TIJD OM TEXEL (weer)
Do/Zo 11/14 april 2019
4-daags Clubritje op TEXEL

Geniet in uiterst toeristisch tempo van de natuur en
van de vele bezienswaardigheden op dit beeldige
Waddeneiland
Inclusief overtocht (auto+2 personen) per veerpont en
3 nachten in een uitstekend hotel met perfecte 4-gangendiners

€ 465 p.p.
Wat is Texel toch mooi

Ons grootste Waddeneiland Texel is net groot genoeg
om er ruim 2 dagen lang in rustig tempo van te kunnen
genieten. Het biedt ‘Elck Wat Wils’ of je nu van wandelen en rondkijken houdt, of juist meer van leuk toeren
in uw geliefde klassieker of hedendaagse cabrio.
Het westelijk deel langs de Noordzee kent prachtige
uitgestrekte bossen en duinen, in het Zuid-0osten
liggen beeldige oude stadjes, fortificaties en fraaie
boerderijen in een sterk heuvelachtige omgeving. Het
noordoosten benadrukt dankzij schilderachtige havens
en vissersdorpjes de verbondenheid met de zee.
Over het gehele eiland verspreid, maar zeker langs
de Waddenzee in het oosten, liggen talloze natuurgebieden met een enorme variëteit aan (soms zeer
zeldzame) vogels: een waar lustoord voor vogelaars.
Dus vergeet niet om, naast een fototoestel om al dat
schoons vast te leggen, ook een goede verrekijker mee
te nemen.
En bovendien kan op Texel een overdaad aan leuke en
interessante musea en toeristische bezienswaardigheden worden bezocht, waaronder een proeverij in de
brouwerij die dat beroemde Texelse biertje produceert.
Voor de liefhebbers van terrajes wordt het een ware
beproeving om een keus te maken uit al die gezellige
Horeca-gelegenheden met terrasjes langs de kust en in
het binnenland.

Wie denkt dat Texel te klein is voor een wat langer
verblijf, komt bedrogen uit: zo’n driedaags verblijf
van donderdag- tot zondagmiddag biedt nauwelijks
genoeg tijd om het allemaal te bekijken.

Perfect Hotel

Als uitvalsbasis fungeert een leuk gelegen uiterst
comfortabel hotel met een oergezellige bar en
lounge rond een open haard voor het aperitief en de
afterdinner gezelligheid. In de ruime ronde eetzaal
wordt iedere dag een verrassend goed 4-gangendiner geserveerd. Dat wordt dus 4 dagen en
3 nachten puur genieten in het gezelligste toeristenstadje op het eiland: De Koog.

Programma, en (toeristische) Routes

De officiële start op donderdag 11 april 2019 is op
het NRS-Bestuursbureau in Zuid-Scharwoude, op
een eilandje bij de voorzitter thuis, even boven
Alkmaar.
Uiteraard bieden we koffie en broodjes aan, daarna
kunnen de liefhebbers vanaf de eigen steiger een
stukje varen door het “Rijk der 1000 Eilanden”, een
prachtig waterdoolhof/natuurgebied rond de
Museumveiling in het waterrijke Broek op Langedijk.
Nog véél leuker dan Giethoorn!
In de loop van de middag voert de route door een
mooi stukje Noord-Holland naar de autoveerpont
in Den Helder, waarmee Texel binnen een halfuur
wordt bereikt.
Om 17.30 uur wordt een welkomstaperitiefje aangeboden en om stipt 18.15 uur begint het uitgebreide
4-gangen diner. Gelukkig blijft de bar tot laat op de
avond open.
Rechtstreeks op eigen gelegenheid naar de veerpont
in Den Helder rijden op donderdagmiddag kan ook:
De NRS zendt de tickets (op kenteken !!) tijdig aan u
toe, samen met het routeboek en het Rallyschild. De
veerboot vertrekt ieder uur: in Den Helder sluit men
gewoon in de rij wachtende auto’s aan, vooraf een
afvaarttijd reserveren of opgeven is NIET nodig!

) EENS TE BEZOEKEN?
Vrijdag loopt de route eerst over een lange aaneenschakeling van NRS-weggetjes door uitgestrekte bossen en duinen, gevolg door een route door het heuvelachtige zuidelijke deel van Texel, langs fortificaties en
tal van vogelreservaten.
Via een rondrit door het oude centrum van de hoofdstad Den Burg eindigt de route halverweg de middag
met een theepauze in het centrum van ‘ons’ eigen
gezellige dorp De Koog met het standaardprogramma: Aperitief en Bonusborrel om
17.30 uur, Diner om 18.15 en Bar dicht rond
middernacht.
Zaterdag bezoeken we enkele beeldige oude
dorpjes en vissershavens aan de oostkust,
met koffiepauze aan de haven van Oudeschild
en lunch aan het strand op het noordelijkste
puntje van het eiland bij de vuurtoren aan het
Eijerlandse Gat. Tijdens die ochtendroute
rijden we langs talloze vogelkolonies aan de
dijk langs de Waddenzee.
Alleen Trailer+Leenauto

In de middag is de SLUFTER aan de beurt, ofwel het
mooiste en grootste natuurgebied op Texel waar de
zilte zee nog een belangrijke rol speelt. Voor het maken van de Bonusfoto daarvan is wel wat extra moeite
vereist. We eindigen met de uitreiking van de Gouden,
Zilveren of Bronzen Medailles, het slotdiner en een
laatste drankje in de bar van het hotel.
Zondag kan men wat uitslapen en desgewenst op
eigen gelegenheid nog net zolang rondtoeren op Texel
als men wil, bijvoorbeeld om in alle rust nog enkele
toeristische hoogtepunten te bezoeken, zoals de zeehondjes in Ecomare, of het Schipbreuk- en Jutters
museum. Wellicht prefereert u echter een lange duinof strandwandeling.
De veerpont naar Den Helder vertrekt ieder uur; reserveren is niet nodig: gewoon aansluiten in de rij wanneer het u uitkomt. In april zijn er geen files.

Routeboek en NRS-weggetjes

Na afloop van de tocht heeft iedereen Texel grondig en
volledig bezocht, want bijna alle leuke, mooie en smalle
weggetjes zijn wel in het routeboek opgenomen, terwijl
men zelden of nooit hetzelfde weggetje 2x zal rijden!
Op vrijwel iedere samenkomst van wegen staat op
Texel een straatnaambord, en die worden allemaal in
het routeboek vermeld. Dat maakt het opnemen van
TOMTOM-instructies totaal overbodig: dankzij al die
straatnamen is verdwalen absoluut onmogelijk.
Uw uitzetter had Texel een jaar of tien geleden al eens
uitgebreid bezocht, maar desondanks werden we toch
weer volledig verrast door de schoonheid van onze
grootste Waddenparel.
We konden maximaal 20 hotelkamers boeken, maar als
het nodig is kunnen we nog wat extra deelnemers laten
slapen in een naburig gelijkwaardig hotel. Maar in 2020
zullen we deze tocht herhalen.

Ook Seniorenbusje

