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Halverwege de jaren zestig gingen veel Texelaars gas-
ten houden. Badgasten. Eilanders en overkanters ver-
baasden zich over de onderlinge cultuurverschillen. 
Onze buurvrouw verhuurde ook. Zij vertelde haar gas-
ten altijd dat ze vanaf de boot met de bus richting De 
Koog moesten gaan. Maar sommige dachten luchthar-
tig dat afstanden op zo’n eiland nooit lang konden zijn. 
“Oh, dat kleine stukje lopen we wel, hoor!” Na een 
paar kilometer sjouwen met koffers langs de Pontweg 
zagen ze hun vergissing in.

Wij waren als buurkinderen geobsedeerd door de bui-
tenlanders die elkaar afwisselden in de appartementjes 
naast ons. Zo hadden mijn broertjes een keer kennis 
gemaakt met Fransen. Gierend van de pret renden de 
jongens naar huis. “Mama, wij kunnen Frans praten! 
Kom mee!” Ze stoven weer naar buiten om het voor te 
doen. “Ooievaar!” riepen mijn broertjes. En de Fransen 
antwoorden zwierig met: “Au revoir!”

Duits leek voor de meeste Texelaars ook geen probleem. 
Een Duitser vroeg aan een meisje de weg, maar ze wist 
het niet. Dus antwoordde ze beleefd: “Ik weit het neit.”

“Bij een vriend thuis hielden ze kampeerders op het 
erf. Deze toeristen kenden niet alle gewoontes van hun 
gastheren en dat was maar goed ook. De vader en zoons 
van het Texelse boerengezin pisten namelijk zelden op 
de wc, maar in een afvoergootje achter huis. Dat was 
handiger en zo deden ze het al jaren. De familiebena-
ming voor deze plek was ‘het prutgootje’. De kampeer-
ders, onwetend van dit gebruik, goten hun aardappels 
af in deze afvoer. Daar is niks mis mee, maar op een dag 
zag de boerin dat de kampeermoeder per ongeluk de 
piepers uit haar pan liet vallen. De vrouw viste de aard-
appels uit het gootje en deed ze weer terug in de pan. 
De boerin zei niks, maar bij het avondeten vertelde ze 
het verhaal gniffelend aan haar man en kinderen.

Mijn ouders hadden eerst geen plek voor gasten, maar 
in 1974 verhuisden we naar iets ruimers. Anderen ver-
huurden hun woonhuis en bivakkeerden zelf een week 
of tien met hun gezin in de stal. Maar mijn vader was 
trots op zijn nieuwe huis en zei beslist: “Wij gaan niet 
de hiile seumer met negen man in het kalverenhok!” Hij 
verbouwde dat hok voor de verhuur. Het eenvoudige 
onderkomen trok veel trouwe gasten. Elk jaar kwamen 
ze terug. Een klein jochie had zijn eigen reden om blij 
te zijn met deze vakantie. Hij ontdekte namelijk mijn 
moeders wasmachine in de bijkeuken, een voorlader. 
Zijn moeder had een bovenlader. Het ventje zat op een 
omgekeerde emmer een uur lang verheerlijkt naar het 
ruitje met voorbij kantelend wasgoed te staren. Mijn 
moeder riep hem altijd als ze de machine aanzette. 

Wanneer er bij het jongetje thuis over de zomervakan-
tie werd gesproken riep hij altijd opgetogen: “Ik wil naar 
Texel, bij mevrouw Witte naar de was kijken!”

Mijn vader had een flinke groentetuin. Als de kroppen 
sla goed waren, moesten we tegen de klippen op sla 
eten, voordat het doorschoot. Onze gasten deelden in 
deze overvloed. Een paar stadse vrouwen kirden: “O 
heerlijk, echte onbespoten sla van de boer!” Mijn vader 
was helemaal geen boer, maar zij scheerden alle Texe-
laars over een kam. Stiekem ginnegapten wij om hun 
euforische blijdschap. Wij waren gewend om het onge-
dierte, dat ook na het wassen altijd nog in de sla zat, 
koelbloedig op de rand van ons bord te leggen. Maar 
wat zouden de stadse dames straks doen met de naakt-
slakjes en bladluis tussen die o zo heerlijke onbespoten 
slablaadjes?

Hoe interessant mijn vader de badgasten ook vond, het 
cultuurverschil bleef. Zelf kwam hij zelden van het ei-
land af. “De boot is me ver zat”.

Ingeleverd voor de verhalenvertelmiddag 2012 van het 
Texelfonds door Marianne Witte

Gasten houden
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Goos Westerlaken kreeg enkele jaren geleden de diag-
nose vasculaire dementie. Hij deelde zijn ervaringen 
hierover een tijdje terug met de bezoekers van het 
Alzheimercafé. Ik had die avond toevallig mijn op-
nameapparaat mee en nam het geheel op. Omdat ik 
het zo’n mooi tijdsdocument voor Goos en zijn vrouw 
Mijkje Uittenbogaard vond, heb ik het hele interview 
voor ze uitgeschreven. En het door Goos zorgvuldig 
voorbereide verhaal is zo eerlijk, verhelderend en 
wellicht ook voor anderen nuttig, dat ik het ook u niet 
wil onthouden. Met toestemming van Liesbeth Rijk, 
die het interview professioneel en met respect afnam, 
Goos en Mijkje heb ik het acht pagina’s lange inter-
view voor u bewerkt en teruggebracht tot een kleine 
drie a4’tjes. In de hoop dat daarbij niet teveel van de 
duidelijkheid en de liefdevolle sfeer van het interview 
verloren is gegaan.

 

Diagnose
Goos: “Toen ik de diagnose kreeg dacht ik eerst: ‘De 
groeten’. En: ‘Het zakt wel weg’. Maar dat was niet 
waar. Toen de huisarts een tijdje geleden vertelde dat 
ik achteruit ging, besloot ik er hier iets over te gaan ver-
tellen, het is tenslotte jaren mijn vak geweest: vertel-
len.” Liesbeth: “Kwam de eerste schrik op het moment 
dat jullie die diagnose kregen, of was die er al voor die 
tijd?” Goos: “Nee, dat was omdat het eigenlijk heel raar 
ging. Het heeft zes jaar geduurd voor de diagnose werd 
gesteld. Maar het begon op een maffe manier, nadat 
ik in het ziekenhuis terecht kwam voor een operatie 
wegens kanker. Die operatie duurde wat te lang en ik 
kreeg, ook door alle medicijnen, een delier. Toen ik 
daarna nogal uitgebeend thuiskwam gebeurden er een 
paar keer achter elkaar rare dingen. Zo was ik van de 
ene op de andere dag mijn plezier in alles kwijt. Hoewel 
dat nare gevoel geleidelijk weer weg trok, denken wij, 
maar we zijn geen artsen, dat dat de overgang was van 
ziekenhuis naar dementie.” Mijkje: “Of wij toen al in de 
gaten hadden dat er wat meer aan de hand was? Ja, 
wel wat in de gaten, maar dat was niet terug te leiden 
aan enige vorm van dementie ook. Wel was Goos door-
lopend moe. Sliep soms zestien uur per dag. Maar dan 
zei hij “Ja ik ben inmiddels wel een man van 76.” Toch, 
vooral die moeheid was heel afwijkend. En voor de rest, 
ja, hij vergat wat meer, maar ik vergeet ook wel eens 
wat.” Goos: “Op aandringen van de arts liet ik me toch 
maar eens testen op Alzheimer. En ik zou iedereen die 
hier zit willen aanraden: als je denkt ‘verdikkeme nog 
aan toe, wat begint het toch raar te rommelen in mijn 
hoofd’, laat je een keer testen. En dat is leuk hoor. Zo 
is er onder andere een korte termijntest, over het ge-
heugen dat je dagelijks gebruikt bij kleine klussies. Het 

onthouden van de pincode is daar een mooi voorbeeld 
van. Maar als het meezit weet ik nog maar twee van de 
vier getallen. Ik keer me om en het is weg. En ik was op 
een bepaald moment ook iets wat ik wou zeggen verge-
ten. Dat is verrot genoeg hoor.”

Vermoeid
Liesbeth: “Wat doet zoiets met je Goos?” “Nou, alles 
vergeet ik gelukkig niet, dat zou ik echt dramatisch vin-
den.” Mijkje: “Maar toen wij van vakantie terug kwa-
men wist je niet meer hoe de kraan werkte. Onze kraan 
werkt wel anders dan andere, maar je gebruikt hem al 
vijftien, twintig jaar, en wist ineens niet meer hoe die 
werkte. Toen ik het jou had uitgelegd, ook de dag daar-
na, en de dag daarna opnieuw, wist je het weer. Zo zijn 
sommige dingen gewoon even uit je geheugen verdwe-
nen. Door het vaak te doen slijt het er toch soms weer 
in. Maar soms ook niet.” Goos: “Nog een punt waar je 
het ook aan merkt, al klinkt dat gek: ik kan nauwelijks 
de krant nog lezen. Dat komt niet omdat ik het niet kan 
lezen, maar bij een lange zin, weet ik aan het eind niet 
meer waar het over ging. Dat proces gebeurde geleide-
lijk, maar werd wel steeds sterker. Ik lees nu het liefst al-
leen nog kinderboekjes.” Mijkje: “Ja soms gaan dingen 
zo geleidelijk dat je bijna niet doorhebt dat het gebeurt. 
Terwijl je na een jaar denkt: wat is er veel veranderd! 
Goos, toen jij verzwakt uit het ziekenhuis kwam, en na 
een half jaar probeerde weer je eigen ontbijt maken, 
lukte dat niet. Ik dacht dat het door die delier kwam, 
maar het bleek dat je het niet meer wist: Een mes, waar 
is dat voor? Boter, wat moet ik daarmee? En een boter-
ham? Dat was wel plots, maar ook dat koppelden wij 
toen nog niet aan dementie.” Goos: “Maar steeds meer

Hoe beleef je je dementie? Het eerlijke verhaal van Goos
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dingen werden lastig voor me. Zo kookten Mijk en ik 
altijd zo’n beetje om en om, maar dat kon ik ook wel 
schudden. Vissoep? Met tien verschillende elementen? 
Die er ook nog in verschillende hoeveelheden in moe-
ten? Daarvan begon ik te zweten en om dat te stoppen 
besloot ik: ‘Ik ga slapen!’ Niet als reactie op het niet luk-
ken, maar als vaststelling dat mijn brein bekaf was. Ja, ik 
ben veel kwijt geraakt. Dat hakt erin hoor.

Toen ik nog werkte kon ik moeiteloos drie hele dagen 
achter elkaar cursus geven, nu ben ik na een kwartier, 
twintig minuten, uitgeteld na een wat ingewikkelder 
gesprekje met vier mensen. Want ik moet nu, met een 
kwart van mijn geheugen, en misschien wel met een 
zesde, al die signalen verwerken. Dat is heel vermoei-
end.”

Liesbeth: “Maar het is wel goed dat je die vermoeid-
heid nu hier aangeeft. Je hoort over dementie van alles 
en nog wat maar nooit dat vermoeidheid ook een heel 
belangrijk symptoom van dementie is. Moet eigenlijk 
bovenaan staan, hè?”
Goos: “Ja, zo is het. Omdat ik nog redelijk functioneer, 
denken mensen die mij niet kennen vaak dat ik niks 
heb. Maar die treffen me dan op een goed moment. 
Terwijl, als ik mij weer eens heb uitgesloofd, en daar 
kan ik slecht mee stoppen, dat heb je bij zo’n arbeiders-
jong die vanaf zijn achtste jaar in de bieten zat (her-
kennend gelach in de zaal), dan ben ik af. Wil ik slapen. 
Ik slaap nu twaalf tot veertien uur per dag. Dat is echt 
noodzaak, ik kan niet zonder.”

Gelijkwaardigheid
“En dan komen we meteen bij alles wat ik heb moe-
ten afstaan. Wat Mijkje heeft moeten overnemen. Kijk, 
sluipenderweg maakte ik dus steeds meer van die klei-
ne rotdingetjes mee. Dan zei Mijk bijvoorbeeld: Haal 
even een pak yoghurt. En dan stonden er in de winkel 
wel 87 soorten, nou ja, misschien veertien maar jemig 
kremig….. Dus sprak ik het eerste beste meisje aan, en 
die begreep dan na een tijdje wel welke ik bedoelde. 
Maar dat is toch niet de handigste weg hoor. Dus bin-
nen de kortste keren haalde Mijkje alle boodschappen. 
Ik kon dat niet meer. Dat is niet zielig of zo hoor, nee, 
het is gewoon zo. De centen ook. Dat doet Mijk nu ook 
voor 100%. Maar het is jammer, want het is veel leuker 
om samen je…. Mijk hoe heet het ook alweer? O ja, de 
belasting! Om die samen in te vullen.” Liesbeth: “Mijk-
je, hoe is dat voor jou nu je al die dingen alleen moet 
doen?” Mijkje: “Weet je? Als dit van de ene op de an-
dere dag komt, is het heel veel. Maar zo werkt het niet. 
Eerst zijn het de boodschappen, daarna het koken, en 
vervolgens komen de financiën erbij. Daar denk je ver-
der niet over na. Tot iemand zei: ‘Je lijkt wel een man-

telzorger.’ Ik antwoordde: ‘Wel nee joh. Ik ben helemaal 
geen mantelzorger. Ik kook nu gewoon altijd. Sommige 
vrouwen doen dat al vanaf het begin van hun relatie.’ 
Maar ja, zo langzamerhand besef ik dat ik eigenlijk toch 
gewoon mantelzorger ben, want als ik een tijdje op reis 
zou gaan moet iemand anders Goos wel helpen met bij-
voorbeeld koken of douchen.”

Liesbeth: “Daar over gesproken, hoe ziet jullie dagelijk-
se ritme er meestal uit?”
Goos: “We hebben een vast ritme. Mijkje komt eerder 
uit bed dan ik. Ik slaap veel langer, tot een uur of elf. Als 
ik uit bed kom wip ik even in de badkamer, hup, hup, 
hup en ga daarna op mijn gemak een koppie thee en 
een ontbijtje maken. Maar daarbij loop ik soms wel 
twee keer naar de keuken terwijl ik daar aangekomen 
niet meer weet wat ik er doen moest. En dan grijns ik 
eens. Dat maakt alles wel wat prettiger hoor, als je dan 
grinnikt en bedenkt: hoe vaak zal ik dat deze keer doen? 
Ik weet inmiddels wel dat, als ik alles op mijn eigen tem-
po, met mijn eigen spulletjes, op mijn eigen gemak doe, 
dat dat het beste gaat. Dus doe ik gewoon anderhalf 
uur over mijn ontbijtje. Lees daarbij soms wat in de 
krant, neem nog een kopje thee en dat is het. Daarna 
ga ik iets kleins doen, of achter de computer, en dan is 
het wel weer tijd om naar bed te gaan.”

Onverschilliger?
Liesbeth: “Dus dat kost je heel veel energie: opstaan, 
ontbijten, een beetje in de krant kijken? terwijl je vroe-
ger een man van de wereld was. Alles wist wat er ge-
beurde. En nu? Raakt het nieuws je nog?”
Goos: “Nee, het nieuws houdt me niet meer bezig. 
Behalve de kern. Ik kijk soms wel naar het Jeugdjour-
naal. Dat geeft alles heel kort weer. Ik bedoel dat niet 
onverschillig, maar hou me er niet meer zo mee bezig. 
Je wereld wordt kleiner.” Mijkje: “Of dat vervlakking is? 
Het is heel moeilijk om er woorden voor te vinden, te 
pakken wat er precies aan de hand is. Vlakker? Nee! On-
verschilliger? Nee!, dat is het allemaal niet. Maar om nu 
de goede woorden te vinden? Ook Goos kan soms niet 
zeggen wat er in zijn hoofd gebeurt.”

Goos: “Misschien nuttig te weten voor iedereen die dit 
gaat overkomen is, dat dat soms ook onbegrip oplevert. 
Ook tussen ons. In het begin waren we allebei veel krib-
biger over kleine dingetjes. Als ik nu vraag: ‘Waar staat 
die pan ook alweer?’ zegt Mijk heel rustig: ‘Daar, links 
boven.” Mijkje: “Ja het maakte het voor ons wel mak-
kelijker, zeker voor mij, te weten dat jij iets doet dat te 
wijten is aan je dementie. Maar de dingen die in onze 
relatie al twintig, dertig jaar spelen, als het daar om 
gaat, dan merk ik toch iets van irritatie.
Een voorbeeld: Goos is ook wat dovig. Volgens hem was
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dat niet waar, dus hij ging niet naar iemand om appa-
raatjes te laten aanmeten. Tot ik het echt zat was om 
alles drie keer te moeten zeggen. Maar met die oren in 
verstond hij mij nog vaak niet. Daar snapte ik niks van. 
Tot Goos zei: ‘Ja, ik hoor wel wat je zegt, maar het komt 
niet binnen.’ Dan is het makkelijker om het verder los 
te laten en te accepteren dat het bij het ziekteproces 
hoort. Daardoor kwam er meer rust in onze relatie. Ma-
ken we ons niet meer zo druk over die dingen, want ze 
zijn er toch. Alle energie die je daar dan nog insteekt is 
negatief, en betekent dat je minder energie overhoudt 
voor andere dingen. Je levert natuurlijk allebei wat in. 
Wat ik de jeugd dan ook wil meegeven is: investeer in 
je relatie als je jong bent, want dan kan je daar later 
in ieder geval op teren. Als je vroeger veel ruzie hebt 
gehad, veel gedoe, heb je het dan voor elkaar over om 
bepaalde dingen te accepteren?”

Reacties
Liesbeth: “Wat ik ook nog wilde vragen: Hoe waren de 
reacties uit jullie omgeving? Die van de familie, jullie 
kinderen, of de mensen op straat?”
Goos: “Toen ik in het ziekenhuis lag kreeg ik geschat 
300 briefjes en kaartjes. Met ‘Succes’ of ‘Sterkte’. Nu? 
Nooit! Nimmer eentje! En als ze me op straat tegen ko-
men en vragen ‘Gaat het wat?’, willen ze het liefst dat ik 
zeg: ‘Ja hoor!’ Echt, Ik overdrijf niet.

Er ligt een soort taboe op de vraag ‘Hoe is het eigen-
lijk met je vergeten?’ En ik heb een grote schurft als ze 
vragen (fluisterend) ‘Is het heel erg?’ Ik zeg dan: ‘Nou 
kom op. Recht voor zijn raap, wil je wat vragen of niet?’ 
Mijn kinderen en kleinkinderen zijn er inmiddels wel al 
helemaal aan gewend.
Hoewel, toen ik met mijn kleinkind een keer het spel 
‘Memorie’ speelde keek ze mij aan en zei ‘Opa jij be-
duvelt de zaak, want het kan niet dat je zo vaak ver-
liest’. Ze dacht dat ik haar expres liet winnen. Toen zei 
ik: ‘Weet je wat? Waarom doe jij niet je best om mij te 
laten winnen?’ Lachend: Maar dat lukte haar niet.”

Mijkje: “Als ze komen, en ze zien Goos even niet is het: 
O, opa ligt zeker weer op bed! Zo gewoon is dat al. En 
dan zeg ik: ‘Nou toevallig zit ie nu in de schuur.’ En als 
Goos wel slaapt zeggen ze tegen elkaar: Stil zijn! Opa 
ligt boven!”
Goos: “Ja dat is het leuke van kinderen. Die oordelen 
niet. Wat kan het hun schelen dat ik af en toe hun naam 
niet meer weet. Maar ook de rest van de familie rea-
geert er ook goed op. Die weten: sociale verplichtingen? 
Goos kan daar niet meer heen als er veel mensen zijn. 
Kan daar niet drie uur lang meer zitten. Het is hartstik-
ke fijn dat langzamerhand iedereen dat logisch is gaan 
vinden. Ze komen nu ook vaker één op één.” Mijkje: “Ja, 

mensen kunnen niet ruiken wat je hebt. Je zal het toch 
moeten vertellen, vertellen en nog eens vertellen want 
soms duurt het lang voor mensen echt snappen wat er 
aan de hand is.”

Goos “Mag ik hier nog één reactie opgeven? Mijn moe-
der was er vroeger zo goed in geslaagd om de Alzhei-
mer van mijn vader te verbergen, dat wij pas wat merk-
ten toen zij een keer naar het ziekenhuis moest. Mijn 
vader kon toen al praktisch niks meer. En wij wisten van 
niks. Dat was heel confronterend. Daarom is het altijd 
beter iedereen gewoon te vertellen wat er met je aan 
de hand is.”

Volgende fase
Liesbeth: “Jullie zijn bezig nu stappen te zetten naar 
een volgende fase. Mijkje, zou jij daar kort nog iets over 
kunnen vertellen?”
Mijkje: “Weet je Liesbeth, ik vind dat moeilijk. Kijk, zeker 
ik heb de behoefte om eigenlijk alles te plannen. Maar 
je weet dat dat niet kan. Het enige wat kan is stappen 
uitzetten maar verder bij de dag leven. Je kunt nu een-
maal niet alles plannen. Ik kan morgen ook neervallen.

Ons huis staat nu wel te koop want we willen naar Den 
Burg, dat geeft toch meer gemak en vrijheid. (De ver-
koop Is inmiddels geslaagd en ook een nieuw huis is 
aangekocht, red.) Maar verder? Het is toch steeds: blij-
ven bij het nu! Want je wordt toch weer ingehaald door 
morgen. Dat is eigenlijk wat ik mijn hele leven al doe. 
Ik probeer te plannen en voor de rest leef ik vandaag. 
Mijn nicht heeft tien jaar lang voor haar ernstig zieke 
man gezorgd. Toen hij stierf besefte ze: ‘En ík ben in-
middels wel tien jaar ouder’. Dus leef ik zoveel mogelijk 
in het nu, ook al is het hartstikke moeilijk om niet elke 
keer je zorgen en je stress mee te nemen. Je relatie zal 
nooit meer zijn zoals die was, en je zult steeds meer 
moeten accepteren. Dat is hard werken af en toe.”

Goos “Ik wil graag afsluiten over iets van mijn moe-
der. Ik vertelde al dat ze de dementie van mijn vader 
heel goed verborgen had gehouden. Maar vader raak-
te uiteindelijk toch naar het verpleeghuis en zat soms 
stikdement met de buurvrouw aan zijn arm, want hij 
herkende mijn moeder niet meer. Toch wist zij het de 
hele dag op te brengen om pret te hebben. Was altijd 
vrolijk. Ging zelfs tot op hoge leeftijd nog elk jaar met 
haar zussen en de dochters een paar dagen weg. Tot ze 
op een dag zei: ‘Het is genoeg, ik moest maar stoppen 
met eten!’ Tegenwoordig kun je dat beter regelen. Leef 
tot dat moment zo ontspannen mogelijk. Wij proberen 
dat ook!”

Tekst: Riet Veenendaal  Foto: Mieke Jimmink
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In de maand februari is het een jaar terug dat mijn 
man en ik voor het eerst deelnamen aan de Buureton-
maaltijd. Mijn man is in deze maand jarig en sinds zijn 
pensionering is hij thuis de kok.

Ik bedacht mij, dat dit een leuk cadeau zou kunnen zijn. 
Want nu even niet hoeven denken, wat eten we van-
daag, even geen boodschappen doen, en niet hoeven 
koken. Dus een dagje vrij. Leek mij erg aanlokkelijk voor 
hem.

Bij Texels Welzijn in de Buureton haal ik twee cadeau-
bonnen voor de maaltijd van die maand. Op het menu 
staat bami. Nou dat vindt hij nog lekker ook. Dus het 
cadeau valt in goede aarde.

De avond
Die bewuste avond gaan we erop af. Hermina, de gast-
vrouw wijst ons een plek en wij schuiven aan. Ton komt 
bij oude bekenden uit de polder te zitten. Nou dat was 
meteen raak. Vele herinneringen uit Midden-Eierland 
en De Cocksdorp worden met elkaar gedeeld.

Ik kwam tegenover Joop en Ina te zitten. Joop had Ina 
in haar rolstoel aan tafel geïnstalleerd. Ze kregen een 
nieuwe vertelde Joop, die makkelijker in het gebruik 
was en waar Ina beter in zou zitten. Ik raak met Joop 
aan de praat. En wat denkt u waarover? Sinterklaas! 
Ook Joop is jaren betrokken geweest bij de intocht van 
Sinterklaas op Texel. Bij de rondgang door Den Burg liep 
hij voor de stoet. “Ik moest de boel een beetje bij el-
kaar houden. Want de fanfare had een heel ander tem-
po dan die er achteraan kwamen. Dus aan het einde 
van een straat of op een kruising hield ik even stil en 
wachtte op de anderen. Zodat we gelijk bij het eindpunt 
aankwamen,” vertelt hij.

Het diner
Ondertussen wordt door het team van Hermina een 
lekker voorgerechtje geserveerd. Ze komen met de kar 

langs waar je een drankje kan kopen. Voor de hoofd-
maaltijd worden we per tafel verzocht naar de biljart-
zaal te gaan waar het buffet klaarstaat. Ook daar wordt 
door het team, je bord en ditmaal is het dus bami, op-
geschept. Ik loop weer naar mijn plek terug.

Joop heeft voor Ina ook een bordje met eten gehaald 
en gaat nu voor zichzelf. Het eten smaakt heerlijk, ook 
Ina laat het zich heerlijk smaken. Ina ken ik nog van de 
avondschool, jaren terug zaten we op Textiele werkvor-
ming en Ina kon prachtig handwerken. Ze heeft onder 
andere een wandkleed gemaakt van een bruidspaar.

Het bijzondere was dat ik van Ieke Roeper voor de af-
gelopen Sinttentoonstelling twee kaarsen kreeg met op 
de ene kaars een foto van haar man Piet als Sinterklaas 
en op de andere van haar zoon als Zwarte Piet, gemaakt 
door Ina.

We zijn ondertussen al bij het nagerecht aangekomen 
dat verrukkelijk smaakt, en we het diner beëindigen 
met een kop koffie en een chocolaatje. Het was zeer 
geslaagd en we zijn daarna bij elke maaltijd geweest.

Irene Zegers

Buuretondiner
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HET LEUKSTE EN GEZELLIGSTE 
GRAND CAFÉ VAN DE COCKSDORP!



Zorg zoals u gewend bent, 
afgestemd op uw wensen en gewoontes

www.verzorgingoptexel.nl  -  tel: 06-37273439
Alphine Smit

Vlamkast 53, tegenover Spar Oudeschild
Tel. (0222) 310783   www.deoudevismarkt.nl

IJsboerderij „Labora”
Ambachtelijk gemaakt schep-ijs

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

www.ijsboerderijlabora.nl

info@tomtexglasbewassing.nl
06 - 13530877

  Kogerstraat 61  -   Den  Burg  -   Tel 0222 - 315207 
                        www.waaijeradvies.nl 
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Alweer ruim veertig jaar geleden 
heeft SWOT voor het eerst be-
weegactiviteiten, speciaal voor de 
Texelaars vanaf de leeftijd van 55+, 
georganiseerd. Want niet iedereen 
kon voldoende en op maat mee-
doen aan het reguliere aanbod van 
de diverse verenigingen op Texel. 
Het was een mooie en sportieve 
tijd!

Texels Welzijn (de opvolger van 
SWOT) is dan ook trots op de vele 
beweeg- en sportactiviteiten die in 
al die afgelopen jaren, samen met 
vele andere partners, is gerealiseerd 
voor 55-plussers… en daarmee ei-
genlijk tegelijk ook voor iedereen.

Na veertig jaar heeft Texels Welzijn 
een keuze gemaakt. Een keuze moe-
ten maken. Want Texel vergrijst. En 
Texel ontgroent. Binnen het thema 
sport betekent dit dat er in de nabije 
toekomst meer oudere inwoners 

een beroep zullen doen op onze ac-
tiviteiten voor 55-plussers. Er zullen 
tegelijk minder docenten aanwezig 
zijn die op een verantwoorde wij-
ze deze sportactiviteiten kunnen 
begeleiden. Krachten bundelen is 
de oplossing om het bewegen 55+, 
in kwaliteit en voldoende aanbod, 
waar te kunnen blijven maken. Ge-
lukkig is in Sportstichting Texel een 
bevlogen, betrokken en deskundige 
bondgenoot gevonden.
Alle beweeg- en sportactiviteiten 
van Texels Welzijn, met uitzonde-

ring van Sociaal Vitaal, zijn per 1 
januari 2020 overgedragen aan de 
Sportstichting Texel.

Een nieuwe tijd, hoewel nieuw… De 
vertrouwde docenten Betsie Ver-
hoeven, Henriëtte Timmermans en 
Kars Zeinstra zijn meegegaan.

Alles blijft voor u bij het oude, met 
dien verstande dat u de factuur met 
ingang van 2020 ontvangt van de 
Sportstichting Texel.

Vanaf nu kunt u met uw vragen 
op sportgebied terecht in de TXL 
sporthal, aan de Emmalaan 55 Den 
Burg, tel. 322815 of bij uw docen-
ten.

Gert Pansier 
voorzitter Sportstichting Texel

 
Brigitte Hollands 

directeur Texels Welzijn

Beweeg- en sportactiviteiten naar Sportstichting Texel

De Jan Plezier Texel is al sinds 1928 
een begrip voor huifkartochten op 
Texel. Piet en Inke Dros hebben in 
2009 de Jan Plezier overgenomen 
van de familie Kikkert. Ze vinden 
het belangrijk dat iedereen kan 
genieten van een pure natuur- en 
eilandbeleving.

Wat wellicht (nog) niet algemeen 
bekend is, is het feit dat zij op de 
huifkar voorzieningen hebben ge-
troffen voor mindervaliden en men-
sen in rolstoelen. Omdat zij iedereen 
de natuur in willen brengen, heb-
ben zij de huifkarren zo gebouwd, 
dat ze ook handbewogen- en elek-
trische rolstoelen, scootmobielen 
en bedden mee kunnen nemen. Die 
rijden ze de huifkar in via een brede 
oprijplaat. Jaarlijks maken hier rond 
de 250 mensen gebruik van.

Er gaan veel groepen mee, waarvan 
de mensen lichamelijk en/of gees-

telijk beperkt zijn. Per groep kunnen 
er normaal gesproken drie rolstoe-
len mee. Is het aantal rolstoelers 
per groep groter, dan wordt de 
huifkar speciaal voor die groep in-
gericht. Daarnaast zijn er velen die 
als gezin of stel meegaan, waarvan 
er dan één of twee gebruikmaken 
van een rolstoel.

In de huifkar zitten de deelnemers 
twee aan twee op een bank. Als 
er rolstoelen meegaan, worden er 
bankjes uit de huifkar gehaald. De 
bankjes staan vast met bouten. Op 
de plekken van de bouten worden 
dan ogen bevestigd, zodat de rol-
stoelen, scootmobielen en derge-
lijke met sjorbanden stevig aan de 
vloer van de huifkar bevestigd kun-
nen worden.
Op de reguliere ritten gaan er per 
jaar tussen de 90 en 115 rolstoelen 
mee. Naast de privé- en de regulie-
re tochten, waarop rolstoelen en 

dergelijke vervoerd worden, wordt 
de mogelijkheid geboden voor een 
zogenaamde ‘laatste wens rit’. Deze 
rit wordt kosteloos verzorgd en 
vindt gemiddeld vier keer per jaar 
plaats.

Willem Vlas
Foto: Familie Dros

Een rolstoel of scootmobiel kan mee met de Jan Plezier



Uitnodiging
Op donderdag 13 februari 2020 or-
ganiseert Seniorenvereniging Texel 
bij voldoende deelname in de Toe-
gift, Klif 12 in Den Hoorn een le-
denmiddag. Aanvang 14.30 uur. De 
middag duurt tot ongeveer 16.30 
uur.

Het programma luidt als volgt:
Ontvangst met koffie of thee, waar-
bij een punt huisgemaakte appel-
taart zal worden geserveerd. Daar-
na verzorgen medewerkers van De 
Toegift een aantal optredens. Barry 
presenteert nieuwe sketches en 

Joost zal iets zingen. Een tweede 
ronde met fris, wijn of bier, aange-
vuld met een ronde bittergarnituur.

Bijdrage € 10,00 per persoon
De bijdrage voor deze middag be-
draagt voor leden € 10,00 per per-
soon. Niet leden zijn uiteraard ook 
van harte welkom. Zij betalen ech-
ter de kostprijs en deze bedraagt € 
19,00 per persoon

Zo snel mogelijk opgeven!
In verband met de planning ver-
zoeken wij de deelnemers aan deze 
op 13 februari 2020 te organiseren 
ledenmiddag zich vóór 5 februari 
2020 op te geven bij Guusje Wit-
te, telefoon 0222-314171 of 06-
44818097 e-mail fransenguus@kp-
nmail.nl .

U kunt dan tevens aangeven, of u 
gebruik wilt maken van het in te zet-
ten gratis vervoer.

U ontvangt géén aparte rekening. 
Zodra Guusje Witte alle benodigde 
gegevens heeft genoteerd, kunt u 
het verschuldigde bedrag overma-
ken op bankrekening NL81 RABO 
0307893766, onder vermelding van 
‘Klif 12’.

Let op:
Pas als uw betaling binnen is, is uw 
aanmelding definitief. Vergeet u bij 
de betaling de gewenste vermelding 
door te geven, dan wordt uw beta-
ling niet herkend. Dan zit er voor 
de penningmeester niets anders op 
dan het bedrag terug te storten.

De mogelijkheid tot terugvragen 
van betaalde bijdragen in verband 
met ziekte of verhindering blijft 
bestaan. Mits deze uiterlijk 48 uur 
vóór aanvang van de activiteit is 
aangevraagd bij Guusje Witte.

Tekst en foto: Willem Vlas

Ledenmiddag Seniorenvereniging in de Toegift

Een opmerkelijk gegeven is dat de 
maximumsnelheid 100 kilometer 
per uur gaat worden. De natuur is 
er bij gebaat en dat is goed voor te 
stellen. Maar hoe zit dat met hand-
haven, niet alleen landelijk maar 
ook op Texel. Nu zult u als lezer dat 
een vreemde opmerking vinden 
(of niet). De maximumsnelheid ligt 
toch op 80 kilometer op ons mooie 
eiland. Helaas is die opmerking 
niet zo vreemd.

Zet een snelheidsmeter op de klei-
nere wegen en u zult zich verbijs-
teren over het gegeven dat 100 ki-
lometer per uur of meer absoluut 
geen uitzondering is.

Ja, op de Pontweg is de automobi-
list zich bewust van de mogelijkheid 
gesnapt te worden als de snel heid 
wordt overschreden. Maar op de 
andere wegen, onder andere te 
noemen de weg tussen De Waal 

en Oosterend, of de weg tussen De 
Waal en Oudeschild, is daar geen 
sprake van.

De snelle automobilist(e) waant 
zich vrij om zijn/haar auto te laten 
zoeven over ‘s Heeren wegen. Lin-
ke inhaalmanoeuvres zijn met enige 
regelmaat ‘te bewonderen’. Hand-
havers zijn in geen velden of wegen 
te zien. Ik fiets bijna dagelijks van 
Oosterend naar Den Burg en ik kan 
me niet heugen ooit een politieauto 
te hebben gezien. De kans op een 
bon voor overschrijding van de snel-
heid is dus bijna te verwaarlozen.

Er blijft een groot bedrag aan boe-
tes, dus inkomen voor de staat, lig-
gen. Eigen schuld, dikke bult, want 
het politieapparaat is zodanig uit-
gedund dat van handhaven van 
verkeersregels er weinig sprake is, 
zeker op de kleinere wegen. Ook op 
Texel loopt het bepaald niet over 

van het aantal agenten. Dat gege-
ven geeft de snelheidsovertreder 
‘moed’ om door te gaan op de inge-
slagen weg. Handhaven? Ik wil het 
niet eens hebben over de jeugd op 
de e-bike, die al kijkend op hun iP-
hone en met de muziek-oortjes in, 
een gevaar oplevert voor andere 
gebruikers van een fietspad.
Laten we het nu maar in eerste in-
stantie houden op handhaving van 
de snelheid op onze wegen.

Henk Snijders

Handhaven



Golven op water,
Vogels die zweven langs duin.
Winderig Texel.

Paardenbloemen, pluis.
Het zaad, licht als een veertje.
Windzaaiers zijn het.

Storm, windkracht negen.
Wind giert, het oude huis kraakt.
Een arm om je heen.

Wind ruikt naar regen!
De wolken staan op grauwzwart.
Laarzen moeten aan!

De meidoorn kromt mee.
Moeizaam overeind gebleven.
En riet... gaat buigen!

Tekst en foto: Peter Ampt

 

 

 

Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst, geschreven 
in drie regels waarvan de eerste regel 5, de tweede re-
gel 7 en de derde regel weer 5 lettergrepen telt. Er zijn 
echter kritische geluiden over de verdeling van letter-
grepen, zoals van Vicente Haya of Jaime Lorente. De 
haiku drukt, in de klassieke vorm, een ogenblikervaring 
uit, soms gelinkt aan en geïnspireerd door zen. De hai-
ku is een vingerhoed vol emotie, waarin weinig ruimte 
is voor ontledingen en benaderende omschrijvingen. 
(bron: Wikipedia).

Haiku geïnspireerd op Texel
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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 18 februari: kip kerrie met witte rijst en rauw-
kost salade + toetje

Dinsdag 17 maart: pasta carbonara met salade + toetje

Natuurlijk worden de diners afgesloten met een heerlijk 
kopje koffie of thee!

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

Buuretondiners



Op zaterdag 21 december organiseerde Seniorenver-
eniging Texel in dorpshuis de Bijenkorf in Oosterend 
de traditionele kerstmaaltijd. 119 leden namen aan 
deze activiteit deel.

In zijn openingswoord gaf de voorzitter aan, dat het 
bestuur zich al geruime tijd geleden verzekerd had van 
levende muziek tijdens deze bijeenkomst. Maar soms 
gaan de zaken anders dan gepland. Eén van de muzi-
kanten bleek de dag van tevoren in het ziekenhuis te 
zijn opgenomen. Het probleem werd opgelost! De ach-
tergrondmuziek werd gerealiseerd door het draaien 
van kerst-cd’s.

Kerstdiners en lopende buffetten in kerstsfeer werden 
in het verleden zoveel mogelijk in eigen beheer ver-
zorgd. Vorig jaar bleek professionele hulp ingeroepen te 
moeten worden. Toch bleef de wens bestaan om zoveel 
mogelijk op eigen kracht de maaltijd te verzorgen.

De voorzitter van de commissie Consumptieve Zaken 
kon samen met Willem Oosterhof, docent kooktechniek 
aan de OSG “De Hogeberg”, de leerlingen van de OSG, 
4e klas Diensten & Producten, coachen bij de bereiding 
en samenstelling van het (gedeeltelijk) lopend buffet.

Het menu bestond uit wortelsoep, pasteitje kippenra-
gout, diverse salades, een chocoladedessert en koffie 
met een klein glaasje amaretto. De diverse salades wer-
den aangeboden in de vorm van een lopend buffet. De 
soep werd uitgeserveerd. De overige gangen van het 
menu konden door vrijwilligers van de vereniging ter 
plaatse worden samengesteld en daarna uitgeserveerd. 
Dit dankzij de reeds door de leerlingen van de OSG ver-
richte voorbereidingen.
Na de voorgerechten droeg Marian Zegers het kerstver-
haal “De Kerststal” voor. Ze vertelde, dat ze dat verhaal 
tien jaar geleden bij een soortgelijke bijeenkomst ook 
al eens had voorgedragen. Kerstmaaltijden kennen bij 
de vereniging een vrij grote vaste kern van deelnemers. 

Marian gaf aan, dat er regelmatig nieuwe gezichten bij-
komen hoewel er natuurlijk ook wel deelnemers weg-
vallen. Vrijwel ongemerkt wijzigt de samenstelling van 
de groep zich dan toch. Voor een aantal is het misschien 
een bekend verhaal, maar er zullen er ook een flink 
aantal zijn, voor wie het volkomen nieuw is.

Na die voordracht vertelde de voorzitter aan de leden 
welke attentie de leerlingen van de OSG voor het be-
reiden van de verschillende ingrediënten hadden ge-
kregen. Daarna nodigde hij de aanwezigen uit om een 
keuze te maken uit het koude buffet, dat in een naast-
liggende zaal was uitgestald.

Deze kerstmaaltijd werd mede mogelijk gemaakt door 
de bereidwillige medewerking van de leerlingen van de 
OSG, 4e klas Diensten & Producten onder leiding van 
Willem Oosterhof.

De sponsors waren: De Vakslager Peter Haker, Chocola-
terie Smidt en Jan Swier groente en fruit.

Tekst en foto’s Willem Vlas

Kerstbuffet 2019 … deze keer zonder levende muziek
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Thuis ondersteunende hulp nodig met behoud van eigen regie?

Wij helpen u graag
met allerhande klusjes in 
en om het huis.

Wilt u meer weten?
Maak vrijblijvend een afspraak om kennis te maken!

Ellen de Schepper, Oudeschild   §   Tel. 06 - 45 86 54 02
E-mail: info@happy-to-help.nl   §   www.happy-to-help.nl

Kikkertstraat 51, 1795 AB De Cocksdorp
Tel. 06-377 944 08  •  info@josesschoonmaakdiensten.nl

www.josesschoonmaakdiensten.nl



Parkstraat 3, Den Burg
T: 0222-312 246

E:  firma@oosterhofwonen.nl
I: www.oosterhofwonen.nl

Sta op stoelen die optimaal 
zitcomfort combineren met 

een technisch perfecte 
en veilige sta-op-functie.

Elektrische installaties
Brand- en inbraakbeveiliging

Zonnepanelen

Spinbaan 10, Den Burg  ▪  Tel. 31 34 58  ▪  www.vemtexel.nl

    Haal met VEM 

                 de zon in huis

www.ibstexel.nl   tel. 313144
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Hoofdweg 55, De Cocksdorp  311 777

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

MAGNETRONS  SATELLIETINSTALLATIES

Stiehl Audio Video

WWW.BOUW2020.NL

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

Vliegwiel 25   1792 CS   Oudeschild   Tel. 310133/0645158421

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

Specialist
inalles

Haven 15, Oudeschild     0222 - 312771    info@civtexel.nl     www.civtexel.nl

SHOP

Postweg 145, De Cocksdorp     
06-215 935 97     www.hooijschuurgroen.nl

 Tuinaanleg      Tuinonderhoud      Bestrating 
 Groot groen onderhoud      Levering beplanting



Op de kaart had ik al gezien, dat we vanaf de haven 
van Picton zouden beginnen aan een zigzagweg en dat 
betekent vanaf zeeniveau geheid, dat er geklommen 
moet worden. Het moest ook wel een bochtige weg 
worden, want de noordkant van het Zuideiland van 
Nieuw Zeeland bestaat uit een waaier van fjorden en 
daar moeten we steeds omheen fietsen, om ten slotte 
in Nelson, ons reisdoel voor vandaag, te komen.

Gelukkig is de weg, nadat het verkeer van de veerboot 
van Wellington ons voorbij is, doodstil. Links van ons 
hebben we bos en rechts telkens een uitzicht over weer 
een nieuwe fjord. Het is een weg vol verrassingen, waar 
je als fietser niet moe, maar eerder blij van wordt.

Plotseling hoor ik iets ongelooflijks: een vogel, die een 
tweestemmig liedje zingt. Nooit eerder zo iets gehoord! 
We stappen af om er rustig naar te luisteren. Wat me 
achteraf is opgevallen, is hoe snel ik bezig was om mijn 
verwondering als het ware onder controle te krijgen 
met vragen als: hoe heet die vogel, wat is de afstand 
tussen de twee tonen en vooral: hoe doet het beestje 
dat? Zelf kon ik daarbij alleen maar denken aan de tech-
niek van een mondharmonica. Maar op al die vragen 
heb ik geen antwoord kunnen vinden. Gelukkig maar. 
Wat dan over blijft, is verwondering.

Later hoorde ik van mijn nicht Maree, die op Tasmanië 
woont, dat het een wren geweest is, een vogeltje dat 
het meest lijkt op ons winterkoninkje, maar met een 
langere opgewipte staart. Zij heeft me ook uitgelegd 
hoe het beestje dat klaarspeelt, die tweestemmigheid: 
hij heeft namelijk twee ongelijke keelholtes. Maar nu 
ik dat weet en ik denk aan dat moment, waarop ik het 
geluid voor het eerst hoorde, ben ik weer terug bij mijn 
aanvankelijke verwondering.

In “Ons Huis” in Den Hoorn deed ik eens mee met een 
gespreksgroep over “wonderen”. We bleven wat han-
gen in de aanloop van het onderwerp, waarin het ging 
over onweer, vroeger toegedicht aan Donar, die met 
zijn wagen over de wolken reed en met het rondslinge-
ren van zijn hamer de bliksem veroorzaakte.

Het was duidelijk, dat iedereen wat huiverig was de 
wonderen, die in de Bijbelse verhalen voorkomen, te 
gaan bespreken. Toen het ging over zonsverduistering, 
eertijds een teken van de goden, dat er slechte tijden 
zouden aanbreken, vertelde Annie Vlaming een verhaal 
over een volledige zonsverduistering. “Het werd mid-
den op de dag zó donker, dat de kippen op stok gingen. 
Vind je dat nou geen wonder”, zei Annie en ze voegde er 
nog aan toe: “Van mij hoeven er trouwens geen ande-
re wonderen”. Het was daarna even stil. “Ja”, doorbrak 

Piet Kolkman de stilte, “ aan wie zich over zo’n machtig 
natuurverschijnsel niet verwondert, zullen andere won-
deren ook wel voorbij gaan”.

Ik was net aan deze column begonnen, toen ik in de 
krant het bericht las over het vernielde bankje, dat de 
kinderen van Arie en Annie Vlaming hadden geplaatst 
ongeveer op de plaats vanwaar hun ouders vroeger 
over de Waddenzee uitkeken en waar hun bootje lag 
waarmee ze af en toe gingen vissen. Ik was verbijsterd. 
Hoe was iemand in staat om wat een week eerder een 
mooi gebaar was geweest te vernielen. En al die vorige 
vernielingen kwamen weer bij mij boven: de bijenkas-
ten van Jaap Dros, de besmeurde stenen in Waalenburg, 
het vogelkijkhuisje in Spang, branden in stro-klampen, 
de brand in de nieuwbouw van Harry Vlek aan De Bol 
en langer terug de vernieling van het kunstwerk van Jan 
Wolkers op de Waddendijk. Wat bezielt vandalen?

Dat was ook de overheersende vraag bij de familie Vla-
ming: “Waarom doen mensen zoiets?” En ook nu weer, 
net als met de verwondering in Nieuw-Zeeland, doet 
mijn verstand zijn best de verbijstering onder controle 
te krijgen: ‘wie zijn die vandalen, zijn ze goed voorbe-
reid, of is het impulsief gedrag, zijn hun daden gericht 
en zo ja, tegen wie en waarom’? Ieder mens wil voor zijn 
werk graag een beloning. Ook vandalen willen dat. Het 
gaat dan vaak om: ergens bij horen, meetellen, aanzien, 
macht, het verspreiden van angst. De acties zijn altijd 
naamloos en moedigen daardoor aan tot angstige fan-
tasieën: het zal toch niet…..of misschien is het wel…… 
Zo ontstaan (bedachte) ‘zondebokken’ en ‘pispalen’. 
Niet doen! En zelfs al zouden we weten wat de onder-
liggende oorzaken zijn van het gewraakte gedrag: ge-
stoorde gezagsverhoudingen, moeite met vooruitgang, 
een ziekelijke karakterstructuur, zelfs als ik in dat geval 
het gedrag van de vandaal kan begrijpen, dan nog zal ik, 
en ik denk velen met mij, telkens weer ‘verbijsterd’ zijn.

Peter Bakker
Foto: Texelse Courant

Verwondering – verbijstering
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Het Texelfonds bestaat 15 jaar. Wie jarig is, trakteert. 
Texel is al een fijne plek om te wonen, maar het kan 
nóg fijner worden door initiatieven die een buurt mooi-
er maken of mensen samenbrengen. Vandaar dat het 
project ‘Verrijk je Buurt’ is gestart.

Veel mensen op het eiland kennen het Texelfonds en er 
komen regelmatig aanvragen voor ondersteuning bin-
nen. Toch weet nog niet iedereen de weg te vinden. In 
deze tijd is sprake van een terugtredende overheid. De 
bevolking wil zelf meer invloed op de samenleving en 
dat is goed ook. We moeten het zélf doen, met elkaar. 
Het Texelfonds wil daar een rol in spelen als verbinder. 
Vandaar dat is besloten om, in het kader van het 15-ja-
rige jubileum, niet af te wachten wat er voor aanvragen 
komen, maar actief op zoek te gaan naar nieuwe initia-
tieven.
Daarbij stuitte het bestuur op Fonds 1818, dat vorig jaar 
dezelfde gedachte had en het project ‘Verrijk je Buurt’ 
opzette. Dat ging niet alleen om het geven van geld, maar 
vooral ook om het ondersteunen van initiatieven, door 
gebruik te maken van al aanwezige kennis en ervaring en 
hulp bij het met elkaar in contact brengen van de juiste 
personen. Dat werd gedaan via inspiratiebijeenkomsten.
Het was een groot succes in Den Haag en omstreken. En 
waarom het wiel opnieuw uitvinden? Het plan is om dit 
concept op meerdere plekken in het land uit te rollen, 
als eerste op Texel. Het Texelfonds treedt daarmee de 
bewoners tegemoet, ook als een symbolisch cadeau aan 
de samenleving.

Wat gaan we doen?
De bedoeling is dat er ideeën door buurtbewoners wor-
den bedacht en uitgewerkt, die een meerwaarde heb-
ben voor de directe omgeving. Je kunt daarbij denken 
aan een (blijvende) verfraaiing, maar ook aan een acti-
viteit. Een gezamenlijke tuin, meer bloemen, een speel-
tuin aanleggen of opknappen, een gezamenlijke maaltijd 
waarbij iedereen iets maakt, een taartenbakwedstrijd, 
een straatconcert of een kunst-creatieve route waarbij 
workshops worden gegeven of elkaars werk kan worden 
bewonderd. Er zijn nog tal van andere leuke dingen te 
verzinnen, waarvan je met elkaar plezier kunt hebben.
Om deze ideeën boven tafel te krijgen zijn er inspiratie-
bijeenkomsten georganiseerd in alle dorpen van het ei-
land. Vier daarvan zijn al geweest. Er volgen er nog vier:
• Dinsdag 4 februari in De Buureton in Den Burg
• Dinsdag 18 februari in De Hof in De Koog
• Woensdag 26 februari in het Eierlandse Huis in De 
Cocksdorp
• Op een nog nader te bepalen datum eind februari in de 
OSG, speciaal voor de jeugd.
De opzet is steeds hetzelfde: inloop vanaf 19.30 uur met 
koffie, thee en koek, een korte uitleg en daarna ideeën 

bedenken. De bedoeling is om zoveel mogelijk mensen 
die mee willen brainstormen daar naartoe te krijgen. 
Ook al heb je zelf geen tijd of mogelijkheid om iets zelf 
op te pakken, maar heb je wél een goed plan, kom dan 
toch om dit te delen. Want misschien is er iemand an-
ders te vinden die ermee aan de slag kan.

Wil je best meedenken of meepraten, maar heb je (nog) 
geen ideeën? Kom dan vooral, want door met elkaar van 
gedachten te wisselen ontstaan vaak leuke initiatieven. 
Iedere avond zijn er mensen van het Texelfonds, het 
Jong Texelfonds en Texels Welzijn bij om te helpen en 
begeleiding te bieden. De gespreksleiding is in handen 
van Tessa van Daalen.

De spelregels
Om tot een aanvraag te komen die in behandeling wordt 
genomen, moet aan enkele spelregels worden voldaan:
1. Het moet gaan om een initiatief dat op Texel plaats-
vindt
2. De aanvragers wonen op Texel
3. Minimaal drie initiatiefnemers steunen de aanvraag
4. Het plan heeft een maatschappelijke meerwaarde 
voor de directe leefomgeving
5. Er worden geen organisatie- of personeelskosten be-
taald en geen dure apparatuur aangeschaft
6. Het initiatief heeft een duidelijk begin- en eindpunt
7. De aanvraag wordt minimaal 4 weken voor de start 
van het project ingediend
8. Mocht er financiële ondersteuning nodig zijn, dan is 
dat gebonden aan een maximum van € 3000,- per pro-
ject

Wil je meer informatie, kijk dan op www.texelfonds.nl en 
klik op de link voor ‘Verrijk je Buurt’.
Heb je wel een goed idee, maar geen tijd om te komen? 
Laat ons weten wat je plan is via verrijkjebuurt@texelf-
onds.nl.

Foto: Aangeleverd door Texels Welzijn

Wie doet er mee aan ‘Verrijk je Buurt’?
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Toen ik de hangar van het Luchtvaart- en Oorlogsmu-
seum binnenkwam, liet Bram me meteen vol trots zijn 
nieuwste pronkstuk zien: een verwrongen stuk vleu-
gel van een vliegtuig. Gelukkig hadden Jan Vlaming 
en Ben Gieze onder roest en aangroeisel een nummer 
kunnen vinden en wist hij, dat het ging om een P47 uit 
de Tweede Wereldoorlog, een Thunderbold jager. Met 
behulp van de gegevens van de visser die het wrak-
stuk heeft bovengehaald, kon er weer een stip op de 
kaart worden gezet, waarmee de plek wordt aange-
duid waar één van de 15.000 vliegtuigen, die tijdens 
de Tweede Wereldoorlog zijn neergestort, is terug ge-
vonden.

Verleden
Bram’s familie komt oorspronkelijk uit Friesland. Zijn va-
der, Hannes van Dijk, was slager, maar toen opa vroeg 
overleed, was dat meteen het einde van het familie-
bedrijf. Vader ging werken bij de aanleg van de Afsluit-
dijk en later bij dijkwerken op Texel. Daar ontmoette 
hij Maartje de Visser, met wie hij in 1937 trouwde. Via 
Biem Vlaming kon hij aan het werk op de TX 49, de-
zelfde kotter, die in 1938 in een grondzee de legendari-
sche slag over de kop heeft gemaakt en waarbij wonder 
boven wonder alle opvarenden het avontuur hebben 
overleefd.

Bram als zanger
Als telg uit een degelijk gereformeerd gezin is Bram 
altijd actief geweest als zanger. Nu nog zingt hij in de 
PKN gemeente mee in de cantorij van de Maartenskerk, 
maar ook in het Christelijk Mannenkoor en in het daar-
uit gevormde dubbelkwartet, dat regelmatig gevraagd 
wordt voor zang bij begrafenissen, bruiloften en jubilea.

Carrière stond vast
Dat ook Bram visserman zou worden, stond van meet 
af aan vast. In 1961 startte zijn vader het eigen bedrijf 
J.J. van Dijk en Zn. en na een paar keer een oude kot-
ter overgenomen te hebben, werd in 1982 een nieuwe 
kotter aangeschaft: de TX 52. De krant kopte toen: “Ge-

broeders van Dijk doen het anders”. Het motorvermo-
gen van de kotters werd in die tijd steeds hoger.

Bram: “Mijn broer Kees en ik kozen voor een milieu-
vriendelijker aanpak met een kleiner motorvermogen. 
Samen met een andere kotter werd voornamelijk op 
haring gevist in een span.” Bram kan er nog enthousi-
ast over vertellen. Toen de Denen en de grote rederijen 
in de 90er jaren de quota voor haringvangst bijna alle-
maal hadden opgekocht en met grote fabrieksschepen 
zorgden voor enorme vangsten, daalde de prijs voor 
de haring, en was het snel gedaan met de kleinscha-
lige Nederlandse ‘haringspanvisserij’. Wij konden met 
onze kleine schepen de concurrentie met de groten niet 
meer aan.

De kotter werd in 1996 verkocht. In totaal heeft Bram 
43 jaar gevaren. Dat hij er toen mee gestopt is, kwam 
niet alleen door de quotering, maar ook, zo zegt hij 
daarover zelf, door onze eenzijdige keuze voor de ha-
ringvangst.

Bram’s broer Jan, had intussen een baan bij het ministe-
rie van Milieu en voer op het onderzoeksschip de ‘Pho-
ca’. Als in de 90er jaren Bram’s zoon zei: “Blijf jij nou 
maar eens een weekje thuis”, ging hij als invaller wel 
eens met broer Jan mee om op het wad vogels te tel-
len en zeehonden. Prachtig werk, dat hij nog negen jaar 
heeft kunnen doen.

Vrijwilliger
Nadat hij gestopt was als visserman, meldde Bram zich 
aan bij PUM (Promotie Uitzending Managers) een vrij-
willigersorganisatie onder de paraplu van Buitenlandse 
Zaken. De eerste klus was het weer vaarklaar maken 
van twee oude kotters in Argentinië. In het begin van 
2000 trof ik Bram op de boot en vertelde hij me, dat hij 
net een Belgisch schip had overgevaren naar de Caraï-
ben en dat zijn volgende job zou bestaan uit het samen 
met een stel Katwijkers schepen overbrengen van San 
Antonio Este naar Mar Del Plata (Argentinië). Daarna 
is hij in 2004 uitgezonden voor ontwikkelingswerk in 
Indonesië. En tussentijds wachtte nog een Nederlands 
schip voor een overtocht naar Chili.

Hoe komt nu iemand, die zo met de zee en met vissen 
en varen geleefd heeft, er toe zich vervolgens met ziel 
en zaligheid te storten op de geschiedenis van de oor-
log en oude vliegtuigen?

Bram kan zich het nog precies herinneren, hoe hij als 
jochie van vier achterop de fiets meeging om te kijken 
naar de plek, waar een vliegtuig tegen de dijk te pletter 
was gevlogen. Dat was 9-10-1942. Er waren acht

Bram van Dijk
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mensen bij omgekomen. Het voorval is hem altijd bijge-
bleven. Toen hij in 1985 herstellend was van een breu-
koperatie, ging hij op het kerkhof naar de namen zoe-
ken en toen hij die daar niet direct kon vinden, ging hij 
in het archief, met behulp van Wil Braam, verder zoe-
ken. Dat was het begin van zijn speurwerk. Zo heeft hij 
de weduwe van één van de slachtoffers opgespoord en 
kwam er een contact tot stand. Dit jaar kwamen er op 
4 mei twee vrouwen het graf van hun vader bezoeken. 
Zij waren nog niet geboren toen hun vader op de Fon-
teinsnol omkwam.
Via bloemen en een briefje van een nichtje op een 
ander graf kwam hij dit jaar in contact met de familie 
Abrahams en zo breidde het werk zich nog steeds uit.

Het Luchtvaartmuseum
In 1992 opperde Ed de Bruin het idee op Texel een 
luchtvaartmuseum te starten met als onderdeel ook de 
daaraan gekoppelde geschiedenis van de Tweede We-
reldoorlog. In ‘96 was er alleen nog maar een hoekje 
voor oorlogsdocumentatie. Pas in 1998 is de naam ver-
anderd in ‘Luchtvaart- en Oorlogsmuseum’.

Rondleidingen met verhalen
“Mijn werk is daarin niet die van technieker, expositie-
bouwer, of computerdeskundige; daar zijn anderen bij 
ons veel beter in. Ik verzorg de rondleidingen met ver-
halen en ik let daarbij op, waarvoor mensen interesse 
hebben. En verder ben ik altijd weer aan het speuren 
aan de hand van vondsten: wat waren die vliegtuigen 
die rondom Texel zijn neergestort, wie waren de be-
manningsleden en kunnen we nog in contact komen 
met hun familie, zodat ze nog afscheid van hun vader of 
oom kunnen nemen.”

Canadese familie gevonden
Via een armbandje, dat Jan Vlaming vond in de resten 
van een vliegtuig, zocht Bram naar een Canadese fami-
lie en tenslotte vond hij de broer van de omgekomen 
vliegenier. Het resulteerde in een ontmoeting met de 

familie in 1993. En toen Bram in 1997 zelf op een we-
reldreis was, is hij de families in Queensland N.Z en in 
Canada gaan opzoeken.

Meestal gaat de zoektocht via archieven van plaatselij-
ke kranten of via hun journalisten; die willen meestal 
wel meewerken, want dan krijgen ze zelf een mooi ver-
haal voor hun krant.
Ook klopt hij wel aan bij het archief van de RAF of doet 
daarbij een verzoek om een oproep te plaatsen.

Aan het museum wordt nog steeds gewerkt. Het is nu 
voor een deel interactief, voor kinderen ook heel leer-
zaam. Jammer dat het in de winter gesloten is. Het is 
echt een aanrader.

Een echte vrijwilliger
Als ik afscheid van Bram neem, moet hij vlug naar Den 
Burg om maaltijden rond te brengen.
Nóg een facet van Bram als vrijwilliger. Hij is voor al zijn 
werk niet voor niets geëerd met een lintje.

Peter Bakker
Foto vorige pagina: Peter Bakker
Foto deze pagina: aangeleverd.

  

17



 

 




 

Bernhardlaan 186, 1791 XJ  -  Den Burg  -  Tel. 0222-312447

AANGEPASTE ERGONOMISCHE KEUKENS
WIJ DENKEN 
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Uitvaartcentrum Texel

Voor een uitvaart 
naar uw wens

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

Uitva

Vo

Mark en Yolanda Pijper
Bernhardlaan 147, Den Burg
Tel. (0222) 310 168
Mobiel (06) 51 283 246

Wij werken samen met alle 
verzekeringsmaatschappijen.

www.uitvaartcentrumtexel.nl

Bernhardlaan 200,  318000, 
www.opelrentenaar.nl

RENTENAAR
ERKEND OPEL REPARATEUR

Catering op maat
Kogerstraat 29 - Den Burg
Heemskerckstraat 5 - Oudeschild
Telefoon 0222 - 31 22 10
www.smakelijkenmeer.nl
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Rob & Meta Maas

Slagerij en 
worstmakerij
Peperstraat 5,  Oosterend

 Tel. 0222-318505
www.slagerijmaastexel.nl
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Lange Ben
IJS PATAT VIS
De Cocksdorp

www.langeben.nl       /langebentexelSchilderweg 220 l Den Burg 0222 - 31 39 49 l texels-wonen.nl
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woonaccessoires l Texels goed!

Jan Swier Iedere maandag op de markt
van 8.00 uur tot 14.00 uur

Het lekkerste fruit, 

de beste groente!

Geopend van
maandag tot zaterdag

Binnenburg 8, 0222-760036, 
www.deconinckvanpoolen.nl



De laatste dag van oktober was 
een frisse maar ook een zonnige 
dag. Heerlijk fietsweer. Warme jas, 
warme wanten, warme muts; niets 
kan ons nog tegenhouden. We rij-
den via De Waal, fietspad onder de 
Zaandammerdijk en de Postweg 
naar hoeve Padang. We worden 
hartelijk ontvangen door Cor de 
Lugt en zijn vrouw Anneke. Nadat 
we ons voorgesteld hebben, neemt 
Cor ons mee op ronde terwijl hij 
van alles vertelt over zijn bedrijf. 
Hij heeft iets aparts, wat hij ons wil 
laten zien en al gauw staan we in 
een schuur met een enorme stel-
lage met moderne apparatuur. En 
dat alles computergestuurd.

Werkwijze
In het kort komt het hier op neer: 
deze machine verwerkt de aardap-
pelen. Die worden hoog boven de 
vloer in een trechter gestort en van-
daar worden ze door de computers 
gemeten als ze door de machine 
worden gevoerd.

Kluiten klei of aardappelen die niet 
goed zijn worden door middel van 
een luchtstootje verwijderd. Resul-
taat: één kist met aardkluiten – één 
kist met kriel – drie kisten met aard-
appelen met de ingevoerde afme-
tingen.
Die worden, als de kist vol is, hoog 
boven ons, in een trechter gestort 
en die voert ze naar de zakkenvuller 
waar het gewicht van elke zak gelijk 
is.

Handwerk
De zak wordt dan met één hand-
beweging dichtgenaaid (handwerk) 
en op de grond gelegd. Dan is er 
een deel van de machine die de zak 
wat omhoog brengt opdat een grij-
per de zak op kan pakken en in een 
rechthoekig vlak legt, waar de zak-
ken volgens een bepaald patroon 
gestapeld worden. Bij een storing 
kunnen de jongens, zonen van Cor 
en Dirk, even de computer vragen 
wat er niet goed is.

Meestal kunnen ze dat dan wel op-
lossen. Kan dat niet, dan bellen ze 
het bedrijf en krijgen ze via de com-
puter aanwijzingen wat te doen. 
Waar vroeger acht of meer mannen 
bezig waren, zijn er nu twee jon-
gemannen aan het werk. De keuze 
is bewust gemaakt want er is geen 
werkvolk meer te krijgen, hoewel 
ze hier een goed salaris kunnen ver-
dienen.

Manshoge machines
Onder de indruk lopen we samen 
door een schuur met materiaal en 
grote trekkers. Modern materiaal. 
Nou dat mag ook wel als je ziet hoe-
veel werk er gedaan moet worden. 
Als Cor de deur van een volgende 
schuur opent zien we alleen maar 
gevulde kisten tot aan de nok. In 
de schuur is een constante lucht-
stroom van 7 0C.

Als het buiten warmer is, wordt de 
lucht elektrisch gekoeld. Vanmor-
gen was het 4,4 0C en dan komt er 
lucht van buiten in. Ook hier niet 
voor te stellen hoe groot het is en al 
helemaal niet hoeveel tonnen aard-
appelen er in die schuur liggen.

Trots
Cor is trots op zijn bedrijf. Twee 
opvolgers die het goed doen, mo-
dernisering die nodig is bij gebrek 
aan arbeidskrachten en een voor-
uitziende blik. Padang is éen van de 

vijf bedrijven in Nederland die met 
dergelijke apparatuur zijn uitgerust.

Dan is er tijd voor koffie met koek. 
Cor vertelt daar over de geschiede-
nis van het bedrijf.
De naam Padang lijkt van een 
Oost-Indische havenplaats te ko-
men. Het woord betekent kwelder. 
Zo staat de lezen in het Boerderijen-
boek: Padang – De Kwelders – Kwel-
derbeek. In de tekst komt ook Quel-
derbeek voor.

Padang wordt in 1932 verhuurd 
aan:

• Cornelis Johannes Hz de Lugt. Hij 
wordt bedrijfsleider en is getrouwd 
met Marretje Cd Boon. In 1933 sluit 
hij een contract met Defensie om 
173 ton aardappelen af te leveren in 
Den Helder. Op 12 april 1945 wor-
den bij een beschieting alle gebou-
wen vernietigd. Herbouw: 939 m3 – 
fl 156.000, – oplevering 1948.

• Hendrik Corneliszoon De Lugt 
trouwt met Sophia Parlevliet (Fief).

• Cor de Lugt en Dirk de Lugt.

* De nieuwe generatie is al begon-
nen!

Wij wensen jullie veel succes!

Tekst en foto: Simon Dros.

Fietsen met Dirk; met een bezoek aan hoeve Padang



We drinken vrijwel allemaal koffie, op Texel, in Neder-
land, wereldwijd. Dat betekent dat koffie een grote 
markt is waarin heel veel geld omgaat. Jaarlijks gaat 
er zo’n 200 miljard euro om op de wereldkoffiemarkt. 
Een enorm bedrag waarvan slechts 10 procent over-
blijft in de landen van herkomst en nog veel minder bij 
de boeren, die deze koffie produceren.

De huidige marktprijs voor koffie schommelt al gerui-
me tijd rond of zelfs onder de twee euro per kilo ruwe 
bonen. Dat is ruim onder het bestaansminimum van 
de meestal kleine koffieboeren. Twee euro per kilo lijkt 
heel wat, maar is het niet. Vijf jaar terug ontvingen de 
boeren nog het dubbele bedrag, zo’n vier euro per kilo. 
Dit bedrag komt overeen met, wat ze noemen, een 
leefbaar loon. De halvering naar twee euro betekent 
dus armoede. Koffie is een heel bewerkelijk product. 
Het duurt jaren voordat een nieuw geplante struik de 
bekende rode bessen gaat leveren.

Het plukken gebeurt meestal gewoon met de hand, 
waarbij de hele familie en zo nodig seizoenarbeiders in-
geschakeld worden. Onmiddellijk na het plukken dienen 
de bessen gedurende vier weken gedroogd te worden. 
Daarna kan het vruchtvlees verwijderd worden en kun-
nen de ruwe bonen vrij komen. Tijdens dit proces gaat 
veel gewicht verloren. Tien kilo bessen levert ongeveer 
twee kilo bonen op. Het geheel is een ingewikkeld pro-
ces, waarbij heel veel vakmanschap komt kijken.

Onder het minimum
Koffie wordt geteeld in zo’n 80 landen; allemaal landen 
die rond de evenaar liggen. Deze koffiegordel biedt het 
perfecte klimaat voor koffiebonen. Vruchtbare grond, 
op grote hoogte in een tropisch klimaat met een droog- 
en een nat seizoen. De grootste koffieproducerende 
landen zijn in volgorde van grootte Brazilië, Vietnam, 
Colombia, Indonesië en Ethiopië, die samen garant 
staan voor meer dan 60% van de wereldwijde teelt. In 
al deze landen zijn 25 miljoen boerengezinnen afhanke-
lijk van de koffieteelt. Het zijn veelal kleine koffieboe-
ren, vaak verenigd binnen coöperaties. Die vormen niet 

echt een stevige partij tegenover de lokale opkopers en 
de multinationals die daarachter staan. Ze moeten le-
veren tegen de prijs die aangeboden wordt terwijl de 
huidige twee euro per kilo bonen volstrekt onvoldoen-
de is om van te kunnen leven. Dat heeft gevolgen. Grote 
aantallen koffieboeren stoppen ermee, anderen raken 
in de schulden en moeten hun land in de steek laten. 
Koffieplantages worden slecht onderhouden, waardoor 
de kwaliteit achteruit holt. Daarnaast zorgt klimaatver-
andering voor instabiele oogsten en meer ziektes zoals 
koffieroest. Gevreesd wordt dat op niet al te lange ter-
mijn de vraag naar koffie het aanbod overstijgt. Je zou 
zeggen dat dan de prijs weer omhoog moet gaan. Waar-
schijnlijk is dat zo, maar voor gestopte en verdreven 
boeren is dat slechts een schrale troost. Nieuwe boe-
ren, die zeker zullen opstaan, missen de ervaring van 
hun voorgangers. Daarbij komt dat een koffieplant vijf 
jaar nodig heeft om bessen te kunnen leveren, waarna 
hij nog zo’n 30 jaar meekan. Dus zelfs als de prijs op ter-
mijn omhoog gaat is er nog niet onmiddellijk veel meer 
aanbod. Daar gaan jaren overheen.

Protesten
De nood onder de koffieboeren is op dit moment zo 
groot dat er nu openlijk geprotesteerd en gedemon-
streerd wordt. Met name in Brazilië en Colombia zijn 
boeren massaal in opstand gekomen. Hun protest is ge-
richt tegen de machtige koffiemultinationals zoals Star-
bucks, Nestlé, Lavazzo en Douwe Egberts. De opkopers 
van deze multinationals maken misbruik van de zwak 
georganiseerde- en vaak ongeletterde koffieboeren. 
Zij melden zich bij de boeren wanneer de oogst en de 
eerste bewerking gedaan is en de boeren dringend om 
geld verlegen zitten. Die kunnen op dat moment niet 
anders dan de geboden, te lage, prijs accepteren. In 
gewoon Nederlands heet deze handelwijze uitbuiting. 
In feite vragen de demonstrerende boeren maar één 
ding. Een zodanige verhoging van de prijs, dat zij een 
leefbaar loon krijgen en in staat zijn hun koffieplanten 
te onderhouden en tijdig te vernieuwen. Je zou zeggen 
een redelijke eis, die ook in het belang is van de mul-
tinationals. Maar die geven tot op heden geen krimp. 
Zij weigeren elke verhoging, ook al zien zij dat de kof-
fieteelt sprongsgewijs achteruit holt. Winst gaat voor 
duurzaamheid.

Fair trade koffie
Precies 50 jaar geleden ontstond in Nederland de we-
reldwinkelbeweging, die op zijn hoogtepunt meer dan 
400 winkels telde. Twee jaar eerder was de SOS Wereld-
handel, het latere Fair Trade Original, nu gevestigd in 
Culemborg, al begonnen met het importeren van eer-
lijke koffie. Eerlijk betekende, en betekent nog steeds, 
een directe en duurzame relatie met de coöperaties

De prijs van koffie
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van koffieboeren, een voorschot op de oogst en een 
substantieel extra bedrag bovenop de wereldmarkt-
prijs. De duurzame relatie en de eerlijke prijs bevrijd-
de de boeren van de uitbuitende opkopers en gaf hen 
de gelegenheid zich te ontwikkelen. De fair trade koffie 
werd aanvankelijk alleen verkocht via de wereldwinkels, 
maar sinds het ontstaan van het keurmerk Max Have-
laar ook steeds meer via de reguliere supermarkten. De 
eerlijke prijs maakte deze koffie duurder. Het verschil 
met vergelijkbare gewone koffie werd voor een deel op-
geheven, doordat de wereldwinkel een vrijwilligersbe-
weging was, waardoor hun lasten lager waren. Ondanks 
alle inzet van de duizenden vrijwilligers bleef de fair tra-
de koffie een product dat nooit meer dan maximaal vijf 
procent van de Nederlandse markt bediende. Wat wel 
bereikt werd is dat de fair trade koffie nu in vrijwel alle 
supermarkten te krijgen is. Een ander belangrijk winst-
punt is dat in de gewone koffie van Douwe Egberts, Al-
bert Heijn en andere grote merken tegenwoordig een 
percentage eerlijke koffie is verwerkt. Dat is pure winst 
voor de koffieboeren, omdat de omzet van deze mer-
ken enorm veel groter is dan die van de wereldwinkel. 
Maar door de uitbreiding van de fair trade koffie naar 
de reguliere markt zaagde de wereldwinkel de tak af, 
waarop zij zat. Vooral de laatste jaren sloot de ene na 
de andere wereldwinkel zijn deuren en dat gebeurde 
einde 2018 ook op Texel. Jammer, maar belangrijker is 
dat faire trade koffie nu overal te krijgen is.

De prijs voor een kopje koffie
Ondanks de historisch lage wereldmarktprijs is de prijs 
voor een kopje koffie niet omlaag gegaan. Op Texel krijg 
je geen koffie meer voor minder dan € 2,50. En € 2,70 
is ook al geen uitzondering meer. Het valt me wel op 
dat de koffieprijs aan de overkant vaak nog wel onder 
de € 2,50 ligt en de grote uitschieter is de 80 cent voor 
een kopje koffie bij Hotel van der Werff, nota bene op 
Schiermonnikoog. Dat de prijs voor een gewoon kopje 
koffie niet zakt, zegt iets over de winsten die de grote 
multinationals behalen. Opnieuw in gewoon Neder-

lands heten deze winsten woekerwinsten. En zij wor-
den behaald over de rug van de kleine koffieboeren in 
de arme landen. De boer ontvangt te weinig, de consu-
ment betaalt te veel en de multinational is de lachende 
derde. De consument kan tegen deze multinationals 
alleen een vuist maken, als ze massaal fair trade kof-
fie kopen en dat kan zoals gezegd tegenwoordig in elke 
supermarkt, ook op Texel. Als de woekerpraktijken van 
de koffiemultinationals niet veranderen, zal de koffie op 
de duur fors in prijs gaan toenemen, domweg omdat 
de vraag groter wordt dan het aanbod. Ik ben al meer 
dan 40 jaar betrokken bij de fair trade beweging. Het 
verhaal wat ik nu over koffie heb verteld, kan ik ook ver-
tellen over sojabonen uit Brazilië die hier verdwijnen in 
veevoeder, maar daar het Amazonegebied verwoesten. 
Of over cacao die hier verwerkt wordt tot chocolade, 
terwijl in Afrika de boeren er nauwelijks een boterham 
aan overhouden. Of over tropisch hardhout dat mas-
saal in onze meubels verwerkt wordt, maar in de derde 
wereld leidt tot overmatige houtkap en vernietiging van 
oerwouden. En steeds opnieuw zijn het de kleine pro-
ducenten die de tol betalen, terwijl de grote jongens 
er met de buit vandoor gaan. Voor alle genoemde en 
andere producten zijn fair trade alternatieven te vin-
den, duurzaam geproduceerde soja (liefst uit ons ei-
gen land), Tony Chocolonely en gecertificeerd tropisch 
hardhout. De keuze is aan de consument, u en ik dus.

Kees Dekkers
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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 onge-
lukkig ten val gekomen, waarvan ze momenteel her-
stellende is. Daarom hebben we een recept van www.
culy.nl/recepten gehaald, zodat deze serie ook tijdens 
Ria’s genezingsproces ongehinderd doorgang kan vin-
den.
Een zelfgemaakte hartige taart of quiche rijkelijk ge-
vuld met je favoriete vulling en smullen maar! Deze 
variant maak je per persoon, en vergt daardoor een 
stuk minder tijd om te maken en te garen.

Voor 1 persoon heeft u de volgende ingrediënten nodig
5 halve plakken filodeeg
250 gram verse bladspinazie
1 kleine witte ui, gesnipperd
1 teentje knoflook, gesnipperd
1 ei
50 ml slagroom
35 gram geitenkaas
50 gram gesmolten roomboter
1 eetlepel fijngehakte bladpeterselie

Voorbereiding
Haal het deeg uit de vriezer en laat de benodigde plak-
jes ontdooien. Vouw het pakketje voorzichtig uit elkaar. 

Snijd het deeg met een scherp mes doormidden en be-
waar hiervan vijf plakjes. Bewaar de rest luchtdicht ver-
pakt in de koelkast.

Bereidingswijze
Fruit ondertussen de ui in een koekenpan met een 
scheutje olijfolie. Voeg de knoflook samen met de spi-
nazie toe en breng op smaak met voldoende zout en 
peper. Bak totdat de spinazie gaar en geslonken is, en 
laat vervolgens zo lang mogelijk uitlekken in een ver-
giet.

Verwarm je oven voor op 200 graden. Kluts in een kom-
metje het ei los en meng met de slagroom. Brokkel de 
geitenkaas hierboven en meng goed zodat je een glad-
de massa hebt. Breng op smaak met peper en zout.

Besmeer een laagje filodeeg met een kwastje met ge-
smolten boter, leg hierop een volgende laag deeg en 
herhaal tot de laatste plak. Leg hier het spinaziemeng-
sel op, maar houd twee tot drie centimeter aan de 
randjes vrij. Giet of lepel voorzichtig het kaasmengsel 
er op (pas op dat het niet gaat lekken) en vouw de rand-
jes naar binnen.

Bak de mini quiche in ongeveer twintig minuten gaar. 
Garneer met fijngehakte peterselie. Lekker met een to-
maat-rucolasalade. Eet smakelijk maar weer!

Eenpersoons quiche met geitenkaas en spinazie

22



Op 26 maart aanstaande organiseert Seniorenvereni-
ging Texel bij voldoende deelname een dagtrip naar 
Leiden. Daar wordt het nationaal onderzoeksinstituut 
op het gebied van biodiversiteit “Naturalis” bezocht. 
Dit museum kwam onlangs nog in het nieuws vanwege 
de plaatsing van een groot skelet van de T-rex.

De kosten voor deze dagtrip, gebaseerd op een deelna-
me van minimaal 50 personen, bedragen € 30,00 per 
persoon voor leden van Seniorenvereniging Texel. (Niet 
leden zijn uiteraard ook van harte welkom, maar beta-
len € 50,00 per persoon.) Wanneer de reis wordt volge-
boekt, hebben leden uiteraard voorrang!

Om half negen vertrekt de bus vanaf het gemeentehuis. 
Onderweg naar de boot wordt ook nog gestopt bij de 
volgende haltes: de 99, Bernhardlaan/Buytengors en de 
Buureton, waarna we met de boot van negen uur over-
gaan.

Tegen half twaalf zullen we in Leiden arriveren. We zul-
len daarna in het restaurant van het museum de lunch 
nuttigen, waarna we ruim de tijd krijgen om de verschil-
lende collecties uitgebreid te bekijken.

Lunch
De lunch zal bestaan uit verse soep, luxe belegde sand-
wiches en wraps. Hierbij wordt koffie, thee, melk en sap 
geserveerd.

Naturalis
Naturalis Biodiversity Center is een onderzoeksinstituut 
en natuurhistorisch museum in Leiden. Het Nederlands 
Centrum voor Biodiversiteit Naturalis is het product van 
een fusie tussen het Zoölogisch Museum Amsterdam, 
het Nationaal Herbarium Nederland en Natuurhistorisch 
Museum Naturalis. De wetenschappelijke verzameling 
bewaart men op één plek. Het is de basis voor het on-

derzoek en het begrijpen van de wereldwijde biodiver-
siteit. Een deel hiervan ziet u terug in de, in het nieuwe 
museum tentoongestelde, collectie.

Terugreis
Rond drie uur stappen we weer in de bus om vervolgens 
richting Den Helder te vertrekken. We rekenen erop de 
boot van 17.30 uur te halen, zodat iedereen rond kwart 
over zes in Den Burg afgezet kan worden.

Interesse?
Voor dit interessante uitje kunt u zich aanmelden bij 
Guusje Witte via e-mail: fransenguus@kpnmail.nl tele-
foon 0222-314171 / 06-44818097. In verband met de 
planning zou het fijn zijn indien u uw aanmelding vóór 
14 februari 2020 kunt doorgeven. Leden, die in het bezit 
zijn van een Museumjaarkaart, worden vriendelijk ver-
zocht dit tijdens de aanmelding te vermelden.

Betaling
U ontvangt geen aparte rekening. Zodra Guusje Witte 
alle benodigde gegevens heeft genoteerd, kunt u het 
verschuldigde bedrag overmaken op bankrekening NL81 
RABO 0307893766, onder vermelding van ‘Dagtrip Na-
turalis’.

Let op:
Pas als uw betaling binnen is, is uw aanmelding defini-
tief. Vergeet u bij de betaling de gewenste vermelding 
door te geven, dan wordt uw betaling niet herkend. Dan 
zit er voor de penningmeester niets anders op dan het 
bedrag terug te storten.De mogelijkheid tot terugvragen 
van betaalde bijdragen in verband met ziekte of verhin-
dering blijft bestaan. Mits deze uiterlijk 48 uur vóór aan-
vang van de activiteit is aangevraagd bij Guusje Witte.

Willem Vlas
Bron aanvullende informatie: www.naturalis.nl

Voorjaarsdagtrip naar Naturalis in Leiden
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Op dit moment zitten wij midden in de winter en staat 
ons van alles te wachten; zoals sneeuw en/of vorst, 
zodat de liefhebbers van schaatsen hun hart kunnen 
ophalen. Voor ouderen vaak een minder prettige pe-
riode, omdat men bang is om te vallen. Toch geeft de 
winter ook gezellige dagen en veel activiteiten, zeker 
op het gebied van sport, speciaal gericht op ouderen. 
In elk dorp zijn er bewegingscursussen.

Als eenmaal februari voorbij en het carnaval gevierd is, 
beginnen de dagen alweer te lengen en maken wij ons 
op voor het voorjaar met in eind maart de zomertijd. In-
tussen hebben de sneeuwklokjes en de krokussen al ge-
bloeid en heeft ook het speenkruid zich laten zien. Wij 
maken ons nu op voor het genieten van de lente en op 
naar Pasen, dat dit jaar weer laat valt. (13 en 14 april).

Na Koningsdag op 27 april, de Dodenherdenking op 
4 mei en de Bevrijdingsdag op 5 mei. Al vanaf dit na-
jaar is er veel aandacht voor de bevrijding in Zeeland, 
Noord-Brabant en de Slag om Arnhem, nu 75 jaar ge-
leden. Helaas heeft op Texel de oorlog geduurd tot 20 
mei 1945.

In de lente zien wij de natuur zich ontplooien, het mooie 
frisse groen in bomen en struiken en de vele lammeren 
die in de wei staan.
De meivakantie wordt benut om te genieten van het ei-
land. Zowel door de inwoners als de toeristen. De fiets-
paden moet je dan delen met veel sportievelingen.

De dagen zijn intussen langer geworden en je kan ook 
‘s avonds nog op pad, voor een rondje op de fiets of 
met de scootmobiel. Het Rondje Texel bezoeken is mis-
schien een optie, dit jaar wordt de ronde gehouden op 
27 juni. In de zomervakantie worden er heel veel activi-
teiten aangeboden.

Het is soms niet bij te benen maar bedenk; je hoeft niet 
maar je mag wel.

Als de zomer achter de rug is en men nog probeert te 
genieten van de nazomer, hebben wij eind september 
weer een groot evenement, “De halve Marathon”. He-
laas in 2019 moest het afgelast worden, door de harde 
wind en de regen. Hopelijk pakt het in 2020 beter uit.

De tijd vliegt verder, zomaar het najaar in, waarin je kan 
genieten van de herfstbladeren aan de bomen, op de 
grond van de mooie paddenstoelen en ook heel vaak 
om die tijd de mooie ochtend- en avondluchten.

Eind oktober dan alweer de klok 1 uurtje achteruitzet-
ten, het gaat richting de winter met zijn vele feestelijke 
en bijzondere dagen. De jeugd trapt af met Sint Maar-
ten met heel kort erop de intocht van Sinterklaas, hier 
en daar zelfs al kerstversiering.

De voorbereidingen voor de kerstdagen, misschien 
zelfs nog kerstkaartjes schrijven en niet te vergeten een 
planning maken voor het kerstdiner.
De winter zijn wij intussen ingegaan, na de drukke feest-
dagen staat Oud- en Nieuwjaar voor de deur.

Het oude jaar uitzwaaien met vuurwerk is toch een in-
geslopen traditie geworden, schitterend om te zien, zo-
lang het om siervuurwerk gaat.
Oudjaar met oliebollen, appelbeignets, hapjes en mis-
schien een leuk programma op de TV of gezellig met de 
familie een spelletje doen.

Met om 12.00 uur het proosten op het komende jaar.

Een voorspoedig jaar toegewenst.

Tilly Dekker

Jaargetijden
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Stamppotbuffet
 

Uitnodiging
Op 12 maart 2019 organiseert Seniorenvereniging Texel 
in het Eierlandsche Huis in De Cocksdorp een stamp-
potbuffet. Aanvang 12.30 uur. Voor leden van Senioren-
vereniging Texel is de toegang gratis. Niet leden betalen 
contant aan de zaal € 7,50.

Aanmelden
Wilt u deelnemen aan dit buffet, dan kunt u zich tot 
uiterlijk 27 februari 2020 aanmelden bij Guusje Witte 
telefoon 0222-314171, mobiel 06-44818097. E-mail 
fransenguus@kpnmail.nl U kunt dan ook aangeven, of 
u gebruik wilt maken van gratis vervoer.

Willem Vlas
============================================

Belastingservice Seniorenvereniging

Leden van de seniorenvereniging Texel kunnen hulp 
krijgen bij het invullen van de belastingaangifte en -toe-
slagen. U heeft wel een DigiD-code nodig.

U wordt thuis bezocht. Leden die al gebruik maakten 
van deze service worden gebeld in februari. De belas-
tingaangifte: Inkomstenbelasting 2019, kan vanaf 1 
maart tot en met 30 april 2020 worden ingestuurd, de 
aanvragen voor huursubsidie en/of zorgtoeslag kunnen 
het hele jaar worden ingestuurd.

De invullers zijn Marijke Otten, Martin Baars en Eveline 
Keijser. Door de invuller wordt een kleine onkostenver-
goeding in rekening gebracht. Deze bedraagt € 14,00 
per aangifte per persoon

Voor informatie en hulp bij het invullen kunt u bellen 
met de coördinator Marijke Otten 0222327010, Mar-
tien Baars 0222317716, Eveline Keijser 0222365969.

Marijke Otten
Foto: Willem Vlas
============================================

Wondverzorgende tip van Ed Stiekema.

Ed Stiekema wil langs deze weg graag wijzen op niet 
verklevende kompressen van het merk “Adaptic”. Die 
blijken volgens Ed heel goed te werken bij wondjes die 
slecht helen. Het kompres blijft bij vervanging namelijk 
niet aan het roofje kleven, zodat steeds weer stuk trek-
ken dan niet meer hoeft voor te komen.

Personeel van de Thuiszorg heeft ze maar ze zijn, ook 
zonder doktersrecept, normaal bij de apotheek ver-
krijgbaar. Ed raadt iedereen, die slecht helende wond-
jes heeft, aan het eens te proberen.

Willem Vlas 
============================================

Niet geboren, wel getogen

Hoeveel van origine niet Texelse meisjes zijn in de jaren 
vijftig en zestig met echte Texelaars getrouwd en daar-
door op Texel blijven hangen?

Twee senioren hebben het plan opgevat om met diege-
nen die dit leuk vinden, eens bij elkaar te komen. Tegen 
welke veranderingen liepen zij op? Zoals bijvoorbeeld 
het wonen op een eiland in een tijd dat de frequentie 
van de boot-afvaarten veel lager lag. Hoe verliep het in-
burgeren, de aansluiting bij verenigingen, leven met de 
gewoonten die op het eiland werden gehanteerd? Na 
zoveel jaren samen terugkijken op alle veranderingen. 
Voelt men zich intussen een echte eilandbewoner?

Als je voor dit idee voelt, kun je contact opnemen 
met: Roelie Bakker, 06 22568388 of Tilly Dekker, 06 
12823308.

Actuele uitnodigingen, tips en dergelijke
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Als vrijwilliger in de Oudheidkamer 
was het een aangenaam genoegen 
om de bezoekers van het museum 
te wijzen op de nieuwste aanwinst, 
de kobaltblauwe karaf.

“In de brand, uit de brand” voor 
Texel, wat betreft het in bezit ko-
men van deze bijzondere karaf. 
Deze is namelijk gevonden in de tui-
nen van de huizen in de Wierstraat 
en de Koetebuurt in Oosterend. 
Deze huizen werden op 2 maart vo-
rig jaar volledig in de as gelegd door 
de grote brand die op die ijzige dag 
plaatsvond.

De karaf, stammend uit de periode 
1650-1675, werd in scherven ge-
vonden, maar zodanig in elkaar ge-
zet dat er met grote belangstelling 
naar wordt gekeken.

“In de brand, uit de brand” gold niet 
voor de eigenaren van de verbrande 
huizen, maar ‘enig geluk’ hebben ze 
wel.

Waar ligt dit ‘geluk’ dan in?

Niet in de opbrengst van de gevon-
den voorwerpen in de grond, maar 
in het feit dat zij de kosten van het 

opgraven gelukkig niet hoeven te 
betalen.

Wat is namelijk het geval?

Bij het weer opbouwen van de pan-
den kregen zij te maken met het 
verrichten van een archeologisch 
onderzoek in hun tuinen. Dat is vol-
gens de Wet op de archeologische 
monumentenzorg verplicht.
Helaas zijn de kosten van zo’n on-
derzoek niet verzekerd, dus draaien 
de eigenaren van de grond er voor 
op.

Iemand in Alkmaar heeft dat onder-
vonden. Hij moet 50 duizend euro 
neerleggen voor voornoemd onder-
zoek.
Aanvankelijk viel de rekening nog 
hoger uit, maar de gemeente Alk-
maar heeft de gedupeerden gehol-
pen door eigen stadsarcheologen in 
te zetten, anders waren de kosten 
nog hoger geweest.

Tot hun grote geluk hebben de be-
woners van de huizen in Oosterend 
te maken met een goedgezinde ge-
meente, die de kosten van het ar-
cheologisch onderzoek voor haar 
rekening heeft genomen.

Al met al blijf ik het een vreemde 
zaak vinden dat eigenaren verplicht 
worden het onderzoek toe te laten 
en dat zij daar zelfs voor moeten 
betalen. Toch krijgen zij niets van de 
opbrengst uit de bodem.

Henk Snijders
 

Foto: Peter Bakker

Kosten opgraven blauwe karaf

Het is aanlokkelijk om lekker thuus 
in de worremt te bluve, met de 
lampies en kaarsjes an en foor de 
tillivisie. Maar mien man en ik heb-

ben besloten om te gaan kieke naar 
het speule van Ouwe Sunderklaas. 
Ik docht gien gedonder, jas en wan-
ten an en de mus op. Teuge kou ken 
je je eige kleedde.

We parkeren onze fiets bij het fiet-
senrek tegenover de ‘Banaan’, en 
lóópe de Parkstraat in. Ik ben be-
nuwd of ik een paar kennissen die 
meespeule in het vizier kreeg. Bij 
Nauta boek heeft zich naast de ju-
ryleden een kring fon toeskouwers 
verzamelt. En ja hoor, deer is ie 
don: ‘Mister Ouwe Sunderklaas’. 
Een mooie titel voor deuze speuler. 
Riet Veenendaal heeft in de vorige 

‘Leeftijd’ een artikel over hem skre-
ve. Een opvallend rijzige gestalte 
achter de rollator met een opbouw 
van foto’s die een beeld laten zien 
van hele originele creaties door de 
jaren heen, nu heet het; ‘Uit de 
ouwe doos’. Ik fraag mee af, of het 
idee ontstaan is bee dot interview. 
En dat ie toch weer de Ouwe Sun-
derklaasschoenen heeft antrokke 
om voor het speule de stréét op te 
gaan. En hee het het nag nie ver-
leerd wont in ‘t sufferdje las ik, dot 
hee nag de twiede prijs hod.

Irene Zegers.
Foto: Riet Veenendaal

Ouwe Sunderklaas 2019



Mantje schoenen heeft voor u als lid van Senioren-
vereniging 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

Café-restaurant

‘De Slufter’
Hét adres voor een heerlijk kopje koffie  

of een uitgebreide maaltijd.
Slufterweg 1 - De Cockdorp - Tel: 31 12 58 

www.caferestaurantdeslufter.nl

Spinbaan 8, Den Burg      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

Weverstraat 55, tel. 312692

Waalderstraat 6
1791 EC Den Burg

www.bosmaslapen.nl
info@bosmaslapen.nl

Tel 712 464 

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

van Kralingen
tandprotheticus

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

  

Hoornderweg 29 (halverwege Den Burg – Den Hoorn)
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Op woensdagmiddag 10 december 2019 verzorgde 
Dorinde Smit Duyzentkunst voor leden van Senioren-
vereniging Texel in de Wielewaal haar lezing “Sinter-
klaas … eeuwen oud. Deze bijeenkomst werd door 56 
belangstellenden bijgewoond. 10 december is wellicht 
een wat vreemde datum, want Sinterklaas is dan al 
weer vertrokken. Maar op Texel wordt er op 12 de-
cember ook nog Ouwe Sinterklaas gevierd. Dat is niet 
zo bijzonder als je wellicht zou denken. De verschillen-
de tradities lopen in de periode van Sint-Maarten t/m 
Sinterklaas vrijwel naadloos in elkaar over.

Er zijn veel overeenkomsten tussen beide tradities. 
Sint-Maarten is de enige heilige, die bij zijn leven al hei-
lig is verklaard. De legende verhaalt, dat Martinus van 
Tours bij de stadspoort van Amiens aan een bedelaar 
de helft van zijn mantel schonk. In Limburg wordt het 
feest van Sint-Maarten uitbundiger gevierd dan het Sin-
terklaasfeest. Men houdt daar een optocht, waarbij de 
ruiter in de stoet een stuk van zijn mantel snijdt en die 
aan een ander geeft. Aan die mantel zitten lekkernijen. 
Geen suikergoed, maar voedsel waarmee men de win-

ter door kan: noten, druiven, appels en andere etens-
waren. De eerste liedjes gingen dan ook over dat soort 
lekkernijen. 11 november werd ook wel Schuddekorf-
dag genoemd. Binnen werd dan een korf met dergelij-
ke versnaperingen opgehangen. Iedereen die langs de 
korf liep, gaf daar dan een flinke duw tegen, zodat een 
deel van de inhoud er telkens uit vloog. Het gebruik van 
strooigoed tijdens het Sinterklaasfeest stamt hiervan af. 
Ook Halloween hoort bij de folklore in de periode, dat 
de dagen korter worden.

Eeuwen geleden was de verering voor Sint Nicolaas net 
zo belangrijk als de aanbidding van de maagd Maria. De 
jonge Nicolaas verliest al vroeg zijn ouders, wordt opge-
voed door zijn oom, de bisschop van Myra, die hij later 
opvolgt. Aan Sint Nicolaas worden een aantal wonderen 
toegeschreven. De bekendste zijn wel; het redden van 
de drie kinderen, die door een slager in stukken waren 
gesneden en in een pekelbad waren gestopt. Het door 
het raam werpen van geld voor de drie dochters, waar-
voor geen bruidsschat beschikbaar was. Het luwen van 
een storm door gebed en het redden van een kind uit 
heet badwater. Hij werd niet alleen de beschermheili-
ge van de zeevaarders, maar ook de patroonheilige van 
handelaren, dieven en prostituees.Het Sinterklaasfeest 
zit vol symbolen. De mijter werd vroeger alleen door de 
paus gedragen, later ook door de bisschoppen. De witte 
jurk en het koord (de singel) staan voor kuisheid. Mar-
sepein stamt uit de 17e eeuw en wordt vaak verwerkt in 
de vorm van een varken. Dit verwijst dan weer naar het 
varken van Freya, de Germaanse godin van de vrucht-
baarheid, de liefde en de wellust. Marsepein werd vroe-
ger aan geliefden gegeven. Kon je dat niet betalen, dan 
kon je ook speculaas geven. Chocoladeletters vinden 
hun oorsprong in de broodletters, die in middeleeuwse 
kloosterscholen gebruikt werden bij het leren schrijven. 
Na de les werden de letters opgegeten; ze zijn al te zien 
op stillevens uit de 16e en 17e eeuw. De Nederlandse 
fabrikanten van chocoladeletters, Droste en Verkade, 
hanteerden ten aanzien van de uitvoering van de
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chocoladeletters ieder een verschillende marktpolitiek. 
Letters met versieringen werden in de jaren 30 geïntro-
duceerd.

Vroeger werd er op de Dam in Amsterdam de Sinter 
Niclaesmarckt gevierd. Die duurde van de middag van 
5 december tot in de kleine uurtjes van 6 december. 
Er werden vooral lekkernijen verkocht, zoals de Sinter-
klaasmannen (taaitaaipoppen). Dit leverde protesten 
vanuit de Rooms-Katholieke Kerk op. Men hoorde geen 
heiligen op koek af te beelden.

Later protesteerden ook andere geloven tegen het lie-
derlijke feest. Het heeft nog twee eeuwen geduurd, 
voordat het een huiselijker feest werd. Pedagogisch 
werd er veel gedreigd. Later werd het wat lieflijker. In 
de twintigste eeuw werd het pas het feest zoals wij dat 
kennen.

In 1843 verschijnt het liedje “Zie de maan schijnt door 
de bomen”. Sinterklaas komt hierin niet voor. In 1944 
werd hier een variant op geschreven, die betrekking 
had op de situatie in de Tweede Wereldoorlog. In 1850 
verscheen “Zie ginds komt de stoomboot”; het eerste 
Sinterklaasliedje.

Zwarte Piet komt in verschillende landen in verschei-
dene gedaanten voor. In Frankrijk heet de knecht Père 
Fouéttard, de slager uit de legende met de drie kinde-
ren.

In Duitsland kennen ze Krampus. Beiden zijn vastgeke-
tend aan Sinterklaas. In Zwitserland kent men Schmutzi 

(viespeuk). Hij ranselde kinderen af en at ze op. Lang-
zaam zijn de knechten beschaafder geworden.

In 1850 schreef Jan Schenkman het boek “Sint Nicolaas 
en zijn knecht” en dat was de start voor ons huidige Sin-
terklaasfeest, waarin alle rituelen en gebruiken – die we 
ook nu nog hanteren – zijn beschreven. Voor de Eerste 
Wereldoorlog had de Sint één knecht. Na de Tweede 
Wereldoorlog kwam de Sint met een boot vol Pieten.

De hele lezing werd door Dorinde Smit Duyzentkunst 
gelardeerd met gedichtjes, liedjes, verhaaltjes en anek-
dotes. Bovendien liet ze een deel van de legendarische 
conference van Toon Hermans over ‘Sint Niklaas’ horen. 
Het is één van de weinige conferences van Toon Her-
mans, waarin consequent wordt gezeurd. Als je er naar 
luistert, weet je exact wat er komt, maar het blijft leuk. 
Uit een voorgedragen gedicht bleek ook Annie M.G. 
Schmidt de rituelen wel eens flink op de korrel geno-
men te hebben. Het gedicht van Jack van Hattum ‘Met 
z’n achten’, waarbij vier familieleden ten behoeve van 
het zelfde Sinterklaasfeest ieder een verschillend kop-
pel Sint en Piet bestellen, veroorzaakte enige hilariteit. 
Hetzelfde gold voor een verhaal van Simon Carmiggelt 
over een jongetje, dat door een aankoop van zijn moe-
der, door een winkel in Amsterdam in de gelegenheid 
werd gesteld om Sinterklaas een handje te kunnen 
geven. Dorinde Smit Duyzentkunst besloot de bijeen-
komst met het lied “Sinterklaas, wie kent hem niet” van 
Henk Westbroek, waarbij het refrein door de aanwezi-
gen uit volle borst werd meegezongen.

Tekst en foto’s: Willem Vlas.
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Dirk Swartsenburg was getrouwd met Annie Stiekema 
een oudere zus van mijn moeder. Zijn vader woonde 
in Durgerdam en was palingvisser met een Ransdorper 
botter op het IJsselmeer.

In de oorlogsjaren werd zijn vriend uit Amsterdam, die 
joods was, opgepakt. Van beroep was hij koperslager/
diamantair. Hij werd op het laatste moment uit de rij ge-
haald, omdat de Duitsers dachten iets aan de diaman-
tair te hebben. Hij werd in de wacht gezet op het Am-
fibisch Oefenkamp de Mok (AOK) op het eiland Texel.
Volledig onbekend met het eiland verveelde de man 
zich wezenloos en vroeg toestemming om een koperen 
huls te bewerken. Bij navraag, jaren later bij de jongens 

van het AOK, bleken de Duitsers te oefenen met buitge-
maakte Franse munitie.

Na nooit te zijn opgeroepen door de Duitsers, nam hij 
na de oorlog deze huls mee naar Amsterdam en gaf hem 
aan de vader van mijn latere ome Dick. Deze trouwde 
na de oorlog met Annie Stiekema en daardoor kwam hij 
jaarlijks op Texel. Ome Dick was namelijk gek op vissen 
bij Dijksmanshuizen.
Na zijn pensioen kwam hij dan ook op Texel wonen op 
de Beatrixlaan. Jaren later begon tante Annie te de-
menteren en ze dachten na over het rusthuis. Een groot 
probleem was dat hij graag knutselde. Bij zijn pensione-
ring kon hij al zijn gereedschap van Siemens Amsterdam 
mee naar huis nemen, als hij thuis nog een paar jaar 
voor Siemens wilde werken.

Ik had in die tijd Gravenstraat 29 gekocht om er een 
restaurant te beginnen. De gemeente vond dat Casino/
Question teveel overlast gaf en ze wilden begin jaren 90 
niet nog een restaurant in de Gravenstraat in het nieu-
we bestemmingsplan Centrum Den Burg.
Uiteindelijk werd dit een woonhuis voor later om er zelf 
te gaan wonen. In die tijd speelden de ouderdomspro-
blemen bij de familie Swartsenburg en zij wilden wel 
naar de Gravenstraat, mede om het schuurtje, waar hij 
met al zijn gereedschap een soort laboratorium maak-
te. Verder nam hij veel antiek mee want zijn moeder en 
oma hadden een kruidenierszaak in Durgerdam. Naast 
het gereedschap kwam ook de huls mee en die kreeg 
een ereplaats in de Gravenstraat. Alleen al het idee van 
‘gemaakt op Texel en jaren later terug op Texel’ maakte 
het cirkeltje rond.

Helaas was niet te achterhalen hoe de man heette en 
ook oom Dick kan ik het niet meer vragen, maar het is 
altijd wel een speciale huls voor ons geweest.

Tekst en foto: Ed Stiekema

Koperen huls van Texel

Een paar weken geleden las ik in de “Trouw”: Waarom 
bewaren we ook niet de ‘gewone’ oorlogsverhalen? 
Dit verhaal gaat over mijn vader, Okke Wielinga, van 
Friese afkomst.

Zeer gereformeerde familie in Leiden en oudste zoon 
van elf kinderen, geboren begin 1900. Heel streng op-
gevoed, want zijn vader was hoofdagent bij de politie 
in de negentiende eeuw, dus u begrijpt in een tijd die 
je je nauwelijks meer kunt voorstellen. Ik ben geboren 
in 1934 en was het eerste kleinkind van die familie en 

ik kreeg de voornaam van mijn grootmoeder Catharina 
(roepnaam Riny). Ik geloof, dat mijn moeder dat niet zo 
leuk vond, maar ze had geen keus.

Mijn vader was een zeer ernstige, stille en zwaarmoe-
dige man, daartegenover stamde mijn moeder van de 
Hugenoten af. Haar moeders familienaam was Taffijn. 
Ze had een heel ander karakter, open en vrolijk en ple-
zier hebben. In de oorlog heeft ze bewezen, dat ze alles 
kon en flink was. Ze had zelfs een leest om de schoen-
tjes een nieuw zooltje te geven. Nu zou ik nog wel eens

Bewaren?
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met mijn vader willen praten, maar hij is 71 jaar gewor-
den en ik ben op mijn 21ste het huis uitgegaan om op 
Texel te trouwen. Hij was een erg lieve man en heeft 
heel hard gewerkt voor zijn gezin. Als ik af en toe een 
dagje thuis was stond er altijd een boeketje bloemen 
voor me klaar om mee te nemen naar Texel.

Hij moet heel erg geleden hebben denk ik nu, want hij 
werd in 1939 met circa 800 andere jongemannen op-
geroepen voor de mobilisatie, bewaking en verdediging 
van de één km lange Moerdijkbrug over het Hollands 
Diep om de Duitse troepen tegen te houden.

Ook de spoorbrug moest bewaakt worden. Het was 
loopgraven spitten in weer en wind. Bij Dordrecht was 
de tweede linie.

Ze hadden een kampement en de jongemannen wer-
den her en der ondergebracht. Wat deden die jon-
gens na een dag hard werken? Ik stel me voor, dat ze 
‘s avonds naar een kroeg gingen om te kaarten en te 
drinken. Mijn vader heeft in zijn leven nog nooit een 
kroeg bezocht en geen kaartspel in handen gehad. Dat 
was ‘des duivels’.

Dus nu weet ik van mijn moeder waar de drie kussens, 
waar ik thuis altijd tegenaan keek, vandaan kwamen. Ik 
vind dit nu zo vreemd, dat mijn vader die kussens bij de 
Moerdijk uit verveling heeft zitten maken. De techniek 
was Smyrnawerk met Soedanwol. (zie bijgaande foto). 
Figuurzagen had hij daar ook geleerd. Ik heb hem later 
nooit meer zoiets zien doen.

In mei 1940 rukte het Duitse leger op vanuit het oosten 
in Brabant. Ze naderden de brug en er werden parachu-
tisten gedropt. 10 mei 1940 om drie uur ‘s nachts wer-
den ze wakker van een oorverdovend lawaai. Het geluid 
was afkomstig van een invasieleger Duitse jachtvliegtui-
gen Messerschmitts van de Duitse Luftwaffe. De luite-
nant van het bataljon, de heer Frans P. de Jager, was 

het eerste slachtoffer dat door een kanonschot dood 
neerviel. Ze gaven zich over na twee dagen. Duitsland 
had zo’n sterk leger en in Nederland was deze uitrusting 
er niet. Het zou veel te veel slachtoffers kosten als ze 
zich zouden verzetten. De Duitsers marcheerden naar 
Rotterdam en na het bombardement, met vele slacht-
offers, was er de overgave.

Ik was toen zes jaar, met twee broertjes van vier en drie 
jaar. Bij thuiskomst moest mijn vader verplicht voor de 
Duitsers werken in Duitsland. Hij was ambtenaar, maar 
dit weigerde hij en is vele jaren ondergedoken. Af en 
toe ging mijn moeder hem bezoeken en wij gingen dan 
mee.

Hij heeft in Sassenheim, Brabant en Utrecht gezeten. 
Van deze tijd weet ik niets en ik heb mijn vader niet 
gemist. Mijn moeder had een klein bedrag van de Ne-
derlands Hervormde Kerk ter ondersteuning om van te 
leven. Ik denk dat de Gereformeerde Kerk niets gaf en 
op dat moment waren mijn ouders zo teleurgesteld, dat 
ze hun lidmaatschap van de Gereformeerde Kerk heb-
ben opgezegd.

Later, toen mijn vader weer thuis was, ging hij soms 
op de fiets met stukken op zijn banden helemaal naar 
Schagen. Om het dikke ondergoed te ruilen bij de boe-
ren voor bonen, gerst en dergelijke. Hij was nog niet de 
straat uit of hij had een lekke band. Als hij na een week 
thuis kwam maakte mijn moeder roggebrood of sui-
kerbietkoekjes. Ze naaide alles zelf, want ondertussen 
groeiden wij en er was niets te koop. Ik heb wel eens 
een jasje gehad, gemaakt uit twee oude jassen.

Je liep voor gek (ik was wel een beetje ijdel). Niemand 
had meer iets. Eén ding heb ik vreselijk gevonden; dat 
mijn moeders witte trouwschoenen van satijn in een 
klein wonderkacheltje verdwenen om eten op te war-
men. In de hongerwinter was er geen voedsel van de 
gaarkeuken meer. Ik word nog misselijk van de geur van 
de tulpenbollen.

Ik stop nu en in een volgend blad zal ik vertellen, dat 
ik een half jaar weg moest naar een boer in Kampen, 
zodat mijn moeder een extra bonkaart had. Ik was toen 
elf jaar.

Riny Wielinga, 22 december 2019.
 

Foto: aangeleverd door Riny Wielinga.

(Haar ouders op de bank met rechts één van de smyrna-
kussens, die haar vader tijdens de mobilisatie maakte.)
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In vorige uitgaven van Leef-Tijd 
heeft u diverse verhaaltjes kun-
nen lezen uit ‘Effies Texels Grinne-
ke’ en ‘Twie is Tessels’. Voor deze 
twee boekjes zijn de verhaaltjes 
verzameld en opgeschreven door 
J.C. van der Pijl en van tekeningen 
voorzien door G.Q. Bruynzeel. Na 
deze uitgaves heeft Van der Pijl een 
derde boekje samengesteld on-
der de naam ‘De Leste’, maar dit is 
nooit uitgegeven. Ik kwam op het 
spoor van dit manuscript door Elly 
Heerschap, die was benaderd door 
de heer Jaap van der Kooi uit Ou-
deschild, die het in zijn bezit heeft. 
Van der Pijl zelf is overleden maar 
na enig speurwerk kreeg ik zijn 
dochter te pakken die na overleg 
met haar broer toestemming gaf 
om deze verhaaltjes met u te de-
len. Hieronder dus een greep uit 
deze nooit gepubliceerde, derde 
serie echt Texelse anekdotes. In de 
hoop dat u ervan geniet,

Riet Veenendaal 
 
De Hoestende Schapen
Piet van der Star heeft een twintig-
tal schapen lopen op het land gren-
zende aan de laatste woningen van 
Oudeschild, aan de West dus. Dirk 
Krijnen die daar woont zegt tegen 
Piet: “Piet kèi je die rot skéépe fon 
je niet erris opruume? Ze hoeste en 
ze kroche maar, dot ik doe gien óóg 
dicht! Denk ik net in sléép te fòòlle, 
begint naast me Cor weer te hoes-
te! Zo bluuf je on de gang!” Piet: 
“Déér ruum jee Corrie toch òk niet 
foor op?”

Het Nuwwejaar
Boer: “Ik ben bliêd dot het nuwwe-
jaarwèènse ferbee is. De hééle fa-
milie opsocht mon. Op ‘t lest foel je 
je net zó’n likstiên!”

Zo Mager
Boer vraagt aan z’n knecht die pas 
verkering heeft: “Is ze net zó mager 
os d’r zuster?” Knecht: “Welninnit! 
Ja, die zus is wel zó mager, dot os 

ze d’r uutklééd er meer op de stoel 
hangt os dot er te bèèd leid!”

De Parachutist
Boer: “Hoeveul keer bè j’ol spron-
ge?” Para: “Wel zo’n duizend keer, 
denk ik.” Boer: “Hoe vaak moet je 
nôw nag springe fóór je het zonder 
zo’n skerrem ken?”

De Pruimebomen
Een oude baas had een zestal 
pruimebomen gekocht en zei tegen 
z’n getrouwde dochter “Het moe-
ten hele beste zijn! Jullie kunnen 
er ook wel twee krijgen.” Zo’n vijf 
jaar later had er aan geen van beide 
boompjes ook maar één pruim ge-
hangen. De schoonzoon wist raad. 
Hij kocht 2 kg mooie pruimen, die 
met oneindig geduld en groen ga-
ren in de bomen werden geknoopt. 
Toen de oude baas weer aankwam 
zei de dochter “Kijk eens Pa wat een 
mooie pruimen we toch hebben!” 
Pa stond versteld, reed meteen te-
rug naar huis, pakte een zaag en 
zaagde kwaad zijn vier boompjes 
om.

Verslapen?
Boer tot knecht ‘’Hèèw je je fersléé-
pe Gerrit?” Gerrit ‘’Ninnet. Ik wos 
alleen niet wakker worre!”

Het Ongeluk
Aan boord van een Texelse kotter 
raakte een opvarende zo lelijk met 
zijn vinger bekneld dat het vinger-
topje werd afgeknepen en in z’n 
handschoen zat. De schipper: “Kees 
haal er is gauw wot ies in een zak-
kie!” Hierin werd het topje bewaard 

en er werd onmiddellijk koers gezet 
naar Den Helder. Chirurg in ‘Gemi-
ni’: “Wat heeft U in dat zakje?”
Varensgezel: “Me fingertoppie!” In-
eens lag het hele operatieteam slap 
van het lachen. Op het zakje stond 
namelijk: ‘Fijne vleeswaren van Uw 
eigen slager!’

De Beroemdheid
Henny Kok stond bekend als de 
Texelse kruidendokter en kwam 
regelmatig voor de radio of TV. Op 
een dag werd een prachtige Volvo 
aangeschaft waarmee moest wor-
den proefgereden. “Ga je mee naar 
Den Burg een paar boodschappen 
doen?” vroeg hij zijn schoonpa. 
Toen de boodschappen waren ge-
daan zei Henny “Ik moet nog even 
tanken hoor.” De pasjes waren net 
in zwang dus gebruikte hij z’n pasje, 
tankte en reed weg. “Moet je niet 
betalen?” vroeg Pa. “Nee hoor, sinds 
ik zo beroemd ben hoef ik niet meer 
te betalen”, was het antwoord. On-
derweg knipperde elke tegenliggen 
met z’n licht. Henny begreep dat 
hij met ‘groot licht’ reed, maar wist 
nog niet wat hij daar aan moest 
doen. Thuis zou hij wel eens in de 
boeken kijken. “Je ziet zeker wel hoe 
beroemd ik ben hè? Iedereen groet 
me”, zei Henny. Thuis gekomen zei 
opa tegen oma: “Ik geloof waarach-
tig dat die Kok beroemd is. Iedereen 
groet hem. En betalen hoeft hij ook 
al niet meer!”

De Fantasten
In de vijftiger jaren werd het huis-
vuil van Den Helder op de Noord-
zee gedumpt met gevolg dat veel 
verontreiniging, vooral plastic, op 
het Texelse strand terecht kwam. 
Het was zo’n ravage dat de vissers 
in de buurt van de stort, moesten 
stoppen met vissen om hun netten 
niet vol rommel te krijgen. De tijd 
van wachten tot het vuil wat was 
weggedreven werd dan bekort door 
het zoeken van contact via de radio. 
Helderse visser: “Ik had laatst wel 
zo’n verschrikkelijk grote ham

‘Opdat ze niet verloren gaan’



in mijn net, wel 80 cm lang. En hij 
smaakte nog best ook.” Texelse vis-
ser: “Wee viste leste een driepits 
gosstel op en olle drie pitte brondde 
nag” Helderse: “Nou lieg je toch wel 
een beetje zeker?”
Texelaar: “Ja, dos waar! Os jee nou 
de helleft fon die ham of doet, doe 
ik twie pitte uut!”

De Weetal
Een Texelaar stond vol verbazing te 
luisteren naar iemand die het alle-
maal zo ontzettend goed wist. Texe-
laar: “Jee komt zeker uut het Wes-
te?” Vreemdeling: “Inderdaad!” 
Texelaar “Docht ik ol! De wijze 
kwamme immers uut het Oóste!”

Stand – Één tegen Één
Piet Vlaming zit met een kennis in 
een bootje te vissen op het Wad. 
Plotseling moet de vriend niesen, 
waardoor z’n gebit te water vliegt. 
Piet die het ziet gebeuren pakt snel 
zijn eigen gebit uit de mond, spoelt 
het af in zee en doet alsof hij het net 
van zijn hengel haalt. Piet “Kiek er is 
of dut him is!” De man stopt het in 
de mond en zegt “Nee. Post niet”, 
en smijt het gebit terug in zee!

Bij de Kapper
Kees van Corry had in Amsterdam 
even gelegenheid om naar een kap-
per te gaan. Kapper “Hoe had U 
het willen hebben meneer?”, en hij 
noemde daarbij een reeks mogelijk-
heden op waarvan Kees geen flauw 
benul had. Kees “Ut ken mee niet 
skele wot j óllegaar doet kapper, os 
je maar beneje de vijf gulde bluuft.”

De Verkiezingen
Het is nog niet zo lang geleden dat 
het stemmen van bijvoorbeeld een 
lid voor de Tweede Kamer geschied-
de met een rood potlood. Op een 
lange lijst met de namen van de di-
verse partijen werden daaronder de 
kandidaten vermeld. Voor de naam 
van de gewenste persoon kon men 
dan één in een zwart vierkantje ge-
legen blanco cirkeltje rood kleuren. 

Ook Antje uit ‘Het Gesticht van Wel-
dadigheid’ bracht haar stem uit. Op 
een gegeven moment merkte een 
van de commissieleden dat Antje 
nog steeds in het hokje was. Hij riep 
“Ben je nog niet klaar Antje?” Antje: 
“Nag ientje hoor. Don benne ze olle-
gaar rood!”

Waar of niet Waar
Twee boeren zitten in De Linde-
boom. Boer uit De Waal: “Doe ik 
fonochte fon huus gong, wos de 
Weelderweg klisdeurnot! Doe ik on 
De Burreg kwom wos de street deer 
hortstikke dróóg.” Andere Boer: “Ja, 
‘t ken raar lóópe. Ik ree er is mit twie 
peerde foor de kor in de Grie, en het 
iêne peerd wos zeiknot fon de rege 
en het aare peerd ortdróóg.”

Eitje Tik
Een koger is met een collega in de 
Muy te éi soeke’ en ze vinden een 
nest meeuwe eieren. De Koger tikt 
een ei stuk tegen z’n voorhoofd en 
slurpt het naar binnen, terwijl z’n 
vriend roept: “D’r sit een kukel in!!! 
D’r – sot – een – ku – kel – in!” Ko-
ger: “Hod ie maar Piêpe moete!

De Erwtensoep
Kees en Kneelie uit De Koog zitten 
aan de erwtensoep. Het smaakt 
heerlijk! Kees: “ik lust nag wel een 
beetje. Meike neem ók nag wot.” 
Knellie: “Néé, ik hèèw genog.” Kees: 
“Toe Kneel, neem jee nôw òk nag 
wot. den kèi’je fonééved in bèèd te-
mééste antwoord geve!”

Een fervent Jutter
Rikus was een fervent jutter. Na een 
stranding had hij het geluk van z’n 

leven. Hij vond op het strand een 
zakje met zilverlingen. Loslippigheid 
van één van z’n kinderen was de 
oorzaak dat de buren het ook aan de 
weet kwamen. Uit een soort jaloe-
zie waarschuwden ze de schout in 
Den Burg. Die kwam met z’n hulpjes 
en vroegen Rikus waar hij het zilver 
had gelaten. Rikus weigerde het te 
zeggen en werd daarom meegeno-
men naar Den Burg, waar hij in het 
cachot werd opgesloten. Pas als hij 
vertelde waar hij het geld had ver-
borgen zou hij vrij komen. Het enige 
contact wat hij met z’n vrouw Mar-
retje had was zo nu en dan een kort 
briefje, Rikus begreep wel dat zijn 
berichtjes onder censuur stonden 
en schreef:

Beste Marretje
Denk er om dat je niemand in de 
tuin laat. En zeker niet om te spit-
ten.
Gegroet Rikus

De volgende morgen kwam de 
schout met al zijn knechten, en ze 
hadden de hele dag druk werk om 
de tuin omgespit te krijgen. Maar 
vonden niets!

Een week er na schreef Rikus aan 
Marretje:
“Ik denk dat de hééle tuun omspit is. 
Je ken nôw wel beginne mit saaje!”
Gegroet Rikus

Effies Uutblaze
Een oude baas van tegen de negen-
tig is op het kerkhof bezig met het 
opknappen van zijn vrouw’s graf. 
de jaren beginnen echter te tellen, 
en hij neemt daarom plaats op een 
grafsteen om ‘effies uutteblaze’. 
Ondertussen komt een jong moe-
dertje met haar vijfjarig dochtertje 
het kerkhof op. En moeder had haar 
dochtertje verteld dat onder de zer-
ken oude mensen, die dood waren, 
lagen te rusten. Het meisje die het 
oude baasje op de steen ziet zitten 
vraagt hem bij het passeren “Bè je 
der effies uutkomme?”

  



‘Ik heb ‘t. Ik heb ‘t!’ Met een grote brul kwam Neel-
tje bee Aafie binneguule, ‘n pepier swiepend in d’r 
hònd. Ik hèèw ‘t fòn Sieme zellef kreege. Dut is ‘t 
stik wòt ie foordrage heb op Amelònd.
Skuuf effe ‘n entje op, dòn gaan ik ‘t foorlese. Luus-
ter:

‘t Is òl puur zon tiêd leeje dòt de mònne sater-
dagsééves bee ome Jòn in ‘t café oppe have, in d’r 
opgnapperse goêd om ‘n borreltje ginge, wònt ‘n 
hòssebòssie dòt ging d’r ôltied wel in.

Dòt wòs mééstes de òfsluuting fòn de week. Òl-
lemòn wòs ‘r.

D’r zatte visserleu, skippers net zó goed òs de smit 
sjssst Hònnes de Sisser, timmerleu en Jan fòn de 
bakker. Hee hòd ‘r ôl puur wòt hòd en wòs lacherig 
en luud. ‘t Wòs déér òltóós bòr gezellig saterdags.

Doe kwam opiêne Jannes Suur ok nag ònzette. De 
mòn is bang en beeglovig. Gien mêns die him d’r 
bee wow, maar hee bòrst fòn ‘t geld en dòt was 
soms puur makkelijk òs je wòt krap kwam te zitte. 
‘t Héle dorp hòd ‘n hekel òn him maar kon eigelijk 
niet bute him.

Hee wòs sien eige ‘n slag in de rondte skrokke, zo 
vertelde-n-ie, wònt hee hòd ‘n swòrte kòt siên: 
‘maar ‘k hèèw effies wacht dòttie vort wòs’. Dòn 
kon dòt béésie sien pôd niet kruise, hòttie dòcht. 
Ja, Jannes wòs echt bang foor spoke en hekse en 
zoksewòt meer.
‘In iêne wòs de kòt deur de muur hene ferdwene’, 
seit-ie nag. Iederiên hield se eige in maar de jonge 
bakker lag bijna dubbel. Ha ha ha ha!!!!! ‘Jannes 
het spoke siên, riep-ie gierend en doe hòd Jannes 
ok nag seid, dòt ‘t puussie deur de muur fòn tante 
Jònsie d’r huussie gong en dòt ‘t déér na zwavel 
stonk?

Dòt pikte Jan Sieme, de bakkerszoon niet. Tante 
Jansie beskuldige fòn hekseree? ‘Hee, sûre, riep 
ie, hèèw jee ôllien maar ‘t puussie fòn mien tante 

siên? Dòt bééssie toch gaat òltóós deur ‘n kiertje 
fòn ‘t opestaande zeeraampie? Òs ie aans weer na 
bute komt mag je ‘m best wel effe aaie en kroele’!

Jannes wòs òs de dóód fóór hekse.

Hee hòd òl d’rs ferteld dòt ‘weerhekse’ ‘t òlderer-
regste ware. Die zorrege fóór storm en mist en nag 
veul meer ellende. Die gane met ‘n tobbe over de 
Zeujerzéé. Die wijve kenne gruwelijk tovere’.

Jan Sieme overskrééuwde him en riep: ‘Fare in ‘n 
tobbetje, dò’s toch kienderspel. Ik faar met gemak 
met de deegtrog fòn mien ouwe vaar fòn Wierin-
ge na Skil’. Effe wòs ‘t stil en doe borst iederiên in 
lache uut. Ha, ha-ha-ha- -----

‘Sjssst, dò’s naggeres mònnetaal’, riep Hannes de 
Sisser.

Jannes wier woest. ‘Ik wil wedde met jow, mòn-
netje, dòt je dòt niet haalt. Ik geef je fijftig gouwe 
tientjes òs jee ‘t wel redt. So niet, dòn krig ik dòt 
bedrag fòn jouw.’ Jan Sieme wier kollem, dòcht 
effe na en see: ‘Foor die tientjes doen ik ‘t niet, 
maar wel foor jow boerdereetje achter ‘t twiede 
sképeweidje. Òs ik ‘t niet haal, dòn krig jee ôl mien 
spaarcente’.

‘Sjssst, je bent niet goed bee je hóófd’, riep de 
smid.

‘Die cente hèèw je toch nodig fóór je eige brulloft’, 
riep Klaas fon Moppie nag, maar Jannes skreeuw-
de over òlles hene: ‘Ònnome! Dòt liekt mee ‘n héél 
best plòn en jullie òllegaar benne mien getuige’.

Aaredaags suusde-n-t laans Skil. De mênse hòd-
de-n-t ‘r maar over en se hòdde-n-r maar ‘n swéér 
hóófd in, behòlleve Jannes én de jongste zeun fòn 
J.P. fònzellef.Jannes wreef sien eige in sien hònde; 
hee wòs zeker fòn de winst. Jan Sieme dòcht ‘r niet 
òn om op
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te geve. Sien ouwe vaar J.P. fond ‘m maar ‘m stom-
me zak en sien verloofde Antje liep de godsgònse 
dag te graaie. ‘Doên ‘t toch niet, doên ‘t toch niet 
skòt, smeekte se.
Aans verzuup je nag en dòn bluuf ik òliênderig 
over zonder vreejer’.

‘Nunnik meis, sei Jan Sieme, die deegtrog is ‘n héle 
beste plòtbodem, waterdicht en ie leit lekker vòst 
in ‘t water. Dòt stikkie fòn De Oever na Skil ken ik 
wel drome.
‘k Ben déér ôl vaak genog weest met de skuut fòn 
oppa West. Luuster lieve skòt, na dut tochie hèèwe 
wee ‘n huus om in te weune’!

Jan Sieme wachtte op goed weer.

Hee hòd de mònne fòn de reddingbóót òl puur 
lope klieme deur daags zakke met koek te brenge. 
See sowe zorrege foor de overtocht na Wieringe 
en oppe terugweg sowe se ‘n óógie in ‘t zeil hou-
we.
Dòt wòs foor mekaaar.

Fòn oppa West fòn de TX 66 hòd ie hóórd dòt ‘t de 
kommende dingesdag ‘n puikbeste dag wòs foor 
de reis. ‘n Oóstelijk wiendje, ‘n kòllem zéétje en 
‘n heldere lucht met ‘n paar skéépewollekies. Echt 
eendekukeltjes weer.

‘t Wier dingesdag.

Doe oches vróóg ‘t bróód klaar wòs maakte Jan 
Sieme sien stikkezak klaar en nam ‘n gróte fles wa-
ter mee.
Doe oppe have òn en met de reddingbóót na de 
Oever.
Trog te water, drie roeispane d’r bee in en ‘n ééu-
wig gróót bakkershemd fon ome Dirrek.
Twie spane om te roeie en ientje òs ‘n mòst.
Met ‘n gunstig wiendje in de rêg kon-ie ‘t hemd òs 
zeil òn die spaan vòstknope.
De spaan achter sien rèèg klemd tusse twie bòl-
lekies en twie bezemsteele d’r deurheene bóórd 

en vòstskroefd. ‘t Hemd kon déér dòn òn! Dòt kon 
best welderes gaan lukke!

Hee fertrok kòllem roeiend met de navloêd en teu-
ge de tiêd dòt de fóórêb deurkwam wòs Skil òl in 
‘t zicht.
D’r stinge ‘n bonk mênse te brulle, te singe, te 
zwaaie, te dònse.
De kienders liepe met vlaggetjes en Jan Sieme kon 
‘t singe ôl hore.

‘t Wòs werkelijk ‘n pracht! Olle mênse ware bliêd.
Bliêd dòt ie ‘t haald hòd en Jannes niet hòd wonne.
Antje, lachende met ôl heur witte tònde blóót 
sting oppe steiger.
Wòt ‘n prachtie dag foor ‘t héle dorrep.

Nah, en ‘s éves netuurlijk ‘n gróót féést in ‘t café 
fòn ome Jan. ‘t Café puulde uut.
Ome Jan had ‘r op rekend.
Ôl met ôl ‘n gróót féést, dòt snappe jullie zeker wel.
En aaredaagsoches pòs met ‘n swéér hóófd te bêd.

En weeks déérop ôl ‘n gróte brulloft in ‘t boerde-
reetje. Òllemòn hod meehollepe om de troep d’r 
uut te halen en ‘t hillegaar skóón de maake.
Doe ‘t féést losborst wòs iederien bliêd en tevreje.
Ome Jòn hòd ‘t er maar puur drok mee maar wòs 
bliêd met de klondisie.
Maar Jannes Suur zòt erreges achter ‘n tuunwôltje 
skijtbenauwd en strontsiêk wegdóke.
Hee sag grééuw fòn ellende! Hee dòcht maar ôl-
deur dòt:

Òs Jan Sieme zoks kon prestére,
dòt ie dòn wel fòn ‘n héél gróót en
machtig tovenaarsgeslacht komme most.

Aaf slaakte ‘n zucht fòn verlichting. Wòn wòt wòs 
dòt òllegaar goed òflópe.
‘Ik ben bliêd dot Jòn en Ònnie ‘t só goed troffe hè-
èwe, fiend jee ok niet

Neeltje
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Oosterend telde in de naoorlogse jaren tal van dorps-
figuren die de kleine dorpswereld kleurden. De mees-
ten daarvan woonden hier hun hele leven en vielen 
op door merkwaardig uiterlijk en gedrag. Een enkele 
echter was teruggekomen op het eiland na een arbeid-
zaam leven aan de overkant. Maar allen hadden, zoals 
overigens bijna iedereen, een bijnaam die hen onder-
scheidde van dorpelingen met dezelfde voor- en/of 
achternaam.

Iemand van de tweede categorie was ‘de Freule’. Juf-
frouw Kuiper -je mocht haar geen ‘mevrouw’ noemen – 
was teruggekeerd naar haar geboortedorp, waar ze eni-
ge jaren samen met haar eveneens ongetrouwde broer 
‘Blauwe Jan’ in dat grote donkere hoekhuis woonde. Er 
werd gezegd dat zij ergens in den lande directrice was 
geweest van een tehuis voor gevallen meisjes. Dat zij 
de Freule werd genoemd klopte helemaal met wat ik 
me als kind indacht bij het begrip ‘deftig’. Ze sprak geen 
Tessels maar een soort Hooghaarlemmerdijks en voor 
zover ze buiten kwam droeg ze lange wijde gewaden 
en buitenissige sieraden . Ze was daarbij mooi van le-
lijkheid -oogleden, wangen, lippen, onderkin, de mond 
-alles hing en was bedekt met grote ouderdomsvlek-
ken. Het haar was van een onbestemd grijs en piekte 
onderuit een gehaakte omslagdoek. De Freule kwam 
niet veel buiten. Mijn vriendje en ik deden wel bood-
schappen voor haar, om een of andere reden staken 
wij in haar ogen gunstig af bij de overige ‘onbeschaaf-
de’ dorpsjeugd. Binnenshuis bleef ze bijna de hele dag 
gekleed in een eeuwenoud peignoir, scharrelde rond 
tussen de manshoge sanseveria’s in grote koperen 
potten en sleetse donkereiken meubels op zoek naar 
iets wat ze vergeten was. Het was er vol met beeldjes 
van porselein, stoffige boeken en prullerige herinne-

ringen aan haar betere jaren. Vaak lag zijn nog in bed 
-”ze moest van de artsen veel rusten”- en werden wij 
aan haar sponde ontboden om haar visies op mens en 
maatschappij te vernemen en haar boodschappen te 
noteren. Het was op een spannende manier griezelig 
en dat het er vies was zagen onze kinderogen niet. Wel 
zagen wij er boeken en afbeeldingen en die pasten bij 
onze W.G. van der Hulst-fantasie. Eén van die afbeel-
dingen -ik weet echt niet meer wat de voorstelling in-
hield- bracht zij op een dag in vol tenue bij mijn vader. 
Eén van zijn vele zakelijke activiteiten was inlijstwerk 
en de Freule vroeg hem die plaat van een keurige lijst 
te voorzien. Na een uur van diepzinnig overleg had zij 
haar keuze uit de lijsten in voorraad gemaakt. Bremer 
was immers net als zij kunstzinnig aangelegd en had de 
betreffende afbeelding breeduit geprezen, dus had ze 
alle vertrouwen. Vader schoof de opdracht eerbiedig 
op de stapel lijstwerkopdrachten van het gewone volk. 
Over een week zou het werk geklaard zijn. Het was een 
drukke week geweest en in een paar late avonduurtjes 
had vader zich door dat inlijstwerk geploegd. Ook de 
opdracht van de Freule was gedaan

maar niet geheel tot zijn tevredenheid. Hij vond het zelf 
wat slordig. Toen hij juffrouw Kuiper het resultaat liet 
zien, merkte zij zijn aarzelend gedrag op en keurde zij 
het dan in alle toonaarden af . “Bremer, wat valt me 
dat van u tegen! Dit prutswerk kan ik absoluut niet ac-
cepteren.” De reactie was sterk overdreven maar vader 
nam het werk terug en beloofde het over te doen en 
dan perfect. De Freule knikte hooghartig en schreed 
ontevreden huiswaarts. De volgende week was nog 
drukker geweest en vader was helemaal niet aan het 
inlijsten toegekomen. Toen de winkelbel rinkelde en 
vader de Freule voor de toonbank zag wachten reali-
seerde hij zich zijn tekortkoming. Hij had echter geen 
zin het werk nog een keer te doen, zowel de plaat als de 
bezitster stonden hem op dat moment tegen. Om die 
reden besloot hij van tactiek te veranderen. “Juffrouw 
Kuiper! Nu moet u eens zien!” Met een triomfantelijk 
gebaar trok hij het onveranderde werk uit een lade en 
hield het haar met gespeelde trots voor. De Freule zette 
haar lorgnet op en bestudeerde het resultaat nauwge-
zet. “Dit is toch wel een groot verschil met vorige week, 
dat zult u onderkennen.” Zij sloeg in grote bewondering 
haar handen samen en sprak gelukzalig haar intense te-
vredenheid uit. “Bremer, wat knap! Ik wist het, u kunt 
het! U bent een kunstenaar!” En dit keer liep ze met het 
kunstwerk onder de arm overgelukkig huiswaarts. Jam-
mer dat ik me niet herinner wat die afbeelding voor-
stelde.

Ingeleverd voor de verhalenvertelmiddag 2012 van het 
Texelfonds door Aris Bremer
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Op 6 april 2020 organiseert Seniorenvereniging Texel 
de traditionele Paaslunch. Deze keer heeft het be-
stuur weer gekozen voor een gecombineerd pro-
gramma op Vakantiepark De Krim.

09.30 – 10.00 uur Ontvangst met koffie en gebak
Er worden twee kopjes koffie of thee per persoon 
geserveerd, waarbij u tevens kunt genieten van een 
heerlijk gebakje

10.00 – 12.00 uur Combinatieprogramma 
De indoor midgetgolf op Vakantiepark De Krim heeft 
een glow in the dark effect; de holes, muren en obsta-
kels geven licht in het donker.
De 18 holes midgetgolfbaan staat geheel in het te-
ken van de onderzeewereld. Een rondje midgetgolfen 
duur ongeveer drie kwartier.

Voor leden van de Seniorenvereniging is er van 10.00 
– 12.00 uur tevens een bowlingbaan gereserveerd. Op 
een bowlingbaan kunnen acht personen tegelijk spe-
len.

12.30 – 14.00 uur Lunchbuffet
Na het combinatieprogramma staat er voor de leden 
van Seniorenvereniging Texel een lunchbuffet klaar in 
één van de restaurants op Vakantiepark De Krim.

De bijdrage voor deze Paaslunch bedraagt € 10,00 per 
deelnemend lid. Voor de Paaslunch kunt u zich aan-
melden bij Guusje Witte via e-mail: fransenguus@kp-
nmail.nl telefoon 0222-314171 / 06-44818097.

In verband met de planning zou het fijn zijn indien u 
uw aanmelding voor 23 maart 2020 kunt doorgeven.

Betaling
U ontvangt geen aparte rekening meer. Zodra Guusje 
Witte alle benodigde gegevens heeft genoteerd, kunt 
u het verschuldigde bedrag overmaken op bankreke-
ning NL81 RABO 0307893766, onder vermelding van 
‘Paaslunch’.

Pas als uw betaling binnen is, is uw aanmelding defini-
tief. Vergeet u bij de betaling de gewenste vermelding 
door te geven, dan wordt uw betaling niet herkend. En 
zit er voor de penningmeester niets anders op dan het 
bedrag terug te storten.

De mogelijkheid tot terugvragen van betaalde bijdra-
gen in verband met ziekte of verhindering blijft be-
staan. Mits deze uiterlijk 48 uur vóór aanvang van de 
activiteit is aangevraagd bij Guusje Witte.

Willem Vlas

Aanmelden voor de Paaslunch 2020

In november startte de Kookcursus voor mannen en 
ook deze keer was het weer een succes.

Onder leiding van José Huisman maakte de groep van 
twaalf mannen kennis met de basisprincipes van het 
koken.

Gerechten die je makkelijk thuis kunt maken stonden 
op het menu, onder andere bloemkoolsoep, spruit-

tjesstamppot, appelcrumble, kruidige kippendijfilet, 
couscous salade.

“De inzet die de mannen tijdens de cursus toonden 
was geweldig. In de keuken ontpopten ze zich als zeer 
sociale én leergierige kookmannen. Ze hielpen elkaar, 
hadden samen plezier als een gerecht dat moeilijk 
leek toch gelukt was, maar durfden ook kritisch te kij-
ken naar en te proeven van elkaars gerechten.”

Het was elke cursusavond een gezellige drukte in de 
keuken van de OSG.

José verzorgt al vele jaren op enthousiaste en crea-
tieve wijze de Kookcursussen voor mannen, in samen-
werking met Texels Welzijn.

Heb je interesse, dan kun je contact opnemen met 
Texels Welzijn.
Bij voldoende animo volgt er wellicht nog een kook-
cursus in 2020.

Cobie Daalder

Mannen achter de pannen
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In de supermarkt zoek ik in de diepvries naar spinazie, 
maar stuit op doosjes minipizza’s. Pats, ik ben meteen 
terug in de tijd toen mijn moeder nog leefde.

Het lampje van mijn antwoordapparaat knippert. Ik klik 
het aan en pak alvast pen en papier. De stem van mijn 
moeder (86) klinkt zoals verwacht uit het toestel.”Jaha, 
met mij. Je bent zeker weer naar yogo?” Ze zegt het stee-
vast verkeerd, want yoga blijft iets wereldvreemds voor 
haar. Yogo kent ze van de yoghurtdrank die ze graag lust, 
vandaar.

“Hier is het boodschappenlijstje”, zegt ze. Geroutineerd 
somt ze op dicteersnelheid haar benodigdheden voor die 
week op. Daarbij geïnspireerd door de folder van de su-
permarkt die elke maandag bij haar in de bus valt. Mijn 
moeder, nog stammend uit een volstrekt telefoonloze 
tijd, is er stiekem trots op dat ze met zoiets nieuwerwets 
als mijn antwoordapparaat kan omgaan. “Koffiemelk, 
een grof brood, een half krent, een ons boterhamworst. 
Thee ... je weet wel, van die one zakjes.” Ze spreekt dit 
oer-Hollands uit als óóne. Ik weet het inderdaad, ze be-
doelt de zakjes voor één kopje thee, one cup staat er op 
het doosje. Zuinig doet ze met zo’n zakje zelfs de hele 
dag. Als ik het op het aanrecht in een kopje zie staan gooi 
ik het gauw in de vuilnisbak en roep dat een oud theezak-
je ongezond is. Ze knikt braaf, maar blijft het doen. Wat ik 
dan ook wel weer leuk vind, die bejaarde eigenwijsheid.

“Frisdrank, een halve bloemkool... neem zelf maar de 
andere helft ... soda, groentesoep, mieniepiezaas...” Op 
zondag kookt ze nooit, dan eet ze tot mijn gruwel dro-
ge soep uit een pakje en zo’n minipizza. Terwijl ze haar 
zeven kinderen vroeger op het hart drukte genoeg vita-
mientjes te eten!

“Een rol pepermunt, schuursponsjes, zoetjes, koek ... 
niet van die kleine, hoor!” Sinds ik zelf op mijn choles-
terol moet letten, koop ik voor mijn moeder automatisch 
ook kleinere koekjes. Daar is ze echter niet van gediend. 
Zoetjes in de koffie, maar daar hoort wel een flinke koek 
bij. Ze komt uit Oudeschild en daar eten ze altijd grote 
koeken! Ze sluit het lijstje af met het bijna frivool klinken-
de: “En een blikje cocktailworstjes.”

Het is even stil. Dan zegt ze een beetje onzeker articu-
lerend: “Enne, bel-te-goed... Kan ik dat eigenlijk ook 
gebruiken? Het is in de aanbieding en nou ja... kijk zelf 
maar.” Later leg ik bij haar draaischijftelefoon uit waar 
beltegoed voor is. We lachen er smakelijk om en nemen 
nog een koek. Een grote.

Ingeleverd voor de verhalenvertelmiddag 2012 van het 
Texelfonds door Marianne Witte

In iets gewijzigde versie gepubliceerd in Margriet Goud 
voor uw brief maart 2012

Het is in de aanbieding
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Heeft u wel eens gehoord van Frans van Astro? Ik tot 
voor kort niet. Frans is een redelijk bekend medium 
en hij voorspelt de toekomst aan de hand van tarot-
kaarten. Dat deed hij op Astro TV, een paranormaal 
programma dat tot voor kort ‘s nachts werd uitgezon-
den. Tarotkaarten, horoscopen, leuk maar ik geloof 
daar allemaal niet zo in. Ik sprak Frans onlangs tijdens 
een reünie van mijn lagere school. Frans bleek name-
lijk een oud klasgenoot van me te zijn. Hele leuke vent, 
absoluut niet zweverig. Hij voelt dingen aan en stelde 
een paar rake vragen aan me. Ik was werkelijk waar 
verbluft maar toch niet voldoende om erin te geloven.

Bijgeloof
Ook bijgeloof gaat er bij mij niet in alhoewel mijn moe-
der haar uiterste best heeft gedaan om dat mee te ge-
ven. We mochten thuis geen messen over elkaar leggen 
want dan krijg je ruzie. Suiker morsen brengt geluk, zout 
daarentegen ongeluk. Onder een ladder door lopen was 
uit den boze. Misschien neemt u net als ik bijgeloof met 
een korreltje zout. Ik schat in dat de meeste mensen 
niet bijgelovig zijn omdat het irrationeel is. Maar toch... 
toch nemen veel mensen het zekere voor het onzekere. 
Zo daalt het aantal geboekte vliegtuigvluchten aanzien-
lijk op vrijdag de dertiende. En wie heeft er nooit iets 
afgeklopt? Bijna iedereen denk ik.

Geloven in nepnieuws
Wat we geloven wordt niet alleen bepaald door ons 
verstand. Ons gevoel speelt ons behoorlijk parten. Zelfs 
al vinden we bijgeloof nonsens, dan nog vinden we het 
moeilijk om het helemaal naast ons neer te leggen. Dus 
toch maar even afkloppen of om die ladder heenlopen.

Zo is het ook met nepnieuws en pulpnieuws. Bij nep-
nieuws (fake news) gaat het om verzonnen berichten 
bedoeld om de publieke opinie te beïnvloeden. Nep-
nieuws wordt meestal ingezet om politieke redenen. In 
Amerika speelt dat nogal eens rondom de presidents-
verkiezingen. De tegenstander zo slecht mogelijk af-
schilderen, blijkt een prima strategie. Ook pulpnieuws 
doet het goed. Met spectaculaire koppen boven de 
artikelen worden mensen verleid om verder te lezen. 
Hoe meer mensen doorklikken, hoe meer adverten-
tie-inkomsten. Wij Nederlanders zijn er gek op. Terwijl 
een kop als ‘Vrouw bevalt van baby van 11 kilo’ niet erg 
geloofwaardig overkomt. Toch willen we daar meer van 
weten.

Ook de satirische nieuwssite de Speld doet het goed. 
Onder de slogan ‘Uw vaste prik voor betrouwbaar 
nieuws’ brengt de Speld nieuws als humor. Bedoeling 
is om zaken op de hak te nemen. Zo berichtte de Speld 
over de oprichting van de partij tegen de burger en 

publiceert het artikelen als ‘armoede steeds eerlijker 
verdeeld’ en ‘Rutte dreigt met visie’. Helaas heeft niet 
iedereen door dat het om satirisch (nep)nieuws gaat.

Krantenkoppen moeten prikkelend zijn
Sensatie nieuws, berichten over politieke missers en 
berichten die bevestigen wat we toch al dachten, spre-
ken het meest aan. Ook kranten weten dit maar al te 
goed en proberen daar op in te spelen. De concurrentie 
is moordend in deze multimediatijd. De krantenkoppen 
moeten prikkelend genoeg zijn om de krant te verko-
pen. Door dalende inkomsten moet het werk met min-
der journalisten worden gedaan.

De krant moet vol, deadlines moeten worden gehaald. 
Het is dan niet altijd mogelijk om met een artikel vol-
doende de diepte in te gaan, de verschillende kanten te 
belichten, hoor en wederhoor toe te passen.

Journalistiek is belangrijk
Vertrouwen in de journalistiek is belangrijk. De opkomst 
van fake nieuws, pulpnieuws en nieuws waarvan de sta-
tus niet duidelijk is, helpen daarbij niet. Op social me-
dia gaat dat dan ook nog eens een eigen leven leiden. 
Resultaat is dat mensen zich druk maken om zaken die 
uit de duim gezogen zijn of slechts een kern van waar-
heid bevatten. Wat wel en wat niet waar is, is lastig te 
beoordelen.
Het lijkt mij het beste om met het nodige gezonde ver-
stand het nieuws te volgen. Maar dan komen we weer 
terug waar ik mee begon. Het is ook een kwestie van 
geloven.

Hennie Huisman
foto: Evelien Weterings

Gelooft u het nog?
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Op donderdag 27 februari 2020 
houdt Seniorenvereniging Texel 
haar jaarlijkse algemene leden-
vergadering in de Buureton, 
Beatrixlaan 43 om 09.30 uur (zaal 
open 09.00 uur)

Van 09.30 tot 10.30 uur worden de 
gebruikelijke agendapunten afge-
wikkeld, zoals goedkeuring van de 
notulen van de algemene ledenver-
gadering van 12 maart 2019, Het ver-
slag van het bestuur over 2019, het 

verslag van de kascontrolecommis-
sie en de benoeming van de nieuwe 
kascontrolecommissie, goedkeuring 
van het Financiële Jaarverslag over 
2019 en de begroting over 2020.

Na de pauze geeft Arthur Ooster-
baan, conservator bij Ecomare, van 
10.45 tot 11.30 uur een lezing over 
‘Wat is Texels …. Texels ontstaan’.

Alleen leden hebben stemrecht. 
Overeenkomstig het gestelde in arti-

kel 12, lid 2 van de statuten kan een 
stemgerechtigde voor ten hoogste 
twee personen als gevolmachtigde 
optreden.

Van 11.30 tot 12.00 uur wordt de 
vergadering afgesloten met de tra-
ditionele gratis lunch.

In verband met de planning ver-
zoeken wij de deelnemers aan deze 
vergadering op te geven aan Guusje 
Witte, telefoon 314171, mobiel 06-
44818097, e-mail: fransenguus@
kpnmail.nl of ze de vergadering bij 
zullen wonen en of u gebruik zult 
maken van het recht om bij vol-
macht te stemmen. U kunt dan ook 
aangeven, of u gebruik wilt maken 
van gratis vervoer en kunt u zich op-
geven voor de gratis lunch.
U dient uw verschillende opgaven ui-
terlijk 12 februari 2020 in te dienen.

Tekst en foto: Willem Vlas

Algemene ledenvergadering Seniorenvereniging 2020

Redactie
Peter Bakker, Cobie Daalder, Cees 
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Leef-Tijd is een uitgave van
Mediabureau Langeveld & de Rooy 
in samenwerking met Texels Welzijn 
en Seniorenvereniging Texel.

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
telefoon 0223-758137

• Texels Welzijn, Beatrixlaan 43, 
1791 GA Den Burg.
e-mail: b.hollands@texelswelzijn.nl
telefoon 0222-312696

Oplage: 2.500 stuks
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Wilt u ook mooie dingen doen voor 
de Texelse samenleving?

Dat kan met een bijdrage aan het Texelfonds.
Eind 2019 vierden we onze vijftiende verjaar-
dag en constateerden we trots dat we meer 
dan 200 initiatieven hadden ondersteund om 
ons eiland nóg mooier te maken dan het al 
is. We gaven € 770.000,- uit aan uiteenlo-
pende, bijzondere projecten. In vijftien jaar 
zijn we uitgegroeid tot een solide, financieel 
sterk fonds.
Heel graag gaan we door met ons prachti-
ge werk. Dat kan alleen dankzij u: particu-

lieren (door bijvoorbeeld een gift, legaat of  
nalatenschap), bedrijven, stichtingen en an-
deren die Texel een warm hart toedragen.

Meer informatie over een bijdrage aan 
de Texelse samenleving vindt u op  
www.texelfonds.nl. 
U kunt ons ook een mailtje sturen (secreta-
riaat@texelfonds.nl) of bellen met penning-
meester Dirk Vinke (tel. 06-20075117).

Het bestuur van het Texelfonds  |  Het bestuur van het Jong Texelfonds

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.�
• �De�firma�Graaf�in�De�Cocksdorp�geeft�10%�korting�op�Texelse�dekbedden�(op�=�op).�
• �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�Waal,�geeft�op�alle�aankopen�5%�korting.�
• �Restaurant�Topido�in�De�Cocksdorp�geeft�10%�korting�op�een�diner�(exclusief�drankjes).
• �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.
• �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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Samen voor zorg en welzijn
Een fijne woon- en leefomgeving op Texel, juist voor de 

kwetsbare groepen binnen onze samenleving, dáár gaan 

wij voor! Vanuit die gedachte ondersteunt Samen één 

Texel projecten op het gebied van zorg en welzijn.

Zoals de inrichting van een gezamenlijk huis voor het 

huis van Tante Jans en Novalishoeve in buurtschap de 

Tuunen, de bouw van nieuwe zorgappartementen aan 

de Gasthuisstraat, kunstlessen voor leerlingen van de  

Kompasschool, een duofiets voor de Texelse  Reede en busrondritten voor de bewoners van het verpleeghuis. 

Samen één Texel ondersteunt al deze projecten, groot en klein,  voor een vitale samenleving waarin jong 

en oud prettig met elkaar kunnen wonen en werken. 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 

mogelijk heden. 

Kijk op onze website  

www.sameneentexel.nl of bel met  

Arjen Boerhorst (voorzitter),  

telefoonnr. of 310513 of 06 2323 1795. 

• Zorgappartementen Gasthuisstraat

4 ju l i  2018
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Voorontwerp 
Ontwikkeling Pelgrim locatie te Den Burg Texel


