
Jaarvergadering 2020 Dorpscommissie de Waal 

Leden: Karin Gaasbeek (voorzitter), Guus Lange, Bernard Ipenburg en Annerie Kiltz (secretaris). 

Verhinderd zijn Marco Witte en Corrie de Jager (penningmeester) 

Datum: maandag 9 maart 2020 

Locatie: Dorpshuis de Wielewaal 

Er zijn 35 inwoners op de vergadering afgekomen en we hebben afbericht gekregen van Ria Kleinveld 

(toneelvereniging ’t Amateurtje), Annet Arends, Loes Timmer, Corrie de Jager, Rob Teisman, Marco 

Witte en André Kooger. 

 

1. Opening 

Om 20.00 uur opent Karin de vergadering. 

 

2. Mededelingen 

Karin heeft geen opmerkingen en mededelingen voor de vergadering: 

 Karin wil op deze plaats namens de Dorpscommissie Marco bedanken voor zijn inzet,  

doortastendheid en zijn gezelligheid in de jaren dat hij heeft deelgenomen in de    

Dorpscommissie. 

 

3. Notulen vorige vergadering  

De notulen van de jaarvergadering van 2019 worden besproken. Bert Kooijman vraagt naar 

aanleiding van een mededeling op pagina 1 of de gesprekken met het museum nog iets 

opgeleverd hebben. Guus legt uit dat de gesprekken aanvankelijk aftastend waren maar 

positief,  maar na een positief gesprek tussen de afgevaardigden van de Dorpscommissie en 

het bestuur van het museum is er een brief ontvangen van het museum dat ze verder 

overleg niet zinnig meer achten. Zeer spijtig. De heer Eelco Vermeulen licht dit verder toe en 

zegt dat ze wel overleg willen over zinnige en zakelijke punten, maar niet over onbenullige 

zaken als een vlag en dergelijke. 

 

De beugels waar Trinet om heeft gevraagd in de vorige vergadering, zijn geplaatst. 

 

4. Ingekomen stukken  

Er zijn geen ingekomen stukken voor deze vergadering 

 

5. Verslag van de secretaris 

 Annerie leest het jaarverslag 2019 voor. Er zijn geen op- of aanmerkingen. 

 

6. Verslag van de penningmeester 

Bernhard presenteert het financieel jaarverslag wat Corrie heeft opgesteld en geeft 

verduidelijking bij enkele posten in het overzicht.  

 



7. Verslag van de Kascommissie  

Harry Vlek heeft samen met Gerard Bouwman het financieel jaarverslag nagekeken en 

namens hen complimenteert Gerard Corrie. Gerard vindt dat Corrie het geweldig verzorgd 

heeft en er is niks op aan te merken. Er wordt dan ook decharge verleend aan de 

Dorpscommissie voor het gevoerde financiële beleid.  

 

8. Verkiezing Kascommissie  

Aart Slegh biedt zich aan als vervanger voor Gerard die na twee jaar de 

Kascontrolecommissie dient te verlaten. 

Hans de Winter vraagt of er ook geen financieel verslag kan worden opgesteld van de 

Stichting Dorpshuis, zodat de belangstellende kunnen zien hoe het met de Stichting gaat. De 

Dorpscommissie zal dit meenemen in de volgende vergadering. 

9. Bestuursverkiezing (3 leden treden af)  

Dit jaar treden er drie leden af. Waaronder voorzitter Karin Gaasbeek. Vanaf hier neemt 

Guus Lange het voorzitterschap voor deze vergadering over. Hij bedankt namens de 

Dorpscommissie Karin, Bernard en Marco voor hun inzet. Als nieuwe leden worden 

voorgesteld Lida Wels, Henk Broekman en André Kooger. Hiervoor krijgt de Dorpscommissie 

goedkeuring. Zij zullen vanaf nu lid zijn van Dorpscommissie De Waal. 

 

10.  Oproep voor activiteitencommissie (Pasen, Sinterklaas, Ouwe Sunder, Kerst  etc.)  

Er wordt een oproep gedaan voor inwoners uit de Waal die zich willen inzetten voor de 

activiteiten die door het jaar heen worden georganiseerd. Guus licht toe graag voor de 

traditionele evenementen in het dorp extra hulp te kunnen gebruiken. Een voorstel uit de 

vergadering is om dit op de Website te melden, maar misschien beter om papiertjes rond te 

brengen omdat dit volgens verschillende bewoners deze briefjes beter worden gelezen. 

Volgens onze webmaster wordt de site goed bekeken met 100 a 200 hits per artikel. Als 

laatste wordt er geopperd de jonge gezinnen uit de Waal hiervoor te benaderen.  

11. Kunstwerk 

Er zijn door beeldhouwer Taeke de Jong twee kunstwerken ontworpen waaruit door de 

Algemene Ledenvergadering gekozen kan worden. Als mogelijke plek voor het beeldje wordt 

het ‘pleintje’ bij de kerk genoemd (hiertegen wordt door een aanwezige bezwaar gemaakt op 

historische gronden), maar ook mogelijk is een plek bij het Dorpshuis. De plek is nog niet 

definitief bepaald.  

Om een idee te geven van het ontwerp worden er twee voorbeelden van de beelden 

uitgestald. De keuze wordt voorgelegd: 

1. Steppend meisje 

2. Visser 

3. Geen van beide 

Uit de vergadering klinkt de opmerking dat uit de agenda niet duidelijk was dat er vanavond 

gekozen en gestemd zou moeten worden. Dit wordt onderkend, maar een ruime 



meerderheid van de aanwezigen vindt dit onvoldoende reden om de stemming niet te laten 

doorgaan.  

Uitslag stemming: 

Vóór nr 1: 11 stemmen 

Vóór nr 2: 9  stemmen 

Vóór nr 3: 11 stemmen 

Tilly Leenders stelt voor in de komende De Weelder de mening van de Waalders te peilen. De 

aanwezigen gaan hiermee akkoord. Op voorstel van Maarten Brugge zullen de voorbeelden 

van de beelden 2 weken lang na het verschijnen van De Weelder in Hotel De Waal worden 

tentoongesteld, waar degenen die dat willen ze kunnen bekijken en een oordeel kunnen 

vormen.  

Aldus besloten. 

12. Toekomst Waalder kerk 

Guus Lange en Bert Kooijman volgen de bewegingen in het land m.b.t. de ‘leegloop van 

kerken’: welke bestemming wordt aan de gebouwen gegeven? Zij zijn ook in gesprek met het 

bestuur van de PKN op Texel. Enkele punten uit het overleg m.b.t. de kerk van De Waal: 

- Uitgangspunt is dat de kerk kan (blijven) worden gebruikt voor erediensten, begrafenissen, 

trouwerijen enz; 

- De kerk wordt geen bedrijfsruimte/winkel; 

- Nadruk zal komen te liggen op culturele activiteiten; 

- Er is een aanvraag naar de gemeente om van de kerk een gemeentelijk monument te maken. 

Er wordt een bijeenkomst gepland in de kerk voor bewoners en afgevaardigden van de PKN + 

sprekers, om te praten over de toekomst van de kerk. 

13. 75 jaar Vrede 

Dit feit wordt in De Waal gevierd in de periode van 5-20 mei (daadwerkelijke datum van het 

einde van de oorlog op Texel) met allerlei activiteiten. Kern van de viering is een video 

opname van (oud)Waalders die hun verhalen vertellen over hoe het destijds was en ging 

tijdens de oorlog en de bevrijding. Inmiddels zijn vijf ooggetuigen bereid gevonden hun 

herinneringen op te halen. 

Een greep uit de activiteiten: 

- 5-20 mei: foto/videotentoonstelling in de kerk; film gemaakt door Jaap Eelman m.m.v. 

Anneke Berghuis; 

- 2 mei, 15.00 uur:  verhaal ‘De Poppenspeler van Warschau’; 

- 4 mei na de Dodenherdenking: theatervoorstelling ‘Verhalen om nooit te vergeten’; 

- Vanaf 5 mei: verlichting kerktoren; 

- 20 mei, avond: optreden van de vertellers, met omlijstende muziek door Belinda. 

Punt van aandacht: 20 mei begint het kampeerweekend van De Waal, op Texel. Dit 

kortsluiten met Samantha Kooger (organisatie).  



 

 

 

14. Verlichting Kerktoren 

De Kerktoren zal vanaf 5 mei worden verlicht. Dit is met de omwonende afgestemd. En 

vinden dit over het algemeen geweldig. Het zal verlicht worden binnen beperkte tijden. Het 

is warm wit licht en alleen de kerktoren wordt verlicht. PKN, de Dorpscommissie en de 

gemeente heeft dit akkoord bevonden. Dit is laatst ook meegenomen in de ideeën voor 

Verrijk je buurt, of hier ook aan meebetaald wordt door het Texelfonds is echter nog niet 

bekend. 

15. Herfstmarkt 

De herfstmarkt wordt elk jaar wat minder bezocht en ook de deelname is ieder jaar wat 

minder. We willen graag wat meer levendigheid. Vraag is hoe willen we dat? We hebben de 

mensen van buitenaf altijd willen weren om het echt met Waalders te doen maar de animo is 

toch te klein. Misschien kunnen we ambachtelijke marktlieden wel toelaten met eigen 

gemaakte spullen. Hierover zijn we het niet allemaal eens. 

Er wordt voorgesteld om het te inventariseren en er over na te denken en met ideeën te 

komen. 

16. Rondvraag 

-  Wil van Heerwaarden vraagt hoe het zit met het parkeren op de Bomendiek. De 

auto’s worden overal neergezet behalve op de graskeien die daarvoor juist 

neergelegd zijn. Aart zegt dat dit mag. De voorkeur is dat mensen parkeren op de 

graskeien maar het mag ook op andere plekken in de berm.  Feitelijk is het onjuist 

maar er staat niet dat het verboden te parkeren is. 

- Aart vertelt dat de riolering is vervangen en dat in het Vermaningspad en het 

Hogereind de klinkers keurig zijn teruggelegd alleen bij de kerk is een verzakking. 

Wanneer wordt dit  hersteld? Hij meldt dat als er borden worden geplaatst voor de 

Waalder evenementen dat deze dan allemaal scheef komen te staan. Een kleine 

ingreep zou dit al kunnen verhelpen. 

-  Jan Buis deelt mee dat hij als zestienjarige jongen aan de kerktoren heeft gewerkt bij 

de firma Drijver en het daarom heel mooi vindt dat deze straks in het licht zal staan. 

-  Maarten Brugge heeft een opmerking over de bewegwijzering naar het Centrum van  

De Waal, als je vanaf de Staart het dorp inkomt wordt je er gelijk weer uit gestuurd 

over de Bomendiek. Of hier misschien wat aan gedaan kan worden. 

- Als laatste wordt er nog over de parkeerplekken gesproken die op de Bomendiek 

worden gebruikt voor de betonsteunen die nodig zijn voor het boetje naast de kerk. 

De eigenaar van het boetje wacht op Tatenhove om het te komen doen. 

Er zijn verder geen vragen en om 21.50 uur sluit Guus dan ook de vergadering. 


