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AAN- EN VERKOOP
ONROEREND GOED
HUUR EN VERHUUR
TAXATIES EN ADVIEZEN

Overweegt u de verkoop van uw huis,
belt u ons gerust voor een vrijblijvend gesprek.
Wellicht kunnen wij u verder helpen.
KOGERSTRAAT 57, DEN BURG

INFO@TEXELVASTGOED.NL

TEL.: 0222 - 313025

WWW.TEXELVASTGOED.NL

GARAGE DROS
Bar/Zaalverhuur/Snackbar
Info 0619749159

Oorsprongweg 3, 1795 LA De Cocksdorp • Tel. 0222-311611
info@garagedrostexel.nl • www.garagedrostexel.nl

RUIM ASSORTIMENT ELEKTRISCHE FIETSEN!

Gazelle·Batavus·Sparta·Cannondale·Koga·Cortina·Giant

Lokale producten uit een ambachtelijk keuken…
Karin van Dompselaar en René Remmers
info@topido.nl
www.topido.nl
Kikkertstraat 23
1795AA De Cocksdorp
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Nikadel 60 De Koog · Kikkertstraat 3 De Cocksdorp · 0222 316432
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Maatregelen om stapeling van zorgkosten tegen te gaan
baar te maken, waaronder het abonnementstarief voor
de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de
verlaging van de vermogensinkomensbijtelling voor de
Wet langdurige zorg (Wlz). Het is de bedoeling dat beide
maatregelen met ingang van 2019 van kracht worden.

De ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) kost vanaf 2019 €17,50 per vier
weken voor iedereen. Daarnaast wordt de vermogensinkomensbijtelling voor de Wet langdurige zorg (Wlz)
verlaagd van 8% naar 4%. Deze en meer maatregelen
neemt het kabinet om de zorg en ondersteuning betaalbaar te houden voor mensen die te maken hebben
met verschillende soorten van eigen bijdragen in de
zorgwetten.

Eerder dit jaar werd al het percentage van het inkomen
dat meetelt voor de berekening van de eigen bijdrage in
de Wet langdurige zorg (Wlz) verlaagd van 12,5% naar
10%. Ook heeft het kabinet al besloten om het eigen risico voor de zorgverzekering te bevriezen tot en met 2021
en is het kabinet voornemens om de bijbetalingen voor
bepaalde geneesmiddelen te maximeren op € 250 per
jaar.

Abonnementstarief
Met de invoering van het abonnementstarief voor de
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gaan
huishoudens die gebruik maken van een Wmo-voorziening een vast tarief van €17,50 per vier weken betalen,
ongeacht inkomen, vermogen of gebruik. Het abonnementstarief is een maximumtarief.
Er blijft ruimte voor gemeenten om een lagere eigen
bijdrage vast te stellen, bijvoorbeeld als er sprake is van
mantelzorg of voor huishoudens met een minimuminkomen. Het abonnementstarief maakt de uitvoeringspraktijk bovendien een stuk eenvoudiger. Het voorkomt
bureaucratie en administratieve rompslomp en leidt
daardoor tot een soepeler proces en minder fouten.

Stapeling zorgkosten voorkomen
Veel mensen die een eigen bijdrage betalen voor maatschappelijke ondersteuning of langdurige zorg maken
ook het eigen risico geheel of gedeeltelijk op of moeten
bijbetalen voor onder andere geneesmiddelen. Deze
stapeling van zorgkosten kan soms oplopen tot honderden euro’s per maand.

Vermogensinkomensbijtelling langdurige zorg
Om de zorgkosten verder te beperken wordt vanaf
2019 de vermogensinkomensbijtelling voor de eigen
bijdragen in de Wet langdurige zorg (Wlz) gehalveerd
van 8% naar 4% van het vermogen. Door deze maatregel hoeven mensen, waaronder veel ouderen in verpleeghuizen, minder op hun vermogen in te teren om
de eigen bijdragen te betalen.

Het kabinet neemt daarom een reeks van gerichte maatregelen om voor iedereen de zorg en ondersteuning
die zij nodig hebben beschikbaar te houden en betaal-

Belastingservice Seniorenvereniging Texel
Leden van de seniorenvereniging Texel kunnen hulp
krijgen bij het invullen van de belastingaangifte en toeslagen. U heeft daarvoor wel een DigiD code nodig.

De invullers zijn Marijke Otten, Martin Baars en Eveline
Keijser. Door de invuller wordt een kleine onkostenvergoeding in rekening gebracht (14 euro per aangifte, per
persoon).

U wordt thuis bezocht. Leden die eerder gebruik maakten van deze service worden gebeld in februari. De belastingaangifte inkomstenbelasting over 2018 kan vanaf
1 maart tot en met 30 april 2019 ingestuurd worden. De
aanvragen voor huursubsidie en/of zorgtoeslag kunnen
het hele jaar ingestuurd worden.

Voor informatie en hulp bij het invullen kunt u bellen
met coördinator Marijke Otten, tel. 0222-327010, Martien Baars, tel. 0222-317716 of Eveline Keijser, tel: 0222365969.
Marijke Otten

3

16789.indd 1

1/14/2019 9:20:10 AM

Verantwoordelijk maar niet aansprakelijk
Wat is er toch aan de hand met de top van onze samenleving. Steeds weer opnieuw berichten de kranten hoe het misgaat bij multinationals, banken en
maatschappelijke organisaties. Het UWV sloot de
ogen voor frauderende Polen die met uitkering en al
maandenlang vakantie vierden in hun thuisland. De
top van ING keek weg terwijl de signalen van witwassen zich opstapelden. Shell beweerde met droge ogen
dat zij belasting betaalde conform de Nederlandse regels, maar wist die regels zo te manipuleren dat het
bedrijf al jaren geen cent winstbelasting meer betaalde. Unilever en Shell trokken gezamenlijk op in hun
strijd voor de afschaffing van de dividendbelasting.
Topman Paul Polman van Unilever eiste deze afschaffing zelfs als tegenprestatie voor het vestigen van het
hoofdkwartier van het bedrijf in Rotterdam. Premier
Rutte toonde zich wel heel gevoelig voor de eis van
Polman toen hij de afschaffing erdoorheen probeerde te drukken, tegen zo’n beetje heel Nederland in. In
Maastricht werden VMBO-leerlingen de dupe van een
falend schoolbestuur maar bestuursvoorzitter André
Postema weigerde op te stappen en werd zelfs herbenoemd totdat een meer dan kritisch inspectierapport
hem uiteindelijk toch te veel werd.

niet aansprakelijk. Bestuursvoorzitter Bruno Bruins van
het UWV was de eerst verantwoordelijke voor de Polenfraude en tal van andere misstanden bij het UWV,
maar Bruins zweeg in alle talen, mede omdat hij net
in die tijd het UWV kon verlaten voor zijn promotie tot
minister voor Medische Zorg, in welke functie hij medeverantwoordelijk is voor het faillissement van het Slotervaartziekenhuis en de IJsselmeerziekenhuizen.
Elke werkloze uitkeringsgerechtigde weet dat de kleinste fout bij het invullen van papieren ernstige consequenties kan hebben zoals een korting of zelfs het stopzetten van de uitkering. Maar bestuursvoorzitter Bruins
werd niet aansprakelijk gesteld, maar integendeel, beloond met een ministerschap.
Bestuursvoorzitter Ralph Hamers van ING bood verontschuldiging aan voor het falend toezicht bij ING maar
besloot wel te blijven zitten waar hij zat. De boete van €
776.000,- die de staat oplegde, ging aan Hamers voorbij
maar werd betaald uit de winst en daarmee dus door
de klanten van ING. Diezelfde Hamers was eerder het
middelpunt van een controverse omdat de Raad van
Toezicht onder leiding van voormalig Shell-topman Jeroen van der Veer meende dat het salaris van Hamers
opgekrikt diende te worden van 1,8 miljoen euro naar
drie miljoen euro. Een verhoging die onhoudbaar werd
toen er een storm van protest opstak van rekeninghouders en personeel die al jaren geen cent verhoging van
hun salaris gezien hadden.
Bestuursvoorzitter Paul Polman is met elf miljoen euro
per jaar (!) ook zo’n grootverdiener die zijn salaris al
lang niet meer verdient maar gewoon krijgt. Hij staat
bekend als de man die Unilever wil verduurzamen en
vergroenen, maar natuurlijk nooit meer dan het bedrijfsbelang toestaat. Maar dat laatste zegt hij er nooit
bij. Toen hij zijn toezegging aan premier Rutte over de
verplaatsing van het hoofdkwartier van Unilever naar
Rotterdam onder dwang van de Britse aandeelhouders
moest intrekken, bleek hij zijn hand overspeeld te hebben. Op korte termijn zal hij zijn functie overdragen aan
een nieuwe topman. Hij bleek te weinig voeling te hebben gehouden met de aandeelhouders, werd verantwoordelijk gesteld, maar niet aansprakelijk.
Met het salaris dat Polman en andere topmannen (het
zijn helaas vrijwel altijd mannen) verdienen is min of
meer gedwongen opstappen vervelend, maar nooit een
echt probleem, omdat zij voor de rest van hun leven
toch al binnen zijn. Dat is het grote verschil met hun
werknemers, die bij onvoldoende functioneren ontslagen worden, waarna zij zich mogen melden bij het UWV
voor een belangrijk lagere uitkering.

Falend beleid en falend toezicht
Wat al deze schandalen verbindt, is de weigering van de
hoofdpersonen om persoonlijke conclusies te trekken
voor het falen van het beleid waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Zij voelen zich wel verantwoordelijk, maar
4
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drijven en een toenemend verlies van contact met de
omringende samenleving, het zijn de ingrediënten die in
Frankrijk hebben geleid tot de opstand van de ‘gilets jaunes’, de gele hesjes die we inmiddels ook in Nederland
zien opduiken. Het is de opstand van de gewone man
en vrouw tegen de elite die zich niets aantrekt van hun
verarming.

Wat te doen?
Hoe kunnen we uit deze vicieuze cirkel van verrijking
enerzijds, en verarming anderzijds komen, zonder de gewelddadigheden die het gele hesjes protest ontsieren. Ik
noem enkele mogelijkheden.
Topmannen niet langer marktconform belonen, waarbij alleen gekeken wordt naar wat andere topmannen
verdienen maar belonen in redelijke verhouding tot het
personeel, dat evenzeer bijdraagt aan het welslagen van
een bedrijf.
Raden van Toezicht dienen op grotere afstand en onafhankelijker van de bestuurlijke top te staan. Nu is het een
‘old boys network’ dat elkaar de bal toeschuift en elkaar
de hand boven het hoofd houdt.
Afschaffen van bonussen die een perverse prikkel zijn
om alles op meer winst te zetten. Beter is het systeem
van winstuitkering in gelijke mate voor iedereen die eraan heeft bijgedragen, van schoonmaker tot directeur.
Meer erkenning van het midden- en kleinbedrijf als motor van de economie. Op Texel bijvoorbeeld zijn geen
multinationals actief maar floreert de economie door de
inzet van kleine en iets grotere bedrijven.
Leg het aandeelhouderskapitalisme, dat uitsluitend gericht is op winst, aan banden. Ten gunste van een meer
evenwichtige verhouding tussen winst, werknemersbelangen, duurzaamheid, milieu en eerlijke handel.

Ook bij Shell hebben ze de mond vol over verduurzamen
en vergroenen, maar in Groningen weten ze wat dat betekent. Bodemdaling, verzakkingen en talloze aardbevingen, naast grote schades aan huizen en gebouwen, psychische onzekerheid en angst. Maar Shell geeft zo weinig
mogelijk thuis en probeert alle ellende op de NAM af te
schuiven. In de afgelopen halve eeuw heeft Shell enorm
verdiend aan het Groningse gas maar voelt zich niet aansprakelijk voor wat er in Groningen gebeurd is. Hetzelfde
zien we gebeuren in Nigeria waar enorme vervuiling is
ontstaan, maar Shell wast zijn handen in onschuld. Niet
Shell vervuilt, maar ‘illegale kapers en andere profiteurs’.
Bij Shell draait alles om verdienen en pas onder grote
maatschappelijke druk wordt er hier en daar een beetje
bijgedraaid.

De opstand van de gele hesjes
Ralph Hamers en Paul Polman staan model voor al die
topmannen die megasalarissen verdienen, maar te vaak
ook hun bedrijf hebben beschadigd. De banken zijn hiervan het meest sprekende voorbeeld. Drie systeembanken (ABN Amro, ING en SNS Bank) moesten nog geen
tien jaar geleden door de staat (lees: de belastingbetaler,
wij met zijn allen dus) gered worden van de ondergang.
De andere systeembank (Rabobank) werd bestraft met
een enorme boete vanwege rommelen met de Liborrente. Je zou zeggen dat de banken hun lesje geleerd hebben maar niets is minder waar. De banken hebben niets
geleerd en zijn onbekommerd weer overgegaan tot de
orde van de dag, betalen megasalarissen en megabonussen en stellen niet de dienstverlening aan de klant
centraal, maar uitsluitend de winst. Veel economen
waarschuwen inmiddels voor de volgende crisis.
Obscene salarissen aan de top, winstmaximalisatie ten
koste van werknemers en samenleving, belastingontwijking en -ontduiking door multinationals en grote be-

Er zijn meer mogelijkheden te bedenken maar dat voert
te ver binnen het bestek van dit artikel. Voor dit moment
is het voldoende om te beseffen dat onze economie echt
anders en beter georganiseerd kan worden dan nu gebeurt.
Kees Dekkers
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Kerstbuffet 2018 … het duurde iets langer
Hierna kwam dan toch het hoofdgerecht en werd het lopend buffet
geopend. deze gang bestond uit gebraden kipfilet met een ananas- /
kerriesausje en een hartige jus.
Waarbij men kon kiezen uit winterpeen met mais en peterselie, sperzieboontjes met ui en champignons
en gemengde salade. Vrijwel iedereen koos voor een combinatie, aangevuld met gebakken krielaardappelen.

Op 14 vrijdag 14 december 2018
organiseerde Seniorenvereniging
Texel in het Eierlandsche Huis een
kerstbuffet (een gedeeltelijk lopend
buffet in kerstsfeer).
Er namen ruim 100 leden deel aan
dit kerstbuffet, waarbij de muziek
werd verzorgd door Kees Geense en
Frans Kearcher.

Het liep iets uit
Bij aankomst kregen de gasten een
welkomstdrankje. Het voorgerecht
bestond uit een Paté Royale, die
door de vrijwilligers was opgemaakt
en werd uitgeserveerd. Na het voorgerecht droeg Dirk Haker een kerstverhaal voor.
Daarna was het wachten op het
hoofdgerecht. Maar dat duurde iets
langer dan in de planning was opgenomen. Blijkbaar een kleine miscommunicatie want in plaats van
kwart voor vijf werd het om kwart
voor zes aangeleverd.

Support Rob
Maar daarmee was het extra uur nog
niet om. Aangezien de alcoholische en non-alcoholische versnaperingen
aan de hand van consumptiemuntjes
werden verstrekt, stelde de penningmeester voor daar per persoon twee
muntjes aan toe te voegen. Iets later
werd er vanuit de zaal opgemerkt
dat een flink aantal mensen dan wel
muntjes over zouden houden.
Er werd voorgesteld om de overgebleven muntjes aan het eind van de
avond te verzamelen en de geldswaarde te storten in het crowdfunding project ‘Support Rob’. Dit voorstel werd unaniem aanvaard. Ook op
een tweede opmerking uit de zaal,
dat het natuurlijk niet bij consumptiemuntjes hoefde te blijven, reageerden de aanwezigen positief.

Het toetje werd was weer door de
vrijwilligers verzorgd en werd uitgeserveerd. Het bestond uit een ‘Toffe
peer’ (een rechtop staande, in een
chocoladebodem vastgezette gestoofde rode peer, omringd door gegarneerd ijs. Tot slot verzorgden en
serveerden de vrijwilligers de traditionele koffie of thee met amaretto.

585 euro
Aan het eind wenste de voorzitter de
deelnemers prettige kerstdagen en
een gelukkig nieuwjaar en wees nogmaals op de schaal voor de muntjes
en andere giften die bij de uitgang
was neergezet.
Na telling kon de penningmeester
meedelen dat er een bedrag van €
585,00 op de rekening van Support
Rob kon worden bijgeschreven.
Tekst en foto’s Willem Vlas

De aanwezigen wisten het extra uur
echter prima te overbruggen. Ria
Kooi opende de rij met het voordragen van een oudejaarsvertelling,
Carla Bakker diepte uit internet nog
een kerstvertelling op en Marijke
Otten sloot af met een leuke voordracht.
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LETS TEXEL, duurzaam en relaxt ruilen met boetjes
maar wel met jaarlijks een eigen bijdrage in de vorm van
een kleine boetjes-contributie. Ze werden lid omdat de
gedachtegang achter LETS aansprak. Met het verhandelen van goederen voor hergebruik geef je spulletjes die
jezelf niet gebruikt een tweede leven en de diensten die
je voor elkaar doet zijn een eigentijdse variant op het
geven en ontvangen van burenhulp. Boetjes zijn daarbij
geen doel maar een middel, ze maken het makkelijker
om evenredig te kunnen ruilen en om bij anderen voor
hulp aan te kloppen. LETS is ook een plek om aan de
slag te gaan met wat je leuk vindt en om te experimenteren met je talenten. Een workshop kerstkaarten geven, jutkunst maken en verkopen, een spelletjesavond
organiseren, samen buikdansen of een brainstorm-tea
rond een thema, noem maar op. Alles kan. Al doende
ontmoet je andere leden van LETS Texel. Je doet een
klus bij de één of haalt een artikel af bij de ander. Je
blijft hangen voor koffie en voor je het weet ontmoet je
verrassende, interessante mensen die je anders waarschijnlijk nooit tegen zou komen. Je ontdekt wie jou
waarmee kan helpen en wie jijzelf kunt helpen. Soms
lotgenoten. Of reisgenoten voor museumbezoek. Of
mensen die je aan het denken zetten. Of…..

LETS Texel is een sociaal netwerk voor het ruilen van
diensten en goederen, zonder geld. De leden verhandelen onderling dingen zoals klussen in huis, hulp bij
belastingaangifte of vervoer naar De Hamster, en gebruiken daarbij ‘boetjes’ als betaalmiddel. LETS staat
voor Local Exchange & Trading System. LETS Texel is
een van de ongeveer 80 LETS-kringen in Nederland.
Soms wordt een markt georganiseerd maar verder
ruilen de leden via twee Facebookpagina’s die alleen
voor hen toegankelijk zijn. Op de één verhandelen zij
diensten, op de ander (eigen) goederen voor hergebruik. Handelsactiviteit, dat wil zeggen boetjes verdienen en weer uitgeven, is de motor van het systeem.
Een boetje is niet gekoppeld aan geld maar voor het
gemak kun je zeggen dat één boetje staat voor één
euro, en dat het uurtarief zeven boetjes is. Echter,
uiteindelijk bepaalt ieder zelf de prijs van zijn/haar
aanbod. Boetjes overmaken gebeurt digitaal via de
LETS-website, na inloggen. De kerngroep en incidentele ‘denktank’ groepjes leiden de voortgang binnen de
ruilkring, die daar tijdens de jaarlijkse ledenvergadering ook gezamenlijk over praat.

Vraag en aanbod
Wat er binnen LETS Texel zoal verhandeld wordt lees je
op de website www.letstexel.nl. Hier alvast een kleine
greep: hulp bij tuin- en schoonmaakwerkzaamheden,
overnachtingsmogelijkheden, gitaarles, culinaire producten, teksten schrijven en corrigeren en zelfgemaakte tuin- en woonaccessoires. Maar er is meer, naast
dit aanbod op de site wordt eigenlijk alles gevraagd en
aangeboden waaraan behoefte is. Wasjes draaien, een
winkelhaak herstellen, hulp bij het stylen van een tienerkamer, advies over het leggen van plinten, een uurtje poseren, noem maar op.

Nieuwsgierig naar meer?
Voel je je aangesproken en ben je nieuwsgierig naar
meer? Neem dan gerust contact op. Tijdens een kop
koffie of thee leggen we graag verder uit hoe LETS Texel
werkt, helemaal vrijblijvend natuurlijk. Bel of mail daarvoor met Pieternel Geurtz, tel. 06 38749013, e-mail:
p_geurtz@hotmail.com) Voel je je aangesproken en
wil je lid worden? Neem ook dan contact op. Stuur een
mail naar info@letstexel.nl. We nodigen je uit voor een
startgesprek met informatie, vragen en kennismaken
met de LETS-er die het eerste jaar je maatje is en je verder wegwijs maakt als je dat wilt. De contributie voor
lidmaatschap bedraagt eenmalig 10 euro plus maandelijks één boetje.

Over de leden
Binnen LETS Texel draait ieder van de 36 leden mee
op de manier die bij hem of haar past. Met regelmaat
of wat minder. Met verschillende soorten transacties,

Pieternel Geurtz
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Laat uw gebouw onze zorg zijn

Duin Bouw

Spinbaan 11, 1791 MC Den Burg
0222-312386
www.duin-bouw.nl

LOSLATEN VAN VASTGEZETTE EMOTIES!

Zit u ergens mee?

Zonder medicijnen maar met etherische oliën.

Heeft u vragen over opvoeding en opgroeien, mantelzorg, langer zelfstandig thuiswonen, werken of geld?
Bij het Sociaal Team Texel kunt u terecht met al uw
vragen op het gebied van werk en inkomen, zorg en begeleiding.
U kunt ons bereiken via telefoonnummer 14 0222 of
via www.texel.nl/sociaalteam.

Kom in de AROMA DOME

Liever persoonlijk contact?
Dan kunt u een afspraak maken.

Ik kan ook naar u komen • Tel. 06 - 1264 7553 • www.riatexel.nl

Dagelijks handgemaakte
verse bonbons

MARTIN TROMP

JUWELIER

Waalderstraat 25
1791 EB Den Burg
Tel. 06 - 22 376 222
info@chocolaterie-smidt.nl

Weverstraat 34

www.chocolaterie-smidt.nl

Den Burg

SLIJTERIJ-WIJNHANDEL

DE WIT

KALVERBOER
KOOT
Oosterend
Vlamkast 15 - Oudeschild
tel. 0222-314515

Weverstraat 18, 1791 AD Den Burg, Tel. 312134

0222-315555

Rondritten
TAXI
Familie-uitjes

WMO-vervoer
Taxi, WMO-vervoer,
Vervoer vervoer
mindervaliden
mindervaliden en
dé partner in touringcarvervoer
Dé partner in touringcarvervoer
Touringcarbedrijf TEXELTOURS
Heemskerckstraat 31, 1792 AA Oudeschild
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Taxi- en touringcarbedrijf TEXELTOURS
Heemskerckstraat 31
1792 AA Oudeschild - Texel
¢

Tel. 0222 315 555

¢

E-mail: info@texeltours.nl

¢

www.texeltours.nl
E-mail: info@texeltours.nl
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Uitnodiging ‘Dag van de Texelse vrijwilliger’
houder Sander van Knippenberg.
Waarna er ‘s middags van 16.00 17.00 uur (’s avonds 21.00 - 22.00
uur) een informeel samenzijn met
een hapje en een drankje wordt gehouden. We nodigen Texelse vrijwilligers graag van harte uit onze gast
te zijn bij deze unieke voorstellingen!

Berry Speelt op zondag 3 maart
2019. Maar alleen voor onze Texelse vrijwilligers! Ieder jaar wordt in
Nederland de ‘Dag van de vrijwilliger’ gevierd als waardering voor de
vrijwillige inzet van mensen binnen
onze samenleving. Zo ook op Texel.
Want zonder onze vrijwilligers zouden welzijn, zorg, cultuur, toerisme,
kunst, sport, natuur, onderwijs,
muziek, media, politiek etcetera er
op ons eiland heel anders uitzien.
Dit jaar heeft Texels Welzijn Berry
Lussenburg en Jeroen Ras bereid gevonden om op zondag 3 maart hun
theaterrestaurant De Toegift in Den
Hoorn gastvrij open te stellen voor
onze Texelse vrijwilligers en hen te
trakteren op een speciaal optreden
van niemand minder dan… Berry
zelf! Een unieke kans dus om de cabaretier Berry op zijn eigen podium
te zien spelen.

Op zondag 3 maart kunt u kiezen uit
een middag- of avondvoorstelling:
We starten ‘s middags om 14.30 uur
(’s avonds om 19.30 uur) met een
inloop met koffie of thee. Het programma ‘BERRY SPEELT’ begint na
een opening door Brigitte Hollands
(Texels Welzijn) ‘s middags om 15.00
uur (’s avonds om 20.00 uur) en
wordt telkens afgesloten door wet-

De toegang is gratis. Maar in verband met het maximaal aantal deelnemers (110 per voorstelling) moet
u zich wel aanmelden vóór vrijdag
25 februari via de link; https://texelswelzijn.nl/aanmelden. Als u hulp nodig heeft bij het aanmelden, bel dan
naar Texels Welzijn, 0222-312696
of loop even binnen in De Buureton
(Beatrixlaan 43, Den Burg) of tijdens
de wekelijkse inloopspreekuren van
Texels Welzijn in ieder dorpshuis op
Texel. De viering van de ‘Dag van de
Texelse vrijwilliger’ wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente
Texel.

Informatie over contributie Seniorenvereniging
Tijdens de op 4 november jl. in
sporthal ‘Ons genoegen’ gehouden
Woonbeurs was ook Seniorenvereniging Texel vertegenwoordigd.
We konden dan ook een flink aantal nieuwe leden inschrijven. Tijdens die beurs werden een tweetal
vragen gesteld, waarvan het bestuur aanneemt dat de antwoorden daarop ook voor andere leden
nuttig zijn.

Bestaande leden: als er een automatische machtiging is verstrekt,
wanneer wordt de contributie
dan afgeschreven?
Normaal gesproken zou men kunnen verwachten dat de contributie
over het lopende boekjaar in de
maand januari wordt afgeschreven.
Nu is het contract tussen de Rabobank Texel en de Seniorenvereniging echter zo opgesteld dat ieder
volgend jaar de contributie minimaal een dag later geïncasseerd
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dient te worden. Voor het boekjaar
2019 is er hierdoor een situatie ontstaan dat incasso van de contributie
over 2019 niet eerder dan in maart
2019 geregeld zal kunnen worden.
Het bestuur heeft plannen om in
overleg met de bank een ander
contract op te laten stellen. Dit gaat
voor 2019 echter niet meer lukken.
Zodra er in samenspraak met de Rabobank wel in januari geïncasseerd
zal kunnen worden, zal het bestuur
de leden daar uiteraard tijdig van op
de hoogte stellen.

Nieuwe leden: als je in de loop
van het jaar lid wordt, moet je
dan de volle contributie betalen?
Nee, dat heeft de algemene ledenvergadering van de vereniging in
artikel 4 van het huishoudelijk reglement op de volgende manier geregeld:
Leden die zich aanmelden in de
maanden januari, februari en maart
betalen voor dat jaar 3/3 deel van
het jaarlijkse bedrag.
Leden die zich aanmelden in de
maanden april, mei en juni betalen
2/3 deel van het jaarlijkse bedrag.
Leden die zich aanmelden in de
maanden juli, augustus en september betalen 1/3 deel van het jaarlijkse bedrag.
Leden die zich aanmelden in de
maanden oktober, november en
december betalen voor dat contributiejaar niets. Aan hen wordt in
het eerstvolgende jaar pas de volle
contributie in rekening gebracht.
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Alzheimer Café: Het verhaal van Joop en Ina Kramer
Ina (83) en Joop (82) Kramer zijn in 1960 getrouwd en
wonen in het centrum van Den Burg. Enkele jaren geleden kreeg Ina te horen dat zij Alzheimer heeft. Over
zijn ervaringen hiermee wil Joop graag vertellen en ziet
het Alzheimer Café daarvoor als perfecte mogelijkheid.
Daarom stond hij op 27 november voor een bomvolle
Buureton. De als altijd goed op haar taak voorbereide
interviewster Margreet Berndsen gaf mij na afloop toestemming om een samenvatting van het gesprek tussen
haar, Joop, Ina en dochter Martine voor u op te tekenen.
Joop: “Ik heb 42 jaar bij Langeveld en de Rooij gewerkt
en mocht er op mijn 56e, na veertig dienstjaren uit. Toen
hebben we meteen een vouwwagen gekocht. Later werd
het een caravan en nog later een nog mooiere caravan.
Zo gingen we op vakantie. Maar op een gegeven moment
komt de tijd dat dat niet meer lukt. Dat heet met een
mooi woord ‘inleveren’.
In ‘58 leerde ik Ina kennen. Zij was hier op vakantie in
jeugdhotel de Zilvermeeuw. Na 10 dagen moest ze
weer naar huis. Ik vroeg aan mijn vader of ik een dag
vrij mocht om mijn meissie weg te brengen, maar wist
niet waar naar toe. Dat bleek Amsterdam te zijn, en het
moest op de fiets… Maar we waren zo vreselijk verliefd.
Dus ik reed naar Amsterdam en weer terug op één dag,
want ik moest ‘s avonds weer thuis zijn. We zijn nu 58
jaar getrouwd en waren daarvoor, net als iedereen in die
tijd, ook nog twee jaar verloofd. Na ons trouwen kregen
we via mijn werk het huis op Beatrixlaan 58. Onze drie
kinderen zijn daar geboren: Ronald, Erik en Martine. Erik
woont nu in Alphen aan de Rijn en Martine en Ronald op
Texel.”

neemt over wat zij niet meer kan. In haar rug zit nu ook
iets niet goed en daardoor heeft ze veel last met lopen.
Kan ze ook niet te lang meer staan. Dat klinkt misschien
heel gek maar dat ze Alzheimer heeft, daar kan ik hartstikke goed mee leven, maar dat ze straks niet meer kan
lopen, in een rolstoel terecht komt, dat vind ik wel zo vreselijk. Nog erger dan die Alzheimer. Echt waar.”

“De eerste tekenen van Ina’s ziekte? Ik zou het niet weten. Het groeit erin. Op een gegeven moment stelde zij
wel drie, vier keer, dezelfde vraag op een avond. Maar
dan komt er nog niks bij je boven. Ik was zo groen als gras
wat dat betreft. Ina’s moeder was de laatste maanden
van haar leven ook de weg kwijt, dat wel. Maar Alzheimer gaat zo sluipend dat ik er bij Ina in het begin echt
geen erg in had. Ze heeft het waarschijnlijk al tien jaar
of langer, dus je groeit er in mee. Dacht echt nog niet
aan Alzheimer. Maar nu het steeds harder gaat, is er geen
ontkennen meer aan.”

“Dus afwassen en koken lukt niet meer. Dat doe ik nu. En
ik weet hoe de wasmachine werkt.” Lachend: “Er is nog
niks verkleurd, dus dat gaat wel goed.
Ja, hoe zal ik het zeggen: toen ik werkte was zij thuis en
deed alles voor mij en de kinderen, nu is het anders om.
Daar heb ik mee leren leven. Ach, we zijn met zijn tweeën begonnen en willen ook met zijn tweeën eindigen.”
“Ja, natuurlijk zijn er teleurstellingen. Als we een rondje met de rolstoel door Den Burg hebben gemaakt en zij
daarna niet meer weet waar we geweest zijn, is dat best
hard. Maar ook daar leer je mee leven. En we hebben gelukkig wel wat hulp. Zo komt er een keer in de week twee
uur een dame van de firma MIEP voor het huishouden.
Die verschoont nu ook de bedden. Dat deed ik eerst ook
zelf maar had er een hekel aan want bij mij schoten de
hoekies steeds los. Die dame doet dat handiger.”

“Wij kwamen achter de ziekte omdat iemand dokter Carla Sluiter een seintje had gegeven. Die kwam een keer
praten. Arjan Groet was daar ook bij en ik moest met Arjan naar boven om wat vragen te beantwoorden. Carla
bleef met Ina beneden en stelde dezelfde vragen. Door
de antwoorden te vergelijken kwam de beginnende Alzheimer bij Ina aan het licht.” “Of het voor mij moeilijk is
daar mee om te gaan? Ach, je krijgt er wat taken bij. Je
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“Hoe onze dag eruit ziet? Ik sta ‘s morgens op, was me
en zet brood en een beschuitje klaar. Dan komt Ina uit
bed en na het wassen trek ik haar elastieken kousen en
pantykousen aan. Daarna moet de broek aan en moet
ze gaan staan want dan moet ik die broek omhoog hijsen. Na de bovenkleding, het ontbijt en de medicatie
zijn we wel een uurtje verder, maar dat is niet erg. We
helpen elkaar en ik vind haar nog steeds lief en wil haar
graag bij me houden.

rust! Want je bent die andere dagen de hele dag bezig. ‘s Morgens moet ze bijvoorbeeld een inhaler hebben en twee medicijnen. En daarna weer een inhaler.
Dan moet ik oppassen dat ze alles neemt. Soms gaat
dat makkelijk, soms niet. We praten daar gelukkig vrij
over en kunnen nog altijd veel van elkaar hebben. Maar
het zijn de onverwachte dingen die het beroerd maken.
Zo ben ik een keer ontzettend geschrokken. Ik wordt
wakker en voel naast me in bed. Leeg! Ik de kamer in,
nergens! De keuken niet, wc niet, boven niet, nergens.
De achterdeur was wel van slot af. Potverdorrie nog an
toe! Ik kleed me snel aan en ga op de fiets een rondje,
een groter rondje, en toen ik daarvan terug kwam stond
er een politiewagen bij ons voor de deur. Die kwamen
Ina brengen.

Na de koffie maken we het boodschappenlijstje. Hoewel het lopen dus steeds slechter gaat, wil ik toch dat
ze probeert met de rollator naar Albert Heijn te komen.
Dan heeft ze nog wat beweging. En twee keer in de
week gaat ze naar ‘t Oppertje.”
“In het begin moest ze daar niks van hebben maar ik
heb haar daar naar toe gelokt door er met haar een kop
koffie te gaan drinken. Dat vond ze hartstikke leuk en nu
zit ze dus twee keer in de week tussen gelijkgestemden
en heeft het ontzettend naar haar zin. Ze doen spelletjes, maken onder leiding hun eigen eten klaar en om
vier uur kom ik haar weer halen.”

In haar gedachten ging ze met vakantie naar d’r moeder, dus ze had een arm vol met kleren mee genomen.
Wat een mazzel dat het maandagmorgen was want ze
had geen rollator mee en was gevallen in het gloppie bij
de HEMA. Net toen de bevoorradingswagen aan kwam.
Die belden meteen de politie. Een kwartier later kwam
de politie opnieuw aan de deur met “Ik heb nog een
bundel kleren voor je.” Na zoiets krijg je van iedereen
goede raad. De beste was: “Nou jong, gewoon de sleutel uut de deur halen.”
Joop: “Als Ina naar ‘t Oppertje is loop ik nog wel eens
een rondje om Den Burg. De spiertjes moeten toch een
beetje soepel blijven. Ik doe daarna vaak ook nog wat
andere boodschappen. Dat gaat toch makkelijker in
mijn eentje. Met Ina erbij is het altijd opletten wat er
gebeurt.” “Nee, biljarten doe ik al een jaar niet meer.
En toen Ina begon te sukkelen met lopen zijn we ook
met Jeu de Boules gestopt. Maar dat leg ik naast mij
neer want ik heb het, vanaf de opening, 26 jaar lang wel
met veel plezier kunnen doen. Op papier zijn we nog lid
en ik ben nog steeds voorzitter, maar met de komende
jaarvergadering sluit ik dat af. Ik kan op mijn 82e nog
een heleboel dingen, alleen die bewaar ik nu voor mijn
maatje.

Ina, aarzelend en steeds goed nadenkend: “Nee, ik voel
me daar niet zielig. Daar zou ik ook niet tegen kunnen.
Ik heb altijd alles zelf gedaan en dit doe ik ook nog zelf.
En ik weet dat het Joop een boel verlichting geeft. Daar
doe ik het ook voor. Ik kan wel in een hoekje gaan zitten, maar daar hebben we niks aan. En ik kan gelukkig
nog wat handwerken. En kerstkaarten maak ik ook nog
steeds, maar die plak ik nu.” Margreet: “Je zegt ik ga ook
heen om Joop wat verlichting te geven. Kun je merken
wat hij nu allemaal op zijn bordje heeft?” Ina: “Ja. Je
bent getrouwd en wil het gezellig maken voor elkaar.
Dat doen we dan. Joop zegt nooit ‘Hoe kan je dat nu
klaar maken?’ Nee hoor, hij eet alles op wat ik op zijn
bordje leg.”
Joop: “Wat ik doe als Ina in ‘t Oppertje zit? Dan heb ik
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gerust maak of mijn vader het wel red? Ach, we hadden
laatst nog contact met Betsie Verhoeven. Die heeft ons
erg geholpen met antwoord op vragen als: “Hoe moet
het als mijn vader zijn been breekt met bijvoorbeeld de
geldzaken?”

En hoe een ander daarover denkt, hoe die het zou invullen, moet hij weten. Ik doe het op mijn manier.” Lachend:
“Ja, soms tikt Els van der Stadt (Geriant) mij wel op de
vingers.…” Margreet: “En luister je dan?” Joop met een
langgerekt: “Ja” (luid gelach in de zaal). Margreet: “Maar
het is toch heerlijk als er iemand met je meedenkt?”

Joop: “Of ik advies heb voor mensen in het zelfde schui�tje? Nee! Ik denk dat iedere man of vrouw die dit krijgt,
anders in elkaar zit. Dus je kunt het alleen maar voor jezelf uitmaken. Ik red het met Ina lekker. Kan alles met en
voor haar doen.

Joop: “Ja de ondersteuning van Geriant is fijn. Dat zijn
mensen die er kennis van hebben. Maar er staan zoveel
van die klanten langs de weg. En als je alles moet aannemen….. Ik probeer het gewoon altijd zo goed mogelijk te
doen. En we gaan nooit zonder zoentje slapen.”

Maar hoe dat voor een ander is? Ik zou het niet weten.
Als er mensen zijn met vragen mogen ze gerust langskomen en misschien kunnen we ze helpen. En als iemand
die hier zit er iets van heeft opgestoken, ben ik blij. Want
het is een rotziekte. Waarbij je ontzettend veel geduld
moet hebben. Dat is wel eens moeilijk”

Nu vraagt Margreet aan de in de zaal aanwezige dochter
Martine hoe zij dit alles ervaart. Martine: “We gingen
steeds twee keer per jaar met elkaar weg. Bij mamma
thuis merkte je wel eens dat ze iets vergeet, maar als je
een aantal dagen met elkaar in een huisje zit valt alles
veel meer op. Zeker in het begin. Dan zat ze ook wel eens
in tranen omdat ze bewust merkte dat ze alles vergeet.
Maar hoe vaker we weggingen, hoe beter ze daar mee
overweg kon. Schoot ze minder in de stress.

Ina: “Of Joop geduld heeft?” Tegen Joop: “Ja hoor. Jij
leert het.”
Joop lachend: “Je ziet, ze kan nog zo scherp zijn als een
scheermes.”

Dit jaar wou ze echter niet meer. Teveel ‘vreemd en anders’. Daardoor merk je toch dat ze achteruit gaat. We
zijn laatst nog wel een dag naar De Boet geweest. Naar
de kerstshow. Daar genoot ze nog wel van.” “Of ik me on-

Foto:Familie Kramer, Interview: Margreet Berndsen,
Samenstelling en bewerking: Riet Veenendaal

Concert New Masters on Tour in het kerkje van Den Hoorn
Op 4 maart 2019 geven de Russische cellist Alexander
Kovalev en zijn landgenoot Daniil Danilenko een concert in het kerkje van Den Hoorn. Aanvang 20.15 uur.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij de VVV en bij de boekhandels ‘Het Open Boek’ en ‘Nauta Boek’ en ook bij binnenkomst van de kerk.

talent en inmiddels ook al ervaring mee. Danilenko
schreef al diverse prestigieuze concoursen op zijn naam
en Kovalev is internationaal al een gewild solist. Ieder
op zijn eigen manier geven ze jeugdige kracht aan romantische meesterwerken.

Elan van de jeugd
Men zegt vaak dat een musicus voor het vertolken van
de romantische muziek een behoorlijke rijpheid moet
hebben. Aan de andere kant vaart de romantische muziek wel bij het elan van de jeugd. En de Russische cellist Alexander Kovalev en zijn landgenoot Daniil Danilenko bieden veel elan. Vandaar dat het vuur raast door
de werken van Beethoven, Myaskovski en Debussy die
Kovalev speelt en dat Chopin onbevangener dan ooit
klinkt bij Danilenko.
Visie, talent en ervaring
Alexander Kovalev en Daniil Danilenko zijn de beste
jonge voorbeelden van het fantastische Russische opleidingssysteem. Technisch perfect, een grote achtergrondkennis en daarnaast nemen ze hun eigen visie,
12
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Een combinatie van Hollandse
PANNENKOEKEN-RESTAURANT
traditie en Texelse gemoedelijkheid
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Kikkertstraat 9, De Cocksdorp tel. 0222 316 441
www.pangkoekehuus.nl
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• Het adres voor (bijna) al
uw pannenkoek-wensen
• Ook om af te halen
• Sfeervol (overdekt) terras

IDT-WITTE

Waalderstraat 27-29
1791 EB Den Burg - Texel
i n f o@ d etexe ls es lij terij .nl
0222-313185

LED-TV RADIO DVD BLU-RAY
DIGITENNE WASAUTOMATEN WASDROGERS
KOELKASTEN DIEPVRIEZERS STOFZUIGERS
MAGNETRONS SATELLIETINSTALLATIES

Hoofdweg 55, De Cocksdorp 311 777

Waalderstraat 27-29
1791 EB Den Burg - Texel
i n fo@ de t ex e l s e s l i jt e r i j. nl
0222-313185

Vliegwiel 25 1792 CS Oudeschild Tel. 310133/0645158421

Tel. 0222 - 31 22 50 - www.absgraafspuiterij.nl

Voor een eerlijk en goed stuk vlees van eigen bodem,
moet je langs de Vakslager in Oudeschild

Wiersma Meubelen
• Meubelen
- eiken - koloniaal
- teak - grenen

• bankstellen • matrassen
• ledikanten • verlichting
• boxsprings

Ook voor uw vakantiewoning!
www.ibstexel.nl

Sta op stoelen die optimaal
zitcomfort combineren met
een technisch perfecte
en veilige sta-op-functie.

tel. 313144

Wilhelminalaan 14 - Den Burg - tel. 315099
(06) 11302939 - www.wiersmameubelen.nl

Parkstraat 3, Den Burg
T: 0222-312 246
E: firma@oosterhofwonen.nl
I: www.oosterhofwonen.nl

SHOP

VEM
Haal metde zon in huis

Elektrische installaties
Brand- en inbraakbeveiliging
Zonnepanelen

Spinbaan 10, Den Burg ▪ Tel. 31 34 58 ▪ www.vemtexel.nl
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Specialist
in alles
Haven 15, Oudeschild

0222 - 312771

info@civtexel.nl

www.civtexel.nl
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Wat is ‘Phishing’ en hoe herkent u het?
In dit artikel wordt ingegaan op het fenomeen phishing.
Hoe u het kunt herkennen en hoe u uzelf er tegen kunt
beschermen. Ook leest u wat u moet doen op het moment dat u wordt geconfronteerd met een phishingpoging.

hoe dat precies zit. Sommige mensen zijn hierdoor helaas geneigd in de valstrik van de phishing-mail te lopen.

Hoe herkent u phishing?
Phishing e-mails kunnen zogenaamd afkomstig zijn van
tal van organisaties en instanties. Denk daarbij aan de
rijksoverheid, de belastingdienst, webshops, incassobureaus, verzekeraars, banken en sites zoals marktplaats.
Als u een link in een phishingmail aanklikt, wordt u vaak
naar een nauwkeurig nagemaakte website geleid. Als u
hier gegevens invult worden die direct naar de criminelen gestuurd in plaats van naar de instantie waarvan u
denkt dat de website is. Let altijd op de volgende punten
als u een e-mail ontvangt, om zo een phishingmail te herkennen:
Aanhef, opvallende zinsconstructies en taalfouten
Welke aanhef en bejegening wordt er gehanteerd in een
bericht? Omdat phishingmails vaak in grote aantallen
tegelijk worden verstuurd, ontbreekt een persoonlijke
aanhef nog wel eens. Dus als een bericht begint zonder persoonlijke aanhef, wees dan op u hoede. Ook als
er taalfouten in de brief staan is dit een onheilspellend
voorteken. Niet zelden komen phishingbendes uit het
buitenland en wordt de Nederlandse taal slechts mondjesmaat beheerst. Ook Nederlandse oplichters hebben
soms moeite een goedlopende zin te construeren. Dit
betekent natuurlijk niet dat er altijd fouten in een phishingbericht staan. Er zijn genoeg voorbeelden die in perfect Nederlands geschreven zijn. Stelregel: als een groot
bedrijf een e-mail stuurt met daarin substantiële taalfouten, dan is het bijna zeker een phishingbericht. Als het
bericht wél in goed Nederlands is geschreven, doorloop
dan sowieso alle andere criteria die we hier opsommen
om te kijken of het wellicht alsnog een phishingbericht
betreft.

Wat is phishing precies?
Met de term phishing wordt een vorm van internetoplichting bedoeld waarbij mensen valse e-mails ontvangen. Deze valse e-mails zijn zogenaamd afkomstig van
officiële instanties, organisaties of bedrijven, maar in
werkelijkheid worden ze verstuurd door oplichters. Deze
oplichters doen er alles aan om de e-mails zo authentiek
mogelijk te laten lijken, vaak inclusief officiële logo’s. In
de e-mails wordt mensen gevraagd op bepaalde links te
klikken, of meegezonden bestanden te openen. Als u een
link in een phishingmail aanklikt, wordt u vaak naar een
nagemaakte website geleid waarbij de oplichters hopen
dat u gevoelige informatie invoert, zoals uw bankgegevens. Ook wanneer u een bestand opent dat meegezonden is met een phishingmail, kunt u ongemerkt malware
en spyware op uw computer installeren. Middels deze
malware en spyware kunnen bijvoorbeeld belangrijke
gegevens (zoals betalingsverkeer) onderschept worden.
Het uiteindelijke doel van de oplichters is dus om geld
buit te maken of om u belangrijke persoonsgegevens te
ontfutselen. Phishing is een wijdverspreid fenomeen;
dagelijks worden er in Nederland naar schatting 50.000
phishing-mails verstuurd. De oplichters sturen vaak honderden of duizenden e-mails tegelijk; zelfs als slechts een
handjevol mensen in de phishing-mails trapt, kunnen de
oplichters potentieel alsnog vele duizenden euro’s van
de bankrekeningen van enkele gedupeerden plunderen.
Het nare van phishing e-mails is dat ze iedereen kunnen
treffen. De oplichters spelen daarbij ook in op de angsten
en emoties van de ontvangers. Zo doet men soms net of
u nog een achterstallige rekening moet betalen, en dat
er een boete dreigt als dat niet op tijd gebeurt. Of dat
er een bankrekening geblokkeerd dreigt te worden als er
niet tijdig wordt ingelogd. Slachtoffers hebben hierdoor
vaak een gevoel van urgentie om toch even uit te zoeken

Wie heeft de mail gestuurd?
Is het e-mailadres vanaf waar een mailtje is gestuurd
te vertrouwen? Als uw bank een mail stuurt vanaf het
e-mailadres INGbank@outlook.com, of ABNAmroNederland@gmail.com, dan is er waarschijnlijk iets niet in de
haak. Bij veel bedrijven en banken zie je in de email-extensie (het gedeelte na ‘@’) de naam van het bedrijf of
de bank terug. Bijvoorbeeld info@ing.nl of klantenservice@sns.nl. Kijk dus altijd kritisch naar de afzender van
de e-mail!
Verdachte bijlagen
Phishingberichten kunnen ook verdachte bijlagen bevatten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan malware en spyware,
zoals keyloggers en trojan horses. Let vooral goed op wat
voor type bestand het is dat meegezonden wordt. Als het
bestand eindigt op bijvoorbeeld .exe of .zip, is het wel14

16876.indd 1

1/14/2019 11:19:54 AM

licht niet te vertrouwen. Maar ook PDF-bestanden kunnen schadelijke inhoud bevatten. Open alleen bestanden die u 100% vertrouwt en waarvan u ook logischerwijs verwacht had dat u ze toegezonden zou krijgen.

Wees liever één keer te voorzichtig dan één keer te roekeloos. Bij twijfel, neem contact op met de organisatie
via een telefoonnummer of e-mailadres dat u 100%
zeker vertrouwt (bijvoorbeeld via de officiële website).
Neem ook altijd contact op met een organisatie als u het
vermoeden hebt dat er in hun naam nepberichten worden verstuurd. Het kan ook zijn dat u bericht ontvangt
betreffende een aanmaning, een achterstallige betaling
of een opgelegde boete. Er wordt gevraagd op korte
termijn een bedrag over te maken naar een bepaald rekeningnummer. De brief is alleen niet echt, en als u het
geld overmaakt verdwijnt dit linea recta in de zakken van
oplichters. Mocht u een dergelijke factuur of aanmaning
niet kunnen plaatsen, neem dan altijd contact op met de
desbetreffende instantie. Gebruik hiervoor niet de contactgegevens die op de brief of in de e-mail staan, omdat
die nep kunnen zijn. Zoek in plaats daarvan bijvoorbeeld
op de officiële website van het desbetreffende bedrijf
naar de juiste contactgegevens.

Er wordt gevraagd naar persoonlijke gegevens
Wordt er om persoonsgegevens of inloggegevens gevraagd? Geen goed teken! Het advies is om dit dan
ook nooit te delen met de afzenders van een dergelijke
e-mail. Mocht u naar aanleiding van een ontvangen bericht willen inloggen op de website van een bedrijf of
bank, klik dan nooit op links in de e-mail. Sluit de e-mail
en navigeer zelf naar de website van de bank of het bedrijf. Dan weet u zeker dat u in een authentieke, veilige
omgeving naar meer informatie kan zoeken.
Opvallende links
Staan er vreemde links/URL’s in een e-mail? Ook dit is
weer een rode vlag met het oog op phishing! Soms lijkt
een link authentiek, maar op het moment dat u met uw
muis over de link zweeft kunt u vaak links onderin uw
browser zien naar welke internetadres de link echt verwijst. Is dit een webadres dat u niet vertrouwt? Klik dan
niet.

Slachtoffer geworden van Phishing! Wat nu?
Neem direct contact op met uw bank om uw rekening
te laten blokkeren / Maak melding bij de politie via telefoonnummer 0900-8844 / Informeer de instantie of persoon uit wiens naam de oplichting heeft plaatsgevonden

Volg uw intuïtie
Ga op uw intuïtie af als u denkt dat er iets niet klopt.

bron: VPNgids

Muziek maak je samen
Soms is het het beste om met een nieuw idee op bescheiden wijze te starten. Dat zagen we bij de maandelijks door de Seniorenvereniging georganiseerde
fietstochten. Het begon met hooguit vijf deelnemers,
terwijl men nu al overweegt om het niet verder door
te laten groeien tot …

muziek creëren. We willen graag peilen of er belangstelling is om wat te organiseren. Daartoe zullen we
eerst moeten meten, zodat we weten of er animo is.
Heeft u interesse, neem dan contact op met Emmie
Boom, telefoon 310086, e-mail emmie.alfons@texel.
com

Ons inziens leent het idee om eens een muziekmiddag
voor senioren te organiseren zich er ook uitstekend voor
om op die manier opgestart te worden. We verwachten
dat er genoeg senioren een instrument kunnen bespelen. Vandaar dat we die potentiële deelnemers door
middel van dit artikel willen benaderen.

Emmie Boom.

Om de prestatie of de kwaliteit moet het niet gaan.
Je kan denken aan senioren die, individueel of samen
op muziekgebied iets kunnen. En daarbij verstaan we
het stemorgaan ook als instrument. Te denken valt aan
groepjes mensen die met de stem wat kunnen. Of aan
senioren, die in familieverband al eens iets opgezet
hebben.
Er zijn zoveel vormen van kunstzinnigheid. Er zijn mensen die in kleine kring wat blaasmuziek of accordeon-
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Het mooiste nieuws
Gevlucht voor terreur, bommen die iedere dag vallen,
bang om zonder reden opgepakt te worden, zonder
vorm van proces de gevangenis in te worden gegooid,
soms jarenlang. Je vrijheid kwijt, een leven vol angst
en dan kiezen voor een vlucht naar een veilig land.

Als ze geslaagd is voor het inburgeringsexamen mag
het Nederlandse staatsburgerschap aangevraagd worden. Tot nu toe is ze staatloos. Met alle beperkingen
van dien. Staatloos, je zal het maar zijn. Voor ons Nederlanders is het zo gewoon, het Staatsburgerschap.
Het maakt je een volwaardige deelnemer aan het
maatschappelijke gebeuren. Voor staatloze Palestijnse
vluchtingen uit Syrië is dit een droom.

Uiteindelijk aankomen op een prachtig eiland in de

Vroeg in het voorjaar heeft ze de aanvraag ingediend
om ook Nederlands staatsburger te mogen worden.
Medewerkers van de gemeente en VluchtelingenWerk
geven ondersteuning waar het nodig is. Maar het
duurt lang. Heel lang. Uren, dagen en maanden van
wachten volgen.
Eindelijk begin december komt het verlossende antwoord en stuurt ze een bericht: “Ik heb het mooiste
nieuws. Ik heb goedkeuring van de koning voor het Nederlandse staatsburgerschap en nu wacht ik zes weken om een datum te krijgen van de gemeente voor
het recht. Ik kon niet wachten om thuis te komen om
het je te vertellen.” Het mooiste nieuws, en dat op het
eind van het jaar! Een droom komt uit. Wat een fantastisch, prachtig begin van een nieuw jaar!

Waddenzee: Texel. Rust! Eindelijk rust! En mensen die
aardig voor je zijn. Die je willen helpen. Er moet een
inburgeringscursus gevolgd worden. Diverse mensen
met het hart op de goede plaats helpen haar om de
moeilijke Nederlandse taal onder de knie te krijgen.

Hillie Vlas

Samen fietsen…dat is gezellig
De seniorenvereniging gaat bij goed weer iedere laatste donderdag van de maand op de fiets. Dus donderdag 31 januari aanstaande is weer de eerste fietstocht
voor het jaar 2019. Vorig jaar hebben we vijf donderdagen lekker met elkaar gefietst. Slechts één donderdag was het weer te slecht en bleven de fietsen in het
schuurtje.
We proberen altijd iets te bekijken of te bezoeken waar
je niet zo snel alleen heen gaat. Met een groepje is dat
eenvoudiger en leuker. Helaas kunnen we van tevoren
nooit aangeven wat er te zien of te bezoeken is. De afspraak met het voor de middag afgesproken doel is, dat
als er wederzijds iets tussenkomt, men tot twee minuten voor het starttijdstip kan bellen, dat het bezoek
helaas niet door kan gaan. Het aantal deelnemers is
stijgende. Eerst vijf, toen acht en de laatste keer waren
er twaalf deelnemers. Zelf hebben we het maximum
gesteld op twintig, inclusief de twee organisatoren. We
hopen op 31 januari, het maximum aantal fietsers te
mogen begroeten. Zet het dus op uw kalender!
Dirk Haker en Piet Arensman
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‘Mededeelingen aan de gemeente’
Het was voor de Gereformeerde Kerk van Oosterend
(in Hersteld Verband) geen pretje in het jaar 1943. Dat
gold overigens voor eenieder op Texel, behalve voor
diegenen die meeheulden met de vijand.

een exemplaar ervan thuis heeft, laat men het dan meebrengen. Bovendien behoort iedereen naast zijn eigen
Bijbel toch een eigen Psalm- en een eigen Gezangboek te
hebben. Ouderling van Groningen kan u gezangboekjes
uit voorraad leveren.

Uit ‘Mededeelingen aan deze gemeente’ valt onder andere te lezen: Onder het kopje ‘Een noodkreet’ staat het
volgende:

De lange brief eindigt met ‘een gebed om den vrede’
Prelaten, bidt, en gij, geknield in boete
in vasten en gebeden, slaapt niet in;
bidt, priesters, wijzen, allen die begroeten
de stilte als het eenige begin
van alle wijsheid, alle diepe zin.
Want gij verliest het zuiver onderscheid
van goed en kwaad in wreed gevoerden strijd.
Bidt God, die eens met glorie tooit
Zijn kerk, als zij in eeuwigheid
bidt om den vrede, die ons heil voltooit.
Almachtig God, waak over dezen tijd,
hemel, zee, aarde, gansche Christenheid,
bidt zonder einde, die nu zijt verstrooit,
alleen in God vindt gij uw zekerheid:
den groote vrede, die ons heil voltooit.

In Den Burg kerken we nog steeds in het Fanfare-gebouw,
en voorlopig zal Eben Haëzer wel gevorderd blijven. Behalve de collecte-stokken herinnert niets eigenlijk aan
een kerk.Toch kunnen ook uiterlijke dingen mee- en tegenwerken. Het is daarom zoo jammer dat het orgel dat
we gebruiken, zulke lekke longen heeft. Voor Zr. Meyer,
die er toch wonderen mee doet, is het allesbehalve plezierig en de zang der gemeente is er onzeker door geworden. Eénmaal heb ik zelf (dominee D. van de Plas Jr.) als
voorganger en voorzanger moeten fungeeren. Daarom
een dringende noodkreet: Wie kan en wil ons tijdelijk een
orgel afstaan? Het zal te zijner tijd geheel nagezien worden en welverzorgd worden teruggebracht. Ik zal blij zijn,
als ik van iemand hierop iets hooren mag.

Ch.d’Orleans
Leuk om te vermelden is dat deze dichter Karel, hertog
van Orléans, was. Hij leefde van 1394-1465. Tijdens de
Honderdjarige Oorlog werd hij door de Engelsen gevangen genomen bij de slag bij Agincourt. Hij werd gewond
naar Engeland vervoerd als gijzelaar en bleef daar 25
jaar. Tijdens zijn gevangenschap schreef hij gedichten
in het Frans en het Engels. Karel was gevangene op verschillende kastelen in Engeland en verbleef ook lange
tijd in de Tower of London. In juni 1440 werd hij vrijgelaten en hij vertrok weer naar Frankrijk waar hij, zonder
veel succes, zijn verloren landgoederen weer probeerde
terug te krijgen. Uiteindelijk vestigde hij zich in Blois.

En nog een noodkreet, in dit geval over gezangenboekjes:
Er zijn in Oosterend een aantal gezangenboekjes, die ‘eigendom der kerk’ zijn. Ik gebruik ze o.a. bij de catechisaties, jeugdvergaderingen enzovoorts. Zoo nu en dan is er
één verdwenen. Dat is lastig. Daarom verzoek ik eenieder: gebruikt u deze boekjes der kerk niet. Indien iemand

Henk Snijders
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Uitvaartcentrum Texel
Uitva
Vo een uitvaart
Voor
naar uw wens

Beatrixlaan 1, 1791 GA Den Burg
Beatrixlaan
1, 1791
GA31Den
Burg
Telefoon
(0222)
52 41
Telefoon (0222) 31 52 41
info@notariskantoortexel.nl

info@notariskantoortexel.nl

Ook met vragen over een
persoonlijke invulling
kunt u bij ons terecht.

de
de notaris
notaris
op
op texel
texel

Wij werken samen met alle
verzekeringsmaatschappijen.
Mark en Yolanda Pijper
Bernhardlaan 147, Den Burg
Tel. (0222) 310 168
Mobiel (06) 51 283 246

www.uitvaartcentrumtexel.nl

Natuursteen Texel

Advies, notariële akten en meer!
Advies,
notariëleenakten
en meer!
Voor particulier
ondernemer

Voor particulier en ondernemer

www.notariskantoortexel.nl

Bezoek ook onze website

Bezoek ook onze website

www.notariskantoortexel.nl

AANKOOP VERKOOP TAXATIES

Grafmonumenten

• Eigen monumententuin
• Beletteringen
• reparatie
• restauratie

• Korte levertijd uit voorraad
• Grafversieringen / vazen / lantaarns
• Natuursteen onderhoudsproducten
• Jaarlijks onderhoud over geheel Texel

Bernhardlaan 147, Den Burg
Tel. (0222) 310 168 - Mobiel (06) 51 283 246

www.uitvaartcentrumtexel.nl

Beatrixlaan 1, 1791 GA Den Burg

VOOR EEN GOED ADVIES
Tel. 313 888

info@janduin.nl
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Slagerij en
worstmakerij
Peperstraat 5, Oosterend
Tel. 0222-318505
www.slagerijmaastexel.nl

Rob & Meta Maas
TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON

20% KORTING OP ALLE KLEDING
De Concurrent
Molenlaan 1
De Cocksdorp
1 bon per klant. Geldig t/m 31 december 2018

RENTENAAR
ERKEND OPEL REPARATEUR

Bernhardlaan 200,  318000,
www.opelrentenaar.nl
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Aandacht voor lekker!

Lange Ben
IJS PATAT VIS
De Cocksdorp

www.langeben.nl

/langebentexel

· 57 soorten originele
· 57 soorten originele
Italiaanse pizza’s
Italiaanse pizza’s
· Vlees-, vis- en vegetarische
· Vlees-, vis- en vegetarische
gerechten
gerechten
· Diverse kindermenu’s
· Diverse kindermenu’s
Traditionelepastagerechten
pastagerechten
··Traditionele
Geschiktvoor
voorgrote
grotegroepen!
groepen!
··Geschikt
Kikkertstraat 30, De Cocksdorp

•

Tel. (0222) 316485

•

www.bellavista-texel.nl

Kikkertstraat30,
30,De
DeCocksdorp
Cocksdorp· ·Tel.
Tel.(0222)
(0222)316485
316485· www.bellavista-texel.nl
· www.bellavista-texel.nl
Kikkertstraat
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Openbaar vervoer op Texel

malaan ter hoogte van de VVV, om het mogelijk te maken dat de enige buslijn op Texel nog een rondje in Den
Burg rijdt.

Wat zijn we toch blij met Connexxion! Wat een vervoersservice wordt door deze maatschappij geboden!
Dat kan ook niet anders gezien hun ambitie. Houdt u
als lezer vast, bij voorkeur aan de tafel, want het uitgangspunt van deze vervoerder luidt: ‘Bij Connexxion
draait alles om de reiziger. De wensen van onze reizigers vormen het uitgangspunt van onze dagelijkse
werkzaamheden en zij bepalen mede de ontwikkelingen voor de toekomst. Het is onze ambitie ervoor te
zorgen dat personenvervoer zo aantrekkelijk mogelijk
gemaakt wordt voor al onze reizigers, en zo een bijdrage te leveren aan het oplossen van de mobiliteitsproblematiek.’

De Koog - Den Burg - Veerhaven is alles wat lijn 28
te bieden heeft.
Wat blijft er over om je te laten vervoeren? De Texelhopper, maar die hopt niet geweldig. Te lang wachten
op het busje met daarbij nog de mogelijkheid dat er
geen plaats meer is, laat zien dat Connexxion het hoppen op Texel nog niet goed onder de knie heeft.

Tja, het staat er echt! Helaas staat er niet bij dat dit uitgangspunt niet geldt voor Texel. Alleen het zinnetje al
dat personenvervoer zo aantrekkelijk mogelijk gemaakt
wordt, maakt de tafel zo belangrijk voor de Texelaars
om zich aan vast te houden. In de Texelse Courant van
9 november wordt gemeld dat de kans bestaat dat de
bushalte van de Elemert verplaatst wordt naar de Em-

Wij hebben helaas niet de keus om te kiezen voor een
ander busbedrijf, want er is geen concurrentie en dat is
nooit een goede zaak. Het wordt dus tijd dat de enige
vervoerder, Connexxion, haar uitgangspunten en ambitie op Texel gestalte geeft!
Henk Snijders
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Tuinvogels
Met dank aan de familie, ook deze
keer weer een stukje van de enige
jaren geleden overleden Texelse
vogelaar Andri Binsbergen. Dit artikel is eerder verschenen in Strender Nieuws van januari 2013.
In het weekend van 19 en 20 januari wordt er weer een landelijke tuinvogeltelling gehouden. De bedoeling is dat je gedurende een uur kijkt
welke soorten en aantallen vogels
er in je tuin zitten. Uiteraard heb je
de meeste vogels als je ze voert en
niet alleen op de dag zelf maar langere tijd daarvoor, zodat de vogels
weten waar ze moeten zijn voor
hun dagelijkse kostje. Tegenwoordig voeren veel mensen de vogels
het hele jaar door - dat schijnt geen
kwaad te kunnen - maar de meesten
beginnen pas met voeren in de wintermaanden. Dan hebben de vogels
natuurlijk ook de meeste behoefte
aan wat extra’s. Wij beginnen ook
pas in de herfst. Het gebeurt echter
regelmatig dat er lang daarvoor al
mezen komen kijken of er wat op de
voertafel ligt. Wie mee wil doen aan
de tuinvogeltelling kan informatie
vinden op het internet: tuinvogeltelling.nl.
Een beetje ter voorbereiding op
de telling in onze eigen tuin, maar
vooral om inspiratie op te doen
voor dit stukje, ben ik enkele dagen
geleden samen met mijn kleinzoon
Jarne in Oosterend op pad geweest,
gewapend met verrekijker, om te
kijken wat er op dit ogenblik zoal te
zien is. Niet veel eigenlijk, maar ja
wat wil je ? Het is winter, veel vogels
zitten in het warme zuiden en de
vogels die er wel zijn laten zich niet
of zelden horen. Bovendien moet je
elkaar, mens en vogel, ook nog treffen. Zo zagen we om te beginnen
in eigen tuin wel de gebruikelijke
koolmezen, maar waren de pimpelmezen kennelijk net even bij de buren. Koolmezen zijn wel de trouwste
bezoekers, maar niet de talrijkste.
Dat zijn de huismussen, bij ons op
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de voet gevolgd door spreeuwen.
Verder zit er altijd een paartje Turkse tortels, die elk jaar in de grote
Zuid-Amerikaanse apenboom bij de
buren broeden, en huppen er een
paar merels rond. Wat we deze keer
misten waren het ene (er zit er altijd
maar één in een tuin ) roodborstje
en ook de heggenmus en het winterkoninkje, die zo af en toe op bezoek komen, waren er niet toen wij
keken. Dat zijn ook van die onopvallende bruine vogeltjes die meestal
op de grond onder de struiken rondscharrelen. Als er brood op de plank
is, verschijnen ook de kauwtjes, die
er samen met de spreeuwen voor
zorgen dat alles in een mum van tijd
verdwenen is. Dat zijn echt vogels
die zorgen voor leven in de brouwerij. Kauwtjes vliegen voortdurend
rond, vaak luidruchtig, en spreeuwen zitten bij ons zelfs in de winter
op de schuur te zingen. In een hoge
boom in de Schoolstraat verzamelen ze zich voor de avondtrek naar
hun slaapplaats ergens in het riet en
dan zitten ze luid te kwetteren.
Na de tuin was het bungalowpark
aan de beurt. Wandelend op het
Bijenkorfweggie zien we de eerste
ekster. In een van de hoge bomen
links zit een nest in aanbouw. Eksters bouwen vaak al vroeg in het
jaar meerdere nesten, waarvan ze
er uiteindelijk maar één gebruiken.
IJverige uitslovers! Even later zien
we ook een paar houtduiven, een
van de weinige soorten waarop nog
gejaagd mag worden, maar toch
niet zo geliefd bij jagers dat je dat
aan de aantallen kunt aflezen. Ze
zijn wel schuwer dan veel andere
vogels die je in het dorp tegenkomt.
Soms vliegt er een houtsnip op als
je over het pad langs de sloot in de
Toes loopt, maar helaas deze keer
niet.
Ook de ransuil die ergens in een
dichte boom zit te slapen, kunnen
we niet vinden.
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Met de ransuilen gaat het op Texel
niet goed. Broedden er vroeger enkele tientallen paren op het eiland,
de laatste jaren zijn er veel minder
(in 2011 6 paar). Kerkuilen daarentegen doen het heel goed. Dit jaar
waren er 11 broedparen. Waarom
de kerkuil het goed doet en de ransuil slecht, is niet helemaal duidelijk,
maar waarschijnlijk heeft het met
de voedselkeuze te maken. Kerkuilen profiteren van de alom tegenwoordige huisspitsmuis, een soort
die pas een jaar of zes op Texel voorkomt, terwijl de ransuil die niet lust.
Wat de drie op Texel voorkomende
uilensoorten (rans-, kerk- en velduil)
eten is bekend door het ‘uitpluizen’
van hun braakballen. Uilen slikken
hun prooien in hun geheel door
en braken de onverteerbare delen, botjes en haren, weer uit. Die
braakballen worden regelmatig op
Ecomare uitgeplozen, waarbij aan
de hand van de gevonden schedeltje kan worden vastgesteld welke
soorten dieren ze hebben gegeten.
Als er zo’n pluisavond of -middag
wordt gehouden, wordt het meestal in de agenda in de krant aangekondigd.
Verder wandelend door het bungalowpark kwamen we vooral veel
huismussen tegen en een enkele
groenling. De huismus, die op de
rode lijst staat als kwetsbaar vanwege de sterk afgenomen aantallen, wordt de laatste jaren weer
wat talrijker. Op Texel zijn huismussen bepaald niet schaars. Er is hier
in de dorpen, behalve in de nieuwbouwwijken, nog voldoende broedgelegenheid en bovendien hebben
huismussen de inloopstallen ontdekt, waar ze vaak massaal voorkomen. Groenlingen zijn niet zo talrijk
als huismussen, maar toch bepaald
niet zeldzaam. Veel van de groenlingen die we nu zien zijn trekvogels
uit het noorden. Vaak zie je ze op
rozenstruiken zitten terwijl ze zitten
te peuzelen aan de rozenbottels,
waar ze de zaden uit eten. Ik vind
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het daarom jammer dat de gemeente van plan is alle rozenstruiken weg
te halen, hoewel ik wel begrip heb
voor het argument dat schoon- en
onderhouden van perken met rozenstruiken veel werk kost.
Bosvogels die je vandaag de dag
ook vaak aan de randen, en zelfs in
de dorpen ziet, zijn de grote bonte specht en de Vlaamse gaai. Jarne zag twee gaaien, die ik tot mijn
schande miste. Hij is met zijn jeugd
een scherp waarnemer en ziet de
vogels vaak sneller dan ik. Er was

de afgelopen herfst een invasie van
gaaien in Nederland, die kennelijk
wegens gebrek aan eikels, hun voornaamste voedsel, naar elders de
wijk namen. Grote bonte spechten
doen het goed op Texel. Ze broeden
tegenwoordig niet alleen in de Dennen en andere bossen van enig formaat, maar ook in de dorpen. Met
alle dode of zieke iepen en andere
bomen is er meer dan genoeg te
eten.
Terwijl we ronddwaalden door Oosterend, we liepen verder langs Alie’s

tocht en vervolgens door de Ankerstraat naar het Koppes Bossie en de
Achtertune, letten we ook op wat er
overvloog, soms roepend zoals een
wulp, een nijlgans, een paar meeuwen en wat rotganzen en grauwe
ganzen. Al met al toch niet veel.
Geen enkele koperwiek of kramsvogel bijvoorbeeld, geen kieviten
of goudplevieren. Maar toch: ook
in het dorp zelf is altijd wat te zien.
Hoewel we nog geen winter hebben gehad, begint het al voorjaar te
worden. De dagen lengen en het zal
niet lang meer duren of de eerste

merels en zanglijsters gaan zingen,
net als de heggenmussen. De laatste zijn trouwens net zulke actievelingen als de winterkoningen. Ook
in de winter zingen ze zo af en toe.
Ze kunnen het niet laten.
Tekening en tekst: Andri Binsbergen
Foto: Marije Binsbergen
Naschrift. De nationale tuinvogeltelling van 2019 is in het weekend
van 25, 26 en 27 januari.
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Van Sambeek blaast nog altijd zijn partijtje mee

Zo lang Wim en Natalja getrouwd
zijn, nu 48 jaar, wonen zij in hetzelfde huis aan de Wilhelminalaan. Als
jochie was Wim al gek van vrachtwagens, en dat is hij nou nog. Het
tekent de man: wat hij eenmaal
vast heeft, laat hij niet zomaar weer
los. In het fanfare begon hij, toen
hij nog op de lagere school zat, als
trommelaar en nu blaast hij - in menig opzicht - nog steeds zijn partijtje
mee.
Wims vader werkte bij Langeveld,
die een maalderij en graanpakhuis
had in de Gravenstraat. De kleine
Wim heeft in de cabine naast zijn
vader heel wat rondjes over Texel
gereden om graan op te halen. Het
was dan ook vanzelfsprekend, dat hij
later iets met vrachtauto’s zou gaan
doen. Logisch ook, dat hij na de lagere school naar de technische school
in Den Helder ging. - Op Texel moest
de LTS nog worden opgericht. - Na
zijn schoolopleiding kon hij meteen
aan het werk bij Dros’ Autocentrale.
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Later bleek dat een goede springplank te zijn want bij de oprichting
van de TOC (Texelse Olie Combinatie) door Jaap Keijser (de Lord), mevrouw Dros van de Autocentrale en
Maarten Bruin, kreeg Wim daarin
de functie van chauffeur en onderhoudsmonteur. Nieuwe technieken
met nieuwe eisen veranderde de autowereld voortdurend. In de avonduren werden dan ook diverse diploma’s gehaald, om de voortgang bij
te houden De tachograaf deed zijn
intrede en apk-keuringen werden
vereist. Dat vroeg in de garage om
een grotere brug en een inrijhoogte
van 4 meter. Toen er werd bekeken
aan wie dat werk kon worden uitbesteed, dacht Wim bij zichzelf: “Zou
ik dat niet zelf kunnen?” In 1983
kon hij in Oudeschild een damwandschuur huren van Henk Giesen en
daarin startte hij zijn eigen bedrijf
en Natalja deed de administratie. In
de begintijd had hij regelmatig een
leuke klus aan het onderhoud van
de DAF motoren die op de kotters

voor de energievoorziening zorgden.
Omdat dat liefst binnen een weekend klaar moest zijn, vroeg het om
een zeer goede voorbereiding en om
teamwork bij de uitvoering. Maar als
de kotter dan op maandag weer kon
uitvaren, gaf dat iedereen voldoening en de naam van Van Sambeek
was gevestigd. Wim kon ook het
dealerschap krijgen van Mitsubishi.
“Dat was een gouden greep”, zegt
hij, “Vooral de bestelbusjes verkochten zichzelf. Ik had er in de kortste
keren een hele serie zeer tevreden
klanten voor.” In 1988 kwam zoon
Marco in de zaak als technische man
en later volgde zijn tweede zoon Robin, die de verkoop ging doen en zijn
moeder helpen op de administratie.
Zo is het gegroeid tot een hecht familiebedrijf. In 2012 heeft Wim de
zaak aan zijn jongens overgedragen.
Wim en Natalja zouden zich beperken tot hand- en spandiensten. Gelukkig gaat het verhaal door: Connexxion meldde zich als klant voor
onderhoud van de bussen; daarvoor
moest wel de brug vergroot worden.
Nu is er, vanwege de verlengde bussen, weer een nieuwe uitdaging. Uit
alles blijkt, hoe groot de betrokkenheid van Wim zowel als van Natasja
nog is bij het bedrijf.

En het fanfare Wim, hoe is het
daar mee en hoe is dat begonnen?
“Met Rob Boom en mijn broer Frans
ben ik begonnen als trommelaar,
maar na een tijdje kwam Pieter Jan
Koorn naar ons toe en stelde voor
om ons les te geven op een blaasinstrument. Hij had wat instrumenten
meegenomen en ik kreeg een tuba.
Daar ben ik mee begonnen en daar
speel ik nu nog op. Hij leerde ons noten lezen en blazen en na een aantal
lessen gingen we met het korps mee
de straat op. Pieter Jan is altijd een
steunpilaar geweest voor KTF. Hij en
met hem Henk Zijm, Klaas Smit, Klaas
Modder, Willem van Heerwaarden
(Hoekie), Frans Zegel, Wil Huizinga
horen bij het fanfare in een gouden
lijstje”. Maar na meer dan 25 jaar

1/14/2019 11:22:58 AM

voorzitterschap past hijzelf, denk ik
(P.B.), ook wel in dat rijtje. “We gaan
tegenwoordig niet meer zo veel naar
buiten; vroeger liepen we bij de intocht van Sinterklaas vóór de stoet
uit, net als bij de Palmpaasoptocht
en brachten we serenades, nadat
we eerst een rondje door Den Burg
hadden gelopen. De gemiddelde
leeftijd wordt hoger en voor veel van
de leden is het lopen van afstanden
een probleem. We halen nog steeds
Sinterklaas in, maar we zitten dan op
een wagen, ieder jaar geven we een
kerstconcert, een nieuwjaarsconcert, een voorjaarsconcert en diverse serenades. Op Koningsdag beginnen we de dag met muziek van de
toren en bij de dodenherdenking zijn
we bij de kerk, gaan met stille trom
naar het kerkhof en spelen daar een
paar koralen. Concoursen, waar we
vroeger nog wel prijzen hebben gewonnen, hebben we verruild voor
contacten met fanfares aan de overkant. Heel gezellige bijeenkomsten,
waar we ook nog eens veel ideeën
opdoen”.

Boerenkapel
Een heel bijzondere afdeling van KTF
is De Boerenkapel. Niet iedereen
had tijd om overdag een deuntje te

blazen, maar zij, die dat wel konden,
vormden een kleine groep die actief
waren op de folkloremiddagen in
Den Burg, De Koog en De Cocksdorp.
Wil Huizinga was de grote stimulator
van de groep, die op het hoogtepunt
iedere week een groep gasten in De
Koogerhoop wist te vermaken met
een avondvullend programma. Dat
waren ook voor de leden zelf geweldig gezellige avonden. Wil is er
helaas niet meer. Zijn overlijden was
een van de dieptepunten in het bestaan van KTF. Door allerlei oorzaken
daalde daarna het aantal activiteiten
van De Boerenkapel, maar het is nog
altijd de commerciële tak van KTF. En
nog altijd worden aan het begin van
het seizoen onze gasten op de boot
verwelkomd door De Boerenkapel
en aan het eind worden ze weer
uitgezwaaid. Als hoogtepunt in het
bestaan van KTF moet zeker ook genoemd worden: de bouw van een eigen fanfaregebouw. Gerben van der
Feen wilde het graag gerealiseerd
hebben vóór het 100-jarig bestaan in
1991, en dat is gelukt. Met een NEVA
bouwpakket van de firma Daalder en
ontzettend veel eigen werk is de klus
geklaard. En.., zonder hypotheek.
Wim vraagt zich af: “Zou dat nu nog
kunnen?” Feit is, dat er steeds min-

der aanwas van jonge leden is, en
dat iedere vereniging, en dus ook
het fanfare, moeite heeft nieuwe bestuursleden te vinden. De fusie met
DEK was waarschijnlijk te vroeg. Nu
de scholen van Texel al samengaan
en de verzuiling zijn tijd heeft gehad,
zal ook in verenigingsverband steeds
meer samenwerking gezocht (moeten) worden. Hoe dat uitpakt zullen
we gaan zien. Wim zelf is daar niet
pessimistisch over. “Ook als het eens
tegen zit, blijven wij Van Sambeeken
optimistisch.” Op initiatief van Lodi
van der Wulp en Piet Bakker is - inmiddels al weer tien jaar geleden het Texels Seniorenorkest opgericht.
Nu 30 man sterk, met Johan Ran op
de bok en uit alle windstreken (van
Texel). “Ik sla geen repetitie over”
zegt Wim, “we hebben geen pretenties, we spelen wat de leden zelf inbrengen en het belangrijkste is, dat
het elke week weer een feest is met
elkaar muziek te maken.”
In de tuin bewonder ik nog de collectie keramische beeldjes die Natalja heeft gemaakt. Dan neem ik
afscheid van twee nog altijd bezige
mensen.
Tekst en foto: Peter Bakker

Buuretondiners februari en maart 2019
Het Buuretondiner van Texels Welzijn betekent iedere maand weer
een ‘culinaire verrassing’ én een
gezellige gezamenlijke maaltijd. Een
team van vrijwilligers staat klaar om
u met veel plezier te bedienen. Dus
schuif lekker aan! De menukaarten
van onze diners zien er in februari
en maart 2019 als volgt uit:

Dinsdag 19 februari:
Bami, atjar, gebakken ei, kroepoek
en satésaus
Dinsdag 19 maart:
Stamppot rauwe andijvie met spekjes en een gehaktbal
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En natuurlijk wordt ieder diner afgesloten met een heerlijk toetje en
nog koffie toe!
Aanvang diner: 17.30 uur
Kosten diner: 9,50 euro per persoon
Locatie: De Buureton, Beatrixlaan
43 Den Burg
Cadeautip … bij Texels Welzijn zijn er
ook dinerbonnen voor onze maandelijkse Buuretondiners te koop!
Misschien een leuk idee om daar
iemand eens mee te verrassen!
Voor informatie en/of aanmelden:
Texels Welzijn: 312696 of mail welzijn@texelswelzijn.nl
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Wat zal de toekomst ons brengen?
Als kind was ik niet bepaald meisjesachtig. Ik vond
spelen met poppen maar niks, wilde geen linten in
mijn haar en had een hekel aan de kleur roze. Ik hield
van knikkeren en rolschaatsen. En ik had op voetballen
gewild maar mijn moeder zag dat niet zitten. Meisjes
krijgen daar lelijke benen van, zei ze altijd. Einde discussie. Met mijn vriendinnen ging ik regelmatig touwtje springen op het schoolplein. Maar ik was ook veel
binnen omdat ik van lezen hield. Heel meisjesachtig
hield ik erg van sprookjesboeken. Tovenaars, prinsen,
ridders, kastelen en duistere bossen. Hoe geweldig zou
het zijn om over magische krachten te beschikken. Te
kunnen toveren als Merlin of te vliegen als Peter Pan.
Best wat mensen hebben behoefte aan een wereld die
anders is dan de wereld die wij kennen. Kijk maar naar
het succes van Harry Potter en Disney World.

wereld over zullen gaan. Intrigerend vind ik de voorspelling dat de wereld volgend jaar te maken gaat krijgen met aliens. De invloed van deze wezens op ons leven zal wereldwijd het gesprek van de dag worden.
Een interessante doorkijk naar 2019, maar eerlijk gezegd verwacht ik dat Henny de plank totaal misslaat. Ik
denk dat ik het zelf beter kan, in ieder geval voorspellen
wat 2019 Texel gaat brengen. Ik zeg altijd maar dat je
als wethouder een beetje de toekomst moet kunnen
voorspellen. Je moet immers beslissingen nemen terwijl je niet weet hoe het allemaal gaat lopen. Ik voorspel dat Texel het goed blijft doen toeristisch, daarom
hebben we ook dringend een toekomstplan voor Texel
nodig. Het tekort aan zorgmedewerkers blijft. Toch lukt
het om goede zorg op Texel te blijven bieden dankzij de
vrijwilligers en dankzij de inzet van elektronische communicatiemiddelen. De koksopleiding brengt nog niet
meteen het verwachte succes voor de vacatures in de
horeca. Maar het begin is er en dit zal leiden tot meer
leer-woon-werk-opleidingen in verschillende beroepen.
Hiermee wordt Texel een voorbeeld voor omliggende
gemeenten.
Voor de reguliere woningzoekers schijnt er licht aan de
horizon. In 2019 wordt een flink aantal woningen gebouwd en we krijgen toestemming van de provincie om
meer te mogen bouwen in de komende jaren. Daarmee
is de woningnood niet gelijk opgelost maar gaan we wel
de goede kant op. Planet De Koog komt in een volgende
fase. In de eerste helft van het jaar zal dat nog wat rumoer geven maar in de tweede helft van het jaar zullen
mensen meer waardering hebben voor de vorderingen.
De OSG gaat een zwaar jaar tegemoet en heeft te maken
met onderwijsvernieuwing, nieuwe samenwerkingsverbanden en financiële uitdagingen. De school slaagt erin
alle zaken in goede banen te leiden en wordt door de
Minister als voorbeeld genoemd van hoe een kleine
school toch goed kan presteren. De Texelhopper blijft
ook in 2019 een moeilijk dossier. Connexxion werkt aan
verbetering van het reserveringssysteem. Ook komt er
een voor iedereen een acceptabele busroute zowel in
Den Burg als in De Koog. Toch slaagt Connexxion er niet
direct in het vertrouwen terug te krijgen. De sporthal
wordt prachtig en de nieuwe beheerstichting werkt tot
grote tevredenheid van de gebruikers. Al met al wordt
het een jaar waarin er veel gebeurt op Texel. We mopperen en klagen allemaal wel eens omdat het niet altijd
van een leien dakje gaat maar we zijn er ook trots op
dat Texel het op sien Tessels aanpakt. Ik wens u allen
een fantastisch en vooral gezond 2019!

Nu gelooft niemand in sprookjes en toverkracht, en
toch zijn er mensen die daar geld mee verdienen. Ik
denk dan aan mensen die zich bezighouden met het
voorspellen van de toekomst. Paragnosten, helderzienden, visionairs, futurologen, astrologen en andere waarzeggers. Zo aan het begin van een nieuw jaar
wordt er altijd veel aandacht besteed aan hun visie op
de toekomst. We willen immers graag weten wat het
nieuwe jaar gaat brengen. Niet dat je blij van wordt van
de gebeurtenissen die zij voorspiegelen.
In Paravisie, een bekend maandblad voor paranormaal
geïnteresseerden, voorspelt paragnost Henny (what’s
in a name) de val van het kabinet en nieuwe verkiezingen in 2019. Ook het koningshuis komt niet ongeschonden het jaar door. Er zullen familiegeheimen naar buiten komen die veel stof zullen doen opwaaien. In de
Nederlandse economie wordt het kommer en kwel. De
armoede slaat om zich heen en voedselbanken kunnen
de vraag niet meer aan. Niet alleen in Nederland, over
de hele wereld gaan we volgens Henny heel wat meemaken. In Amerika wordt gepoogd Trump af te zetten.
Maar Trump komt met bewijzen die als een schok de

Hennie Huisman
Wethouder Onvoorspelbare zaken
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Krijgt ledenmiddag Seniorenvereniging een vervolg?

Het programma luidt als volgt:
Ontvangst met koffie of thee, waarbij een punt huisgemaakte appeltaart zal worden geserveerd.
Daarna verzorgen medewerkers van De Toegift een aantal optredens.
Een tweede ronde met fris, wijn of bier, aangevuld met
een ronde bittergarnituur.

De reacties op de uitnodiging voor de ledenmiddag
op 14 februari waren overweldigend. Die middag zit
reeds vol! Veel leden reageerden echter alsnog, en
reageerden teleurgesteld toen ze hoorden dat ze te
laat waren. Daarom is het bestuur gestart met het opstellen van een tweede lijst. Bij voldoende deelname
wordt er een tweede ledenmiddag georganiseerd op
vrijdag 15 februari 2019. Had u mee willen doen, maar
was het er om één of andere reden nog niet van gekomen, dan nodigen wij u van harte uit op deze tweede
uitnodiging in te gaan! Ook als u zich voor donderdag
heeft opgegeven, maar de datum voor de tweede ledenmiddag komt u beter uit, raden wij u aan contact
op te nemen. Het adres hiervoor vindt u onderaan
deze uitnodiging.

Bijdrage € 10,00 per persoon
De bijdrage voor deze middag bedraagt voor leden
€10,00 per persoon. Niet leden zijn uiteraard ook van
harte welkom. Zij betalen echter de kostprijs van de
middag. Deze bedraagt € 19,00 per persoon
Zo snel mogelijk opgeven!
In verband met de planning verzoeken wij de deelnemers aan deze op 15 februari 2019 te organiseren tweede ledenmiddag, zich vóór 1 februari 2019 op te geven
bij Guusje Witte, e-mail: fransenguus@kpnmail.nl, telefoon: 0222-314171 of 06-44818097. U kunt dan tevens
aangeven, of u gebruik wilt maken van gratis vervoer.

Uitnodiging:
Op vrijdag 15 februari 2019 organiseert Seniorenvereniging Texel bij voldoende deelname in de Toegift, Klif 12
in Den Hoorn een tweede ledenmiddag. Aanvang 15.00
uur. De middag duurt tot ongeveer 17.00 uur.
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Granieten en hardstenen keukenbladen
•

wastafelbladen

•

vensterbanken

•

vloeren

Hoofdweg 86 De Cocksdorp - 311171 / 06 13375284 mail@devrijheidtexel.nl

info@tomtexglasbewassing.nl
06 - 13530877

IJsboerderij „Labora”
Ambachtelijk gemaakt schep-ijs
Vlamkast 53, tegenover Spar Oudeschild
Tel. (0222) 310783 www.deoudevismarkt.nl

Hollandseweg 2 (afslag 32) • 1795 LE De Cocksdorp
T 0222 316088 E info@ijsboerderijlabora.nl

www.ijsboerderijlabora.nl

€ 671.740,Dat bedrag heeft het Texelfonds al besteed aan het nóg mooier maken van ons eiland.
We ondersteunden Hospice Texel, het Alzheimer Café, Texels Erfgoed,
speeltoestellen en concerten - in totaal 196 projecten op het gebied van
cultuur, sport, natuur en welzijn.
In 2019 bestaan we vijftien jaar en constateren we trots dat we zijn uitgegroeid tot
een solide, financieel sterk fonds, breed gedragen op ons eiland.
Daarmee zijn we er nog niet. Ook na ons jubileumjaar gaan we door met ons mooie werk.
Dat kan alleen dankzij u: particulieren (donaties, nalatenschappen)
bedrijven, stichtingen, de gemeente en anderen die Texel een warm hart toedragen.

Meehelpen?
Kijk op www.texelfonds.nl
of bel voorzitter Jan Beijert, tel. 06 - 29056010
Het bestuur van het Texelfonds
Het bestuur van het Jong Texelfonds
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Leentjebuur
Voor Gretha
Om geleend goed terug te geven
kuierden mijn zus en ik
op verzoek van moeder even
naar de buurvrouw - met die tic
‘Ik vind buurvrouws mond net lijken’
zei mijn zusje, ‘op een vis
en je mag daar niet naar kijken
omdat dat heel zielig is’
Toen ik buurvrouw’s zenuwtrekje
welkom happend voor me zag
kreeg ik van haar lekkerbekje
onbedaard de slappe lach
Zonder blikken, zonder blozen
lachte buurvrouw goeiig mee
van de pret om haar neurose
had de stakker geen idee
Zuslief bleek nog net bij machte
om te zeggen ‘dank u wel’
en de buurvrouw, ach, ze lachte
‘Trek gerust weer aan mijn bel’
Gerard Witte

We zijn op zoek naar een nieuwe bezorger
Aangezien de huidige bezorgster wegens gezondheidsredenen heeft moeten afhaken, zijn we op zoek naar
een andere vrijwilliger die het blad eens in de twee
maanden op de betreffende adressen wil bezorgen.
Aangezien de wijk zich nogal over een royale oppervlakte uitstrekt, hopen we voldoende reacties te krijgen om
deze wijk in ieder geval in tweeën te kunnen splitsen.
Interesse? Neem dan contact op Cobie Daalder van
Texels Welzijn, telefoon 312696, e-mail welzijn@texelswelzijn.nl, of loop gewoon even binnen bij De Buureton, Beatrixlaan 43, 1791 GA Den Burg.

In de wijk Schorrenweg, Genteweg, De Kaai, Oosterenderweg, Nesweg, Zevenhuizen, Oostkaap, Oosterweg,
Vierhuizen, Oost en Stuifweg wordt Leef-Tijd op 38
adressen bezorgd.
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Luchtvaart- en oorlogsmuseum Texel zoekt vrijwilligers
Zoals velen van u wellicht zullen weten, bevindt zich op
het Texelse vliegveld ‘De Vlijt’, het Luchtvaart- en Oorlogsmuseum Texel, kortweg LOMT. Het museum richt
zich op de geschiedenis van de luchtvaart en de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog op en rond
het eiland Texel.

Het museum is eigendom van een stichting en wordt
gedragen door een groep enthousiaste vrijwilligers. De
openingstijden zijn (dagelijks) van 10.00 tot 17.00 uur in
de periode die loopt vanaf begin april tot en met de herfstvakantie. Omdat het museum de hele week geopend is
doen wij veelal een beroep op gepensioneerde vrijwilligers, zowel mannen als vrouwen. Vanwege het bereiken
van een vaak hoge leeftijd hebben een aantal mensen
om gezondheidsredenen moeten afhaken. Hierdoor is
een tekort aan vrijwilligers ontstaan, met name bij de balie. Langs deze weg is het museum op zoek naar nieuwe
vrijwilligers die het leuk vinden in het museum te komen
helpen. Het is werk wat een ieder kan doen, het is leuk
‘onder de mensen’ te zijn en vraagt zeker geen zware lichamelijke inspanning.

In het luchtvaartgedeelte is veel luchtvaartgerelateerd
materiaal te zien, waaronder de complete cockpit van
een Constellation (Connie), een cockpit van de Fokker
S-13, een originele Kolibrie helikopter, veel vliegtuigmodellen en verschillende vliegtuigmotoren. Verder bezit
het museum een aantal maquettes van het voormalig
Marinevliegkamp ‘De Mok’ , het vliegveld ‘De Vlijt’ en
van Schiphol uit de periode van voor de Tweede We-

De werkzaamheden bestaan uit twee dagdelen, van
10.00 tot 13.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. Op deze
wijze kunt u kiezen welke periode voor u het meest gunstig uit komt. Ook een volle dag behoort tot de mogelijkheden, van 10.00 tot 17.00 uur. Vaak wordt dit gedaan
door een aantal echtparen, uiteraard is dit eigen keus. Als
vrijwilliger wordt u onderdeel van het totaal van ongeveer 30 vrijwilligers. Het is een loyale club mensen die het
met veel plezier doen en u ontmoet veel gezelligheid en
kameraadschap. Bent u geïnteresseerd, kom gerust eens
langs voor een praatje en een bakkie koffie. Gedurende
de wintermaanden is dinsdag de vaste werkdag, van 9.30
tot 14.30 uur is er altijd volk in het museum, die u graag
te woord staat. Ook een rondleiding in het museum is
altijd mogelijk. We zien uit naar uw enthousiaste reactie
en wees er van overtuigd, het is leuk werk en u kunt tevens een bijdrage leveren aan het in stand houden van
de luchtvaart- en oorlogsgeschiedenis op het eiland.

reldoorlog. De KLM, de maatschappij die er voor heeft
gezorgd dat er een vliegveld op Texel kwam, wordt niet
vergeten en ook daar is veel informatie over terug te vinden; dit deels ondersteund met beeld (en geluid)
In het kader van het project ‘Atlantikwall op de Wadden’
is het deel van het museum wat over de oorlog gaat in de
winter van 2017 - 2018 geheel gerenoveerd en bestaat
nu uit een aantal vaste thema’s: De periode 1940 - 1945
op Texel, waarin te zien is wat voor invloed de oorlog
heeft gehad op het eiland.
De Atlantikwall, waar circa 30 op schaal gemaakte bunkermaquettes een indruk geven van wat er zoal aan bunkers op Texel gebouwd is.
De ‘Opstand der Georgiërs’; ofwel ‘De Russenoorlog’, wat
een belangrijk onderdeel is met betrekking tot de oorlog
op het eiland en wat voor veel Texelaars zulke rampzalige
gevolgen heeft gehad.
De luchtoorlog, waarin veel informatie is te vinden over
de vliegtuigcrashes op en rondom Texel en waarbij bemanningen van de diverse toestellen centraal staan.
De periode rondom de bevrijding en de jaren na de oorlog, waarin onder andere veel geschenken zijn te zien die
het museum heeft gekregen vanuit Georgië.
Veel van de hier genoemde thema’s worden ondersteund
door moderne touchscreens waarop veel extra informatie is op te vragen.

Ben Daalder (voorzitter LOMT)
Wilt u meer informatie, bel of mail ons dan even. Telefoon: 312609 (mobiel 0653697035) of e-mail naar:
bdaalder@hetnet.nl, U kunt ook bellen of mailen naar;
318464 (mobiel 0625243404) of a.vandijk@texel.com
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GOED OPLETTEN, IK VERTEL HET MAAR ÉÉN KEER
Foto: Henk Snijders

Programma Alzheimer Café
Het Alzheimer Café vindt plaats in de Buureton, in principe op de laatste dinsdag
van de maand.
Belangstellenden zijn van harte welkom. Aanvang 19.30 uur. De toegang is gratis en
aanmelden is niet nodig
Het informatieve deel is van 19.30 uur tot 20.30 uur. Napraten met een hapje en
een drankje tot 21.30 uur.

Vragen?
Liesbeth Rijk, telefoon 06-228811573, e-mail: e-rijk@zorgring.nl
Margreet Bendsen, telefoon 314896, e-mail: tberndsen@hetnet.nl
29 januari
Wat te doen bij dementie? Nooit te oud voor vakantie en om te genieten van het aanbod aan activiteiten,
uitstapjes en ontspanning dicht bij huis. Gastsprekers Dietmar Breidenbach van het Ontmoetingscentrum en
Ariena Muilenburg van het Oppertje, dagbesteding.
26 februari
Casemanager Reinalda Slagter vertelt over het zorgaanbod van Geriant bij dementie.
Cintha Stiekema legt uit wat de cursus Dichter bij dementie voor haar betekend heeft.
29
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OP SIEN TESSELS ... Plèstik
‘t Wòs òn ‘t regene.
Ja, en òl puur zó’n tiêd!
Godzijdank kwam Aafiebuur effe, kwiek over de plòssies
springend, om de koffie.
Oppe tafel bee Neeltje ‘n stabel folders fòn òllerhònde
gróte supermarkte.
Nou, en dòt loog d’r niet om

Kiek op ‘t plaatje, ‘biologische rooje kool uut ‘n plèstik
zakkie en horstikke duur. Dòn ‘n plèstieke netje met pickelmix; dòt lieke òllegaar eujes te weze, rooje en witte
en d’r zel ok nag wel ‘n knoflookie tusse zitte denk ik.
Déérnaast ‘n zakkie met stoofkruiden van 20 gram foor,
skrik niet, € 1,49! Dò’s skrééuwend duur. En vôrders nag
ferskillende stoofpotjesgroentes en òllegaar in plèstik.”
“Kiek hier, òlles fòn ‘t zellefde lake ‘n pak.
Hier hebbe ze de irrepels òl skild, de kéés is ròspt. Pònnestoele-mix in ‘n bakkie, pompoeneblokkies in ‘n zakkie en déérbee nag ‘n kleine zakkie eujesgròs (bieslook).”
“Kiek hier, kiek hier” roept Aaf. “Dut is ‘n héél blòd met
òlliên zakkies en déér staat bove: ‘Handige pakjes en
zakjes’. Kiek, dòt moste ze nou d’rs gaan ferbiede. D’r
komt steeds meer plèstik bee!””

Òllegaar met veul ete d’r in en ‘n bonk resepte fònzellef.
De kerst wos ophònde.
‘n Mêns hoeft bijna niks zellef meer te doên wònt òlles is
òl foorkookt en verpakt in plèstik dóossies en zakkies en
die benne ok nageres dichtsiêld. ‘t Liekt wel of dotte se
vòstliêmd benne.
Neeltje fond zoks maar niks. Met ‘n bakkie koffie in d’r
hònd begon se fóór te leze.
“Kiek hier, begon Neeltje, ‘n pittige stamppot met spinazie en gebakken ui en kerrie. Déér hei fóór nódig ‘n
zak fóórge-kookte piepers fòn ‘n kilo, iên zakkie met
fóórgesneje eujesringe fòn 300 gram, iên zak met spinazie dot òl fóówòsse is van 400 gram en nag wòt kerrie.
De fóórkookte irrepels benne nag niet gaar. Die moete
nag ‘n menuut of tiên koke late. Met ‘n skeutje olie de
eujes kollempies òn sacht worre late en doên déér dòn
de kerrie bee. Os de irrepels bijna gaar benne roer je de
rééuwe spinazie d’r deur. Nag effe drie menute koke late
en dòn òfgiete. Dòn òlles deur mekaar roere en òs leste
ok de eujes déér nag deur roere.”

‘En getfer, hier òlliên oosters eten in plèstik. Maar och,
wòt zit er nou niét in plèstik?”
“Leste kreeg ik bee de bakker ‘n hòllefie gesneeje wit in
‘n pepiere zak. Ik wist niet wòt ik sag. Ik hèèw se bedankt
d’r foor.”
“Late we niet die jonge knul fergete, die de zéé gaat òfvisse om ôl dòt plèstik d’r uut te hale. Het wil nag niet
erreg lukke, sting in de krònt.”
Neeltje schonk nog eens in. “Spiekelaasie?”, vroeg ze.
“Kiek ok nag steeds òlles in plèstik.”
“Getferdikkie meike, ik krig hier de briebels fòn.
Late we het over wòt aars hèèwe.”

“Jajik”, zei Aaf, “’t is om te janke. Krigge de meikes teugeswoordig gien kookles meer bee d’r eige moeder?
Welk zinnig mêns gaat ‘n zak gekookte irrepels nageres
kooke? En kenne se geniese meer een eutje sneeje? En
dot òllemaal uit ‘n plastic zakkie. Bah! Getfer! Zoks doên
ik niet!”

“Dróógt nagòl aardig an bute. Zelle wee ‘t er op wage om
‘n endje te gaan lópe. Dòn stop ik in je jòszak wòt lekkere
peperementjes en déérmee komme we makkelijk oppe
have en dòn neme we ‘n boreltje uut ‘n echt glaassie.”

“Aaf, meike, òlles moet teugeswoordeg makkelijk en
snel. Hier, in ‘t blaadje fòn JUMBO skrieve ze: ‘Maak het
je toch makkelijk met onze stoofgroentemixen’.

“Prachtig, dòt fiend ik krimmeneel,
Neeltje!”
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‘De Slufter’
Café-restaurant

Waalderstraat 6
1791 EC Den Burg

Tel 712 464

Waalderstraat 6, Den Burg
Tel. 712 464
www.bosmaslapen.nl
info@bosmaslapen.nl
www.bosmaslapen.nl
info@bosmaslapen.nl

Kaasboerderij „Wezenspyk”
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Echte Texelse Boerenkaas van
koeien-, schapen- en geitenmelk.

Hoornderweg 29 (halverwege Den Burg – Den Hoorn)

www.wezenspyk.nl

Hét adres voor een heerlijk kopje koffie
of een uitgebreide maaltijd.
Slufterweg 1 - De Cockdorp - Tel: 31 12 58
www.caferestaurantdeslufter.nl

Voor uw kunstgebit en
klikgebit met zorg,
kennis en aandacht voor
uw persoonlijke wensen
aangemeten door uw specialist
Sommeltjesweg 3, 1793 AL De Waal
Tel. 0222 - 312069 • praktijk@tppvk.nl

Mantje schoenen heeft voor u als lid van Seniorenvereniging Texel een doorlopende aanbieding.
Op vertoon van uw ledenpas ontvangt u

10% korting

op Durea, Ecco, Finn Comfort, Nimco,
Xsensible, Item M6, Sockwell en Superfeet

www.mantjestore.nl

CENTRALE VERWARMING
LUCHTBEHANDELING
VENTILATIE
AIRCONDITIONING
DUURZAME ENERGIE
SERVICE & ONDERHOUD

Spinbaan 8, Den Burg

Spinbaan 8, Den Burg

0222-313 703

0222-313 703

www.cvi-texel.nl

Gerookte, gebakken en verse vis
Heemskerckstraat 15, 1792 AA Oudeschild
Tel. 0222-312441 www.vispaleistexel.nl

De Reuze Aardbei
Van mei tot oktober
dagverse aarbeien!
Het hele jaar zelfgemaakte producten
verkrijgbaar! (ijs, jam, siroop, etc.)
www.dereuzeaardbei.nl
Schorrenweg 32a Oostererend
7 dagen per week geopend van 9.00 - 21.00 uur

www.cvi-texel.nl

Weverstraat 55, tel. 312692

Nu slechts

9595.

00

KLASSIEKE
KEUKEN
LACI

HEEMSKERCKSTRAAT 50 OUDESCHILD | WWW.RAB.NL
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Spullen
De glasbak dan maar, maar het gat
daarvan was te klein voor het hoofd.
Mijn zoektocht naar een geschikte
glasafvalbak eindigde bij de Hamster. Verjaardagen zijn sowieso valkuilen als het om beheersing van je
spullen gaat.

“Ik bied voor jouw klok tweeduizend
gulden.” Daar kwam ik helemaal niet
voor, om dat te horen. Het ergerde
mij zelfs. Ik was naar de klokkenafdeling op de beurs in Utrecht gegaan om een paar engeltjes en een
Atlas-figuur te kopen, om daarmee
mijn oude Friese klok wat op te sieren. Maar de kerel daar ging niet
eens op mijn vraag in. Ik draaide mij
al om, om de stand te verlaten, toen
hij mij nog zei: “Die beeldjes moet je
helemaal niet kopen. Jij hebt zeker
zo’n klok met van die druiventrosjes er boven op?” Ja, dat klopte. Die
zagen er armoedig uit en die wilde
ik daarom vervangen door de beeldjes. “Die klok die jij hebt is een originele Friese staartklok in een ‘arme
luis’ uitvoering. Die klokken zijn later
nooit nagemaakt; de luxere soorten,
met engeltjes en Atlas wel. Ik begreep uit jouw vraag meteen waarmee ik te maken had.” Ik zei nog:
“Bedankt voor de wetenschap” en
draaide mij om, om het daarbij te
laten en weg te gaan, toen hij me
nariep: “Ik bied voor je klok drieduizend gulden”. De druiventrosjes zijn
nu helemaal verveloos en de prijs
van het antiek, en dus ook van Friese
klokken, is inmiddels behoorlijk gekelderd. Zo gaat dat met spullen in
de loop van de tijd. Wat blijft is het
gevoel dat je er bij hebt: de tik van
het uurwerk; die hoort bij ons huis.
Wat ook blijft is het verhaal van de
klok die ik van mijn moeder kreeg
in ruil voor zo’n zelfde klok in een
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moderne uitvoering, en het verhaal
van mijn vader, die in de oorlog voor
twaalf gulden twee klokken kocht
van Piet Kwast, de schilder. De luxe
verkocht hij weer en deze, ‘de arme
luis klok’, heeft in het ouderlijk huis
in de Gravenstraat jaren lang de verstrijkende tijd aangegeven.
In 2011 maakte onze (ex)Texelse
kunstenares Judith de Leeuw een
film met als titel: ‘Overal spullen’,
waarin ze al de spullen uit haar huis,
15.734 stuks, paperclips en knijpers meegeteld, alles gelabeld en
genummerd, uitstalt in een loods.
Haar huis is dan helemaal leeg. Wie
naar de film kijkt krijgt onwillekeurig het gevoel langs zijn eigen spullen
te lopen: kinderspeelgoed, beddengoed, telefoons, oud en nieuw, boeken, fietsen, ondergoed, een box en
ga maar door. “Wat moet je doen”,
vraagt Judith zich aan het eind van
de film af, “met 15.734 spullen. Ze
zijn nu bij ons, gewenst, toevallig, of
tegen wil en dank. Ze leiden een eigen leven. Weg, is een misverstand.”

“Tegen wil en dank”
Ik kreeg eens voor mijn verjaardag
een glazen hoofd. Dat was in de
mode; daar kon je zo mooi je koptelefoon op zetten. Nu heb ik toevallig een hekel aan koptelefoons
en dat beeld stond er dus maar te
staan. Eerst nog op de piano, maar
toen het tenslotte zelfs in de kast
in de weg stond, wilde ik het kwijt.

Een van mijn familieleden verraste
ons eens met een kat. Nee, niet een
levende, maar zo’n wit porseleinen
met kraaloogjes en een open ruggetje, waar dan weer een plantje in kan
groeien. Een vriendin van ons doet
het anders: als zij een boek gelezen
heeft en ze bedenkt: “Go, dat is wat
voor Peter” neemt ze het mee naar
mijn verjaardag. Het zit dan in een
krant gewikkeld, want ze wil niet de
indruk wekken, dat het uit de winkel
komt. Ik ben er net zo blij mee, of
misschien nog wel extra. Een klein
voorbeeld van circulaire economie.

“Ze zijn nu bij ons en weg, is een
misverstand”
Wij fietsten door Vietnam van zuid
naar noord. Prachtige stranden,
veelal mooi weer, maar als er een
tyfoon over komt, kan er in dit paradijselijk oord in tijd van één dag wel
een meter water vallen. Dat hebben
we meegemaakt: valleien onder
water, wegen onbegaanbaar. Toen
we de oude grens tussen Noord- en
Zuid-Vietnam passeerden waren
we terecht gekomen in een andere
economie. Ieder dorp net over de
grens had zijn eigen afvalberg: hier
een berg met oude autobanden,
alles op grootte gesorteerd, daar
petflessen, oud ijzer en ga maar
door. Men leefde van wat anderen
overhielden. Overal rookte het: elk
dorp zijn eigen rookpluimen en zijn
eigen lucht. Dáár leek het nog tamelijk geordend, maar in Siërra Leone
en Brazilië zijn enorme vuilgebieden
te vinden, waar de hele wereld zijn
overgebleven spullen dumpt. Op en
bij die stinkende en vaak giftige bulten leven mensen. De volwassenen
sloven zich uit in de verwerking van
de vuilnis en de kinderen zijn dag in
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dag uit op zoek naar iets van waarde om op die manier het gezinsinkomen nog aan te vullen. En ondertussen drijven in de oceanen velden van
plasticsoep. Wat doen we met onze
spullen als ze stuk zijn, of voor ons
gevoel overbodig. Spullen, die we
hebben aangeschaft of gekregen om
ons leven te veraangenamen? “Ze
zijn nu bij ons”. Die Friese klok gaat
tenminste al heel lang mee, maar
een telefoon of een computer is na
een paar jaar stuk of verouderd; repareren is haast onmogelijk. “Weg, is

een misverstand”. Ze weg doen betekent nog meer rommel op de mondiale vuilnisbelt. Maar we kunnen
ook niet meer zonder onze moderne
spullen.
Afgelopen zomer wemelde het op
een zonnige dag in de Weverstraat
weer eens van het winkelend publiek. Langzaam dein ik mee met de
menigte. Vanaf de Stenenplaats zie
ik een oud- klasgenoot van me aankomen, zijn fiets aan de hand “Héé
Kees, snap jij die mensen, die met

dit weer in de Weverstraat lopen in
plaats van op het strand”? Hij kijkt
me aan en zegt: “Ja, sommige mensen hebben daar vroeger in geïnvesteerd”. En daar sta ik. Ik heb zelf meegewerkt aan de huidige koopdrift.
Mijn hoofd begint als een razende
smoesjes te verzinnen, verklaringen,
die de ontwikkelingen be-grijp-baar
moeten maken, maar het helpt allemaal niet. Het is zoeken naar een
uitweg uit een immens dilemma.
Peter Bakker

Eenpersoonsgerechten: Kleine broodjes
van dit soort recepten verwachten.
Deze keer één die is afgeleid van
snelbrood recept. 10 minuten werk!
Hiervoor gebruiken we kleine vormpjes en vetten ze goed in. De oven
voorverwarmen op 200 graden,
daarna op 180 graden zetten.

Benodigdheden:
225 gram meel (variaties mogelijk)
Een halve theelepel zout
Een theelepel bakpoeder, of baksoda
Een ei
Een theelepel honing of stroop
150 ml yoghurt
En 50 ml water
Om mensen die alleen zijn komen
te staan weer een beetje plezier te
laten krijgen in het klaarmaken van
eten, heeft Ria Visch uit Oosterend
verschillende eenpersoonsgerechten verzameld. In deze, en de volgende uitgaven, kunt u meerdere
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Voor het deeg:
225 gram meel of bloem of een mix
van verschillende soorten. Ria Visch
gebruikt zelf: 100 gram amandelmeel, 75 gram havervlokken en 50
gram muesli.
Doe vooral wat je lekker vindt! Meng
dit goed door elkaar samen met een

halve theelepel zout en één theelepel bakpoeder (of baksoda).
Maak nu in een kom een prutje van
het ei, de honing of stroop, de yoghurt en het water. Dit prutje in het
midden van het meelmengsel leggen
en met een vork door elkaar mengen
van binnen naar buiten. Vooral niet
kneden, zodat het luchtig blijft. Verdeel dit deegje over ongeveer zes à
acht ingevette vormpjes
Bakken in circa twintig minuten op
180 graden eventueel nog vijf minuten laten staan in de oven die inmiddels uit is.
Je kunt deze broodjes voor het bakken eindeloos variëren met walnoten, choco, rozijnen, kaas, ham,
appel met iets kaneel, Italiaanse
kruiden, enz.
Eet smakelijk!
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In gesprek over de laatste levensfase
valt. Een landelijke campagne nodigt
u uit hierover in gesprek te gaan. Bijvoorbeeld met uw partner, kinderen
of huisarts. Liefst al voor het einde
daadwerkelijk nadert. Want als er
geen directe aanleiding toe is, praten
we liever over andere dingen dan
het levenseinde. Het is ook niet gemakkelijk om erover te praten, maar
wel belangrijk! Want als je van elkaar
weet welke wensen er in deze laatste
fase zijn is de kans groter dat ze ook
daadwerkelijk gerealiseerd worden.
Zie www.ikwilmetjepraten.nu voor
meer informatie en inspiratie.

Eind november organiseerden we in
Hospice Texel onder het mom van
‘kom om een bakkie’ twee inloopmomenten. Daar kwamen veel mensen op af. Potentiële vrijwilligers en
hen die nieuwsgierig waren hoe het
huis er achter die markante gevel
van binnen uitziet. Ik sprak ook mensen die kwamen kijken met het oog
op een opname in de al dan niet nabije toekomst. Voor henzelf of voor
een naaste. Het stelde hen gerust
te weten dat er een plek is waar ze
terecht kunnen voor liefdevolle ondersteuning en zorg, mocht het aan
de orde zijn. ‘Mijn kinderen wonen
aan de overkant en hebben het druk
met hun werk en gezin,’ vertelde een
dame. Een echtpaar stelde dat ze het
hospice als plek zien waar zij de tijd
en ruimte krijgen om afscheid van
elkaar te nemen omdat ze ondersteund worden bij de verzorging, het
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huishouden en het ontvangen van
bezoek. Veel mensen benadrukten
dat ze, als het even kan, het liefste
thuis sterven. Iets wat voor de meerderheid van de Nederlanders geldt.
Met de inzet van vrijwilligers in de
thuissituatie hopen we daar vanaf
2019 ook vanuit het hospice aan bij
te kunnen dragen. Overigens is een
tijdelijke opname in de laatste levensfase ook een optie.
Dat mensen kunnen sterven op de
plaats van voorkeur is een belangrijk
uitgangspunt in landelijk en internationaal beleid op het terrein van palliatieve zorg. Wens en werkelijkheid
liggen helaas nog ver uiteen. Er is
veel dat we niet in de hand hebben.
Nadenken en praten over wat u belangrijk vindt als het einde nadert,
kan echter wel degelijk verschil maken. Net als weten wat er te kiezen

Leven toevoegen aan de dagen
Wat is palliatieve zorg nu eigenlijk?
Als u te horen hebt gekregen dat u
bent ‘uitbehandeld’ omdat de ziekte niet meer te genezen is, komt u
in aanmerking voor palliatieve zorg.
Palliatieve zorg is zorg voor mensen
met een ongeneeslijke, levensbedreigende ziekte die erop gericht is
om de kwaliteit van leven te verbeteren van zowel patiënten als naasten.
Bij palliatieve zorg ligt de focus niet
op genezing, maar op het verminderen van klachten. Dit zijn niet alleen
lichamelijke klachten, maar palliatieve zorg biedt ook steun en aandacht bij klachten van psychische,
sociale of spirituele aard. Naast een
optimale verzorging en verpleging,
helpt deze zorg ook bij levensvragen
en zingeving. Palliatieve zorg wordt
weleens verward met terminale
zorg, maar palliatieve zorg is breder
dan terminale zorg. Wie terminaal
is, heeft een levensverwachting van
minder dan drie maanden. Terminale zorg beslaat dus alleen de laatste
periode. Het was niet vanzelfsprekend dat de zorg voor ongeneeslijk
zieken en stervenden een volwaardige plek kreeg in de gezondheidszorg. De aandacht daarvoor is eigenlijk van recente datum. Pas in 1990
kwam de World Health Organisation
(WHO) met een eerste definitie over
wat palliatieve zorg eigenlijk is. De
dood voelde voor artsen als een nederlaag.
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Het is de verdienste van pioniers als
de Engelse verpleegkundige en arts
Cicely Saunders (1918-2005) en de
Zwitsers-Amerikaanse
psychiater
Elisabeth Kübler-Ross (1926-2004)
dat daar verandering in is gekomen.
‘Er worden geen dagen meer toegevoegd aan het leven, maar leven aan
de dagen’ zo omschreef Saunders
palliatieve zorg eens. Ook in Nederland vormde hun werk een bron van
inspiratie.

Nederland als verhaal apart
In de jaren zeventig ontstonden in
Nederland de eerste initiatieven om
met behulp van vrijwilligers terminale thuiszorg te bieden. In het decennium daarna kwam de hospicebeweging van de grond, die eind jaren
tachtig leidde tot de oprichting van
het eerste hospice. In ons land lag
lange tijd het accent op de discussie
over de toelaatbaarheid van euthanasie en de eigen wilsbeschikking.

Dat debat overvleugelde de aandacht voor de zorg die daaraan vooraf zou moeten gaan. Inmiddels is het
gelukkig niet meer een of-of dispuut,
maar een omgang met het stervensproces waarin de mogelijkheden - in
de woorden van de toenmalige minister Els Borst - ‘in het verlengde
van elkaar’ worden gezien.
Nederland telt nu 125 hospices met
verschillende organisatiemodellen
(van Bijna Thuis Huizen tot High Care
Hospices) en er wordt op een steeds
grotere schaal palliatieve thuiszorg
geboden door gespecialiseerde
(hospice)teams. Ruim 11.000 vrijwilligers zijn in de palliatieve zorg actief.
In veel opzichten is de palliatieve
zorg een schoolvoorbeeld van samenwerking tussen vrijwillige inzet
en professionele zorg, niet omdat de
regering dat wil of omdat het door
het beleid moet worden afgedwongen, maar uit oprechte warme men-

selijke betrokkenheid. In ons ‘Bijna
Thuis Huis’ is dit aan de orde van de
dag!
U bent van harte welkom in Hospice Texel voor een rondleiding en /
of een oriënterend gesprek. Meer
weten? Tel. 728132 / info@hospicetexel.nl Zie ook www.hospicetexel.nl
Tanja Terpstra,
coördinator Hospice Texel
Foto: Gertha Wessels

Bronnen of verder lezen:
www.palvooru.nl
www.ikwilmetjepraten.nu
www.landelijkexpertisecentrumsterven.nl
www.agora.nl
www.vptz.nl
www.canonsociaalwerk.eu/nl_
pal/
www.netwerkpalliatievezorg.nl/
kopvannoordholland

Amici Cantus en de Matthäus Passion op Texel
deze
Matthäus
Passion zijn grotendeels gelijk aan
de bekende 2-korige versie, maar
sommige details
wijken daarvan af.

Op zondag 17 maart gaat Amici
Cantus de Matthäus Passion van
J.S. Bach uitvoeren. Het is de première van een reconstructie van de
1-korige Matthäus-Passion, zoals
die waarschijnlijk in 1727 of 1729
voor het eerst in de Thomaskirche
in Leipzig werd uitgevoerd. Deze
reconstructie is verzorgd door de
musicoloog dr. Rens Bijma, onlangs
gepromoveerd op uitvoeringspraktijken van Bach. Tekst en muziek van
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Het is heel bijzonder dat een Texels
koor de Matthäus
Passion uitvoert.
De 2-korige versie
is hier bijna niet te verwezenlijken
vanwege de omvang van koor en
orkest en de kosten. Wij prijzen ons
dan ook gelukkig dat we de kans
kregen om als één koor dit prachtige werk uit te voeren. Amici Cantus
is voor deze gelegenheid uitgebreid
van zestien naar achtentwintig, voor
het merendeel Texelse, zangers. Het
koor repeteert iedere dinsdagavond
in het dorpshuis en is vanaf september al bezig met het instuderen van

deze Matthäus Passion. Het orkest
en de solisten zijn allen professionele musici.
Het concert begint 17 maart om
15.00 uur, in de R.K. Kerk in Den
Burg. Toegang: € 19,50 (jongeren
tot 18 jaar € 10,00), inclusief programmaboekje en koffie/thee in
de pauze. Kaarten kunnen gereserveerd worden bij lidawels@kpnplanet.nl/0622937983, en bij de koorleden.

Uitvoerenden:
Amici Cantus
Barokorkest Eik en Linde
Paulien van der Werff, sopraan
Anne-Marieke Evers, alt
Satoshi Mizukoshi, tenor
Joep van Geffen, Christus, bas
Nico van der Meel, evangelist
Muzikale leiding: Ellen Verburgt
Lida Wels
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Liftend naar de overkant
Een goede vriend van mij wist raad.
“Schrijf de rechter een brief,” zei hij,
“en vertel hem erin dat je een lift
had gekregen van een uiterst vriendelijke man die gaandeweg een
schurk bleek te zijn. Dat hij tijdens
de rit handtastelijk werd en dat je
daarom zo snel mogelijk de auto uit
wilde, het deed er niet toe waar.
Schrijf ook dat je zo van streek was
dat je niet in staat was om dit verhaal aan de dienstdoende agenten
te vertellen en dat je je er eigenlijk,
tot overmaat van ramp, ook nogal
voor schaamde.” Ik dikte mijn verhaal nog een beetje aan met dat
ik maar een naïeve eilandbewoner
was. Wat wist ik nou van de wereld?
Jong in de jaren zeventig. En wat
had ik een lef. Ik ging liftend naar
de overkant! Veel Texelaars van
mijn leeftijd deden dat en ook ik
draaide mijn hand er niet voor om.
Je sprak wildvreemde mensen aan
op de boot en vroeg hen, als was
het de gewoonste zaak van de wereld, of ze met de auto waren en zo
ja, waar ze heen gingen en of je dan
mee kon rijden.

litie kwam. Er werd proces verbaal
opgemaakt, ik werd naar een plek
gebracht waar het veiliger was en
ja, ik zou hier nog van horen.
Een paar weken later kreeg ik het
bericht. Ik moest voorkomen. Ik zat
danig in de rats. De boete zou immers wel eens hoger kunnen zijn
dan het bedrag dat ik in de afgelopen periode met liften had uitgespaard.

Met de brief in mijn hand liep ik de
rechtszaal binnen. Ik ging meteen
naar de rechter toe, overhandigde
hem de brief en vroeg hem of hij
deze eerst even wilde lezen. En ik
wachtte. Hij las, vouwde de brief
dicht, gaf hem terug en keek mij, die
argeloze Texelaar, meewarig aan en
zei: “Meneer Witte, u kunt gaan.”
Ingeleverd voor de verhalenvertelmiddag 2015 van het Texelfonds
door Gerard Witte - Amsterdam

Makkelijk zat, want negen van de
tien keer lukte dat. Het deed er niet
toe of de eindbestemming van de
automobilist overeen kwam met
de jouwe, in je jeugdige overmoed
nam je al genoegen met de richting.
Op een dag wilde ik naar Amsterdam en ik had meteen beet. Dat de
man niet verder ging dan Alkmaar
nam ik voor lief. Bij Alkmaar echter
zette de man mij uit de auto op de
meest ongelukkige plek: de Rijksweg waar je als voetganger beslist
niet mag komen.
Ik was mij daarvan bewust maar
met een houding van ach, het zal
wel loslopen, ik heb immers zo
weer een lift, stapte ik uit. Ik stond
er amper vijf minuten toen de po-
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Leden van Seniorenvereniging Texel krijgen op vertoon van hun ledenpas* korting bij de volgende bedrijven:
• Oosterhof Wonen in Den Burg geeft op alle artikelen
5% korting.
• Het Texelse Schoonmaakbedrijf Dennis in De Cocksdorp geeft op alle diensten 5% korting.
• De firma Graaf in De Cocksdorp geeft 10% korting
op Texelse dekbedden (op = op).
• Ouderenwinkel Den Helder geeft op alle artikelen
10% korting (niet geldig in combinatie met bestaande
aanbiedingen).
• Voeten op Texel in Eierland geeft op alle voetverzorgingsproducten 50 eurocent korting.
• De Kookwinkel van Keukencentrum Texel in Den
Burg geeft 5% korting.
• Stiehl Audio Video, De Waal, geeft op alle aankopen
5% korting.
• Restaurant Topido in De Cocksdorp geeft 10% korting
op een diner (exclusief dranken).
• Garage Dros in Eierland geeft op alle reparaties 10%
korting.
• Zegel Modes in de Weverstraat en Zegel Lingerie
aan de Binnenburg te Den Burg geven 10% korting.
• VTI Oudeschild geeft 10% korting op alle materialen.
• Computer Texel, Keesomlaan, geeft 5% korting op de
eerstvolgende bestelling. Gebruik hiervoor kortingscode CT2013 (1 x per gezin)
• TCA, Maricoweg geeft bij aankoop van minimaal € 30,aan inkt/toner een gratis pak A4 papier twv. € 3,• Mantje Lifestyle Stores (in Den Burg en De Koog)
geeft 10% korting op: schoenen op maat, sokken,
gemak schoenen, semi-orthopedische schoenen en
inleg zolen. De korting is van toepassing op de volgende merken: Durea, Ecco, Finn Comfort, Nimco, Xsensible, Item M6, Sockwell en Superfeet.
• Maas bakkerij en tearoom, Oosterend. Een kopje
koffie + gebak € 1,85.
• Timmers Tearoom, Oosterend. Het tweede kopje
koffie gratis.
• Bosma, Waalderstraat, Den Burg verleent 5% korting
op alle aankopen.
*) De korting geldt niet voor aanbiedingen. U dient
van te voren kenbaar te maken, of u voor korting
in aanmerking wenst te komen. Toon daarom altijd
direct uw ledenpas (wacht daar dus niet mee tot u tot
betaling overgaat). De stelregel is: Alleen korting als u
het kenbaar maakt, voordat u de koop sluit.

Uw bedrijf kan ook meedoen aan dit initiatief! Hiervoor kunt u contact opnemen met Tom Steenvoorden. (Tel. 316656 of mail naar bernest@xs4all.nl)

Colofon:
Redactie:
Peter Bakker, Fridtjof Blanken, Brigitte Hollands,
Henk Snijders, Riet Veenendaal, Willem Vlas en Judy
Weggelaar

Met medewerking van:
Piet Arensman, Margreet Berndsen, Familie Binsbergen, Emmie Boom, Ben Daalder, Kees Dekkers,
Pieternel Geurtz, Dirk Haker, Hennie Huisman,
Marijke Otten, Liesbeth Rijk, Tanja Terpstra, Ria Visch,
Hillie Vlas, Lida Wels, Gerard Witte en Neeltje.

Opmaak voorpagina en puzzel:
Annie van der Heide

Foto voorpagina en fotobewerking:
Peter Ampt

Vormgeving en opmaak:

Riet Veenendaal en Willem Vlas
Tekstcorrectie: Lina Bruijn
Eindredactie: Riet Veenendaal en Willem Vlas
Eigen verhaal, informatie of tips …
Heeft u als lezer van dit blad zelf een verhaal
(of misschien interessante informatie of tips) dat u
wilt delen in Leef-Tijd. Dan kunt u deze, per e-mail of
“ouderwets” met de hand geschreven, sturen naar:
• Willem Vlas, Molengang 210, 1761 BW
Anna Paulowna
• E-mail: wvlas32@gmail.com (tel. 0223-758137)
• Texels Welzijn, Beatrixlaan 43, 1791 GA Den Burg
E-mail: b.hollands@texelswelzijn.nl (tel. 312696)

Afbeeldingen in deze uitgave zijn gedownload van
www.pixabay.com/nl tenzij anders vermeld.

Distributie:
Cobie Daalder, tel. 312696 en Truus Zoetelief, tel. 312890

Advertenties:

Langeveld & de Rooy
m.m.v. Tom Steenvoorden, tel. 316656

Websites:

www.texelswelzijn.nl en www.seniorenverenigingtexel.nl

Kopij voor het volgende tijdschrift
Graag voor 27 februari 2019 naar:
redactieleeftijd@gmail.com
Leef-Tijd is een uitgave van:
Langeveld & de Rooy in samenwerking met
Texels Welzijn en Seniorenvereniging Texel
Oplage: 2.500 stuks
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Leef-Tijd wordt u gratis aangeboden

Seniorenvereniging Texel

TEXELS WELZIJN BIEDT INWONERS OP TEXEL:
• DORPSWERK:
Ieder dorp op Texel kent zijn eigen dorpswerker als een eerste
aanspreekpunt bij alle vragen, wensen of ideeën op het gebied
van welzijn, leefbaarheid en maatschappelijke ondersteuning.
• MAATSCHAPPELIJK WERK:
Ondersteunt mensen, jong en oud, als psychosociale problemen het dagelijks leven belemmeren. Vaak hebben deze problemen te maken met relaties, werk, opvoeding, ﬁnanciën, …
• VRIJWILLIGERSWERK:
Bent u vrijwilliger of op zoek naar vrijwilligerswerk? Dan kunt u
rekenen op goede informatie, begeleiding, scholing en ondersteuning. Het verbinden van vraag en aanbod is altijd maatwerk.
• MANTELZORGINFORMATIE EN ONDERSTEUNING:
Mantelzorgers kunnen rekenen op ondersteuning bij hun zorgtaken en regelzaken, op informatie en advies, cursussen en
activiteiten, respijtzorg en een luisterend oor.
• WONENPLUS:
Diensten zoals Tafeltje Dekje en ziekenhuisvervoer maken het
mogelijk dat ook kwetsbare inwoners zo lang, zelfstandig en
prettig mogelijk kunnen functioneren en wonen in hun eigen
omgeving.
• DE BUURETON:
Stelt haar ruimtes graag open voor de eigen activiteiten en
initiatieven van inwoners en maatschappelijke initiatieven. De
Buureton, als het dorpshuis van Den Burg.
• 55+ IN BEWEGING:
Wekelijkse bewegingsactiviteiten ‘op ieders maat’ en in ieder
dorp.
• ONTMOETING, ONTSPANNING EN ONTWIKKELING:
Inwoners kunnen deelnemen aan een verscheidenheid aan
activiteiten zoals cursussen, sport en spel, muziek en dans,
speciale projecten, gezamenlijke maaltijden, …

Seniorenvereniging
Texel

WILLEM VLAS, VOORZITTER
Molengang 210, 1761 BW Anna Paulowna Tel. 06-14884289
Eindredacteur redactie Leef-Tijd, Ideeëncommissie
TOM STEENVOORDEN, VICE-VOORZITTER
Kikkertstraat 84, 1795 AE De Cocksdorp Tel. 0222-316656
Advertenties Leef-Tijd, Wonen/woonomgeving, PR
BEA AALDERS, PENNINGMEESTER
Noordwester 37, 1791 HE Den Burg. Tel. 06-46633966
WIL BETSEMA, VICE-PENNINGMEESTER
Sluyscoog 58, 1791 WT Den Burg. Tel. 06-53715956
DE FUNCTIE VAN SECRETARIS IS VACANT
ANDRÉ VAN GENT, VICESECRETARIS
Vloedlijn 10, 1791 HH Den Burg. Tel. 0222312320
MARIJKE OTTEN, ALGEMEEN BESTUURSLID
Epelaan 42, 1796 AT De Koog. Tel. 0222-327010
Wmo/Zorg/Welzijn, Belasting, koopkracht bijz.bijstand.
GUUSJE WITTE, ALGEMEEN BESTUURSLID
Molenstraat 20, 1791 DL Den Burg. Tel. 0222-314171
Reizen, Verkeer en Vervoer
MARIAN ZEGERS, ALGEMEEN BESTUURSLID
Verzetstraat 26, 1791 DS Den Burg. Tel 0222-313561
Lief en leed
LEDENADMINISTRATIE: Jan Meijer telefoon 06-46025143,
e-mail jan.meijer.jan@gmail.com
IBAN-nummer van de vereniging NL81RABO0307893766
• LEDEN VAN DE SENIORENVERENIGING TEXEL KUNNEN
ONDER ANDERE GEBRUIK MAKEN VAN:
Invullen jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting en aanvragen ten behoeve van toeslagen door middel van huisbezoek à € 14,00 per persoon.
Korting bij een aantal Texelse detailhandelszaken; zie pag.37
• LEDEN VAN DE SENIORENVERENIGING TEXEL KRIJGEN INDIEN GEWENST:
Hulp en advies over vragen m.b.t. Wmo, Zorg en Welzijn.
Collectiviteitskorting bij zorgverzekering De Friesland.
• SENIORENVERENIGING TEXEL STREEFT NAAR:
Het scheppen van voorwaarden ter verbetering van de sociale binding binnen de leeftijdsgroep.
Het geven van onderricht en het scheppen van voorwaarden voor educatie en ontwikkeling van de leden.
Het bieden van participatiemogelijkheden en lokale belangenbehartiging op Texel.
Het vertegenwoordigen van de leden in verschillende
klankbord- en adviesgroepen.
• JAARCONTRIBUTIE: 30,00 euro. Inwonende gezinsleden
25,00 euro.
• Website: www.seniorenverenigingtexel.nl
• Contactadres info@seniorenverenigingtexel.nl

Heeft u vragen of wensen over welzijn en maatschappelijke
ondersteuning … heeft u ideeën over activiteiten die de
leefbaarheid in het eigen dorp of op Texel kunnen ondersteunen … neem dan contact op met Texels Welzijn.
Mail: welzijn@texelswelzijn.nl, bel 312696, bezoek onze
website www.texelswelzijn.nl òf loop gewoon even binnen
bij De Buureton, Beatrixlaan 43, 1791 GA Den Burg.
• NATUURLIJK BENT U OOK VAN HARTE WELKOM BIJ HET WEKELIJKS INLOOPSPREEKUUR VAN DE DORPSWERKER IN UW
DORP:
Het Eierlandsche Huis maandag
10.30 - 11.30 uur
De Waldhoorn dinsdag
10.00 - 11.00 uur
De Hof woensdag
10.30 - 11.30 uur
De Wielewaal woensdag
10.30 - 11.30 uur
‘t Skiltje woensdag
13.30 - 14.30 uur
De Bijenkorf donderdag
09.30 - 10.30 uur
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Iedereen telt mee
Extra zorg en aandacht voor degenen in onze Texelse samenleving

• Gezondheidsbeurs

die dat nodig hebben; daar maakt de Stichting Samen één Texel
Impressies
zich graag sterk voor. Zodat projecten mogelijk worden waar
anders geen geld voor zou zijn.
Zoals bijvoorbeeld een nieuwe keuken voor de Gollards en
daarmee ook het voortbestaan van Tafeltje Dekje, de bouw van
nieuwe zorgappartementen aan de Gasthuisstraat, de GezondGezond
heidsbeurs voor de schoolgaande jeugd, busrondritten voor de
bewoners van het verpleeghuis en een educatieve waterspeelwaterspeel
plaats in De Cocksdorp.
4 juli 2018

Voorontwerp
Ontwikkeling Pelgrim locatie te Den Burg Texel

Samen één Texel ondersteunt al deze initiatieven die bijdragen

• Zorgappartementen

aan een vitale samenleving waarin jong en oud prettig met elkaar
kunnen wonen, werken en recreëren. Want ons gezamenlijk doel is
de leefbaarheid op Texel te bevorderen.

Wij kunnen niet zonder u!
Onze stichting krijgt geen subsidie en is afhankelijk van collectes,
schenkingen, erfenissen en donaties. Daarom doen wij graag een
beroep op u. Want er is nog veel werk te verrichten en zonder uw
hulp beginnen wij niets.
Wilt u meer weten over de Stichting Samen één Texel of een donatie
geven? Wij gaan graag in gesprek met u over de mogelijkheden.

• Waterspeelplaats

Kijk op onze website www.sameneentexel.nl of bel met Arjen Boerhorst (voorzitter), te. 310513 of 06-2323 1795
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