
Dag allemaal! 
Je hebt je aangemeld voor de schoonmaakactie van de Slufter op dinsdag 19 februari, of aangegeven 
interesse te hebben. We vinden het superfijn als je mee komt helpen dat prachtige gebied schoon te maken 
en kijken ernaar uit om samen dinsdag aan de slag te gaan. 

Programma dinsdag 19 februari 2019 

12:00 uur Verzamelen bij Paal 28 

 Met de huifkar naar de Sluftermonding 

12:30 – 14:00 Eerste opruimronde 

14:00 Pauze 

 Eventueel aan- of afhaken: de huifkar rijdt heen en weer 

14:30 – 16:00 Tweede opruimronde 

 Met de huifkar terug naar Paal 28 

16:30 Weer terug bij Paal 28 

Verzamelen bij Paal 28 
We verzamelen om 12 uur op de parkeerplaats van Strandpaviljoen Paal 28. Vanaf daar brengt de Jan 
Plezier Texel alle deelnemers met huifkar en trekker over het strand naar de opruimlocatie ten noorden van 
de Sluftermonding. De huifkar heeft plek voor 38 mensen. Afhankelijk van de opkomst zal de kar een paar 
keer heen en weer rijden. We verwachten binnen een half uur tijd iedereen op de opruimlocatie te kunnen 
hebben. 

 

Pauze 
We houden pauze tussen 14:00 en 14:30 uur. Er wordt gezorgd voor drinken en een versnapering. Neem 
zelf broodjes mee. In de pauze is er gelegenheid om af- of aan te haken. 

Twee opruimrondes 
Anders dan het oorspronkelijke plan waarbij we op loopafstand van de verzamelplek zouden opruimen, is 
het nu best een stuk lopen vanaf het verzamelpunt. We ruimen in twee rondes van 1,5 uur op met een 
pauze tussendoor. Wie wil kan na de eerste ronde af- of aanhaken: de huifkar rijdt in de pauze van 14:00 
tot 14:30 uur één keer heen en weer tussen de Sluftermonding en Paal 28. 



Kleding 
Trek warme, wind- en regendichte kleding aan die vies mag worden. En stevig en waterdicht schoeisel. Het 
is ruig, open en nat terrein. Prachtig maar woest en onbeschut. 

Materiaal 
Voor materiaal als handschoenen (ook kindermaat) en vuilniszakken wordt gezorgd. Grijpers zelf 
meenemen. Als het flink waait zijn ringen die de zakken openhouden niet zo handig. 

Te laat? 
Zorg dat je op tijd op de parkeerplaats van Paal 28 staat of dat je zelf al (aan de noordkant) van de 
Sluftermonding bent gewandeld. Heb je de kar gemist, bel 06-25072169 (Susanne). Dan overleggen we 
even de (on)mogelijkheden. 

Voor de mensen die van buiten het eiland komen: 

Op zoek naar een reismaatje? 
Heb je nog een plekje over in de auto, zoek je vervoer of reis je graag samen in de trein, meld je 
wensen bij Susanne: ploggingcastricum@gmail.com. Dan kijkt zij of er anderen zich hebben gemeld 
met wie je samen kunt reizen. 

Boot 
De boot vaart op het halve uur af vanuit Den Helder. De precieze afvaartijden vind je op de website 
van TESO: https://www.teso.nl/ 

We adviseren de boot van uiterlijk 10.30 uur te nemen. 

Belbus 
Er rijdt een belbus die je van tevoren kunt aanvragen: de Texelhopper. Wil je daar gebruik van 
maken, vraag dan tijdig de heen- en terugreis aan. Maar let op: omdat de route vooraf niet bekend 
is en afhankelijk is van het reisdoel van de passagiers, is de reistijd vooraf ook niet aan te geven. 
Met de auto is het rechtstreeks van boot naar Paal 28 een half uur rijden. Met de boot van 10.30 
heb je een uur om van het Horntje naar Paal 28 te komen. 
 
Kom je te vroeg aan, dan bevelen we Strandpaviljoen Paal 28 van harte aan: ze zijn vanaf 10.30 uur 
geopend. 

Accommodatie 
Mocht je graag de dag zelf, een dag eerder of een hele midweek op het eiland willen verblijven, dan 
kun je het beste bij de VVV terecht voor het boeken van accommodatie, zo die nog beschikbaar 
zijn. Last minute kortingen kunnen flink zijn. 

Handig 

• Strandpaviljoen Paal 28: https://paal28.nl/ 
• Veerdienst Den Helder - Texel: https://www.teso.nl/ 
• Belbus Texelhopper: https://texelhopper.nl 
• VVV Texel: https://www.texel.net/nl/ 
• Contact organisatie (Susanne): ploggingcastricum@gmail.com 

 06-25072169 

Tot dinsdag! 
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