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Alhoewel we als bestuur in het begin van het jaar al volop de kar trokken, was het 
wachten op de ledenvergadering van 28 maart om nieuwe bestuurleden officieel te 
installeren. De bestuurswisseling werd al in 2021 aangekondigd. 
Lydia Blok liep al een tijdje mee langs de zijlijn om op dit moment supreme de 
voorzittershamer te ontvangen van Tom Steenvoorden. 
We namen afscheid van onze 2e penningmeester Wil Betsema die met heel veel inzet 
jarenlang onze financiële zaken mede behartigde. 
Bea Aalders volgde haar op en liet het 1e penningmeesterschap over aan Carla 
Bakker. 
Ank van Putten werd vicesecretaris, daar waar André van Gent die post verruilde 
voor sectretaris. 
De overige bestuursleden bleven in functie. 
De functie “consumptief coördinator” vervuld door José Huisman kwam te vervallen.   
Als zodanig werd van José afscheid genomen op de ledenvergadering. 
 
In dit verslag wil ik Jan Meijer even in de spotlight. Jan is toegevoegd aan het bestuur 
als beheerder van de website. Hij lijkt het liefst wat op de achtergrond te blijven, 
maar verdient dat niet. 
Hij houdt directe lijntjes met de secretaris, penningmeester inzake ledenbestand en 
met de redactie van Leef-Tijd en zorgt ervoor dat relevante informatie verwerkt wordt 
op de website. ( maakt zelf vaak de noodzakelijke foto’s) 



Hij bekijkt kritisch wat aangeleverd wordt en trekt meteen aan de bel als hij 
onregelmatigheden of onrechtmatigheden signaleert. 
Chapeau Jan. We willen je nog lang niet missen. 
 
Tom Steenvoorden is colporteur voor het blad Leef-Tijd en benadert al weer 13 jaar 
de adverteerders en aspirant adverteerders. Samen met Texels Welzijn onderhoudt hij 
het contact met Langeveld& de Rooij en bespreekt de randvoorwaarden om het blad 
naar onze wens te laten verschijnen. Sinds december in Paul Smidt als colporteur 
toegevoegd. 
 
Onze vaste leden ‘medewerkers die het blad Leef-Tijd helpen aan invulling, 
verzorging en distributie verdienen in ieder jaarverslag genoemd te worden en te 
worden bedankt. Bij deze. Een blad om trots op te zijn. 
 
Pluim op de hoed van Els Huisman- van Heerwaarden, die bij gebrek aan 
belangstelling, de ideeëncommissie moest laten opheffen.   
Daarvoor in de plaats ging ze de fietstochten, op iedere laatste donderdag van de 
maand, organiseren. 
Zo werden ideeën die soms ontsproten aan de fietsgroep, verwezenlijkt. Els 
verzorgde een leuk artikel hierover in de Leef-Tijd en zorgde ervoor dat de 
fietstochten in de plaatselijke krant aangekondigd werden. 
Dit jaar is de deelname aan de tochten niet tegengevallen, maar er mogen nog wel 
wat deelnemers bij. 
Els voerde haar taken uit met de volledige instemming en steun van het bestuur en 
wil doorgaan in 2023. 
 
In de maanden maart tot en met juli konden de leden een beroep doen op hulp bij het 
invullen van hun inkomstenbelasting formulier. 
Marijke Otten coördineert een en ander. Er wordt ook hulp verleend bij het aanvragen 
van toeslagen. 56 leden en inmiddels waarschijnlijk meer maakten gebruik van de 
belastinghulp. Voor 2023 kan Marijke nog nieuwe vrijwilligers gebruiken. 
 
Wat een heerlijkheid om te ervaren dat we de rest van dit bestuurlijk jaar niet meer 
geconfronteerd werden met corona maatregelen, waardoor geplande activiteiten 
gewoon doorgang konden vinden. 
 
Op 24 maart was er een ledenmiddag in de Toegift te den Hoorn. Een bus voor 70 
personen was hiervoor besproken. 
Het betrof een theatervoorstelling met Berry Lussenburg als caberatier en een liedjes 
programma door Francien Dijt en Gerard Terpstra. 
 
Op 28 maart werd de algemene ledenvergadering gehouden in Stay Okay.  
Eerder lukte niet vanwege corona beperkingen. 
Helaas kon de uitgenodigde spreker niet doorgaan. Hij was getroffen door het virus. 
100 leden bezochten de vergadering. Aansluitend was een lunch. 



 
Op 18 mei was er een spelletjesochtend met aansluitend een lunch georganiseerd op 
de Krim. 
Het  was prachtig weer, waardoor buiten op het terras koffie gedronken kon worden 
met een taartje. 
Oud Hollandse spellen waren ingehuurd en namen een deel van het terras in beslag. 
Daarnaast bood de Krim de mogelijkheid tot bowlen, mini golf en zwemmen. 
Slechts 65 leden namen deel, ondanks dat busvervoer geregeld was en dat viel een 
beetje tegen. Het plezier was er niet minder om. 
 
De zomerreis van 11 tot en met 18 juni naar Bitburg Duitsland in het Eifelgebergte 
verliep geweldig en vrijwel probleemloos. Al was het alleen al door het prachtige 
zomerweer. Op sommige dagen zelfs te warm. 
44 reisgenoten mochten van elkaar, al het moois onderweg en ter plekke, genieten. 
Een uitstekende chauffeur, tevens reisleider, bezorgde de deelnemers een plezierige 
en leerzame reis. Met prachtige excursies. 
Het hotel was ruim voldoende en de maaltijden goed verzorgd. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Met dank aan de reiscommissie die geen invloed heeft op het weer, maar verder alles 
voortreffelijk geregeld had. 
De volgende reis voor 2023 staat al weer gepland en gaat naar Noord Duitsland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 Museumbezoek per bus aan Naturalis in Leiden vond plaats op 14 september. 
Het architectonisch indrukwekkende gebouw is op zich al de moeite van het 
bezoeken waard.  Over 7 verdiepingen verspreid wordt de collectie tentoongesteld. 
Over miljoenen jaren her en van ijstijd tot heden, wordt van alles grotesk en minitieus 
getoond. 
38 van onze leden hebben zich al dit fraais en leerzaams laten welgevallen. 
 
Op 5 oktober stapten 21 leden op de huifkar die hen naar en door de Slufter zou 
rijden. Men trof het met het weer. Een zonnig winderige middag. 
Bijna niet voor te stellen dat de volgende dag de Slufter was volgelopen. 
 
 

Kerstdiner 
 
Op 15 december werd eindelijk weer eens een kerstdiner gehouden. Dit keer verzorgd 
door van der Valk in de Koog. 



Eerdere geplande diners moesten vanwege  Corona maatregelen geannuleerd worden. 
De animo was groot. Binnen 2 uur waren 130 kaarten verkocht en bleven 40 
teleurgestelden achter. Op 5 januari 2023 kregen zij een nieuwjaarsdiner aangeboden 
uniform aan het kerstdiner. Inclusief een intermezzo, verzorgd door Cor van 
Heerwaarden. Uitgangspunt daarbij was zijn boek over zijn droom, waarin zijn 
moeder een belangrijke plaats inneemt. 
 
Voor alle bijna 500 leden die niet hebben deelgenomen aan de diners was er dit jaar 
een verrassing. Een tasje met daarin een keukendoek en theedoek met de afbeelding 
van Texelse schapen  werd op 19 december aan huis bezorgd. 
Dit door een fors aantal vrijwilligers die deels ook verantwoordelijk waren voor het 
inpakwerk. 
Het kaartje dat was toegevoegd en dat ook aan de dinergangers was overhandigd 
sloot het jaar 2022 af. 
 

 
 
 
 
 
André van Gent 
Secretaris 


