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Onder de wol bij...

Bed & Breakfast Paal21Texel
Jaarlijks komen er ruim 800.000 bezoekers naar Texel en er zijn oneindig
veel leuke, originele en luxe accommodaties op het eiland te vinden. Hotels,
bungalows en campings, maar ook allerlei bed & breakfasts. Om u op leuke,
nieuwe ideeën te brengen, blijft Texel dit Weekend een nachtje slapen en
brengt verslag uit. Deze keer onder de wol bij… Bed & Breakfast Paal21Texel
in Oudeschild.
Ga je een weekend of langer naar Texel? Dan mag een bezoekje aan het havendorp Oudeschild eigenlijk niet ontbreken. En waarom dit bezoek dan niet combineren met een overnachting bij de onlangs gerenoveerde en meest centraal in
Oudeschild gelegen Bed & Breakfast Paal21Texel?
Over Bed & Breakfast Paal21Texel
Sinds 1 juli 2016 is het echtpaar Ilone (52) en Theo (52) van Ophuizen eigenaar
van deze kersverse bed & breakfast. Er is met man en macht gewerkt aan een
ambitieuze opknapbeurt. Ilone: “Theo en ik hadden al meerdere woningen op
Texel bezocht toen we dit huis zagen. Aan dit pand waren we meteen verkocht.
Theo, die technisch onderlegd is en reuze handig, zag direct hoe we er drie mooie
gastenverblijven met elk een eigen badkamer van konden maken. Tijdens de verbouwing was het hier een mierenhoop aan werklui, vrienden en familie die te
hulp schoten. Fantastisch!” De accommodatie is sfeervol ingericht en heeft een
weelderige, bijna sprookjesachtige tuin met maar liefst zeven beschutte zithoekjes: van een lange eettafel tot een schommelstoel en grote hangmat. Ook is er
een vijver, staat er een houtkachel op het buitenterras en ontwaken ’s avonds her
en der oranje lampjes op zonne-energie. Kortom, het heeft de gezelligheid van
thuis met de luxe van een hotel.
Gastvrijheid
Ilone ontvangt je zoals je door een goede gastvrouw hoopt te worden verwelkomd: liefdevol en hartelijk. In de gang staat een tafeltje met informatie over het
eiland; een mini VVV-kantoor. Daar ligt ook het gastenboek, waarin in de korte
tijd dat deze bed & breakfast haar deuren open heeft, al aardig wat lovende woorden zijn geschreven. Op de kamer ligt een Texels chocolaatje op bed, ook vind je
er een badjas en je kunt onbeperkt gebruik maken van wifi en vanaf dit najaar
zelfs van een fitnessruimte en infraroodsauna. Extra pluspunten zijn het doucheschuim en zeepje, beide gemaakt van Texelse schapenmelk.
De kamer
Bed & breakfast Paal21Texel heeft drie kamers, waarvan één toegankelijk voor
mindervaliden, met een traplift en aangepaste badkamer (beschikbaar vanaf oktober 2016). Het tweepersoonsbed (twee eenpersoonsmatrassen) is top! Ilone
en Theo hebben hier duidelijk niet op bezuinigd. Het dekbed is van Texels schapenwol: ook een pluspunt. De kamers zijn niet heel groot, maar door het hoge
plafond met balken en de grote ramen aan twee kanten voelt het ruim. De kamer
waar ik slaap heeft een privébadkamer mét ligbad, douche en toilet. Er staat een
waterkoker om koffie en thee te maken en er is een ingebouwde koelkast.
Specialiteit
Het motto van Ilone en Theo is ‘rust, ruimte en genieten’. De rust is een duidelijk
verhaal, aangezien het letterlijk stil is op straat. En dat is vrij opmerkelijk, aangezien het centrum van Oudeschild op nog geen honderd meter lopen is. Qua genieten zit het ook helemaal gebeiteld: Ilone is een zorgzame gastvrouw en Theo
een passievolle verhalenverteller, zo iemand die je er om het kampvuur graag
bij hebt – wat hier óók tot de mogelijkheden behoort overigens. ‘Ruimte’ lijkt in

eerste instantie minder logisch, omdat de kamers niet al te groot zijn. Maar het
gekke is dat dit zeker niet storend is. Het draagt zelfs bij aan de knusse, gemoedelijke sfeer. Misschien komt het ook wel door de grote tuin waar je met mooi weer
heerlijk zit en waar nog een multifunctionele ruimte (inclusief keuken) als bijgebouw gerealiseerd wordt. Ook prima geschikt voor activiteiten zoals workshops
en vergaderingen. Nog een fijne bijkomstigheid: op het dak zijn veertien zonnepanelen geplaatst, waardoor de bed & breakfast nagenoeg energieneutraal is.
In de ontbijtruimte komt bovendien binnenkort een speciale houtkachel die na
twee uur stoken nog twaalf uur warmte afgeeft. Heel ecobewust dus.
Ontbijt
Het ontbijt is tussen negen en half elf. Er staat een rijk gevuld buffet met voornamelijk Texelse producten, zoals schapenkaas van Wezenspyk en volle melk, koeienkaas en yoghurt van Novalishoeve. Verder staan er zelfgemaakte jammetjes
van De Zelfpluktuin en zijn er verschillende soorten broodjes, croissants, rozijnenbrood en ontbijtkoek die elke ochtend vers worden gehaald. Ook als fruittype kom je hier aan je trekken. Er is keuze uit een hele berg seizoensfruit, zoals
aardbeien, kersen en perziken. De koffie wordt ter plekke en a la carte gemaakt,
net als je eitje: gekookt, gebakken, gescrambled, alles kan! Thee en jus d’ orange
zijn selfservice. Fijne details: de kazen en vleeswaren liggen in een gekoelde vitrinekast en de ochtendkrant ligt voor je klaar.
Omgeving
In Oudeschild krijg je onmiskenbaar het ultieme eilandgevoel. Het is een havendorpje vol internationale historie. Zo meerde hier vroeger de veerboot af en lang
daarvoor de schepen van de VOC. Op nog geen honderd meter lopen vind je
museum Kaap Skil over de maritieme geschiedenis van Texel. Bets fietsverhuur
zit om de hoek; het dichtstbijzijnde grote strandpaviljoen zit op tien kilometer
fietsen. Ook in de buurt: de Texelse Bierbrouwerij, de Zelfpluktuin en tal van gezellige restaurants.
Minpunten?
Toen ik vooraf op de website zag dat de vuurtorenkamer, waar ik zou slapen,
vijftien vierkante meter telde plus een badkamer, dacht ik dat dit een minpunt
zou opleveren. Maar niets bleek minder waar. Het is juist het kleine, intieme dat
bijdraagt aan de pittoreske, huiselijke sfeer. Wat ik wél gemist heb, is een haakje
voor de badjas in de badkamer. Ook goed om te weten: er woont een kat, Lotje
van 15 jaar. Voor hyperallergische gasten zou zij een nadeel kunnen zijn, al heb ik
Lotje amper gezien en al helemaal niet gehoord en geroken! Tja, ik had een mug
’s nachts, dat had niet gehoeven. Misschien horren plaatsen? Later vertelt Ilone
dat dit inderdaad op de planning staat en het haakje in de badkamer nemen ze
ook meteen mee!
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