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1. Inleiding
1.1. Voorgeschiedenis in het kort
Eind 2012 ontstond het idee: om een zorgcoöperatie op te richten. Er waren zorgen over de toekomst van
de zorg op Texel. De Texelse bevolking wordt ouder, de zorgvraag op Texel neemt toe en de meeste mensen
willen het liefst zo lang mogelijk in hun eigen huis blijven wonen en daar de zorg ontvangen die nodig is.
Er is alleen verzekerde opvang in een verpleeghuis in de provincie, als je intensieve zorg nodig hebt. Of die
opvang in voldoende mate op Texel aanwezig is of zal blijven, staat nog te bezien.
De aangekondigde veranderingen (bezuinigingen) in de zorg veroorzaakten onrust, waardoor we meer zelf
verantwoordelijkheid moeten nemen. Vragen en zorgen die geuit werden vormden de voedingsbodem voor
het ontstaan van Texel Samen Beter.
De coöperatie verdiepte zich in de geldstromen, in de ontwikkelingen in de zorgvraag op Texel en ging in
gesprek met de zorgprofessionals op Texel en aan de overkant. Eerste conclusies waren: probeer invloed te
krijgen op de geldstromen in de zorg en probeer op de schaal van Texel samenwerkingsverbanden tot stand
te brengen. Alleen samen werken op de eilandschaal leidt tot optimale zorgketens, goede taakverdeling en
organisaties die elkaar aanvullen. Dit vraagt in een aantal gevallen om aanpassing van de regelgeving aan de
eilandsituatie in plaats van andersom. En invloed op de geldstromen krijg je alleen als je krachten bundelt,
de macht van het getal.

2. Ons doel
Het doel van de coöperatie is als volgt onder woorden gebracht:

2.1. Statuten art 2 en 3
Art. 2 Het doel van de coöperatie is:
Het voorzien in de belangen, stoffelijk en niet-stoffelijk, van haar leden op het gebied van zorg, door het bevorderen van de
kwaliteit, het aanbod, de betaalbaarheid en toegankelijkheid van zorg op Texel, waarbij zorg wordt gezien als de gehele keten
van preventie, leefstijlbewustzijn, bevorderen van zelfredzaamheid, curatieve zorg en thuiszorg, alles in de ruimste zin des woords.
De coöperatie heeft geen winstoogmerk en kan haar werkkring ook tot niet-leden uitstrekken.

Art. 3 De coöperatie tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
Namens haar leden (mede) invloed uit te oefenen op de ontwikkelingen in het zorgaanbod op Texel
Het, waar nodig, sluiten van overeenkomsten met haar leden ter verkrijging van producten en diensten in het kader van het
bedrijf van de coöperatie
Ten behoeve van haar leden te bevorderen dat zij op Texel zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen
Het bevorderen van zelfregie en wederkerigheid
Het bevorderen van intensieve samenwerking en afstemming tussen de diverse betrokken organisaties en zorgaanbieders
opdat de dienstverlening optimaal wordt georganiseerd op eilandschaal
Het bevorderen van lokaal zorgondernemerschap en lokale werkgelegenheid
De coöperatie kan ter verwezenlijking van haar doel activiteiten onderbrengen in dochtermaatschappijen of andere
rechtspersonen en ondernemingen die al dan niet met haar in een groep zijn verbonden
Al het overige dat bijdraagt aan de doelstelling.
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3. Wat hebben we dit jaar gedaan?
3.1. Algemeen
In november 2020 is Texel Samen Beter verder gegaan met 4 bestuursleden, te weten:
Ingrid Witte
- Voorzitter
Milena Hilstra - Penningmeester
Anne Zegers
- Secretaris
Joost de Veer - Gewoon lid
Het jaar 2021 was een raar jaar. Covid-19 beheerste en nog steeds, ons dagelijks leven en zeker de sociale
contacten (althans het gemis er van). Hieronder geven wij aan welke activiteiten wij toch nog hebben kunnen
uitvoeren in 2021.
Milena heeft samen met Texels Welzijn ondertussen invulling gegeven aan het onderdeel community
building. Dat begint vorm te krijgen. Daar leest u verderop meer over.
Ingrid heeft zich bezig gehouden met de omzetting van een coöperatie naar een vereniging en de dagelijkse
gang van zaken van het bestuur en beantwoording van vragen van de leden.
Anne heeft ideeën over de inrichting van het gezondheidsplein.
Joost heeft contacten warm gehouden.
Dit jaar hebben wij als bestuur ook nagedacht over welke juridische vorm ons TSB verder moet. Gekozen is
om de coöperatie om te zetten naar een vereniging. De reden hiervoor is een puur financiële beslissing. Als
Coöperatie betalen wij jaarlijks vennootschapsbelasting en zijn wij verplicht om een officiële jaarrekening via
een accountant op te laten stellen. Als vereniging hebben wij deze verplichting en kosten niet. Uiteraard blijft
het doel van de vereniging hetzelfde als die van de coöperatie. In de volgende algemene ledenvergadering
zal hierover gestemd dienen te worden.
Inmiddels heeft iedereen met een zogenoemde Texelpolis bericht gekregen dat Univé dat Univé en Texel
Samen Beter geen samenwerkingsverband meer hebben. De reden hiervan ligt in het feit dat de collectieve
voordelen wettelijk niet meer mogen, waardoor er geen voordelen meer zijn voor ons om een zorgpolis aan
te bieden. Tevens waren wij als bestuur veel tijd kwijt aan de vele vragen welke wij kregen, omdat bij Univé
intern men niet altijd goed omging met de vragen van onze leden.

3.2. Gezondheidsplein
Daar zijn we enkele maanden geleden weer ingestapt. De bouwplannen en regelgeving hieromtrent was
voor ons als TSB niet zo interessant. Ook hebben wij ons niet bezig gehouden met de indeling voor de
gebruikers.
Wel voor ons van belang is de inrichting van de centrale hal. Met als reden: hoe houd je in de gaten dat
Positieve gezondheid nog steeds de leidraad is van (toekomstig) handelen binnen de gebruikers van het
gezondheidsplein.
Voor de inrichting van de hal is ook Staats Bosbeheer aangesloten. We denken na over een multifunctionele
ruimte. Van belang is wel dat de inrichting niet geheel voor rekening van de gebruikers van het
Gezondheidsplein komt. Momenteel vult Joost de plek in het overleg in, dat gaat in de toekomst Anne doen.
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3.3. Coalitie Positieve gezondheid
Samen met H. Venema en J. Heerschop zit TSB ( Joost) in het bestuur van de nieuw opgerichte coöperatie
Kern gezond Texel. De bedoeling is dat deze coöperatie het project Gezond Texel 2030 gaat uitvoeren. (zie
bijlage).
Momenteel wordt nog vanuit de coalitie gehandeld (17 leden) maar na werving moet dit overgaan naar de
coöperatie.

3.4. Gezond Texel 2030
Lijn 1 wordt door TSB ondersteund middels Milena, zie bijlage.
Daarnaast was er eind 2020 geen financiering meer voor de projectleider, welke druk bezig was om Positieve
Gezondheid in onze Texelse samenleving te nestelen. Hetgeen tot nu toe middels het project Gezond Texel
2030 gebeurde.
Tevens was er een wisseling van de wacht op directieniveau bij Texels Welzijn, Brigitte Hollands stopte en
hiervoor in de plaats is Mart Stel gekomen.
Onder andere door de bovenstaande gebeurtenissen heeft dit de uitvoering van ons gezamenlijk
gedefinieerde project Gezond Texel 2030 ernstige vertraging opgeleverd. We zijn nu op het punt dat, in
nauwe samenwerking met de gemeente, er weer een mogelijkheid tot doorstart is.

3.5. Overige activiteiten
Er is veel contact geweest met RIVM, een leerproject met enkele andere initiatieven in het land. Daar is tot nu
toe weinig van terecht gekomen daar contacten alleen maar elektronisch waren, terwijl van elkaar leren juist
bij fysieke contacten beter verloopt. Joost was hier bij betrokken.
Milena en Ingrid zijn aanwezig geweest bij de opzet vanuit de gemeente betreffende het IJslands model. De
gemeente neemt hier de lead in, maar zal de overige organisaties betrekken in sparsessies.

3.6. Noodkreet
We zitten in overleg structuren met gemeente, IJslands model, sociaal team, bij het oprichten en inrichten
van het Gezondheidsplein, in het bestuur van coöperatie Kern Gezond Texel, maar dat kost tijd en man/
vrouw kracht. Het huidige bestuur bestaat voornamelijk uit leden met een fulltime baan ernaast, dit brengt
met zich mee dat wij niet in staat zijn om bij al deze overleg structuren aanwezig te zijn.
Om de stem van de burger vanuit Texel Samen Beter te waarborgen, zoeken wij actieve leden, welke willen
deelnemen aan 1 van de vele overleg structuren. Wij zijn vanuit Texel Samen Beter één van de weinige
burgerinitiatieven, welke al een grote stempel hebben gedrukt op beslissingen omtrent positieve gezondheid
op Texel.
Wil je mee helpen om als burger je stempel te kunnen drukken op de gezondheidzorg op Texel, meldt je aan
bij info@texelsamenbeter.nl
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Bijlage

PROGRAMMA
GEZOND TEXEL 2030
INLEIDING
Op Texel is het fijn wonen en werken en dat willen de inwoners in de toekomst graag zo houden. Door de snelle
vergrijzing en relatief ongezonde jeugd staat het eiland voor een aantal forse uitdagingen. Nu in actie komen is
nodig om de leefbaarheid en de beschikbaarheid van (zorg)voorzieningen op het eiland op peil te houden. Door
te focussen op méér gezondheid willen wij ervoor zorgen dat Texel vitaal blijft en iedereen die dat nodig heeft
toegang houdt tot goede zorg. Dit is doel dat wij willen bereiken met het Programma Gezond Texel 2030. Meer
gezondheid gaat wat ons betreft naast lichamelijk en mentaal functioneren ook over kwaliteit van leven, mee
kunnen doen, voor jezelf kunnen zorgen en zinvol bezig zijn. Wij vinden het belangrijk dat er op Texel aandacht is
voor alles wat een mens gezond maakt en houdt. Met als resultaat een samenleving waarin mensen in balans zijn,
langer gezond blijven, gelukkiger leven en naar vermogen mee kunnen doen.

TEXELBREDE SAMENWERKING
Een coalitie van inwoners, gemeente, zorg- en welzijnsaanbieders en andere partijen heeft de handen in 2016
inéén geslagen om te werken aan meer gezondheid voor álle Texelaars. Deze ‘Coalitie Positieve Gezondheid
Texel’ ontwikkelde het programma Gezond Texel 2030. In verschillende actielijnen wordt binnen dit meerjarige
programma gewerkt aan meer gezondheid, voor alle inwoners. Thema’s als preventie, bewegen, meedoen, lekker
in je vel zitten, leefstijl, de juiste zorg op de juiste plaats etc. komen hierin aan bod.

COALITIE POSITIEVE GEZONDHEID

Empowerment trainingen
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AMBITIE
In 2030 is Texel een eiland met veerkrachtige gemeenschappen en vitale inwoners. Mensen weten hoe ze gezond
kunnen blijven en gezond kunnen omgaan met uitdagingen op lichamelijk, emotioneel en sociaal gebied. Mensen
helpen elkaar daarbij. Inwoners, gemeente, zorg- en welzijnsaanbieders en andere partijen, zoals scholen,
verenigingen, ondernemers en werkgevers dragen daar allemaal aan bij, vullen elkaar aan en versterken elkaar.

ORGANISATIE
De Coalitie bestaat uit 17 leden en groeit nog steeds. Iedereen die op Texel wil bijdragen aan de beweging naar
meer gezondheid, kan zich aansluiten bij de Coalitie. In dit platform worden kennis en goede voorbeelden
uitgewisseld. De Coalitie heeft een stuurgroep ingesteld die de regie voert op het programma. Zij laat zich hierbij
ondersteunen door een kerngroep waarbij de stuurgroep wordt uitgebreid met een aantal andere actieve
uitvoerders van het programma. In het programma wordt uiteraard ook samengewerkt met partijen die geen lid
zijn van de Coalitie.
Afhankelijk van het programma-onderdeel en/of actiepunt wordt ondersteuning ingezet vanuit adviseurs/
projectleiders. De stuurgroep bewaakt de uitvoering van de diverse onderdelen van het programma en faciliteert
en stuurt bij waar nodig. Zij kan eventuele knelpunten agenderen op bestuurlijk niveau als het noodzakelijk is
om zaken vlot te trekken. Ook voorziet zij in het realiseren van financiering voor het programma, bijv. door het
aanvragen van subsidies etc. Om de uitvoering van het programma te faciliteren is een rechtsvorm opgericht: de
coöperatie Kern Gezond Texel. De huidige stuurgroep van de Coalitie is het beoogd bestuur van de coöperatie.

PROGRAMMA
Het Programma Gezond Texel bestaat uit 3 Actielijnen. Het is een ‘levend’ document waarin de groei-agenda voor
de beweging naar meer gezondheid wordt uitgewerkt. Het beoogd niet een volledig en definitief actie-programma
te zijn, maar vooral impulsen te geven aan nieuwe ontwikkelingen en bestaande initiatieven te verbinden en te
versterken.
In het kort beoogt het programma met de actielijnen te bereiken dat (1) inwoners weten hoe ze zo gezond
mogelijk kunnen blijven en gezond kunnen omgaan met uitdagingen in hun leven (2) professionals deze beweging
ondersteunen en (3) alle partijen samenwerken aan meer gezondheid op Texel.
Vragen op het gebied van gezondheid (in brede zin) blijven zoveel mogelijk in de ‘nulde lijn’ (dwz in de
gemeenschap) en worden daar beantwoord en bij vragen in het medisch domein (‘eerste en tweede lijn’) zijn
de professionals er op gericht om (zodra dat mogelijk) is een inwoner te stimuleren om de oplossing te vinden
in de nulde lijn. Soms is daarvoor een interventie nodig op het gebied van welzijn, leefstijl, bewegen etc. Alle
partijen op Texel werken samen om deze beweging te faciliteren en richten zich tevens op de preventie van
gezondheidsproblemen. Door deze beweging ontstaat er enerzijds minder (of later) vraag naar zorg en worden
anderzijds mensen met een zorgvraag beter opgevangen in de samenleving. Deze beweging wordt hieronder
pagoschematisch weergegeven.

ACTIELIJNEN
1.

INWONERS

Versterken van gezondheid en veerkracht van
inwoners en gemeenschappen

2.

PROFESSIONALS
Samenwerken aan gezondheid

3.

NETWERK
Netwerkvorming en andere randvoorwaarden
t.b.v. de beweging naar meer gezondheid
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ACTIELIJN 1 ‘INWONERS’
Versterken van gezondheid en veerkracht van inwoners
en gemeenschappen
Deze actielijn richt zich op een vitale samenleving, op het zo gezond mogelijk zijn van mensen en wat ze daaraan
zelf kunnen beïnvloeden. Door het stimuleren van een veerkrachtige gemeenschap kennen mensen elkaar en
kijken ze naar elkaar om. Mensen vragen hulp als ze dat nodig hebben en er is altijd wel iemand dichtbij die
kan helpen. Mensen weten de weg naar wat hen kan helpen of worden op weg geholpen. Naast deze ‘sociale’
leefomgeving kan ook de fysieke leefomgeving bijdragen aan meer gezondheid. Denk aan geluid, luchtkwaliteit,
gezonde voeding en natuurbeleving.

ACTIVITEITEN EN
BETROKKEN PARTIJEN
PUBLIEKSCAMPAGNE

DOEL

PLANNING

Campagne uitvoeren om bewustwording bij de

Nader overeen

Trekkers: TSB (Milena), Texels

inwoners over de beweging naar gezondheid te

te komen in over-

Welzijn, (extern) adviseur(s)

versterken. Hiervoor worden communicatie-

eenstemming

middelen ingezet via diverse kanalen (website,

met de andere

social media, informatieschermen, lokale pers,

plannen.

lezingen, workshops etc).

2022

In de campagne is ook aandacht voor het
ontsluiten en goed vindbaar maken van relevante
informatie, al dan niet dmv een link met het
Texel Kompas (sociale kaart).
Er wordt aangesloten bij de communicatie aanpak
/ adviseur van alle uitvoeringsplannen van de
visie sociaal domein van de gemeente. Inclusief de
bijbehorende incidentele middelen hiertoe.

VERSTERKEN VAN
NETWERKEN
(COMMUNITYBUILDING)
Trekkers: Texels Welzijn, Texel
Samen Beter, Young4ever, Woontij,
Gemeente Texel

Opleveren en start uitvoering Plan van Aanpak
voor netwerkversterking/Communitybuilding.
Gericht op realiseren en/of in stand houden van
sterke, veerkrachtige gemeenschappen.
Bestaande inwonersinitiatieven zichtbaar maken,
versterken en slim verbinden .
Stimuleren nieuwe inwonersinitiatieven.
1e stap hierin is de hierboven genoemde
publiekscampagne, daarna wordt bekeken
welke acties verder nodig zijn.
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2022

OMGEVINGSMODEL VOOR
POSITIEVE GEZONDHEID
EN LEEFOMGEVING
Trekkers: Novalishoeve, Woontij
Huis van Tante Jans, Institute for
Positive Health, Gemeente Texel,

Breder inzetten Omgevingsmodel voor

Gestart in 2020,

Positieve Gezondheid en Leefomgeving o.b.v.

loopt door in

lessons learned project De Tuunen.

2021 en 2022

Kennis gebruiken voor opschaling naar andere
gemeenschappen/wijken op Texel.

Texels Welzijn

En benutten voor uitwerking nieuwe

HOERA HET IS VANDAAG!

Gezondheidsbevorderende activiteit gericht op

Omgevingswet.

Trekkers: Stichting HHIV, Therapie

jeugd: een tweejaarlijkse gezondheidsbeurs voor

Wolf, GGD-HN en basisonderwijs

alle basisschoolleerlingen groep 5-8 over

Tweejaarlijks

preventie d.m.v. Positieve Gezondheid.
Zorgen voor opvolging in het onderwijs.

EILANDSE AANPAK*
Trekker: gemeente Texel

Verbeteren gezondheid jeugd en voorkomen en

Uitgevoerd door

terugdringen alcohol- en drugsgebruik

gemeente Texel
volgens hun

I.s.m.: OSG, Young4ever,
sportverenigingen en cultuur

*dit onderdeel is een focuspunt in het

projectplan

uitvoeringsplan ‘gezond en veilig opgroeien’ van
de visie sociaal domein.

GROEN & GEZOND TEXEL
Trekker: Staatsbosbeheer

Aandacht voor groen en gezondheid, in

Uitgevoerd door

combinatie met een aantal gezonde activiteiten

Nationaal Park

voor de Texelaars.

Duinen van Texel
en Staatsbosbe-

Ook specifiek voor jeugd en ouderen. Aandacht

heer

voor toegankelijkheid van groen voor mensen
met een beperking.

ACTIELIJN 2 ‘PROFESSIONALS’
Samenwerken aan gezondheid
Deze actielijn richt zich op professionals in het medisch en sociaal domein en zorgt ervoor dat mensen met een
zorg- of hulpvraag snel op de juiste plek terecht komen. Professionals richten zich op wat mensen (nog) wel
kunnen en wat voor hen in het leven belangrijk is. Zij voeren hierover ‘een ander gesprek’ met inwoners.
Zij kijken breder dan alleen vanuit hun eigen expertisegebied.
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ACTIVITEITEN EN
BETROKKEN PARTIJEN
GEZONDHEIDSPLEIN
TEXEL
Trekker: De Texelse Apotheek

DOEL
Samenwerking onder één dak met medische

PLANNING
2022 - 2023

en niet-medische disciplines o.b.v. Positieve
Gezondheid met als doel bijdragen aan meer
gezondheid d.m.v. andere aanpak.

Deelnemers: De Texelse Apotheek,
Huisartsenpraktijken Dros-Hoekstra
en ’t Wad, Fysioteam Texel, Omring
Thuiszorg(winkel), Sociaal Team
gemeente Texel, Texels Welzijn,
Starlet Diagnostisch Centrum,
Geriant, GGZ-NHN, Kinderopvang
De Sterrenzanger

BEWEGEN OP RECEPT
Trekker: Sportstichting Texel

Gezondheidswinst voor mensen die

Gestart in 2020,

beweegrichtlijn niet halen.

loopt door in
2021 en 2022.

Werkgroep: Sportstichting Texel,

Uitvoering geven aan projectplan.

Fysioteam Texel, Fysiotherapie
Timmermans, Therapie Wolf,
gemeente Texel

SAMENWERKING
HUISARTSEN OP GEBIED
VAN WELZIJN
Trekker: Texels Welzijn

Gezondheidswinst voor mensen met

Doorlopend

psychosociale hulpvraag d.m.v. inzetten op
meer welbevinden.
Huisartsen verwijzen door naar Texels Welzijn.
2 praktijken hanteren Welzijn op Recept (WOR).

ACTIELIJN 3 ‘NETWERK’
Netwerkvorming en andere randvoorwaarden
t.b.v. de beweging naar meer gezondheid
Voor de uitwerking van het Programma Gezond Texel 2030 vindt er op verschillende niveaus netwerkvorming
plaats. Lokaal, in de gemeenschap, tussen gemeenschappen op inhoud rond bepaalde thema’s en op niveau van
heel Texel. Daarnaast liggen er lijnen naar buiten de regio.
Deze actielijn versterkt en onderhoudt de netwerkvorming die bijdraagt aan de ambitie van het programma.
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ACTIVITEITEN EN
BETROKKEN PARTIJEN
AANSLUITEN TEXELSE
WERKGEVERS EN
ONDERNEMERS
Trekker: Omring

AANSLUITEN TEXELSE
VERENIGINGEN
Trekker: Sportstichting Texel

AANSLUITEN SCHOLEN
Trekker: Therapie Wolf en

DOEL
Samenwerking om vitaliteit en veerkracht van

PLANNING
2022 - 2023

medewerkers te bevorderen. Dmv scholingen,
kennis uitwisselen, innovatie en samenwerking
op het gebied van personeelsmanagement.

Verenigingen dragen bij aan vitaliteit en

2022 - 2023

veerkracht van hun leden. Elke vereniging heeft
een ambassadeur, die is geschoold in Positieve
Gezondheid.

Scholen op Texel dragen bij aan de vitaliteit en

2022 - 2023

veerkracht van hun leerlingen.

Novalishoeve

CONTACT ONDERHOUDEN
MET LOKALE, REGIONALE
EN LANDELIJKE PARTIJEN
Trekker: Omring en TSB

Kennis uitwisselen met o.a. Noordkop Gezond

Doorlopend

voor Elkaar, IPH, RIVM, Alles is Gezondheid, VWS
en NZA. Subsidie (aanvraag & beheer).
Lokaal: Texelzorg overleg, SIGT, adviesraad sociaal
domein, politieke partijen, etc.

REALISEREN
UITVOERINGSPROGRAMMA
GEZONDHEID
Trekker: projectleider

De gemeente besteedt het Uitvoerings-

2022 - 2024

programma Gezondheid (onderdeel visie sociaal
domein) uit aan de Coalitie (/Kern Gezond Texel).
Er wordt een verbinding gelegd tussen het
Programma GT2030 en het regionale programma
Noordkop Gezond voor Elkaar en de 4
gezondheidsvraagstukken uit de landelijke
Gezondheidsnota 2020-2024.

COÖPERATIE KERN
GEZOND TEXEL
Trekkers: bestuur coöp

MONITORING,
DATA-ANALYSE EN
ONDERZOEK
Trekker: GGD Hollands Noorden

Aansluitovereenkomsten vaststellen en afsluiten.

2022

Werven leden.
Ledenvergadering organiseren etc.
Doelgroepen selecteren o.b.v. signalen

Doorlopend

zoals bijvoorbeeld de uitkomst Regiobeeld
en Gezondheidsmonitor.
Effecten programma monitoren op basis van
bestaande databronnen, o.a. Gezondheidsmonitor.

11

Contact

E info@texelsamenbeter.nl
W www.texelsamenbeter.nl
Postadres:
Zorgcoöperatie Texel Samen Beter u.a.
Duinroosstraat 13
1796 BJ De Koog

