
Rond half twee ’s nachts
kreeg de politie een melding
van een ruzie op straat op de
Steengracht. Toen de agen-
ten daar aankwamen, bleken
de betrokkenen al weg.

Een getuige meldde dat zij
richting Beatrixstraat waren
gegaan. Daar troffen agen-
ten het tweetal aan. Een van
hen legde bij het zien van de
politie spullen in een portiek,
waaronder een stroomstoot-
wapen. De man is hierop
aangehouden. 

Man na ruzie
aangehouden
Den Helder ■ De politie
heeft in de nacht van maan-
dag op dinsdag na een ruzie
op de Steengracht een man
aangehouden voor het bezit
van een stroomstootwapen.

Dwergauto’s en dwergauto-
evenementen dat is voor

Diana Klepper (45) haar lust
en leven. Door corona kan ze
niet naar clubontmoetingen
en geen tochtjes maken in
haar azuurblauwe Goggo-

mobil uit 1964.
➔ Regio 9: Snakken naar
een toerrit

❜ We
moesten

bijna alles
annuleren.
Een enorm

gemis ❜

De kalender is per mail te be-
stellen (rotarydenhel-
der@gmail.com) en wordt
thuisbezorgd in Den Helder,
Huisduinen en Julianadorp. Be-
stellers die verder weg wonen,
krijgen hem per post. 

Daarnaast zijn er nog twee
verkooppunten open, te weten
de AH-supermarkt in Schooten
Plaza en de DA-drogisterij aan
de Beatrixstraat. 

De kalender is voorzien van
foto’s van mooie plekken in Den
Helder en kost €9,95. De netto-
opbrengst gaat zoals altijd naar
een goed doel. 

Dit jaar is gekozen voor de
Koninklijke Nederlandse Red-
ding Maatschappij (KNRM) en
de Reddingbrigade.

Rotary zelf op pad met kalender
Den Helder ■ Hoe verkoop je
je kalender voor het goede doel
als bijna alle vertrouwde ver-
kooppunten vanwege de coro-
namaatregelen dicht zijn? Ro-
tary Den Helder laat zich niet
kisten en gaat zelf bezorgen.

De Rotarykalender 2021 staat zoals altijd vol met foto’s uit Den
Helder. AANGELEVERDE FOTO

HEL 24 ◆

4 woensdag 23 december 20204 Regio

HEL 25◆
woensdag 23 december 2020 5Regio 5

CORONA Medewerkers Bolder missen hun werk 

’We houden
van onze
werkplek’

Ingrid Spelt

Thamara Kingma, Jeffrey Kolk en Linda van der Wilk werken bij
De Bolder op Texel. Zij hebben het enorm naar hun zin op het
leer- werkbedrijf, dat vanwege een serie coronabesmettingen
veertien dagen gesloten is. Het is een plek waar zij en hun colle-
ga’s een vak leren, dagbesteding, structuur én vriendschappen
vinden. Dit is hun verhaal.

advertentie
„De Bolder heeft structuur aan
mijn leven gegeven. Ik liep vast in
het dagelijkse leven, en nu sta ik ’s
ochtends met plezier op om naar
mijn werk te gaan. Ga mijn bed
uit, drink een bak koffie en rook
een sigaretje. Doe mijn haar in een
staart en trek mijn werkkleding
aan.

Ook zo lekker: ik hoef helemaal
niet na te denken over hoe ik eruit
zie. Terwijl ik privé echt wel van
mooie kleding en make-up hou.
Voordat ik drie jaar geleden aan de
slag ging bij De Bolder, maakte ik
een rondje door het bedrijf. Ik wist
dat ik me thuis zou voelen op de
afdeling vloerplaten. Dáár wilde ik
wel werken. Met mannen is het
veel prettiger communiceren.
Nooit gezeik: ze zeggen waar het
op staat. 

(Lachend) Bij vrouwen moet je
maar afwachten wat ze nu werke-
lijk bedoelen. Als het eens te zwaar
is om te tillen, helpen de mannen
mij. Volgens mij vinden ze me wel

een stoer wijf. Mijn directe collega
Jeffrey heeft een speciaal plekje in
mijn hart. Een schat. Heel fijn om
hem om je heen te hebben: altijd
behulpzaam en in voor een geintje.

Bij De Bolder is geen werkdruk
zoals je dat bij regulier werk kunt
ervaren. Natuurlijk moet je je
productie draaien, maar zit het
eens tegen, dan is daar begrip voor.
Gaat het een dag minder dan is dat
niet erg. Alles is bespreekbaar.
Werkleiders hebben oog voor de
mensen en vragen altijd hoe het
gaat. Of je het leuk vindt en of je
eens iets anders wilt proberen. Ze
zijn oprecht geïnteresseerd in jou. 

Op de werkplek hoop ik een
verbindende factor tussen collega’s
te zijn. Ik ben sociaal, hou van
regelen en een lolletje. Kan met
iedereen overweg. Met een aantal
collega’s heb ik een vriendschap
opgebouwd. Deze twee weken had
ik al vrij genomen, dus ik zit niet
onverwachts thuis. 

Ik ervaar wel dat het voor ieder-

een belangrijk is om onder de
mensen te komen, en niet thuis te
zitten. Mijn toekomstplannen? Ik
ben bezig met een detacheringstra-
ject. Het liefst werk ik met dieren.
Door de coronacrisis is dit traject
tijdelijk uitgesteld. Komt vast
goed.” 

’Nooit gezeik, mannen
zeggen waar ’t op staat’

Jeffrey: ,,Ik zet de telefoon op de
speaker. Kan mijn moeder meeluis-
teren voor als ik het niet weet.’’
Moeder Renie: ,,Het was wel even
paniek hoor voor Jeffrey, dat hij
plotseling niet meer naar zijn werk
kon. Jeffrey gedijt bij ritme. Hij
neemt ook nooit vrij, omdat de dag
dan verstoord is. Als ouder denk je
dan ook: waarom hou ik hem in
godsnaam thuis.’’
Jeffrey: ,,Het is heel leuk om met
je handen te werken. En ik heb
leuke collega’s. Of ik mezelf een 9
geef voor handigheid. Jáá.’’ 
Renie: ,,Jef gaat elke dag met
plezier naar zijn werk.’’
Jeffrey: ,,Gisteren ben ik nog op
het werk geweest voor een corona-
test. Was niemand. Eigenlijk wil ik

dan wel werken als ik er toch ben.
Ik sta ’s ochtends zelf op, maak
mijn brood en fiets naar De Bol-
der.’’
Renie: ,,Je hoeft hem nooit uit zijn
bed te trekken.’’
Jeffrey: ,,Ik bel nu veel met colle-
ga’s, omdat we elkaar missen. Pra-
ten we over het werk.’’
Renie: ,,Ik wist dat hij goed in de
groep lag. Maar dat hij zo geliefd
was, dat had ik niet in de gaten.
Fijn is dat.’’
Jeffrey: ,,We gaan ook wel eens
met elkaar naar de bioscoop, als-ie
open is...’’
Renie: ,,Jeffrey geniet van De Bol-
der. Op de boerderij is het altijd
druk, bij het werk- leerbedrijf
krijgt hij rust. Hij weet precies wat

er van hem verwacht wordt, er zijn
geen onverwachte dingen. Nu De
Bolder dicht is, is het voor hem
prettig dat hij ons kan helpen.
Genoeg te doen op een boerderij. Je
zal maar alleen in Den Burg wonen
zonder afleiding.’’
Jeffrey: ,,Vanochtend heb ik gehol-
pen met zand invoegen in de
nieuw aangelegde tuin. Straks ga
ik de paardenstallen uitmesten. En
ik heb vandaag nog naar het laden
van de suikerbieten in de haven
van Oudeschild gekeken.’’
Renie: ,,Drinkt hij koffie met de
vrachtwagenchauffeurs en maakt
een praatje. Die veertien dagen
komt hij zo wel door.’’
Jeffrey Heb je genoeg? Dan ga ik
mijn vader weer helpen.......

’Ik bel nu met mijn collega’s
omdat we elkaar missen’

„Help!, appte ik naar Thamara
toen ik hoorde dat De Bolder tijde-
lijk zou sluiten vanwege covid-19.
Mijn werk is een reden om op te
staan. Ik was echt even van slag,
omdat ik niet terug wil vallen in
een depressie. Gelukkig heeft mijn
dochter kerstvakantie en kunnen
we samen knutselen.

Vijf jaar geleden ben ik naar
Texel verhuisd voor de liefde. Ik
was gelijk weg van het eiland,
maar vond het moeilijk om tussen
de eilanders te komen. Raakte
depressief (door andere omstandig-
heden) en kwam ’s ochtends mijn
bed nauwelijks uit. De Bolder heeft
mijn leven opnieuw invulling
gegeven. 

Ik voel me daar zo thuis op de
afdeling Varia. Alles kan op je
eigen tempo. Voor AB Texel heb-
ben we kerstpakketten gemaakt.

We verpakken bonbons voor De
Texelse Chocolaterie, maken was-
lijnsets voor kampeermiddelen en
haken garnalennetjes. Die afwisse-
ling is heerlijk. ’s Ochtends sta ik
half zeven op, en pak de Hopper
naar De Bolder. 

Ik werk om de dag en kijk er
altijd zo naar uit. De dagen dat ik
thuis ben, mis ik het werk echt. Op
de werkvloer heb ik mensen leren
kennen, vriendschappen zijn ont-
staan. Onder meer Thamara voelt
voor mij als een vriendin. Ze staat
altijd klaar voor me. Dit soort
contacten miste ik heel erg. Ik ben
een gezelligheidsmens. 

De waardering die je krijgt, is
prettig. Doe je het goed, dan krijg
je ook een compliment. Dat geeft
zo’n boost. Hoe leuk is het om te
horen dat ze blij je met je zijn.
Voor mij kan het niet snel genoeg 5

januari zijn. Pak ik de Hopper pak
en kan weer aan de slag. Kan niet
wachten. Laat ze maar bellen als
het eerder kan.”

’Mijn werk is voor mij 
reden om op te staan’

•i
Linda van der Wilk
(46, De Cocksdorp)
Relatie: Getrouwd met Paul. Ze
hebben ieder twee kinderen uit
een eerdere relatie. Linda’s
puberdochter Luna woont bij
hen
In dienst bij De Bolder: 15
maanden, twee dagen per
week op de afdeling Varia
Omdat: Re-integratie 
Was: Thuiszorgmedewerker

Directeur Jacco Mokveld
hoopt dat De Bolder 4 ja-
nuari weer open kan,
maar kan dit niet garan-
deren. De komende tijd
beraadt hij zich op het te
voeren beleid en maatre-
gelen, zoals bijvoorbeeld
dagelijks testen, om veilig
voor alle medewerkers
open te kunnen gaan.
Thamara, Jeffrey en Linda
zijn negatief getest op co-
rona

Hoe nu
verder?
Onlangs constateerde het
leer-werkbedrijf De Bol-
der dat een tiental mede-
werkers besmet was met
het coronavirus. Maandag
sloot het bedrijf de deu-
ren voor veertien dagen.

•i
Thamara Kingma
(29, Den Burg)
Relatie: Met Robert. Woont
deels bij hem en zijn twee
kinderen in Oudeschild
In dienst bij De Bolder: Drie
jaar, twee dagen en twee
ochtenden per week op de
afdeling Vloerplaten
Omdat: Re-integratie 
Was: Hotelreceptioniste
(familiebedrijf) en werkte in de
detailhandel

Thamara Kingma. FOTO EVALIEN WETERINGS

•i
Jeffrey Kolk
(34, Oudeschild)
Woont: Bij zijn ouders op de
boerderij 
In dienst bij De Bolder: Circa
veertien jaar, werkt vier dagen
op de afdeling Vloerplaten
Omdat: Heeft een
verstandelijke beperking
Werkt: Ook bij zijn ouders Renie
en Jan op veeteeltbedrijf Ouder
Amstel

Jeffrey Kolk. FOTO EVALIEN WETERINGS
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