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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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(Digitale) beveiliging; blijf zelf altijd alert!
Op maandagmiddag 23 september 2019 organiseerde
Seniorenvereniging Texel in samenwerking met de landelijke politie en de ING een tweetal lezingen. De politie
verzorgde de lezing ‘Veiligheid in en om het huis’. Daarbij werd niet alleen gesproken over deugdelijk hang- en
sluitwerk, maar ook over andere onderwerpen. Wat
moet je nu doen als je ‘s avonds niet thuis bent (licht
wel of niet aan)? Wat moet je regelen als je op vakantie
gaat? De ING informeerde de aanwezigen over het onderwerp ‘Veilig mobiel- en internetbankieren’. Daarbij
beperkte men zich absoluut niet tot mobiel- en internetbankieren via de ING. De informatie was veel algemener van aard, zoals de vraag; ‘Hoe kan ik het correct
structureren wanneer ik zelf in de omstandigheid kom
te verkeren dat ik bij het regelen van mijn financiële zaken hulp van anderen nodig zal hebben?’ en was
dus zeer zeker ook van belang voor klanten van andere
banken, zowel voor klanten die wel én klanten die niet
digitaal bankieren. Ongeveer 85 leden en overige belangstellenden gaven gehoor aan de uitnodiging van Seniorenvereniging Texel om deze lezingen bij te wonen.

klusjesman als er daadwerkelijk iets gerepareerd dient te
worden, en vraag altijd een vrijblijvende offerte.
• Heeft u alstublieft een glaasje water. Mijn zoontje/
dochtertje heeft zo’n dorst? Als u naar de keuken loopt
glipt er meestal een kompaan naar binnen. Later komt u
tot de ontdekking, dat u het een en ander mist.
• Een onbekende was ‘in nood’, mag ik even bij u telefoneren? Komt eigenlijk op het zelfde neer. Doel is om naar
binnen te glippen.
• De nepcollectant. Werkt op dezelfde manier als u naar
binnen loopt om kleingeld te pakken heeft u ongewenst
bezoek voordat u het weet. Een ‘oplossing’ voor dit probleem is een potje met kleingeld in de hal zetten. Dan
hoeft u die ruimte namelijk niet te verlaten om iets in de
bus te kunnen doen.

VEILIGHEID IN EN OM HET HUIS
Sybren van der Velden, landelijk projectleider/coördinator Woninginbraak en heling beet het spits af. Hij zette
uiteen, dat hij ook nauw betrokken is bij het Project High
Impact Crime. Daaronder vallen onder andere: woninginbraak, overvallen en straatroof. De politie stelt zich
op het standpunt dat ze bij misdaden die diep ingrijpen
in de persoonlijke levenssfeer van de slachtoffers, altijd
bij de slachtoffers op bezoek gaan. Ze nemen daarbij de
gegevens op, bieden slachtofferhulp aan en trachten in
te schatten of de slachtoffers nog verdere professionele
hulp nodig hebben. Op zijn vraag of één van de aanwezigen zich wel eens onveilig had gevoeld werd amper gereageerd. Sybren van der Velden gaf daarna wel aan dat
het op Texel misschien minder voorkomt, maar dat dit
niet wil zeggen dat het je niet kan gebeuren. Vervolgens
behandelde hij de volgende onderwerpen:

Overval of woningoverval
Eigenlijk is dit het allerergste wat je als mens kan overkomen, vooral als het binnen je eigen woonomgeving
gebeurt. De (psychische) klachten kunnen u langdurig
achtervolgen. Eigenlijk moet u altijd eerst door het voordeurraampje kijken voordat u open doet. Heeft u geen
raampje in de voordeur, dan is een kierenstandhouder
ook een eenvoudig en zeer effectief preventiemiddel.
Vroeger werd ook wel het kettinkje gebruikt om de deur
op een kier te kunnen houden. Maar sterke overvallers
waren in staat dergelijke kettinkjes te breken. Bij een
kierenstandhouder zijn dergelijke methoden kansloos.
Mocht u toch slachtoffer van een overval worden, dan
dient u als volgt te handelen.
• Rustig blijven.
• Accepteer, dat u slachtoffer van een overval bent.
• Afgeven. Geef altijd de spullen af.
• Kijken. Neem zaken in u op die later van pas zouden
kunnen komen bij een identificatie.

Babbeltrucs
Als voorbeelden hiervan werden genoemd:
• Iemand van de thuiszorg. Ook de thuiszorg kampt met
een personeelstekort. Het komt dus vrij vaak voor dat je
verschillende medewerkers aan de deur krijgt. Kent u ze
niet, of vertrouwt u het niet, vraag dan of ze zich als medewerker van de thuiszorg willen identificeren.
• Klusjesman aan de deur. Meestal Engels sprekende
‘klusjesmannen’, zogenaamde ‘travelers’ die in busjes
met Engelse opschriften rondrijden en aanbellen met
de mededeling dat uw dak en/of uw goten nodig onderhoud behoeven. Meestal moet je een bedrag vooruit
betalen. Als de ‘klusjesmannen’ dan materiaal gaan halen, zie je ze nooit meer terug. Neem liever een bekende

Kijk de overvaller echter nooit in de ogen. Daar worden
ze agressief van. Als u behoefte heeft aan een ezelsbruggetje: de beginletters van dezer 4 adviezen vormen het
woord RAAK.
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straatroof/zakkenrollerij
• Dames, draag uw schoudertas altijd met de klep tegen uw lichaam.
• Meestal opereert men met twee of meer personen.
De één leidt u af, door bijvoorbeeld tegen u aan te lopen en verontschuldigt zich uitvoerig, terwijl de partner
toeslaat.
• Pas bij het pinnen ook op dat men niet meekijkt als u
uw pincode intoetst. Houd uw hand erboven! Het lukt
dan namelijk ook niet om bij supermarkten via aan het
plafond bevestigde spiegels mee te kijken. Als ze uw
pincode weten volgt later vaak diefstal van uw pinpas
waarna er rustig op los gepind kan worden totdat u de
pas laat blokkeren.
• De weg vragen. Men bedankt u dan uitvoerig waarbij
u omhelsd wordt. Later merkt u pas dat uw halsketting
is verdwenen.

nodig om binnen te komen in een woning die is beveiligd volgens de eisen van het Politiekeurmerk. Het
PKVW wordt beheerd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CVV). Bedrijven, die
het keurmerk verworven hebben kunnen uw woning
voorzien van gecertificeerde beveiligingsproducten zoals sloten, verlichting en rookmelders. Veelal verkrijgt u
korting op uw inboedelverzekering als uw woning voldoet aan de eisen van het PKVW. Meer informatie vindt
u op de website www.hetccv.nl

WhatsAppgroepen
De goede werking van een WhatsAppgroep is volledig
afhankelijk van de beheerder en de medewerking van
de deelnemers. Het werkt goed, mits het op de juiste
manier gebruikt wordt. Zodra binnen de groep berichten gaan circuleren over katten en honden die zoek zijn
geraakt, vermindert de effectiviteit.

Woninginbraak
Inbrekers hebben een hekel aan: Licht, Lawaai en Langdurig. Als ezelsbruggetje gebruiken we hier de drie L’s.
Bij woninginbraak is er altijd een piek in de donkere
periode van het jaar. Moeten ze veel lawaai maken om
binnen te komen, of duurt het ze te lang, dan proberen
ze het waarschijnlijk ergens anders.

VEILIG MOBIEL- EN INTERNETBANKIEREN
Na de pauze namen Netty Molenaar en Tineke Schillert
van ING het stokje over. De wereld wordt steeds digitaler. Op een gegeven moment krijgt men het gevoel, dat
alles alleen nog maar digitaal kan. Maar als u op een
bepaalde manier wilt blijven bankieren dan kan dat.
Banken blijven het papieren proces faciliteren. Acceptgirokaarten, vroeger een algemeen gebruikt fenomeen,
komen steeds minder vaak voor. Voor bedrijven liggen
de kosten van het innen per acceptgirokaart vrij hoog.

Op de vraag of men wel eens gehoord had van ‘Harm
Alarm’ kwam niet veel reactie. Pas toen Sybren aangaf
dat hij daarmee het uiterst irritante zwaailichtje bedoelde van de inbraakpreventiereclame met de slogan:
‘Gordijnen dicht, licht aan, deur op slot’, ging er een
lichtje branden. Sybren legde er wel de nadruk op dat
deze vaak als irritant beschouwde boodschap toch het
beste nageleefd kan worden.
Sybren is absoluut geen voorstander van sleutelkluisjes.
Er is namelijk maar één goed sleutelkluisje in de handel (Puck Keysafe). De rest is ‘bagger’. De meeste zijn
eenvoudig met een schroevendraaier te slopen. Hij hamerde erop dat degenen die een sleutelkluisje hebben
dit eigenlijk zouden moeten (laten) vervangen, of een
elektronisch slot zouden moeten (laten) plaatsen.
In de krant van 24 september 2019 stond een artikel
over het eenvoudig hacken van zaken die in huis aanwezig zijn. Daarin werd met name ook het elektronisch
slot genoemd. Vervanging van een sleutelkluisje is dus
waarschijnlijk iets complexer dan tijdens de lezing werd
aangegeven (red.).
Verder wees hij op het ‘Politiekeurmerk Veilig Wonen’
(PKVW). Dit is een keurmerk voor woningen die voldoen aan de eisen op het gebied van inbraakpreventie
en sociale veiligheid. Een inbreker heeft langer de tijd
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Vaak zullen ze u proberen over te halen om periodiek te
betalen bedragen automatisch af te laten schrijven. Dit
kan een goed alternatief zijn. Maar er zijn ook andere
mogelijkheden. Als u dat persé wilt, blijft nog steeds de
mogelijkheid bestaan om desnoods maandelijks met een
bankgiro te betalen.

voorbeeld de bank-app gebruikt. U kunt deze app automatisch laten updaten. Ook is het raadzaam om uw laptop of tablet te beveiligen met een virusscanner en een
firewall. Beveilig al uw apparaten! Als u zich aan deze
spelregels houdt geeft u criminelen weinig kans. Voor
een overzicht van virusscanners verwijzen wij u naar de
website van de Consumentenbond www.consumentenbond.nl/virusscanner.

Phishing
In Leef-Tijd 2019-1 zijn we op bladzijde 14 en 15 al eens
diepgaand op het onderwerp phishing ingegaan. Ook bij
woninginbraak wordt de slogan van Harm Alarm tot aan
het irritante herhaald. Misschien is dit wel de manier om
mensen alert te houden. Daarom vermelden we hier nog
eens in het kort, wat Nettie Molenaar van ING tijdens
deze lezing over dit onderwerp naar voren bracht (red.).
Aangegeven werd, dat u steeds op de volgende zaken
moet letten

Waarom zou u digitaal bankieren?
Nou het heeft een aantal voordelen. U kunt overal uw
saldo bekijken. U kunt direct uw laatste af- en bijschrijvingen zien. Overgemaakt geld staat meteen op de rekening van een ander. U kunt direct spaar- en betaalopdrachten doen. U kunt direct uw gegevens wijzigen.
Afschriften zijn direct beschikbaar. U kunt uw post van
de bank digitaal lezen en bij elkaar houden.

• Banken zullen u nooit vragen om in te loggen via een
link.
• De aanhef van een phishing-brief is meestal generiek,
dus zonder volledige naam.
• Phishing-campagnes worden ingezet bij nieuwe producten of diensten van de bank.
• Meestal wordt er ingespeeld op veiligheidsgevoelens.
• In de phishing-brief wordt meestal een urgente reden
genoemd, waardoor onmiddellijke actie door u vereist
is. (Bijvoorbeeld: anders wordt uw rekening geblokkeerd, anders doet uw pas het zo direct niet meer.)
• Als u snel bent is het gratis, anders moet u een (klein)
bedrag betalen.
• Een mooi controlemiddel is het volgende; houd uw
muisaanwijzer boven het e-mailadres. Wijkt het e-mailadres, wat dan verschijnt, af van het e-mailadres van de
bank, gooi de e-mail dan weg! Zelfs als in het verschijnende e-mailadres er slechts één letter verschil is.
• Vermoedt u, dat u een valse e-mail heeft ontvangen,
neem dan contact op met uw bank. (Hang op – Klik weg
– Bel uw bank !!)
• Phishing vindt niet alleen via e-mail plaats. Het kan
ook via SMS, telefonisch en wellicht vindt één of andere
criminele geest in de toekomst nog wel een wijze van
communicatie waarbij dit tot succes zou kunnen leiden. Ze zullen blijven ‘vissen’! Blijf alert, zorg dat u er
niet in trapt! Open dan ook nooit een bijlage uit een
e-mail waarvan u de afzender niet kent. Gebruik nooit
een onbekende memory stick. Wees alert bij ‘urgentie’
of ‘vertrouwelijke verzoeken’, die afwijken van standaard
processen. STUUR NOOIT UW BETAALPAS OP en GEEF
NOOIT UW INLOGGEGEVENS AAN EEN ANDER! Banken
zullen daar namelijk nooit om vragen.

Is het veilig?
Deze vraag kan bevestigend beantwoord worden! U
communiceert via een veilige verbinding met uw bank.
De informatie is versleuteld. Als uw verbinding langer
blijft gehandhaafd, zonder dat er informatie wordt uitgewisseld wordt u automatisch uitgelogd. U kunt op afstand pinpassen en dergelijke blokkeren. Grote banken
hebben op (digitaal) beveiligingsgebied heel veel expertise in huis.
Veilig bankieren
Bij veilig bankieren dient u de vijf B’s in acht te nemen.
1. Bescherm uw codes
2. Bescherm uw pas (bij verlies blokkeren, afschermen
tegen skimmen)
3. Beveilig uw apparatuur
4. Bekijk uw afschrijvingen. Neem op dit punt zeker uw
verantwoordelijkheid. Kunt u een post niet thuisbrengen, of vertrouwt u een bepaalde post niet, neem contact op met uw bank.
5. Bij twijfel: bel de afdeling klantenservice van uw bank.
Wat kunt u zelf nog doen?
Zorg ervoor dat u altijd de meest recente versie van bij5
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Financieel misbruik van ouderen
In Leef-Tijd 2019-5 hebben we bovenaan pagina 24 al
eens een artikel aan dit onderwerp gewijd. Om het verslag van de lezingen compleet te houden menen wij er
goed aan te doen toch nog even beknopt de genoemde
zaken te vermelden. De insteek is toch een andere dan
die in het artikel in Leef-Tijd 2019-5. (red.)

wordt onder andere bedoeld: voordat bij u de ziekte
van Alzheimer of een andere vorm van dementie geconstateerd wordt. Openbaart een dergelijke ziekte
zich bij u dan kunt u geen levenstestament meer afsluiten. Een levenstestament kan, indien noodzakelijk, ook
later bij uw bank geregistreerd worden.
• Laat uw financiële belangen door twee personen behartigen, zodat er extra controle is.
• Geef in plaats van uw pinpas liever contant geld mee
als iemand boodschappen voor u gaat doen.
• GEEF NOOIT UW PINCODE. Als u ervoor kiest om toch
uw pas mee te geven, zorg er dan voor dat het totaal
van de boodschappen onder € 25 blijft. Degene die de
boodschappen haalt kan dan namelijk contactloos met
uw pas betalen.
• Open in overleg met uw bank een aparte leefgeldrekening of een zakgeldrekening. Maak daar telkens een
klein bedrag naar over en machtig degene die boodschappen en dergelijke voor u doet, alleen voor die rekening.
• Op aanvraag kunnen banken de tweewekelijkse bankafschriften toesturen. Zo houdt de klant, zeker degene
die het internetbankieren uitbesteedt, zich op de hoogte van de inkomsten en uitgaven.
• De klant kan een bekend en vertrouwd persoon
machtigen. Ook kunt u gebruik maken van de mogelijkheid om limieten in te stellen. Het is wel zo dat op elk
apparaat dat bij mobiel- en internetbankieren gebruikt
wordt, de gewenste limiet apart moet worden ingesteld.
• En last but not least; vraag uw bank wat u verder nog
kunt doen om misbruik te voorkomen, als u zelf niet
meer naar de pinautomaat kunt.

De definitie van financieel misbruik luidt als volgt: Het
ongepast gebruik maken van de bezittingen van een ander. Veelal, maar niet altijd, gaat het om situaties waarin de oudere het beheer over de financiële zaken aan
een ander heeft toevertrouwd en waarbij het vertrouwen wordt geschonden
De samenleving vergrijst. Het aantal sociaal geïsoleerde
ouderen neemt toe. Ouderen vormen een kwetsbare
groep als het gaat om financieel misbruik. Jaarlijks worden tienduizenden senioren slachtoffer van verschillende vormen van misbruik. Het begint met relatief kleine
vergrijpen, zoals geen wisselgeld teruggeven.
Later kan dat uitlopen naar het doen van aankopen of
het opnemen van geld met de bankpassen van ouderen. Of het doorvoeren van wijzigingen in testamenten
die niet in het voordeel zijn van de senioren en (meerdere) van zijn of haar toekomstige nabestaanden.
Op dit laatste punt zijn notarissen extra alert. Financieel misbruik van ouderen wordt vaak gepleegd door
mensen die een zeer nauwe (familie)band met de benadeelde hebben. Meestal is er bij de plegers dan sprake van: hebzucht, financiële nood, vermeend recht, of
aanspraak.

Workshop voor ING-klanten
Leden van Seniorenvereniging Texel, waarvan het
e-mail adres bij het bestuur bekend is, hebben hierover
al bericht gehad, maar voor de overige lezers van LeefTijd willen wij hier nog even vermelden dat ING in het
kantoor, Groeneplaats 9 in Den Burg, onder het motto:
‘Bankzaken regelen via internet? Wij vertellen u graag
hoe dat werkt’ de ‘Digitaal Bankieren Workshops’ organiseert. Voor nadere informatie telefoon 0202-288888.

Financieel misbruik van ouderen kan gesignaleerd worden door: plotseling geldgebrek voor de eerste levensbehoeften, het ontbreken of ‘kwijt raken’ van contant
geld of een bankpas, het verdwijnen van goederen en/
of waardevolle spullen, een plotselinge betalingsachterstand of afsluiting van telefoon, internet, gas, elektra,
zorgverzekering en dergelijke, plotseling binnenkomende post van incassobureaus, bezoek van deurwaarders,
onverklaarbare geldopnames of ontvangen rekeningen
voor niet gewenste inkopen.

Als u, als ING-klant, na het lezen van dit artikel denkt,
nou daar wil ik eigenlijk wel wat meer van weten kunt u
zich gratis aanmelden aan de balie van het ING-kantoor
in Den Burg of via www.ing-events.nl/bijeenkomsten

Tips rondom financieel misbruik
• Leer allebei internetbankieren; ook een jongere partner kan eerder wegvallen.
• Blijf digitaal vaardig. Blijf oefenen. Een hele goede
website hiervoor is www.oefenen.nl. Diezelfde website
wordt ook door de bibliotheken gebruikt bij de cursus
‘Tik en klik’.
• Leg bijtijds vast hoe u uw zaken wilt regelen, bijvoorbeeld in een levenstestament bij de notaris. Met bijtijds

Willem Vlas
Foto’s op pagina 3 en 4: Tineke Schillert, ING
Foto op pagina 5: Willem Vlas
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En de Texelaars welkom thuis
De eenzaamheid, het overlijden van mijn vader, en de
taak om in een bedompte, koude omgeving al heel jong
te zorgen voor een geestelijk zieke moeder, hadden hun
tol geëist: ik werd ziek en moest op doktersadvies weg
van huis. Daarom zorgde de huisarts ervoor dat ik aangenomen werd in een inrichting, nog net niet als patient, maar als leerling-verpleegster. Voor mijn moeder
was dat heel erg, en zij troostte zich met de gedachten
dat ik wel weer snel terug zou komen. Maar toen ik eenmaal de vrijheid had geproefd werkte en studeerde ik
keihard om die te behouden. In plaats van heimwee te
krijgen, vervreemde ik steeds meer van mijn familie en
van Texel.
Jarenlang ging ik twee keer per maand naar huis. Even
zoveel keren ging ik intens verdrietig terug vanuit een
omgeving welke niet mijn thuis meer was. Ik had niet
het ‘eilandgevoel’, zoals beschreven door mensen van de
overkant. Natuurlijk zag ik wel het mooie van de natuur,
maar pijnlijker waren al mijn droevige herinneringen. Zo
balanceerde ik het leven door, op fundamenten gebouwd
op drijfzand. Uiteindelijk belandde ik in Blaricum waar ik
mij thuis voel, maar ik blijf een ‘nieuwkomer’, want ik ben
er niet geboren.
Na het overlijden van mijn moeder beperkte ik mijn bezoeken aan Texel tot één keer per jaar, rond de geboortedag van mijn vader. Vorig jaar juni was het weer zo ver en
ik zette mij er toe om samen met mijn echtgenoot de reis
naar Texel te ondernemen. Het moest weer! Al vroeg in
de ochtend zaten wij op de boot die ons naar het eiland
bracht. Daar aangekomen klonk door de luidspreker een
stem die de vakantiegangers een prettig verblijf wenste
en de Texelaars “Welkom thuis”. Ik hoorde het wel, maar
voelde mij niet aangesproken. “Ik ben geen toerist en
ook geen Texelaar, en ik wil weer zo snel mogelijk terug”
dacht ik.
Regelrecht reden wij naar het Cocksdorper kerkhof. Nadat ik m’n vader zijn bloemetje had gegeven en de schelpen had aangeharkt liep ik langs de graven en de oude
grafstenen die rond het kerkhof als een beschermende

muur staan opgesteld. Bij het lezen van al die namen leek
het of er een boek voor mij werd open geslagen. Ik vertelde mijn man over hen die mij ooit zo dierbaar waren
geweest. Voor wij naar huis terug gingen dronken wij een
kopje koffie op een terras in het dorp, en daarna reden
wij naar de vuurtoren. Van daaruit liepen we over strand
naar ‘Durp’ (De Cocksdorp). Ook daar had ik weer veel
herinneringen. In mijn beleving zag het er niet veel anders uit dan 60 jaar geleden, en ik had een gevoel dat
mijn vader ieder moment voorbij kon komen fietsen. Ik
realiseerde mij dat op die plek mijn (Texelse) wortels lagen. Tot in mijn diepste vezels drong het door dat daar
bij dat strandje en de dijk de meest goede momenten uit
mijn leven lagen. Ooit was ik daar, in mijn vroegste kindertijd, korte tijd gelukkig geweest !
Twee weken later gingen wij weer naar Texel. Na jaren
had ik eindelijk zin om het stuk van het Noord-Holland
pad te wandelen wat ik tot dan steeds had laten liggen.
En toen er bij het aanmeren van de boot werd rond geroepen: “Texelaars Welkom Thuis”, zei ik tegen mijn man.
“Dat is voor mij”. Na meer dan 60 jaar voelde ik mij eindelijk toch weer Texelaar.
Tekst en foto: Trijnie Boon, Blaricum 2014
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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
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Seniorenvereniging organiseert lopend buffet in kerstsfeer
serveren en het uitschenken van de verschillende drankjes, zullen zij ook de overige hand- en spandiensten dit
jaar weer voor hun rekening nemen. Leden die slecht ter
been zijn kunnen dat tijdens de kaartverkoop eveneens
kenbaar maken. Vrijwilligers zullen hen dan tijdens het
lopend buffet zo veel mogelijk terzijde staan.

Op zaterdag 21 december 2019 organiseert Seniorenvereniging Texel, uitsluitend voor leden, in de Bijenkorf
te Oosterend, van 15.30 t/m 19.00 uur een lopend buffet in kerstsfeer. (Met dien verstande dat de zaal om
15.30 uur open gaat. Het diner vangt aan om 16.00 uur.)
De kerstdiners en lopende buffetten in kerstsfeer werden
in het verleden zoveel mogelijk in eigen beheer verzorgd.
Vorig jaar bleek professionele hulp ingeroepen te moeten
worden, omdat het aantal deelnemers eigenlijk te groot
werd. Toch bleef de wens bestaan om zoveel mogelijk
op eigen kracht de maaltijd te verzorgen. De voorzitter
van de commissie consumptieve zaken van Seniorenvereniging Texel blijkt op dit moment het ei van Columbus
ontdekt te hebben. Gezamenlijk met Willem Oosterhof,
docent kooktechniek aan de OSG ‘De Hogeberg’, zal zij
de leerlingen van de OSG, 4e klas Diensten & Producten,
coachen bij de samenstelling, opmaak en uitstalling van
het lopend buffet. Voor de leerlingen is dit uiteraard ook
een geweldige kans praktijkervaring op te doen. Waar
krijg je tijdens je opleiding de kans om voor een groep
van vermoedelijk ruim 120 gasten een dergelijk buffet te
realiseren.

In de Bijenkorf kunnen maximaal 120 personen aan het
lopend buffet deelnemen. Wie het eerst komt, het eerst
maalt! Vol is vol! Reserveringen of nabestellingen behoren ook dit jaar helaas niet tot de mogelijkheden. Tijdens de kaartverkoop kunt u aangeven of u gebruik wilt
maken van gratis vervoer. Degenen die op 4 december
achter het net vissen, worden zoals gebruikelijk op een
wachtlijst geplaatst. Leden die wel kaarten hebben, maar
om een of andere reden toch niet aan het lopend buffet kunnen deelnemen, kunnen zich in de periode van 5
t/m 20 december afmelden bij Guusje Witte, telefoon:
0223-314171, mobiel: 06-44818097. De aldus openvallende plaatsen kunnen dan vanuit de wachtlijst worden
ingevuld.

De prijs van de toegangskaarten is vastgesteld op
€ 12,50 per persoon. Dit is voor het lopende buffet inclusief de drankjes. De kaartverkoop vindt plaats in de
Buureton op woensdag 4 december 2019 van 09.00 t/m
12.30 uur.
U kunt dan tevens vermelden of u een dieetwens of
voedselallergie heeft. Als u voorkeur heeft voor een vegetarisch menu kunt u dat ook aangeven. Door het verwachte hoge aantal deelnemers heeft het bestuur er,
evenals vorig jaar, voor gekozen om het voorgerecht en
de hoofdmaaltijd als lopend buffet aan te bieden. Het
dessert zal door vrijwilligers van de vereniging uitgeserveerd worden. De vereniging kan ieder jaar een beroep
doen op een vrij grote groep vrijwilligers. Naast het uit-

Commissie consumptieve zaken
Foto: José Huisman.

Collectiviteitskorting via de Friesland wijzigt
Een aantal leden van Seniorenvereniging Texel krijgen
via zorgverzekering ‘De Friesland’ collectiviteitskorting
op de zorgverzekering. Deze korting wijzigt per 1 januari 2020. Het bestuur van Seniorenvereniging Texel
raadt haar leden, die via de vereniging gebruik maken
van deze korting, aan om eind 2019 kritisch te bezien of
deze verzekering voor hen nog wel de voordeligste is.

de basisverzekering wettelijk is gewijzigd door minister
Bruins (Medische Zorg), en dat ‘De Friesland’ daarom
haar kortingenbeleid opnieuw heeft vastgesteld. Met
hun nieuwe kortingenbeleid voldoet ‘De Friesland’ aan
de wet- en regelgeving, en nemen ze hun verantwoordelijkheid. De korting op de basisverzekering van ‘De
Friesland’ vervalt volledig per 1 januari 2020. De collectiviteitskorting op de aanvullende – en tandartsverzekeringen via ‘De Friesland’ blijft ongewijzigd.

De Friesland heeft op 23 september 2019 schriftelijk aan
het bestuur van Seniorenvereniging Texel meegedeeld,
dat de maximaal toegestane collectiviteitskorting op

Willem Vlas
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Samen één Texel al 45 jaar actief in de samenleving
In het verleden richtte Samen één
Texel zich vooral op het welzijn van
ouderen, tegenwoordig is het werkterrein breder. “We hebben bijvoorbeeld bijgedragen aan kunstlessen
op de Kompasschool. Het is belangrijk voor kinderen in het speciaal onderwijs om zich goed te leren uiten.
En daar helpen zulke lessen bij.”

“Goeie dingen doen is serieuze business. We zijn een vrij vermogend
fonds, dat elk jaar een substantieel
bedrag uitkeert. Dat doen we graag.
Het is prachtig om nieuwe initiatieven op Texel te ondersteunen en te
helpen belangrijke voorzieningen in
stand te houden.”
Arjen Boerhorst is niet alleen voorzitter van Samen één Texel, hij is ook
een enthousiast ambassadeur van
de stichting. “Goeie dingen doen is
serieuze business. We zijn echt van
toegevoegde waarde voor de Texelse samenleving. En al kennen veel
Texelaars ons, het is wel eens goed
om ons werk wat extra onder de
aandacht te brengen.”
Samen één Texel werd in 1974 opgericht. “We zijn ontstaan uit een
samengaan tussen de Bakker-Keijser
Stichting en het Algemeen Weeshuis. Ons vermogen is afkomstig uit
schenkingen en legaten en bestaat
behalve uit geld, ook uit land en
huizen. In 2015 is het vermogen van
de Steunstichting Sint Jan aan ons
toevertrouwd. We hebben het on-
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dergebracht in een fonds op naam:
‘Steunfonds Sint Jan’. Een deel van
ons bezit beleggen we.”

Projecten groot en klein
Met het rendement van haar vermogen ondersteunt Samen één Texel
projecten op het gebied van zorg,
welzijn en huisvesting. Daarbij gaat
het onder meer om het in stand houden en verbeteren van de kwaliteit
van de woon- en leefomgeving voor
kwetsbare groepen binnen de Texelse samenleving’, zoals in de doelstellingen staat. “Die projecten kunnen
groot of klein zijn. En zeer divers. We
hebben ooit met een substantiële
bijdrage aan de wieg gestaan van
het verpleeghuis. Maar we dragen
daar nu ook bij aan een nieuwe televisie voor de bewoners. We hebben het behoud van ‘Tafeltje Dekje’
ondersteund en betalen mee aan
de nieuw te bouwen zorgappartementen op het ‘Landje van Pelgrim’
bij Den Burg, en aan een cursus levensreddend handelen voor vrijwilligers die met ouderen wandelen. In
totaal keren we jaarlijks tussen de €
100.000 en € 200.000 uit.”

Middenin in de samenleving
Het bestuur van Samen één Texel
telt vijf leden. Naast de voorzitter
zijn dat secretaris Vera Graaf-van
Heerwaarden (in het dagelijks leven
tot voor kort directiesecretaresse bij
TESO), penningmeester Steven Bakker (werkzaam bij de Belastingdienst
Grote Ondernemingen), Ingrid Witte
(kandidaat-notaris) en Nico Zoetelief
(hoofd receptie bij Kustpark Texel).
Boerhorst: “Iedereen heeft zijn eigen achtergrond en specialisme. We
vullen elkaar aan. Dat werkt goed.
En we hebben natuurlijk ook een belangrijke overeenkomst. De gemene
deler is dat we allemaal maatschappelijk betrokken zijn, en midden in
de Texelse samenleving staan.”
Het bestuur vergadert tenminste zes
keer per jaar, en bespreekt dan de
binnengekomen aanvragen. “Soms
schuift er iemand aan om iets toe te
lichten. Het gebeurt ook wel dat we
van tevoren al een gesprek hebben
gehad. Onlangs hebben we ‘Hospice Texel’ een lening verstrekt voor
de aanschaf van het pand. In het
voortraject zaten we ook met andere partijen aan tafel. Dat maakt ons
werk extra de moeite waard, vind ik.
We zijn niet alleen geldgever, als het
zo uitkomt denken we graag mee.
We nemen zelf initiatieven en ondersteunen de samenwerking tussen instellingen en organisaties die
de leefbaarheid op het eiland bevorderen.”
Joop Rommets.
Foto’s: Stefan Krofft.
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‘Boer, ambtenaar
en bestuurder’
Arjen Boerhorst is geboren en getogen op De Hoge Kamp, een boerderij
aan de Hoornderweg, net buiten Den
Burg.

klein winkeltje met eigen lamsvlees
en andere Texelse producten.
Naast boer is Arjen drie dagen per
week ambtenaar. Op het gemeentehuis helpt hij Texelaars zonder werk
en inkomen. Ook bestuurlijk is Arjen
actief, onder meer als secretaris voor
de agrarische natuur- en landschaps-

vereniging De Lieuw. Vier jaar zat hij
in de gemeenteraad voor de VVD.
Sinds tien jaar is hij bestuurslid van
de stichting Samen één Texel, waarvan vier jaar als voorzitter. “Ik zeg
altijd: ik ben boer, ambtenaar en bestuurder. Al die activiteiten zijn heel
verschillend en geven me daardoor
veel plezier.”

Hij studeerde bedrijfskunde in Delft
en keerde in 2001 terug naar Texel
om het agrarisch bedrijf van zijn vader Aad en moeder Ytje over te nemen. Hij is getrouwd met Lonneke de
Smidt en samen hebben ze twee kinderen: Rosa (17) en Robin (16).
De onderneming van Arjen en Lonneke bestaat uit 300 lamschapen.
Daarnaast kun je op De Hoge Kamp
kamperen bij de boer, doen ze aan
agrarisch natuurbeheer (waaronder
weidevogelbeheer) en runnen ze een

Impressie vakantie
Texel moeten wij, gedurende een
groot deel van het jaar, delen met
gasten vanuit verschillende windstreken. Dit is met name heel goed
te merken tijdens de drie zomermaanden, wanneer veel fietsers en
automobilisten een plekje voor hun
vervoersmiddel zoeken, zodat men
lopend de omgeving kan verkennen.

Helaas heeft nog niet iedereen het
‘Texel-Vignet’ ontdekt, en rijdt men
rondjes om een plekje te vinden.
Met elk weertype ontdek je dat veel
bezoekers naar de diverse markten
gaan, en zich daar ook prima vermaken. Met strandweer kan ik mij daarover verbazen. Maar in de vakantie
horen één of meerdere bezoekjes
aan een markt erbij. Jammer dat er

op veel markten weinig variatie is.
Maar Texel heeft meer te bieden dan
de dorpen. Neem eens een wandelroute, fietsroute, of maak een excursie mee, even los uit de drukte en je
helemaal kunnen ontspannen.
Op de fiets moet men tegenwoordig wel voorzichtig zijn. Niet alleen
door de diverse e-bikes, maar wat
te denken van de speed pedelec
(45 kilometer per uur), scooters en
steps? Allemaal snelheidsduivels en
allemaal haast. Dan roep ik altijd:
“De laatste boot gaat pas om 9 uur
hoor”. En voor alle bestuurders die
niet aan anderen denken is mijn gezegde: “’Remy, was alleen op de wereld.”
Maar laten wij het gezellig houden,
en ons Texel koesteren en delen met
de vakantiegasten, die wij ook als
gasten zullen benaderen.
Tilly Dekker
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Het aquarium
Bert krege fon de zenuwe de slappe lach. Bert kwom
langsaam weer een beetje tot siên eige en prebeerde
de directeur te belle. Eerst ketakt opnome mit Ecomare
maar deer wos ie niet. Doe naar het husadres belt en
siên vrouw see dot ie niet tuus wos. Bert ontwoorde:
“ik sow nag maar es héél goed kieke of ie er echt niet is
wont ik ken je wel fertelle: hier is ‘t kriezes en hee doet
er goed on om zó snel mogelijk naar Skil te komme”. Je
snapt niet hoe die vrouw ‘t foor mekaar krege heb maar
mit 10 minute wos ie d’r. De directeur bedoel ik. Ferskeft
riep ie ut: “Wat is hier gebeurd?” Dot hod ie niet hoeve
frage wont dot wos wel dudelijk. ‘t Glos fon ‘t aquarium wos tebarst, de plonte ware naar sien ouwe moer
en de vissies ware kassieweile. ‘t Water wos inmiddels
ok ‘t ketoor instroomt, deer stond de floer vol mit nuwd
foldermateriaal wot net binnekomme wos. Dot wos me
een notte bende.De héle puinzooi is opruumt en deer
knapte uuteindelijk de floer nag aardig fon op, maar een
nuwd aquarium, dot is deer nooit meer komme.

Kaap Skil hiette vróger Maritiem en Juttersmuseum. ‘t
Wos een klein en knus museum mit weinig medewerkers. Een stuk of vijf, zes denk. Jon en ollemon liep er
in en uut en mit koffietiêd wos ‘t oltoos bor gezellig. De
toenmalige directeur wow graag een aquarium onder
de inlóópbalie.

Hillie Vlas
===========================================
Matinees in Den Hoorn
In het kader van de concerten van Holland Music Sessions zullen er deze winter drie matinees zijn in het kerkje
van Den Hoorn. De matinees zijn op zondagen: 5 januari, 16 februari en 19 april. Ze beginnen om 16.00 uur en
duren een uur. Entree is € 10,00. Kinderen tot 12 jaar zijn
gratis. Voor de eerstkomende matinee op 5 januari komt
het Maat Saxofoonkwartet naar Den Hoorn met een programma van onder andere Spaanse en Portugese klassieke muziek. Het belooft heel wat. Het Maat Saxofoonkwartet won diverse nationale en internationale prijzen,
was onlangs nog te beluisteren op het grachtenfestival
en op Radio 4 en verzorgde dit jaar de opening van het
jubileumconcert van de Holland Music Sessions in Alkmaar.

Indertiêd werde olle werksaamhede in eige beheer
utfoert en dot liep oltoos fon een leie dakkie, maar de
directeur docht dot deuze ferbouwing beure most deur
een Amsterdams bedriêf. Dot wos een héél gedoên
maar uteindelijk is ‘t aquarium d’r don toch komme. Op
een deurdeweekse dag sotte Erna en Bert op ‘t ketoor,
het wos on ‘t end fon de middag, ze ware ol een beetje
de werksaamhede on ‘t ofronde. Opiêns borstte mit een
gróte klap ‘t aqarium uut mekaar. Het water, de plonte
en de vissies bulkte de entreehòòl in, ‘t wos een héle
temtasie. Gelukkig ware d’r op dot mement giên besoekers onwesig omdot ‘t bijna slutingstiêd wos. Os de sodemieter werd de technische dienst belt, Herman kwam
geliek onsnelle mit sien lange stelte en in siên kielzorg
rende Willem ok naar ‘t ketoor, mit de waterstofzuuger
in de hond. Ze kwamme binne en sagge de ferwoesting
on: glos, water, plonte en overol vissies.
“Ik sei nag zó”,riep Willem uut: “gien bommetje”. Dut
naar onleiding fon een populaire reklame toendertiêd
over een koe die in een mellekvijver sprong. Erna en

Kaarten verkrijgbaar bij ‘Het open Boek’, ‘Nauta Boek’
en een half uur voor aanvang bij de ingang van de kerk.
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Een combinatie van Hollandse
PANNENKOEKEN-RESTAURANT
traditie en Texelse gemoedelijkheid
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IDT-WITTE

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

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

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

Tuinaanleg
Tuinonderhoud
Bestrating
Groot groen onderhoud
Levering beplanting
Postweg 145, De Cocksdorp
06-215 935 97 www.hooijschuurgroen.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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Uit de Oude Doos ‘Mister Ouwe Sunderklaas’: Sieb Zijlstra
in zijn verkeringstijd maakte voor zijn vrouw Thea. Zijlstra
“Ja, die kon alles, allerlei gekke dingen dan.”
Er kwam rook uit de afvoer, de was die draaide was gemaakt van een grammofoonplaat, ging je wringen dan
knalde de zijkant eruit en duwde je nog verder door,
kwam er een heel bestek tevoorschijn.” Van die wasmachine is jammer genoeg geen foto te vinden in het indrukwekkende plakboek van de in mijn ogen enige echte
‘Mister Ouwe Sunderklaas’.
Maar de vele wel aanwezige foto’s verhalen over meer
dan 55 jaar Texelse geschiedenis, de vele perfect werkende, originele creaties, (waarbij je niet raar moest opkijken
als je na het bezichtigen ineens een zwart oog, of ergens
een natte plek had), de korte, rake teksten, de vele daarmee gewonnen prijzen, en de lol, vooral de lol. Want bladerend door het album stuit Zijlstra regelmatig op een
‘Annekedoote’.
De ene na de andere 1e prijs sleepte hij binnen. Meestal
met een in zijn garage gefabriceerd stukje technisch vernuft. Vandaar in dit decembernummer, als opwarmertje voor Ouwe Sunderklaas, dit keer een interview met
Sieb Zijlstra. (Eerder in dit blad gepubliceerd in 2010.)
Een terugblik door Sieb Zijlstra. “Het begin van de avond
was eigenlijk het mooist. Ik oefende thuis, meestal in een
propvolle kamer. Mijn zonen Peter en Ruud, hun vrienden, buren en ex-buren, iedereen was er.
Namen we eerst een borreltje. Nooit dronken hoor, één
borrel. Vooral om moed te verzamelen, want ik twijfelde
altijd: Is het wel goed? En zelfs als de ‘generale’ bij mij
thuis goed was gegaan, dacht ik lopend richting Den Burg
nog: Daar gaat die ouwe gek weer.”
Sieb Zijlstra (76) weet niet meer precies wanneer hij met
‘speulen’ is begonnen, maar dat het lang geleden moet
zijn bewijst het verhaal over de speul-wasmachine die hij
Zoals over zijn creatie van een reusachtige hond, die z’n
behoefte op straat deed door middel van een kunstmatige blaas en darmen. Door een foutje in de constructie
bevuilde de hond echter zichzelf, in plaats van de omstanders.
En van die keer dat hij al ‘tatatattata’ blèrend in een kinderstoel al tig rondjes door het centrum had gelopen. En
heel nodig moest. Maar die kinderstoel zat zo vast om
hem heen dat hij niet naar de wc kon. Gewoon laten lopen bleek de enige overblijvende optie.…
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zijn bed. Dan zei ik op het laatst: Ja nou wil ik wel slapen,
morgen vertel je de rest maar!”
De laatste paar jaar deed Zijlstra niet meer mee met
Ouwe Sunderklaas. “We worden nu ouder, dat ga je
toch merken. Maar ik sjouw nog rustig mee hoor, terwijl
sommige van mijn leeftijdgenoten al achter de rollator
lopen.” Lachend: “Hé, ik zou met een rollatortje kunnen
gaan spelen met iets van ‘Ouwe Sunderklaas wordt mij
te oud.’ Nadenkend: “Nee, daar wil ik eigenlijk niet mee
spotten.”
En toch zou het mij niets verbazen … als dit jaar … met
Ouwe Sunder… door Den Burg … een opvallend rijzige
gestalte loopt in een hele originele creatie …
Riet Veenendaal
Foto Bovenaan linkerkolom vorige pagina: Riet Veenendaal
Overige foto’s: Beschikbaar gesteld door familie Zijlstra
En in 1973 reed hij met fiets en al de Oranjeboom in.
Waarbij behulpzame handen op het laatste moment nog
even de achter de fiets hangende losse band achter de
deurkruk haakte, waardoor hij als een projectiel de zaal
in schoot.
En die keer dat hij Nico Drent voor zijn karretje spande.
Zijlstra: “Ik was het na het speulen echt even spuugzat.
Het was hartstikke koud en ik zat met een hoop rommel,
inmiddels stuk en hartstikke zwaar. Afijn ik kom met die
hoop rotzooi de Groeneplaats op en zie Nico Drent staan,
naast zijn politiebusje. Nou wou ik nooit rommel achterlaten dus ik zeg: ‘Drent uh, breng me effe naar huis.’ ‘Daar
ken ik niet aan beginnen’ zei Nico, maar ik deed de deur
van zijn bus open, dook achterin, trok al mijn rommel
naar binnen en ik zeg: Wat? Breng me naar huis! Zulke
dingen.”
Zijn vrouw Thea: “En als hij dan thuis was, was het: dingen uit, douchen en te bed. En dan lag hij te lachen in
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Eenpersoons ovenschoteltje
Ingrediënten
• Een kleine courgette, eén flinke tomaat, een kleine ui
• 120 gram minikrieltjes, 25 gram geraspte kaas
• Een ei, een teentje knoflook
• Twee theelepels Italiaanse kruiden
• Peper en zout en olijfolie

Om mensen, die alleen zijn komen te staan weer een
beetje plezier te laten krijgen in het klaarmaken van
eten, startte Ria Visch uit Oosterend vanaf Leef-Tijd
2018-3 met een serie artikelen. Ria is onlangs ongelukkig ten val gekomen en revalideert momenteel in
verpleeghuis Den Koogh in Den Helder. Zodoende is
ze op dit moment niet in de gelegenheid een artikel in
deze serie te laten verschijnen.

Verder heb je nodig
Een kleine ovenbestendige schaal, een koekenpan en
een oven.

Daarom hebben we een recept van www.smulweb.nl
gehaald, zodat deze serie ook tijdens Ria’s revalidatieproces ongehinderd doorgang kan vinden. De redactie
wenst Ria vanaf deze plaats van harte beterschap.

Voorbereiding
Snijd de groente in dobbelsteentjes, klop het ei, snijd
de knoflook fijn. Gaar de minikrieltjes voor in de koekenpan of in de magnetron.
Bereidingswijze
Bak de ui glazig in wat olijfolie. Voeg na enkele minuten
de knoflook, de courgette en de voorgegaarde krieltjes
toe. Laat dit zo’n vier minuten meebakken. Voeg nu de
tomaat, eventueel zout en peper en de kruiden toe.
Roer het geklopte eitje erbij tot het begint te stollen.
Giet het mengsel in de ovenschaal. Strooi de kaas er
overheen. Twintig minuten op 200o bakken.
Eet smakelijk maar weer!
Bron: www.smulweb.nl

Nieuwe ontwikkelingen bij aanvraag rijbewijs 75+
Twee nieuwe ontwikkelingen:
• Door alle publiciteit over het CBR zijn mensen nu extra vroeg begonnen met aanvragen van hun rijbewijsverlenging. Gevolg: een toename van aanvragen en
daarmee toename van de chaos.

Wanneer het CBR een definitief besluit heeft gedaan
over de aanvraag (goed- of afkeuring) , vervalt de administratieve verlenging.
Met vriendelijke groeten,
Robbert van den Bent
Kikkertstraat 12
1795 AD De Cocksdorp
Mobiel 06-53934229
Email ravdbent@texel.com

• Maar er is ook licht aan het einde van de tunnel:
De overheid heeft besloten een AMVB (Algemene
Maatregel Van Bestuur) aan te nemen.
Wie per 1 december bezig is met de verlenging van zijn
rijbewijs – zeg tenminste het ingevulde vragenformulier (de gezondheidsverklaring) ligt bij het CBR – krijgt
een jaar verlenging/uitstel voor zijn rijbewijs. Een zogenaamde administratieve verlenging.
Dit geldt alleen voor het BE-rijbewijs 75+, voor rijbewijzen met een looptijd van 5 of 10 jaar.
Dus niet voor vrachtwagenrijbewijzen en rijbewijzen
met een looptijd van 1 of 3 jaar.
Verder moet men medewerking verlenen aan de opdrachten van het CBR tot medische keuring of specialistenbezoek.
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Trots op Texel
Afgelopen maand heeft het college alle dorpen bezocht om te
horen wat er in de dorpen leeft.
Het ging deze dorpenronde vooral
over wegen, fietspaden, graskeien,
parkeren, wonen en het was een
mooie gelegenheid om het te hebben over het toerisme. Een belangrijk onderwerp want het toerisme heeft eigenlijk invloed op alle
eerder genoemde onderwerpen.
Het toerisme brengt ons welvaart,
werkgelegenheid, winkeltjes, supermarkten, restaurants. Maar het
leidt ook tot hogere woningprijzen,
overbelasting van wegen en fietspaden, en zorg over aantasting van
de kernwaarden rust en ruimte.
Al langer speelt de vraag hoe we
de negatieve effecten van toerisme
kunnen tegengaan. Welke overlast
ervaren de Texelaars en wat kunnen
we daaraan doen?
In mei hebben we een enquête gehouden over de beleving van het
toerisme door Texelaars. Doel van
de enquête was om te meten hoeveel steun er vanuit de inwoners is
voor het toerisme. Of mensen positief of negatief staan ten opzichte
van toerisme wordt beïnvloed door
verschillende factoren. Als je inkomen afhankelijk is van het toerisme
ben je doorgaans positiever.
Daarnaast speelt trots een rol. Texelaars zijn trots op hun eiland, het
Gouden Boltje, een uniek stukje Nederland. Deze trots delen Texelaars
graag met de Texel-liefhebbers van
de overkant. Maar ook de Texelaar
zelf is bijzonder. Er is een grote sociale verbondenheid onderling. Teveel toeristen tussen de Texelaars
kan wrijving geven. Texelaars hebben er behoefte aan het eiland ook
af en toe voor zichzelf te hebben.
De steun voor toerisme bleek 50/50
te zijn. De helft van de geënquêteerde mensen vindt de positieve
effecten van het toerisme belangrij-
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ker dan de nadelen, de andere helft
ziet vooral de negatieve impact van
het toerisme. Toch vindt 70% wel
dat Texel een toeristische bestemming moet blijven, terwijl 20% van
mening is dat Texel helemaal zou
moeten stoppen met het toerisme.
Helemaal stoppen met toerisme
lijkt me niet realistisch, maar ik kan
begrijpen dat mensen minder enthousiast zijn.
We merken allemaal dat het drukker is geworden. Vooral het autoverkeer is toegenomen en het lukt
niet altijd een parkeerplek te vinden. De fietspaden zijn te smal voor
de steeds grotere aantallen fietsers.
Bovendien zijn fietsers sinds de intrede van de e-bike een stuk sneller
geworden en dat zorgt voor gevaarlijke situaties.
Ik kan me nog goed herinneren dat
ik nog niet van het bestaan van de
elektrische fiets wist. Tot mijn grote verbazing werd ik door twee bejaarden ingehaald die mij schijnbaar
moeiteloos voorbij fietsten terwijl
we een helling op gingen. Toen mij
later duidelijk werd hoe dat zat,
moest ik er hartelijk om lachen. Nu
zijn de e-bikes niet meer weg te
denken.
Tijden veranderen, mensen hebben
meerdere auto’s en er zijn überhaupt meer mensen. Die willen
allemaal recreëren dus komen ze
ook naar Texel. Dat is tot op zekere hoogte prima, maar laat Texel
vooral Texel blijven. De kernwaarden natuur, rust en ruimte moeten
te allen tijde behouden blijven. Tegelijkertijd moeten we er ook voor
waken dat we onszelf niet buiten
spel zetten. De concurrentie zit niet
stil. Die willen wat graag toeristen
van Texel afsnoepen. Hierin schuilt
het gevaar dat toeristen niet meer
op Texel verblijven maar vanuit hun
vakantie-adres aan de overkant een
dagje Texel doen. Dan zouden we
echt verder van huis zijn.

Uit de enquête blijkt dat mensen
vooral problemen hebben met het
toegenomen verkeer. En juist dagjesmensen zorgen voor verkeersbewegingen.
Opvallende uitkomst uit de enquête is dat Texelaars positiever staan
tegenover toerisme dan mensen
die van buitenaf op Texel zijn komen wonen. Die laatste groep zal
waarschijnlijk voor de rust en ruimte naar Texel zijn verhuisd en zitten
dan niet op al die toeristen te wachten. Ook al vermoed ik dat ze zelf
ooit als toerist hier zijn begonnen.
De enquête en de gesprekken in
de dorpen geven genoeg input om
mee aan de slag te gaan. Bredere
fietspaden, voldoende parkeergelegenheid op de juiste plekken, beter
openbaar vervoer en meer mensen motiveren om de auto te laten
staan. Daar moeten we iets aan
doen. Zeker nu we wederom in de
top 10 van de Lonely Planet staan.
Nederland wordt aanbevolen als te
bezoeken vakantieland in 2020 en
natuurlijk worden de Wadden daarbij expliciet genoemd. Reken maar
dat de concurrentie jaloers is!
Hennie Huisman, wethouder economie, toerisme en wonen
Foto: Evalien Weterings
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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
G OP ALLE KLEDING
De Concurrent
Molenlaan 1
De Cocksdorp
1 bon per klant. Geldig t/m 31 december 2019

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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Met welke dagtrip zou u mee willen?
Jaarlijks organiseert Seniorenvereniging Texel twee
dagtrips. Nu ontwikkelt zich daarbij een opmerkelijke
trend. De dagtrip, die in het najaar wordt georganiseerd
is meestal vrij vlot volgeboekt. Dagtrips, die omstreeks
de maand april worden gepland, moesten een aantal
keren door gebrek aan belangstelling worden afgelast.
Gezien het vele werk, wat toch altijd weer bij de planning komt kijken, is er vanuit de Ideeëncommissie van de
vereniging voorgesteld om aan de hand van een lijst met
mogelijk te organiseren dagtrips, vooraf de mening van
potentiële deelnemers te peilen.
Zowel leden als niet leden kunnen aan dagtrips deelnemen. Leden krijgen een korting van de vereniging, terwijl
niet leden de volle prijs betalen.
lem eventueel gecombineerd met een rondvaart.
-Leiden; Museum voor oudheden
-Leiden; Museum voor volkskunde
-Leiden; Hortus Botanicus, de oudste botanische tuin
van Nederland.
-Leiden; Museum Corpus; een reis door het menselijk
lichaam.
-Hilversum; Het Nederlands instituut voor beeld & geluid.
-Rondvaart Sneek met lunch
-Museum Huis Doorn
-Woudagemaal en windinformatiecentrum 11 Beaufort
in de N.O. polder.

Het bestuur van Seniorenvereniging Texel zal het dan
ook bijzonder op prijs stellen uit als u vanuit de onderstaande lijst van mogelijke dagtrips maximaal drie trips
wilt uitkiezen en uw keuze kenbaar wilt maken door
deze drie reisdoelen door te geven aan Guusje Witte, telefoon 0222-314171, mobiel 06-44818097, e-mail fransenguus@kpnmail.nl

Dagtrips naar de vaste wal:
-De Zwarte Markt in Beverwijk
-Rondvaart over de Friese meren met een bezoek aan
het museumpje in Eernewoude.
-Bezoek aan de Weerribben en Giethoorn met een rondvaart over de Belter- en de Beulakkerwiede.
-Tussen Sinterklaas en Kerst een bezoek brengen aan ‘De
Boet’ in Hoogwoud.
-Het museum van Jopie Huisman in Workum.
-Het planetarium in Franeker.
-Kornwerderzand. Bezoekerscentrum werkzaamheden
Afsluitdijk.
-Zuiderzeemuseum
-Ootmarsum, kunstenaarsdorp vlakbij Enschede
-Het Teylers museum en het Frans Hals museum in Haar-

Trips op of vanaf Texel:
-Bezoek aan een vogelshow verzorgd door Texel Zoo (het
vroegere Eureka).
-Een (dag)trip organiseren naar de Waddel, vervolgens
Weezenspiek aandoen en daarna afsluitend een bezoek
brengen aan Novalishoeve.
-Cruise via diverse Nederlandse havens met de haven
van Oudeschild als begin- en eindpunt.
Willem Vlas en Guusje Witte
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Ina
Ze was zeven jaar voorzitter van de
Ronde om Texel, vanaf 1993 vier
keer het brein achter het historisch
spel van ‘Oosterend Present’, zette hier vorig jaar ‘Theater na de
Dam’ op de planken en werd daarmee meteen genomineerd voor de
Texelse cultuurprijs: Ina Schrama.
Ze corrigeert meteen: “Dat doe ik
niet alleen; altijd met een heel stel
mensen.”

stappen naar de Pabo en stond zij
op haar 18e al voor de klas als kleuterjuf. Dat is ze gebleven van 1974
tot 1997: eerst twee jaar op Noorderhaven, toen vier jaar in Oosterend, daarna De Koog en tenslotte
aan de Maris Stella Kleuterschool
en Jozefschool in Den Burg, waar
ze haar oude meesters en juffen als
collega’s terug zag. Na ‘97 heeft ze
nog een aantal jaren als invalkracht
meegedraaid. “De kleuters”, zegt ze,
op die periode terug kijkend, “heb
ik altijd het meest in mijn hart gesloten.”

Van Den Helder terug naar Texel
en naar Oosterend, hoe kwam
dat zo?
Dat was vanwege Biem. Als je van
elkaar houdt, wil je zo dicht mogelijk bij de ander zijn.

Hoe is dat begonnen? Hoe ben jij
begonnen?
“Ik ben het meisje dat na vier jongens kwam in het gezin van Jaap
Schrama en Annie Garthoff. Mijn
moeder was in 1943 als huishoudelijke hulp mee naar Texel gekomen
met pastoor Gushoven. In 1946 zijn
mijn ouders getrouwd, ik ben van
1956. De Schrama’s waren naast
hun werk actief; koorzangers, voetballers, toneelspelers, echte verenigingsmensen. Veel van wat ik nu
doe, heb ik van huis uit meegekregen. Als jongste en enige meisje was
het, voor mijn gevoel, wel altijd opboksen tegen mijn oudere broers.”
Maar als ze daar nu op terug kijkt,
vindt ze dat niet erg; het heeft haar
gevormd: oog voor de underdog en
een duidelijke mening over vrouwenemancipatie, waarvan zij vindt,
dat daarin al veel bereikt is, maar
ook, dat die mondiaal gezien niet
vóóruit, maar eerder achteruit gaat.
Na de lagere school ging Ina naar
de havo, na drie jaar kon ze over-
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Biem was gereformeerd en jij katholiek, gaf dat nog problemen in
die tijd?
“Nee, wij hebben er zelf nooit een
probleem van gemaakt; we waren
allebei bezig met wat ons voedde in
geestelijke zin en dat zijn we nu nog.
We lezen veel, zijn geïnteresseerd in
filosofie en ik natuurlijk in toneel.”
In 1978 ging zij meedoen met het
toneel van de Soos van de Openbare school in Oosterend. In ‘83 ontstond de Toneelgroep Oosterend
voor kinderen en volwassenen, die
er nu nog is. “Na het spelen van een
kinderstuk hebben we de uitdaging
opgepakt om er zelf een te schrijven
en zijn Els Whyte, Aris Bremer en ik
zelf stukken voor kindertoneel gaan
schrijven. Het eerste stuk ‘De bellenbende’ was meteen een groot
succes en het wordt nu door andere
groepen nog af en toe gespeeld. In
de beginjaren speelde ik mee, maar
na een paar jaar ben ik meer gaan
regisseren. Waar het bij regisseren
op aan komt, en wat ik zo leuk vind,
is dat je van een stuk eerst voor jezelf in je hoofd een filmpje maakt:
je moet het stuk gaan ‘verbeelden’’.

Als dat filmpje er is, kun je het overdragen aan de spelers. Als die zichzelf ook zien in die film en enthousiast worden, kun je samen een mooi
stuk op de planken zetten.”
“Zo werkt dat ook bij het historisch
spel van ‘Oosterend Present’. Eerst
is er idee, daar kun je wat mee, als
je de beelden voor je ziet, als je het
filmpje voor anderen kunt gaan
draaien en als die de beelden ook
zien, dan kun je verder, met ideeën
voor het verhaal, het decor, de kleding, de muziek. De commissie gaat
dan aan het werk, daarna de hoofdrolspelers en de groepsleiders, die
de verbeelding op hun beurt weer
overdragen. Alle groepen gaan hun
eigen spel spelen: er wordt met
groepen gerepeteerd, er is een generale repetitie en op woensdag
en donderdag twee uitvoeringen.
Er heerst in de tijd rond ‘Oosterend
Present’ altijd een geweldige sfeer
in het dorp. De basis is verbreed, er
is een enorm draagvlak en het aantal deelnemers is almaar gegroeid.”

Ina, ik heb nooit gehoord, dat je
hebt meegezeild en toch ben je
jarenlang voorzitter van ‘De Ronde’ geweest.
“Herman Boks, die ook in de commissie zat van het historisch spel,
vroeg me of ik iets voelde voor het
bestuur van De Ronde. Ik ben geen
zeiler. Ik ben één keer een week met
Biem mee geweest op de kotter. Ik
ben gevoelig voor zeeziekte, ik heb
een zak met pillen meegenomen,
die hebben goed geholpen. Ik ben
geen wátermens; ik ben een ménsenmens. Ik heb een half jaar meegedraaid met het bestuur van De
Ronde en daarna ben ik 7 jaar voorzitter geweest. Zo’n grote groep
mensen aansturen met allemaal
hun eigen taak, hun eigen kwaliteiten en hun eigen inbreng, alles goed
laten draaien, dat vind ik machtig. Ik
vroeg mezelf daarbij steeds af: “Wat
hebben mensen nodig”? En Texel zit
nu eenmaal in mijn hart; De Ronde
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is een geweldig stuk promotie voor
het eiland.”

Hoe ging het intussen verder met
het toneel?
“Bij het Eenakterfestival, wat in de
jaren ‘80 gestart is door UDI, zijn we
altijd van de partij geweest. Nu organiseer ik het samen met Cor van
Heerwaarden en Aris van Zeylen.
Wat ik zelf heel mooi heb gevonden,
is de monoloog die ik gespeeld heb:
‘Saakje, de verwarde vrouw in een
bejaardenwoning’, van wie in kort
bestek het hele leven voorbij komt.
Daarnaast ben ik gaan vertellen en
heb de vertellingen zelf gemaakt.
Eén daarvan doe ik eenmaal in de
twee weken samen met Ineke Vonk
in het Walvisvaardershuisje.”

figuren tot leven. Voor 95% is dat
op feiten van toen gebaseerd. Het
is van ons samen een mooie zoektocht met steeds weer een bijzonder resultaat.”

En dan: ‘Echt op sien Tessels’.
“In 2011 ben ik door Gerard Kuip
van de dialectgroep van de Historische Vereniging gevraagd om mee
te doen met de opzet van ‘Echt op
sien Tessels’. Er kwamen heel veel
reacties op de eerste voorstelling
van mensen die trots zijn op hun
dialect. Mensen die zich daardoor
met elkaar verbonden voelen en blij
waren, dat hij er nog steeds was:
hun eigen taal. We zijn verder gegaan en hebben in alle dorpen en
op Oost nieuwe voorstellingen gemaakt. Nu zijn we bezig met een
tweede ronde.”
“In 2014 vroeg burgemeester Francine Giskes mij een feest te organiseren rond ‘Texel 600 jaar stad’. We
hebben met een aantal anderen
toen een stichting gevormd en het
is een mooi feest geworden, waar
heel veel Texelaars aan hebben
meegewerkt. Na afloop daarvan
benaderden Ineke Vonk en Arthur
Oosterbaan me of ik geen lid wilde
worden van het bestuur van de Historische Vereniging Texel. Inmiddels
ben ik daar 1½ jaar voorzitter van.”

Het Walvisvaardershuisje, hoe is
dat op je pad gekomen?
“De eigenaar van het Walvisvaardershuisje wilde graag een informatief programma met een vertelling erbij over de bewoners van het
huisje in de 18e eeuw. Nu geeft Ineke Vonk, maritiem historica, aan de
bezoekers van het huisje in een lezing eerst heel veel informatie over
de walvisvaart vanaf Texel en daarna vertel ik het verhaal over Trijntje Daalder, de vrouw van schipper
Klaas Daalder, en over hun zoon Simon.
Vanuit het perspectief van Trijntje,
breng ik voor de toehoorders de
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En theater na de Dam?”
“Dat is niet ons idee. Dat draait, nadat men er in Amsterdam mee was
begonnen, al op meer dan 80 plaatsen in Nederland. Ik heb een aantal
voorstellingen gezien en was er heel
enthousiast over. Twee jaar geleden
zijn Cor van Heerwaarden, Aris van
Zeylen en ik bij elkaar gaan zitten
met de vraag: Hoe kunnen we dit
ook op Texel gaan doen? Hoe kunnen we bij mensen binnen komen,
als het gaat over oorlog en geweld?
Kunnen we via verbeelding: verhalen, muziek, foto’s, films met theater iets toevoegen aan de herdenking? Vanuit welk standpunt kijk je

naar oorlog? Waar sta jij? Nu?
De eerste aflevering hebben we
zelf gemaakt. Die van vorig jaar van
Jacolien, Karin en Bert vond ik ook
heel mooi. Nog één, heb ik me voorgenomen, en dan geef ik het stokje
door, het is goed als steeds nieuwe
mensen het vorm gaan geven.”

Je doet nogal wat verschillende
dingen. We hebben het bij voorbeeld nog niet gehad over de
hoeden die jij maakt. Je houdt
je dan ineens niet met mensen,
maar met stoffen bezig.
“Allereerst die verschillende dingen. Mijn stelling is: alles wat op je
pad komt, daar kun je iets mee. Ik
heb naast mijn werk opleidingen
gedaan voor hoeden en voor coaching: begeleiding van kinderen en
volwassenen. Ik ben altijd blijven
leren, maar behalve iets leren, wilde ik ook graag iets maken en die
hoeden zijn niet helemaal uit de
lucht komen vallen: mijn tante Door
had een hoedenwinkel in de Hogerstraat. Het creatieve proces, vind ik
heerlijk.
Samen met Els Drijver heb ik nu
twee keer per jaar een ‘pop-up store hoeden’ om onze nieuwe creaties te laten zien. Een fijne samenwerking, we inspireren elkaar.”
Is er iets nieuws op je pad gekomen, waar je de komende jaren
nog mee bezig wilt zijn?
Haar ogen beginnen te stralen als
ze vertelt van de nieuwe baan die
ze heeft als trouwambtenaar. Er had
een advertentie in de krant gestaan
en ze had meteen gedacht: “Dat is
iets voor mij, daar word ik blij van.
Alles wat ik eerder heb gedaan komt
hierin samen. Je mag als trouwambtenaar op het moment, waarop
mensen met elkaar een verbintenis aangaan, even heel persoonlijke
contact met ze maken en van daaruit iets voor ze betekenen. Ik hoop,
dat ik dat nog jaren kan doen.”
Peter Bakker
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Buurtcirkel: Doe mee, en doe meer samen!
Lijkt het je leuk om af en toe wat te gaan doen met
anderen? Je voelt je misschien wel eens eenzaam?

Wat is een Buurtcirkel?
Als je aan de Buurtcirkel meedoet kun je met elkaar
activiteiten ondernemen, maar ook voor elkaar iets
betekenen. Er wordt uitgegaan van wat iemand kan,
waar je talent ligt, want iedereen is wel ergens goed
in. De groep komt eens per week bij elkaar. Met elkaar
wordt er bekeken wat te doen, samen koken, een spel,
kop koffie drinken. Ook buiten de bijeenkomst kun je
samen dingen doen als boodschappen, naar de tand-

eenzaamheid of die (tijdelijk) wat ondersteuning kunnen gebruiken. Buurtcirkel Texel helpt een sociaal netwerk op te bouwen en stimuleert mensen elkaar beter
te leren kennen.

Buurtcirkelcoach Judith vertelt
Er wordt uitgegaan van wat iemand kan, waar je talent
ligt. Want iedereen is wel ergens goed in. Met elkaar
geef je invulling aan de bijeenkomsten, en de deelnemers vormen niet alleen met elkaar een netwerk,
maar sluiten ook aan bij de bestaande (wijk)activiteiten. Zo kun je ook weer andere mensen leren kennen.
Ontstaan
Buurtcirkel is overgewaaid uit Engeland. In Nederland
zijn er inmiddels ongeveer tachtig Buurtcirkels. Buurtcirkel is in samenwerking met de landelijke Buurtcirkel, gemeente en zorg- en welzijnspartijen opgezet. In
de hele Kop van Noord-Holland worden Buurtcirkels
gestart. Wilt u meer informatie? Kijk dan op www.
buurtcirkel.nl. Er is plaats voor negen tot twaalf mensen. Bij de Texelse Buurtcirkel is nog voldoende plaats
voor nieuwe deelnemers. Is meedoen aan de Buurtcirkel iets voor jou? Meld je dan aan als vrijwilliger of
vraag informatie via: Telefoon: 06 40690583 of mail:
buurtcirkel@novalishoeve.nl.

arts of gewoon op bezoek voor een kop koffie. Met
Buurtcirkel ben je er voor elkaar. Zo leer je mensen in
je eigen omgeving beter kennen.

Voor wie?
Een Buurtcirkel is voor mensen die uit zichzelf niet zo
makkelijk contact leggen en daardoor kans lopen op

Buurtcirkelcoach Judith Sanders
Foto: Texels Welzijn
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Café Brainstorm Texel
Het eerstvolgende Café Brainstorm Texel vindt plaats op
woensdagavond 15 januari 2020, in De Buureton
Het thema van de avond is: ‘prikkelverwerking’. Zintuigelijke prikkels, zoals horen, zien, voelen, ruiken, proeven en bewegen worden binnen het brein verwerkt.
Bij mensen met een whiplash, een burn-out, een hersenschudding, CVA, de ziekte van Parkinson, MS, maar
ook bij ouderdom of dementie, verloopt de verwerking
anders dan bij anderen. Prikkels kunnen te hard of te
zacht binnenkomen, waardoor over- of onderprikkeling ontstaat. Jeske Mak zal deze avond wat meer over
prikkelverwerking vertellen én het onze gasten ook zelf
laten ervaren.

Aandacht voor niet-aangeboren hersenletsel, zoals
een beroerte (CVA), Parkinson en Multiple Sclerose
(MS). Jaarlijks krijgen maar liefst 135.000 mensen in
ons land te maken met de gevolgen van hersenletsel.
Bijvoorbeeld door een val met de fiets, een auto-ongeluk, een beroerte, een hersentumor of een chronische
ziekte. De impact die het op hun leven heeft is vaak
enorm. En niet alleen op henzelf. Ook partners en andere naasten krijgen te maken met de gevolgen van
niet-aangeboren hersenletsel.

Het programma op woensdag 15 januari ziet er als volgt
uit:
19.15 uur Inloop met koffie/thee
19.30 uur In gesprek met Jeske Mak, fysiotherapeut
Therapie Wolf
20.30 uur. Café met een hapje en drankje
Graag nodigen wij u uit deze avond onze gast te zijn. Het
zou fijn zijn, voor onze voorbereiding, als u uw komst
vooraf wel even meldt! Voor aanmelding of vragen kunt
u contact opnemen met Texels Welzijn, bel 312696 of
mail welzijn@texelswelzijn.nl óf Therapie Wolf, bel
312342 of mail info@therapiewolf.nl

Daarom organiseren Therapie Wolf en Texels Welzijn
enkele malen per jaar informatie- en ontmoetingsbijeenkomsten rond niet aangeboren hersenletsel (NAH)
in het zogenaamde ‘Café Brainstorm Texel’.

Lezing over Sinterklaas; leden gratis toegang!
leden van Seniorenvereniging Texel is de toegang gratis.
Niet leden betalen contant aan de zaal € 5,00.

Op dinsdag 10 december 2019 organiseert Seniorenvereniging Texel een bijzondere voorstelling in dorpshuis
De Wielewaal in De Waal. Zaal open 13.30 uur, de presentatie begint om 14.00 uur.

Wilt u deze lezing bijwonen, dan kunt u zich tot uiterlijk
5 december 2019 aanmelden bij Guusje Witte telefoon
0223-314171, mobiel 06-44818097. U kunt dan ook aangeven of u gebruik wilt maken van gratis vervoer.

In het kader van de Sinterklaasperiode vertelt Dorinde
Smit Duyzentkunst uit Laren over Sint Nicolaas / Goedheiligman / Sinterklaas. Is daar wel een interessante presentatie over te maken? Nou en of! Het onderwerp is van
diverse kanten te benaderen, bijvoorbeeld gebruiken in
de diverse landstreken en de ons omringende landen. Of
zelfs op basis van jaarlijkse vermakelijke en interessante
krantenberichten.

Willem Vlas.

In het aangeboden programma zit veel afwisseling en vrolijkheid. We duiken de geschiedenis in: wanneer ontstond
de viering, het belang van het jaar 1850. Ontwikkelingen
door de eeuwen heen. Gelardeerd met anekdotes, voordracht, liedjes, krantenberichten, ontroerende en kolderieke verhalen … kortom, een gezellige en informatieve
bijeenkomst! Het programma duurt ongeveer tweemaal
drie kwartier met daar tussen een pauze. Koffie tijdens
de pauze komt voor rekening van de vereniging. Voor
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Dagtrip Seniorenvereniging naar Leeuwarden
Op 17 oktober jl. organiseerde Seniorenvereniging Texel een dagtrip
naar het Boomsma Museum en
het Fries Museum in Leeuwarden.
Dergelijke dagtrips werden door
de vereniging steeds uitgevoerd
in samenwerking met Texeltours.
Kort geleden berichtte Texeltours
de voorzitter van de Reiscommissie dat ze de afgelopen jaren al
in nauwe samenwerking met de
Sales & Events afdeling van De
Krim werkten voor wat betreft de
organisatie van uitjes en activiteiten. En dat afgelopen zomer het
besluit genomen was om in 2020
(een deel van) de bedrijfsactiviteiten over te doen aan Vakantiepark De Krim. Daarbij werd tevens
aangegeven, dat men de activiteiten van Texeltours op een andere
manier zal gaan invullen, maar dat
dit los staat van de overdracht aan
Vakantiepark De Krim. We keken
wel even vreemd op maar dat was
waarschijnlijk de reden dat deze
dagtrip werd verzorgd door een
touringcar en een chauffeur van
Hippo Reizen uit Hippolytushoef.

zoet water. En hij maakte ons onder meer ook opmerkzaam op de
locatie van het bezoekerscentrum,
waar men zich kan laten informeren over de renovatiewerkzaamheden aan de Afsluitdijk.

Informatie over werkzaamheden
Afsluitdijk
Het had trouwens wel een voordeel. Uiteraard moesten we de
Afsluitdijk over. Dat stuk van de
reis werd sterk beïnvloed door de
werkzaamheden die daar in ieder
geval tot in 2023 uitgevoerd zullen
worden. De chauffeur greep de gelegenheid aan om ons op diverse
aspecten van die werkzaamheden
te wijzen. Wachtend voor de draaibrug bij de Stevinsluizen vertelde
hij, dat kort geleden een wegzakkend stuk damwand er de oorzaak
van was dat de hele Afsluitdijk een
nacht tot zes uur ‘s ochtends afgesloten was geweest. Hij gaf onder
andere aan waar de vispassage
was gepland en wees ons op het
gebouw waar proeven worden gedaan ten aanzien van blue energy.
Dat is het opwekken van elektriciteit uit het verschil tussen zout en

twee groepen verdeeld worden.
Het was heel krap, maar gezellig.
In de destilleerderij gaf onze gastheer eerst een uitleg over de verschillende zaken. Telkens als hij een
onderdeel van de destilleerderij
omschreef werd dit in de vrij donkere ruimte uitgelicht. We hoefden
ons eigenlijk alleen maar in de goede richting te draaien. Veel meer
ruimte was er ook niet. Na het
vertonen van de daarop volgende
film konden we in het proeflokaal
kennismaken met het assortiment
van Boomsma. Naast Beerenburger konden we ook Boomsma Dry
Gin, een reeks Oude Genevers en
diverse kruiden- en vruchtenlikeuren proeven. Inmiddels was ook de
tweede groep voorgelicht. Via het
naastgelegen Museum de Grutterswinkel verlieten wij de panden,
zodat ook zij zich aan de proeverij
konden wagen. Een aantal van de
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Het Boomsma Museum
In het hart van de binnenstad van
Leeuwarden ligt het Beerenburger
museum van Boomsma. De ambachtelijke distilleerderij is geheel
teruggebracht in de stijl van de
jaren dertig. We waren met een
groep van 54 personen. Aangezien er in de destilleerderij slechts
plaats is voor 27 personen moest
de voorlichting en de proeverij over

deelnemers maakte dankbaar gebruik van de mogelijkheid om daarna in het winkeltje aan de voorkant
van de destilleerderij hun favoriete
drankje in te slaan.

Het Fries Museum
Daarna met de bus naar het Fries
Museum. In het restaurant van
het museum stond een lunch voor
ons klaar. Bestaande uit belegde
Brioche broodjes en ‘plompebled’
broodjes met soep, koffie thee en
jus d’orange. Nadat we de inwendige mens versterkt hadden, konden
we het museum gaan verkennen.
Dit beslaat drie verdiepingen. Op
de eerste verdieping wordt het ‘Ferhaal fan Frieslân’ verteld. De verrassende kennismaking met Friesland en de Friezen. Hoe is Friesland
ontstaan en wat is typisch Fries? Er
wordt antwoord gegeven op vragen als: zijn er in de middeleeuwen
echt Friese koningen geweest? En:
hoe Fries zijn de Friese koeien?
Wat deden de Vikingen in Friesland? Wat moest Grutte Pier met
zo’n enorm zwaard? En waarom is
het kleine Sloten wel een stad, en
Drachten niet? Met uiteraard aandacht voor de terpen. Deze door
mensen gemaakte woonheuvels
beschermden de Friezen tegen de
onberekenbare Noordzee. Vanaf
de eerste terpen in 600 voor Christus tot het jaar 1000 na Christus
werden ze steeds hoger en breder.
Laag na laag aan geschiedenis ligt
daarin opgestapeld. Tussen die lagen belandden heel wat voorwerpen in de bodem. Eeuwenlang liet
men de terpen ongemoeid. Maar
rond 1850 ontdekte men dat de
vruchtbare terpgrond veel geld opleverde. In een eeuw tijd graven de
Friezen driekwart van hun terpen
af. Vanaf de bovenste laag, het heden, graaft men recht het verre verleden in. Daarbij komen begraven
voorwerpen weer tevoorschijn, en
worden de terplagen blootgelegd.
Daarom zijn de terpen de schatkamers van Friesland.
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In het museum laat men zien uit
welke lagen een terp bestaat, en
toont men met voorwerpen uit
verschillende tijden wat voor geschiedenis daarin verscholen ligt.
Op de tweede verdieping bevindt
zich het Verzetsmuseum. Centraal gelegen hier is een zaal met
verlichte zuilen met daarop afbeeldingen van personen. Aan de
achterzijde van die zuilen staan de
persoonlijke verhalen over mensen die moeilijke keuzes moesten
maken in een bijzondere tijd. Deze
verhalen laten je ervaren hoe de
Tweede Wereldoorlog in Friesland
werd en wordt beleefd. Ooggetuigen en voorwerpen met een persoonlijk verhaal brengen de oorlog
heel dichtbij. Centraal staan onderwerpen als de luchtoorlog boven
Friesland, het verzet en het onderduiken. Er is speciale aandacht
voor de spectaculaire ‘Overval van
het Friese verzet’ op het Huis van
Bewaring in Leeuwarden.
De derde verdieping is het terrein
van de steeds wisselende tentoonstellingen. Toen wij het museum
bezochten was dat de grote overzichtstentoonstelling van Éric van

Hove. Hij laat zien wat mensenhanden kunnen maken. Tegelijk zet
het werk van de kunstenaar aan
tot nadenken over globale vraagstukken. Een motorblok staat voor
de kunstenaar symbool voor de
industrialisatie, die in veel landen
het einde betekende van het klassieke ambacht. Lopendebandwerk
in plaats van handwerk.

Weer naar huis
Op de terugweg maakte de chauffeur op de Afsluitdijk weer van de
gelegenheid gebruik om ons op
bepaalde aspecten te wijzen. Hij
vertelde onder meer, dat voor het
beeldje van de steenzetter, dat
vanaf de Friese zijde vlakbij het
monument net voor het beeld van
ingenieur Lely staat, zijn schoonvader model had gestaan. En hij

vermeldde, dat op de plek van het
monument, op 28 mei 1932 om
13.02 uur, het gat tussen de dijkdelen werd gesloten.
De eerste vrouw die overstak was
Grietje Bosker uit Hippolytushoef.
Ze tilde daarbij haar rokken op.
Met haar spontane actie verwierf
zij eeuwige roem en er werd in
die tijd nog lang over dit voorval
gesproken. De chauffeur vertelde
dat Grietje op de begraafplaats in
Hippolytushoef werd begraven. Op
haar steen staat: “Haar leven was
de Afsluitdijk”. Met de boot van
half zes uit Den Helder keerde de
hele groep weer huiswaarts.
Tekst en foto’s: Willem Vlas
Bronnen: www.boomsma.frl
www.friesmuseum.nl

/

Buuretondiners
Het Buuretondiner van Texels Welzijn betekent iedere maand weer
een gezellige en gezamenlijke
maaltijd. Een team van vrijwilligers
staat klaar om u met veel plezier te
bedienen. Dus schuif lekker aan!
De menukaarten voor de komende
maanden zien er als volgt uit:

Dinsdag 17 december 2019:
KERSTMENU
Welkomstdrankje
Voorgerecht:
Horse d’Oeuvre
Hoofdgerecht: gevulde kipfilet met
spek omwikkelt, gebakken kriel en
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aardappelpuree, gewokte groente
en gebonden jus
Nagerecht: kerstdessert
Aanvang diner: 17.30 uur / Kosten:

€ 20,00 per persoon

Dinsdag 21 januari 2020: Boerenkool met worst
En natuurlijk wordt ook dit diner afgesloten met een heerlijk toetje en
nog koffie toe!
Aanvang diner: 17.30 uur / Kosten:
€ 10,00 per persoon
Locatie: De Buureton, Beatrixlaan
43 Den Burg
Iedereen is welkom,
(maar geef u wel even op uiterlijk in
de week vóór het diner)
tel. 312696 of mail welzijn@texelswelzijn.nl
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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

18744.indd 1

11/18/2019 11:14:09 AM

Sinterklaasoproep in 2016
Het is al een paar jaar terug dat ik een oproep plaatste
in ‘Leef-Tijd’ voor Sinterklaasverhalen van het eiland.
Daar kwam een reactie op van Koos Zegers, geboren in
1947 in Zuid-Eierland. Zijn onderstaande verhaal speelt
zich ongeveer af in 1976/77, want zei hij: “Ik was net
verhuisd naar De Koog.”

je nou wel. Ik wist het”. Maar ze wisten het mooi niet!
Ik neem weer plaats in de stoel voor de spiegel. De grimeur neemt de mijter af. De pruik plaatst ze weer terug
op het pashoofd. Baard, snor en wenkbrauwen worden
verwijderd. Ik ga staan, de rode mantel glijdt van mijn
schouders en ik staar weer naar mijn eigen spiegelbeeld.

Hulp-Sinterklaas in Bethel
“Of ik Sinterklaas wil spelen?” wordt er aan de andere
kant van de telefoon gevraagd. Het is in Bethel, bij mijn
oude jeugdclub in Zuid-Eierland. “Sinterklaas spelen?”
vraag ik mij hardop af. “Maar hoe kom ik aan een Zwarte
Piet, en aan kleding?” De rode mantel ligt op mijn schouders. Nu heb ik wel meer toneel gespeeld, maar dit is
toch een tikkie anders. Met beleid ga ik voor de spiegel zitten. De grimeur poedert mijn gezicht en zet mijn
ogen met potlood aan. Eerst plakt ze de wenkbrauwen
gevolgd door snor en baard. Het wit steekt af tegen mijn
donkere haar. Ze neemt de pruik en plaatst hem op mijn
hoofd, de witte golvende haren vallen op mijn schouders. De rode mijter afgezet met goud maakt het plaatje
af. Ik kijk in mijn eigen ogen, maar zie Sinterklaas. Zouden ze mij herkennen? In elk geval heb ik mijn pantoffels
aangetrokken, want ik heb weleens opgevangen dat er
een Sinterklaas aan zijn schoenen werd herkend. Mijn
stem wat verdraaien. Tenslotte heb ik jarenlang met
Willem Jan van Sijp leidinggegeven aan de jeugd van 8
tot 14 jaar in Bethel. “Zo nichtje, hoe ver ben jij?” vraag
ik haar, en kijk in het lachende gezicht van Zwarte Piet.
“Ben je er klaar voor?” “Ja,” zegt ze. Ik sta op van mijn
stoel, en draai me voorzichtig om. Het grote boek ligt
op tafel klaar. Al ken ik de jongelui, toch heb ik bij de
ouders wat geheimpjes weten te ontfutselen. Met een
grote glimlach neem ik het boek onder mijn arm, en met
mijn andere hand pak ik de staf. Piet pakt de roe en de
zak. “Kom, we gaan,” zeg ik. Met kleine passen loop ik
naar de deur en buk voor de mijter op mijn hoofd. We
hoeven niet ver, alleen maar de weg over te steken. Hoor
ze zingen van ‘Sinterklaasje, kom maar binnen met je
knecht’. We bonzen op de deur en stappen naar binnen.
“Dag kinderen,” zeg ik. “Dag Sinterklaas en Zwarte Piet,”
roepen ze. Piet neemt het boek en staf over en langzaam ga ik op de gereedstaande zetel zitten, neem het
boek weer over en sla het open. Kijk naar de kinderen
en vraag aan één van hen: “Wil jij als eerste bij Sint komen?” Als hij voor me staat zeg ik: “Ik heb vernomen dat
jij verliefd bent.” De jongen krijgt een rood hoofd en zijn
ogen schieten heen en weer. Hoe weet Sinterklaas dat
nou, zie ik hem afvragen. Zo laat ik ieder kind naar voren
komen, weet over eenieder wel iets te vertellen. Luider
en luider wordt het gemompel, “weet jij al wie het is?”
“Nee, jij?” “Nee, ik ook niet!” En voordat ze mijn baard
eraf trekken maak ik mij aan het eind van de avond bekend. Ze juichen en roepen door elkaar; “Ik wist het, zie

Huisbezoeken
Koos vertelde verder; “Het jaar daarop werd ik gevraagd
om als Hulp-Sinterklaas de huisbezoeken te doen. Was
prima geregeld hoor. Je werd in een auto van het ene
naar het andere adres gereden. Bij aankomst kreeg je bij
de voordeur een briefje in je handen gedrukt, waarop de
namen van de kinderen stonden. Je bracht een bezoek
van een kwartier of half uur, dat was verschillend. Maar
dat bleek toch niets voor mij te zijn. Ik kende de kinderen
niet, had er dus ook niet zo’n band mee. Want kijk, met
die jongelui van de jeugdclub in Bethel was het anders,
die kende ik al jaren. Dat was leuk. Het ‘Sinterklaas spelen’ is dan ook bij die twee keren gebleven.”

Tentoonstelling
De Tentoonstelling ‘Sinterklaasviering en Intocht op ons
eiland Texel’, die gehouden wordt in ‘Tusse de Banke’,
begint op zaterdag 30 november tot en met zondag 15
december en van vrijdag 27 december tot en met zaterdag 4 januari 2020. Ik hoop dat de tentoonstelling
de mensen inspireert om in oude fotoboeken van vader
en moeder, grootvader en grootmoeder of oudtante en
oom te speuren, en hopelijk daar de prachtigste sinterklaasfoto’s tevoorschijn te toveren uit de jaren twintig,
dertig, veertig, uit de vorige eeuw. Er werd toen nog niet
zoveel gefotografeerd als nu, maar elke foto die gevonden wordt geeft een mooi overzicht van de geschiedenis
van onze sinterklaasviering op ons eiland.
Irene Zegers
Foto: Familie Willy Zijm; Intocht op het Schilderend in
Den Burg. Sinterklaas is Willem Witte en Willy Zijm de
begeleider van het paard.
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Verdoezeling
macht. Gelukkig is het bij ons anders. Hier mag je zeggen
wat je wilt, en als er niet naar je geluisterd wordt, ga je
de straat op. Dat mag: je hebt het recht te demonstreren, en het recht om te staken. Onze pers is vrij, er is
godsdienstvrijheid, er is veiligheid – het aantal overvallen en moorden neemt, over een langere periode gezien,
gestaag af – en ons rechtssysteem is nog altijd één van de
beste ter wereld. We zijn dan ook één van de gelukkigste
volken op deze aarde, maar vreemd genoeg zijn we daarbij met zijn allen behoorlijk ontevreden. Er is dit jaar in
ons land meer gedemonstreerd dan in de roerige jaren
‘68-’69. Wat me opvalt is de manier waarop nu aandacht
wordt gevraagd en waarmee indruk wordt gemaakt.
Trokken de Texelaars in 1976 nog met een koppel schapen naar het binnenhof, nu worden trekkers en shovels
als pressiemiddel ingezet. En het werkt; hielen likkende
politici volgen als leeghoofdige jaknikkers de stoet. Heel
anders gaat het er aan toe bij de staking van de schoolkinderen: geen ontregeld verkeer, geen schade en een
petitie wordt aangeboden zonder de deur te forceren.
Dat door verschillende politici in hun reactie bestraffend
wordt gezegd dat de kinderen beter naar school hadden
kunnen gaan, laat zien hoe het er in onze politiek aan toe
gaat: niet op de inhoud ingaan, maar tactisch ontwijken.
De boeren, de bouwers en de schoolkinderen, ze reageren allemaal op de stikstofproblematiek; alleen bij de
jongeren is de ontwijking het antwoord wat ze krijgen;
de boeren en de bouwers gebruiken de ontwijking juist
voor hun actie: niet het stikstof of een stijgende zeespiegel is het item bij hun demonstratie, maar de financiële
brokstukken waarmee ze – met dank aan de regering –
nu zitten. Ik hoop dat beide partijen een goed gehoor
vinden en een serieuze aanpak van onze bestuurders,
want die hebben het milieu als onderwerp jarenlang
voor zich uitgeschoven: te controversieel, te impopulair,
een gevaar voor het stemgedrag van de achterban. Verdoezeling, die aan de Russische mentaliteit doet denken.

Heel bijzonder was het, er bij te kunnen zijn bij de 80e
verjaardag van de Sofia Goebaidoelina, ‘Grand Dame’
van de Russische moderne muziek. Haar verjaardag
werd oktober 2011 gevierd in Amsterdam in het Muziekgebouw aan het IJ, met een zaal vol bewonderaars
en op het programma ‘Jetzt immer Schnee’. In het interview voor de pauze vertelde de kleine, broze dame,
met twinkelende ogen wat zij met de muziek bedoelde
te zeggen: “In Rusland verdwijnt alles wat in de zomer
tot leven komt een groot deel van het jaar onder de
sneeuw.”
“Toen de Sovjet ideologie officieel had afgedaan, was
de wereld voor de inwoners van de oude Sovjetstaten
plotseling zonder betekenis. Dat versterkte de oude Russische mentaliteit van niets doen, en tegenwerken van
iedereen die wel iets doet. Niemand neemt verantwoordelijkheid, zodat er altijd een schijnbare rust heerst als
in een eindeloos sneeuwlandschap.” Sofia’s muziek was
lang in Rusland verboden; zij bewandelde (bewust) ‘De
verkeerde weg’. In 1973 ontkwam zij aan een aanslag
op haar leven. Ondertussen is Poetin nog steeds aan de

Kunstenaars geven vaak een kijk op een toekomst die wij
nog niet zien of niet willen zien. Daan Roosegaarde, de
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man die van de sluizen op de Afsluitdijk een licht-kunstwerk maakte, laat je virtueel meemaken hoe golven het
Museumplein in Amsterdam overspoelen. Die beelden
houden je vast en zetten je aan het denken. En een andere kunstenaar Marshall McLuhan zegt over klimaatverandering: “Er zijn geen passagiers op het ruimteschip Aarde. Wij zijn allemaal bemanning.”

van Zandvoort, en bestuurders die wat echt van belang
is steeds weer weten te verdoezelen en, vanwege stemmenwinst te vervangen door korte termijn voordelen,
zullen wij bestand zijn tegen een Grote Volksverhuizing? Want daar krijgen wij hoe dan ook mee te maken. Door klimaatveranderingen en voedselschaarste
ontstaan oorlogen en grote stromen van vluchtelingen.
Maar als door de stijgende zeespiegel onze polders met
wuivend graan zijn veranderd in zompige watermassa’s, zijn wij misschien zelf ook al wel vertrokken. Waarheen? Ondertussen heeft Lewis Hamilton, de leider
van het klassement van de Formule 1 een opmerkelijke
ommezwaai gemaakt: hij eet veganistisch, verkocht onlangs zijn privévliegtuig en wil aan het eind van het jaar
klimaatneutraal zijn. Dit is een klaroenstoot, die verandering aankondigt.

We gaan niet naar elkaar wijzen; iedereen draagt zijn
steentje bij: geen 130 meer rijden – misschien is voor
ons kleine kikkerlandje 100 ook wel genoeg, moet je
wat eerder je bed uit maar je krijgt wel een spreiding
van de ochtendspits en minder ongelukken. We kunnen minder vlees gaan eten, dat deden we vroeger ook
maar één keer in de week. Langzamerhand wennen we
aan ‘kunstvlees’ en kweekvis. Meer in het algemeen:
minder consumeren. Matiging loont. In elk geval helpt
het de verschillende sectoren om te gaan vernieuwen.

De jeugd met klimaatactiviste Greta Thunberg heeft gelijk: er is sprake van een ‘uitzonderlijke dringende crisis’
en zorg voor de aarde stelt aan ons allemaal de fundamentele eis om te veranderen. Is het, om maar eens
dicht bij huis te blijven, nog verantwoord om voor de
lol rondjes over Texel te rijden met zo’n verouderd Solex tweetakt motortje. Hier is nostalgie een gevaarlijk
wapen. Maar vorige week reed ik zelf over de Afsluitdijk nog 130 om nog net de boot te halen. Voortaan
maar een bootje later. Tijd voor verandering geldt ook
voor mij. Het is net als met roken: iedere roker weet dat
roken dodelijk is maar evengoed is stoppen moeilijk.
We zijn zo aan onze leefwijze gewend dat we in plaats
van veranderen ons onvermogen verdedigen of op zijn
minst verdoezelen. Ook bij ons dekt de sneeuw alles
toe.

Ik stond werkelijk perplex toen ik hoorde dat ondanks
stikstofprobleem en de stijging van CO2, de realisatie
van het circuit in Zandvoort toch doorgaat. Al in het jaar
2000 schreef Hans Mommaas, vrijetijdswetenschapper,
in een rapport aan de Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid, dat Nederland wordt overgenomen
door de pretindustrie. Die industrie wil natuurlijk geld
verdienen en met een aansprekend figuur als Max Verstappen in de top van de Formule 1 wil de Nederlander
zo’n spektakel wel eens op eigen bodem meemaken.
Het doet me denken aan het Romeinse Rijk: ‘Geef aan
het volk brood en spelen’ was de slogan van de keizers,
maar met een decadente bestuurslaag vol intriges en
een moreel verzwakt leger was dat eens zo machtige
Romeinse Rijk na invallen van Gothen en Hunnen niet
meer te redden. En wij, met onze renbaan in de duinen

Peter Bakker

29

18990.indd 1

11/18/2019 11:14:36 AM

Pestvogels
Met dank aan de familie, ook deze keer weer een stukje van de enige jaren geleden overleden vogelaar Andri Binsbergen. Dit artikel werd eerder geplaatst in het
‘Strender Vogelnieuws’ van november 2005.

spreeuwen is echter geen sprake. De drie soorten pestvogels die op de wereld voorkomen vormen een familie
op zich. Alle drie soorten komen op het noordelijk halfrond voor. In Europa heb je alleen de gewone of Boheemse pestvogel, in Azië komt naast de gewone ook
de Japanse pestvogel voor en in Noord-Amerika heeft
de gewone pestvogel gezelschap van de cederpestvogel. De laatste soort broedt veel zuidelijker dan de andere twee, tot in Mexico. Vandaar ook dat vogelhouders
de cederpestvogel als Mexicaanse pestvogel kennen. Is
de cederpestvogel in Canada en de Verenigde Staten
beschermd, in Mexico wordt hij gevangen om verkocht
te worden als volièrevogel.

Herfst: mist, regen, wind en kilte. Oppassen dat je niet
verkouden wordt! Kleed je goed aan, doe een sjaal om,
zet een pet op, want voor je het weet ben je ziek. Zit je
in de ‘risicogroep’ ga dan naar de dokter voor een griepprik. Bovendien zijn er weer pestvogels gesignaleerd en
je weet maar nooit of ze vroeger misschien toch gelijk
hadden. Pestvogels brengen de pest, zei men.
Gelukkig komen er tegenwoordig geen pestepidemieën
voor en weten we dat pestvogels niets met die vreselijke ziekte te maken hebben. We kunnen dus ongestoord
genieten van deze prachtige vogels, die de laatste paar
weken weer op Texel gesignaleerd zijn.

De verschillen tussen de drie soorten zijn klein. Een
kenmerk van alle pestvogelsoorten is de gedrongen
vorm en de flinke kuif op hun kop. Alle drie soorten
hebben aan de uiteinden van de armpennen typische
rode puntjes, lakplaatjes genaamd. De gewone pestvogel heeft daarnaast op de vleugel ook geel. De gewone
en de cederpestvogel hebben een staart met een geel
uiteinde, bij de Japanse is die rood.
Voor vogelaars is de herfst altijd een spannende tijd.
Regelmatig worden er zeldzame vogels gezien en komen vogelkijkers van Texel en elders daar op af. Zondag
kwam tijdens de uitzending van het programma Natuurwijzer op Radio Texel (van twaalf tot één op FM 106,1)
een melding binnen van een kleine bonte specht bij de
muzieknis in Oosterend. Tot voor een paar jaar geleden
was die soort, die vrijwel in heel Europa als broedvogel
voorkomt, maar niet trekt, nog nooit op Texel waargenomen. De laatste jaren zijn er echter enkele gezien,
onder andere in Oosterend. Overkantse vogelaars zullen zeker niet voor een kleine bonte specht naar Texel
komen, maar voor Texelaars is het toch een bijzonderheid. De kleine bonte specht is ongeveer zo groot als
een huismus en buiten de broedtijd vaak stil en onopvallend. Ze kruipen zoals spechten betaamt tegen
bomen op, op zoek naar insecten en spinnetjes. Soms
komen ze ook op voertafels. Een spekzwoerd tegen
een boom getimmerd werkt vaak als een magneet op
spechten. De moeite waard om eens te proberen. Komt
er geen kleine bonte specht op, dan toch misschien een
grote bonte specht die op Texel vrij algemeen is en ook
in Oosterend te zien is en in elk geval te horen. Voortdurend laat hij zijn roep, een scherp piek, horen.

Pestvogels broeden in het hoge noorden van Europa,
Azië en Amerika. Een echte trekvogel is het niet. Sommige vogels blijven het hele jaar in hun broedgebied,
andere trekken wat naar het zuiden, maar eens in de
zoveel jaar trekken er grote troepen naar plaatsen ver
van hun broedgebied. Of dit jaar zo’n invasiejaar wordt
is nog niet te zeggen. De groepjes die op Texel gezien
zijn waren klein. Maar wat niet is, kan nog komen. Invasies van pestvogels zijn het gevolg van voedselschaarste
(meestal een gebrek aan lijsterbessen) in het noorden.
Pestvogels broeden in de noordelijke taiga, meestal in
oude dennen- of sparrenbossen met korstmossen en
een vochtige bodem. In het broedgebied eten ze allerlei
insecten, bladknoppen en vruchten, maar als ze hier komen voeden ze zich voornamelijk met bessen. Om ze te
zien te krijgen is het dan ook zaak alle bomen met bessen, zoals lijsterbessen en Gelderse roos af te zoeken.
Voortdurend laten ze ook hun contactroep, een helder
rinkelend belletje sirrrr, horen.

Wie wil weten wat er zoal op Texel voor vogels, met
name bijzondere soorten, te zien zijn, moet op de internetsite van de Vogelwerkgroep Texel kijken: www.
vogelwerkgroeptexel.nl en dan op waarnemingen.

Pestvogels zijn zo groot als een spreeuw en lijken in
vlucht ook op spreeuwen. Van verwantschap met

Tekst en tekening Andri Binsbergen.
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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”

derij
r
e
o
b
e
z
n
o
f
e
e
l
e
B
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

4795.

00

KLASSIEKE
KEUKEN
DESA

HEEMSKERCKSTRAAT 50 OUDESCHILD | WWW.RAB.NL
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Solidariteit in de knel
De grote baas van Shell Ben van Beurden verdiende
in 2018 ruim 20 miljoen euro in de vorm van salaris,
bonussen en aandelen, 144 keer meer dan de gemiddelde werknemer van Shell. Topman Paul Polman van
Unilever kwam uit op zo’n 11,7 miljoen euro, maar
liefst 283 keer meer dan de gemiddelde werknemer
van zijn bedrijf. Bestuursvoorzitter Ralph Hamers
van ING haalde ondanks grote missers op het veld
van witwassen toch nog ruim 3 miljoen euro binnen,
29 keer meer dan de gemiddelde werknemer. Als je
zoveel verdient, ben je natuurlijk niet gewoon baas
meer, maar dan ben je een CEO, een Chief Executive
Officer. De Engelse benaming geeft blijkbaar meer cachet dan het gewone Nederlandse woord baas of directeur. Uit onderzoek van de Volkskrant blijkt dat de
CEO’s van de beursgenoteerde bedrijven gemiddeld
5 miljoen euro verdienen. Het zijn allemaal mannen
met als uitzondering Nancy McKinstry, topvrouw van
Wolters Kluwer, met ruim 15 miljoen euro tweede op
de lijst grootverdieners. Waarom noem ik deze namen en bijbehorende salarissen? Omdat zij model
staan voor het volstrekt ontspoorde beloningssysteem in Nederland (en andere westerse landen).

krijgen wij niks? Waarom zou ik nog mijn best doen
voor die zakkenvullers? Het zijn legitieme vragen van
werknemers die net als de baas keihard werken voor
het best mogelijke resultaat. Top en basis en alle tussenliggende schakels vormen samen het bedrijf, zij
kunnen niet zonder elkaar en dat dient uitgedrukt te
worden in het salarisbeleid. Werknemers accepteren
over het algemeen best dat de baas meer verdient,
maar als hij 100 keer meer verdient rijst automatisch
de vraag of hij dan ook 100 keer meer waarde heeft
voor het bedrijf. En deze vraag kan zonder meer beantwoord worden met NEE. Geen enkele baas is 29
of 100 of 283 keer meer waard dan zijn werknemer.
Het loon dat hem toebedeeld wordt, is geen verdiend
maar gekregen loon voor een fictieve waarde die niet
overeenkomt met zijn werkelijke waarde.

Wanbeleid
De tabaksindustrie heeft decennia lang de feiten over
schade van roken ontkend en weg gemanipuleerd met
enorme gevolgen voor mensen die stierven aan longkanker en andere rookgerelateerde ziektes. De top
van Shell en andere oliebedrijven wist al meer dan 30
jaar wat de negatieve gevolgen zijn van ons olie- en
gasgebruik. Ze ondernamen geen actie, integendeel ze
manipuleerden onderzoeken en procedeerden op alle
mogelijke manieren tegen milieuactiegroepen die zich
kritisch uitlieten. Momenteel ligt de farmaceutische
industrie onder vuur, omdat zij pijnstillende middelen
zoals Oxycodon op de markt brachten zonder te vertellen over de verslavende werking. In Amerika vielen
al meer dan 400.000 (!) doden en in Nederland loopt
de teller ook al aardig op van 43 in 2008 tot 424 in
2018. Al deze vormen van wanbeleid komen voort uit
de fixatie op groei en winst en de daarbij behorende
uitkeringen aan aandeelhouders. Als de aandeelhouders tevreden zijn, is de top van het bedrijf ook tevreden. Maar is de tevredenheid van de aandeelhouders
een graadmeter voor de waarde die het beleid heeft
voor de samenleving of voor het eigen personeel?
Ook deze vraag kun je volmondig met NEE beantwoorden. Bovenstaande zijn maar drie voorbeelden van
bedrijven die geen verantwoordelijkheid namen voor
hun producten. En ze zijn aan te vullen met talloze andere voorbeelden. Drie van de vier grote banken van
Nederland moesten gered worden van de ondergang
met geld van de belastingbetaler. Ahold ging bijna failliet door de grootheidswaanzin van Cees van der Hoeven. Alle woningcorporaties en hun huurders moeten
nu al jarenlang boeten voor het wanbeleid van Vestia.
Ziekenhuizen, thuiszorginstellingen en onderwijsorganisaties zijn failliet gegaan of zwaar beschadigd door
het handelen van hun bestuurders. En in alle gevallen
werden die bestuurders meer dan goed betaald.

Loonkloof
Wat doet het met de gemiddelde werknemer als hij
ziet dat zijn baas 29 tot 283 keer zoveel verdient als hij
of zij. Tegenover die baas staan de lager en laagst betaalden die al jaren hun salaris niet of nauwelijks zien

toenemen. Zij kunnen deze topsalarissen niet anders
beleven dan als een onderwaardering, om niet te zeggen een belediging voor wat zij betekenen voor hun
bedrijf. De top schrijft bezuinigingen voor, reorganisaties, kostenbesparingen en loonmatiging, maar hoe de
top het ook noemt, steeds betekent het dat het salaris
van de werknemer niet of maar een heel klein beetje
mag groeien. En dat betekent weer dat de loonkloof,
het verschil tussen top en basis, elk jaar breder wordt.
Je kunt ook zeggen dat de top zich steeds verder verwijdert van de werkvloer. En op die werkvloer groeit
de onvrede. Waarom krijgen zij zoveel en waarom
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Hun loon stond in geen verhouding tot hun waarde
voor de organisatie die zij bestuurden. Sommigen zijn
aansprakelijk gesteld, maar meestal verdwijnen zij met
een gouden handdruk.

belastingontduiking. Grootverdiener Shell presteert het
om nul cent winstbelasting af te dragen, en verdedigt
dit met het argument dat de formele regels van de wet
het mogelijk maken.

Herstel van solidariteit
Maar het allerbelangrijkste is het herstel van de solidariteit tussen top en basis, tussen bedrijf en samenleving. De naoorlogse verzorgingsstaat is gebouwd op
solidariteit tussen rijk en arm en een eerlijke verdeling
van de lasten, waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Het is deze solidariteit die verloren
dreigt te gaan in de groei van een prestatiemaatschappij die verdiensten tot iets van individuen maakt. Hiermee corresponderend wordt ook falen gemaakt tot iets
van individuen en dat betekent dat het je eigen schuld
is als het niet mee zit in het leven.
De prestatiemaatschappij is een vechtmaatschappij
waarin ieder alleen nog zijn eigen belang dient en niet
omkijkt naar de ander. De extreme topsalarissen zijn
een schrijnend symptoom van een maatschappij waarin
solidariteit het heeft moeten afleggen tegen het eigen
belang. Een ander gevolg van de vechtmaatschappij is
dat steeds meer groepen mensen tegen elkaar komen
te staan, waarbij elke groep om het hardst probeert zijn
eigen gelijk erdoor te drukken. Veel mensen voelen zich
ongemakkelijk of ronduit ongelukkig bij de groeiende
tegenstellingen die onze samenleving verdelen.

Wat moet er gebeuren?
Wat moet er gebeuren om de band tussen top en werkvloer, tussen bedrijf en samenleving te herstellen? Op
de eerste plaats dienen de bonussen afgeschaft te worden. De bonus is een perverse prikkel die de top opjaagt
naar maximale winsten.
Beter is een systeem van winstdeling waarin aan alle
werknemers uitgekeerd wordt. Daarnaast dient het
topsalaris tot een redelijk maximum beperkt te worden. Teruggaan is altijd moeilijk, maar de huidige race
naar steeds meer beloning is niet vol te houden.
Van groot belang is het om de verhouding tussen aandeelhouders, bedrijfsleiding, werknemers en klanten
weer te normaliseren. Niet meer alleen het geld mag
bepalen wat goed is voor het bedrijf, maar ook het belang van de werknemer en de klant dient mee te tellen.
De huidige discussie over duurzaamheid en ecologisch
verantwoord produceren is een goed voorbeeld van het
samenbrengen van de verschillende belangen.
De geloofwaardigheid van de topmannen moet hersteld
worden middels een salarisbeleid dat hun verdiensten
in een meer redelijke verhouding brengt met dat van
hun werknemers. Zonder deze redelijke verhouding
erodeert het moreel besef van zowel de top als de basis.

Tegelijk komen de grenzen van de groei meer in beeld
en dat leidt tot bezinning en hopelijk tot een meer solidaire samenleving die samen de schouders wil zetten
onder de problemen die op ons afkomen.

De topmannen gaan hun beloning zien als hun eigen
verdienste, terwijl dat onjuist is zoals we gezien hebben, vaak zelfs integendeel. Een uiting van dit verlies
aan moreel besef, is de wijze waarop bedrijven hun
verdiensten opvijzelen middels belastingontwijking en

Kees Dekkers
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Dansgroep Oude Dansen op reis 2019
Het bestaan van de dansgroep wordt achterhaald door
het ouder worden van de leden. We zijn niet meer in
staat om met een groep van zes dansparen de baan op
te gaan, daarom is besloten om volgend jaar de groep
op te heffen. Er breekt nu dus een tijd van potverteren
aan. In de pot zit het geld van onze contributie en bijdragen van optredens.

wand. Je moet je dan wel eerst zekeren met een band
met haak. In de molen is het altijd warm; de generatoren zijn het die deze hitte veroorzaken. Deze manier van
energie winnen levert al 15% duurzame energie op in
Nederland. We beëindigen onze tocht in het controlestation waar we kunnen zien wat de molens leveren. Nu
de wind recht van voren op de rij molens aankomt zien
we dat de molens in het midden en het eind minder
stroom leveren dan de voorste twee of drie.

Dinsdag 17 september gaan we op reis. De bus komt bij
enkele afgesproken punten om de leden op te halen.
De boot van 9 uur brengt ons aan de andere kant, en
al gauw zijn we bij de dierentuin ‘Hoenderdaell ‘. We

Hierna stappen we op en rijden naar hotel ‘De Bonte
Wever’. Een enorm groot gebouw in Assen, met veel
kamers en gasten. De meesten daarvan zitten in dezelfde leeftijdsklasse als wij. Eten is er te kust en te keur
en je mag zelf halen wat je maar wilt. En dat is ontzettend veel en lekker. Het ontbijt de volgende morgen is
ook al zo uitgebreid. Omdat ons ochtendgebeuren veel
tijd in beslag zal nemen, en wij daarom niet eerder dan
om twee uur kunnen lunchen, wordt ons aangeraden
een broodje mee te nemen. We rijden de grens over
en komen uit in Papenburg. Waarbij we stoppen bij een
enorm Noors cruiseschip die aan de kade ligt van de
MEYERT WERFT. De rondleiding daarop zal ruim twee
uur duren. We krijgen een Nederlandse gids mee (uit
Smilde) die ons enthousiast vertelt over de bouw, de
manieren van bouwen, de afwerking en de duur en de
kosten ervan. We zien ook verschillende instructiefilms
en de rest met eigen ogen. Dit bezoek is héél populair
hier, want per jaar komen niet minder dan 250.000
mensen de bouw met eigen ogen zien.

doen ‘n bakkie en gaan dan de tuin in. Ieder naar vermogen. We lunchen daar ook en gaan dan via Enkhuizen en Lelystad naar Urk en Schokland. Daar worden we
met een kop koffie ontvangen in een zaaltje, en krijgen
een verhaal voorgeschoteld over windenergie. En over
het bedrijf INNOGY. Na deze uitleg gaan we met de bus
naar een serie windmolens, en krijgen daar aanschouwelijk onderricht. Over de wind, de opbrengst van een
molen, de aanschafkosten van zo’n geweldig groot apparaat en daarna mogen we een molen in. Het verhaal
is buiten verteld, want in de molen zelf is teveel lawaai
om jezelf verstaanbaar te maken. De molen is ruim 200
meter hoog. De lift reikt niet verder van 110 m, dus als
je voor een klus boven in de molen moet zijn, moet je
de rest klimmen op een smal laddertje aan de binnen-

Wat korte gegevens.
Het oppervlak van de werf is 55 ha. De grote schepen
worden gebouwd in een dok van 550 meter lengte. Een
cruiseschip zoals hier ligt is 300 meter lang en 32 meter
breed. De duur van de bouw is drie jaar en kost tussen
de ¾ en 1 miljard Euro. De schepen worden gebouwd
in blokken die aan elkaar worden verbonden tot een
schip. Achter het schip is dan nog ruimte om te beginnen met de bouw van een ander schip. We zagen
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ter Carla. Samen drinken we daarna wat lekkere drankjes.
Allemaal gratis voor de gasten, dus dat gaat gemakkelijk.
Het werd een vrolijke zaak, vooral door het fotomateriaal
wat we te zien kregen van Ludger op de smartphone van
Doris. Dan is het al weer donderdag! We tellen af want:
laatste ontbijt. De tassen en koffers zijn al gepakt. Kwart
voor tiengaan we rijden! Alvorens te vertrekken moeten eerst de polsbandje worden ingeleverd. Dit bewijs
van verblijf in het hotel was ook de sleutel naar de gratis
drankjes. Niet iedereen heeft dat door, en zo kwam het
dat Annie met een schaartje in de bus kwam om ook de
laatsten te verzamelen. Dan gaan we op weg. Met volop
zon. De gevangenis tegemoet. Doel: Veenhuizen, bekend
en beducht in heel Nederland. Mensen die er al eerder
waren geweest, herkennen niets meer, zo veel is er vervangen door nieuwbouw. We krijgen een goed verhaal
van onze gids en bezoeken de strengste gevangenis van
dit complex. Dat was afzien voor de gestraften. Vooral ook door het systeem dat de bewoners nooit andere
gevangenen te zien kregen; 23 uur in afzondering, en
slechts één uur per dag naar buiten om te luchten. We
lunchen en dan kan ieder zelf op onderzoek gaan. Zo kon
het gebeuren dat een echtpaar opeens ontdekte dat ze
opeens helemaal alleen waren. Carla werd de reddende
engel. Dat leed was dus gauw geleden.

op film dat twee van die grote drijvende blokken uit het
dok waren gehaald, en het complete schip naar buiten
werden getrokken door twee kleine sleepbootjes. Rotterdammers!! De twee blokken worden dan naar binnen
gebracht en het werk gaat verder. Buiten worden de nodige dingen gedaan aleer de boot door de Eems naar de
Eemshaven wordt getrokken. Op één punt, bij het passeren van een brug die ten dele wordt gedemonteerd, is
er aan beide zijden nog slechts 30 cm. speelruimte over!
Door de veranderende waterstanden kan dit vervoer
slechts in de maanden maart en september geschieden.

Nu hebben we de lunch wel verdiend. We nestelen ons
in hotel restaurant ‘Mozart’, waar we genieten van een
heerlijke Kartoffelsuppe, Kaffee und Brötchen. We vertrekken en rijden naar Bourtange, een oud vestingstadje
wat men letterlijk weer boven de grond heeft gehaald. Er
was te weinig tijd om de musea te bekijken dus maakten
we een wandeling naar het marktplein en hebben daar
wat gedronken. Om half zes werd de stad gesloten.

‘t Was nog puur zo’n end naar ‘t restaurant van ‘Van der
Valk’ in Wieringerwerf. Het besluit van een mooie tocht
met een prachtig diner. waarbij hulde werd gebracht aan
de reiscommissie. Annie had een kleine maar fijne herinnering in petto voor die vrouwen. En weer op Texel reed
de bus in omgekeerde volgorde langs de opstapplaatsen.
Het afscheid vond plaats met zoenen en knuffels.
Marcel deelde mee dat dit zijn laatste rit was met deze
touringcar, de bus is verkocht naar Polen. Texeltours blijft
nog rijden op Texel en gaat dus niet meer naar de overkant.

Historie.
De Schans’ op Texel is de oudste schans van Nederland
en gebouwd in 1574. ‘Bourtange’ is van 1576, en werd
gebouwd in opdracht van Prins Willem van Oranje op een
zandrug in een moerasgebied op de grens van Duitsland.
Na aankomst in het hotel gaan we om zeven uur aan
tafel, waarna we tot negen uur moeten wachten om te
gaan bowlen. Sommigen gaan daarom even naar boven
en vallen in slaap. Maar tijdens het bowlen wordt fanatiek, maar met veel plezier gestreden om de prijzen. Uitslag: Baan 1: Carla met 106 punten. Baan 2: Peter met 85
punten. Baan 3: Marius met 99 punten. Sjaak krijgt een
‘bôgie’ omdat hij met 101 punten als tweede eindigt ach-

Volgend jaar bestaat de dansgroep vijftig jaar!
Simon Dros
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NAAR AMELAND.

Doe Neeltje om ‘n bakkie ging bee Aaf hòd
se ‘t ‘r metiên over.
“Ik hèèw ‘n nuwtje en dòt he’k hoord fòn Sieme
zellef.
Ze gane met nog ‘n paar are mênse fon de dialecte-club foor ‘n wiekendje na Amelònd.
Dòn is déér ‘n ferteldag.
Dò’s op 15 november in héél Friesland so!”

Sieme heb ‘t ferhaal wòt omgooid en de zeun fòn
de bakker faart nou fan Wieringe na Skil.”
“Is dòt òlles?”

“Op die saterdagévend worde d’r overôl in Friesland vertelling houwe deur de Frieze.
Dus ok op Ameland. Maar middags en aare daags
oches – op sundag – benne de gòste fòn de are
eilònde òn de beurt. En dò ‘s foor de eerste keer
dòt se déér fòn zoks uutkuure.
En nou het Sieme fòn de bakker sien eige déérfoor
opgeve.”

Dus gaat ie ok nag ‘t ferhaal doên fòn de wake bee
de Witte Punt. Dòt weet je vòst nag wel. Dòt ging
over ‘n droom fòn ‘n ouwe mòn an Skil die droomd
hòd dòt op twiede Kerstdag bee de Witte Punt de
diek deurbreke sow.”

“Néé mien kiend, hee heb nag meer note op sien
zang. Maar òldereerst moet je wete dòtte se ‘n ferhaal van twintig menute moete kenne fertelle. En
‘t ferhaal fòn de bakker wòs maar tien menute.

“Oe jeetje ja. En ‘t wòs doe nag zó koud ok en ‘t
end fòn ‘t ferhaal wòs dòt die mòn op ‘t leste moment komt angorre op sien klompies dòt ie weer
droomt hòd en dòt wòs dòt de diek niet deúrbreke
sow.”

Aaf keek met gróte potters fòn óóge na Neeltje.
“Dòt zòt zeker wel puur hóóg bee je zeker”, zei ze.
“Ik wòs ôl bang do`je d’r in bluuve sow.
Mêns, mêns, wòt hèèw jee ‘n lange asem.”

“Bee mekaar zel dòt puur in de buurt weze fòn
twintig menute.
Gerard Kuup gaat ok mee, dus dòt is best aardig;
saame d’r op òf!”

“’Ja. Maar ‘t hiet ‘Het Wadden Vertel Festival’.
Op Ameland dus.
Dot beslaat de middag fòn de saterdag en de
ochend fòn de sundag.”
“Krèk so.”
“Se worre ollegaar free houwe, de héle reis.
‘t Sléépe, ‘t ete en só, ‘t kost se ollegaar niks en
niemedòl.
Leuk hè ? En se sléépe in ‘n huussie.
‘t Optrede is in Herberg de Zwaan. Déér gane se ok
dienere, worrem ete sèèg maar.”
Aaf knikte maar wòt en hield d’r mond.

Aaf wòs hillegaar stil.
“Late we maar ‘n bakkie doên en maar effe òfwachte wòt d’r òllegaar op Ameland beurt.
We zelle d’r vòst nag wel wòt fan hore,

Hier kon se niet over meeprate, maar froeg tusse
neus en lippe: “Wéer gaat-ie ‘t over hèèwe?”
“Nou, hee hòd ‘t over ‘n ferhaal wòt sien vaar vroeger òn sien kienders vertelde òs waar gebeurd.
Dòt ging over ‘n bakkersjonge die in ‘n ouwe meeltrog fòn Skil na Wieringe foer om ‘n weddeskap.
Nou, en dòt won-ie netuurlijk.
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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.
• In de Kookwinkel van Keukencentrum Texel kunt u als
klant punten sparen voor 5% korting. Bij iedere euro
spaart u een punt, bij 300 punten ontvangt u automatisch € 15,- korting op uw volgende aankoop.
• Stiehl Audio Video, De Cocksdorp, 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.
• Slagerij Maas en tearoom ‘de Huiskamer’ in Oosterend. Een kop koffie plus gebakje voor € 4,50. Het
tweede kopje gratis.
• 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)
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Colofon:
Redactie:
Peter Bakker, Cobie Daalder, Henk Snijders,
Riet Veenendaal en Willem Vlas

Met medewerking van:
Roelie Bakker, Familie Binsbergen, Trijnie Boon,
Tilly Dekker, Cees Dekkers, Simon Dros, José Huisman,
Hennie Huisman, Joop Rommets, Hillie Vlas,
Guusje Witte, Irene Zegers en ‘Neeltje’.

Opmaak voorpagina en puzzel:
Annie van der Heide

Foto voorpagina en fotobewerking:
Peter Ampt

Vormgeving en opmaak:

Marianne Dapper, Rob Dapper 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:

Mediabureau Langeveld & de Rooy met medewerking
van Tom Steenvoorden, telefoon 316656

Websites:

www.texelswelzijn.nl en
www.seniorenverenigingtexel.nl

Kopij voor het volgende tijdschrift
Graag voor 1 januari 2020 naar:
redactieleeftijd@gmail.com
Leef-Tijd is een uitgave van:
Mediabureau 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

39

18746.indd 1

11/18/2019 11:15:03 AM

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

18747.indd 1

11/18/2019 11:14:38 AM

