
De Texelse week (van 3 t/m 10 juni 2021) 
Daar staan we dan op de gemoedelijke boerderijcamping de Tesselse Kamp op Texel. 
www.detesselsekamping.com 
Kort samengevat een kleine camping gerund door 
de vrouw des huizes Jannechien. Naast het 
boerenbedrijf van zo’n 60 koeien beheert zij ook de 
boerderijcamping van max. 16 caravans.  Elke plek 
heeft zijn eigen picknick tafel versierd met een pot 
kleurige viooltjes. 
Het eiland Texel zelf meet netto 20 km bij 8 km en 
heeft zo’n 14.000 inwoners.  
De plaats Den Burg is de hoofdstad van dit zeer gevarieerd en fraaie eiland. 
De organisatoren van deze rally zijn: Menno en Jannie Roeper, Piet en Lenie van 

Haarlem. 
Op de dag van aankomst kregen we een envelop 
met allerlei interessante zaken zoals het 
programma, de fietsroutes en 
bezienswaardigheden. Eind van de middag werd 
iedereen welkom geheten, gevolgd door een happy 
hour waar iedereen zeer uitgelaten was na zo’n 
lange tijd van gemis door de corona. Tevens wordt 
het programma nog mondeling toegelicht.    

           
Excursies 
Huifkartocht 

Op zondag een tocht met een huifkar getrokken 
door twee Belgische knollen. Een route naar en 
door het natuurgebied de Slufter. Onze gastheer 
Pieter Dros vertelde met veel passie en humor over 
Texel maar specifiek over dit gebied. Alle flora en 
fauna wat onderweg op ons pad kwam werd in 
geuren en kleuren besproken. Deze man wist 
menigeen tot lachen te brengen. Een geweldige 
mooie tocht waarbij onderweg een stop was tussen 

strand en duin met koffie en een koek. Op de terugweg nog een likeurtje. Iedereen 
had het reuze gezellig en er werd met volle teugen genoten van de wonderschone 
omgeving. 
 
Bezoek melkveebedrijf 
Op maandag zijn we naar één van de 
grootste melkveehouders op Texel 
gefietst, alwaar we een rondleiding 
hebben gekregen bij melkveebedrijf 
“Noorderschorren” met 220 
melkgevende koeien en een investering 
van vier melkrobots 

http://www.detesselsekamping.com/


In nog geen acht minuten worden 
automatisch de uiers schoon gemaakt en 
ontsmet gevolgd door het aanleggen van 
de machine op de uiers. 
 Per individuele koe wordt middels een 
chipband (tevens stappenteller) en de 
computer berekend hoeveel krachtvoer 
deze koe moet krijgen. Alle gegevens van 
de koe worden opgeslagen in de 
databank. Een hele vooruitgang als je 
bedenkt dat door de mens hier minimaal 

9 uur voor staat. Per melkgang levert de koe tussen de 11 en 14 liter melk die via een 
buizenstelsel naar de gekoelde melkopslagtank wordt getransporteerd. Na de 
rondgang en uitleg was er tijd om nog gezellig na te praten onder genot van koffie 
met zelfgemaakte koek en cake. Erg interessant om te zien maar ook te horen wat bij 
zo’n bedrijf allemaal speelt. Welzijn, wettelijke regels, de administratie voor het 
Ministerie van Volksgezondheid, inspecties, het voer, de investeringen, mestbeleid, 
de afvoer, het weer etc. 
 
Theetuin 

Woensdag morgen met z’n allen naar de theetuin 
van Roos. Roos is de dochter van Jannechien en 
heeft haar eigen theetuin bij de boerderij. Lekkere 
zelfgemaakte taarten met ingrediënten uit eigen 
tuin. In de avond een gezamenlijke barbecue. 
Grappig te zien dat eenieder een ander soort BBQ 
heeft en ook de variatie in de gerechten. De 

stemming zat er al snel in. 
 
 
Woensdagmiddag rondvaart 
Vertrek met de boot TX44 vanaf het haventje van Oudeschild. Varende ten zuiden 
van de plek “Het Horntje” 
richting de zandplaat “de 
Razende bol”. 
Een geweldig mooie boottocht 
met als hoogtepunten het 
observeren van de zeehonden 
die heerlijk lekker liggen uit te 
rusten op de zandplaat. Men 

schat dat er zo’n 1200 leven in dit gebied. Vroeg in 
de morgen vertrekken ze richting Engelse kust voor 
hun vismaaltijd, tussen de 4 en 6 kg per dag. De 



boot kon werkelijk heel dicht naderen om de vele zeehonden te kunnen spotten. Het 
tweede hoogtepunt was de rondvaart door de marinehaven van Den Helder. Dat 
geeft toch een heel ander beeld dan vanaf de kade. Ook nu waren de weergoden ons 
goed gezind. We hadden fantastisch mooi weer. 
 
Afsluiting 
De week werd rond 19 uur gezamenlijk afgesloten onder het genot van koffie met 
iets lekkers en kregen we ook nog een echt Texels schapenkaasje mee. Over en weer 
werden wat belevenissen samengevat en onze gastvrouw Jannechien liet zich in haar 
woordje van dank ontvallen dat dit een gezellige 
en een samenhangende groep was. 
Wij konden dat beamen, iedereen was even 
enthousiast en belangstellend. 
Het leuke van zo’n evenement is dat je clubleden 
ontmoet die je nog niet kent. 
Een zeer geslaagde week met een mooie mix 
tussen vrije tijd en gezamenlijke activiteiten. Dankzij deze week op dit mooie eiland 
zijn wij Texel fan geworden. 
 
Nogmaals hartelijke dank aan de organisatoren. 
 
Norbert en Jolanda van Eekeren 


