
Texel heeft verrassend veel verschillende landschappen. 

Bossen, duinen, strand, de Slufter, schorren en slikken 

van de waddenkust. Tevens heeft het wijde polders achter 

de dijken. In Om’t Eiland willen wij zoveel mogelijk van 

deze landschappen aandoen.

Om’t Eiland is een wandel kampeertocht om het 
eiland Texel. Het is de 14e editie van deze  meerdaagse 
wandel kampeertocht. Het is een afwisselende route 
met een hoog gehalte van vakantiegevoel. Deze tocht 
is in samenwerking met de Texelse wandelvereniging  
’t Gouden Boltje tot stand gekomen en is deels afgeleid 
van een bestaande route het ‘Texelpad’ van de Nivon.  
(ISBN 90-7001-86-9)

Om’t Eiland start op zaterdag 12 juni 2022 in de veerhaven 
van Texel. Hier kunt u uw bagage inleveren en ontvangt 
u de route voor de komende dag. De eerste dag leidt de 
route via de oostkant van Texel naar De Cocksdorp en is 
circa 31 kilometer. In de Cocksdorp wordt er overnacht 
in het vakantiepark De Krim in door u zelf meegenomen 

Ter inleiding

tentjes. De tweede dag zal de westkust, deels over het 
strand, door de Slufter en via de bossen, ons weer brengen 
bij het eindpunt; de veerhaven van Texel. 

De kosten voor deze tocht zijn € 49,50 per persoon. Hiervoor 
verzorgen wij een ‘voetgangers’ kaartje voor de overtocht 
met de boot van de TESO, vervoer van bagage, koffie en 
thee, een kampeerplek op de vijfsterren camping De Krim, 
een warme maaltijd en een ontbijt- en lunchpakket op de 
zondag. 

Uw bagage welke u niet wenst te dragen tijdens het 
wandelen, worden voor u naar De Krim vervoerd.  
Wij verwachten dat u alles op een deugdelijke manier 
(waterdicht) inpakt. De route voert over openbare, of 
voor de wandelaar opengestelde paden en wegen.  
De wandelaar loopt op eigen risico. Hij/zij kan aan het feit 
dat de route door de organisatie wordt aangegeven geen 
rechten ontlenen.



www.omteiland.nl

Door ondertekening van de bijgevoegde inschrijfkaart geef(ven) 
ik/wij aan op eigen risico mee te doen aan een recreatieve 
wandel kampeervakantie.
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Verder is nog belangrijk om te weten dat: 

➲  begeleiders in welke vorm dan ook niet worden 
toegestaan op ons deel van het kampeerterrein;

➲  U op eigen kosten een dag (of dagen) eerder op de 
Krim terecht kunt;

➲  de minimum toegestane leeftijd voor deelname 12 
jaar is;

➲  er i.v.m. gemeentelijke bepalingen geen honden 
mogen meelopen;

➲  er ’s avond een warme Hollandse maaltijd voor u 
wordt verzorgd;

➲ u  zondagochtend een ontbijt- en lunchpakket 
 meekrijgt;
➲  de organisatie, in verband met de goede sfeer en orde, 

iedereen kan uitsluiten van deelname;
➲  er maar 500 mensen mee kunnen met Om’t Eiland  

in 2022;
    ➲  indien u voor 1 mei 2022 annuleert, u 80% van uw 

inschrijfgeld retour krijgt gestort. Komt u hiermee in 
de problemen, dan adviseren wij u een annulerings-
verzekering af te sluiten;

   ➲	 	onze contactgegevens als volgt luiden: 
 Om’t Eiland, Postbus 299, 1780 AG te Den Helder, 
 0223-634485 / info@omteiland.nl.

Na ontvangst van uw inschrijfformulier én inschrijf-
geld bevestigen wij uw deelname. Eén week voor 
de start ontvangt u de verdere informatie voor het 
weekend alsmede het ticket voor de boot.

Wat kunt u van de organisatie verwachten en wat verwachten 
wij van u.
  
De organisatie van de Om’t Eiland, een tweedaagse recreatieve 
wandelkampeertocht, verzorgt voor u bij de start een unieke rou-
tebeschrijving, het vervoer van uw bagage en een campingfaci-
liteit. ’s Middags bij aankomst op de camping thee en ’s avonds 
een warme Hollandse maaltijd met koffie of thee na. Op zondag-
ochtend een ontbijt- en lunchpakket en een frisdrankje, thee en/
of koffie. De organisatie is puur ter ondersteuning van uw naar 
eigen inzicht en risico te ondernemen tweedaagse wandel kam-
peer tocht. Aan het feit dat de organisatie van Om’t Eiland een 
route beschrijving verstrekt kunnen geen rechten worden ont-
leend.
 
U doet mee aan een recreatieve wandelkampeertocht.  
De organisatie stelt geen eis aan het afleggen van de afstand 
voor wat betreft de wijze waarop en het tijdsbestek waarin 
u dit doet. Uw kunt dit naar eigen believen en inzicht doen.  
Wij adviseren u om een ‘reisverzekering’ met Nederland  
dekking af te sluiten.
 

U kunt van de  faciliteiten langs het strand en dijk gebruik 
maken en naar eigen inzicht recreëren en wandelen. 
Advies van overheidsinstanties en organisatie dienen 
te allen tijde stipt en direct te worden opgevolgd. U 
tijdens het wandelen bent gehouden aan de regels 
van de Wegenverkeerwet 1994 en het Reglement 
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990. Eén en ander 
ter bevordering van een juist en correct verloop van 
Om’t Eiland. De organisatie is voor u tijdens het 
wandelen via een mobiel telefoonnummer bereikbaar 
om u op te halen indien u fysiek niet meer in staat bent 
de wandeling te vervolgen.
 
De organisatie van Om’t Eiland is nimmer aan-
sprakelijk te stellen voor enige gezondheidsproblemen 
welke zich openbaren tijdens, voor, of na, het naar eigen 
inzicht afleggen van de wandeltocht.
 
Indien op van advies van overheden of door 
andersoortige omstandigheden Om’t Eiland niet kan of 
mag doorgaan, zal de organisatie altijd uw inschrijfgeld 
restitueren exclusief de reeds gemaakte kosten voor 
het geldende jaar. U behoudt dan wel het exclusieve 
recht het opvolgende jaar mee te doen tegen een 
gereduceerde prijs.
 
Mocht de temperatuur op het strand of dijk de 30 graden 
Celsius te boven gaan, zullen wij één of meerdere van 
de volgende maatregelen voor u verzorgen; - vroegere 
starttijd; - afgelasting van het geheel of een deel van 
de af te leggen afstand; - zogenaamde waterpunten 
verzorgen op de route. Eén en ander zal in overleg gaan 
met plaatselijke overheden.


