OCHTEND

VRIJDAG 14 sept.

HEENREIS
11.00u

13.30u

OVERTOCHT Den Helder – Texel
(afvaarten elk half vol uur)

14.00/
15.00u

aankomst bestemminguitpakken
en evtl. boodschappen doen

AVOND
19.00u QUICHE door Mirjam & Eric
De Valk, Nieuwlanderweg 53, De Waal
Als het huisje te klein blijkt te zijn voor
iedereen, wijken we uit naar onze tent:

tent opzetten
Camping Hoogvliet, Veld 3
Nieuwlanderweg 101, De Waal

ZATERAG 15 sept.

10.00u

ECOMARE (open 10.00-17.00u)
Zeehondenopvang
Ruijslaan 92, De Koog
(entree: € 9,75, kinderen € 6,50)
De honden mogen hier niet mee, maar
Bernadette en Phil zullen om&om
“babysitten” - adres bernercrèche:
De Valk, Nieuwlanderweg 53, De Waal

Bijeenkomst bij Torenrestaurant
Vuurtorenweg 189, De Cocksdorp
WANDELING “Vuurtoren” (6 km, in te korten)
+ bezichtiging/beklimming Vuurtoren
Lunch: Torenrestaurant
(voor eigen rekening)

10.00u
ZONDAG 16 sept.

PAUZE bij benzinestation Diemen Q8
langs A9 bij Amstelveen
(zelf lunch meenemen of hier kopen)
Eigen rekening

MIDDAG

Bijeenkomst parkeerplaats ECOMARE
Ruijslaan 92, De Koog
NATUURWANDELING ALLOO (ca. 5 km)
toegankelijk voor hondenbuggy’s
“staande” pauze

13.00u

Bijeenkomst bij Lidl, Nikadel 19, De Koog
en lunch (optioneel) ergens in het dorp
tijdens:
TEXEL CULINAIR,
proeverijen en straattheater, Dorpsstraat
www.texelculinair.nl
Alle gerechten en drankjes moeten worden
betaald met speciale munten (“Kôgertjes”)
@ € 2,00 die nadien nog kunnen worden
ingewisseld. Verkrijgbaar bij:
De Kerk, IJssalon Italia en ‘t Vogelhuis

19.00u RIJSTTAFEL door Loes & Claus
Brabant House
Entertainment “jongens tegen de meisjes”
voor deze avond wordt verzorgd door
Harrie & Wilma
Eigen bijdrage: nog te bepalen,
te betalen aan Loes of Claus
Diner ?????

10.00u

MAANDAG 17 sept.

12.00u

13.30u

Bijeenkomst parkeerplaats aan
Vogelenzang Den Burg
WANDELING DOOR DEN BURG (2 km)

Optionele suggesties voor de middag:

Diner (in onderling overleg)

Juttersmuseum (geopend 10.00-17.00u)
Pontweg 141, Den Burg
€ 4 p.p. – honden mogen niet binnen, wel
op binnenplaats (om&om babysitten)

Lunch Catharinahoeve (optioneel)
Rozendijk 17, Den Burg
tel. 0222-312156
http://www.catharinahoeve-texel.nl
(honden binnen toegestaan)

Scooter huren
Rijwielverhuur v. Tongelen
Krimweg 10, de Cocksdorp
Tel. 0222-316306

Voor de liefhebbers:
Bijeenkomst parkeerplaats aan
Ploeglanderweg, Den Burg
WANDELING NATUURPAD DE MIENT (4,4 km)

Geocaches zoeken
(evt. in combinatie met scooterhuur)
Tickets ophalen voor diegenen die naar
Vlieland willen of de Robbentocht willen
doen (uiterlijk 1 dag vantevoren).
Bij “De Noorman” tegenover de KNMR aan
De Volharding, De Cocksdorp
CONTANT BETALEN

DINSDAG 18 sept.

10.00u

Bijeenkomst bij Café-Restaurant De Slufter,
Slufterweg 1, De Cocksdorp
http://caferestaurantdeslufter.webklik.nl
(honden binnen toegestaan)
WANDELING DE SLUFTER (?? km)
Honden aangelijnd.
Er is een invalidenpad dat met een geleidelijke
stijging loopt naar het uitzichtspunt over de
Slufter. We bekijken hier ter plekke welke
wandeling we zullen en kunnen doen.

15.00

Camping entertainment programma
Verzorgd door Harrie-Wilma

BBQ verzorgd door Harrie & Wilma
in Brabant House
Entertainment voor deze avond wordt
verzorgd door Eric & Mirjam
Eigen bijdrage: nog te bepalen,
te betalen aan Harrie of Wilma

WOENSDAG 19 sept.
WOENSDAG 19 sept.

Dagje VLIELAND
Overtocht (30 min.),
rederij De Vriendschap (www.waddenveer.nl):
€ 24 p.p. / € 2 per hond (dagretour)
TER PLEKKE CONTANT BETALEN!
Kaartverkoop “De Noorman” tegenover
reddingsboothuis KNRM aan de Volharding
nabij de Cocksdorp.
10.45u

vertrek boot heen (vanaf paal 33)
Na een half uur varen aankomst op het
uiterste puntje van Vlieland. De reis wordt
vervolgd met de Vliehors-expres (een
omgebouwde vrachtwagen - bij de prijs
inbegrepen), via de "sahara van het noorden"
naar het 'Posthuys'. De Vliehors-expres is
toegankelijk middels een loopbrug en eraf via
een trapje. Bij drukte kunnen er 50 pers. in de
vrachtwagen. Een rondrit is af te raden, je zit
te lang in de vrachtwagen.

15.00 of
18.30u Robbentocht (+/- 1,5 uur)
www.waddenveer.nl
Vertrek boot (vanaf paal 33)
€ 9,50 pp (honden € 2,-)
Afvaarten:
di 14.00u, do 15.30u
wo 15.00 of 18.30u, afhankelijk van tij
Kaartverkoop “De Noorman” tegenover
reddingsboothuis KNRM aan de Volharding
nabij de Cocksdorp.
TER PLEKKE CONTANT BETALEN!
Kaartverkoop “De Noorman” tegenover
reddingsboothuis KNRM aan de Volharding
nabij de Cocksdorp.
(mogelijkheid afhankelijk van aantal honden
dat meegaat)

Lunch

het Posthuys (www.posthuysvlieland.nl)
WANDELING “BOMENLAND” (3,5 km)
Op Vlieland zijn geen auto’s zijn toegestaan,
en we zijn dus gebonden aan de dropping
plek. Er rijdt wel een bus naar Oost-Vlieland.
Als je hier naartoe wilt gaan met de bus, hou
wel rekening met de tijd terug om op tijd de
boot weer te kunnen halen. De boot gaat
maar 2x per dag heen en terug.

17.15u

vertrek boot terug
Diegenen die niet meegaan kunnen
eventueel een bezoek brengen aan:
Texelse bierbrouwerij
www.speciaalbier.nl
Schilderweg 214, Oudeschild
€ 7,50 p.p. (honden niet toegestaan)
(rondleidingen di-wo-do-vr om 14.00 en
15.00u; een ½ uur vantevoren aanwezig zijn )

Diner (in onderling overleg)

DONDERDAG 20 sept.
VRIJDAG 21 sept.

Ochtend ter vrije besteding. Suggestie:

12.30u

Lunch strandpaviljoen Paal 9

Diner (in onderling overleg)

Bezoek dorpjes Den Hoorn, Oosterend, Oost
en/of Oudeschild

14.00u

WANDELING “DE HORSPOLDERS” (+/- 3 km)
Zou met buggy te bewandelen moeten zijn.
Verzamelen: parkeerplaats aan de Mokweg,
Den Hoorn

filmavond “Alvin & the Chipmunks”
door Joma en Marcel
(Marcel neemt laptop mee)
De Valk

Tent afbreken

10.00u

uiterste uitchecktijd accommodatie De Valk

THUIS

??.??

Overtocht Texel-Den Helder, afvaarten elk vol uur

Nagenieten en slapen

