
et de bus gingen 

we de boot op en 

daarna door naar het 

Tesselhuus waar de 

koffie en thee klaar 

stonden. En daar, tijdens die koffie, 

gebeurde iets wonderbaarlijks. Deze 

mensen, die elkaar niet kenden, zaten te 

praten en te praten alsof ze een reü nie 

hadden, elkaar al jaren kenden. De toon 

was gezet.

Zo’n eerste dag is altijd wat rommelig. 

Waar slaap ik en met wie? Waar is het 

toilet? Wie zorgen er voor me deze 

week? Maar vanaf zondag konden 

Op gÅƥÅĖ kunnen 
    ¹śįğÅĤ uitkomen

Na een lange voorbereiding (vrijwilligers zoeken, gasten selecteren, smoelenboek 

maken en uitjes plannen), stonden organisatoren Maria van Nies en Amunda van 

Stenis op 20 juli klaar in Den Helder om iedereen te ontvangen. Voor iedereen een 

onwennig moment. Zal het wel klikken, hoe erg heeft de á nder MS, ben ik wel op tijd, 

gelukkig heb ik in het smoelenboek de gezichten al gezien. Sommige gasten hadden 

hoge verwachtingen: ik hoop een zeemeermin te ontmoetten op het strand. Anderen 

juist lage: bij de zee komen? Dat gaat me é cht niet lukken! Maar iedereen was 

opgewonden, het gaat nu echt gebeuren, ik ga é cht op vakantie op Texel!

TEKST EN FOTO’S AMUNDA VAN STENIS EN MARIA VAN NIES
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souvenirs voor thuis te kopen. En op het 

terras te zitten natuurlijk. 

De laatste avond nog een laatste keer 

op het strand naar de zonsondergang 

kijken. Die was om meerdere redenen 

prachtig. Want wonder boven wonder 

was daar de zeemeermin. Ze was 

prachtig en helemaal niet schuw. En 

ondersteund door twee vrijwilligers kon 

iemand die dat nooit gedacht had, toch 

pootje baden. In de zee!  n

we los. We hadden een topgroep 

vrijwilligers mee die er alles aan deden 

om het iedereen naar de zin te maken. 

De weergoden hadden íets te goed naar 

onze gebeden geluisterd, waardoor het 

best warm was. Dat was voor sommige 

niet fijn maar we deden wat we konden 

met flesjes water, ijsjes en schaduw.

En wat doe je dan, zo’n vakantieweek? 

Nou, je geniet. Van de omgeving. Van de 

lekkere lunches (wafels! pannenkoeken!) 

en het heerlijke avondeten dat rond zes 

uur gebracht werd. Van de uitjes. Van 

elkaar. De zonsondergangen.

Eé n van de hoogtepunten was natuurlijk 

de rondvlucht boven Texel. Het is altijd 

even gedoe, maar iedereen kan mee! We 

vlogen in kleine vliegtuigjes en keken 

van bovenaf op het prachtige Texel. Met 

de huifkar zagen we alles nog eens van 

dichtbij. Paarden Rita en Kees trokken 

ons onder andere over de mui waar 

we stopten voor koffie met een lekker 

koekje. We gingen naar Den Burg om de 

Op Texel kunnen 

dromen uitkomen. 

Wil je volgende keer 

ook mee? Hou dan 

de eerste editie van 

MenSen 2020 in de 

gaten.
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