen voor zijn nichtje. Op de terugweg zien we mooie 

paddenstoelen  en een mooie grote slak. De paddenstoelen worden door Eric op de foto 

gezet. Terug op het park nog even langs het zwembad gelopen en bij het sportveld gekeken 

naar het mini voetbaltoernooi. Daarna lopen we terug naar de bungalow en drinken we met 

z’n allen nog wat. 

 

Een lekker patatje
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Zaterdag 5 augustus 2017 

’s Ochtends gaan we eerst met z’n allen boodschappen doen in de Cocksdorp. Tevens 

worden daar ook de ansichtkaarten gekocht om naar familie en bekenden te sturen. Voor 

we weer terug gaan naar ons vakantiehuisje kopen we nog een lekker visje (haring en 

lekkerbekje) voor tussen de middag.  

Na het eten ’s middags worden eerst de kaarten geschreven en later in Den Burg op de bus 

gedaan. Hier zijn we naar toe gegaan omdat er een muziek- en theaterfestival wordt 

gehouden. We zien optredens van drie verschillende bands en een  acrobaten-act van Tom & 

Ayla. We drinken nog wat op een terrasje en zitten daar heerlijk in de zon en luisteren naar 

de muziek. 

 

’s Avonds eten we rijst met kipsaté en/of macaroni met gehakt en dat smaakt erg lekker. Na 

het eten maken we nog een avondwandeling en kopen een ijsje bij de snackbar op het park. 

Als we terugkomen in ons vakantiehuis kijken we o.a. naar “Ik Hou van Holland” en rond 

24:00 uur gaat iedereen naar bed. 

 



Een lekkere haring 

 

 

 

 

Ansichtkaart schrijven 

 

 

 

 

Genieten van de muziek en de acrobatiek 

 

 

En nog een ijsje toe



Zondag 6 augustus 2017 

 

Het is lekker zonnig weer als we op staan en we besluiten om vandaag te gaan zwemmen in 

de zee. Na het ontbijt worden er eerst nog de nodige boodschappen gedaan en daarna gaan 

we naar zee. Berry, Jan, Ruka en Remke gaan met de bus en Eric, Niels, Rob en Paul lopen 

vanaf het park door de duinen naar de zee. Berry neemt zijn metaaldetector mee en zoekt 

op het strand naar “verborgen schatten”. Ruka zoekt met Berry mee maar helaas wordt er 

alleen een oud stuk ijzer gevonden wat keurig in de tas gaat om ergens anders in de afvalbak 

te doen. Niels en Rob vinden het water nog te koud en beperken zich tot pootje baden. Eric 

en Paul gaan wat verder de zee in om te zwemmen en met de golven mee te springen. Het 

was erg leuk. Jan en Remke blijven op onze spullen passen en maken gezellig een praatje. 

Als we er genoeg van hebben gaan we terug naar het park en eten we buiten op het terras 

voor ons  huisje tosti’s die door Remke worden gebakken. Erg lekker waren ze !!! 

 

Het is nog steeds lekker zonnig en we spelen een spelletje “Mens erger je niet” in afwachting 

van de wedstrijd van de Nederlandse voetbaldames die de finale van het Europees 

kampioenschap spelen. We zijn precies op tijd klaar met het spelletje “Mens erger je niet” 

wat door Berry wordt gewonnen. Het begin is niet zo goed van de dames want na een paar 

minuten staan ze met 1-0 achter. Ruka vindt dat de dames er niets van kunnen maar even 

later maakt Nederland al weer gelijk en Paul juicht zo hard dat iedereen wakker schrikt.  

Tijdens de wedstrijd maken Remke en Niels lekkere hapjes die bij de buis of aan tafel worden 

geserveerd. Lekker hoor om zo voetbal te kijken ☺ Uiteindelijk wint Nederland met 4-2 van 

Denemarken en zijn ze Europees Kampioen. Een super knappe prestatie. 

 





Maandag 7 augustus 2017 

 

Vanochtend doen we lekker rustig aan want om 12:30 staat een excursie op het programma 

naar Bakkerij Timmer in De Koog. Rond 12:00 uur vertrekken we met de bus daar naar toe 

en parkeren vlak bij de Lidl waar we later onze boodschappen gaan doen. Bij de bakkerij 

krijgen we uitleg over alle Texelse streekproducten en natuurlijk mogen we ook lekker 

proeven. Het meel dat de bakker gebruikt wordt op het eiland in de molen van Oudeschild 

gemalen en de granen worden op Texel verbouwd. Kortom een hele leerzame en gezellige 

middag. 

 

Na afloop lopen we nog een rondje door het toeristendorp De Koog en Jan koopt nog enkele 

verjaardagskaarten. Hierna gaan we boodschappen doen voor de BBQ van vanavond. We 

kopen o.a. lekkere kipspiesen, spareribs, hamburgers, speklappen, salades en natuurlijk 

houtskool en aanmaakblokjes. We hebben een boodschappenkar vol. 

 

Bij thuiskomst ruimen we eerst alles op en drinken nog even een drankje. Daarna gaan we 

met z’n allen nog een wandeling maken over de camping die tegen het bungalow park aan 

ligt. We zien vanaf daar de vuurtoren en besluiten om ’s avonds als het donker is nog terug 

te gaan om naar het licht van de vuurtoren te kijken. Om half zes gaat Paul de BBQ 

aanmaken en als eerste gaan de spareribs erop. De BBQ is erg heet en daardoor is het vlees 

ook lekker snel gaar. Ze smaken heerlijk en daarna volgt het andere vlees. Iedereen zit 

heerlijk te smikkelen, het weer is echt super alleen waait het nog wel een beetje waardoor 

sommigen af en toe in de rook komen te zitten.  

 

Na de BBQ gaan een aantal liefhebbers nog een ijsje eten bij de snackbar op het park en Paul 

trakteert. Helaas is het softijs op en kiezen we een verpakt ijsje. Met ons ijsje lopen we nog 

even naar het voetbalveld en kijken naar het voetballen terwijl we ons ijsje opeten.  

Als het donker is gaan Berry, Eric, Rob, Niels en Paul naar het licht van de vuurtoren kijken. 

Het is volle maan en omdat het vrijwel onbewolkt is kunnen we er mooie foto’s van maken. 

Het was weer een super leuke en gezellige dag. 

 





Dinsdag  8 augustus 

 

Vandaag staat de excursie naar de vuurtoren “Eierland” op het programma in combinatie 

met een lunch in het torenrestaurant. We beginnen met de lunch en daarna gaan de 

liefhebbers de toren beklimmen. Rob en Berry zien er vanaf om de steile trap naar boven te 

nemen en blijven samen met Remke beneden in de toren. Jan, Niels, Eric, Ruka en Paul gaan 

naar boven en bekijken de historie op de verschillende verdiepingen. Boven genieten we van 

een heel mooi uitzicht en daarvan worden de nodige plaatjes geschoten. Ook wordt er nog 

een groepsfoto gemaakt met als achtergrond de mooie vuurtoren van Texel. De  naam van 

de vuurtoren is ontleend aan het voormalige eiland Eierland. 

 

Als we terug komen van deze excursie gaan Berry, Rob en Niels samen met Paul nog even 

zwemmen in het zwembad op het park. Omdat het regent pakken we het busje en komen zo 

droog in het zwembad waar de mannen veel plezier hebben met de bubbels en de 

wildwaterbaan. 

 

Als we weer thuiskomen is Remke al begonnen met koken en Paul die springt gelijk bij om de 

aardappels en het vlees te bakken. We eten gebakken aardappels, met een kipschnitzel of 

kipfilet met spek, met witlofsalade of gewone sla. Het smaakt weer allemaal prima en de 

koks krijgen de complimenten. 

 

’s Avonds bekijken we de foto’s die tot nu gemaakt zijn op de televisie vanaf de laptop die op 

de TV aangesloten kon worden. Het zijn er al best veel, om precies te zijn 368, vooral Berry 

heeft er al heel wat gemaakt. Na het bekijken van de foto’s gaan we Karaoke zingen. Bijna 

Iedereen zingt naar hartenlust mee en het is een dolle boel. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Eierland




Woensdag 9 augustus 2017   

 

Vandaag gaan we naar Den Burg om de laatste souvenirs te kopen en de themamarkt te 

bezoeken. Het is gezellig druk op de markt met verschillende kraampjes met 

streekproducten. Er zijn schapen en kippen, en er zijn ook straatmuzikanten en een 

volksdansgroep die oude dansen laat zien. We kijken naar de leuke optredens en er worden 

weer voldoende foto’s gemaakt. 

 

’s Middags gaan we bowlen in ons vakantiepark. Niels gaat als eerste en laat zien hoe het 

moet. Hij doet elke week aan bowling dus de verwachtingen zijn hoog. In de eindstand is de 

eerste plaats voor Berry en Niels wordt knap tweede. De andere resultaten hebben we niet 

onthouden want helaas kon er na afloop geen print van de score worden meegenomen. 

Maar de anderen ontliepen elkaar niet veel en het was reuze gezellig. 

 

’s Avonds gaan we uit eten bij Paal 28, een strandtent aan zee. Het is er lekker druk dus het 

duurt even voor we ons eten krijgen. Rob en Berry hebben voor kabeljauw gekozen, Eric en 

Jan kiezen voor een varkenshaasje met champignonroomsaus, Remke neemt de gebakken 

mosselen en Niels, Ruka en Paul gaan voor de spareribs die onbeperkt bijbesteld mogen 

worden. Maar na de tweede zitten we vol en laten het daarbij. Nog even nagevraagd wat het 

record was  van het aantal spareribs dat iemand had gegeten en dat stond op 13. We 

moeten er niet aan denken….. 

 

Na het eten lopen Berry, Rob, Eric, Niels en Remke terug naar het huisje. Jan, Ruka en Paul 

gaan met het busje. 

 





Donderdag 10 augustus 2017 

 

De laatste dag alweer. Vandaag gaan we naar het vliegveld op Texel en bezoeken we ook het 

luchtvaart- en oorlogsmuseum. We krijgen een mooie rondleiding van een gids die prachtige 

verhalen verteld over alle vliegtuigen die vroeger op Texel en omgeving zijn neergestort. Elk 

vliegtuig heeft zijn eigen verhaal en het is erg interessant om te horen. Op het vliegveld zijn 

we verschillende vliegtuigen opstijgen en landen en heel veel parachutisten die uit de lucht 

komen. 

 

Het weer is uitstekend en aan het eind van de middag gaan we nog naar de ijsboerderij 

Labora. Hier bekijken we de koeien in de stal en zien we hoe de automatische melkrobot een 

koe melkt. Erg leuk om te zien. Daarna is het natuurlijk tijd voor een lekker ijsje. Er staat een 

lange rij voor het kopen van een ijsje en als we aan de beurt zijn kunnen we kiezen uit veel 

verschillende smaken. Ze zijn erg lekker.  

 

Als we weer in het huisje zijn gaat Paul pannenkoeken bakken. Na eerst een serie gewone 

pannenkoeken te hebben gebakken wordt het tijd voor de speciale. Iedereen kan een 

pannenkoek naar wens bestellen met kaas, salami, ham, spek, appel en rozijnen zijn de 

“smaken” die besteld worden. Er wordt gebakken tot iedereen genoeg heeft gehad. Als 

toetje is er voor de liefhebbers nog yoghurt. 

 

’s Avonds gaan we met z’n allen nog naar zee om naar de zonsondergang te kijken en een 

toast uit te brengen op de leuke week die we met elkaar hebben gehad. Remke had hiervoor 

jus ‘d orange en voor iedereen een kwarkini (een Texelse lekkernij) meegenomen. 

Het is jammer dat het aan de horizon bewolkt is zodat we niet echt een mooie 

zonsondergang hebben. Maar dat mag de pret niet drukken want we genieten van het 

mooie Texelse strand en de golven in de zee. 

 

Het was een super leuke week !!!! 



VLIEGVELD TEXEL en LUCHTVAART- en OORLOGSMUSEUM 

 

 





IJSBOERDERIJ LABORA 

 

 



TEXELSE STRAND BIJ PAAL 28, LAATSTE AVOND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZOMAAR NOG WAT MOOIE AFBEELDINGEN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een toffe week met toffe kanjers 



 

 

 

 

En weer terug naar huis na een gezellige week 


