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Rust en ruimte bij B&B Paal 21 Texel
Je hele hebben en houden bij elkaar rapen om kilometers verderop in een rustig, pittoresk dorpje een Bed
and Breakfast te beginnen. Voor velen een droom, die
Theo en Ilone van Ophuizen dit jaar waarmaakten. Van
Gelderland verhuisden ze naar Oudeschild, waar ze het
aangekochte pand in rap tempo omtoverden tot Bed
and Breakfast. B&B Paal 21 Texel opende deze zomer,
twee weken na de aankoop. Het paar kijkt terug op een
geslaagd eerste seizoen.
Theo en Ilone woonden al jaren in Millingen aan de Rijn,
nabij Nijmegen, maar besloten vlak voor de zomer van
2016 naar Texel te vertrekken. Het eiland is het stel niet onbekend. “Omdat mijn opa en oma in Oudeschild woonden,
was ik in de schoolvakanties en weekenden vaak op Texel
te vinden”, vertelt Theo. “De week voor Pasen dit jaar zei
mijn 87-jarige vader dat hij ‘vast nooit meer op Texel zou
komen’. Daarop besloten we de paasdagen op het eiland
door te brengen.” Tijdens de korte vakantie kwamen de
plannen voor een verhuizing aan de orde. “We wilden altijd al een B&B starten en hebben ook in de omgeving van
Millingen gekeken”, vertelt Ilone. “Naar Texel verhuizen,
wilden we echter niet zolang mijn schoonouders nog in
leven waren. Maar mijn schoonmoeder zei: ‘Ik ben pas 75,
dat kan nog jaren duren.’ Daarop besloten wij de koe bij de
horens te vatten en te vertrekken.”
In touw
Toen de kogel door de kerk was, ging het snel. “We zijn een
weekje naar Texel gegaan om te voelen hoe het zou zijn
als we hier zouden wonen”, vertelt Ilone. “Voor we er erg in
hadden, waren we huizen aan het bezichtigen. Ook ben ik
die week op de bonnefooi binnengelopen bij de Gollards.
Ik heb altijd in de zorg gewerkt. Toevallig was de locatiemanager aanwezig. We hebben een uur gepraat. Toen we
definitief naar Texel vertrokken, was ik al verzekerd van
een baan.” Op 1 juli kochten Theo en Ilone hun huis aan
de Loodssingel; op 16 juli ging de B&B open. “We kozen
voor Oudeschild, al hebben we ook huizen bezichtigd in
De Koog en Den Burg. Daar vonden we het echter te druk:
de gasten komen hier voor hun rust, net als wij.” Theo en
Ilone waren dag en nacht in touw om – met hulp van familie en vrienden – op tijd klaar te zijn voor de komst van de
eerste gasten. “Twee kamers, de Havenkamer en Vuurtorenkamer, zijn nu af. De Molenkamer hopen we voor 2017
klaar te hebben.”
Zomer
De eerste zomer bij Paal 21 Texel was een goede. “We hebben tot en met half september voor 90 procent vol gezeten”, vertelt Ilone. “Ook de reacties van de gasten waren
positief: iedereen is zeer tevreden, met de persoonlijke
benadering, de rust en de kamers. We vermoeden dat dit
te maken heeft met onze eigen reiservaring en omdat
we goed gekeken hebben naar anderen, zijn we op alles
voorbereid.” De kamers zijn voorzien van eigen toilet en
douche en elke morgen staat een uitgebreid ontbijtbuffet

klaar. Omdat Theo zijn hele leven al op Texel komt, is hij
goed op de hoogte van de omgeving. “Ik maak graag een
praatje en geef advies, wat gewaardeerd wordt. We horen
vaak dat we gastvrij en makkelijk zijn en daar streven we
ook naar. Gasten moeten zich hier op hun gemak voelen.”
Comfortabel
B&B Paal 21 Texel is ook geschikt voor mindervaliden en
ouderen. Zo zijn de bedden van het merk Molenaar, dat
bekend staat om de hoge instap en goede matrassen. “We
krijgen veel complimenten over de bedden”, vertelt Ilone.
“Ik denk dat een comfortabel bed van groot belang is voor
een fijne vakantie: wie goed slaapt, kan extra genieten van
de dag. De Havenkamer is op de eerste etage, maar heeft
lage drempels. Wie de trap wel op kan komen, zit daar dus
prima”, aldus Theo. De Vuurtorenkamer is niet toegankelijk
voor mindervaliden. De Molenkamer, die in aanbouw is,
wordt dat wel. Er wordt binnenkort zelfs een traplift geïnstalleerd.

"Wie goed slaapt, kan extra
genieten van de dag"
Verbouwing
Nu het hoogseizoen is afgelopen en het wat rustiger is in
de B&B, hebben Theo en Ilone tijd om verder te gaan met
de verbouwing. Zo staat een fietsenhok met laadpunten
voor elektrische fietsen op de planning en wil het stel, zodra het oude huis verkocht is, achter in de tuin een paviljoen maken voor de gasten, dat ook prima geschikt zal zijn
voor diverse (familie)activiteiten, workshops en vergaderingen. Als de gastenvertrekken klaar zijn, is de afwerking
van hun eigen slaapkamer aan de beurt. “Gelukkig krijgen
we veel hulp van familie en vrienden”, vertelt Ilone. “Zonder hen zouden we het niet redden. Maar ook de mensen
in de straat bekommeren zich om ons. In onze oude woonplaats hadden we veel sociale contacten, maar het voelt
wel speciaal dat we hier nog maar zo kort wonen en al echt
opgenomen zijn in de gemeenschap. De dag voordat de
B&B open ging, heeft de buurvrouw de hele avond geholpen met schoonmaken. Toen woonden we hier pas twee
weken!” Het ondernemerspaar denkt er dan ook niet aan
om terug te gaan. “We voelen ons hier thuis”, aldus Ilone.
“De natuur is prachtig, je hebt hier alle faciliteiten, mijn
werk is op fietsafstand en als je naar het vasteland wilt, ben
je er met twintig minuten.”
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