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Vrijdag 9 september.
Vandaag begint eindelijk de vakantie naar Texel, de zon schijnt en het is
tropisch warm in Nederland. Wat hebben we er naar uit gekeken. Bert komt uit
Limburg, Wilma uit Brabant en Margot uit Velp. Zij vertrekken om tien uur al bij
het kantoor van Tendens. Samen rijden ze naar Purmerend en halen daar Els,
Barry en Nellie op. Bij het station in Den Helder wordt Caty opgepikt, die met de
bus van de andere kant van de Afsluitdijk gekomen is. Dan gaan we ook nog even
langs Mieneke die dichtbij dat station woont. Zij was eerst nog naar haar werk
geweest en kon kwart over twee pas gehaald worden. Hierna snel naar de boot.
Snel? Vergeet het maar! We hebben daar twee en een half uur in de file
gestaan, maar we hadden wel lol. Ondertussen was Beppie door haar broer en
schoonzus naar Texel gebracht en die waren er veel eerder dan wij, dus die
moesten helaas lang op ons wachten. Om zes uur waren we op Landal
Sluftervallei, huis nr. 405. Mooi ! Bert heeft een uur later patat met van alles
gehaald en dat ging er goed in. Hierna gaan we ons instaleren. Bep en Barry
hebben beneden een kamer. Nellie gaat samen met Mieneke. Bep met Margot en
Wilma en Caty samen. Bert krijgt een twee persoons bed voor zich alleen, die
bofkont, haha. Trusten. Morgen gezond weer op.

Texel International Airport

Luchtvaart- en
Oorlogsmuseum

Zaterdag;
Na de gebruikelijke ochtendrituelen gaan we vandaag op stap. Het is ook op
Texel Nationale Monumentendag en dan is er heel veel open om te bezichtigen.
Op verzoek van Nellie beginnen we bij het Luchtvaart en Oorlogsmuseum. Het is
maar een klein eindje rijden. Tjonge, jonge, wat een mensen, wat een vliegtuigen
en wat een parachutespringers. Wat spannend om dat zo van dichtbij te kunnen
zien, we kijken onze ogen uit en genieten volop. Jullie snappen zeker wel dat het
een grapje is om jullie namen op de voorpagina te zetten, net of wij het allemaal
zijn. En Bert bestuurde het vliegtuig. Hahaha. Het lijkt wel leuk hè ?!
Ook in het museum was van alles te zien en we vonden het heel interessant.
Hierna genieten we nog even van een terrasje met koffie en gebak.
Na dit spektakel gaan we naar De Schapenboerderij, waar je lammetjes op
schoot mag. Ook loopt er een schaap met vijf poten, niet leuk. Op Texel zijn heel
veel schapen en daar maken ze o.a. kaas, wol, kleding, tassen en dekbedden van.
Barry had wel zin in zo’n dekbed, maar die kostte 219 euro en dat is toch wel een
beetje veel. Nellie en de anderen vonden het een leuk en leerzaam uitje.
Hierna keken we even in het kerkje uit 1425 in Den Hoorn. Deze toren is nog
steeds een baken voor de scheepvaart. Hij wordt heel veel gefotografeerd.
Daarna gingen we naar een Schapenboet. Deze in Den Hoorn is gebouwd in 1858
en daarna natuurlijk wel eens gerestaureerd. Je zou denken dat er schapen in
leefden, maar dat is niet zo, daar is het te klein voor. Het is een opslagplaats
voor gereedschap dat je op het land gebuikt, opslag voor hooi en o.a. voer voor
schapen. Ook vissers hebben een boet voor o.a. hun netten. De vorm is heel
bijzonder en er staan er op Texel nog heel veel. Zondag zou er een familielid van
de boer in trouwen. We hebben gezellig gekletst en konden van alles vragen.
Om half vier vliegen we nog even naar Museum Kaap Skil in Oudeschild. Zo groot
is Texel niet. Wat hier allemaal te zien is. Echt heel veel over de zee. Er is ook
een Openlucht museum met een opa en oma die in de bedstee liggen te snurken.
Echt waar ! Het was een hele intensieve en bijzondere belevenis vandaag. Top !

Schapenboet

Museum Kaap Skil

Zondag:
Vandaag slapen we uit. Nou ja uitslapen? We zaten om half tien aan het ontbijt.
We gaan naar de Vogelbush & Vlindertuin Eureka in Oosterend. De rit erheen is
mooi, want Texel is mooi. We beginnen in de tropische vogeltuin. Bert koopt wat
voer en zo komen de vogels uit onze hand eten. Wauw, wat spannend. Hierna loop
je door de vlindertuin waar allerlei grote en kleine prachtig gekleurde vlinders
fladderen. Ze komen zelfs op je zitten. Het is echt even chillen. Dan gaan we
weer de frisse? buitenlucht in, maar het is wel 28 graden. Buiten is het warmer
dan binnen?! Hier zijn hokken met roofvogels en vooral veel soorten uilen.

Na ons bezoek van anderhalf uur gaan we weer verder.
Barry en Els willen dolgraag naar de bioscoop en ook Beppie wil mee. Er draait in
Den Burg de film Huisdiergeheimen. Wilma gaat gezellig met ze mee. Bert en
Caty gaan in die tijd met Nellie, Mieneke en Margot naar De Worsteltent. Nee,
ze gaan niet worstelen,hahaha. Er is muziek. De Big band Miss Jones treedt op in
de tuin bij een restaurant. Er staan allemaal tafeltjes en er is veel publiek. Het
is lekker ontspannend en we genieten van ons drankje en de muziek. Om drie uur
gaan we weg om de anderen op te halen uit de bios. Die hebben ook genoten en
veel gelachen.

Hierna hebben we wel zin in een terrasje. We rijden langs De Koog en Bert ziet
dat daar een culinair feestje aan de gang is. Hij trapt dus op de rem en zet onze
bus op de parkeerplaats. We stappen uit en lopen de gezellige drukte in. Er zijn
allerlei hapjes en drankjes te koop. Wij zoeken een tafel en ploffen neer. Voor
ons gaan drie meiden staan zingen. Nog even een paar winkeltjes en dan uit eten.
We kozen allemaal een ander menu. Het was erg lekker.
’s Avonds gezellig op ons terras gezeten en van de ondergaande zon genoten.
De Koog

Den Burgh

Dinsdag:
Vandaag wil Barry een vrije dag, groot gelijk. Hij krijgt zelfs ontbijt op bed.
Wilma blijft gezellig bij hem. De anderen moeten zorgen dat ze om half elf in
Oudeschild zijn. Zij gaan met een boot (met de camera) op zeehondenjacht.
We rijden langs inmiddels bekende mooie plekjes we maken onderweg al foto’s.
Bij de haven aangekomen zien we onze boot al liggen. Nog even wachten en dan
gaan we langs een loodrecht trapje de kade af en belanden we in de boot.
Iedereen gaat gauw zitten. Er gaan nog een paar mensen mee. We varen de
haven uit en zien al gauw grotere boten. Opeens zien we in de verte een kop van
een zeehond. De kapitein stuurt zijn boot die kant op, maar de zeehond heeft
ons ook gezien en duikt onder, haha, gefopt! Dan wordt het wachten en turen. In
de verte zien we weer wat, het is spannend. Beppie vindt het niet zo erg leuk,
maar houdt zich dapper! Dan zit er vlak achter de boot een zeehond, zelfs twee.
Wat een geluk, fotopauze! Hierna vaart de boot met grote snelheid terug. Wat
een avontuur. We hijsen ons weer op de wal. Bij restaurant De Oude Vismarkt
krijgen we een portie kibbeling, wat een grote stukken. Heerlijk! Mieneke gaat
nog even met Bert en Caty naar De Spar voor wat boodschappen en terug nemen
we de toeristische route langs de Waddenkant. Genieten voor allemaal!

Zeehondentocht met
“Het Sop”.

Ons Landal Park

Woensdag

Vandaag waren we dus met de Jan Plezier drie uur op stap, door de prachtige
natuur naar De Slufter. Dat is een gebied wat bij hoog water ook onder staat.
We verzamelen om kwart voor twee bij een bushalte in De Koog en om twee uur
komt de huifkar, getrokken door twee Belgische trekpaarden, er aan.
Wij mochten als laatsten er in. Het is lekker warm, maar onder de luifel zit het
prima. Hé, we rijden langs een “boet”. Deze is van Staatsbosbeheer. Dit is een
officiële trouwlocatie. Wij vinden het net wat voor Barry en Els om hem volgend
jaar te gebruiken Ideetje? Wij willen er dan wel graag bij zijn, haha.
De koetsier vertelt van alles over Texel en stelt ons ook vragen, maar wij kunnen
dat allemaal niet weten. Er is ook een meisje die steeds de hekken open en dicht
doet waar we doorheen moeten. We rijden door een net uitgebloeid heidegebied,
zien koeien, een schaap en ander vee. Ook heel veel wandelaars. Na een hele poos
komen we meer in het duingebied en het witte zand blinkt in de zon. Bij De
Slufter aangekomen stopt de wagen. We zien heel veel vogels. We krijgen zelfs
koffie of thee met een koekje. Het was een prachtige tocht van drie uur lang……
“En maar schommelen en maar kijken naar de kont van het paard”.
‘s Avonds rijden we nog even onze eigen badweg af om te kijken of de zon wel
onder gaat. Bert en Caty namen een verlate Nieuwjaarsduik en Margot was slap
van de lach. Haha. Hierna pikken we een terrasje bovenop het duin. Gezellig.

Donderdag

Zoals jullie zien hebben weer heel wat beleefd deze dag. Eerst naar het
“Maritiem-, Schipbreuk- en Juttersmuseum “. Nou daar kan je wel een dag
doorbrengen, daar is zo veel te zien. Alles komt uit de zee of van het strand.
Hierna maken we een prachtige tocht door het bos en zien we plots een
restaurantje. Hier kunnen we niet aan voorbij. We pikken even een terrasje.
Wilma vond dit het mooiste gebied van het eiland. Het is er heerlijk rustig.
Margot en Caty gaan even aan de wandel en klimmen naar het hoogste punt. Wat
een mooi uitzicht, ze konden in de verte de zee zien liggen. Dan wordt het toch
etenstijd en willen we naar het Pannenkoekenhuis in Den Burgh. Deze is helaas
gesloten. We eindigen op een buitenplaatsje bij een Italiaans eethuis, gerund
door Moslims, dus er is geen alcohol. Maar we hadden wel lol. De terugreis nemen
we langs de Waddenkant en de maan schittert op het water. Romantisch!
Vrijdag: Half acht allemaal opgestaan. Na ons ontbijt laden we de bus in. Beppie
wordt 10.15 uur gehaald. Zwaai, zwaai, dag schat! Wij vertrekken half elf naar
de boot. Op 5 km. van de boot begint de file al. We boften dat we een paar keer
de file voorbij mochten rijden, dat scheelde behoorlijk. Caty nam de boot
eerder, die ging vast aan dit verslag werken. Dag allemaal!!! Het was een
prachtige week met jullie als hele lieve gasten. We zijn trots op jullie, bedankt!

Wist u ……
 dat Nellie alles grandioos heeft gevonden?
 dat de zeehonden ons hebben gezien?
 dat Els en Barry een leuk stel zijn?
 dat Beppie steeds zichtbaar genoot?
 dat we de “Jostiband 50 jaar” op de tv gezien hebben?
 dat Wilma bouillon maakte omdat het zo warm was?
 dat Mieneke de hele week om pizza vroeg en het donderdag pas kreeg?
 dat Bert ons met de maaltijden erg verwend heeft?
 dat Margot zei dat ze leuke mensen had ontmoet?
 dat Caty nu eindelijk weet wat een schapenboet is?
 dat Nellie lekker heeft geskelterd op de skelter die Barry had gehuurd?
 dat Mieneke met Bert met de schoenen aan door de zee is gelopen?
 dat Wilma voor het boeket madeliefjes op tafel heeft gezorgd?
 dat Nellie heel erg graag shopt?
 dat er geen ruimte is om alles wat er gekocht is te noteren?
 dat er heel erg veel te zien en te doen was op Texel?
 dat Mieneke als een schaduw steeds achter Bert aan liep?
 dat Margot opa en oma hoorde snurken in de bedstee in het museum?
 dat deze groep het heerlijk vond om rond te rijden over het eiland?
 dat iedereen zijn steentje heeft bijgedragen deze week?
 dat wij jullie daar allemaal hartelijk voor bedanken?
 dat Bert aan Sinterklaas een eigen sauna gaat vragen?
 dat we enorm geboft hebben met het prachtige weer?
 dat jullie nu nog veel meer dan de beloofde honderd foto’s hebben?


dat we hopen jullie weer zien op de reünie van Tendens op zaterdag 5 nov!
Wilma + Bert + Caty
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