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De ansichtkaart die Dirk Bruin op 8-jarige
leeftijd in zijn bezit kreeg.
Als geboren en getogen Tesselaar was
Dirk Bruin al vroeg geïnteresseerd in de
historie van het eiland. Als 8 jarige mocht
hij regelmatig, gratis, met een bevriende
buschauffeur een rondje mee over het eiland
en leerde zo het afwisselende landschap en
zijn bebouwing kennen. Hij begon met het
sparen van originele Texelse ansichtkaarten.
Hierdoor kwam hij in het bezit van een kaart
van de Ruyterstraat met hierop een prachtig
vissershuisje. Dat vissershuisje was “totaal
verknoeid” maar stond te koop.
Dirk besloot het te kopen met het geld
dat eigenlijk voor een auto bestemd was.
Naar voorbeeld van zijn ansichtkaart
werd het huisje in de oorspronkelijke staat
gerestaureerd. Later heeft Dirk Bruin,
samen met andere eilanders, de “Stichting
Dorpsherstel” opgericht en tientallen huisjes
en schapenboeten gerestaureerd.
Wij hebben nu ons vissershuisje te huur
aan De Ruyterstraat. Het huisje is helemaal
vrijstaand en zeer rustig gelegen.

Aan de voorzijde een enorm grasveld en
een grote speeltuin en bovendien aan een
autoloze straat. Voor kinderen is dit een
ideale omgeving om te ravotten! Achter het
huisje bevindt zich een enorme tuin met
grasveld waar ook de allerkleinsten een zee
van vrijheid zullen hebben. Op 200 meter
is bovendien de waddenzeedijk waar u op
ieder moment van de unieke Waddenzee kunt
genieten. Tevens is het huisje gelegen midden
in het gezellige vissersdorp Oudeschild.
Het huis heeft een authentieke sfeer met
originele details en een gezellige zithoek met
een open haard.

“Onze gasten zijn in veel gevallen oude
bekenden geworden die zich verbonden
voelen met ons unieke familiehuisje.
Wat we vaak horen is dat ze enorm
genieten en de sfeer, rust, ruimte van ons
bijzondere huisje ervaren. “

