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Met elektrische offroad-rolstoel bereik je ook uitkijkpunt op duin

Met Cadweazle het bos in
Op het strand kon het al,
maar nu kunnen mensen met een rolstoel ook
lekker door het Texelse
bos rijden. Dankzij de
Cadweazle is het zelfs
mogelijk om het uitkijkpunt op het duin bij het
Turfveld te bereiken.

Anja Roubos

a.roubos@mediahuis.nl

Den Burg n Dat laatste dan wel met
een beetje moeite, merkt Judith Sanders, die de elektrische offroad-rolstoel dinsdag uitprobeert. Boswachter Anna Sprenkeling verklaart zich
meteen bereid om te bekijken wat er
te doen is aan een hekje en boom die
toch wat in de weg staan. De Cadweazle is tenslotte 1,20 meter breed.
,,Hij heeft een grote draaicirkel. Je
moet eerst een rondje rijden, weten
hoe hij werkt’’, zegt Sanders.
Ze is bestuurslid van SIGT, de
stichting die Texel toegankelijker
wil maken. Voorzitter Gerard Kruithof noemt de omgeving van het
Turfveld een fantastische plek om
met de Cadweazle het bos in te gaan,
ook omdat er veel brede paden zijn.
Hij verheugt zich al op de routes die
Staatsbosbeheer hiervoor gaat samenstellen.
Boswachter Anna Sprenkeling en
stagiaire Sabrina Veldman gaan direct in overleg met Naomi Hin, de
exploitant van Bospaviljoen Het
Turfveld. Ze hebben een leuk rondje
van een uur en eentje van zo’n twee
uur in gedachten. Naomi’s vader Peter Hin heeft al een garage voor de
rolstoel gebouwd.
De familie Hin werkt belangeloos
mee, net als de strandpaviljoens
waar de overige rolstoelen te huur
zijn en andere Texelse bedrijven, zoals garage Dros die voor onderhoud
en vervoer zorgt.

Zes stuks
Met de Cadweazle bij het Turfveld
zijn er nu zes elektrische offroadrolstoelen op het eiland beschikbaar. Twee stoere elektrische strandhoppers bij Paal 17 en 28, en nog drie
Cadweazles bij Paal 17, 28 en 20.
Die laatste locatie, bij strandpaviljoen Bries 20, is ook nieuw. ,,We hadden het al eerder geprobeerd bij Paal
20. Maar nu het nieuwe paviljoen
van Bries jaarrond is geopend, is het
eindelijk mogelijk’’, zegt Jan Wolter
Timmerman. Met Stichting Duindorp Texel is hij al jaren bezig om

Judith Sanders van SIGT test de nieuwe elektrische offroad-rolstoel. SIGT is een stichting die Texel toegankelijker wil maken.
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Waarschijnlijk
zijn wij de enige
stichting die
deze rolstoelen
verhuurt.
Met dank aan
onze sponsors

badplaats De Koog te verbeteren.
,,We zijn heel blij met de Cadweazle.
Er is zeker vraag naar bij dit strandslag, een belangrijke route in De
Koog.’’ Het verharde pad is daar heel
geschikt om met de rolstoel het
strand op te gaan.
Gerard Kruithof kreeg laatst nog
een berichtje van een vrouw die heel
dankbaar was dat ze door het initiatief van SIGT voor het eerst in veertig jaar weer naar het strand kon. Hij
is ervan overtuigd dat de bosrolstoel
ook een succes gaat worden.
,,Er worden op meer plekken elektrische strandrolstoelen verhuurd,
meestal door de gemeente. Maar
dan zijn er niet zoveel rolstoelen als
op Texel. En waarschijnlijk zijn wij
de enige stichting die het zelf doet.
Met dank aan onze sponsors. Want
we kunnen het doen zonder gemeenschapsgeld. Zo’n strandhopper kost ons toch 23.000 euro, een

Cadweazle 11.000 euro’’, vertelt hij.
Als stichtingsbestuur met een
groot aantal ervaringsdeskundigen
weet je nu eenmaal beter wat nodig
is. ,,Een bestuurslid met een visuele
beperking heeft ervoor gezorgd dat
er geleidelijnen in de nieuwe sporthal zijn aangebracht. We zijn ook
bezig met het moeilijk bereikbare
pad naar strandpaviljoen Paal 9.
Daar is een mooi invalidentoilet,
maar je kunt er niet komen’’, zegt
Kruithof droog.

Minder steil
Eigenaar René Jager werkt in overleg met het hoogheemraadschap al
aan een minder steil pad. Er is voor
SIGT ook nog werk te doen in
nieuwbouwwijk De Tuunen, waar
de halfverharde paden moeten worden aangepakt. Bij de herinrichting
van park de Wezentuin in Den Burg
lijkt het in één keer goed te gaan.
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We zijn ook
bezig met het
moeilijk
bereikbare pad
naar
strandpaviljoen
Paal 9

Twee jaar cel voor verkrachting van vrouw in trein
Jeannine Verhagen

Den Helder n De rechtbank in
Alkmaar veroordeelde dinsdag
de 45-jarige C. G. uit Roemenië
tot twee jaar celstraf voor het verkrachten van een vrouw in de
trein van Den Helder naar Anna
Paulowna.
Dat gebeurde op 13 november vorig

jaar in de ochtendspits. Het 39-jarige slachtoffer, die zei G. niet te kennen, was een landgenote van de
man.
G. versperde de vrouw de weg
toen hij naast haar zat in het portaal
van de trein. Getuigen hoorden de
vrouw roepen en schreeuwen van
angst toen ze door haar landgenoot
werd belaagd en met zijn vingers
verkracht.

Roemeense in
portaal belaagd
door landgenoot
tijdens ochtendspits

De rechtbank gaat ervan uit dat
het feit een beangstigende, vernederende en kwetsende ervaring moet
zijn geweest voor het slachtoffer. G.
moet het slachtoffer vijfduizend euro betalen.
De verdachte zei twee weken terug tijdens de zitting dat hij er geen
herinneringen meer aan had doordat hij drugs had gebruikt in Amsterdam.

De man was aan lagerwal geraakt
en vertelde dat hij in Roemenië zaken had, maar dat hij berooid werd
na zijn echtscheiding. Hij hoorde de
uitspraak van de rechtbank online
aan via een videoverbinding met de
rechtbank en toonde geen emotie.
Het slachtoffer is zwaar getraumatiseerd door wat er met haar in de
trein is gebeurd. Zij is teruggekeerd
naar haar geboorteland.

