Welkom op
Park Duynzoom!
Allereerst heten wij u van harte welkom op Park Duynzoom.
Om uw verblijf zo prettig en aangenaam mogelijk te laten verlopen, hebben wij
deze informatiemap voor u samengesteld.
Naast de voor u belangrijke informatie over uw vakantieverblijf, treft u ook een
aantal algemene en recreatieve tips aan. U kunt met vragen natuurlijk ook altijd
terecht op deze website Dutchen.nl en bij de beheerder.
Wij danken u voor uw goede zorgen en wensen u een fijne vakantie bij
Park Duynzoom en op Texel!
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Praktisch
WI-FI
Het wachtwoord van het netwerk is Duynzoom, gevolgd door het huisnummer.  
Netwerknaam
DZ1
DZ3
DZ4
Wachtwoord
Duynzoom1
Duynzoom3
Duynzoom4
Sleutel
U ontvangt 2 sleutels van de woning; deze passen op alle deuren.  Voor het op slot doen van beide tuindeuren
dient u eerst de deurklink omhoog te draaien, daarna kunt u de deur op slot doen;
Openen poort
Hiervoor kunt u de tag gebruiken, welke aan één van de sleutelhangers is bevestigd;
parkeren auto’s: u kunt één auto parkeren bij P3, eventuele andere auto’s dienen buiten het Park langs de
Bosrandweg te worden geparkeerd;
Parkeren op Texel:
Vanaf 1 januari 2017 geldt betaald parkeren in alle dorpen en bij alle strandslagen op Texel. Met een Texel
e-vignet kunt u onbezorgd parkeren op heel Texel.  
Regel via www.texelevignet.nl direct uw online parkeerkaart. U kunt kiezen voor een dag-, een week- of een
jaarkaart.
  
Keuken:
Quooker–kraan:
dit is een kraan voor kokend water: u dient eerst de knop in te drukken en dan te draaien, dan komt er kokend
water uit (100◦C);
Combi-magnetron:
rechterknop: instellen oven, magnetron of combinatie van magnetron/oven etc.
linkerknop: wijzigen temperatuur, vermogen, tijd;
Wijnklimaatkast:
Deze is gevuld met 4 flessen rode wijn, 4 flessen witte wijn en 4 flessen rosé; de flessen kosten € 10,00 per
stuk, graag betalen via een Tikkie (wilt u de lege flessen bewaren)
Besteklade:
Het bestek vindt u in de meest linkse bovenste lade (in een extra lade in deze bovenste lade);
Sauna
Aanzetten sauna: boven op het kastje zit een knop, deze dient u eerst om te zetten;  dan de
knop O indrukken en ingedrukt houden totdat het display aan gaat; eventueel kunt u de temperatuur nog
veranderen via de knop Mode;
Uitzetten sauna: de knop boven op het kastje weer omzetten;                                                 
De sauna heeft ongeveer 30 minuten nodig om op temperatuur te komen.    
Jacuzzi:
Het gebruik van de jacuzzi is geheel op eigen risico.                                                                     
Ik raad u aan om, voorafgaand aan het gebruik van de jacuzzi, te douchen. U gebruikt wellicht haarlak, gel,
make-up of bodylotions. Deze kunnen de waterbalans ernstig aantasten. De grootste boosdoener
is vaak echter zwemkleding. Zwemkleding zit vaak nog vol wasmiddelen en wasverzachters.
Spoel zwemkleding daarom goed uit voordat u ze gebruikt.
Na gebruik graag weer de jacuzzi met het dek afsluiten.
Verder wijs ik u uitdrukkelijk op de Regels jacuzzi gebruik Duynzoom 1, welke als bijlage bij deze brief  
is gevoegd.
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Verwarming:
de woonkamer/keuken en de kelderverdieping zijn voorzien van vloerverwarming; zowel in de woonkamer
als in de 2 slaapkamers in de kelder vindt u een thermostaat om de verwarming aan te zetten; (houdt u er
rekening mee dat vloerverwarming enige tijd nodig heeft om op temperatuur te komen?)
in de 2 slaapkamers op de bovenverdieping zijn radiatoren welke u afzonderlijk kunt bedienen
Buitenkussens:
de kussens voor de loungebank op het terras liggen in de buitenberging; de berging is afgesloten met een
schuifslot boven aan de deur. Wilt u de kussens ’s avonds na gebruik weer in de berging terug leggen (vanwege vocht).
Vouwpui:
Wij verzoeken u vriendelijk de vouwpui in de woonkamer met voorzichtigheid te behandelen bij het openen
en sluiten. Hiermee voorkomt u dat de geleiders van de vouwpui uit de rails gaan.
Afval:
op het park vindt u 2 containers;  
•        het plastic/kunststof afval kunt u deponeren in de container met het oranje deksel;
•        het overige afval kunt u in de grijze container deponeren;
•        lege flessen kunt u in de glasbakken bij de supermarkten afleveren;  
•        karton en papier graag in de woning achterlaten.
Alle woningen op Duynzoom zijn particulier eigendom; het is dan ook niet toegestaan om gebruik te maken
van faciliteiten in de tuinen van de andere woningen.
Bereikbaarheid beheerdertelefoonnummer: 06-54995379
Mocht er tijdens uw verblijf in de woning iets zijn (een storing of noodzakelijke reparatie) of heeft u nog vragen dan kunt u deze stellen aan de beheerder tijdens kantoor uren. Buiten kantooruren kunt u de beheerder
bellen voor noodgevallen.
Voor vragen over uw boeking kunt u terecht bij de Dutchen Call Center op  023-7410061
Vertrek:
Op uw vertrekdag wordt u verzocht om de woning uiterlijk om 10:00 uur te verlaten.                                                                                          
Wilt u bij vertrek ervoor zorgen dat:                                                                             
•

het afval is gedeponeerd in de daarvoor bestemde container (in afgesloten zakken);                             

•

de vaatwasser leeg is;                                                 

•

de bedden hoeft u niet af te halen                                                      

•

indien u een fles wijn uit de klimaatkast heeft gebruikt, graag de lege flessen op de eettafel neerzetten;                                             

•

beide sleutels van de woning af te leveren op het sleuteladres Schilderend 93, Den Burg (graag deponeren in de blauwe brievenbus aan de voorzijde van het huis)

Alvast bedankt voor uw medewerking en wij wensen u een heerlijk verblijf op Park Duynzoom!
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Parkregels Park Duynzoom
•

Geen autoverkeer en harde muziek tussen: 23.00-07.00 uur

•

Alleen parkeren op de aangegeven parkeerplaatsen (per woning aangegeven);
per woning is maximaal twee auto’s toegestaan op de parkeerplaats;

•

Bezoekers dienen hun auto buiten Park Duynzoom te parkeren;

•

Er is maximumsnelheid toegestaan van 5 kilometer per uur.

•

Geen open vuur & BBQ (behalve op de daartoe bestemde plaatsen)

•

Huisdieren dienen te allen tijde aangelijnd te zijn op het park

•

Hondenpoep graag direct opruimen

•

Afval deponeren in de afvalcontainer bij de entree, deze is alleen bestemd voor Park Duynzoom (afvalcontainer na gebruik sluiten – 2 rode knoppen tegelijk indrukken)

•

S.v.p. geen fietsen stallen tegen de woningen

•

Voor ouders met kinderen  graag aandacht besteden aan de volgende punten:
- Bij het spelen graag de omgeving en overige bewoners respecteren
- Geen grind in de koekoek gooien
- Pas op voor vingertjes tussen de roosters
- Pas op voor deuren en ramen
         
Mocht u onverhoopt iets breken of beschadigen, dan verzoeken wij u vriendelijk dit aan de beheerder te
laten weten.
Tenslotte verzoeken wij u vriendelijk om bij uw vertrek op het volgende te letten:
- de afwas is gedaan en opgeruimd (vaatwasser uitruimen);
- het huisvuil is gedeponeerd in de vuilcontainer bij de poort;
- openhaard graag uitvegen met stoffer en blik;
- verwarming teruggedraaid naar 15 Celsius;
- ramen en deuren zijn gesloten;
- eventueel verplaatste meubels staan weer op de plek.
N.B. Voor een uitgebreid overzicht verwijzen wij u naar het Parkreglement
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Belangrijke telefoonnummers
Beheerder Park Duynzoom:
Peter van Sijp

06-54995379

Dutchen (tijdens kantooruren)
Noodnummer, voor noodgevallen tijdens uw verblijf is

023-7410061
06-54995379

ALARMNUMMER voor ambulance, brandweer en politie
Alarmnummer voor niet-spoedeisende hulp:
Brandweer en Ambulancediensten
Politie
HUISARTSEN
Centrale Huisartsenpost
(avond, nacht, weekend, feestdagen)

112
0900 - 1844
0900 – 8844
0222-321143

Gezondheidscentrum De Zandkoog
Pontweg 106
1791 LB Den Burg

0222-320005

Dr. Waverijn en Van Hattem
afspraak maken: tussen 08.00 en 11.00

0222-312016

Dr. van den Bent en Haasdijk
volgens afspraak: spreekuur ma t/m vr ochtend
   
Praktijk Dros en Hoekstra
Molenstraat 87
1791 DK DEN BURG
Afspraak maken: tussen 08.00 en 10.30

0222-316234

Praktijk van den Bent en Haasdijk
Kikkertstraat 34
1795 AD DE COCKSDORP
Afspraak maken: tussen 08.00 - 09.00 en 13.00 - 13.30 uur
Spreekuur: ma t/m vrijdag middag.
Texelse Apotheek
Weverstraat 95
1791 AC Den Burg

0222-321123

0222-316234

0222 - 312 112

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag: 8.00-17.30 uur
Zaterdag: 10.00 t/m 13.00 & 15.00-17.00 uur
Zondag & officiële feestdagen: 11.00-12.00 & 16.00-17.00 uur
Buiten openingstijden alleen voor spoedgevallen met een recept van de dienstdoende arts, tandarts of
verloskundige. Hiervoor kunt u aanbellen bij de ingang van de apotheek, u wordt dan doorgeschakeld met de
dienstdoende apotheker of apothekersassistente. Ook kunt u rechtstreeks contact opnemen met de apotheek
op nummer 0222-312112.
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Denk Groen
Duurzaam ondernemen staat hoog in het vaandel bij Dutchen.
Bij het onderhoud van onze parken gebruiken wij zoveel mogelijke duurzame materialen.
Zo worden de woningen op onze parken Waddenduyn schoongemaakt met milieuvriendelijke producten.
Ons streven is een bijdrage te leveren aan het bevorderen van milieubewustzijn onder onze medewerkers
en leveranciers. Wij verzoeken u vriendelijk bewust enkele eenvoudige dagelijkse handelingen toe te passen
tijdens uw verblijf op onze parken.
•

Zet ‘s avonds en bij het verlaten van de woning de thermostaat lager, alle woningen op onze parken zijn
uitstekend geïsoleerd.

•

Trek de oplader uit het stopcontact wanneer apparatuur zoals mobieltjes niet worden opgeladen.

•

Wees zuinig met water tijdens douchen, tanden poetsen en handen wassen.

•

Laat niet onnodig overal lichten branden.

•

Dringend verzoek aan de dames om geen maandverband, tampons, vochtige – of babydoekjes  e.d. door
het toilet spoelen.
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Huisdieren
Op Park Duynzoom zijn huisdieren toegestaan in slechts enkele woningen.
Aangezien de stijlvolle inrichting van de woningen met zorg door de eigenaren is uitgekozen
verzoeken wij u vriendelijk om de huisdieren niet op de bank en bedden te laten zitten en/of liggen.
Hondenbezitters dienen hun hond op het park te allen tijde aangelijnd te houden en hondenpoep
onmiddellijk op te ruimen!
Dierenartsenpraktijk:
Adres: Keesomlaan 11
1791 DA, Den Burg
Telefoonnummer 0222-312527, behandeling op afspraak.
Geopende van maandag t/m vrijdag 08.00 -18.00 uur
Ook voor spoedgevallen en in het weekend.
Dierenwinkel:
Pets place
Parkstraat 24
1791 CB Den Burg
0222- 312206
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Openingstijden winkels
Jumbo-Supermarkt
De meeste winkels zijn gesloten op zondag en de reguliere feestdagen!
Openingstijden
Supermarkt Jumbo
Nikadel 73
1796 BR De Koog                     

maandag t/m zaterdag
Zondag

08.00 – 21.00
09.00 - 18.00

Slagerij-eetwinkel Moorman & de Boer
Nikadel 30
1796 BP De Koog
0222 317552

Maandag t/m vrijdag
Zondag

08.00-18.00
gesloten

Supermarkt Lidl
Nikadel 19
1796  BB De Koog
0222-327258

Maandag t/m vrijdag
Zondag

08.00-20.00
gesloten

Viscentrum Van Beek
Dorpsstraat 109
1796 CA De Koog
0222-320327
Primera Mets
Dorpsstraat 84
1796 BC De Koog
0222-317514
Drogisterij Etos
Weverstraat 1
1791 AA Den Burg
0222-315375
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De Koog
De Koog is de enige echte badplaats van het eiland. Het dorp biedt alles wat een toerist zich kan wensen. Na
een dagje strand wandel je zó naar de Dorpsstraat in het centrum van De Koog om een terrasje te pikken,
lekker te eten of te shoppen in een van de vele winkeltjes. ‘s Avonds kun je er ook prima uitgaan in de cafés
en discotheken die De Koog rijk is.
Geliefde badplaats
Omstreeks 1930 schreef de Kamer van Koophandel in Alkmaar over De Koog: ‘Wij twijfelen er niet aan, of
binnen afzienbare tijd zal De Koog behoren tot de meest geliefde badplaatsen in ons land, omdat hier alle
factoren aanwezig zijn, die een plaats voor vreemdelingen aantrekkelijk kunnen maken’. Men zal tot deze uitspraak gekomen zijn, omdat De Koog vrijwel direct aan zee ligt, slechts van het strand gescheiden door twee
duinenrijen.
Vissersdorp
Lang voor de bloeiperiode als badplaats heeft De Koog een bloeiperiode als vissersdorp gekend. De naam De
Koog ontleent het dorp aan de ‘Cooghen’, de naam van inpolderingen in het begin van de 14e eeuw.
‘Cooghen’
Op zeer bescheiden schaal werden drooggevallen gebieden door lage dijkjes van de zee afgenomen. Vele malen werden deze ‘Cooghen’ door de zee overstroomd, met als gevolg dat soms honderden schapen verdronken. Na iedere overstroming maakte men de dijken zwaarder om het gevaar van doorbreken sterk te beperken. Nu is van deze dijken niets meer zichtbaar; slechts de namen van gebieden en wegen in en om De Koog,
zoals Oude Dijkje en Everstekoog herinneren hier nog aan. Na deze droogmakingen kon het dorp ontstaan en
zich als vissersdorp voorspoedig ontwikkelen.
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Verzanden
Het belang van het dorp wordt het beste geïllustreerd door het feit, dat in 1514 Den Hoorn en De Koog, beide
met 140 huizen, de op één na grootste dorpen waren na Den Burg met 188 huizen. Het verval van het dorp
als vissersdorp werd in het begin van de 16e eeuw veroorzaakt door het verzanden van de diepere geulen,
waardoor de vissersscheepjes De Koog niet meer konden bereiken.
Het lot van De Koog
Zware stormen, gevolgd door overstromingen in 1559 en 1570 en het aanleggen van de zanddijk tussen het
dorp en het eilandje Eierland in 1629/1630 bezegelden het lot van De Koog. Veel van de inwoners weken uit
naar Den Hoorn, dat tot het tweede dorp van Texel uitgroeide. In 1622 telde De Koog nog maar 649 inwoners
tegen Den Burg 1568 en Den Hoorn 1258 inwoners.
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Strand
Wat een ultiem gevoel van vrijheid ervaar je op het strand van Texel. Trek de wandelschoenen aan en laat de
wind door je haren waaien tijdens een strandwandeling langs de vloedlijn. Of trek je schoenen uit en laat het
fijne strandzand tussen je tenen glijden. Het ruime strand biedt je net zo veel rust of reuring als je zelf wilt.
Met een lengte van 30 kilometer heeft het strand tal van mogelijkheden en de wisselingen van de seizoenen
geven het strand ook weer vele gezichten. Elke bezoeker heeft dan ook op Texel een favoriet gedeelte waar hij
of zij graag komt.
Bij diverse strandopgangen zijn strandpaviljoens, die bij paal 9 (Den Hoorn) en paal 28 (De Cocksdorp) zijn het
hele jaar open. Inmiddels zijn ook Paal 17 en Paal 21 (ten zuiden en ten noorden van de Koog) en Paal 33 (De
Cocksdorp) het hele jaar geopend.
Op veel stranden is tijdens de zomer een strandwacht aanwezig. Zwemmen is bijna overal toegestaan aan de
Noordzeekant. Wegens de sterke stromen tussen Texel en Vlieland is zwemmen tussen paal 31 tot 33 verboden.  
Naaktstrand
Naaktzwemmen is op 2 strandplaatsen toegestaan, t.w.: Hoornderslag: 1/2 km zuidelijk van paal 9, Den Hoorn
en Krimslag 1: 1 km zuidelijk van paal 28, De Cocksdorp. De naaktstranden worden aangegeven en worden
niet bewaakt. Nudisten mogen alleen op het strand en in het water vertoeven, in de duinen is het niet toegestaan naakt te lopen. Er zijn hier geen strandpaviljoens of andere faciliteiten.
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Wandelen
Texel ontdekt u het beste te voet of op de fiets. Zo komt u al wandelend op de mooiste plekjes. En heeft u alle
tijd om geluiden, geuren en kleuren in u op te nemen.
Het is leuk om van tevoren een mooie wandelroute uit te zoeken, maar echt nodig is het  niet.  Er zijn op
het eiland veel bewegwijzerde wandelroutes. Door de duinen en het bos loopt een wijdvertakt net van
wandelpaden. Hier kunt u zomaar opeens verrast worden door een bloeiend heideveld. Op de Hoge Berg
is het heerlijk wandelen tussen de ‘tuunwallen’. En als je op Texel bent, maak je natuurlijk een lekkere
strandwandeling. Het uitgestrekte strand ziet er steeds weer anders uit. Eb en vloed, wind en water, zon en
wolken verzorgen hier een permanente voorstelling.
‘Ommetjes’
Nieuw zijn de wandelpaden door de weilanden, bijvoorbeeld de ‘ommetjes’ bij Oosterend, door de Eierlandse
polder en in voormalige duingebieden bij Den Hoorn. Zo wandel je nu naar plekjes waar je vroeger niet mocht
komen en krijg je een heel andere kijk op het landschap.
Sommeltjespad
Op dit 1,5 kilometer lange bospad kom je alles te weten over een beroemde Texelse legende. Men zegt
dat op het eiland Sommeltjes leven. Aardmannetjes die ‘s nachts tot leven komen en overdag in een
steen veranderen. Het Sommeltjespad is een afwisselende doe- en leerroute voor kinderen. In oktober en
november groeien langs de paden paddenstoelen in alle soorten en maten.
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Fietsen en overige
activiteiten
Voor informatie over evenementen tijdens uw verblijf, verwijzen wij u naar de welkomstflyer die u bij aankomst heeft ontvangen. Tevens vindt u bij onze recepties een zeer complete ‘VVV-info gids’; voor slechts
€ 1,50 bent u op de hoogte van allerlei leuke activiteiten in Texel en omgeving.
Daarnaast kunt u fietsen huren bij onze recepties en zijn er ook [wandel- en] fietsroutekaarten te koop
[van korte tot zeer lange afstanden].
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To do’s
Vrijuit spelen
Op het eiland zijn er veel gelegenheden voor kinderen om te spelen. Op de brede stranden kunnen kinderen
lekker hun gang gaan. Er zijn veel fiets- en wandelroutes door het bos en de duinen. Verschillende wandel- en
fietsroutes zijn speciaal samengesteld voor kinderen. Een absolute aanrader is het Sommeltjespad. Sommeltjes zijn een soort Texelse kabouters. Zij wijzen de kinderen de weg door het bos.
Zeehonden
Texel staat bekend om de vele zeehonden die rond het eiland leven. Hier is het oudste zeehondenopvangcentrum van Europa gevestigd: Ecomare. Je kunt van heel dichtbij meemaken hoe de zeehonden gevoerd worden
en er is nog veel meer te beleven!
Kinderen vinden het ook geweldig om zeehonden in het wild te spotten. Dat kan tijdens een tocht met een
garnalenkotter op de Waddenzee.
Piratenschip
Bij de jachthaven in Oudeschild ligt een 32 meter lang piratenschip met touwen, netten en een uitkijktoren.
Tikkeltje te moeilijk voor je kleine broertje, maar jij redt dat wel. Een geweldige uitdaging voor kinderen.
Gratis toegang
Zwembaden
Er is een fantastisch verwarmd open lucht zwembad in Den Burg: Zwembad Molenkoog.
Vuurtoren
De stoere rode vuurtoren op de noordpunt van het eiland is voor veel mensen hét symbool van Texel. De
vuurtoren is vrijwel het hele jaar door dagelijks toegankelijk voor bezoekers.
Schitterend uitzicht
Na een trap van 153 treden wacht een schitterend uitzicht over de Noordzee, Waddenzee, het noordelijk deel
van het eiland en het nabijgelegen Vlieland.
Cultuurhistorisch Museum
In Agrarisch en Wagenmuseum Texel, gevestigd in een authentieke stolpboerderij, lag in aanvang de nadruk
op het bewaren van de geschiedenis van het boerenleven op Texel.
Door de jaren heen breidde het museum zijn expositieruimte, depot en werkplaats steeds verder uit. Thans
beslaat het museum met ruim 1500 m² tentoongestelde collectie een veelvoud van zijn oorspronkelijke oppervlakte. Met de fysieke groei van het museum is de collectie van het museum ook in de breedte gegroeid.
Momenteel geeft het museum een veelzijdig beeld van het leven op Texel in het verleden.
Deze ontwikkeling was aanleiding om het museum om te dopen tot Cultuurhistorisch Museum Texel. Elk jaar
wordt een van de centrale thema’s Akkerbouw, Weidebouw, Bloembollenteelt of Vervoer in steeds andere
gedaante prominent gepresenteerd.
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Taxiservice
Taxi Texel			0222-315555
TBO Texel		
0222 312000
Openbaar vervoer
Trein / Bus
Indien u met het openbaar vervoer naar Texel wenst te komen, dan is de trein hiervoor zeer geschikt. Met de
trein reist u tot aan Den Helder. Vanaf het NS-station in Den Helder vertrekt om 12 minuten over het hele uur
een Connexxion bus (lijn 33) naar de veerhaven (halte Steiger TESO Boot). Daarmee heeft u directe aansluiting
op de boot naar Texel.
Als u op Texel ook met het openbaar vervoer wilt reizen, kunt u het beste met de bus gaan.  In de bus kunt u
gebruik maken van uw OV- chipkaart of direct in de bus een los kaartje kopen. Voor actuele informatie over
het openbaar vervoer: tel. 0900-9292 of www.9292.nl.
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Horecagelegenheden
Het aanbod op Texel is uitgebreid, Dutchen heeft slechts een kleine selectie gemaakt. Culinaire suggesties zijn
altijd welkom!
Strandpaviljoens
Strandpaviljoen Paal 17 Aan Zee (hele jaar geopend)
Ruyslaan 94-98, Strandslag Paal 17, 1796 AZ DE KOOG  0222-317439
Strandpaviljoen Paal 17 Zomers (geopend eind maart t/m eind oktober)
Ruyslaan 94-98, Strandslag Paal 17, 1796 AZ DE KOOG  0222-317439
Strandpaviljoen Kaap Noord (hele jaar geopend) *zicht op Vlieland
Volharding 4, strandslag Paal 33, 1795 LH De Cocksdorp  0222-316340
Strandpaviljoen Paal 12 (geopend eind maart t/m eind oktober)
Jan Ayeslag 2, strandslag Paal 12, 1797 RM Den Hoorn 0222- 319737
De Koog
Quinty’s (*ideaal met kinderen)
Dorpsstraat 147, 1796 CB  De Koog 0222-317472
Restaurant De Taveerne
Dorpsstraat 119, 1796 CB De Koog 0222 317585
Slagerij en eetwinkel Moormann & De Boer
Nikadel 30-32, 1796 BP De Koog 0222-317552
Den Burg
Smakelijk & Meer (*eetwinkel, traiteur, delicatessenzaak, catering)
Kogerstraat 29, 1791 EP Den Burg  0222-312210
Restaurant Peek
Gravenstraat 3, 1791 CJ Den Burg 0222-313176
Lunch en Diner Café Smulpot
Binnenburg 5, 1791 CG Den Burg 0222-312756
Cinema Texel – bioscoop en restaurant
Gravenstraat 33, 1791 CJ Den Burg, 0222-312027
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