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Voorwoord
Dit boekje geeft een overzicht van de vele mogelijkheden die er voor mensen
met een handicap op Texel zijn. Een overzicht met zowel bekende als nieuwe
uitstapjes. Van actief tot ontspannend, van klein tot groot en vooral; voor elk
wat wils. Vele uitstapjes zijn perfect met elkaar te combineren, wees hierin
creatief.
Wij pretenderen niet dat we volledig zijn, want creatieve mensen kunnen altijd
weer nieuwe, leuke uitstapjes ontdekken. Heb je een suggestie of tip voor dit
magazine? Dan horen wij dat natuurlijk graag! (info@tesselhuus.nl)
Om te beginnen onderstaand een paar algemene tips zodat je nog meer van je
vakantie kunt genieten.
Tip 1
Een goede voorbereiding is het halve werk. Start daarom op tijd met de
voorbereiding van het programma en waar nodig het reserveren van de
activiteiten.
Tip 2
Een overladen programma leidt tot oververmoeidheid van de deelnemers en de
begeleiders. Let daarom vooral op de kwaliteit en niet op de kwantiteit. Vakantie
vieren bestaat voor een groot deel ook uit lekker niets doen.
Tip 3
Geef de deelnemers de ruimte om er individueel op uit te trekken.
Wij wensen jullie een hele goede week en veel plezier toe!
Stichting Tesselhuus
HET BESTUUR
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Texel
Van de vijf bewoonde Waddeneilanden is Texel het grootste
Waddeneiland. Aangezien het een eiland is spreekt men dan ook niet
van gebeurtenissen “in” Texel maar “op” Texel.
De mogelijkheden op Texel zijn enorm. In dit magazine hebben we een
overzicht gemaakt van de vele activiteiten op het eiland
gecategoriseerd per dorp (De Koog, Den Burg, Den Hoorn, De Waal,
Oudeschild, Oosterend en De Cocksdorp).
Onderstaand een plattegrond van het eiland met daarin de dorpen
weergeven. Het Tesselhuus bevindt zich in De Koog.
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De Koog
De Koog is dé badplaats van het eiland. Slechts twee duinenrijen
scheiden het dorp van het strand. Voordat De Koog een badplaats
werd, was het een vissersdorp. Alleen de kerk en het huisje, van
“moeder Mosk”, naast de kerk zijn hiervan overgebleven.
De Koog staat vooral bekend om de levendige Dorpsstraat die van alles
biedt; talloze terrasjes, restaurants, souvenirwinkels en een aantal
cafés. Omringd door bos, strand en zee. Ga op ontdekkingstocht met
de Cadweazle (een elektrische strandrolstoel), help met het voeren van
de zeehonden of ga bij minder weer lekker zwemmen in het warme
binnenzwembad van Calluna. Het kan en mag allemaal!
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Mogelijkheden in en om het Tesselhuus
De uitstapjes rond De Koog kunnen op eigen (rolstoel)kracht worden gedaan.
Ga bijvoorbeeld op verkenning met de elektrische duofiets van het Tesselhuus, kijk
naar de zonsondergang vanaf De Zeereep, drink een heerlijk kopje koffie/thee bij
Grand Hotel Opduin of pak de picknickmand in vol met lekkers en ga in het bos of bij
de speciaal aangepaste picknickplaats picknicken. Zo simpel maar zo leuk!
’s Avonds geen inspiratie? Organiseer een leuke thema avond met karaoke,
verkleedpartijtjes of speel levend Cluedo.
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K1-Elektrische duofiets
Het Tesselhuus is de trotse bezitter van
een
mooie
duofiets
met
trapondersteuning en een speciale stoel
met veiligheidsriemen. Vanuit het
Tesselhuus kunnen er de mooiste
fietstochten worden gemaakt. De fiets
heeft twee accu’s; goed voor zo’n 40
kilometer.
Tip:
Houd wel rekening met andere
weggebruikers. De fiets is erg breed en er
maken meer mensen gebruik van het
fietspad. Het kan goed zijn om regelmatig
even ruimte te maken voor anderen, zodat
zij kunnen passeren. Dit voorkomt
vervelende situaties.
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K2-De Zeereep
Via het wandelpad langs Grand Hotel
Opduin of via de Badweg aan het einde van
de Dorpsstraat bereik je de “De Zeereep”, de
boulevard van de Koog. Vanaf de boulevard
heb je een prachtig uitzicht op de duinen,
het strand en de zee. Je kunt er kijken naar
de zonsondergang, zeehondjes spotten of
gewoon genieten van wat er allemaal
gebeurt. Vooral in de zomer kan de zon bij
ondergang zorgen voor prachtig gekleurde
luchten.
Aan het uiteinde van de Zeereep grenzen links strandpaviljoen Beachclub Texel en
rechts Restaurant Noordzee (zie K3, blz 9). In beide restaurants is het goed toeven, ook
op het terras!

Belangrijk:
Vooraf even reserveren of bellen dat jullie er aankomen.
Beachclub Texel
Ruijslaan 30, 1796 AD De Koog
0222-315405 / info@beachclubtexel.nl / www.beachclubtexel.nl
Strandhotel Noordzee
Badweg 200, 1796 AA De Koog
0222-317365 / info@noordzee.nu / www.strandhotelnoordzeetexel.nl
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K3-Strandhotel Noordzee
Na een wandeling over De Zeereep of gewoon
omdat je er zin in hebt ga je naar Strandhotel
Noordzee om je te laten verwennen met de, op
Texel beroemde, huisgemaakte (warme)
appeltaart of chocoladetaart.
Door de grote glazen serre is het restaurant
zowel bij minder- als mooi weer een prachtige,
lichte en rustige omgeving om te zitten. Je kijkt uit over het strand en de zee. Is het
mooi weer en wil je lekker buiten zitten? Dat kan natuurlijk ook. Aan de kant van de
Zeereep beschikt het hotel over een ruim terras.
Tips:
-

Probeer ook eens de “high tea” of de lekkere tapas van de kaart!
Als jullie met meerdere personen gaan is het raadzaam om vooraf even te
reserveren.

Strandhotel Noordzee
Badweg 200, 1796 AA De Koog
0222-317365 / info@noordzee.nu / www.strandhotelnoordzeetexel.nl
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K4-Picknicken
Wat is er nou leuker dan met mooi weer picknicken? In het Tesselhuus is een mooie
bolderwagen aanwezig. Smeer lekkere broodjes en laadt de bolderwagen vol, succes
verzekerd!
Tip:
Vlakbij het Tesselhuus is een prachtige wandelroute van Staatsbosbeheer richting een
aangepaste picknickplaats aan de Pelikaanweg. Je kunt er op twee manieren komen:
 Je rijdt langs de Ruijslaan en slaat bij het Maartenhuis linksaf. Je vervolgt de route
en komt dan langs de ezels (die erg van wortels houden) van de Ezelvereniging. Je
vervolgt deze route en in het bos, bij een mooi watertje, tref je een aangepaste
picknicktafel aan. Deze route is niet geschikt voor rolstoelen die voorzien zijn van
beademingsapparatuur, want die kunnen niet door de hekjes. In dat geval kies je
voor de andere route;


Je gaat langs de Ruijslaan door tot de Pelikaanweg en daar sla je linksaf. Je gaat het
eerste pad links het bos in en dan kom je vanzelf bij de aangepaste picknicktafel.
Een stukje verder langs dit pad staan de ezels van de Ezelvereniging.
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K-5 Beauty & Wellness
Tijd voor ontspanning!
Vlakbij het Tesselhuus, in de Beauty & Wellness van Grand Hotel Opduin aan de
Ruijslaan kun je terecht voor een uitgebreide lichaams- en/of gezichtsbehandeling van
gediplomeerde schoonheidsspecialistes. Dompel jezelf onder in de rust en
ontspanning en geniet van de producten en behandelingen van het schoonheidsmerk
Thalgo. Lichte frisse kwaliteitsproducten met een oorsprong uit de zee. Ook zijn er
behandelingen met Texelse producten, zoals schapenwol, lavendel en honing
samengesteld.
Je wordt ontvangen met kruidenthee en verse vruchtensap en dan worden je wensen
en behandelingen doorgelopen. Na een goed huidadvies kun je uitgebreid nagenieten
in de ontspanningsruimte.
Tips:
- Omdat er graag uitgebreid de tijd voor je wordt genomen is vooraf reserveren
noodzakelijk.
- Laat je informeren naar de verschillende mogelijkheden van behandelingen en
eventuele maandaanbiedingen.
- Sluit de behandeling af met een heerlijk kopje koffie/thee of lunch in de
brasserie of bij mooi weer op het zonovergoten terras midden in de duinen.
Grand Hotel Opduin
Ruijslaan 22, 1796 AD De Koog
0222-317445 / info@opduin.nl / www.opduin.nl
Kijk voor de actuele openingstijden van de wellness op www.opduin.nl/wellness
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K6-Beauty Outline – fish spa
Schoonheidsspecialiste Martine heeft zich gespecialiseerd in huidverbetering. Naast
de vele behandelingen die aangeboden worden verkoopt ze in haar prachtige salon
aan de Nikadel ook tal van diverse (cadeau) producten.

Garra Rufa visjes
Beauty Outline heeft een leuke fish spa
waarin je heerlijk je voeten kunt laten
masseren door de Garra Rufa visjes. De
visjes zuigen de dode huidcellen van de
opperhuid maar laten daarbij de
onderliggende huid met rust. Tijdens het
verwijderen van de dode huidcellen
scheiden de Garra Rufa visjes een enzym af
dat een vitaliserende werking heeft op de
onderliggende huid. Het knabbelen van de
visjes voelt aan als een reflexologie-achtige
massage waarbij de bloedsomloop wordt
gestimuleerd, de stress het lichaam verlaat
en je helemaal ontspant. Mensen met
psoriasis, eczeem, eelt en een zeer droge
huid merken na de behandeling dat de huid rustiger wordt.
Het gebruik van de fish spa is geschikt voor jong en oud. In het geval van open wondjes
en kalk- en schimmelnagels is het niet aan te raden gebruik te maken van de fish spa.
Tips:
-

Interesse in een afspraak? Neem even telefonisch contact op met Martine.
Gelieve op de dag van de behandeling geen nagels te lakken of uw voeten of
benen in te smeren met bodylotion of zonnebrandcrème.

Beauty Outline
Nikadel 30, 1796 BP De Koog
06-21244231 / info@beautyoutline.nl / www.beautyoutline.nl
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K7-Winkelen en uitgaan
In de Dorpsstraat van de Koog vind je talloze (souvenirs)winkels en restaurants. Velen
van hen zijn toegankelijk met rolstoel.

Zomerse activiteiten in het dorp
 KOOPZONDAG
Elke zondag zijn de winkels geopend van 10:00 tot 17:00 uur
 BRADERIE
Iedere dinsdag in juli en augustus
Tip: Kijk voor de actuele agenda en meer info over winkels en restaurants op
www.dekoogtexel.nl of www.texelagenda.nl

Stappen in De Koog
In de Dorpsstraat zitten ook een aantal gezellige
cafés en één discotheek. De horeca ondernemers
verwelkomen de gasten van het Tesselhuus graag!
Zij adviseren de groepen uit het Tesselhuus echter
om op tijd te komen, wanneer het nog redelijk
rustig is. In verband met de kwetsbaarheid van de
deelnemers aan de vakantieweken is het advies om
de avond vanaf ca. twaalf uur in de serres of op de
terrassen door te brengen. Het is hoogseizoen en
bij grote drukte kan het in de horecagelegenheden nog wel eens een wilde boel
worden. Een bezoekje aan Café-restaurant Sjans in de Dorpsstraat is aan te bevelen.
De eigenaar, de heer Arnold Kaercher (ook wel Kets genoemd), draagt het Tesselhuus
een bijzonder warm hart toe.
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K8-Vogelhuis Oranjerie
Uitpuffen na een rondje winkelen, lekker
terras hangen in de zon of ’s avonds nog even
genieten van de gezelligheid in het dorp.
Familie-restaurant Vogelhuis Oranjerie
gelegen aan de rand van het centrum heet de
gasten van het Tesselhuus hartelijk welkom.
Op zomerse dagen is het grote terras ruim
genoeg voor groepen maar ook binnen is het
ruim en sfeervol ingericht.
Van zeetong tot pannenkoek, van een heerlijk broodje gezond tot een uitgebreide
Texelse koffietafel, de kaart van het restaurant is zeer uitgebreid en gevarieerd en
voorzien van vriendelijke prijzen. Verder beschikt het restaurant over
rolstoelvriendelijke toiletten en voorzieningen.
Tip:
Het restaurant is zeer geliefd onder zowel toeristen als de Texelaars. Reserveer op
tijd een plekje.
Vogelhuis Oranjerie
Dorpsstraat 204-206, 1796 CH De Koog
0222-317229 / www.restaurantvogelhuistexel.nl
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K9-Het Maartenhuis
Op 450 meter vanaf het Tesselhuus ligt Het Maartenhuis. Deze woon- en
leefgemeenschap voor mensen met een verstandelijke handicap is een bezoekje
waard. In het gebouw de Windroos is een “theeschenkerij”. Hier wordt niet alleen een
heerlijk kopje thee en/of koffie, met uiteraard iets lekkers erbij geschonken, in de
winkel zijn ook prachtige (zelfgemaakte) souvenirs en verse producten te koop.
Het hele jaar geopend!
Kijk voor de actuele openingstijden op de website – www.maartenhuis.nl
Tip: De vlindertuin ook een bezoekje waard. De planten hebben een bijzondere
aantrekkingskracht op de fladderaars.
Maartenhuis
Ruyslaan 81, 1796 AZ De Koog
0222-317682 / www.maartenhuis.nl
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K10-Elektrische Strandrit
Dankzij de CadWeazle, een offroad rolstoel, kan
iedereen met een beperking zelfstandig het
strand op. De CadWeazle heeft een stille en
sterke elektromotor waardoor de gebruiker
zich moeiteloos een weg baant door het zand.
Ga op avontuur en geniet van de frisse wind en
zilte lucht van de Noordzee.
Aan het eind van de dag als het wat rustiger is
op het strand kan het heel goed zijn dat er een
zeehondje dicht bij de kust zijn hoofd boven
water steekt. Zeehonden zijn namelijk heel
nieuwsgierig!
Kosten:
De Cadweazle kun je voor maximaal 2 uur
huren. Er zijn bij de paviljoens ook gewone duwrolstoelen met grote ballonbanden te
huur.
Kijk voor de actuele huuprijzen op: https://www.paal17.com/verhuur/strandrolstoel/
Punt van aandacht: met de Cadweazle mag NIET door het water worden gereden. Voor eventuele
schade is de bestuurder persoonlijk aansprakelijk.

Tip:
Voor gebruik van de strandrolstoel of de Cadweazle vooraf even bellen naar Paal 17
dan staat de rolstoel bij de kiosk klaar voor gebruik. Naast Paal 17 is de Cadweazle ook
te huur bij Paal 28 (0222-316537), De Cocksdorp.
Paal 17
Ruijslaan 96, 1796 AZ De Koog
0222-317614 / 0222-327483
reserveren@paal17.com (reserveren, indien mogelijk, 3 dagen van tevoren)
www.paal17.com
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K11-Paal 17
Van een bezoek aan het strand krijg je (lekkere) trek. Tijdens het seizoen (vanaf april
t/m eind oktober) is de kiosk bij Paal 17 geopend en kun je overheerlijke frietjes, snacks
en ijsjes bestellen. Voor meer dan lekkere trek is het linker paviljoen Aan Zee (het
gehele jaar geopend) ook zeer geschikt voor een bezoek. Er is een invalidentoilet
aanwezig.

Tip:
In de zomer kan het erg druk zijn bij het paviljoen. Wanneer jullie vooraf reserveren
kan er ruimte gemaakt worden voor de rolstoelen.
Paal 17
Ruijslaan 94-98, 1796 AZ De Koog
0222-317614
reserveren@paal17.com / www.paal17.com
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K12-Ecomare
Zeehondenopvang en bezoekerscentrum
Ecomare is het centrum voor de Waddenzee en de Noordzee. Het museum gaat over
allerlei aspecten die met de natuur van de Wadden, de Noordzee en Texel te maken
hebben. Er zijn verschillende groepen zeehonden en bruinvissen, die van heel dichtbij
te bekijken zijn. De lift naar beneden komt uit in het zeeaquarium. Verspreid over zes
grote open aquaria zijn tientallen soorten vissen, zeesterren, krabben en
zeeanemonen te zien. Daarnaast is Ecomare ook een vogelopvang station. Gewondeen met olie besmeurde dieren worden verzorgd. Ecomare heeft het internationaal
toegankelijkheidssymbool en is volledig rolstoelvriendelijk ingericht. Verder beschikt
de expositie op diverse plaatsen over een ringleiding voor slechthorenden.

Het voeren van de zeehonden
Etenstijd! De zeehonden weten precies
wanneer ze de dierverzorger met de viskar
kunnen verwachten. Dagelijks om 11.30 uur en
15.30 uur worden de zeehonden gevoerd.
Tijdens het voeren vertelt de verzorger van
alles. Over zeehonden in de natuur en de
karakters van de verschillende zeehonden in
de groep. De dieren blijven in de buurt tot de
emmer leeg is. Pas op: de rondvliegende
meeuwen houden ook van een visje!

Bruinvissen
Lekker spelen tijdens het eten! Bij het voeren
van de bruinvissen laten de verzorgers zien hoe
Michael en Dennis zijn getraind. Dat is nodig
voor de dagelijkse gezondheidscontroles. Kom
kennis maken met deze supervriendelijke
dieren! Dagelijks worden ze gevoerd om 10.30
uur en om 13.30 uur.
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Dagelijkse activiteiten:
10:30u
11:30u
13:30u
14:30u
15:30u

Bruinvissen voeren - Ontmoet de mini-walvissen uit de Noordzee
Zeehonden voeren - Ontdek de grootste roofdieren van Nederland
Bruinvissen voeren - Ontmoet de mini-walvissen uit de Noordzee
Vissen voeren - Bekijk de onderwaterwereld rond Texel
Zeehonden voeren - Ontdek de grootste roofdieren van Nederland

Tips:
-

Ecomare ligt op loopafstand van het Tesselhuus en is goed te combineren met
een bezoek aan het strand (Paal 17).
Een bezoek aan Ecomare duurt ca. 1.50 à 2.00 uur. Neem ook een kijkje in de
prachtige walviszaal!
In de schoolvakanties kan het druk zijn. Maandag en vrijdag zijn
overwegend rustige dagen.
Vanwege de veiligheid en hygiëne voor de zeehonden en andere dieren zijn
huisdieren, met uitzondering van hulphonden, niet toegestaan.

Ecomare - Centrum voor wadden en Noordzee
Ruijslaan 92, 1796 AZ De Koog
0222-317741 / info@ecomare.nl / www.ecomare.nl
Openingstijden:
Dagelijks geopend van 09.30 uur tot 17.00 uur. De kassa sluit om 16.30 uur.
Let op: voor groepen en online reserveringen gelden kortingen.
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De natuur in met Ecomare
Ecomare ligt op loopafstand van het
Tesselhuus en is goed te combineren met
een wandeling (1,5 km) door het
prachtige Duinpark wat alleen via
Ecomare te bereiken is. In het voorjaar zie
je in het Duinpark overal meeuwen zitten.
Het zijn broedende meeuwen en wellicht
krijg je de kans om ook een van hun
jongen te bewonderen.
Daarnaast heb je Familiepad Alloo,
geschikt voor mensen met visuele of fysieke beperkingen. Het startpunt is bij Ecomare
en een routebeschrijving in grootletter-, brailleschrift en een gesproken versie is te
leen bij de balie. De afstand is 2,7 km en ben je dan nog niet uitgekeken? Volg dan de
langere route van 4,5 km.
Behalve de wandelingen die zelfstandig gedaan kunnen worden is het mogelijk een
excursie of buitenprogramma te boeken. Uiteraard wordt het programma aangepast
aan de mogelijkheden van de deelnemers. Wanneer het vervoer is geregeld, dan is er
heel veel mogelijk.
Een educatief medewerker van Ecomare kan de groep bijvoorbeeld begeleiden tijdens
een natuurrondrit over het eiland. Onderweg kan dan gestopt worden om de natuur
van heel dichtbij te beleven. De geuren en kleuren van het eiland zijn dan direct te
ervaren.
Een andere mogelijkheid is een programma waarbij de groep naar vogels gaat kijken
en indien mogelijk ook even het wad op gaat. De educatieve medewerker laat de
bijzondere natuurwaarde van het wad ervaren.
Tip:
Een op maat gemaakte excursie moet enkele weken van tevoren gereserveerd
worden!
Ecomare - Centrum voor wadden en Noordzee
Ruijslaan 92, 1796 AZ De Koog
www.ecomare.nl / 0222-367440 / boekingskantoor@ecomare.nl
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K13-Sterren kijken
Op Texel is het écht donker! Je kunt hier daarom extra goed van de sterrenhemel
genieten. Op het terrein van Ecomare vind je het observatorium van de
volkssterenwacht De Jager. Het heeft vaste telescopen, zonnekijkers en een
vrijstaande binoculairkijker. Er is altijd wat bijzonders te zien. Met behulp van een lift
zijn ook minder validen in staat om het observatorium te bereiken.

Zonnekijkers
Tijdens de zomer is het bekijken van de
sterrenhemel niet mogelijk. Het is namelijk van
belang dat het goed donker is en dat is het alleen
diep in de nacht. Tijdens het zomerseizoen is het
observatorium soms overdag geopend. Je kunt
dan zonnevlammen en zonnevlekken observeren
door de speciale zonnekijker.

Sterrenkijkers
Tijdens het winterseizoen, als het ’s avonds vroeg
donker is, worden er regelmatig kijkavonden
gehouden. Ben je op vakantie in het voorjaar of
najaar? Dan is het mogelijk om deel te nemen aan
een van de sterrenkijk avonden.
Let op:
Of de sterren of de zon te zien zijn, is afhankelijk van het weer. Neem daarom vooraf
contact op met de sterrenwacht.
Kijk voor actuele informatie over de kijkavonden en lezingen van de sterrenwacht op
de website van Volkssterrenwacht De Jager:
www.oriontexel.nl
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K14-Zwemparadijs Calluna
Het binnenzwemparadijs “Calluna” ligt aan de
rand van De Koog, aan de Schumakersweg en op
loopafstand van het Tesselhuus. Een ideaal
familiebad met een royaal strandbad, glijbaan,
golfslagbad,
2
ruime
whirpools
met
watermassage-banken.
Tip:
Het
verdient
aanbeveling
de
‘oude’
douchebrancard op wielen mee te nemen ter
assistentie.
Zwemparadijs Calluna
Schumakersweg 3
T : 0222-317888
W: https://www.kustparktexel.nl/het-park/zwembad
Dagelijks geopend vanaf 10.00 uur.
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K15-De Jan Plezier
De Jan Plezier is een begrip in De Koog. Een
schitterende strandrit met paard en wagen. Een tocht
duurt ongeveer 2,5 tot 3 uur. De hond mag mee maar
moet wel aan de lijn. De huifkar wordt getrokken door
de oersterke Belgische trekpaarden. Tijdens de rit
schenkt de koetsier verse koffie, thee, warme
chocolademelk en limonade en trakteert op Texelse
koek van Bakker Timmer.
Dagelijks zijn er een paar vaste routes maar vraag gerust
naar de mogelijkheden voor een rit ‘op maat’ met
onderweg een heerlijke
Texelse
lunch
op
bijvoorbeeld een mooie
locatie.
Op de huifkar zijn er
voorzieningen getroffen voor mindervaliden en
mensen in rolstoelen. Zo is er een gemakkelijke
opstap en een uitklapbare oprij-plaat gemaakt.
Rolstoelen worden tevens vastgezet.
Tip:
Reserveer op tijd en maak melding van de rolstoelen.
De medewerkers van de Jan Plezier halen dan voor de
rit een paar banken van de kar zodat er meer ruimte
is. Dit kan niet ter plaatse bij de opstapplaats
gebeuren.
Jan Plezier Texel, huifkar- en ruitertochten
06-20097793 / info@janpleziertexel.nl / www.janpleziertexel.nl
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K16-Pony’s knuffelen
Manege Elzenhof en Manege Kikkert
Aan de Bosrandweg vlakbij de Koog liggen Manages Elzenhof en Kikkert. Alleen al het
ruiken, zien, aaien en/of borstelen van de pony’s in de buitenlucht is voor vele mensen
een beleving op zich. Ga langs op de manege en geniet van de atmosfeer en de
beestenboel.
Overdag, tussen de bos- en strandritten door staan alle pony’s opgesteld bij de
accommodaties van de maneges. Hier kunnen ze uitrusten, krijgen ze voer en water en
kunnen ze geaaid, geknuffeld en geborsteld worden door bezoekers. Alle pony’s zijn te
herkennen aan hun naambordje. Aan het einde van de middag gaan ze gezamenlijk
naar een grote weide om te rusten.
Bij Manege Kikkert kun je heerlijk op het luwe terras genieten van een ijsje, wat drinken
of een lekkere snack met uitzicht op alle activiteiten op het terrein.
Manege Elzenhof en Manege Kikkert
Bosrandweg 252 - 277
0222-317469 of 0222-317516
www.manegeelzenhof.nl of www.manegekikkert.nl
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Den Burg
Den Burg met zijn middeleeuwse ronde stratenpatroon maakt op veel
mensen de indruk van een stadje. Het is het grootste dorp van het
eiland waar ongeveer de helft van de bijna 14.000 Texelaars woont.
Centrale instellingen en voorzieningen zoals de VVV, het
openluchtzwembad en de bioscoop zijn in Den Burg gevestigd. En niet
te
vergeten
een
uitgebreid
winkelbestand,
cafés
en
restaurants rondom het centrum van Den Burg. De winkelstraten lopen
rond de kerk, dus als je gaat shoppen dan doe je een “rondje Den Burg”.
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B1-Winkelen en uitgaan
Er is in het Winkelhart van Texel van alles te beleven in de zomer. Zo vinden in juli en
augustus de zomermarkten plaats, met muziek, dans, kunst en diverse activiteiten.

Zomerse activiteiten in het dorp
 Warenmarkt
Elke maandagochtend
 Zomermarkten
In de maanden juli en augustus is er elke woensdag middag een zomermarkt.
Tip:
Kijk voor de actuele informatie en/of agenda op www.winkelhartvantexel.nl of
www.texelagenda.nl

Rolstoeltoegankelijke winkels
o
o
o
o
o
o
o
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Albert Heijn
HEMA
De Witte Engel
Slijterij Wijnhandel de Wit
Slijterij Wijnhandel Smidt-Witte
Jumbo
Echte Bakker Timmer

B2-Bakker Timmer
Ovenvers brood, verrukkelijk gebak en een ruim
assortiment luxe broodjes met verrassende smaken. De
echte bakker op Texel is Bakker Timmer. Met zowel twee
vestigingen in Den Burg als een vestiging in De Koog en
de Cocksdorp. Alle vestigingen zijn rolstoelvriendelijk en
drie van de vier vestigingen beschikken over een luxe
tearoom.

Tearoom
Je kunt ook direct met de producten kennismaken in een van de ruime en gezellige
tearooms. Zowel in de Hogerstraat in Den Burg als in de Dorpsstraat in De Koog en de
Kikkertstraat in de Cocksdorp kun je in een gezellige en ontspannen sfeer genieten van
een heerlijk kopje koffie of thee met een luxe belegd broodje, heerlijk gebakje
of Texelse koek.
Tip:
Proef eens de Texelse Hoorndering gevuld met 100% zuivere amandelspijs of de
Kleikoek, zachte koek met honing en sucade. Alle producten zijn overigens leuk verpakt
dus ideaal als souvenirtje voor thuiskomst.
Bakker Timmer (winkel en tearoom)
Hogerstraat 4
Den Burg
0222 - 312420

Bakker Timmer (winkel)
Weverstraat 90
Den Burg
0222 - 312032

Bakker Timmer (winkel en tearoom)
Dorpsstraat 90
De Koog
0222 – 317563

Bakker Timmer (winkel en tearoom)
Kikkertstraat 7
De Cocksdorp
0222 - 760031

www.bakkertimmer.nl
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B3-Chocolaterie Smidt
Chocolaterie Smidt is een gezellig familiebedrijf in het hart van Den Burg. Doordat er
gewerkt wordt met echte Belgische chocolade van Callebaut en natuurlijke, veelal
Texelse ingrediënten, is er een ruime keuze uit prachtige handgemaakte bonbons met
verschillende smaken, vormen en kleuren.
De bonbons worden met verse Texelse schapenmelk van Hoeve Vrij & Blij bereid.
Schapenmelk smaakt romig en licht naar vanille en heeft een hoger eiwitgehalte en
bevat twee keer zoveel caseïne dan geitenmelk of koeienmelk. Bovendien bevat
schapenmelk meer gezonde vetzuren, calcium en vitamine D. Verder zijn de bonbons
glutevrij, zonder conserveringsmiddelen, geur-,kleur-, en smaakstoffen.

Chocolaterie Smidt
Waalderstraat 25
1791 EB Den Burg
06-2237622 / info@chocolaterie-smidt.nl / www.chocolaterie-smidt.nl
Kijk voor de actuele openingstijden van de winkel op www.chocolaterie-smidt.nl
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B4-Schipbreuk-en
Juttersmuseum Flora
In het grootste strandjuttermuseum ter wereld vindt je een diversiteit aan
strandvondsten van meer dan 75 jaar. Beleef de stoere wereld van het strandjutten,
het loods- en reddingwezen en de visserij. In de verschillende sfeervolle ruimtes
worden, naast de exposities, doorlopend diverse films vertoond. Ook vind je vele
bijzondere voorwerpen op ons uitgebreide buitenterrein.
In het museumcafé kun je terecht voor een lekker bakje koffie, thee of chocolademelk
met echte Texelse jutterkoek. Bij mooi weer kun je heerlijk op het gezellige terras op
de binnenplaats zitten of op de ruime picknickplaats op het buitenterrein.
Bij de inrichting van het museum en de tentoonstellingsruimtes is zoveel mogelijk
rekening gehouden met rolstoelgebruikers. Een bezoek aan het museum levert
doorgaans geen problemen op.
Kijk voor actuele openingstijden en tarieven op: www.juttersflora.nl
Wil je met een groep komen (vanaf 20pers)? Dan graag ruim van te voren reserveren.
Het is dan ook mogelijk om een echt juttersverhaal te horen!
Schipbreuk- en Juttersmuseum Flora
Pontweg 141A (tussen De Koog en Den Burg).
0222-321230 / www.juttersflora.nl / info@juttersflora.nl
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B5-Cinema Texel
Cinema Texel vertoont de nieuwste films en is toegankelijk voor
rolstoelen. Neem vooraf even contact op met de bioscoop, dan kunnen de rolstoelen
door de zijdeur naar binnen voor een boeiend én gezellige filmmiddag of avond.
Cinema Texel
Gravenstraat 33, 1791 CJ, Den Burg
0222-312027 / www.cinematexel.nl / info@cinematexel.nl
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B6-Boerderij Catharinahoeve

Tussen de Koog en Den Burg aan de rand van de dennen ligt Boerderij Eethuis
Catharinahoeve. Het is daar goed toeven op het terras onder een fijne parasol. Het
restaurant heeft een zeer gevarieerde kaart met een mooie prijs-kwaliteitverhouding.
Naast meer dan 100 verschillende pannenkoeken kun je er ook terecht voor een frietje,
een diner of gewoon een kopje koffie met appeltaart.
Is het fris buiten, dan brandt binnen de grote open haard en daar kun je met z’n allen
gezellig omheen zitten met een warme kop chocomel met slagroom.
Let op! In de zomerperiode kan het bij Catharinahoeve heel erg druk zijn, maar
reserveren is bij dit restaurant niet mogelijk.

Boerderij Eethuis Catharinahoeve
Rozendijk 17, 1791 PC, Den Burg
0222-312156 / www.catharinahoeve-texel.nl / info@catharinahoeve-texel.nl
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B7-Restaurant De Worsteltent
Een stukje verder aan de Rozendijk (hoek Rozendijk/Smitsweg) vind je in een 300 jaar
oude boerderij het gerenommeerde restaurant De Worsteltent. Het is iets duurder dan
bij de Catharinahoeve, maar zeker de moeite waard. Ook daar smaken de koffie en de
zelfgemaakte taart heerlijk, evenals de gerechten met een Italiaans tintje.
Je kunt bij mooi weer heerlijk in de groene tuin zitten, waar regelmatig (in de
zomermaanden elke zondagmiddag om 14.00 uur) ’s middags gratis live optredens
plaatsvinden. Aan de rand van het bos zorgen de bomen voor veel beschutting tegen
de wind.

Contactgegevens Restaurant De Worsteltent
Smitsweg 4 – Den Burg (hoek Rozendijk/Smitsweg)
T: 0222-322679
W: www.14sterren.nl
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B8-Uitkijkpunt
Aan de rand van het bos richting Paal 15 vind je uitkijkpunt
Kampeersnol, waar je een geweldig uitzicht hebt op de omgeving.
Dit uitkijkpunt is ook toegankelijk met rolstoel of booster. Eenmaal
boven kijk je vanaf de rand van het bos over de duinen richting het
strand. Een groot weids uitzicht waarin je kunt wegdromen van de
dagelijkse dingen.
Wanneer je weer beneden bent kun je bij Bospaviljoen ‘t Turfveld
heerlijk op het terras genieten van een verkoelend drankje, ijsje of
lekkere snack. Voor meer informatie over Bospaviljoen t’ Turfveld
zie activiteit B9.
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B9-Bospaviljoen t’ Turfveld
De lekkerste raspatat van Texel
De lekkerste raspatat eet je midden in het bos bij Bospaviljoen t’ Turfveld. Bij mooi
weer kun je heerlijk op het ruime terras je patatje opeten. Geen trek in patat? Een
aanrader is ook zeker de “berenhap”, een heerlijke gehaktsnack met uien en satésaus.
Weetje:
Het bos rondom Bospaviljoen t’ Turfveld wordt ook wel het “patattenbos” genoemd.
Deze activiteit kun je natuurlijk prima combineren met een bezoek aan het bos of het
prachtige uitkijkpunt (activiteit B8).

Bospaviljoen ‘t Turfveld
Nattevlakweg 2, 1791 PB Den Burg
T: 06-83797331
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B10-Schapenboerderij
Beleef het boerenleven bij Schapenboerderij
Texel











Lammetjes knuffelen
Demonstratie schapendrijven om 11.00 uur
Meer dan 25 verschillende schapenrassen
Schaap met vijf poten
In het voorjaar en de zomer worden er dagelijks
vele lammetjes geboren, met een beetje geluk
kun je het ook zien!
Op de boerderij lopen ook kippen, konijnen,
geiten, pony's, varkens, kalfjes, en poezen
Koffiehoek in de schuur met lammetjes, dwergkonijnen en kuikentjes
Diverse gezellige picknickplaatsen
Boerderijwinkel met souvenirs, wol, vachten en
knuffels

Kijk voor actuele openingstijden en tarieven op
www.schapenboerderijtexel.nl
Tip: Voor groepen kan er op aanvraag een
rondleiding verzorgd worden.

Schapenboerderij Texel
Pontweg 77, 1791 LA, Den Burg
06-44926046
www.schapenboerderijtexel.nl
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De Waal
Dit kleine historische dorpje is zeker een bezoekje waard. Het kleinste
dorp van het eiland biedt een weids uitzicht omdat het ooit net als Den
Burg, Oosterend en Den Hoorn ter bescherming tegen de zee op een
verhoging werd gebouwd. Vooral aan “de Bomendiek” is dit het mooist
te zien.
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W1-Museum Waelstee
Ga terug in de tijd en ervaar het authentieke boerenleven van Texel.
Het museum is gehuisvest in een unieke stolpboerderij, waar agrarisch
gebied van het oude Texel terug te vinden is. Bewonder de authentieke
boerenwagens, oude landbouwmachines en imposante koetsen. Bekijk
hoe vroeger melk en kaas werd gemaakt. Tevens kun je een bezoek
brengen aan een volledig ingerichte smederij, waar een smid
demonstraties geeft van het oude ambacht. Het museum heeft ook
rolstoelvriendelijke toiletten.
Tip: Er worden ook rondleidingen gegeven op aanvraag.

Contactgegevens Museum Waelstee
Hoogereind 6, 1793 AG De Waal
0222-312951
Kijk voor de actuele openingstijden van het museum op
www.cultuurmuseumtexel.nl
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W2-Brasserie Rebecca
Culinair genieten
Bij Hotel Brasserie Rebecca draait alles om gastvrijheid en rust. Het restaurant is
bekroond met een Bib Gourmand. Je kunt er terecht voor een lekkere lunch of chique
diner maar er worden ook hoofdgerechten met verse frieten, salade en een lekker glas
wijn geserveerd. Schijnt het zonnetje? Neem plaats op het rustige terras met uitzicht
op de rustgevende tuin.

Brasserie Rebecca
Hogereind 39, 1793 AE, De Waal
0222-312745
www.rebeccatexel.com
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W3-Het Sommelpaadje
Sommeltjes zijn een soort aardmannetjes of trollen uit volksverhalen van Texel. Het
zijn hele schuwe kaboutertjes die ’s nachts tevoorschijn komen. Ze kunnen niet tegen
zonlicht, want dan veranderen ze in stenen. De wezentjes zouden dansen op de
Sommeltjesberg, een inmiddels afgegraven grafheuvel bij De Waal.
Het Sommelpaadje is een wandelpad (van 3km) bij het dorpje De Waal. Er zijn
verschillende startpunten en het leidt je langs tuunwallen en schapenweides, over het
oudste deel van Texel. Het grootste gedeelte is ook geschikt voor rolstoelen. Tijdens
de wandeling kom je verschillende Sommeltjes tegen. Halverwege is er een mooie
picknickplaats.

Tips:
-

Bij de start, het dorpshuis in de Waal, liggen folders waarin de route wordt
aangegeven. Zo kun je precies uitstippelen waar je wel en niet langs kunt.
Vul voor vertrek de picknickmand en stop onderweg bij de rustige
picknickplaats. Geniet van wat lekkers te drinken en/of eten en natuurlijk het
mooie uitzicht.
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Den Hoorn
Den Hoorn is het
Zuidelijkste dorp van
Texel. Het charmante
kerkje van Den Hoorn
met zijn witte torentje
schijnt
het
meest
gefotografeerde object
van Texel te zijn. De
mooie
geveltjes
herinneren aan de tijd
dat loodsen en walvisvaarders dit hooggelegen dorp op de zuidpunt
van Texel bevolkten.
Via de weg door de omringende duinen ben je snel op het strand. In
Den Hoorn zijn verschillende goede restaurants en een
theaterrestaurant. Dit zuidelijkste dorp met het markante kerkje
ontstond na 1398, nadat de nederzetting De Oude Hoorn tijdens de
Hoekse en Kabeljauwse Twisten door de Hoeksen was verbrand. Het
huidige dorp Den Hoorn ontstond op één van de keileemopduikingen,
't Klif, en lag aan de zuidoostzijde aan zee.
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H1-Kerkje Den Hoorn
Het meest gefotografeerde kerkje van Nederland. Al in de
negende eeuw werd hier een kerk gebouwd. De toren doet al
vele eeuwen dienst als baken voor de scheepvaart. Op deze
bijzondere plek worden al bijna elf eeuwen lang liefde en
verdriet gedeeld.
Wil je een kijkje nemen in de kerk? Dat kan! Koster Chris
Peeters geeft rondleidingen op dinsdag, woensdag en
donderdag tussen 11.00 en 16.00 uur. Een mooie kans om in
alle rust de bijzondere sfeer te proeven.
Tip: Er zijn regelmatig bijzondere concerten in het kerkje. Organisten,
concertemeesters, koren en musici uit binnen- en buitenland komen graag in het
Hoornder kerkje spelen vanwege de bijzondere locatie en de fraaie akoestiek.
Informeer naar de agenda!
Hoornder kerkje
Koster: dhr. C. Peters, Hoge Achterom, Den Hoorn
0222-316361
Contactpersoon: Dhr. J. Wessels
jasperwessels@yahoo.com
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H2-Kaasboerderij
Wezenspyk
Op kaasboerderij Wezenspyk wordt bijna dagelijks de Echte Texelse Boerenkaas
gemaakt. Dit is kaas, bereid uit melk, die vers van de koe, direct in de kaastobbe wordt
verwerkt. Vanuit de winkel kun je het kaasmaken zien. Verder zijn er foto’s, filmpjes en
informatieborden die het kaasverhaal uitleggen. Ook kun je bekijken hoe de koeien
worden gemolken met een diervriendelijke robot.
Naast koeienkaas wordt er ook overheerlijke Texelse schapen- en geitenkaas gemaakt.
In de kaaswinkel kunnen al deze kazen geproefd en gekocht worden. Of proef de
heerlijke kaasfondue in het kaascafé (iedere dinsdag t/m zaterdag tussen 12.00 en
16.00 uur).
Tip:
Reserveer een boerderijtoer + kaasproverij. De toer duurt ongeveer 1 uur en wordt
afgesloten met een lekkere kaasproeverij met uitzicht op de kaasopslag met
ongeveer 25.000 kg kaas!

Kaasboerderij Wezenspyk
Hoornderweg 29, 1791 PM Den Burg
0222-315090
www.wezenspyk.nl
Openingstijden:
Maandag – Warenmarkt Den Burg
Maandag t/m zaterdag 09.30 uur tot 17.00 uur.
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H3-Landgoed
De Bonte Belevenis
Landgoed de Bonte Belevenis is prachtig gelegen aan de duinen bij het pittoreske
dorpje Den Hoorn. In twee sfeervolle boerenschuren zijn verschillende ambachten
gevestigd zoals een zeepmakerij, een bierbrouwerij, een papierschepperij, een
bakkerij, een kaarsenmakerij en een distilleerderij. De ambachtslieden laten graag zien
hoe de verschillende producten gemaakt worden. Met de Ambacht-Strippenkaart mag
je ook zelf actief deelnemen aan de ambachten.
Hoornder Loodsbier
Hoornder Loodsbier is een speciaal voor Spar Goënga gebrouwen bier, met als extra
ingrediënten lokale duindoorn, vlierbessen en Texelse honing. Het Loodsbier wordt
gebrouwen bij bierbrouwerij De Boei van de Bonte Belevenis en is alleen verkrijgbaar
bij Spar Goënga in Den Hoorn. De Naal 1, Den Hoorn. Tel. (0222) 319 252.
Je kunt een keuze maken uit verschillende leuke en educatieve workshops, maar ook
uit een rondleiding, koffie/thee met bijvoorbeeld een Texelse koek, een heerlijke lunch
(zelf gemaakt!), proeverijen, en nog veel meer. Genieten in de tuin met een grote
variëteit aan dieren hoort er ook bij.
Tip:
Voor groepen is het, in overleg, ook mogelijk om
buiten de openingstijden en dagen een programma
te reserveren.

Landgoed De Bonte Belevenis
Rommelpot 11,
T: 0222-314180
W: www.landgoeddebontebelevenis.nl
Openingstijden:
Dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur.
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H4-Mini-cruise met
de Dr. Wagemaker
De overtocht van en naar het eiland gaat
altijd met gezwinde spoed en dan is er
nauwelijks tijd om eens goed rond te
kijken op de trots van Texel, de veerboot
de “Texelstroom”. Het is een belevenis
om eens een “mini-cruise” te maken met
dit schip. Het is heel leuk om een paar
keer heen en weer te varen en het schip
van top tot teen te bekijken. Het uitzicht vanaf het salondek is fantastisch. Iedereen
kan naar boven met de lift.
Rolstoelen waarop beademingsapparatuur is bevestigd of liggende deelnemers
kunnen helaas niet in de gewone lift, maar wél in de speciale lift voor brancards. In het
laatste geval moet vooraf even een afspraak worden gemaakt met de TESO Bootdienst,
zodat deze lift beschikbaar is en er een bemanningslid van de boot klaar staat om de
lift te bedienen.
Tip: Neem een zak oud brood mee om de meeuwen te voeren. Gegarandeerd succes!

TESO (Texelse Eigen Stoomboot Onderneming)
0222-369600
www.teso.nl
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H5-Theater en Restaurant De Toegift
Een bezoek aan Theaterrestaurant De Toegift
@Klif 12 is een feest. De medewerkers van
dit restaurant zijn van alle markten thuis. Zij
verzorgen niet alleen heerlijk eten en
drinken, maar geven op het podium een
schitterende show weg. Cabaret, zang, dans,
grappen en grollen: echt een avondje uit. Op
sommige middagen is er ook kindertheater.
De gasten van het Tesselhuus zijn van harte
welkom, ook zonder een diner te reserveren. In dat geval wordt een kleine bijdrage
gevraagd voor het bijwonen van de show. Dit is een echte aanrader. Wel even vooraf
reserveren.
Tip: Overdag kan het ook heerlijk zijn op het terras. Er is huisgemaakt gebak of je kunt
genieten van een high tea.
Let op: Er is helaas geen invalidentoilet aanwezig.

Theater en Restaurant De Toegift
Klif 12, 1797 AL Den Hoorn
0222-319633
www.detoegift.com

45

H6-Strandpaviljoen Paal 9
Paal 9 is een begrip onder de Texelaar en toerist. Je
waait binnen voor een lekker drankje en/of hapje.
In de zomer is er een ruim terras en in de winter
kun je heerlijk vertoeven in de serre met een
prachtig uitzicht op de zee. In 2018 is er een geheel
nieuw paviljoen gebouwd!

Tijdens de zomermaanden is er voor iedereen iets te doen op het strand bij Paal 9.
Luieren, lezen, lekker eten en drinken, mediteren of turen naar de zee. Niks hoeft, veel
mag. In de zomer is het Paviljoen al vanaf 08.00 uur geopend en kun je er zelfs lekker
ontbijten.
Tip:
In de zomer is er, mits het weer dit toelaat, elke dinsdagavond vliegeravond op het
strand van Paal 9. De mooiste vliegers worden dan de lucht in gelaten. Een prachtig
gezicht en de moeite waard om eens naar te gaan kijken.

Paal 9
Hoornderslag 8, 1797 RT Den Hoorn
0222-319309
www.paal9.nl

H7-
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H7-Zorgboerderij
Novalishoeve
De Novalishoeve is een biologisch (dynamisch)
boerenbedrijf op Texel. Op zo’n 40 hectare
landbouwgrond worden er gewassen geteeld. Er
lopen ook melkkoeien, schapen, varkens en
kippen. Het land en de dieren geven natuurlijke
ingrediënten voor de ambachtelijke producten
die worden vervaardigd in de bakkerij,
kaasmakerij, ijsmakerij of in het dagcafé
verkocht worden. Iedereen is van harte welkom
om een kijkje te nemen en de trotse medewerkers vertellen graag over het werk en
het leven op de Novalishoeve. De Novalishoeve is ook een zorgboerderij waar zorg
wordt geboden aan jongeren met een psychiatrische zorgvraag en/of een licht
verstandelijke beperking. Neem een kijkje in en om de boerderij of ga lekker genieten
op het terras van een kop koffie, zelfgemaakte taart, ijs of een volledige lunch. Laat je
inspireren door een seizoensaanbod van groenten en ontdek welke andere,
zelfgemaakte biologische producten er te koop zijn.
Tip: het hele jaar door worden er leuke activiteiten georganiseerd. Neem een kijkje op
de website voor de actuele agenda.
Zorgboerderij Novalishoeve
Hoornderweg 46
0222-319482
www.novalishoeve.nl
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H8-Kaas maken bij
de boerin
Boerin Manuela woont met boer Anton en hun kinderen op de
boerderij Westerheem op het prachtige eiland Texel. In het
verleden maakte boerin Manuela zelf kaas op de boerderij,
net zoals vele andere boerinnen dit vroeger deden.
Tegenwoordig geeft Boerin Manuela workshops
kaasmaken, waarbij zij de deelnemers graag kennis laat
maken met dit prachtige ambacht.
De workshop neemt je een beetje mee terug in de tijd en laat
je ervaren hoe er vroeger kaas werd gemaakt. Van boerin Manuela
krijg
je uitleg over het kaasmaken waarna je op ambachtelijke wijze je eigen kaasje gaat
maken met verse warme melk. De melk is afkomstig van de eigen melkkoeien die
rondom de boerderij Westerheem grazen of daar ’s winters in de comfortabele stal
vertoeven.
Naast de workshop kaasmaken krijg je een rondleiding over de boerderij van boer
Anton. De kaasjes dienen minimaal drie dagen op de boerderij te blijven in verband
met het zouten (pekelbad) en het coaten (korstje om de kaas). Daarna kunnen de
kaasjes worden opgehaald of eventueel via de post worden opgestuurd.
Let op:
De workshop (minimaal 4 pers.) duurt ongeveer 3,5 uur en moet minimaal 24 uur van
tevoren besproken worden.
Kaasmaken bij de boerin
Westerweg 88
Den Hoorn Texel
06-29143889
info@kaasmakenbijdeboerin.nl
www.kaasmakenbijdeboerin.nl
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H9-Winkelen en uitgaan
Zomerse activiteiten in en om het dorp
Grote rommelmarkt
Iedere maandag van 13.30 tot 16.00 uur is er in en om de de schuur van Axel en Gery
Lap een grote rommelmarkt. De opbrengst komt ten goede aan
opknapwerkzaamheden aan het Hoornder kerkje.
Adres: Witteweg 3
Hoornder Donderdag
juli t/m augustus is er in Den Hoorn iedere donderdagmiddag tussen 12.00 en 17.00
uur zomermarkt, ofwel Hoornder Donderdag. Midden in het centrum vind je allerlei
gezellige kraampjes met onder andere locale producten.
Landbouwdag
Op de een na laatste donderdag in juli 2020 van 10.30 tot 17.00 uur vind in het weiland
aan de ingang van het dorp (kant van Diek), de Landbouwdag plaats. Met deze dag laat
Den Hoorn de lokale landbouw in al zijn facetten zien. Er zijn keuringen, kraampjes,
shows en nog veel meer dingen te beleven. Meer info op: www.landbouwdagtexel.nl

Rolstoeltoegankelijke winkels en restaurants
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Spar Supermarkt
Theater en Restaurant De Toegift @Klif 12
Restaurant Klif 23
Strandpaviljoen Paal 9

Oudeschild
Oudeschild is de thuishaven van de Texelse vissersvloot en oefent met
zijn stoere charme een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit op
toeristen. Rond het weekend ligt de haven vol met moderne kotters. Je
kunt vanuit Oudeschild een boottocht maken op de Waddenzee, de
roemruchte VOC-geschiedenis van de Texelse Rede beleven in Kaap
Skil en natuurlijk heerlijk vis eten in de restaurants rond de haven van
Oudeschild.
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O1-Kaap Skil
Museum van Jutters en Zeelui
Dit mag je niet missen. Het gebouw is
spectaculair en zeer rolstoelvriendelijk. De
exposities zijn aantrekkelijk, informatief,
interessant en interactief. Zowel het binnen als
het buitenmuseum zijn de moeite waard. Er
worden spannende verhalen verteld, mooie films
vertoond en demonstraties gegeven. Voor je het
weet ben je hier een hele middag zoet en
misschien worden er verse wel visjes gerookt.
Voor meer informatie over activiteiten en exposities kun je een kijkje nemen op de
website.

Kaap Skil
Heemskerckstraat 9, 1792 AA, Oudeschild
0222-314956
Kijk voor de actuele openingstijden van het museum op www.kaapskil.nl
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O2-Kookworkshop
Texel Catering en haar medewerkers verzorgen vanaf 10 personen leuke
kookworkshops. Je kunt kiezen uit verschillende thema’s en aan het eind van de
workshop kun je smullen van je zelfgemaakte diner. Dit moet ruim van tevoren
gereserveerd worden.

Texel Catering
Stoompoort 16, 1792 CT, Oudeschild
0222-313791
www.texelcatering.nl
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O3-Texelse Bierbrouwerij
Sinds jaar en dag worden op Texel smaakvolle en prijs winnende bieren gebrouwen. Je
krijgt een film te zien en een rondleiding door de brouwerij en voordat je het weet ben
je 30-45 minuten verder en kun je in het proeflokaal genieten van een heerlijk glas
Texels Skuumkoppe of een proefplank met 4 verschillende Texelse bieren.
De beste tijden om de Brouwerij te bezoeken met meer dan drie rolstoelen zijn de
rondleidingen om 16.00 uur. Reserveren kan tot op de dag zelf, dan wordt er extra
ruimte gemaakt in het proeflokaal (stoelen eruit). Normale openingsdagen zijn op di,
wo, do en za of in overleg. De Texelse bierbrouwerij is rolstoeltoegankelijk en heeft
een rolstoeltoilet.

Texelse Bierbrouwerij
Schilderweg 214b, 1792 CK, Oudeschild
0222-313229
www.texels.nl
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O4-Garnalenvissen
Je vakantie op Texel is niet compleet zonder deze vaar, vis en avonturentocht! Ga mee
garnalenvissen met een doorgewinterde vissermannen op een echte Texelse viskotter.
Schipper Frido van de TX 10 weet alles over de Waddenzee en het vissen.
De TX 10 is een ruime platbodem en ligt in de
haven van Oudeschild. Het verdient
aanbeveling om vooraf te reserveren.
De rolstoelgebruikers worden door middel
van een lift aan boord gebracht. De boot
maakt een prachtige tocht van ongeveer 2
uur over het wad. Met een beetje geluk
liggen er zeehonden te zonnen op een
zandplaat. Tijdens de tocht vist de
bemanning op garnalen en wordt de vangst
uitgebreid bekeken. Wievan garnalen houdt
kan naar hartenlust smullen van de vers gevangen en gekookte garnalen.

TX 10
Haven 8, 1792 AE, Oudeschild
0651498614
www.garnalenvissenoptexel.nl
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O5-De Zelfpluktuin
Aan de Middellandseweg tussen Oudeschild
en Den Burg ligt de Zelfpluktuin van de familie
Boersen.
Een tochtje door de schitterende tuin is echt
de moeite waard. Ook kun je er zelf bloemen,
groenten en heerlijk fruit plukken. Afhankelijk
van het moment in het seizoen en de
hoeveelheid plukkers die je voor zijn gegaan,
zijn er dagelijks meerdere soorten fruit, groenten en bloemen te plukken.
Naast het terras buiten kun je op frisse dagen genieten in de kas is tussen de bloemen
van heerlijke zelfgemaakt fruittaart, smoothies of schepijs. Of neem wat lekkers mee
voor thuis! Er is een aangepast toilet aanwezig.
Openingstijden:
Van mei tot eind oktober van maandag t/m zaterdag van 09.30 tot 17.30 uur.

De Zelfpluktuin
Middelandseweg 4, 1792 CG, Oudeschild
0222-315080
www.zelfpluktuin.nl
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O6-Texel Wool
Texel telt maar liefst 16.000 stamboekschapen, waarvan alle wol bij de enige fabriek
op Texel wordt verwerkt. De Texelse Wol Onderneming produceert een uitgebreid
assortiment wollen slaapproducten. Een excursie door deze fabriek, met als
hoogtepunt de film, is de moeite waard. In de filmzaal staan namelijk geen stoelen,
maar in plaats daarvan heerlijke bedden met de slaapproducten van de Texelse Wol
Onderneming. Tijdens de film kunt u de producten dus testen. Wel vooraf even
reserveren!

Texel Wool
IJsdijk 7, 1792 CB, Oudeschild
0222-320599
www.texelwool.nl
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O7-Vissie eten
Als je in Oudeschild bent eet je een vissie. Er zijn drie uitstekende viswinkels:
1. De Oude Vismarkt. Een imposante eetwinkel met heerlijke vis, grote aquaria en
de expositie ‘Leven van de Vis’ over het leven van de vissers.
2. Eetwinkel Vishandel Van der Star in de Heemskerckstraat.
3. Eetwinkel De Visspecialist, aan de Schilderweg onderaan de dijk bij de haven.

De Oude Vismarkt
Doe een stapje terug in de tijd en kijk
rond in de geheel rolstoelvriendelijke
viswinkel De Oude Vismarkt. Geniet
mee van de nostalgie en smul van het
complete assortiment verse, gerookte
en gebakken vis en huisgemaakte
specialiteiten. Ambachtelijke kwaliteit
en verwerking, dat proeft je! Een
bezoek aan De Oude Vismarkt is naast
lekker en gezond, ook erg leerzaam.
Neem in de viswinkel bijvoorbeeld een kijkje bij de levende oesters, kreeften, kokkels
en scheermessen of kijk mee in de productieruimte bij het snijden en fileren van vis.
Bezoek ook de expositie 'Leven van de vis' in De Oude
Vismarkt! Een interessante, interactieve expositie voor jong
en oud! De expositie over vis en visserij is gratis toegankelijk
en geopend tijdens de openingstijden van de viswinkel.

De Oude Vismarkt
Vlamkast 53, 1792 CR, Oudeschild
0222-310783
www.deoudevismarkt.nl
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Historie
De Reede van Texel
De Reede van Texel heeft vier eeuwen lang een belangrijke rol vervuld in de maritieme
geschiedenis. Vanaf de vijftiende eeuw werd de Zuidoost kant van Texel aangedaan
door handelsschepen, vissersboten en oorlogsschepen. Op de Reede lieten de
vertrekkende schepen hun ankers zakken en was het wachten tot de wind uit de juiste
richting kwam om hen naar verre bestemmingen te brengen.
De groei van de scheepvaart in de zeventiende en achttiende eeuw zorgde voor veel
bedrijvigheid op de Reede. Meer schepen én schepen van grotere omvang verschenen
leeg voor de kust van Texel.
De grotere diepgang van de schepen maakte het bevaren van de ondiepe Zuiderzee
moeilijk. De bevrachting, bevoorrading en inscheping verplaatste hierdoor van de
havensteden aan de Zuiderzee naar de Reede van Texel.

www.kaapskil.nl

Historische wandelroute
Vanaf de Schansweg heb je een schitterend uitzicht.
Wij Texelaars noemen dit onze ‘Hoge Berg’, want het is
het hoogste punt van het eiland. Via het Doolhof kom
je langs het Eikebossie bij het Skillepaadje en daar tref
je De Wezenputten aan. De schepen die voor de Reede
van Texel lagen namen daar het ijzerhoudende Texelse
water uit de Skilsloot in, want dat bleef langer fris op
de lange reizen. Michiel de Ruyter verbleef dan in de bij
de Wezenputten gelegen hoeve Brakestein en
hield toezicht op dit belangrijke transport.
De Weezenplaats, gelegen aan de Doolhofweg
was het weeshuis. De daar woonachtige
kinderen verleenden hand- en spandiensten.
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De Cocksdorp

In het uiterste Noorden ligt De Cocksdorp, op de grens van de Noordzee
en de Waddenzee, met uitzicht op buureiland Vlieland.
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C1-Vliegveld
Rondvlucht boven Texel
Beleef een avontuur en maak een rondvlucht met
een sportvliegtuig boven Texel.
Tillift op het vliegveld
In de hangar op het vliegveld staat een speciale
tillift, om de deelnemers in het vliegtuig te helpen.
De accu van deze tillift staat in het Tesselhuus en
deze dien je mee te nemen, evenals tilzakken. Het
spreekt vanzelf dat de accu en de tilzakken ook
weer mee terug genomen moeten worden.

Parachutespringen
Sommige waaghalzen willen een tandemsprong maken: gekoppeld aan een instructeur
een vrije val. Dat is natuurlijk mogelijk, maar voor eigen rekening en risico. Bij
minderjarigen moet er eerst toestemming door de ouders verleend worden.
Voorwaarden:
- Tenminste een dag van tevoren
reserveren bij zowel Texel Air als
het Vliegveldrestaurant.
- Er kan voor 11.00 uur ’s ochtends
en na 16.00 uur ’s middags worden
gevlogen.
- Neem tilzakken en accu’s mee.
Tip: Het vliegen neemt aardig wat tijd in beslag. Vul de picknickmand met lekkere
broodjes/hapjes/drankjes en neem die mee voor tussendoor.
Vliegveld Texel
Postweg 128, 1795 JS, De Cocksdorp
0222-311464
www.paracentrumtexel.nl
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C2-De Volharding
Sprookjesachtig uitzicht
Ook een uitstekende plek voor een picknick.
Langs het strand loopt een betonnen pad. Vanaf
die plek heb je:
 uitzicht op Vlieland
 Zie je het schip ‘De Vriend-schap’ heen en
weer varen tussen Texel en Vlieland.
 Je kijkt uit op een zandbank waar tientallen
zeehonden liggen te zonnen en als je geluk
hebt komt er eentje aan land.
 Leerlingen krijgen zeilles op catamarans en
dat leidt tot hilarische maar ook spectaculaire beelden. Er is geen branding, maar
hou wel rekening met de verrade-rlijke
stroming.
 Ook vaart de reddingboot daar regelmatig
een (oefen)rondje of rukt uit in verband met
een alarm.

Kortom: een schitterende plek. Een bezoekje waard.
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C3-IJsboerderij Labora
De lekkerste ambachtelijke ijsjes
Een mooie plek voor een tussenstop.
Heerlijk ambachtelijk schepijs gemaakt van
verse melk en room van eigen melkkoeien.
Maak een keuze uit het ruime aanbod in de
ijssalon en geniet van je ijsje in de tuin.
Ook is er sorbetijs of soja-ijs verkrijgbaar!
Maar er is nog veel meer te zien en te
beleven. Zoals de stal, waar de koeien
volautomatisch worden gemolken door een
melkrobot en de wei waar de hertjes lopen. Vanwege hygiënische redenen worden er
geen rondleidingen gegeven maar het productieproces wordt op een groot scherm
uitgelegd in de winkel.
Tip: De topper van Labora is de Aardbei Knoert. Een reuze hoorn met ijs, verse
aardbeien, aardbeiensaus en slagroom. Omdat er verse aardbeien gebruikt worden is
hij alleen verkrijgbaar in het seizoen van mei tot oktober.
Openingstijden: Labora is geopend vanaf half februari t/m oktober. In het hoogseizoen
zelfs tot 20.00 uur! Kijk voor actuele openingstijden op www.ijsboerderijlabora.nl

IJsboerderij Labora
Hollandseweg 2, 1795 LE, De Cocksdorp
0222-316088
www.ijsboerderijlabora.nl
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Verdere tips






Strandrestaurant Paal 31 en Paal 33 (met Cadweazle)
Eetcafé De Rog
‘t Bikkelement
Pangkoekehuus
Wilma’s Snackplek

Van april t/m oktober is elke zaterdag de durpermarkt (zomer- en
themamarkt) op het plein en in de straat.
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Oosterend

Mooi Oosterend. Een oud vissersdorpje met een historisch centrum.
Vanwege de vele kerken ook wel het Jeruzalem van Texel genoemd.
Doordat Oosterend een lange en rijke geschiedenis kent, is er veel te
zien in het karakteristieke plaatsje. Een rondje door het dorp is al zeer
de moeite waard. Een deel van Oosterend is een beschermd
dorpsgezicht. Ook zijn er tientallen rijksmonumenten te bewonderen.
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01- Zien & doen
Het beeld van een schaap
Op de hoek van de Oranjestraat staat een bronzen beeld van een schaap met twee
lammetjes. Het beeld is onthuld door de inmiddels overleden Sijb Koning, die vroeger
eigenaar van het stukje grond was. In 1978 werd het beeld door de stichting
Oosterend Present geschonken aan het dorp.
Het beeld is gemaakt door kunstenaar F. Voskuil. Er is gekozen voor een schaap
omdat in het gebied rondom Oosterend veel schapenboeren gevestigd zijn. Het
schaap is dus beeldbepalend voor het dorp.

De IJzeren Kaap
De IJzeren Kaap bij Oosterend is een ijzeren zeekaap die vroeger diende als markant
herkenningspunt voor de scheepvaart. De kaap werd in 1854 ontworpen omdat er
toentertijd een haven was bij Oosterend. Rondom de kaap is het erg rustig. U kunt hier
veel vogels spotten. In de winter kunt u er soms een IJseend bewonderen.
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De molen van het Noorden
Midden in natuurgebied de Bol staat de molen van het Noorden. Deze molen is een
van de grootste molens van Noord-Holland die nu nog bestaat. De molen is een
zogenaamde achtkantige bovenkruier en is in 1878 gebouwd om de polder te
bemalen. In 1923 werd de molen weer stilgezet.
Tegenwoordig wordt de molen beheerd door een stichting. Vrijwilligers onderhouden
het mechanisme en hebben het woongedeelte weer in oude staat gebracht inclusief
de bedsteden. Af en toe wordt de molen weer even in gebruik genomen.
Geïnteresseerden zijn welkom een kijkje te nemen als de molen draait.

Markten
In de zomermaanden worden er op een aantal zaterdagen in juli en augustus
rommelmarkten gehouden. De opbrengsten van deze markten komen ten goede aan
de Oosterender verenigingen. De markt wordt gehouden in het oude centrum rond de
Hervormde kerk, van 10.00 tot 13.30 uur.

Oosterend Present
Eens in de vijf jaar wordt er in Oosterend een groot feest gevierd: Oosterend Present.
In de zomer staat het dorp drie dagen lang volledig op z’n kop. Elke editie wordt
voorzien van een bepaald thema. Het feest werd voor het laatst georganiseerd in 2018,
wat betekent dat er in 2023 weer Oosterend Present gaat komen!
Al ver van tevoren werken veel vrijwilligers aan de organisatie van het feest. Er
worden vaak opvallende en indrukwekkende straatversieringen gemaakt en voor de
gelegenheid moet de hele bevolking in historische kleding gestoken worden.
Iedereen is dus druk bezig met het naaien van deze kleding!
Tijdens Oosterend Present mag er geen verkeer door Oosterend rijden, hierdoor lijkt
het nog meer alsof het nostalgische dorpje stil is blijven staan in de tijd.
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02-Happie & drankie
Bistro ’t Kerckeplein
Bij Bistro ’t Kerckeplein kun je heerlijk eten voor een goede prijs-kwaliteitverhouding.
Er staan diverse echt Texelse specialiteiten op de kaart. De locatie is prachtig.

Bistro ‘t Kerckeplein
Oesterstraat 6, 1794 AR, Oosterend
0222-318950
www.bistro-texel.nl

Restaurant Strends End
Strends End is een pannenkoekenrestaurant in het centrum van Oosterend. Niet alleen
kunt u hier genieten van een pannenkoek, de kaart biedt ook veel andere gerechten.
Onlangs is het restaurant helemaal vernieuwd. Het restaurant beschikt over een
gezellig terras, een ruim restaurantgedeelte en een serre.

Restaurant Strends End
Achtertune 9, 1794 BL, Oosterend
0222-318483
www.strendsendtexel.nl

67

03-Texel Zoo
Texel Zoo neemt je mee op een werelds avontuur. Maak kennis met de tientallen
diersoorten waaronder kleine zoogdieren, lori’s, vlinders en reptielen.
In
dierenpark
Texel
Zoo
staat
dierenwelzijn
voorop.
Op het buitenterrein kun je kennis maken met de roofvogels. Machtige uilen, arends
en buizerds kun je onder andere van dichtbij bekijken. Op dinsdag, donderdag,
zaterdag en zondag kun je onze roofvogelshow bijwonen om 14.00 uur. Vind je het leuk
om de dieren te voeren? Voor de vissen en vogels kun je een voerpakketje kopen.
Kosten:
Voor groepen vanaf 10 personen gelden speciale tarieven. Neem hiervoor even contact
op.
Texel Zoo
Schorrenweg 20, 1794 HG, Oosterend
0222-318364
www.texelzoo.nl
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Rolstoelpaden
Natuurpad Alloo
Tussen Ecomare en De Koog is er een geïntegreerd natuurpad (4,5 km), de route kan
ingekort worden tot 2,7 km. Het pad is ook toegankelijk voor blinden en
slechtzienden. De folder met natuurbeschrijving is ingesproken en daarnaast is er een
braille en grootschrift te leen in het bezoekerscentrum (Ecomare).

De Slufter
De Slufter is vanaf de hoofdingang goed toegankelijk voor mensen in een rolstoel.
Naast de trap ligt een hellingbaan en in de kwelder een met matten verstevigd pad
tot de Slufterbollen. Bij het café is een strandrolstoel te leen. Het vogelkijkpunt bij de
Oorsprongweg is via een vrij steile helling toegankelijk per gemotoriseerde rolstoel.

Uitkijkpunten
In het duingebied De Geul in het zuiden van Texel zijn langs de Mokweg twee
uitzichtpunten voor rolstoelen toegankelijk, vanaf waar de vogels zijn te bekijken. Dit
geld ook voor een uitkijkpunt aan de bosrand aan het Westerslag bij het Turfveld.

De Dennen
In het bos De Dennen is op de barbequeplaats aan de Randweg een set ingericht voor
rolstoelgebruikers. Van de invalidenparkeerplaatsen aan de Monnikenweg is het
aangepaste vogelkijkscherm bij de Ploegelanden te bereiken. Bij de barbecues en op
de speelweide Het Vierkante Stuk staan toiletten die ook met een rolstoel
toegankelijk zijn.

Bezoekerscentrum
Het informatiecentrum voor Noord- en Waddenzee EcoMare en het
bezoekerscentrum Duinen van Texel zijn toegankelijk per (leen) rolstoel. De korte
wandeling (1 km) door het duinpark is bruikbaar voor gemotoriseerde rolstoelen, er
zitten pittige hellingen in dit pad.
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Wandelpaden
De wandelpaden in de Seeting, het duingebied tussen EcoMare en De Koog, zijn
bruikbaar voor gemotoriseerde rolstoelen
Dat geldt ook voor het wandelpad van Loodsmansduin naar Paal 9 en de
Bleekersvalleiwandeling, al moet u daar deels over het fietspad in plaats van over het
tracé in de bosrand. De kussende hekken die hier staan om fietsers te weren zijn per
scootmobiel het beste te passeren wanneer u er achteruit inrijdt.

Informatie
Staatsbosbeheer neemt op de kaartjes in de folders over de terreinen informatie op
over de mate van bruikbaarheid van paden en de aanwezigheid van obstakels.

Vissteiger
In het natuurreservaat De Roggesloot heeft Staatsbosbeheer, nabij de RK kerk, een
vissteiger die per rolstoel toegankelijk is.

Excursies op maat
Op verzoek levert Staatsbosbeheer excursies op maat, wanneer de eisen, die
standaard excursies aan de capaciteiten van deelnemers stellen, niet passend zijn.
Excursies kunnen worden geboekt via EcoMare, 0222-317741.
De medewerkers van Staatsbosbeheer verzorgen voor de bezoekers van het
Tesselhuus graag een boeiende excursie.

Contactgegevens Staatsbosbeheer
T: 0222-312228
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Tesselhuus online
Het Tesselhuus is ook online actief. Zo hebben we een eigen website, Instagram- en
Facebook pagina. Wil je na thuiskomst op de hoogte worden gehouden van de laatste
ontwikkelingen, heb je een vraag of wil je ons een berichtje sturen? Check dan
hieronder hoe en waar je ons kunt vinden!

Website verhuur en vakantieweken
Het Tesselhuus heeft twee eigen websites:
www.huurhettesselhuus.nl
www.tesselhuus.nl

Instagram en Facebook
Volg je onze Instagram of Facebook pagina al? Blijf op de hoogte van het aller laatste
nieuws en grappige weetjes! Ook kun je ons beoordelen, een berichtje achterlaten of
een leuke foto plaatsen.
www.instagram.com/stichtingtesselhuus
www.facebook.com/StichtingTesselhuus
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Wie wat waar?
Op deze pagina’s vind je handige telefoonnummers.

Alarmnummers
ALS ELKE SECONDE TELT: 112
Politie: 0900-8844
Ambulance: 0725 64 44 44
Brandweer: 0725 64 44 44

Politiebureau
Pontweg 106
Tel. 0900-8844

Huisartsen
Centrale Huisartsenpost Kop van Noord-Holland Tel: 0222-321143.
Spoedeisende huisartsenzorg buiten kantooruren
U kunt 's avonds, 's nachts, in het weekend en op feestdagen een beroep doen op de
huisartsenpost. U kunt de huisartsenpost bellen voor medische hulp die beslist niet
kan wachten tot het eerstvolgende spreekuur van uw eigen huisarts.
Bereikbaarheid
De Huisartsenpost is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 17.00 tot 08.00
uur. Op zaterdag en zondag en op officiële feestdagen is de huisartsenpost 24 uur per
dag geopend. U wordt verzocht altijd eerst telefonisch contact op te nemen voor het
maken van een afspraak.

Apotheek
De Texelse apotheek is in Den Burg. Weverstraat 95, tel. 0222-312112.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.00 tot 17.30 uur. Zaterdag 10.00 tot 13.00 uur
en 15.00 tot 17.00 uur. Zondag 11.00 tot 12.00 uur en 16.00 tot 17.00 uur. Buiten
deze tijden alleen met recept van de dienstdoende arts.
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Tandartsen
Tandheelkundig Centrum. Witte Kruislaan 19, Den Burg. Tel. 0222-313086, 0222312270, of 0222-314669.
Tandartspraktijk Dentex, Keesomlaan 6a, Den Burg. Tel. 0222-314727.
Tandartspraktijk F. Zethof, Wilhelminalaan 66, Den Burg. Tel. 0222-322008.

VVV Texel
VVV Texel, Emmalaan 66, Den Burg. Tel. 0222-314741. Openingstijden: maandag t/m
vrijdag 9.00 tot 17.30 uur; zaterdag tot 17.00 uur
Dierenartsen
Keesomlaan 11, Den Burg. Tel. 0222-312527. Spreekuren: uitsluitend op afspraak.
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Laatste tips
Informeer naar de mogelijkheden:
Texelaars en de ondernemers op Texel zijn allemaal erg betrokken bij het Tesselhuus
en zetten dan ook graag een stapje extra voor de deelnemers. Naast de
standaardprogramma’s zijn er vaak meer mogelijkheden dan in dit boekje vermeld
worden. Willen jullie zeker zijn van up to date informatie, extra voorzieningen en/of
mogelijkheden? Bel dan even naar de betreffende ondernemers, zij kunnen jullie van
alle extra informatie voorzien.

Reserveer op tijd:
Het is al vele keren aangegeven maar om misverstanden en vervelende situaties te
voorkomen melden we het nog een keer:
De ondernemers stellen het bijzonder op prijs als de Tesselhuus groepen, indien
mogelijk, vooraf even reserveren of aangeven dat ze langskomen. Het is hoogseizoen
op het eiland en het Tesselhuus komt altijd met een grote groep. De ondernemers doen
graag iets extra’s voor de deelnemers van het Tesselhuus en kunnen het bezoek dan
even voorbereiden zodat niemand voor vervelende verassingen komt te staan.

Kwaliteit is kwantiteit:
Kies zorgvuldig jullie uitstapjes. Sommige uitstapjes kunnen perfect gecombineerd
worden met elkaar. Let echter wel op dat in vele gevallen een of twee uitstapjes per
dag meer dan voldoende zijn. Vakantie vieren is juist ook lekker niks doen, niets
moeten en tot rust komen.
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