
Wie er wel eens geweest is, kan het zeker beamen; 
op Texel ben je even helemaal bevrijd van de da-
gelijkse drukte. Als de veerboot vertrekt, neem je 

letterlijk en figuurlijk afstand van het jachtige leven aan de 
vaste wal. “Vaak denkt men dat het een heel gedoe is om op 
Texel te komen, maar dat is helemaal niet zo”, legt Wouter de 
Waal uit. “Meestal zijn mensen te vroeg bij de boot, omdat 
ze denken dat Den Helder heel ver weg is. Zij komen er dan 
vanzelf achter dat de boot er heel kort over doet, de hele dag 
doorvaart en ook nog eens goedkoop is. Het is maar een uur-
tje rijden vanuit Amsterdam. Dus je bent even helemaal weg 
en toch heel dichtbij huis.”
Opdrachtgevers en organisatoren van bedrijfsuitjes, verga-
derarrangementen, congressen en andere zakelijke evene-
menten kunnen dit zelf ervaren door deel te nemen aan de 
Inspiratiedag Texel. Tijdens deze dag maken deelnemers op 
zijn Texels mee wat het eiland te bieden heeft voor opdracht-

Texel lijkt volgens veel mensen ver weg, 
maar volgens Wouter de Waal, directeur 
van VVV Texel, valt dit reuze mee. “De 
overtocht duurt slechts 20 minuten, en 
wanneer je hier eenmaal bent, zul je zien dat 
Texel een scala aan voorzieningen heeft om 
elke zakelijke bijeenkomst tot een succes te 
maken!” De VVV en het Texels bedrijfsleven 
nodigen organisatoren van bedrijfsuitjes, 
vergaderarrangementen, congressen en 
andere zakelijke evenementen uit om dit zelf 
te komen ervaren op 12 maart 2015 tijdens de 
Inspiratiedag.

Op zoek naar een originele 
bestemming? Ontdek Texel!

Kom naar de inspiratiedag van Texel op 12 maart 2015
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gevers en medewerkers. Want de beste manier om kennis 
te maken met de mogelijkheden is door het zelf te proeven, 
te bekijken, te doen en te horen in het gezelschap van echte 
Texelse professionals.

Gemoedelijkheid
Texel is comfortabel en easy-going-modern maar met een aan-
gename gemoedelijkheid. Dé perfecte locatie om de boog even 
te ontspannen; om ver van de dagelijkse beslommeringen de 
zaken weer even op een rijtje te zetten, even afstand te nemen 
voor een goede analyse, of om medewerkers te belonen voor 
hun inspanningen.
Op het eiland vind je eersteklas verblijfsaccommodaties waar 
moderne faciliteiten, voor bijvoorbeeld vergaderingen of trai-
ningen, met een vakantiegevoel worden gecombineerd. 
“Wat me nog regelmatig verbaast, is dat we veel zakelijke 
gasten later in het jaar weer terugzien, maar dan met hun hele 
gezin”, vertelt Ilona van de Poel, sales & marketing manager 
van Grand Hotel Opduin enthousiast. “Het vakantiegevoel dat 
ze tijdens hun zakelijke verblijf hebben ervaren is wat hen het 
meest is bijgebleven.”  
“Met welke reden mensen ook naar Texel komen: ze hebben 
één ding gemeen. Puur genieten staat voorop”, vult Bouke 
Weber, general manager Hotel Groep Texel, aan. “En dat is de 
drijfveer binnen onze hotels. Met een persoonlijke touch zorgen 
we voor een onvergetelijke eilandbeleving.”

Activiteiten
Naast deze accommodaties biedt Texel unieke locaties voor 
vergaderingen, seminars, workshops of andere bijeenkomsten. 
Denk eens aan een echt Texelse schapenboet of aan een mee-
ting aan het strand of zelfs op zee. Het is allemaal mogelijk. 
Er zijn ook tal van leuke en unieke activiteiten te doen op het 
eiland. Texel heeft een groot aanbod aan mogelijkheden en 
activiteiten om een groepsverblijf tot een onvergetelijk suc-
ces te maken. Actief, cultureel, creatief of culinair. Het zijn 
slechts enkele van de thema’s waarbinnen activiteiten worden 
aangeboden.
Wat dacht je bijvoorbeeld van blokarten (een soort strand-
zeilen), een ervaring die je niet snel vergeet. De natuur biedt 
sowieso vele (sportieve) mogelijkheden. Er is bijvoorbeeld 
een fantastisch zandstrand van 30 kilometer lang. Ook in het 
Dennenbos kun je alle kanten op. Het mountainbikepad is vol-
gens kenners één van de beste routes van Nederland en wordt 
de komende tijd uitgebreid. Na alle activiteiten kun je in de 
diverse natuurgebieden en op het wad weer even helemaal tot 
rust komen. Maar ook een solextour, rondvaarten op het wad, 
rondvluchten en parachutespringen, workshops en spelpro-
gramma’s behoren tot de mogelijkheden, evenals het bezoeken 
van musea en golfen op de 18-holes duingolfbaan. Een groot 
aantal sportieve activiteiten kun je boeken via Zandbank Texel. 
“Door onze TüV gecertificeerde projectaanpak is Zandbank 
Texel sterk in het uitvoeren van outdoor-evenementen voor gro-
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tere groepen, maar altijd met oog voor individuele wensen!”, 
aldus Rob Werkman, eigenaar van Zandbank Texel.

Proeven
Iets minder zin in actief? Ga eens een rondje proeven bij 
producenten van Texelse producten, zoals Texels bier, scha-
penkaas, kruidenbitters en verrukkelijke oesters rechtstreeks 
van het wad. Bij veel bedrijven kun je ook een kijkje achter 
de schermen nemen. Met al die heerlijke Texelse producten 
die op het eiland ambachtelijk worden geproduceerd is het 
niet zo gek dat topkoks zich geïnspireerd voelen tot verras-
sende creaties! Veel restaurants bieden groepsarrangementen 
en hebben een aparte ruimte voor groepen. Zoals bijvoor-
beeld Strandpaviljoen Paal 17 aan Zee. Uniek voor Texelse 
begrippen is de eerste verdieping van dit trendy paviljoen. In 
de sfeervolle ruimte met prachtig uitzicht op zee is plek voor 
50 personen. Er is ook ruimte buiten op het dakterras. “Wil 
je van het Texelse strand genieten? Bij ons ‘Aan Zee’ krijgt 
iedereen een ‘Zomers’ gevoel”, vertelt Corina Röpke, eige-
naar van Paal 17 Aan Zee & Zomers. “Van een meeting tot 
een feestelijk bedrijfsuitje. We verrassen onze gasten graag 
met Texelse gastvrijheid en een prachtige zonsondergang.”

Evenementenbureau Texel
Het is heel handig om je dagarrangement of meerdaagse pro-
gramma door een Texels evenementenbureau van A-Z te laten 
regelen. Dan heb je er zelf geen omkijken naar. En met twee 

eigen busmaatschappijen zit het met het vervoer ook wel goed.
Het prettige is dat de lijnen hier kort zijn en vrijwel alles op 
maat gemaakt kan worden en aangepast kan worden aan 
individuele wensen. “Bijna iedereen kent elkaar hier op Texel 
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Al zin gekregen om Texel zelf te ervaren? 
Op donderdag 12 maart 2015 organiseert VVV Texel samen met een 

grote groep Texelse bedrijven de Inspiratiedag Texel. Je wordt op z’n 

Texels ondergedompeld in al het moois dat het eiland te bieden heeft. 

Organiseer jij bedrijfsuitjes, vergaderarrangementen, congressen en 

andere zakelijke evenementen en zoek je een originele bestemming? 

Meld je dan aan voor de Inspiratiedag Texel op www.texel.net/inspira-

tiedag!

Er wordt een compleet verzorgd programma aangeboden. Een tipje van 

de sluier:  

• Unieke overtocht van Den Helder naar Texel met TX35 ‘De Zeester’

• Diverse strandactiviteiten van Zandbank Texel

• Een Texelse lunch bij Strandpaviljoen Paal 17

•  Keuze uit 3 verrassende middagprogramma’s met o.a. kijkje achter de 

schermen bij Ecomare, spannende juttersverhalen bij Juttersmuseum 

Flora, een solextour en een bezoek aan Kaasboerderij Wezenspyk

• Afsluitende borrel in de Texelse Bierbrouwerij

•  Gratis overnachting incl. ontbijt bij Hotel Groep Texel of Grand Hotel 

Opduin (optie)
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en dat is handig”, zegt Wouter de Waal. “We weten van elkaar 
wat we te bieden hebben. En niet onbelangrijk, we organise-
ren hier graag dingen samen. Dat laten we wel zien met de 
Inspiratiedag, waaraan wel 20 bedrijven meewerken. Er waren 
zelfs nog meer aanmeldingen, waardoor we niet eens alle 
bedrijven op konden nemen in het programma.”
Als je Evenementenbureau Texel inschakelt, weet je zeker dat 
je programma op Texel goed geregeld is. “Wij verzorgen uitjes 
naar Texel van 15 tot 500 personen en zijn gespecialiseerd in 
het organiseren van complete feesten en partijen op het eiland”, 
licht Marcel Slikker van Evenementenbureau Texel toe. “Er 
zijn vele varianten samen te stellen en bijna niets is onmogelijk. 
Of je nu wil teambuilden, ontspannen, lekker eten, genieten of 
op avontuur. Wij regelen het voor je.”

Vakantiegevoel
Ineke Derksen, eigenaar van IENVENT benadrukt het nut van 
de inspiratiedag voor eventmanagers. “Waarom organiseer je 
bedrijfsuitjes naar Texel? Dat is een vraag die ik vaak gesteld 
krijg. Als regisseur van (bedrijfs)uitjes en evenementen werk ik 
graag samen met de Texelse bedrijven. Texel heeft zakelijke 
groepen veel te bieden. Het vakantiegevoel begint al als je op de 
veerpont stapt. Als ik uit eigen ervaring spreek, dan wil ik alle 
eventmanagers aanraden om aan de Inspiratiedag Texel op 12 
maart 2015 deel te nemen, want met deze ervaring organiseer je 
met gemak een bedrijfsuitje naar Texel. Zie ik je op Texel?” 
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Wie maken de Inspiratiedag mogelijk? 
Tijdens de Inspiratiedag zetten vele Texelse bedrijven zich in 

om er een fantastische en onvergetelijke dag van te maken.

De Inspiratiedag wordt mede mogelijk gemaakt door:

•  Evenementenbureau Texel -    

www.evenementenbureautexel.nl 

• Hotel Groep Texel - www.hotelgroeptexel.nl 

• Zandbank Texel - www.zandbanktexel.nl 

• Paal 17 Aan Zee & Zomers - www.paal17.com 

• Grand Hotel Opduin - www.opduin.nl 

• VVV Texel - www.texel.net 

Ook de volgende bedrijven werken mee aan de Inspiratiedag:

Juttertje - www.juttertje.nl  •  TX 35 Zeester - www.zeestertx35.nl

Ecomare - www.ecomare.nl   •  Juttersmuseum Flora - 

www.juttersflora.nl   •  Kaasboerderij Wezenspyk - 

www.wezenspyk.nl   •  Solexverhuur Texel - www.solex-

verhuurtexel.nl   •  Bierbrouwerij Texel - www.texels.nl

Teambuilding Texel - www.teambuildingtexel.nl  

Strandpaviljoen Paal 9 - www.paal9.nl   •  TBO-Texel - 

www.tbo-texel.nl   •  Van der Linde fietsverhuur - 

www.fietsenoptexel.nl   •  Landgoed De Bonte Belevenis  - 

www.landgoeddebontebelevenis.nl   •  Smakelijk & Meer 

-www.smakelijkenmeer.nl 
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Wouter de Waal, VVV Texel


