
WELSH SPRINGER SPANIËL WEEKEND TEXEL !
Over enkele weken is het zover het derde WSS Weekend op Texel. 
Voor iedereen die van plan is om te komen staan hieronder de routebeschrijvingen naar de 
startpunten van de wandelingen.  
Mocht u nog vragen hebben over dit weekend dan kunt u mailen naar: 
wssweekendtexel@hotmail.com 
Wij hopen zoveel mogelijk Welshjes met hun baasjes te mogen begroeten. !
Zaterdagmiddag 15 september 14.00 uur 
Vanaf de boot: 
Richting Den Burg via de Pontweg, bij de rotonde afslag 10 rechtsaf richting Oosterend en 
De Cocksdorp, deze weg blijven volgen tot aan Cocksdorp. 
Bij afslag 34 gaat u rechtdoor richting de vuurtoren van Texel. 
De Vuurtorenweg volgen tot de kruising met de Stengweg, deze oversteken richting Kaap 
Noord. 
Deze weg gaat na enkele tientallen meters over van de vuurtorenweg over in Volharding.  
Aan de linkerkant ziet u een parkeerplaats hier is het startpunt van onze wandeling. !
Vanaf De Koog: 
Richting De Cocksdorp via de Ruigendijk, bij de rotonde rechtdoor de Postweg op.  
De Postweg volgen tot aan De Cocksdorp.  
Bij afslag 34 gaat u rechtdoor richting de vuurtoren van Texel. 
De Vuurtorenweg volgen tot de kruising met de Stengweg, deze oversteken richting Kaap 
Noord. 
Deze weg gaat na enkele tientallen meters over van de vuurtorenweg over in Volharding.  
Aan de linkerkant ziet u een parkeerplaats hier is het startpunt van onze wandeling. !
Zondagmorgen 16 september 11.00 uur 
Vanaf de boot: 
Richting De Koog via de Pontweg en de Dorpsstraat, in De Koog de Nikadel volgen rechtsaf 
de Boodtlaan op, deze gaat over in Ruigendijk. Aan het begin van de Ruigendijk linksaf 
richting Strandpaviljoen Strandpaal 21. Na ongeveer vierhonderd meter de parkeerplaats 
op. !
Vanaf Cocksdorp: 
Richting De Koog via de Postweg, aan het eind van de Postweg via de rotonde de Ruigendijk 
op. Net voor de Ruigendijk over gaat in de Boodtlaan rechtsaf richting Strandpaviljoen 
Strandpaal 21.  
Na ongeveer vierhonderd meter de parkeerplaats op. !
Tot ziens op Texel. 
Jaap & Bea Boekema
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