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22 september: 
open dag De Bolder Texel
Leer-werkbedrijf De Bolder bestaat 60 jaar! Dat vieren we, 
onder andere met een open dag op zaterdag 22 september.
Kom kijken wat we maken en hoe we dat doen. Kom luis-
teren naar ons verhaal.

U bent welkom vanaf 9.30 uur. 

Er is koffie met wat lekkers, muziek en gezelligheid. 

Bekijk met eigen ogen hoe onze houtzagerij werkt. Zie 
waarom onze wasserij een 9,9 scoort. Onderzoek waar de 
garnalennetjes vandaan komen. En laat u verrassen: we 
hebben u een mooi verhaal te vertellen over De Bolder, nu 
en in de toekomst.

Om 14.30 uur zwaaien we de laatste gasten uit.

We hopen u te ontmoeten!

Namens alle medewerkers,

Jacco Mokveld, 
directeur leer-werkbedrijf De Bolder

Laatste nieuws? 
Volg ons op www.facebook.com/deboldertexel

Directeur Jacco Mokveld: 
“Onze missie? Geen Texe-
laar valt buiten de boot”

“Leer-werkbedrijf 
De Bolder levert al 
zestig jaar een pas-
sende, waardevolle 
en duurzame bij-
drage aan trajecten 
van Texelaars die 
het niet lukt om op 
eigen kracht invul-
ling te geven aan 
de wens tot (een 
vorm van) arbeids-
matige deelname 

aan de samenleving. We doen er alles aan om 
hen te begeleiden naar een passende en, waar 
mogelijk, vaste werkplek. Dat kunnen we niet 
alleen! Daarom zijn we altijd in gesprek met 
ondernemers en instellingen in de Texelse sa-
menleving. Wat ons betreft, geldt: geen Texe-
laar valt buiten de boot!”

Jacco Mokveld, directeur van De Bolder

De Bolder maakt het als detache-
ringsbedrijf voor Texelse werkgevers 
gemakkelijker om werknemers met 
een zogenoemde arbeidshandicap in 
dienst nemen. René Jager, eigenaar 
van Strandpaviljoen Paal 9 nabij Den 
Hoorn, heeft sinds hij zich kan herin-
neren naar volle tevredenheid een 
werknemer in dienst via De Bolder.

“Gasten komen voor het
uitzicht en het praatje”

“Toen ik in 2002 het paviljoen overnam 
van de vorige eigenaar, kreeg ik er gratis 
een werknemer bij: Piet”, vertelt René. 
“Piet was gedetacheerd vanuit De Bol-
der. Ik kon erg goed met hem overweg. 
Toen hij tien jaar geleden met pensioen 
ging, maakte hij zich zorgen over het feit 
dat niemand zijn werk zou overnemen.” 

Met frisse tegenzin
Simon de Jager, net als Piet inwoner van 
Den Hoorn, had op dat moment ver-
schillende baantjes en werkte kortston-
dig bij Paal 9. Hij wilde graag vast bij het 
strandpaviljoen aan de slag. “Het leek 
mij, met het oog op de lange termijn, 
slim om dit via De Bolder te regelen”, 
vertelt René. “Die samenwerking verliep 
heel soepel: De Bolder heeft Simon ge-
test, waarna hij een Wsw (Wet sociale 
werkvoorziening)-indicatie heeft gekre-
gen en in aanmerking kwam voor een 
luwe arbeidsplaats. Sindsdien werkt hij 
fulltime en jaarrond bij ons.” Simon, met 
een knipoog: “Ik werk hier al ruim acht 
jaar, met frisse tegenzin.”

“Ik werk hier al ruim acht
jaar met frisse tegenzin” 

Tijd voor een praatje
De werkzaamheden die Simon op het 
strandpaviljoen uitvoert, bestaan uit on-
der meer het terras opstellen, buiten en 
binnen vegen, flesjes en afval sorteren en 
het oud papier wegbrengen. “Deze taken 
zijn als het ware ‘weggepeld’ bij de ta-
ken van andere werknemers, zodat voor 
Simon een fulltime functie kon worden 
gemaakt. Uiteraard is er wat vaker tijd 
voor een kopje koffie. Wat het werk voor 
Simon extra leuk maakt, is dat hij hier ‘ge-
zien’ wordt”, vertelt René: “Iedereen uit 
het dorp kent hem en komt voor het uit-
zicht en een praatje. Het sociale aspect is 
het belangrijkst. Als je werkt, ben je meer 
mens. Zo simpel is het.”

“Het sociale aspect is het belangrijkst” Een frisgewassen bed dankzij De Bolder

“Het is heel leuk werk. Je bent lekker buiten en op straat 
gebeuren nog eens dingen”, vertellen de mannen van 
de buitendienst van De Bolder tijdens het maandelijks 
overleg aan de koffietafel. “Je bouwt een band op. Ze 
komen bij ons langs om te vragen hoe het gaat en we 
krijgen vaak complimenten. Een mevrouw met twee 
hondjes komt elke dag een praatje maken. Soms raken 
mensen in de war en denken ze dat we van de gemeente 
zijn. Het is best makkelijk uit elkaar te houden: wij heb-
ben oranje hesjes. De mensen van gemeentewerken 
hebben gele en groene hesjes.”

Team Buitendienst telt 16 man. Het werk wordt in kleinere 
teams uitgevoerd. Ieder team heeft zijn eigen specialiteit. 
Toon en Jan zuigen met een machine de ondergrondse  
vuilniscontainers leeg en legen de minicontainers, de afval-
bakken in beugels. “We vinden wel eens paraplu’s en kleer-
hangers in de ondergrondse containers. Die blijven hangen 
in de slang. Burgers houden zich niet altijd aan de regels of 
ze weten het niet. Zet dat dus maar in de krant, dat paraplu’s 
niet in de containers moeten.” Het team van Ben, André en 
Jan-Piet houdt de Algemene Begraafplaats aan de Koger-
straat bij. Dat doen ze al heel lang samen en dat vinden ze 
dankbaar werk. Voor 4 en 5 mei is het hele team in touw bij 
de begraafplaats, want het moet er dan spic en span uitzien. 
Dit jaar kregen ze saucijzenbroodjes als dank. 

Het hele team - Jan, Peter, Herman, André, Ben, Mark, Sjors, 
Paul, Jesse, Jan-Piet, Danny, Anton, Arco, Davey, Drezic en 
Mark-Jan - verzorgt het groen in Den Burg en ruimt zwerfvuil 
op. In Den Burg, maar ook in De Cocksdorp en in De Koog. Zij 
doen dat met de hand, de veegmachine met de ronddraaien-
de borstels is van de gemeente. Ze schoffelen, snoeien, halen 
het onkruid uit de perken, houden de boomspiegels bij - het 
perkje om bomen heen - en ze maaien op plaatsen waar de 
grote maaier van de gemeente niet bij kan. Tussen de grote 
maaibeurten door houden ze in de gaten of de groene ver-

wijsborden langs de wegen zichtbaar blijven. Die borden 
schilderen, beletteren, plaatsen en onderhouden ze bij De 
Bolder. Meer dan 500 borden zijn er over het eiland verspreid.  

Alleen bij écht slecht weer binnen
De mannen bouwen ook de weekmarkt en de seizoensmark-
ten op, in samenwerking met Tentorent. In de zomer begint 
het werk dan al om 5.45 uur ’s ochtends. ’s Winters beginnen 
ze een kwartier later. Ze werken bij weer en wind: voor een 
beetje regen zijn ze niet bang. Ze blijven alleen binnen als het 
echt heel hard regent, en in de winter, als er buiten weinig te 
doen is. Dan werkt de ploeg gedeeltelijk in de interne produc-
tie, vooral op de afdeling vloerplaten,  in de houtbewerking of 
in het magazijn: de heren zijn overal inzetbaar. 

Sommige mensen maken eigen bloemenperkjes - dat vin-
den ze er mooi uitzien. Dat kan, in overleg met Woontij of 
de gemeente, soms toegestaan worden. Als de mannen 
ervan weten, dan blijven ze er graag af. “Het is lastig om te 
zien of er iets ingezaaid is. Dan is het handig als mensen het 
zelf onderhouden.” Een tip dus, voor wie fleurige buurtperk-
jes wil maken: informeer – na Woontij of de gemeente – de 
mannen met de oranje hesjes, de mannen dankzij wie het 
groen, de straten en de struiken er zo keurig bij staan. Ze 
maken graag een praatje.

Met het hoogseizoen voor de deur 
is het druk bij Stayokay in Den Burg. 
Scholen hebben hun eindejaarsuitjes, 
voor sommige delen van Duitsland 
en Nederland is de zomervakantie 
al begonnen en ook andere groepen 
kiezen in deze tijd van het jaar graag 
voor een vakantie op Texel. “In juni, 
juli en augustus hebben we per maand 
zo’n 5.000 à 6.000 overnachtingen”, 
vertelt  hostelmanager Pepijn van der 
Mije. “De bedden moeten voor al die 
overnachtingen natuurlijk voorzien 
worden van schoon linnen.”

De linnenpakketten bestaan uit een 
onderlaken, dekbedhoes en kussen-
sloop.  De gasten  maken zelf hun bed 
op, maar kunnen indien gewenst kiezen 
voor full-service: dan maakt het team 
van het hostel  de bedden op én is er 
een handdoekenpakket beschikbaar. Na 
elke wissel, als de bedden zijn afgehaald 
en het wasgoed is verzameld, wordt het 
wasgoed in grote karren naar De Bolder 
gereden om gewassen te worden. Het 
Team Wasserij – dat in de Texel 
dit Weekend van 20 september 
voorgesteld wordt, red. – heeft 
het er maar druk mee: Stayo-
kay heeft zo’n 1.600 linnen-
pakketten in omloop, waar-
van er  per week ongeveer 
1.200 à 1.400 gebruikt én dus 
gewassen worden.

Het beddengoed dat niet 
meer gebruikt wordt, 
wordt gerecycled: “We 
werken samen met Green 
Bag Lady, dat met kin-

deren van gasten tasjes maakt van 
het oude linnengoed.” Stayokay  
heeft het predicaat ‘Goed Bezig’ voor 
maatschappelijk verantwoord onderne-
men. “We werken graag aan bewustwor-
ding, zo hebben we waterspaarders en 
draagt het team gerecyclede kleding. In 
lijn met ‘Goed Bezig’ hebben we ervoor 
gekozen ons beddengoed te laten was-
sen door De Bolder: Stayokay heeft een 
contract met linnenbedrijf Lamme, maar 
vanwege het streven naar duurzaam on-
dernemen, hebben we gevraagd met De 
Bolder samen te kunnen werken.”

Waar sommige horecabedrijven hun was 
aan de overkant laten doen, laat Stayokay 
het beddengoed dus al enige tijd naar 
volle tevredenheid wassen bij De Bolder: 
“Ze doen het fantastisch”, vindt de hostel-
manager. “En het is bovendien een groot 
voordeel dat we buren zijn. We nemen 
bijna jaarlijks met het team een kijkje in 
de wasserette, en als er iets is, lopen we 
gewoon even bij elkaar binnen en wordt 
het opgelost.”

Team Buitendienst: door weer en wind

IEDEREEN DOET MEE!


