
Busdagtocht woensdag 31 juli 2019  

Dagje Texel 

  

Het Noord-Hollandse Waddeneilend Texel is terecht een geliefd vakantieoord. U treft er 

prachtige stranden en glooiende velden, verdeeld door de rijk beweide “tuunwoallen” 

(karakteristieke landafscheidingen) en bespikkeld met  

stolpboerderijen en schapen. 

De moeite waard om (nog?) eens te gaan bezoeken. 

Als wij al onze busgasten opgehaald hebben rijden wij richting Den Helder.  

Voor wij oversteken gebruiken wij eerst in  

Den Oever koffie met appelgebak. 

Daarna gaan wij naar de boot om het Marsdiep over 

te steken naar Texel. 

Na heerlijk uitgewaaid te zijn tijdens de overtocht 

legt de veerboot aan bij ‘t Horntje waar de gids al op 

ons staat te wachten. Zij neemt ons, via een mooie 

route, mee naar de Koog, waar wij bij 

Restaurant “de Pelikaan” een warme lunch  

gebruiken bestaande uit: 

Groentesoep,Kip met kerriesaus en Dame Blanche. 

  

Na deze voortreffelijke lunch gaan wij met de gids de rest van het eiland bekijken.  

In De Cocksdorp krijgt u de gelegenheid om (voor eigen rekening) nog een consumptie te 

gebruiken. 

  

Hierna zullen wij weer teruggaan naar de haven om aan boord te gaan voor de terugtocht 

naar het vaste land. 

  

Wij verwachten omstreeks 18.30-19.00 uur weer terug te zijn in het Gooi. Dat is wat later dan 

gewoonlijk, maar wij hebben op Texel al wel lekker een warme maaltijd gebruikt. 

Vertrektijden: 

  

08.30 uur Bussum, Verlosserkerk 

08.40 uur Bussum, bushalte Ceintuurbaan 

08.45 uur Iepenflat, Iepenlaan 

08.55 uur Godelinde, Huizerweg 

  

De prijs van deze reis is € 64,00 p.p. Iedereen is welkom, maar als u geen lid bent van de 

ASGM betaalt u € 69,00 p.p. 

U kunt zich opgeven bij:  

Lucie Wilmer,  035-5255652 of  

Maartje Kuit,  0294-416516 

  

Neem uw legitimatiebewijs en zorgverzekerings-pasje mee.  

De betaling dient uiterlijk 15 juli op onze bankrekening te zijn bijgeschreven. Het 

bankrekeningnummer vindt u in de colofon. Voor die datum moet u zich ook hebben 

opgegeven. 


