
NIEUWS
Gratis maaltijd landbouw voor Tafeltje Dekje

Aardappels van Langeveld, wortels van 
Broekman, uien van De Ridder en vlees 
uit de slachterij van Boschma. Het waren 

de ingrediënten van een Texelse hutspot 
die dinsdag via Tafeltje Dekje werd ver-
spreid. De maaltijd werd gratis aangebo-

den door de Texelse landbouw. Die had 
de producten van eigen bodem ook zelf 
schoongemaakt, zodat de keuken van de 
Gollards meteen met de producten aan 
de gang kon gaan. In totaal ging het om 
tachtig maaltijden. Het aanbieden van de 
maaltijd liep vooruit op plannen om meer 
producten van de Texelse landbouw op 
het bord te krijgen van Texelaars die zorg 
krijgen. Bedoeling is dat daarvoor een 
duurzame korte keten ontstaat tussen 
de landbouw en de zorgsector. Een werk-
groep met vertegenwoordigers van LTO, 
Texels Welzijn, de Rabobank, Omring, 
Smaak van het Huis en de Bolder is sinds 
eind 2018 de mogelijkheden van een kor-
te keten aan het verkennen geweest en 
er is animo voor om verder mee te gaan. 
De samenwerking tussen de diverse par-
tijen kwam tot stand toen een paar jaar 
geleden de keuken van de Gollards geslo-
ten dreigde te worden, waardoor ook de 
maaltijdvoorziening van Tafeltje Dekje in 
het geding dreigde te komen.

2
Pink Ribbon komt 
naar Texel
 
Pink Ribbon houdt vrijdag en zaterdag een 
wervingsactie op Texel. De organisatie die 
zich inzet tegen borstkanker in Nederland 
is op zoek naar steun. In Nederland krijgt 
helaas één op de zeven vrouwen te maken 
met deze ziekte en Pink Ribbon wil hier 
samen met de inwoners van Nederland 
wat aan doen.

Daarom komt de organisatie met zeven 
jongeren actie voeren op Texel. Zij zullen 
op vrijdag en zaterdag langs de deuren 
gaan en het doel is om iedereen te berei-
ken. Alle jongeren zullen met identificatie 
en kleding van Pink Ribbon de mensen te 
woord staan. Mocht u vragen hebben of 
informatie willen, dan kunt u altijd naar 
de website van Pink Ribbon. Het wervings-
rooster is te vinden op www.geefgerust.nl.
   

Wat ik zeggen wou
Zorgen over Texel
 
Dat de jeugd op Texel massaal reageerde 
in de TC van dinsdag 14 januari over de 
sporthal, geeft me toch weer hoop. Zor-
gen van Mast en Poster in hun ingezonden 
stuk maakten voor mij die krant compleet 
en uniek. Bovendien weet ik dat er meer 
Texelaars zijn, die er zo over denken, daar 
heb je geen lokale politieke partij voor no-
dig. Stem in het vervolg niet op partijen, 
maar op mensen die zich op Texel jaren 
lang hebben bewezen en wij hebben er 
gelukkig nog een paar in de raad. Uit de 
dagen dat ik discotheekeigenaar en be-
stuurslid Horeca Texel was, kwam ik er 
gauw achter dat het grootste deel op het 
gemeentehuis niet optimaal Texels rea-
geerde en op sommige plaatsen zelfs ver-
rot was. Maar je hoopt op betere mensen 
in de toekomst.
 
Ambtenaren worden nu van de vaste wal 
gehaald om hun papieren. Een Texelaar 
voelt het gat tussen de bevolking en be-
stuur alleen maar groeien, vaak gepaard 
gaande met misplaatste arrogantie. Pro-
beer als partculiertje nu maar eens een be-
langrijke ambtenaar te spreken te krijgen, 
dat lukte alleen met een organisatie ach-
ter je, is gebleken. Dus daar zou eens over 
gepraat moeten worden. Misschien een 
denktank? Oplossingen liggen duidelijk 
niet in dorpscommissies of dorpenronden, 
maar in mensen die nog echt communi-
ceren in wat ze doen voor Texel. Nu weet 
het volk niets. Als het zo is, dat per hoofd 
van de bevolking we nu dus het duurste 
gemeentehuis en de duurste sporthal van 
Nederland hebben, dat ben ik waarschijn-
lijk niet de enige Texelaar die zich schaamt. 
En laat ik dit dan nu ook maar vaststellen 
en zeggen.
 
Als nu ook nog blijkt dat in de nieuwe 
sporthal de (helft van de bevolking) vrou-
wen niet willen douchen omdat ze open-
lijk in hun nakie staan, dan weet ik zeker 
dat er geen Texelse architect te vinden is, 
die dat had kunnen tekenen. Met zoveel 
gebreken vraag je je terecht af waarom 
hebben ambtenaren niet vooraf naar de 
tekening gekeken? Een openbare evalu-
atie over al dan niet misbruik van gemeen-
schapsgelden lijkt me nu op zijn plaats. 
De gemeente loopt al jaren voorop met 
aanbestedingen van de vaste wal en vaak 
nutteloze onderzoekbureaus. Terwijl ze als 
het even kan het Texelse midden- en klein-
bedrijf zouden moeten steunen. Zeker niet 
met een samenwerking met TOP, want die 
zijn met hun eigen belang bezig. De disco 
in de Zwaanstraat was een van de mo-
dernste van Nederland, geheel gebouwd 
door drie Texelse bedrijven. Dus het kan 
wel. Wat nu helaas bij bedrijven de over-
hand heeft gekregen zijn naar rendement 
denkende boekhouders als bedrijfsleiders 
waar personeel voor gemiddeld 80 procent 
werkt, Maar er zijn gelukkig ook nog be-
drijven die geen personeel hebben, maar 
goed betaalde medewerkers, die voor 130 
procent werken. Ik denk dat ik weet wie 
er uiteindelijk wint, als ze maar genoeg 
lange adem hebben. Toen er in 2012 een 
behoefte ontstond voor een reünie kon 
ik met trots tegen hen zeggen “De fami-
lie betaalde het kaft, maar jullie schreven 
het boek Casino.” Dus op naar de evaluatie 
over ons geld en in de toekomst stem op 
personen met een bewezen Texels hart. 
Dan kan daarna de verbetering beginnen 
en stop de uitverkoop van Texel want als 
het zo doorgaat, wordt Texel het grootste 
bejaardenhuis van Nederland, bestuurd 
door vreemd geld.
 
Ed Stiekema, 
Den Burg.
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Het einde van een tijdperk, zo omschrijft 
Jacco Mokveld, directeur van Leerwerk-
bedrijf De Bolder de officiële overhandi-
ging van de laatste sjoelbak aan Ronald 
van der Meer, eigenaar van tafeltennista-
fel- en sjoelbakgigant Heemskerk Sport. 
Sinds 1998 maakten de medewerkers 
jaarlijks maar liefst 750 tot duizend sjoel-
bakken voor het bedrijf. Aan die samen-
werking komt nu helaas een einde.

Men begon met het produceren van sjoel-
bakken in ‘de nieuwbouw’ aan de Reijer 
Keijserstraat in Den Burg die er inmiddels 
al meer dan twintig jaar staat. Het was 
voor de medewerkers een product om 
trots op te zijn. Geen halffabricaat, maar 
een volwaardig product van hoogwaar-
dige kwaliteit. Stuk voor stuk met hart 
en ziel geproduceerd door Bolderianen. 
In die tijd werkten er bij De Bolder zo’n 
150 tot 160 man op de binnendienst, nu 
zijn dat er nog rond de negentig. “Tijden 
veranderen. Vroeger kregen we mensen 
binnen via de Wet Sociale Werkvoorzie-
ning (WSW). De groep die via die wet is 
binnengekomen, mag hier gewoon blij-
ven werken, maar er komen geen nieu-
we mensen meer bij via deze weg. Het 
positieve hieraan is dat er steeds meer 
medewerkers ook buiten de muren van 
De Bolder werkzaam zijn, door samen-
werking met reguliere bedrijven waar ze 
begeleid aan het werk kunnen. Aan de 
andere kant is het zonde dat deze keuze 
gemaakt moest worden, omdat het zo’n 
mooi product is en de medewerkers echt 
plezier hadden in het maken ervan”, stelt 
Mokveld.
Ook Heemskerk met gemengde gevoe-
lens tegen de breuk aankijkt. “Het is in 
goed overleg gegaan. Drie jaar geleden 
kwam het al ter sprake. De Bolder is blij-
ven leveren, omdat wij nog geen goede 
andere partij hadden kunnen vinden. 
Het werk dat op Texel werd geleverd was 
van hele hoge kwaliteit, daar vind je niet 
zomaar gelijkwaardige vervanging voor. 

Zij hebben ons alle ruimte gegeven om 
een nieuwe leverancier te vinden. De 
sjoelbakken worden nu gemaakt in het 
Oostblok. Aan de ene kant vinden we 
het jammer, maar we kijken ook naar de 
kansen. Zeker met het oog op de continu-
iteit voor de toekomst is dit voor ons een 
goede stap. We respecteren de keuze van 
De Bolder en waarderen al het werk dat 
ze voor ons hebben gedaan”, vertelt Van 
der Meer.

Trots
De laatste sjoelbak werd op de werkvloer 
overhandigd door afdelingsmedewerker 

Hennie Schopping. In zijn vrije tijd sjoelt 
hij graag, afgelopen vrijdag gooide hij 
naar eigen zeggen nog een score van 110. 
Maar belangrijker, hij is één van de ma-
kers van die mooie sjoelbakken. Voordat 
hij het laatste exemplaar overhandigt, 
tovert hij een briefje uit zijn broekzak. Hij 
heeft een speech voorbereid. Keurig be-
dankt hij Heemskerk Sport voor de fijne 
samenwerking. “Afscheid nemen doet 
pijn”, besluit hij plechtig. Zowel het brief-
je als de laatste sjoelbak worden dank-
baar in ontvangst genomen. Namens De 
Bolder ontvangt Hennie een gegraveerde 
sjoelbak van Heemskerk Sport. “Rui-

len we een grote voor een kleine”, stelt 
Schopping – toch zichtbaar blij – vast als 
hij de sjoelbak aanneemt.
De tijd van de officiële HS-40-wedstrijd-
bakken en de iets kleinere HS-30 is voor-
bij. Toch blijft er volgens Mokveld meer 
genoeg bestaansrecht voor De Bolder. “Er 
zal altijd behoefte zijn aan een ‘beschutte 
werkplek’ zoals dat wordt genoemd. Een 
bedrijf als De Bolder moet je niet zomaar 
verloren laten gaan. Het fundament van 
De Bolder staat nog stevig. Denk aan de 
vloerplaten, de wasserij, de buitendienst, 
de tentharingen en het speelgoed – 
waaronder nog altijd mini-sjoelbakken.”

Laatste sjoelbak luidt einde van tijdperk in

Wally van Beek (PR-commissie landbouw), Henk Snijders en Marijcke Snijders met de maaltijden.

Hennie Schopping en krijgt een sjoelbak van Ronald van der Meer. Links de laatste Texelse HS:40.

Toeristisch onderzoek
 
De gemeente is nog in afwachting van 
het rapport met de bevindingen van de 
toeristische enquête die vorig jaar juni 
onder Texelaars is gehouden. Dat heeft 
wethouder Hennie Huisman desgevraagd 
laten weten. Het college presenteerde 
vorig jaar de eerste bevindingen van de 
enquête tijdens de dorpenronde, maar 
het rapport zelf moet nog verschijnen. Er 
klinkt inmiddels een roep om het rapport 
en ook 10 voor Texel begon er afgelopen 
dinsdag over in een ingezonden brief in 
deze krant. De gemeente heeft bij het 
bureau dat het rapport maakt aan de bel 
getrokken en ook de VVV – bekend met 
het bureau – gevraagd een handje te hel-
pen. De eerste bevindingen had de wet-
houder voorafgaand aan de dorpenronde 
al gekregen van een van de medewerkers 
van het bureau. De enquête werd gehou-
den in het kader van een integraal toe-
ristisch plan dat deze raadsperiode moet 
verschijnen. Dat is op basis van het coali-
tieprogramma dat Texels Belang, VVD en 
GroenLinks in 2018 presenteerden.

Gesprekken en discussies over opwekken duurzame energie
Zonne-energie, windenergie, golfenergie 
en getijdenenergie. Dat zijn de komende 
tijd een aantal kernwoorden in het be-
spreken van ideeën en plannen voor de 
opwekking van duurzame energie.

De kernwoorden komen naar voren in de 
discussie over de zogeheten Regionale 
Energie Strategie en een gemeentelijke 
beleidsnotitie (Texel zelfvoorzienend en 
duurzaam) die het college binnenkort ter 
bespreking aan de gemeenteraad voor-
legt. Beide trajecten zijn erop gericht om 
ter plekke meer duurzame energie op te 
gaan wekken. De Regionale Energie Stra-
tegie komt voort uit het Klimaatakkoord 
dat eerder in de Tweede Kamer werd 
vastgesteld. Alle gemeenten hebben in 
dat akkoord de opdracht gekregen om in 
2030 de eigen energie zelf op te wekken.
 
Binnen de Regionale Energie Strategie 
bekijken negentien gemeenten in Noord-
Holland Noord (waaronder Texel) geza-
menlijk in hoeverre en in welke mate 
zonne-energie en windenergie haalbaar 
is om vanaf 2030 zelfvoorzienend te zijn. 

Dat is allemaal nog in de bespreekfase, 
recent hadden bestuurders van Texel, Den 
Helder, Hollands Kroon en Schagen er ge-
sprekken over gehad binnen de Regionale 
Raadscommissie Noordkop. Er moeten op 

een bepaald moment door de regio keu-
zes worden gemaakt, anders doet het Rijk 
dat. Volgens het Rijk moet de duurzame 
energieopwekking met bewezen technie-
ken gebeuren.

Op lokaal niveau wil het college, conform 
de nieuwe beleidsnotitie en met het oog 
op de kwaliteit van het landschap, de fo-
cus richten op nieuwe technieken zoals 
golfenergie en getijdenenergie. Daar-
naast komen de onderwerp ‘aanpassen 
aan het klimaat’ en circulaire economie 
aan de orde. Dat laatste staat voor her-
gebruik van restproducten die anders als 
afval weggegooid zouden worden.
 
Bedoeling is dat woensdag 12 februari 
een bijeenkomst wordt gehouden waar-
bij de gemeente met Texelaars in gesprek 
wil raken over mogelijke vormen van 
duurzame energie op het eiland. De prak-
tijk is dat er ook nog altijd een manifest 
uit 2007 dateert waarin destijds door de 
gemeenteraad de ambitie werd uitge-
sproken om Texel vanaf 2020 zelfvoorzie-
nend te krijgen op het gebied van energie. 
Doelstelling nummer één is gehaald (het 
is 2020), doelstelling nummer twee (zelf-
voorzienend zijn) vergt nog een paar in-
spanningen. Texel zit gemiddeld rond de 
4 á 5 procent van wat er ter plekke duur-
zaam aan energie wordt opgewekt.

Een Slow Mill waarmee energie uit de golven moet worden gewonnen.
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