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Ledenmiddag in de Toegift. 

 

 

Het jaar 2020 begon heel veelbelovend. De eerste georganiseerde winterse fietstocht was al weer  

op 28 januari. Waarlangs deze de deelnemers voerde kan ik niet zo snel achterhalen. 

Mogelijk dat het bankje werd gepasseerd of uitgeprobeerd dat op 24 januari in het bijzijn van een 

aantal bestuursleden werd geplaatst in het natuurgebied Waalenburg. 

 

Op 13 februari was er een ledenmiddag georganiseerd in het theater “De Toegift” in den Hoorn. 

Berry Lussenburg gaf een cabaretvoorstelling terwijl onze leden onder het genot van koffie,gebak 

en een drankje de buiken deden schudden van het lachen. 

Dat de geest met dit optreden ook opgefrist werd was pure winst vanuit de wetenschap dat een 

maand later het noodlot zou toeslaan met een samenleving die op slot ging. 

Gelukkig was niemand het zich bewust en kon er volop genoten worden van het optreden. 

 

Op 27 februari werd de “Ledenvergadering” gehouden in de Buureton. 

Ruim 100 leden woonden deze bij. Wat zoal ter tafel kwam is terug te vinden in de notulen.  

Deze notulen worden ter goedkeuring aangeboden in de ledenvergadering van 2021. 

Arthur Oosterbaan hield een lezing  over het onderwerp:  

Wat is Texels en hoe is Texel ontstaan. 

 

Op 13 maart sloeg het noodlot toe. Vanwege de Corona pandemie werd iedere activiteit ons 

onmogelijk gemaakt. Samenkomsten werden verboden en er werd ons geadviseerd om slechts in 

uitzonderlijke gevallen te reizen. 

Daarmee kwam onze zomerreis te vervallen, maar ook een bezoek aan Naturalis te Leiden. 

Voorlopig werd het “Lijden” met de bekende lange ij. 

Van een Paaslunch kon ook al geen sprake meer zijn. 

 



De Buureton moest de deuren sluiten en daarmee werd ons als bestuur de mogelijkheid ontnomen 

om te vergaderen.  

Dit ging ons te ver mede vanuit de wetenschap dat in december ons eerste lustrum eraan zat te 

komen en de ervaring dat met het voorbereiden van een kerstdiner niet vroeg genoeg begonnen kon 

worden. 

In huiskamersfeer werden de vergaderingen voortgezet. Soms alleen met het dagelijks bestuur. 

Dit wel met alles en iedereen op anderhalve meter afstand en de mondkap bij binnenkomst. 

Met de nodige slagen om de arm werd een kerstdiner voorbereid in het Eierlandse huis. 

De catering zou verzorgd gaan worden door “het Sluftercafé”. 

In september mochten we weer gebruik gaan maken van “de Buureton”. 

De corona maatregelen werden dusdanig versoepeld dat bijeenkomsten weer toegestaan waren met 

een beperkte hoeveelheid mensen en op anderhalve meter afstand. 

 

Deze versoepeling bood ons de mogelijkheid om op 13 oktober een presentatie te organiseren in  

de Wielewaal over het onderwerp “Toon Hermans”. 

Dorinde Smit Duyzentkunst deed de presentatie. De zaal zat vol met geïnteresseerden en het was 

een feest van herkenning. De liedjes van Toon en zijn gedichten. 

 

Een geplande tocht met de Jan Plezier op 22 oktober moest al weer worden afgezegd.  

De versoepelingen werden ingetrokken. 

Dat er nog sprake zou zijn van een kerst c.q. lustrumdiner was uitgesloten. 

 

Als gevolg daarvan besloot het bestuur om alle leden te gaan verrassen met een “lustrumpakket”. 

Een aantal adverteerders in het blad Leef-Tijd werd benaderd met de vraag of ze tegen een scherpe 

prijs artikelen konden leveren waarmee we een leuk pakket konden samenstellen. 

Vanuit het Eierlandse huis kwam de verzorgings en bezorgingsmissie op gang op 8 december. 

Met een beperkt aantal vrijwilligers werden tasjes gevuld met smaakvolle verrassingen en een 

kaartje erbij met een kerst en nieuwjaarswens. 

 

Naast de activiteiten die erop gericht waren om onze leden leuke momenten te bezorgen, werd er 

doorgewerkt op de, wat men wel eens noemt, de vaste onderdelen. 

Vanuit het bestuur zijn er afgevaardigden naar diverse overleg situaties. 

Willem Vlas als voorzitter is onze man als het gaat over alles wat komt kijken bij het laten 

verschijnen van het blad Leef-Tijd. Een samenwerking van de seniorenvereniging Texel met Texels 

Welzijn is noodzaak. Willem heeft er veel tijd en energie ingestoken om ook dit afgelopen jaar de 

voortgang van het prachtige blad te garanderen. 

Tom Steenvoorden verzorgde samen met Paul Kikkert de advertentie kant van het blad. 

Adverteerders werven en vasthouden. 

 

Marijke Otten onderhield als algemeen bestuurslid de contacten met WMO en deed verslag van 

ontwikkelingen op het gebied van welzijn. Daarnaast coördineerde zij de afdeling “belastingzaken”.  

Op verzoek van onze leden kregen zij hulp bij het invullen van hun belastingformulier. 

Met name op het gebied van de toeslagen is er veel aan verandering onderhevig. 

Jaarlijks worden onze medewerkers bijgeschoold. 

 

Tom Steenvoorden volgde alle  ontwikkelingen op het gebied van wonen voor senioren. 

Hij onderhield contact met gemeente en politiek. 

 

Marian Zegers verzorgde als algemeen bestuurslid alles wat met lief en leed binnen onze vereniging 

te maken heeft. 

 

Guusje Witte verzorgde de reizen. Dit jaar bleef het helaas in de voorbereiding steken. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezing over Toon Hermans in de Wielewaal. 

 

 

Overkoepelend zijn daar de voorzitter Willem Vlas en vicevoorzitter Tom Steenvoorden. 

Secretaris Gerard van Uunen en vicesecretaris André van Gent. 

Penningmeester Bea Aalders en vicepenningmeester Wil Betsema. 

Deze club vormt het dagelijks bestuur. 

 

José Huisman is aan het bestuur toegevoegd als aanspreekpunt voor alle consumptieve zaken. 

Zij heeft dit jaar het samenstellen en de verzorging van het lustrumpakket gecoördineerd. 

 

Gerard v Uunen maakte deel uit van de ideeëncommissie. 

 

Last but not least maakten we gebruik van een altijd enthousiaste Jan Meijer die de ledenlijsten 

verzorgde en de mutaties doorgaf. 

Hij is ook dit jaar de verzorger geweest van onze website. Jan kan dit als geen ander. 

Alle leden kregen vrijwel onmiddellijk toegang tot voor onze vereniging relevante informatie. 

 

Helaas eindigde dit jaar met het plotselinge  vertrek van onze voorzitter Willem Vlas. 

Vooruitlopend op de ledenvergadering van 2021 moeten we snel op zoek naar een nieuwe 

voorzitter. We blikken in dankbaarheid terug op het vele werk door Willem gedaan, met respect 

voor zijn beslissing.  Ook Leef-Tijd zal hem missen. 

 

André van Gent 

( vicesecretaris) 

 

 


