
Vacantie 2021   

 

We zouden eigenlijk met de ACSI in de Pyreneeën 

treinreizen gaan maken maar voor de tweede keer ging 

dit vanwege de corona niet door. Wil je toch met de 

caravan weg dan blijft alleen vakantie in Nederland 

over. Op het kaartje is te zien hoe we door Nederland 

zijn getrokken. We vertrokken op 17 mei naar de eerste 

camping in Den Helder, het was verre van zomers een 

koude wind, volgens mij vanuit de Noordpool, bleef dag 

na dag waaien. Maar niet getreurd op de fiets Den 

Helder door met aan de zuidrand een verassend leuk 

park aansluitend op de Donkere duinen. Den Helder de 

stad van de Marine heeft vele verdediging werken 

waarvan er drie stammen uit de tijd van Napoleon.  

Ben je in Den Helder dan is een dagtripje naar 

Texel leuk om te doen. Tijdens het overvaren 

zijn er altijd weer mensen die de meevliegende 

meeuwen voeren. Het is fascinerend om te zien 

wat een vliegkunstenaars de meeuwen zijn 

prachtig om naar te kijken.  

Ons rondje op Texel liep van Den Hoorn naar De 

Koog, Den Burg en vervolgens weer terug naar 

de Texelse boot. 

 

In Den Hoorn met zijn karakteristieke witte kerk, 

geluncht op het terras van een restaurant in de 

luwte en in de zon. Daarna op de fiets tegen de 

koude wind in naar De Koog. Daar was niet veel 

te beleven dus door naar Den Burg waar het 

gezellig druk was. 

Onderweg bleek ook dat er op Texel 

bollenvelden waren iets wat ik niet had 

verwacht. 



On ze volgende bestemming was Harlingen, dit 

is een mooie uitval basis voor een bezoek aan 

Terschelling. 

Harlingen is normaal gesproken een gezellige 

stad nu lag het er wat troosteloos en verlaten 

bij  vanwege de harde wind en de regen.  De 

charter schepen in de haven lagen schuin 

tegen de kant vanwege de stormachtige wind 

die gierde door de hoge masten en hun 

tuigage. 

Terschelling met zijn specifieke stenen 

vierkante vuurtoren blijft voor ons altijd een 

leuke plek om naar toe te gaan. In de tijd dat 

wij nog een zeilboot hadden was dat één van 

onze favoriete  eilanden.  

In WO II was Terschelling voor de Duitse 

bezetter een belangrijk eiland, er stond een 

heel belangrijke radar installatie die 

vroegtijdig de Engelse vliegtuigen eskaders 

moest waarnemen als ze op weg waren om 

fabrieken en steden  te bombarderen. Veel 

bunkers uit die tijd zijn nog aanwezig en zijn 

nu in gebruik als toeristische uitzicht punten. 

Terschelling heeft ook een actieve duikclub 

die veel bijzondere vondsten, zoals kanonnen 

en duikboot torens uit WOI,  bij de haven 

tentoon gesteld hebben. 

Met de veerboot meevaren is altijd leuk en 

een dagje rondhangen op West Terschelling 

en omgeving is een aangename bezigheid. 

Voor hetzelfde geld kan je met de grote 

veerboot naar Terschelling en met de snelle 

veerboot terug. 

Na Harlingen naar Holwerd om Ameland te bezoeken lang geleden 

gingen we daar op vakantie en zaten op een camping in een gehuurde 

caravan. De camping was er nog en overgenomen door het Roompot 

concern en de caravans waren vervangen door huisjes. Op de dijk langs 

de weg naar de veerpont stonden twee hele grote figuren, twee 

vrouwen een dikke en een dunne, het is een kunstwerk van 

beeldhouder dichter Jan Ketelaar en het kunstwerk heet “Wachten op 

hoogwater”. Het kunstwerk is in september 2019 geplaatst op de dijk. 

Het beeld moet aanzetten tot nadenken over de contrasten in de 

wereld. 



Vervolgens naar de volgende camping in Groenlo, een grote camping met allerlei voorzieningen zoals 

een zwemparadijs waar veel camping bezoekers vertier zochten. Het was leuk fietsen in de buurt en 

het openluchtmuseum met de boerderij van de erven Kots is de moeite van een bezoek waard.  

 

In Groenlo zitten we vlak bij Winterswijk en een bezoek aan Obeling de campingwinkel is weer eens 

mogelijk. In de winkel leek het op IKEA pijlen gaven de looprichting door de winkel aan.  

De toilet vloeistof was in de aanbieding 

dus maar een fles meegenomen. 

Na een aantal ACSI campings gebeld te 

hebben in de buurt van Roermond en te 

horen kreeg dat ze vol zaten maar weer 

een grotere en duurdere camping 

gebeld. Op Marina Oolderhuuske  een  

camping aan de Maas konden we terecht 

op een plaats langs de Maas. We hadden 

voor vier nachten gereserveerd en de 

bedoeling was ter plaatse eventueel te 

verlengen. Verlengen ging niet meer de plek was na 

ons al weer door een ander gereserveerd. 

Het was een leuke plek de hele dag, en vooral aan het 

eind van de middag kwamen er allerlei vaartuigen 

voorbij zoals Flosverleihtreibgut wat zoiets betekent 

denk ik als vlotverhuurdrijfgeval maar wel apart.  

Vlak bij Roermond ligt het toeristische stadje Thor en 

op de fiets er naar toe. Het was een warme dag maar 

ja op de fiets maak je je eigen wind dus dat ging wel 

goed. Het stadje zat vol met toeristen iedereen zat 



vanwege de warmte onder de parasols van de 

restaurantjes. De belangrijkste trekpleister het 

klooster was gesloten wegens verbouwingen. 

Wat rondgelopen in de stad en wat gegeten 

en vervolgens weer terug naar de camping. 

Vakantie in Nederland, we hadden het 

eigenlijk wel gehad al de camping die vol zaten 

met grijze duiven die, net zoals wij, in deze 

periode in het buitenland zitten bezette heel 

veel (de goedkopere) campings. 

 Corrie en Piet van Leeuwen stonden met de 

caravan op camping IJsel strand  in Doesburg 

en vroegen ons daar ook naar toe te komen, 

er waren nog plaatsen vrij in de uiterwaarde.  

We stonden dicht bij de IJsel en water was 

lekker om in te zwemmen. Dus s ’morgens 

tussen de eenden het water in wakker 

worden. 

Op de fiets de omgeving verkend en het stadje 

Bronckhorst bezocht. In dit stadje stond in vroeger jaren een kasteel op een verhoging aan de rand 

van het stadje. Het door vroegere belegeringen geteisterde kasteel is gesloopt en de burgers hebben 

de stenen gebruikt om eigen huizen mee te bouwen. 

We zijn hierna wat eerder als de bedoeling was naar huis gereden, het was genoeg geweest. 

We hopen dat de al twee keer uitgestelde vakantie met ACSI naar de Pyreneeën volgend jaar wel 

door gaat, wij kijken er naar uit.  

Henk Tol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


