
 

 

 

 

  



Vrijdag 12 juli 

We vertrekken rond 10:45 uur vanuit Arnhem met Paul, Marian, Harmien en begeleiders Tiny 

en Paul naar Den Helder. Het is best wel druk onderweg maar we komen keurig op tijd aan in 

Den Helder waar Corina ons al staat op te wachten. Even later komen ook Michel en Hermien 

en zijn we compleet om de veerboot op te gaan en over te varen naar Texel. We hebben geluk 

want we hoeven niet te wachten en kunnen gelijk mee.  

 

 

Vanaf de boot is het nog een half uurtje rijden naar ons huisje in de Cocksdorp op het park 

“De Sluftervallei” Hier drinken we wat en daarna gaan Harmien, Paul en Paul boodschappen 

doen voor het avondeten. We eten die avond pasta met tomatensaus en vis. Michel die alleen 

glutenvrij mag krijgt een pastamaaltijd die hij zelf heeft meegebracht. Na het eten gaat Tiny 

met Corina en Paul nog even een stukje wandelen. De anderen kijken liever televisie en 

drinken nog een glaasje fris of bier of een advocaatje met slagroom, knabbelen een nootje en 

glutenvrije chips voor Michel tot we naar bed toe gaan. 

  



Zaterdag 13 juli 

Vandaag doen we lekker rustig aan. Na het late ontbijt met lekker gebakken of gekookte eitjes 

gaan we met het busje naar de Koog. We wandelen door de leuke en gezellige winkelstraat en 

er worden kaarten gekocht om naar familie, vrienden en kennissen te versturen. Ook doen we 

hier de boodschappen voor het avondeten.  

 

 

  



 

’s Middags worden de kaarten geschreven en naar de Tour de France gekeken, Marian is een 

echte liefhebster van deze wielerwedstrijd en weet er alles van.  

 

 

’s Avonds eten we gebakken aardappels met een hamburger, erwtjes met worteltjes, 

appelmoes en sla. 

Als toetje hebben we vla of yoghurt met slagroom, heerlijk !!!! 

  



Zondag 14 juli 

 

 

Vandaag gaan we naar Ecomare om naar de zeehonden te gaan kijken. Onderweg ernaartoe 

doen we gelijk de geschreven kaarten op de bus. Bij aankomst kunnen we gelijk door naar een 

presentatie bij de zeehonden die gevoerd worden. Het is erg druk maar Carina mag met haar 

rolstoel vooraan gaan staan.  

  



We gebruiken hier tussen de middag de lunch die varieert van een pannenkoek/poffertjes of 

een lekker belegd broodje. 

 

 



Na de lunch bekijken we het aquarium met de vele soorten vissen die allemaal in de Noordzee 

leven. Ook hier zien we hoe de vissen te eten krijgen. 

 

’s Avonds gaan we uit eten op het park. In de snackbar is de keus uit een frietje met wat lekkers 

erbij of een pizza. Alleen Paul, die vegetarisch is neemt een pizza en de rest kiest voor friet 

met wat lekkers erbij. Als toetje is er voor iedereen nog een heerlijk soft-ijsje met een sausje 

naar keuze.  

 



Maandag 15 juli 

Vandaag is het de Markt in Den Burg die we gaan bezoeken, ook zijn er voldoende winkeltjes 

zodat er voor ieder wel iets te vinden is zoals een cadeautje of een souvenirtje. Corina koopt 

een knuffel, een set van 3 armbandjes en een dagboek. Hermien 2 armbandjes en 2 konijntjes, 

Harmien een rode sportwagen voor haar vriend, Marian heeft cadeautjes voor haar 

kleinkinderen, Michel koopt scheerspullen omdat hij zijn scheerapparaat was vergeten en Paul 

koopt een mooi boek over de Georgiërs die op Texel waren tijdens de oorlog. 

 

 



 

 



‘s Avonds worden er pannenkoeken gebakken en kan iedereen zijn pannenkoek naar wens 

met kaas, rozijnen, appel of naturel opgeven. Voor Michel worden er apart glutenvrije 

pannenkoeken gebakken. 

 

 

Na de afwas spelen Harmien met Tiny en Paul nog een paar spelletjes “Pesten” waarbij 

iedereen wel een paar spelletjes weet te winnen. 

  



Dinsdag 16 juli 

Vanmiddag gaan we naar het vliegveld op Texel waar we ook het luchtvaart en 

oorlogsmuseum bezoeken. We zien enkele kleine vliegtuigjes landen en opstijgen, die een 

rondvlucht over Texel maken. Na dit bezoek rijden we naar Oudeschild en bekijken we vanuit 

de bus de haven. De garnalenboten zijn allemaal uitgevaren. Vlakbij Oudeschild is een pluktuin 

waar we uitstappen om fruit te plukken. Helaas zijn er geen aardbeien meer, die zijn ’s 

ochtends allemaal al weggeplukt. We plukken alleen wat rode en blauwe bessen en proeven 

natuurlijk ook hoe ze smaken. Na het plukrondje in de tuin eindigen we op het terras voor iets 

te drinken of een ijsje. Het zonnetje komt door en het wordt gelijk aangenaam warm. 

 



 

 



 

’s Avonds eten we nasi met lekkere pindasaus. Michel krijgt glutenvrije pindasaus en voor Paul 

is er een vegetarische versie van de zelfgemaakte nasi. Het smaakt iedereen uitstekend!!! 

  



Woensdag 17 juli 

Vanochtend gaat Corina samen met Tiny zwemmen in het zwembad op het park. De anderen 

blijven liever in het huisje. 

 

 ’s Middags staat de huifkartocht op het programma. We vertrekken vanuit De Koog en Corina 

wordt met rolstoel en al op de huifkar gereden.  

 



 

We rijden door het mooie natuurgebied “De Slufter” en de huifkar wordt voortgetrokken door 

twee Belgische trekpaarden. Op de heenweg merkt de koetsier al dat een van de twee 

paarden vandaag weinig zin heeft om de kar te trekken. We moeten door de duinen en het 

mulle zand en wordt er aan de passagiers gevraagd om uit te stappen zodat de wagen wat 

makkelijker door de paarden door het zand te trekken is. Corina, Harmien, Marian en Michel 

mogen blijven zitten. Na een kleine hapering lukt het om de plek te bereiken waar we koffie 

gaan drinken. 

 

  



  

  

  

Op de terugweg loopt zelfs Michel mee door het mulle zand om de kar nog lichter te maken. 

Maar helaas blijft de kar halverwege de duinen steken en worden er hulptroepen ingeschakeld 

om de kar en passagiers toch weer in De Koog te krijgen. Hierop moeten we even wachten 

maar dat is geen straf want het is heerlijk weer en we krijgen een lekker likeurtje aangeboden. 

De paarden worden uitgespannen, hun werkdag zit erop. 

Na een halfuurtje komt een grote terreinwagen die voor de kar wordt geplaatst en zo worden 

we naar De Koog teruggereden.  



 

 

 

’s Avonds wordt bij het huisje de BBQ aangestoken en eten we voor het eerst buiten op het 

terras. Het is heerlijk weer en het vlees, de garnalen en de vegetarische hamburgers met de 

salade en het brood smaken prima. 

 

  



Donderdag 18 juli 

Alweer de laatste volledige dag hier op Texel. De week is voorbijgevlogen. Vandaag gaan we 

naar Paal 17 een strandtent voorbij De Koog en we drinken daar wat op het terras. Paul en 

Paul gaan nog even pootjebaden in de zee, het water is lekker. 

 

 



’s Middags hebben we een lichte lunch want vanavond gaan we als afsluiting uit eten bij De 

Robbenjager.  Het is begonnen met regenen als we naar het restaurant gaan en we worden 

een beetje nat bij het in- en uitstappen maar dat mag de pret niet drukken. 

Iedereen mag wat kiezen van de kaart en we beginnen met een soepje, tomatensoep of 

vissoep. Daarna voor iedereen een hoofdgerecht en we sluiten af met een ijsje of koffie. 

 

 

Vrijdag 19 juli 

Vandaag staan we wat eerder op dan normaal omdat we om 11:30 in Den Helder moeten zijn. 

De koffers worden gepakt en we zijn mooi op tijd om te vertrekken. We hebben wederom 

geluk bij de veerboot, het is nog rustig en we zijn om 11:00 uur in Den Helder waar Carina, 

Hermien en Michel worden opgehaald. Alle ophalers zijn keurig op tijd en om 11:30 vertrekt 

de bus richting Arnhem. De reis loopt redelijk voorspoedig, alleen in de buurt van Amersfoort 

hebben we een half uurtje vertraging waardoor we om 14:15 arriveren in Arnhem. De ophalers 

staan al klaar om Paul, Harmien en Marian te verwelkomen. 

Na het afscheid gaat iedereen weer met een heel tevreden gevoel weer naar huis. 

  



 

 


