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Geen Tesselhuusweken 2021

Organisatie

Stilletjes hadden we de hoop dat de
Tesselhuusweken in het Tesselhuus in de
zomer van 2021 weer door zouden kunnen
gaan...

Bestuur en
medewerkers

Helaas is de praktijk anders; in nauw overleg met
de leidinggevenden en verpleegkundigen van de
begeleidingsteams van de vakantieweken hebben
wij als bestuur van het Tesselhuus het besluit
genomen om de vakantieweken in het Tesselhuus
voor mensen met spierziekten, ms en andere
ernstig fysieke beperkingen nog een jaar uit te
stellen.

Contactgegevens
Abbewaal 27
1791 WX DEN BURG
T 0222-327025
@ info@tesselhuus.nl
W www.tesselhuus.nl
V www.huurhettesselhuus.nl

Het risico van besmetting met Covid-19 is er nog
steeds en daar willen we onze gasten (mensen die
veelal erg kwetsbaar zijn qua gezondheid) en
vrijwilligers (van wie velen in de zorg werken) niet
aan blootstellen. Het betekent al met al dat we
helaas voor het tweede jaar op rij de aangeboden
vakantieweken hebben moeten afzeggen.
Dat betekent echter niet dat we bij het Tesselhuus
vaart minderen, want de giften zijn het afgelopen
jaar sinds het uitbreken van de coronacrisis
dramatisch teruggelopen. We blijven ons het
komend jaar dus onverminderd inzetten om geld in
te zamelen om – zodra het weer kan – kosteloos
vakanties in het Tesselhuus aan te bieden aan
mensen die als gevolg van hun lichamelijke
beperkingen normaliter niet meer op vakantie
zouden kunnen gaan.

Bestuur
Lotte van de Belt, voorzitter
Sandra Koning, secretaris en
penningmeester
Anneke Dekker, vice voorzitter
Bärbel Beishuizen
Anton Witte
Jeroen van Hattum
Meline van der Honing

PR-commissie
Jeroen van Hattum, coördinator
Lotte van de Belt
Extern: Joke de Boer
en Liselotte Schoo

Technische commissie
Anton Witte

Binnen dat kader doen we ook graag een beroep
op u om het Tesselhuus waar mogelijk te blijven
steunen. Dat kan via onze website. U doet ons,
maar vooral alle deelnemers aan de weken er een
groot plezier mee!

Extern: Jan-Jacob Rab
en Peerke Reijnders

Secretariaat
DBB Projectmanagement & PR

Het huis zal wat ons betreft ook niet leeg komen te
staan; we verhuren het de komende tijd waar
mogelijk aan families zodat we op die manier onze
voortgaande vaste lasten kunnen dekken en
financiën voor nieuwe vakantieweken kunnen
opbouwen.

Joke de Boer en Liselotte Schoo

Meer informatie?
Kijk eens op www.tesselhuus.nl of
www.huurhettesselhuus.nl voor
meer algemene informatie over het
Tesselhuus!

30 jaar DBB - Nieuwe douche-toiletrolstoel
DBB Projectmanagement & PR van Joke de Boer in Den Burg heeft in maart een nieuwe
douche-toiletrolstoel geschonken aan het Tesselhuus voor de viering van het 30-jarig bestaan
van DBB. DBB, dat bestaat uit Joke de Boer, Kees Polderman, Liselotte Schoo, Noëlle Driessen
en Francoise Keijser, verzorgt al sinds 1991 het secretariaat en de financiële administratie van
het Tesselhuus. Dat gebeurt met hart en ziel, vandaar ook deze prachtige jubileumgift.
Bestuursleden Lotte van de Belt en Anton Witte (zie foto) namen de nieuwe douche-toiletrolstoel
recent in ontvangst. In plaats van een attentie vanwege het jubileum, heeft DBB mensen en
bedrijven verzocht om een gift over te maken naar het Tesselhuus.

Wilt u ook een bedrag overmaken? Doneer direct via deze link!

Tesselhuus als onderdak tijdens
verhuizing bewoners Gollards
Bij het Tesselhuus mochten we begin 2021 een bijzondere rol
vervullen bij een grote verhuizing van zorgorganisatie Omring
op Texel. In een week tijd werden 32 bewoners van
verzorgingshuis de Gollards in Den Burg verhuisd naar het
nieuwgebouwde verzorgingshuis Schuttehof in Den Burg.
Elke dag boden we op de dag van hun verhuizing een groep
van acht bewoners tijdelijk onderdak aan. In de ochtend
verlieten zij hun oude appartement in de Gollards waarna ze
met de bus naar het Tesselhuus werden gebracht en daar een
dagje verbleven. Verhuizers en familie zorgden intussen voor
de verhuizing van hun spullen en aan het einde van de
middag werden de bewoners met de bus teruggebracht naar Den Burg waar ze meteen hun
intrek konden nemen in hun nieuwe appartement.
Op deze manier werden de bewoners (veelal mensen met dementie) letterlijk ontzorgd, zodat ze
zich geen zorgen over hun verhuizing naar het nieuwe verzorgingshuis hoefden te maken. Voor
het Tesselhuus was het prettig om een steentje bij te mogen bijdragen aan deze soepel
verlopen operatie!

Perenbomen van TexelEnergie
Ondanks alle perikelen rond het coronavirus zijn begin dit jaar
het Tesselhuus plus de voorzieningen in het vakantiehuis aan
alle kanten technisch goed nagekeken en is er waar nodig
onderhoud gepleegd.
Dat leverde verrassenderwijs twee jonge perenbomen op voor
het Tesselhuus. We mochten er tijdens het onderhoud twee
ophalen bij TexelEnergie, de lokale energiecoöperatie op
Texel die een perenboomactie hield en twee boompjes voor
ons had gereserveerd.

Een geslaagd beddenproject!
Wat zijn we trots! Het is gelukt om de zes technisch afgekeurde hooglaagbedden in het
Tesselhuus te vervangen door zes nieuwe hooglaagbedden. De oude bedden (uit 1994) werden
vorig jaar afgekeurd, waardoor we op zoek moesten naar financiën voor de aanschaf van
nieuwe bedden. Begin maart zijn de nieuwe bedden (plus nieuwe nachtkastjes) geleverd en
geïnstalleerd in het Tesselhuus. Gedeeltelijk gefinancierd met giften, dus we zijn ontzettend blij
met alle gekregen steun!

Motorfiets Harry de Graaf verkocht
Een bijzondere actie van Harry de Graaf, bijna veertig jaar
geleden de bedenker van het Tesselhuus. Hij verkocht eind
2020 een motor waarop hij jarenlang als verslaggever van de
Texelse Courant over het eiland reed en doneerde de
opbrengst aan het Tesselhuus.
Klaas Bos uit IJsselmuiden werd voor €3000,- de nieuwe
eigenaar van de motor die – kenmerkend voor alle voertuigen van Harry – in het geel was
gespoten. De motor stond een maand lang in de etalage van Van der Linde Fietsen in Den Burg
zodat iedereen hem kon zien en een bod op de motor kon uitbrengen.

Mondkapjes
Schoonmaakbedrijf Dupon in Den Burg deelde begin 2021
mondkapjes uit aan diverse zorgorganisaties op Texel en ook
het Tesselhuus kreeg een tas met mondkapjes. Beheerder
Liselotte Schoo mocht ze in ontvangst nemen. De
mondkapjes waren aanvankelijk bedoeld voor de
vakantieweken in de zomer 2021, maar we zoeken er nu een
andere passende bestemming voor. Leuk om te vermelden;
de familie Dupon wast geregeld de ramen en het houtwerk van het Tesselhuus en dacht dus
ook meteen aan het vakantiehuis toen ze mondkapjes uitdeelden.

Leuk kraamcadeautje
Bij Modehuis Moerbeek in Den Burg loopt een actie van
bestuurslid Bärbel Beishuizen. Zij verkoopt in de modezaak
aan de Parkstraat babysokjes ten bate van het
Tesselhuus. Aanrader!
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@tesselhuus.nl toe aan uw adresboek.

