
Voor wie?
• Mensen met interesse in natuur- en 

cultuurhistorie
• Samen of single, jong (vanaf 5 jaar 

met zwemdiploma) en oud

Wij zorgen voor:
Slaapruimte in slaapzaaltjes of eigen 
tent, maaltijden, koffie, thee en een 
afwisselend activiteitenprogramma 
voor volwassenen, jeugd vanaf 14jaar 
en kinderen vanaf 5jaar.

Fiets:
In verband met het programma heeft 
iedereen vanaf 14 jaar een fiets nodig. 
Als u een fiets wilt huren kunt u dit op 
het aanmeldingsformulier aangeven. 
Dit kost ongeveer € 40 per week.

Procedure
Na terugsturen van het aanmeldings-
formulier en betaling van het 
inschrijfgeld à € 50,-  p.p. is uw 
aanmelding definitief. Voor 1 juli 
2010 moet het volledige bedrag 
betaald zijn.
U kunt het geld overmaken naar 
gironr. 6696711 t.n.v. stichting IVN 
zomerweek te Dordrecht .

Deelnamekosten:
IVN-ers en gezinsleden vanaf 14 jaar 

€ 235,- jonger € 155,-   
voor niet-IVN-leden  

€ 245,- jonger € 160,-
derde en vierde kind € 130,-

Aanmelden bij:
Herman Offereins
Hellenburg 38
3328 ZG Dordrecht
Tel.  06 28487015
E-mail: h.r.offereins@gmail.com

Locatie
• Groepsverblijf Breemhoeve
• Hemmerweg 22, den Hoorn
• Tussen Wadden en Noordzee
• www.breemhoeve.nl  
• Slapen in zaaltjes
• Kamperen (beperkt) mogelijk

IVN zomerweek 2010

za 31 juli t/m 7 augustus
op

“ de Breemhoeve”
te

Den Hoorn (Texel)

Texel: 
van Alikruik tot Zeekraal

             www.ivn.nl/zomerweek

mailto:h.r.offereins@gmail.com
http://www.deroerdomp.nl/


Texel
Texel heeft een veelzijdig 
landschap dat mooi is in alle 
seizoenen, schilderachtige dorpjes 
zoals den Hoorn, Oudeschild, de 
Waal, Oosterend met natuur, frisse 
lucht, ruimte en vele ontspannings-
mogelijkheden. De Texelaars zijn 
gastvrije mensen, het Texelgevoel 
begint al op de boot. Wie eenmaal 
voor de charmes van het eiland is 
gevallen, komt meestal terug. 
Want Texel verveelt nooit.
Texel, rust, ruimte en natuur. 

Natuur en Landschap
Een eiland gevormd door de wind, 
de zee en de mens. Overal zijn de 
sporen van oude dijken te zien. De 
duinen van Texel zijn heel 
bijzonder. Met uitgestrekte duinen, 
natte duinvalleien en duinbossen. 
Maar ook open strandvlaktes waar 
de wind nieuwe duinen vormt. De 
vogelrijkdom van Texel geniet 
internationale faam. 

Tuinwallen en schapenboeten 

Fietsend op de waddendijk hebt u 
prachtig uitzicht over de Wadden-
zee. De Hoge Berg is het hart van 
het oude land van Texel. 

Verspreid in de weilanden liggen 
authentieke boerenschuurtjes 
(schapenboeten). Fiets- en 
wandelpaden voeren langs de 
typische Texelse aarden wallen 
(tuinwallen). In het binnen-land 
heerst de kalme bedrijvigheid van 
de eilanders. In het hoog-seizoen 
zijn er veel mensen op Texel. Toch 
is er ook dan nog veel rust en 
ruimte te vinden. 

Van Alikruik tot Zeekraal

• Polders en Kwelders
• Zeehonden en Vogels
• Strand en Duinen
• Oude dorpjes en weidse natuur
• Fietsen en Wandelen
• Walvisvaart en VOC

Activiteitenprogramma
• Excursies onder begeleiding van 

lokaal bekende mensen
• Ook actief bezig zijn in de natuur
• Programma vindt plaats tussen 

9.45 uur en 16.00 uur met enkele 
ochtend en avondactiviteiten

• Jeugd (vanaf 14 jaar) volgen een 
eigen natuur- en 
cultuurprogramma

• Kinderen (5 t/m 13 jaar) volgen 
onder begeleiding hun eigen 
natuurprogramma tussen
9.30 uur en 16.00 uur 

Kort week overzicht
• Zaterdag 31 juli: iedereen vanaf 

16.00 uur welkom op de 
Breemhoeve bij Den Hoorn
’s Avonds kennismaking

• Zondag 1 augustus: verkenning 
van de omgeving voor alle 
deelnemers van het kamp

• Op de weekdagen is er een 
gevarieerd keuzeprogramma met 
diverse excursies in kleine groepen

• De woensdag is zonder programma 
zodat iedereen deze dag naar eigen 
wensen in kan vullen

• Donderdag natuurwerkdag
• Zaterdag 7 augustus vertrek voor 

10.00 uur


	Tuinwallen en schapenboeten 

