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Tesselhuus al jaren een begrip op Texel
Het Tesselhuus viert een 

jubileum. Het is 35 jaar geleden 

dat de Stichting Texelvakantie 

Gehandicapten, de voorloper 

van de huidige Stichting 

Tesselhuus, werd opgericht. 

De allereerste stap werd gezet door Harry 

de Graaf, oud-hoofdredacteur van de 

Texelse Courant. Tijdens een bijeenkomst 

van de Rotary in 1980 vertelde hij over zijn 

gehandicapte neef en de problemen die 

zijn neef ondervond om vakantie te kunnen 

vieren. Ter plekke werd het plan bedacht om 

gehandicapte kinderen vakanties op Texel 

aan te gaan bieden. In augustus 1981 werden 

in drie aangepaste appartementen van 

Hotel De Zwaluw in De Koog de eerste 

vakanties voor kinderen met spierziekten 

gehouden. Op 11 augustus 1982 richtten 

Jo Engelvaart, Arend Hengst, Gerrit 

de Haan, Ben Rab, Hans Boswijk, Siem 

Kooy, Kees Alkema en Jan Stolk formeel de 

Stichting Texel-Vakantie Gehandicapten op. 

In 1983 kwam de voormalige Bartimeus-

hoeve in Oosterend erbij als vakantieadres en 

sinds 1985 zijn de vakanties in het Tesselhuus 

aan de Ruijslaan 65 in De Koog. 

Het waren aanvankelijk alleen vakanties 

voor kinderen, later kwamen er ook 

volwassenen met spierziekten, reuma en ms 

bij. De doelstellingen van 35 jaar geleden 

staan nog steeds overeind: het gratis 

aanbieden van onbezorgde vakanties aan 

mensen die als gevolg van hun handicaps 

anders niet meer met vakantie zouden 

kunnen gaan. Het Tesselhuus is al jaren een 

begrip op Texel en daar zijn we trots op. 

In dit blad leest u over de huidige gang van 

zaken in het Tesselhuus en blikken we terug 

op 35 jaar historie. We hopen dat er nog vele 

jaren mogen volgen. Daarvoor kunnen we 

alle steun goed gebruiken en daarvoor doen 

we bij deze graag een beroep op u. Dank 

alvast en veel leesplezier in dit magazine.

Joop Groen, voorzitter Stichting Tesselhuus
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Ingesneeuwde spookdorpen, grote 

ijzige vlakten en adembenemende 

landschappen. Texelaars Henri 

Venema en Jan Boyen Rienks kwamen 

het allemaal tegen toen zij voor 

het Tesselhuus meededen aan de 

ScanCoveryTrail 2017. 

Een autotoertocht van ruim zevenduizend 

kilometer door Scandinavië. De twee haalden 

er maar liefst € 9805,- mee op voor het 

Tesselhuus dankzij veel mensen die de tocht 

sponsorden. Henri en Jan Boyen reden als 

Team Aurora Borealis in een Volvo XC90 die 

speciaal voor de rit was geprepareerd. Aan 

de zijkant van de wagen prijkte in het groot 

de naam Tesselhuus. 

De twee hebben in het dagelijks leven allebei 

een link naar het Tesselhuus. Henri is samen 

met bestuurslid Jan Klok apotheker op Texel 

Ontbijten voor het Tesselhuus

Texelaars rijden tien mille bij elkaar

Texelse ondernemers komen één keer in de 

maand ’s morgens bij elkaar om gezamenlijk 

te ontbijten voor het Tesselhuus. Ze doen 

mee aan de Bedrijfs Ontbijtclub Texel die 

een paar jaar geleden werd opgezet door 

Maarten Jeroen den Boer en David Tijssen 

van de Lions Club. 

Elke bijeenkomst is bij één van de leden 

op locatie. De gastheer houdt een kort 

praatje en vervolgens wordt er gezamenlijk 

ontbeten wanneer iedereen naar zijn of haar 

werk gaat. De contributie komt ten goede 

aan de Tesselhuusweken. 

De organisatie van de ontbijtclub is sinds 

2016 in handen van oud-Tesselhuusvoorzitter 

Rinie de Kruif en Sandra Koning. De eerste 

paar jaar haalde de bedrijfsontbijtclub geld 

op voor het hospice op Texel.
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en Jan Boyen is eigenaar van Paracentrum 

Texel dat tijdens de Tesselhuusweken 

wekelijks met de gasten een rondvlucht 

boven het eiland maakt. Henri en Jan Boyen 

eindigde als zeventiende in de tourklasse 

waaraan 67 teams meededen. 

Tesselhuuskoeken
Texel Catering & Banket van Ruud Boom en John Koopman in 

Oudeschild heeft speciaal voor het Tesselhuus een Tesselhuuskoek 

op de markt. De koek is bij diverse supermarkten op het eiland 

verkrijgbaar. 

De Tesselhuuskoeken zijn te herkennen aan een afbeelding van 

een lammetje in de wei en ze zijn gemaakt in de vorm van het 

eiland. Niet geheel onbelangrijk: de koeken zijn ook erg lekker!



Dank aan de 
adverteerders!

Het bestuur dankt de adverteerders in dit magazine voor hun 

medewerking. Dankzij hun medewerking is dit magazine fi nancieel 

mogelijk gemaakt en drukken de productiekosten niet op de 

fi nanciën voor de Tesselhuusweken. Deze uitgave is bedoeld om 

het Tesselhuus onder de aandacht te brengen en om inkomsten 

te verwerven voor het jaarlijks kosteloos aanbieden van de 

Tesselhuusweken aan mensen met spierziekten, reuma en ms.

COLOFON
Opdrachtgever: Bestuur Stichting Tesselhuus

Vormgeving: Bruin Design van Marlon Paul Bruin

Advertentieverkoop: Joke Geldorp

Redactie: Jeroen van Hattum

Ondersteuning: Joke de Boer

Druk: mediabureau Langeveld & de Rooy

Harry van Hees, neef van mijn vrouw, bracht in zijn kinderjaren 

de vakanties bij ons door. Het viel op dat hij bij elk nieuw bezoek 

moeilijker liep zodat hij in de bolderwagen zat als wij naar het 

strand gingen. Harry leed aan de fatale ziekte van Duchenne en 

werd rond 1978 afhankelijk van de rolstoel. Het was een uitdaging 

om de bezoeken aan Texel toch zoveel mogelijk door te laten 

gaan en bij ons rees het idee om op het eiland juist voor dit soort 

mensen met een zware handicap voorzieningen te scheppen. 

Met als hoogste ideaal een aangepast vakantiehuis. Daardoor 

zouden niet alleen de patiënten zelf vakantie hebben maar zouden 

ook hun thuisblijvende ouders even zijn verlost van de loodzware 

zorg die dag en nacht nodig is. 

Toen ik dat idee medio 1980 lanceerde in een praatje voor de 

Rotaryclub wekte het direct enthousiasme. Het project was 

echter te groot voor Rotary alleen maar gelukkig deed ook de 

Lions Club graag mee bij het runnen van het huis en vooral bij 

het bijeenbrengen van de forse bedragen die nodig zijn voor de 

exploitatie. Dat dit al die jaren steeds is gelukt en dat er steeds 

vrijwilligers zijn die zich daarbij laten inschakelen is een feit om 

trots op te zijn. Het geeft een goed gevoel om te zien hoe de 

rolstoelers van het Tesselhuus vakantie vieren, zoveel mogelijk 

net als andere toeristen. Ze horen er helemaal bij en dat was 

precies de bedoeling. Harry van Hees, die destijds onbewust de 

aanzet gaf tot deze voorziening, is toch nog 44 jaar geworden. 

Hij overleed op 7 april 2006.

De aanzet

Harry de Graaf 35

Het Tesselhuus met haar vele vrijwilligers bezorgt deelnemers aan de vakantieweken een onvergetelijke tijd op Texel.

De gasten die in het Tesselhuus verblijven zijn er echt even ‘tussenuit’ en ervaren het vrije eilandgevoel. 
TESO draagt het Tesselhuus een warm hart toe!



D o r p s s t r a a t  17 5 ,  D e  K o o g 0 2 2 2 - 3 17  5 9 1

D a g e l i j k s  g e o p e n d  v a n  1 2 . 0 0  -  2 0 . 0 0  u u r

                         voor al uw:

• glas- en schilderwerk

• verfmaterialen

• wandafwerking

• schilderbenodigdheden 

Maricoweg 39 - DEN BURG

✆ (0222) 31 21 38  

www.verenigdeschilders.nl

AIRCO, CV OF GASHAARD? 
BIJ CVI ZIT JE HET HELE JAAR GOED

 Spinbaan 8, Den Burg     0222-313 703    www.cvi-texel.nl



De 28-jarige Dorine kwam via de VSN met het Tesselhuus in het 

contact en de vakantie in het huis op Texel beviel goed. Na de 

eerste keer volgde nog een paar keer een week vakantie in het 

Tesselhuus. De sfeer in de groep was leuk, er werd onderling veel 

gelachen en onbekommerd vakantie gevierd. En als iemand even 

de tijd voor zichzelf nodig had om rust te pakken, was dat een 

vanzelfsprekendheid. “Je hebt allemaal een spierziekte, dus je hebt 

allemaal je momenten dat je het soms even niet trekt en je rust neemt. 

Dat weet je van elkaar, dus dat hoef je ook niet nader uit te leggen.” 

Zo was er in haar laatste vakantieweek een jongen die graag wilde 

meegaan met het zwemmen in Calluna, een zwemparadijs bij De 

Koog. De dag vóór het zwemmen bleef hij bewust de hele dag op bed 

liggen, zodat hij voldoende kracht kon verzamelen om zelf een uurtje 

te zwemmen. 

Een prettige herinnering van Dorine aan het Tesselhuus is het ’s avonds 

buiten zitten op het terras onder het luifel van de schuur. “Dan ging 

de vuurkorf aan en het was heerlijk relaxed om daar lekker met elkaar 

buiten te zijn. Het voordeel van de luifel is dat je ook uit de wind zit.” 

Het varen met de TX10 komt als één van de geslaagde activiteiten 

buitenshuis voorbij. “Ik ben een Zeeuw, dus er stroomt zout water door 

mijn bloed. Het mooie is dat je vanuit het Tesselhuus overal dichtbij zit. 

In tien minuten ben je op het strand. In de bossen en je bent ook zo bij 

Ecomare waar het mooi was om de zeehonden te zien.”

Een andere mooie herinnering is het eten van friet na afl oop van 

het zwemmen. “We hebben er een keer iemand bij gehad die thuis 

eigenlijk geen friet at. Die heeft daar toch zitten genieten.”Met een 

aantal mensen bleven de contacten na een week in het Tesselhuus. 

“Anneloes, één van de vrijwilligers, is een vriendin van me geworden. 

Ze woont in de buurt, dus we spreken zo nu en dan wat af om een 

hapje te gaan eten. Er zijn ook mensen met wie ik via Facebook 

contacten onderhoud.” Dorine kan het jongeren met een spierziekte 

aanbevelen om zich aan te melden voor een vakantie in het 

Tesselhuus. “Het was de eerste keer spannend om erheen te gaan, 

maar ik heb er erg leuk gevonden.”

 

Ze zijn dé spil waar de Tesselhuus-

weken in het Tesselhuus op draaien: 

onze vrijwillige begeleiders. Elke 

Tesselhuusweek wordt begeleid door 

een groep vrijwilligers die een week 

lang letterlijk 24 uur per dag klaar staan 

voor de gasten. De vermoeidheid is aan 

het einde van een week vaak zichtbaar, 

maar daar zul je de vrijwilligers niet snel 

over horen. Met elkaar worden er heerlijk 

ontspannen Tesselhuusweken gedraaid 

en daar gaat het om. Daarom bij deze 

een pluim aan de mensen die het echt 

belangrijke werk doen: onze vrijwilligers!

Sinds 2014 wordt er gefi etst op Texel voor 

het Tesselhuus. De Johnny Rep Classic, 

vernoemd naar de legendarische voetballer 

Johnny Rep, staat jaarlijks in het teken van 

het vakantiehuis en Against Cancer, een 

organisatie die zich inzet voor kinderen met 

kanker. De fi etstocht is een initiatief van de 

Stichting Sterrenfi etsen. Diverse bekende 

Nederlanders zijn bij de stichting aangesloten 

om voor goede doelen te fi etsen. Zo ook 

Johnny Rep zelf die elk jaar graag op de fi ets 

stapt om mee te fi etsen voor het Tesselhuus 

en Against Cancer.

Leden van Lions Club Venray trekken elk 

voorjaar een dag het land in om asperges uit 

Noord-Limburg te verkopen. De opbrengst 

wordt gebruikt om kinderen uit Limburg met 

spierziekten een week lang vakantie in het 

Tesselhuus aan te bieden.

Het was spannend voor Dorine Kole uit Goes toen ze voor 

het eerst op vakantie ging naar het Tesselhuus. 

“Je hebt allemaal je momenten dat je je rust neemt”   
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Interview met Dorine Kole   

Vrijwilligers Johnny Rep 
Classic

Asperges
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Tesselhuus, 35 jaar historie in vogelvlucht
Gouverneur P. Colijn van Rotary Club Nederland 

en de 13-jarige Miranda Willeboordse openen 

op vrijdag 10 mei 1985 offi  cieel het Tesselhuus 

aan de Ruijslaan in De Koog. 

De eerste grote fondswerving voor de 

net opgerichte Stichting Texelvakantie 

Gehandicapten is een loterij die in de zomer 

van 1983 op Texel wordt gehouden. De 

hoofdprijs: een Volvo 343 personenwagen. 

De loterij en andere acties leveren meer dan 

ƒ50.000,- op. 

In 1986 ondergaat het Tesselhuus de eerste 

verbouwing. Aannemer Drijver bouwt op 

de begane grond een vleugel met drie 

nieuwe slaapkamers, zodat beneden acht 

mensen met een handicap kunnen slapen. 

Deze indeling bestaat nog steeds. Op de 

bovenverdieping komen slaapvertrekken 

voor maximaal tien begeleiders. De verbouw 

wordt mogelijk gemaakt dankzij diverse 

sponsors. De opmerkelijkste is van de 

63-jarige Piet Vermeer uit Heemstede die een 

ton ophaalt bij zijn afscheid van zijn bedrijf.

Burgemeester Ton Schippers heropent 

op dinsdag 5 mei 1987 het aangepaste 

vakantiehuis. Tijdens een bijeenkomst in De 

Lindeboom geeft hij symbolisch een grote 

sleutel aan voorzitter Hans de Leeuw die de 

sleutel meteen doorgeeft aan Hein de Wit, 

één van de kinderen in het Tesselhuus. 

Jan Wolkers geeft in 1987 tien kunstwerken 

in bruikleen aan het Tesselhuus, nadat hij 

door Henk van Wijk en Jan Stolk is benaderd. 

Wolkers wordt in eerste instantie gevraagd 

een beeld te maken, maar na een bezoek aan 

het vakantiehuis komt hij met de schilderijen.

Dinsdag 19 april 1988 brengt koningin 

Beatrix een bezoek aan het Tesselhuus. Jan 

Stolk en Anke Kloosterman ontvangen haar. 

De koningin, die in totaal vier uur op het 

eiland is, trekt maar liefst een half uur voor 

het Tesselhuus uit.

Lions Club Texel en Rotary Club Texel 

halen sinds 1982 jaarlijks geld op voor het 

Tesselhuus. De Rotary doet dat met de 

inzameling van oude kleding en de Lions met 

de Lionsveiling. Serviceclubs buiten Texel 

spannen zich eveneens veelvuldig in. 

De Vriendinnen van het Tesselhuus, een 

groep dames van Rotary Club Texel, zijn 

jarenlang actief voor het Tesselhuus. Ze staan 

met een kraam op de markt in Den Burg om 

goederen te verkopen en ze brengen in 1986 

het kookboek ‘Smikkele op sien Tesseltüs?’ 

uit waarmee een nieuwe keuken in het 

Tesselhuus wordt betaald.

Rotary Texel wordt in 1994 beloond met een 

Signifi cant Achievement Award van Rotary 

International voor het Tesselhuus. Binnen de 

Lions wordt het vakantiehuis in 2010 en 2011 

uitgeroepen tot één van de beste initiatieven 

om te steunen.

Tiny en Dirk Lap van ’t Horntje verzorgen na 

de opening van het Tesselhuus tien jaar lang 

pro deo de schoonmaak, het beheer en de 

ontvangst van de gasten in het Tesselhuus. Als 

hen dat te zwaar begint te worden, nemen Abe 

en Petra Keyser uit De Koog het werk van over. 

Zij staan jarenlang klaar voor de gasten, totdat 

in 2015 Jos en Catharina de Wolf uit Den Burg 

de nieuwe beheerders worden.

De mariniers van de Joost Dourleinkazerne 

schieten in 1996 het Tesselhuus te hulp 

wanneer de beademingsapparatuur van 

een van de kinderen defect raakt. Midden in 

de nacht varen ze ogenblikkelijk naar Den 

Helder om vervangende apparatuur te halen. 

De mariniers zijn het Tesselhuus vaker van 

dienst: kinderen zijn meermalen te gast op 

de kazerne.

De stranding van de Hunte bij paal 21 eind 

2001 levert het Tesselhuus bijna ƒ9000,- op. 

Eetcafé Sjans uit De Koog richt op het strand 

bij het gestrande schip het ‘illegale’ café 

Huntezicht in voor de vele bezoekers en 

de opbrengst gaat naar het Tesselhuus. De 

Koger horeca komt vaker in actie: in 2007 

levert de Avond van het Goede Ezeldoel van 

de Ezelvereniging €7500,- op.

In 2003 wordt een nieuw bijgebouw met 

veranda opgeleverd. Deze schuur wordt 

vernoemd naar Pim van der Schoot met wiens 

erfenis de bouw wordt gefi nancierd. De luifel 

waaronder de gasten beschut buiten kunnen 

zitten, wordt zeer op prijs gesteld.

Vrijwilligers Sjannet Alserda en Esther 

Venema melden het Tesselhuus in 2007 aan 

voor het TV-programma Heel Holland Helpt 

van RTL-4. De dames weten een bedrag 

van €1000,- met acties en verzoeken te 

vermeerderen tot €15.000,-.
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In 2009 wordt de Ben Rab Vleugel met een 

derde aangepaste badkamer opgeleverd als 

Ben Rab afscheid neemt. Hij is de laatste man 

van het eerste uur binnen het Tesselhuus. 

De vleugel is gratis gebouwd door 

Bouwbedrijf Frans Zegel uit Oudeschild 

waar directeur Siep Schellinger zijn 25-jarig 

jubileum viert. Diverse Texelse bedrijven 

helpen pro deo mee.

Het 25-jarig en het 30-jarig jubileum van het 

Tesselhuus worden gevierd met galadiners 

in Grand Hotel Opduin. Deze diners leveren 

€22.444,- en €37.000,- op. Een historisch 

diner in 2015 in Opduin is goed voor €7500,-. 

In 1993 verzorgt de Klapband het allereerste 

galabenefi etdiner voor het Tesselhuus in 

De Gravenmolen. 

In augustus 2012 krijgt het Tesselhuus een 

duofi ets met trapondersteuning. De Raboton 

schenkt €7112,- voor de fi ets en ook Bike 

Totaal van de familie Van der Linde uit De 

Cocksdorp draagt een steentje bij.

OSG-scholieren Willem Rommets en Wessel 

van Hengel maken in 2015 een fi etstocht 

van 1350 kilometer van het Franse Pissos (bij 

Bordeaux) naar Texel. Ze halen er €5256,50 

mee op voor het Tesselhuus.

Abbewaal 27 1e verdieping
1791 WX  Den Burg 

Administratiekantoor 
DBB Polderman & De Boer
Tel. : 0222 - 31 29 88 

DBB Projectmanagement & PR
Tel. : 0222 - 31 70 35 

E-mail: info@dbbtexel.nl

www.dbbtexel.nl

Stairway to 

            the Cloud met DBB

www.wezenspyk.nl

                                                  

Schapenkaas, boerenkaas of geitenkaas, het is er allemaal 

verkrijgbaar. Gasten van het Tesselhuus gaan geregeld naar

Wezenspyk voor een excursie. Laat u verrassen door de 

wondere wereld van het kaasmaken!

Openingstijden Wezenspyk:
Dinsdag tot en met Zaterdag van 9.30 tot 17.00 uur.

Zondag en maandag gesloten.

Al meer dan 35 jaar wordt op 

kaasboerderij Wezenspyk 

aan de Hoornderweg tussen 

Den Burg en Den Hoorn 

heerlijke Texelse kaas gemaakt. 
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Presentaties Tesselhuus

Huren van het Tesselhuus

Lionsdoneert

Hap-Hum

Een autorit naar Limburg, Zeeland of 

Drenthe? Het maakt de bestuursleden 

van het Tesselhuus niet uit. Zij komen 

graag naar u toe om een lezing of een 

presentatie te verzorgen. 

We hebben een prachtige powerpoint-

presentatie met foto’s, een korte en een 

lange fi lm over de Tesselhuusweken en 

verhalen en ervaringen van gasten die we 

graag met u delen. De presentaties zijn 

voor het Tesselhuus van belang om jaarlijks 

voldoende geld voor het houden van de 

Tesselhuusweken op te halen. 

Lions Club Texel heeft in 2016 

de website www.lionsdoneert.nl 

opgezet. 

Deze site biedt toegang tot diverse 

verkoopsites op internet. Wie via 

www.lionsdoneert.nl naar deze sites gaat 

en daar een aankoop doet, zorgt ervoor dat 

er per aankoop een klein bedrag naar de 

Texelse Lions en daarmee het Tesselhuus 

wordt overgemaakt. Denk svp aan 

www.lionsdoneert.nl als u op internet een 

aankoop doet, u doet er veel mensen een 

plezier mee!

Eetgelegenheid Hap-Hum in Den Burg heeft 

in 2016 in één avond €1231,- opgehaald voor 

het Tesselhuus. Eigenaar Ahmed Shuker en 

zijn medewerkers waren ter gelegenheid van 

het tweejarig bestaan van de eetgelegenheid 

de hele dag voor het vakantiehuis in 

touw. Aan het eind van de avond werd de 

dagomzet geschonken.

Buiten de Tesselhuusweken om wordt het 

Tesselhuus verhuurd aan instellingen voor 

(meervoudig) gehandicapte mensen. Zij 

kunnen gebruik maken van de voorzieningen 

in het huis zoals de hooglaagbedden, de 

tilliften, de aangepaste badkamers en alle 

andere voorzieningen. De opbrengsten 

van de verhuur komen ten goede aan het 

Tesselhuus. Het reguliere onderhoud wordt 

ermee betaald, evenals investeringen in 

de inventaris en hulpmiddelen. Meer over 

de verhuur van het Tesselhuus is te vinden 

op www.tesselhuus.nl. Informatie is ook 

verkrijgbaar bij het secretariaat: Joke de Boer 

of Francoise Keijser, tel 0222-327025 (tijdens 

kantooruren) en tesselhuus@hetnet.nl.

Heeft u interesse? Geef het svp aan op een 

formulier dat u aantreft op www.tesselhuus.

nl of neem svp contact op met bestuurslid 

Jeroen van Hattum op 06-13676650.

Nieuwsbrieven
Het Tesselhuus geeft al jaren jaarlijks het 

Tesselhuusmagazine uit om inkomsten 

te verwerven voor het Tesselhuus. 

De komende jaren willen we meer de 

digitale kant uit door het versturen van 

digitale nieuwsbrieven. Edoch, dat gaat 

niet zomaar. Daar hebben we mailadres-

sen voor nodig. 

Wilt u de digitale nieuwsbrieven van 

het Tesselhuus ontvangen? 

Meld u dan svp aan voor de digitale 

nieuwsbrief via www.tesselhuus.nl. 

Dan kunt u op termijn de eerste nieuws-

brief verwachten.
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“Je weet dat je dankzij het Tesselhuus op vakantie kan”
Interview met Zoë Bakker 

Een paar herinneringen die bij de 26-jarige 

Zoë Bakker bovenkomen als het om de 

vakantieweken in het Tesselhuus gaat. De 

eerste keer dat ze als 12-jarige meeging, 

had ze het gevoel een beetje betutteld te 

worden, maar dat ging snel over. “Ik was thuis 

al vroeg zelfstandigheid gewend, dus het 

was even wennen dat die eerste vakantie 

van de leiding niet alles mocht, maar het was 

goed bedoeld.” Op wat oudere leeftijd kwam 

ze opnieuw in het Tesselhuus en overheerste 

het gevoel van vakantie en vrijheid. 

“Je deelt met elkaar dat je allemaal 

beperkingen hebt, maar het is een 

bijkomstigheid. Je hebt met elkaar vooral een 

hele fi jne vakantieweek waarbij veel mogelijk 

is, waarbij je met elkaar plezier heb, veel 

lacht en leuke dingen doet. En je kunt, als het 

nodig is, ervaringen met elkaar uitwisselen 

over de beperkingen die je hebt.” 

Dat de Tesselhuusweken er zijn, is volgens 

haar een groot goed. “Je weet daardoor dat je 

Met elkaar besluiten wat je tijdens een 

week Tesselhuus voor activiteiten gaat 

ondernemen, een gevoel van vrijheid 

en gewoon lekker vakantie.

met vakantie kan, ook al heb je een beperkt 

budget. Zelf heb ik een Wajong uitkering en 

dan heb je het niet breed. Dan is het prettig 

om te weten dat je dankzij een Tesselhuus 

toch met vakantie kan.”

Ze is vol lof over de inzet van de vrijwilligers 

die de Tesselhuusweken begeleiden. 

“De zorg die je krijgt is goed. Er wordt  naar 

je geluisterd als je aangeeft hoe je de zorg 

graag zou willen hebben.” Volgens Zoë is 

het wel prettig als de deelnemers van een 

vakantieweek qua interesses en leeftijden 

bij elkaar aansluiten. “We hebben wel eens 

gehad dat er iemand bij was die jonger was 

dan de rest en dan merk je wel tijdens een 

week. Maar het is ook prettig dat je tijdens 

een vakantieweek niet per se alles met elkaar 

samen doet, maar ook in kleinere groepjes 

kunt splitsen en elkaar later weer tegenkomt.” 

Het maken van de rondvluchten boven het 

eiland is één van de mooie herinneringen 

aan de vakantie. “Het is tof dat het allemaal 

kan.” De vakantieweken in het Tesselhuus 

hebben ook geleid tot contacten met 

anderen na afl oop. 

Waar mogelijk beveelt ze het vakantiehuis 

graag aan bij andere mensen met een 

beperking. “Bijvoorbeeld hoe je je kunt 

aanmelden voor een week vakantie in het 

Tesselhuus.”

www.krim.nl

Nikadel 79 •  De Koog •  Tel. (0222) 317 746

www.kobeko.nl

Vakantiehuizen, bungalows en
appartementen bij bos en zee.

Veel plezier 
op Texel!
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Aannemingsbedrijf & Containertransport

TATENHOVE B.V.
tel. 313809 - fax 314809 - tatenhove@texel.com 

www.tatenhovetexel.nl

DE JUISTE PARTNER VOOR:
• Aanleg en onderhoud van tuinen

•  Uitvoering van grond-, weg- en straatwerk

•  Ontwerp en aanleg van zwemvijvers

•  Levering en plaatsen van blokhutten, schuttingen etc.

•  Verhuur en lediging van rol-, afval-, puin- en opslag-

containers

Zorgen voor elkaar, 
  bouwen voor elkaar!

Zorgen voor elkaar betekent ook bouwen voor elkaar. Frans Zegel Bouw uit Oudeschild bouwde op Texel het nieuwe woonhuis Iona 

van leefgemeenschap het Maartenhuis in De Koog en het nieuwe Bliedhuus in Den Burg. 

Twee woonvoorzieningen waar zorg wordt geleverd aan mensen met verstandelijke beperkingen.



Postadres: Postbus 60 - 1790 AB  Den Burg (Texel) - 0222-327025 - tesselhuus@hetnet.nl - www.tesselhuus.nl.

Tesselhuus viert 35-jarig bestaan

Isolement

De Stichting Benefi etactiviteiten Tesselhuus, een initiatief van de Rotaryclub Texel, de 

Lions Club Texel en de Stichting Tesselhuus, organiseert ter ere van het 35-jarig bestaan 

op zaterdag 3 en zondag 4 februari 2018 een Benefi etevent op het eiland. 

Het Benefi etevent begint zaterdag 3 februari om 17.00 uur met een ontvangst bij Hotel Texel aan de 

Postweg net voorbij het vliegveld. Die avond is er een feestelijk programma met een diner-dansant. 

De zondag bestaat uit een feestelijk ontbijt, bijzondere activiteiten op het eiland en ter afsluiting uit een 

proeverij van allerlei Texelse producten bij Hotel Texel. Gasten die blijven overnachten kunnen voor een 

sterk gereduceerd tarief terecht bij het hotel terecht.

Meer informatie over het Benefi etevent is te verkrijgen bij DBB van Joke de Boer in Den Burg. 

Tel: 0222-327025 (tijdens kantooruren) en tesselhuus@hetnet.nl. Aanmelden Reserveren is inmiddels 

mogelijk bij: Hotel Texel, Postweg 134, 1795 JS De Cocksdorp, tel. 0222-311237, info@hoteltexel.com.

Op het dek van de TX 10 kwam het tot een gesprek. Vond ik eindelijk 

de gelegenheid om eens wat langer te praten met een man die in het 

Tesselhuus zat en zich in mijn ogen relatief teruggetrokken opstelde. Dat 

was een misverstand dat meteen overboord kon. De beste man stelde 

zich in het Tesselhuus al veel opener op dan hij thuis gewend was geraakt. 

Als gevolg van reuma was hij gaandeweg op zichzelf geraakt en op een 

gegeven moment zelfs in een isolement terecht gekomen. Zijn thuis was 

min of meer zijn wereld geworden. 

De week vakantie in het Tesselhuus was al een overwinning van jewelste. 

Hij was eindelijk een patroon aan het doorbreken. Het verhaal kwam 

eruit, terwijl we intussen over duurzaamheid, visserij en Texel stonden 

te praten. De kennis en interesse van mijn gesprekspartner over deze 

zaken stonden in schril contrast met het isolement waarover hij vertelde. 

De wereld van deze man was veel en veel groter dan de hoek waarin hij 

beland was. De week Tesselhuus had hem één ding geleerd: het was niet 

eng om weer gewoon met anderen in contact te zijn. Alsof hij iets had 

teruggevonden dat voorheen normaal was geweest. 

Met de haven van Oudeschild alweer in het zicht stonden we daar nog 

even bij de reling. In een moment van stilte die niet ongemakkelijk voelde, 

maar gewoon onderdeel van het gesprek was. De man vertelde terug in 

zijn woonplaats – ondanks de beperkingen van de reuma – weer contact 

met anderen te gaan zoeken. Hij had het plezier ervan weer ervaren. 

Het is een moment van een jaar geleden, maar het is me bijgebleven. 

Zo’n moment dat weer eens goed duidelijk wordt hoe een week vakantie 

in het Tesselhuus een verschil kan maken. 

Jeroen van Hattum, Bestuurslid Tesselhuus
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Rotary Helpt
Het Tesselhuus wordt vermeld op www.rotaryhelpt.nl. Dat is een site 

waarop Rotaryclubs in heel Nederland laten zien welke goede doelen 

zij steunen en op welke manier ze dat doen.



ALLES VOOR DE BOUW 
OP ÉÉN ADRES!

Heemskerckstraat 50, Oudeschild. Tel: 362 400

 Bouwmaterialen
 Hout en plaatmateriaal
 Binnen- en buitendeuren
 Stenen en dakpannen
 Wand- en vloertegels
 Gereedschap
 Badkamers en sanitair
 Keukens
 Beton

Beste klanten, 
hartelijk dank voor jullie waardering.

Hoe steunt u het Tesselhuus?
Het Tesselhuus heeft jaarlijks €90.000,- nodig voor het aanbieden van de Tesselhuusweken. De bestuursleden zijn 

het hele jaar in touw om links en recht giften te verkrijgen. Alle giften, groot en klein, zijn van harte welkom. 

U kunt een gift overmaken naar NL64 RABO 0362 5733 60  bij de Rabobank ten name van het Tesselhuus. Zet er svp uw adresgegevens 

bij. Dat maakt het voor ons makkelijker om u te bedanken. U kunt ook donateur worden door naar www.tesselhuus te gaan of door 

onderstaand formulier in te vullen. Onze hartelijke dank alvast!

Hierbij meld ik mij aan als donateur van de Stichting Tesselhuus. Tot wederopzegging draag ik jaarlijks het onderstaande bedrag bij aan 

de Tesselhuusweken in het Tesselhuus.

Naam

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoon

Bedrag

Plaats en datum

Handtekening

Stuur deze bon svp naar Stichting Tesselhuus, Postbus 60, 1790 AB Den Burg

Telefonische aanmelding (0222-328025) of per e-mail (tesselhuus@hetnet.nl) kan natuurlijk ook.

✁


