AAN- EN VERKOOP
ONROEREND GOED
HUUR EN VERHUUR

Martin Trap - Joost Coutinho

Martin Trap - Joost Coutinho

TAXATIES EN ADVIEZEN
Martin Trap - Joost Coutinho

Martin Trap - Joost Coutinho

Overweegt u de verkoop van uw huis,
belt u ons gerust voor een vrijblijvend gesprek.
Wellicht kunnen wij u verder helpen.
KOGERSTRAAT 57, 1791 EP DEN BURG • INFO@TEXELVASTGOED.NL • TEL.: 0222 - 313025 • WWW.TEXELVASTGOED.NL

GARAGE DROS
Bar/Zaalverhuur/Snackbar
Info 0619749159

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

RUIM ASSORTIMENT ELEKTRISCHE FIETSEN!

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

Lokale producten uit een ambachtelijk keuken…
Karin van Dompselaar en René Remmers
info@topido.nl
www.topido.nl
Kikkertstraat 23
1795AA De Cocksdorp

Nikadel 60 De Koog · Kikkertstraat 3 De Cocksdorp · 0222 316432
0222 316227

www.vanderlindefietsen.nl

Schrijftalent gezocht
De redactie van Leef-Tijd is op zoek naar Texelaars met
schrijftalent, die zo af en toe (of misschien wel elke
editie) willen schrijven voor dit mooie blad.
Dat kan variëren van een leuk interview tot een informatief artikel of het vermelden van bijzondere Texelse
wetenswaardigheden. Ook als je pas ontdekt hebt dat
je schrijven heel leuk vindt, aarzel dan niet om contact
met ons op te nemen.
Ben je geïnteresseerd? Laat het ons weten: Texels Welzijn, Cobie Daalder: tel. 312696 of mail naar c.daalder@
texelswelzijn.nl.
Wie weet sta je nog dit jaar in de Leef-Tijd met een
mooi verhaal.
Cobie Daalder

Luchtvaart- en Oorlogsmuseum zoekt vrijwilligers
Vorig jaar stond er in dit blad ook een oproep van het
Luchtvaart- en Oorlogsmuseum Texel (LOMT), waarna we een aantal nieuwe vrijwilligers hebben mogen
verwelkomen. We zijn opnieuw op zoek naar baliemedewerkers omdat een aantal (oud-)vrijwilligers om
verschillende redenen is gestopt met het vrijwilligerswerk.
Door de grote inzet van vrijwilligers is het LOMT geworden wat het nu is. Het is een mooi eigentijds museum
met interessante exposities en verhalen over de Texelse luchtvaart- en oorlogsgeschiedenis, waarbij de “Opstand der Georgiërs” een belangrijke plek inneemt. De
tentoonstelling in het LOMT is opgebouwd volgens een
aantal vaste thema’s: Texel 1940-1945, Luchtoorlog, Atlantikwall, Georgische opstand, Vliegveld De Vlijt, Texel
en de KLM, Marinevliegkamp De Mok en de Algemene
Luchtvaart.

Het LOMT draait in zijn geheel op vrijwilligers: er is
een technische dienst, een (maandelijks) schoonmaakgroepje, baliemedewerkers, archiefbeheer en een bestuur. De inkomsten voor het museum zijn voornamelijk

afkomstig uit entreegelden. Verder krijgt het LOMT een
kleine subsidie van de gemeente Texel en hebben we
een aantal donateurs. De bezoekers van het museum
zijn voornamelijk Nederlanders, maar ook (op alfabetische volgorde) Belgen, Duitsers, Engelsen, Fransen en
Georgiërs zien we regelmatig in het museum. Zelfs van
buiten Europa, waaronder uit Amerika, Australië, Canada en Nieuw-Zeeland, komt men speciaal naar Texel om
het museum te bezoeken.
Het LOMT is op zoek naar baliemedewerkers, voor een
ochtend, middag of dag per week. Er worden baliediensten gedraaid met twee personen en het werk bestaat
uit twee dagdelen, van 10:00-13:30, en van 13:3017.00.Er wordt van nieuwe vrijwilligers niet verwacht
dat men veel kennis van zaken heeft met betrekking tot
de inhoud van het museum, en dat is ook niet nodig.
Als er interesse voor is dan leert men dat vanzelf, en uiteraard wordt u ingewerkt door een ervaren vrijwilliger.
Het museum is dagelijks geopend vanaf een week voor
Pasen tot en met een week na de herfstvakantie; In
2020 is het museum open van 6 april t/m 1 november.
Heeft u zin om vrijwilliger te worden en wilt u aan de
slag als baliemedewerker, neem dan even contact op
met:
Ben Daalder: 06-53697035; e-mail: bdaalder@hetnet.
nl
Maarten Mulder: 0222-317030; e-mail: secretaris@
lomt.nl
Voor meer informatie over het museum kunt u terecht
op onze website https://www.lomt.nl

Het gat tussen thuis en het verpleeghuis
Op 1 januari 2015 werd de AWBZ opgeheven en in dat
kader ook de lichtere vormen van zorgzwaartepakketten (zzp 1 tot 4). De zwaardere vormen werden overgeheveld naar de Wet langdurige zorg (Wlz). Hierbij
gaat het om zorg die zo intensief is dat opname in een
verpleeghuis nabij of noodzakelijk is. Het uitgangspunt
voor de opheffing van de lichte vormen van zorg was
het nieuwe beleid dat beoogde om oudere mensen zo
lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen.

andere zijn omgebouwd voor een andere bestemming
of verhuren hun al dan niet verbouwde kamers als appartement aan oudere mensen die het kunnen betalen.
Intussen zijn de criteria voor de zorgzwaartepakketten
5 en hoger aangescherpt. Tegelijk dringen ziekenhuizen
het aantal bedden terug. Het gevolg was voorspelbaar.
De vergrijzing nam toe, het aantal mensen dat ondanks
het strengere beleid toch in aanmerking kwam voor
opname in een verpleeghuis nam eveneens toe. Maar
de verpleeghuizen zaten al vol en bleven vol en er was
vaak geen enkele ruimte voor nieuwe opnames. Dat
leidde tot lange wachtlijsten. Een groeiende groep ouderen wilde eigenlijk niet langer thuis wonen, maar kon
niet weg. Eenzaamheid nam toe, mantelzorgers raakten
overbelast, in ziekenhuizen bleven bedden bezet door
mensen die niet doorgeplaatst konden worden. Schrijnend is ook dat veel ouderen bleven wonen in veel te
grote huizen, omdat gewenste doorstroming bij gebrek
aan meer aangepaste kleinere woningen niet mogelijk
is. Van meet af aan is gewezen op deze gevolgen, maar
het kabinet had er geen oren naar. Toen het moment
kwam dat de ogen niet meer gesloten konden worden
voor de groeiende problemen, installeerde het kabinet
een commissie ‘Toekomst zorg thuiswonende ouderen’
onder voorzitterschap van oud-minister Wouter Bos,
kortweg aangeduid als de commissie Bos. In januari
kwam deze commissie met een stevig rapport en even
stevige aanbevelingen.

Ontegenzeggelijk sloot dit beleid aan bij de wens van
veel ouderen die niets liever wilden dan zo lang mogelijk in hun eigen omgeving te blijven. Als er in de thuissituatie dan toch zorg nodig was, moest deze door de
gemeente gegeven worden. In een keukentafelgesprek
wordt bekeken welke zorg nodig is, welke zorg gegeven
kan worden door familie of andere mantelzorgers en
welke aanvullende professionele zorg nodig is.

Bouwen, bouwen, bouwen
De commissie Bos concludeerde dat er voor ouderen
veel te weinig gebouwd was met als gevolg een suboptimaal aanbod voor ouderen. Met deze mooie woorden
bedoelde de commissie te zeggen dat er na het verdwijnen van veel verzorgingshuizen een gat was ontstaan
tussen het eigen thuis en het verpleeghuis. Ouderen die
meer zorg wensen of nodig hebben dan thuis geboden
kan worden, maar niet in aanmerking komen voor opname in een verpleeghuis, konden op de woningmarkt
niet doorstromen, omdat er eenvoudig geen geschikte
aangepaste woningen voor ouderen waren. En dus riep
de commissie op om deze voorzieningen zo snel mogelijk te gaan bouwen. Bouwen, bouwen, bouwen, riep
voorzitter Bos bij de presentatie van zijn rapport. ”Ammehoela”, reageerde Aukje van Roessel, columniste
van De Groene Amsterdammer, “dat gat is bewust gecreëerd door de bejaardenhuizen en verzorgingshuizen
af te schaffen en niet tijdig te zorgen voor alternatieven
die beter passen bij deze tijd”. Op een steeds krapper
wordende woningmarkt werden duizenden woonplekken voor ouderen afgebroken zonder voor enige vervanging te zorgen. Natuurlijk willen de meeste ouderen
zo lang mogelijk thuis blijven wonen, maar vergeten
werd dat ook veel ouderen het niet als

Verdwijnen van verzorgingshuizen
De opheffing van de lichtere vormen van zorgzwaartepakketten leidde ertoe dat veel verzorgingshuizen
geheel of gedeeltelijk leeg kwamen te staan. Dat was
ook de bedoeling. Als mensen langer thuis blijven wonen, hoeven ze niet meer naar een verzorgingshuis en
deze konden dus geleidelijk verdwijnen. Inmiddels zijn
er meer dan 800 verzorgingshuizen gesloten. Het beleid, gericht op langer zelfstandig wonen was naast de
fraaie doelstelling ook gewoon een bezuinigingsoperatie. De gedachte was dat de ouderenzorg te duur werd
en met de vergrijzende golf op komst ook onbetaalbaar. Sommige verzorgingshuizen werden afgebroken,
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ideaal beleefden om in een thuissituatie te blijven wonen waarin ze steeds afhankelijker werden van zorg van
anderen. Zoals een oudere heer een aantal jaren terug
opmerkte kort nadat hij verhuisd was naar De Gollards:
Ik ben hier zo gelukkig. Ik hoef niet meer elke dag hulp
te vragen van familie, vrienden en buren. Niet dat ze
deze hulp niet graag gaven, maar ik vond het zelf steeds
moeilijker om elke keer maar weer te vragen. Inmiddels
is duidelijk geworden dat veel ouderen, vooral hoogbejaarden, vereenzaamden in hun eigen thuis. Kinderen
wonen ver weg en hebben het druk met eigen gezin en
werk, en zelf naar buiten gaan wordt moeilijk. In het
vroegere verzorgingshuis werd de benodigde hulp aangeboden zonder dat ze er om moesten vragen en voor
veel ouderen was dat een bevrijding.

aan de boerderij en niet zelfstandig. Wettelijk heet dat
het splitsen van een woonadres in twee adressen, feitelijk niet meer dan dat naast huisnummer 4 huisnummer 4a wordt gecreëerd. Je schept zo precies de zelfstandigheid die de landelijke overheid nu bepleit. Maar
de regels van de betreffende gemeente stonden zo’n
splitsing niet toe, terwijl de naburige gemeente die een
paar honderd meter verder begon, het wel toestond.
Dit is maar één schrijnend voorbeeld van elkaar tegensprekende overheden die langer zelfstandig wonen in
een aangepaste versie hinderen of zelfs blokkeren.

Alternatieven
De jongste zus van mijn moeder, inmiddels 95 jaar oud,
woont al jaren op de eerste verdieping van een woonzorgcentrum. Ze heeft de beschikking over één ruime
woon-slaapkamer. Als ze uit haar kamer stapt, komt ze
op een galerij die uitkijkt op een centrale ruimte waar
gegeten wordt, maar waar ook tal van activiteiten georganiseerd worden. Ze is blij met haar eigen kamer, waarin ze zich kan terugtrekken wanneer ze wil (en waar ze
ook zo nodig haar eten kan laten bezorgen), maar ze is
ook blij met de ruimte waar ze andere mensen kan ontmoeten, waar ze kan kaarten en kan genieten van optreden van zangers en andere artiesten. Als moeder van
negen kinderen liet ze een huis achter waarin nu jonge
mensen een nieuw gezin aan het opbouwen zijn. Zij beleefde de verhuizing naar het woonzorgcentrum positief, omdat ze zich met haar toenemende beperkingen
toch vrij kon bewegen tussen privé- en publieke ruimte.
De commissie Bos beveelt aan het aanbod van dit type
woonzorghuizen, maar ook tal van andere alternatieven
zoals kangoeroe wonen, hofjes wonen (wonen rond een
hofje met gemeenschappelijke voorzieningen en meer
zorg voor elkaar), geclusterd wonen, groepswonen, gespikkeld wonen (meerdere generaties samen) op korte
termijn te vergroten. Natuurlijk zijn deze woonvormen
er hier en daar al, maar meestal als resultaat van het
eigen initiatief van zelfredzame ouderen. En vrijwel alle
initiatieven hebben ervaren hoe moeilijk het is om het
uit te werken en vorm te geven. Financiële barrières,
bureaucratische regels, te dure bouwgrond, de juridische vormgeving vormen elk op zich en tezamen vaak
onoverkomelijke hobbels. Onlangs las ik over een ouder echtpaar in Gelderland dat een kangoeroewoning
wilde bouwen op het erf van hun eigen boerderij die
ze verkocht hadden aan hun dochter. Er was ruimte genoeg en ze konden het zelf financieren, maar ze wilden
ook graag een eigen adres en dat mocht niet van de gemeente. Kangoeroewoning prima, maar aangebouwd

Nieuwe initiatieven op Texel
Ook op Texel zijn er tekorten aan verpleeghuisbedden
en aangepaste woningen voor ouderen, maar gelukkig
niet zo ernstig als in veel andere delen van het land, waar
verpleeghuisbedden door lange wachtlijsten schier onbereikbaar zijn en doorstroming op de woningmarkt
zo ongeveer is stilgevallen. Op Texel verrijst de nieuwe
Buurtskap De Tuunen met kleinere en grotere woningen, geclusterd en met een gemeenschappelijke tuin,
samen 140 woningen waaronder tien zorgwoningen
voor het Huis van tante Jans en tien voor jongeren van
de Novalishoeve. De eerste bewoners zijn ingetrokken,
hoewel er door het failliet gaan van een bouwonderneming gevreesd moet worden dat er voor andere beoogde bewoners ernstige vertraging kan ontstaan. Elders in
dit blad kunt u lezen hoe Omring Texel bouwt aan toekomstbestendige huisvesting voor ouderen op de hoek
van Gasthuisstraat en Pontweg. Wanneer de bouw van
de 59 appartementen gereed is, zal begonnen worden
met de renovatie van de Gollards. Omring Texel maakt
zo waar dat nieuwe initiatieven wel degelijk mogelijk
zijn. Of dit alles voldoende is voor de vraag van ouderen
naar nieuwe aangepaste en betaalbare woonvormen
moet de toekomst uitwijzen, maar dit neemt niet weg
dat ze op dit moment een reëel antwoord zijn op op
een maatschappelijke vraag. Intussen rijst er wel een
ander probleem, namelijk een groeiend tekort aan verplegend en verzorgend personeel. En dat wordt door
de bouw van nieuwe woonvormen niet opgelost. In de
ouderenzorg blijft het voorlopig nog schipperen.
Kees Dekkers
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Het nieuwe TESO gebouw, een zeldzame foto
In 1930 werd begonnen met de dijkverhoging op Texel.
Dit in verband met de hogere waterstanden die verwacht
werden door de aanleg van de Afsluitdijk. Er werd zuinig omgesprongen met de beschikbare materialen. Zo
zien we visserlui uit Oudeschild buitendijks het puin,
dat onder de basaltblokken ligt, met de hand oprapen
en verzamelen in hun vismanden. Ze zitten buitendijks
ter hoogte van het Café, voorheen Stoomboot Koffiehuis
geheten. Elders vóór het dorp, ter hoogte van de lagere
school, (nu: dorpshuis ‘t Skiltje) wordt zand opgespoten.
Ook hier is een visserman, Simon Kuijper Jz. bezig met
een soort van sneeuwschuiver het zand te verspreiden.
Vóór het Café wordt de kade verbreed en aan de zeezijde
wordt de dijk oostelijk verplaatst.
Tegelijkertijd is de Raad van Commissarissen van TESO
bezig te onderhandelen met vertegenwoordigers van

Rijkswaterstaat. Er wordt onder meer van gedachten gewisseld over de bouw van een TESO-onderkomen met
een pakhuis, kantoor, café en twee woningen. Dat laatste
was noodzakelijk volgens TESO, want de caféhouder én
de agent van TESO (de walbaas) moeten bij de boot kunnen wonen. Waterstaat stelt dan voor om de twee woningen dan maar boven elkaar te bouwen. Dit plan wordt
door TESO afgewezen. Men laat een nieuw ontwerp maken door de architect D. Zaal Cz. uit Alkmaar. In 1932, na
veel oneffenheden in de voorbereiding, mag er gebouwd
worden. Het kolenpakhuis, aan de overkant van de aanlegsteiger, dat Rijkswaterstaat wilde hebben, gaat uiteindelijk voor f 1,00 over aan de Coöperatieve Inkoopvereniging voor Visserijbenodigdheden te Oosterend.
Foto aangeleverd door: Wil Schellinger-Zegel.

Buuretondiners
Het Buuretondiner van Texels Welzijn betekent iedere
maand weer een gezellige en gezamenlijke maaltijd.
Een team van vrijwilligers staat klaar om u met veel plezier te bedienen. Dus schuif lekker aan!
De menukaarten voor de komende maanden zien er als
volgt uit:
Dinsdag 21 april: Nasi met satésaus, kroepoek, atjar, sojasaus en toetje
Dinsdag 19 mei: Aanschuifdiner (hiervoor geldt een afwijkende prijs).
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)

Voornemens van jaren geleden toch maar eens uitwerken
Elma van Vliet is bekend geworden met het boek
‘Mam, vertel eens!’, dat ze maakte voor haar moeder
toen die ernstig ziek werd en ze haar nog zoveel wilde
vragen. Elma’s boek zorgt in de drukke wereld waarin
we leven voor écht contact met de mensen om ons
heen.

Velen van u kennen het boekje vast wel en hebben het
misschien ook van de kinderen gekregen, en daarmee
bedoel ik het boekje ‘Mam, vertel ‘s! , ‘Omdat je bijzonder bent’.
Jaren geleden kreeg ik het dus en met de opdracht
daarin te gaan schrijven, zoveel mogelijk vanaf mijn
jonge jaren. Spontaan ingekeken en zelfs al wat opgeschreven, maar daar bleef het bij.
Wel regelmatig voor mijzelf aantekeningen gemaakt,
als mij iets te binnenschoot en het dan als een los
blaadje in het boekje gelegd.
Verder weinig meer mee gedaan, wel in gedachten,
als er herinneringen boven kwamen. Dan speelde het
boekje, dat intussen in de boekenkast stond, door mijn
hoofd.
Tot enkele maanden geleden, in de periode dat de
nieuwsbrieven van 75 jaar bevrijding Nederland op de
pc voorbij kwamen. Dan komt er een stroom informatie zomaar uit je brein naar boven. Dan lijkt het of je
ineens nog heel veel weet en dat het ook belangrijk is,
dat je het voor het nageslacht gaat opschrijven.
Veel over je kinderjaren weet je nog en dan je tienertijd, hoe heel anders is dat nu. Ik heb mij voorgenomen
de opdracht te gaan uitvoeren en ik raad iedereen, die
ook in het bezit is van dit herinneringsboekje aan om
hiermee aan de gang te gaan. Ik denk dat onze kinderen er blij mee zullen zijn.

De boeken in de Vertel eens-reeks zijn bedoeld om iemand die dicht bij je staat te laten weten hoe belangrijk
hij/zij voor je is. Met dit boek geef je een ultiem cadeau: je belangstelling. Je geeft aan dat je alles wilt weten van het levensverhaal, de herinneringen, dromen
en wensen van je moeder, je vader, je oma of je opa.

Veel succes.

De ontvanger vult het boek helemaal in en geeft het als
persoonlijk, waardevol boek weer terug. Zo wordt het
een blijvende herinnering. In deze drukke tijden is het
juist heel waardevol om tijd en aandacht voor elkaar te
hebben.

Tilly Dekker
Bron aanvullende informatie: Bol.com
Het boekje is in iedere boekhandel in Nederland verkrijgbaar.

Vertel eens maakt het mogelijk om aan bijzondere
mensen in ons leven te vertellen hoe belangrijk ze voor
ons zijn.

ISBN-nummer: 9789000344581

HET LEUKSTE EN GEZELLIGSTE
GRAND CAFÉ VAN DE COCKSDORP!

WWW.BIJJOOSTTEXEL.NL
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Thuis met Omring

Zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen

Meer informatie : 088 - 206 89 10

www.omring.nl

Jan de Wit
Weverstraat 18, Den Burg

tel: 0222 - 31 21 34

Zit u ergens mee?
Heeft u vragen over mantelzorg, langer zelfstandig
thuiswonen, werken, geld of opvoeden & opgroeien?
Bij het Sociaal Team Texel kunt u terecht met al uw
vragen op het gebied van zorg, begeleiding en werk & inkomen.
U kunt ons bellen op 14 0222 of via www.texel.nl/sociaalteam.
Liever persoonlijk contact?
Dan kunt u een afspraak maken.

Dagelijks handgemaakte
verse bonbons

MARTIN TROMP

JUWELIER

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

Weverstraat 34

www.chocolaterie-smidt.nl

Den Burg

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

0222-315555

Rondritten
TAXI
Familie-uitjes

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

Taxi- en touringcarbedrijf TEXELTOURS
Heemskerckstraat 31
1792 AA Oudeschild - Texel
¢

Tel. 0222 315 555

¢

E-mail: info@texeltours.nl

¢

www.texeltours.nl
E-mail: info@texeltours.nl

Internet: www.texeltours.nl

Algemene ledenvergadering Seniorenvereniging 2020
De gebruikelijke agendapunten
De notulen van de vorige algemene ledenvergadering
werden definitief vastgesteld. Voorzitter Willem Vlas
was aftredend en herkiesbaar. De vereniging heeft al een
jaar de vacature van secretaris openstaan. Gerard van
Uunen uit Oosterend had zich bereid verklaard zich voor
deze functie beschikbaar te stellen. Beide functionarissen werden unaniem in functie benoemd. De door het
bestuur aan de leden voorgelegde verslagen over 2019
en de begroting over 2020 werden eveneens unaniem
goedgekeurd. De kascommissie over 2019 werd geformeerd door Hannie van der Vis en Wilma van Uunen.
Na voorlezing van het rapport verleende de vergadering
het bestuur decharge. Wilma van Uunen en Peter Ampt
zullen de kascontrole over 2020 uit gaan voeren. Op een
vraag vanuit de zaal kon de voorzitter antwoorden, dat
financiële stukken en dergelijke tijdens de vergaderingen
voortaan via een beamer aan de lezers kunnen worden
getoond. De verouderde apparatuur voor de computercursussen was weggedaan, maar de laptop, beamer,
projectietafel en scherm bleken nog bij de vereniging
aanwezig en zijn nog goed bruikbaar.

Op 27 februari 2020 hield Seniorenvereniging Texel in
de Buureton de jaarlijkse algemene ledenvergadering.
Ruim 100 leden woonden deze bijeenkomst bij.

Belangenbehartiging
Tijdens zijn openingsspeech gaf de voorzitter aan, dat er
een schriftelijke klacht van een lid bij het bestuur was
binnengekomen. Volgens de indiener doet de vereniging
te weinig aan belangenbehartiging én zou de vereniging
zich sterker op moeten stellen voor het terughalen naar
Texel van dementerende bejaarden, die verzorgd worden in verpleeghuizen aan de vaste wal. De voorzitter
vermeldde, dat de vereniging een aantal portefeuillehouders binnen het bestuur heeft benoemd, die zich wel
degelijk met deze zaken bezig houden: Marijke Otten
verzorgt de portefeuille ‘Wmo, Zorg, Welzijn, Belastingen, Koopkracht en Bijzondere Bijstand’. Tom Steenvoorden beheert de portefeuille ‘Wonen en woonomgeving’.
Tom haakte hierop in door aan te geven, dat er wel degelijk beweging in het realiseren van nieuwe woningen
zit. Alleen is het meestal een kwestie van jaren. Hij raadde de aanwezigen aan, over deze zaken contact op te
nemen met de betreffende dorpscommissies, want met
deze groeperingen houdt de gemeente contact over het
realiseren van nieuwe woningen in de dorpen.
Incidenteel pakt het bestuur zaken op, die vanuit de
leden naar voren worden gebracht en niet bij één van
de portefeuillehouders kunnen worden ondergebracht.
Voorbeelden: een brief naar PostNL in verband met het
weghalen van een groot aantal brievenbussen en het feit
dat twee bestuursleden, naar aanleiding van berichten
van verontruste leden over het verplaatsen van de bushalte naar het VVV-kantoor en het autoluw maken van
het centrum van Den Burg, zitting hebben genomen in
de ‘Groep van Wijk’ om daar deze bezwaren vanuit de
vereniging in de door die groep op te stellen zienswijze
op te laten nemen.

Lezing(en)
Na de pauze gaf Arthur Oosterbaan, conservator bij Ecomare, een lezing over ‘Wat is Texels … Texels ontstaan’.
Veelal was er overeenstemming over wat nu wel of niet
Texels is. In enkele gevallen konden Arthur en de aanwezigen op dat punt niet ‘door één deur’. Arthur gaf aan
het eind van zijn betoog aan, dat hij afgelopen week
zijn stem was kwijtgeraakt en dat hij die inmiddels weer
terug had, maar nog niet volledig. Daarom had hij Harry de Graaf gevraagd na zijn lezing nog een duit in het
zakje te doen. Harry gaf aan dat Texel toch iets magisch
heeft voor mensen van de vaste wal. Hij gaf een aantal
voorbeelden, waarbij de aanwezigen blikken van verstandhouding wisselden. Veelal gevolgd door hilariteit.
De vergadering werd besloten met de traditionele lunch.

Wat het terughalen naar Texel van dementerende bejaarden betreft, gaf de voorzitter aan dat hem bekend
was, dat het college en vooral wethouder Huisman zich
hier al jaren sterk voor maken. Vaak lukt het, soms duurt
het langer dan eigenlijk wenselijk is en in sommige gevallen duurt het helaas te lang! De voorzitter vermoedde
dat, als de vereniging zich hier in gaat mengen, dit wel
eens verstorend zou kunnen gaan werken.
Die laatste opmerking was voor Hennie Huisman, die als
verenigingslid deze vergadering bijwoonde, aanleiding
om aan te geven, dat zij op dit moment best bereid was
om, vanuit haar functie als wethouder, vragen op dit gebied te beantwoorden. De vergadering stelde daarna gerichte vragen over het verkeerscirculatieplan, dat op 26
februari 2020 door de raad was aangenomen.

Willem Vlas
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Bevrijdingsfeestelijkheden op Texel
Jaarlijkse activiteiten
Op Texel worden de slachtoffers van de oorlog ieder jaar
op verschillende momenten herdacht. Op 6 april begon
de Georgische opstand en herdenken we de 10 Texelse slachtoffers, die bij De Mok zijn gefusilleerd. Later in
april is er ‘Adopteer een Monument’, waarbij leerlingen
van de basisscholen in Den Burg eerst een bijeenkomst
in het gemeentehuis hebben en daarna bloemen leggen bij de 167 geallieerde graven. Dit waren bijna allemaal inzittenden van geallieerde bommenwerpers en
jachtvliegtuigen, die in de Tweede Wereldoorlog op of
nabij Texel zijn neergestort.

In 2020 is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Ook op Texel wordt daar veel aandacht aan besteed.

Thema: ‘Verhalen om nooit te vergeten’
Veel van de activiteiten op Texel passen bij het jaarthema van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Dit luidt:
‘Verhalen om nooit te vergeten’. Het is belangrijk om
de geschiedenis levend te houden door verhalen over
gebeurtenissen uit die tijd door te vertellen. Er zijn immers steeds minder mensen die de oorlog en de bevrijding hebben meegemaakt. Van de 13.610 inwoners
van Texel (november 2019) is 9,7% ouder dan 75 jaar.
Dit betekent dat er ongeveer 1.300 inwoners zijn die de
Tweede Wereldoorlog en de bevrijding helemaal of ge-

Op 4 mei komen de Georgische ambassadeur en andere belangstellenden ’s middags samen op de Georgische begraafplaats. In de avond is de traditionele dodenherdenking, met in Den Burg een bijeenkomst in de
Burghtkerk en twee minuten stilte om 20.00 uur op de
Algemene Begraafplaats aan de Kogerstraat bij het monument De Goede Herder. Naast dit monument staan
twee gedenkplaten met de namen van 142 Texelaars
die als gevolg van de oorlog zijn overleden. Sinds een
aantal jaren organiseert Theater Na de Dam hierna een
programma rond het thema herdenken. Op kerstavond
worden kaarsjes geplaatst bij de geallieerde graven, een
initiatief van het Luchtvaart- en Oorlogsmuseum Texel.

Bevrijdingsfeesten
Eens in de 5 jaar (bij een lustrumjaar) wordt een uitgebreid bevrijdingsfeest gehouden. Het 4 en 5 mei Comité Texel is al geruime tijd bezig om een gevarieerd
programma samen te stellen. Dit gebeurt in samenwerking met Horeca Den Burg en met ondersteuning van
de dorpscommissie Den Burg. Op 5 mei begint het programma om 10.00 uur op de Groeneplaats. Daar wordt
het Bevrijdingsvuur ontstoken. Dit wordt in de nacht
van 4 op 5 mei door de leden van de Fietsgroep Texel
uit Wageningen opgehaald.

deeltelijk hebben meegemaakt. Voor sommigen is de
periode tot 5 mei ieder jaar weer moeilijk, omdat dit
pijnlijke herinneringen oproept.
Toch is het voor de latere generaties waardevol dat er
een helder beeld wordt geschetst van deze zware periode. Al was het alleen maar om te voorkomen dat er
ooit nog eens zoiets gebeurt. Van januari tot eind mei
verschijnen er maandelijks verhalen over de Tweede
Wereldoorlog in de Texelse Courant. Samen met het 4
en 5 mei Comité Texel zijn diverse onderwerpen gekozen, om te belichten hoe het dagelijks leven er op het
eiland in die periode uitzag, aangezien het moeilijk is
om daar een voorstelling van te maken als je er niet bij
bent geweest.

Hierna is er gratis koffie en koek voor iedereen op het
plein en zorgen KTF, DEK en het Oudeschilder Visserskoor voor de muziek. In de Parkstraat zijn oude legervoertuigen te bekijken. Vanaf 13.00 uur is er een proeverij met optreden van leden van Artex Kunstenschool
en diverse Texelse bandjes.

Oorlog op Texel
Ook op Texel waren de gevolgen van de bezetting voelbaar. Maar net als iedere plaats in Nederland heeft
ook Texel eigen, unieke, gebeurtenissen. Voorbeelden
hiervan zijn: het comité Texel Amsterdammertjes, de
deportatie van mannen naar Assen, de Georgische opstand en de late bevrijding.
Pas op 20 mei werd Texel door de Canadezen bevrijd.
Het eiland was hiermee het laatste slagveld van Nederland. Schiermonnikoog werd weliswaar nog later bevrijd, maar daar werd geen strijd meer gevoerd.

Er is een klimwand, een kinderkermis en in de caravan
van de Modelspoorclub is de maquette met de oude
spoorlijn langs de bunkers te zien. Op het terrein bij
‘Buitenlust’ is rond de middag een demonstratie parachutespringen en om 20.30 uur wordt het programma
afgesloten met een Bevrijdingsconcert van Excelsior,
het Asser- en het Texels Mannenkoor in De Burght.
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lijke Marine in de Evenementenhal van De Krim. Dit
concert van hoog niveau, met als speciale verrassing
een gastoptreden van een bekende zanger, is gratis
toegankelijk voor iedereen.

Programma
In de komende maanden wordt de agenda voor de
viering van 75 jaar vrijheid in de periode van 6 april
tot en met 29 mei op Texel naar buiten gebracht.
Via de plaatselijke media, de website www.texel.nl, facebook en twitter houden we u op de hoogte van alle
activiteiten en hopen u hierbij te mogen begroeten.
Naast deze activiteiten zijn ook diverse dorpen bezig
met een programma voor 5 mei. Ook voor 20 mei worden diverse activiteiten voorbereid en op 29 mei is er
een Anjerconcert van de Marinierskapel der Konink-

4 en 5 mei Comité Texel,
M.J. van Daalen, voorzitter

Zeker wat te doen
Tante Kneel was niet kinds maar wel een kind, een kind
in grotemensenverpakking. Maar ze was een échte tante. In het dorp werd bijna iedere vrouw tante genoemd
omdat “mevrouw” te deftig en alleen de blote voornaam te aanmatigend was. Maar tante Kneel was een
echte tante, oudere zuster van mijn moeder.
In mijn jeugd was zij vaak bij ons over de vloer. Als haar
eveneens ongetrouwde zus, tante Immie, een periode
niet voor haar zorgen kon, vond zij een plek in ons drukke
gezin. Ze maakte zich dienstbaar met de werkjes die ze
aankon, zoals sokken breien, afwassen en aardappelen
schillen. En voor de rest leek ze domweg gelukkig in de
Kerkstraat , vooral als púús Pepie op haar schoot sprong.
Haar lichaam toonde nogal vormloos onder het grijs en
zwart, maar haar benen die dat lijf droegen waren als kolommen zo stevig. Als zij zich eens met onze opvoeding
bemoeide, straften wij dat vals af met: “As je liégt krèg
je dikke biene!” Hierop reageerde zij vinnig en beledigd.
Of we gaven haar raadsels op: “ ’t Is vierkant, ’t heeft vijf
kleine gaten en één groot gat en ’t is een stoof. Wat is
het?” “Een stoof” raadde ze. “O, u kende ‘m al!”. Wat zij
dan weer in alle toonaarden ontkende.
Eén van haar grootste genoegens was anderen een poets
bakken. Jammer genoeg bestond haar arsenaal maar uit
één grap. Op de woensdagavonden als mijn ouders naar
de zangvereniging waren stelde zij elke keer voor een bezem in hun bed te leggen. Ze had schik in de schrik die
dat zou opleveren. Een heel enkele keer deden we dan
maar samen de straatbezem onder de dekens en schrokken moeder en vader zich gewillig bijkans een ongeluk.

Vervelender was dat zij meestal op die avonden mijn ouders met heel iets anders wilde verrassen. ’s Avonds laat
kwam de strontwagen langs en moesten de emmers aan
de straatkant gezet worden. Tante Kneel vond dit kennelijk een leuk werkje maar daar had ze hulp bij nodig.
Daar gingen we dan, in het donker, elk aan een oor de
emmer met onze weekproductie dragend. De tuin door,
de steeg door, tot aan de Verlorenkost. En altijd was er
weer die ene misstap die een scheut lichaamssap over
onze voeten stortte.
Zij was niet kinds maar een kind in grote-mensenverpakking, uit een klein en rustig dorp. Toen Tante Kneel ooit
eens mee op reis was en in Amsterdam aankwam, nam
ze verbaasd de drukte voor het Centraal Station waar.
Dat was het moment dat ze voor onze familie tot de onsterfelijke uitspraak kwam: “Zeker wat te doen!”
Ingeleverd voor de verhalenvertelmiddag 2012 van het
Texelfonds door Aris Bremer

Onzekerheid over eigen bijdrage thuishulp

negentien Euro voor thuishulp en andere vormen van
ondersteuning. Deze vereenvoudiging zou ook een
eind moeten maken aan een reeks aan facturen, die
sommige zorgvragers nu krijgen: zogeheten stapelfacturen.

Door haperende computersystemen blijft iedereen,
die een beroep heeft gedaan op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) nog langer in onzekerheid over de eigen bijdrage. Deze bijdrage betalen ze
onder meer voor thuishulp en andere maatschappelijke ondersteuning.

Minister Hugo de Jonge (VWS) heeft na een proef bij
vijf gemeenten opnieuw aan de Tweede Kamer moeten melden, dat het systeem vertraging oploopt. Dat
komt onder meer door ‘veel incidenten’ en er is meer
‘uitval van berichten dan verwacht’. Daarom moet de
minister zich nu houden aan het advies dat het CAK
eerder gaf: geleidelijke invoering van dit systeem.

Het nieuwe ICT-systeem van uitvoerder CAK (Centraal
Administratie Kantoor) loopt namelijk nog meer vertraging op, zo blijkt uit een brief van minister De Jonge
aan de Tweede Kamer.
Dat meldt de website Skipr.nl (Deze website verzorgt
dagelijks het laatste nieuws ‘over de zorg, voor de
zorg’. U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief van
deze website)

Door deze strubbelingen blijven duizenden ontvangers van hulp via de gemeente in onzekerheid over
de rekening voor de eigen bijdrage, die ze straks gaan
ontvangen en is er inmiddels expertise ingeschakeld
om dit proces bij het CAK te versnellen.

Het CAK had al op 1 januari 2020 een nieuw ICT-systeem in gebruik moeten nemen om de eigen bijdrage
voor zorg te berekenen en te innen. Dat zou samenvallen met de invoering van het nieuwe, vaste tarief van

Bron: Plusonline.

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!

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

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

BOUW- EN TIMMERBEDRIJF

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

tel: 06 – 135 308 77
mail: info@tomtex.nl
www.tomtex.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

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

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

Altijd de beste deals!
Kogerstraat 61 - Den Burg - Tel 0222 - 315207
www.waaijeradvies.nl

Ingrid Walpoott
We zaten in de gezellig ingerichte boerderij van Ingrid
en Marijn nog maar net aan de koffie, toen er iemand
op het raam klopte. Hij had een kat aangereden, die
daarna achter de tuinwal weggevlucht was. Of die misschien hier thuis hoorde? We zijn toen samen eerst
maar naar Karel gaan zoeken: achter de tuinwal en door
de grote tuin, maar tevergeefs.

ze gevraagd voor de gemeentelijke Wmo-adviesraad en
doordat ze via de werkbezoeken daarvoor in contact
kwam met diverse organisaties, maakte ze kennis met
o.a. Het Maartenhuis, De Skuul, Hoeve Plassendaal en
de Novalishoeve.
Ingrid is geboren in 1947 in Amersfoort. Voor zij naar
de lagere school ging in Broek in Waterland was ze al
10 keer verhuisd. “Er was thuis altijd onrust”. Na de
lagere school volgde de MULO in Purmerend. Een vervolgstudie was niet voor haar weggelegd; wel voor haar
broer, die, zei men, meer talent had. Haar eerste baan
was: jongste bediende op een notariskantoor. Jong getrouwd runde ze samen met haar man een watersportzaak langs het Merwedekanaal.

Ik kende Ingrid van het vluchtelingenwerk. Ze heeft
daarin een tijd de coördinatie gedaan van de verschillende activiteiten op het eiland. Nu houdt ze nog iedere
maandag spreekuur en doet ze de eerste opvang van
de statushouders die hier een huis toegewezen gekregen hebben. In het spreekuur helpt ze de mensen met
hun DigiD en het invullen van formulieren en ze verwijst
door naar de loketten van de gemeente of andere reguliere instellingen zoals bv. Texels Welzijn.

Ze woonde toen in de Lombok, bepaald geen chique
buurt, in Utrecht. “Utrecht is wel de plek, waar ik geworteld ben”, zegt Ingrid, “ik heb er 40 jaar gewoond
en gewerkt”.
Na verloop van tijd is zij toch gaan studeren. Ze ging
op De Horst de sociale academie volgen. Dat was niet
meer te combineren met de watersportwinkel en na
17½ jaar kwam er ook een einde aan haar huwelijk.
Met haar twee kinderen verhuisde ze naar de Vogelenbuurt, een net iets betere buurt dan Lombok. Toen de
studie er op zat, was ze klaar voor het ‘welzijnswerk’.
“Hoe eerlijk is het in de wereld verdeeld?” dat is Ingrid
haar leidmotief. “Eerlijkheid en integriteit, daar draait
alles om”.
Ze kon als ‘agoog’ aan de slag bij de Stichting Welzijn
Utrecht West. Aan die organisatie viel, vond zij, wel wat
te verbeteren en met het oog daarop begon ze haar
tweede HBO-opleiding: ‘Management’. Na beëindiging
daarvan kreeg ze nog bij dezelfde baas de leiding over:
de kinderopvang, kinderdagverblijven, buurthuizen en
‘jongeren op straat’.

Sinds 2015, bij het ingaan van de participatiewet, heeft
iedere uitkeringsgerechtigde een ‘klantmanager’ bij de
gemeente. De gemeente levert aan vluchtelingenwerk
twee jaar een bijdrage voor de begeleiding, daarna
moeten de statushouders zelf hun weg kunnen vinden.
“Het is iedere keer weer een uitdaging om samen oplossingen te vinden voor gerezen problemen ”.

Een prachtbaan zegt ze zelf, maar een fusie maakte
daar jammer genoeg een einde aan. Ze spreekt nog met
groot respect over de directeur met wie ze al die tijd
heeft gewerkt en van wie ze zegt veel geleerd te hebben. Na nog twee jaar een baan in Amersfoort, zette ze
de stap om als ZZP’er verder te gaan.

Toen ze in 2009 op Texel kwam wonen, stond er een oproep in de Texelse Courant voor vrijwilligers voor ‘Tafeltje dek je’. Daarop heeft ze meteen gereageerd, om de
weg te leren op het eiland en om mensen te leren kennen. Die leerde ze het meest kennen door de verhalen
bij de soep, die aan de vrijwilligers geserveerd wordt
vóórdat zij met de pakketten op pad gaan.

In Utrecht was ze een bekend gezicht, zowel bij Welzijn
als bij Onderwijs en er was in die tijd extra geld voor
kinderen, die vanwege hun achtergrond meer aandacht
nodig hadden. Ingrid zette voor kinderen van 2½ – 6
verspreid over de stad maar liefst 70 projecten op in het
kader van de Vóór- en Vroegschoolse Educatie (VVE).

Ze werkte toen nog als ZZP’er aan haar laatste klus bij
de Dienst Onderwijs van de gemeente Utrecht. In 2011
begon ze hier bij vluchtelingenwerk. Kort daarna werd
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De opdrachten daarvoor kwamen van de Dienst Onderwijs en Ingrid zorgde dan voor het kwartier maken
en alles wat nodig was. Toen ze naar Texel kwam was
ze hier nog mee bezig, maar nieuwe projecten heeft
ze toen niet meer aangenomen. Na acht jaar van hard

Dat ze dat op Texel gevonden hebben is niet helemaal
toevallig. Ingrid had vroeger veel met een vriendin gekampeerd op het ‘Woutershok’ en Marijn’s moeder
heeft ooit nog les gegeven op onze huishoudschool,
die toen nog ‘Huishoudschool ten Plattelande’ heette.
Toen ze de boerderij aan de Oosterenderweg gingen
bekijken voelde het meteen goed. Samen hebben ze
de tuin ingericht, samen een cursus ‘permacultuur’
gevolgd.
Daarin leer je hand in hand te werken met moeder
natuur. Op hun erf staan fruitbomen, alle mogelijke
kruiden, veel (vergeten) groenten.
“Gisteren hebben we nog zwartmoeskervel gegeten,
dat moet van oorsprong een Texelse plant zijn, waarvan alles eetbaar is. We eten zoveel als kan uit eigen
tuin, maar helemaal zelfvoorzienend zijn we niet.”
“Kijk, daar loopt Karel. Hij heeft alleen wat bloed aan
zijn neus.”

werken en alleen twee kinderen opvoeden, kwam Marijn in haar leven. Hij woonde ook in Utrecht en gaf les
in Eindhoven. Ze hebben samen een groter huis met
‘kantoor aan huis’ gekocht in dezelfde Vogelenbuurt
en daar hebben ze nog weer acht jaar gewoond. Toen
Marijn was uitgewerkt, zijn ze naar een ander huis
gaan zoeken, liefst een karakteristiek huis met een
lapje grond om lekker te kunnen tuinieren.

Zo eindigt dit gesprek, zoals het begonnen is met een
onverwachte rol voor de kat Karel. Gelukkig met een
happy end.
Peter Bakker

Start nieuwe kookcursus voor mannen
Bij interesse kunt u zich uiteraard al bij ons aanmelden
zodat wij u op de hoogte houden van de start van de
kooklessen.

Texels Welzijn heeft plannen om in 2020 weer te starten met ‘Kooklessen voor mannen’. De cursus van
herfst vorig jaar was snel volgeboekt, er raakte zelfs
een aantal belangstellende mannen op de wachtlijst.

Voor info en aanmelding: tel. 312696 of mail naar c.
daalder@texelswelzijn.nl.

Reden genoeg om te kijken of er weer voldoende animo
is om nieuwe kooklessen op de agenda te zetten.
José Huisman verzorgt op enthousiaste en creatieve
wijze kooklessen voor mannen die niet goed kunnen
koken of dit graag willen leren. Samen met de cursisten bereidt zij een voor-, hoofd-, en nagerecht. Naast
het koken zelf, is ook het gezamenlijk bezig zijn met de
maaltijd en het samen eten een belangrijk onderdeel
van de cursus. Er wordt ook aandacht besteed aan voedingswaarde.
De cursus bestaat uit 6 lessen op woensdagavond in de
keuken van de OSG. Kosten: € 65,- (exclusief kosten ingrediënten).
Bij het ter perse gaan van dit blad waren de datums en
tijden nog niet bekend.
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Scootmobielen veilig opladen
Woontij zorgt voor eerste scootmobiel met ingebouwd blussysteem in Noord-Holland.
In Nederland zijn naar schatting 400.000 scootmobiels. Dit aantal gaat de komende jaren zeker stijgen.
Met name doordat mensen steeds langer thuis blijven
wonen, geheel zelfstandig of met ambulante zorg aan
huis. Stalling levert, zeker in appartementengebouwen,
regelmatig problemen op.

een Wmo-indicatie is afgegeven, de verhuurder zorgdragen voor een geschikte stallingsplek voor een scootmobiel. Als deze niet in de privéruimte kan worden gerealiseerd, moet de woningeigenaar meewerken aan
een stallingsplek in/op een andere geschikte plaats.

In appartementengebouwen is het ongewenst dat bewoners de scootmobiels op de galerij stallen. Vanwege
de veiligheid is het belangrijk dat galerijen goed toegankelijk blijven. Vaak is een galerij te smal om een stallingsruimte te creëren.

Meedenken
Woontij zoekt daarom actief naar mogelijkheden om
scootmobiels op een veilige manier in de complexen te
kunnen stallen. Zo kregen we de vraag van een bewoner van het complex Pura Vida aan J. Hendrikxstraat in
Julianadorp waar de huurder haar scootmobiel mocht
stallen in het complex. Dit omdat het stallen binnen de
woning veel ruimte vraagt.

Bij galerijen waar een ruimte overblijft van 85 cm kan
dit wel, omdat in dat geval een goede doorgang gegarandeerd blijft. Woontij wil uiteraard dat bewoners die
afhankelijk zijn van een scootmobiel hun vervoermiddel
goed en veilig kunnen stallen. Een goede oplossing was
niet eenvoudig, maar gelukkig is deze wel gevonden.

Woontij zocht naar mogelijkheden in en rondom het
complex. Aan de buitenzijde was er een mogelijkheid
om een berging te bouwen maar dit zou dan weer ten
koste gaan van minimaal drie parkeerplaatsen. Door de
beperkte parkeervoorziening was dit niet de beste oplossing.

Goede oplossing
Woontij heeft een oplossing gevonden via de firma
AF-X Fire Solutions. Deze leveren en monteren kleine
blussystemen die ter hoogte van de accu van de scootmobiel worden geplaatst. Bij hitte wordt het systeem
geactiveerd waardoor de brand wordt geblust.

Brandveiligheid
Met de oplossing van AF-X Fire Solutions en een goede
samenwerking met brandweer en gemeente kunnen
huurders nu veilig hun vervoermiddel stallen en opladen.
Tips voor brandveilig gebruik scootmobiels
https://www.brandweer.nl/media/8481/scootmobielen-boekje.pdf

Woontij heeft deze oplossing besproken met de gemeente Den Helder en deze was ook zeer enthousiast
over de oplossing en heeft dit daarop ook besproken
met de Veiligheidsregio Noord-Holland. Al met al tevreden partijen.
Zo werd vandaag het eerste blussysteem ingebouwd in
een scootmobiel in Noord-Holland.

Christine Groen

Risico’s
Als verhuurder krijgen we steeds vaker de vraag of wij
kunnen zorgen voor een aparte stallingsruimte met oplaadmogelijkheid. Als de galerij breed genoeg is, dan kan
dat. Uiteraard moeten deze oplaadplekken voor scootmobiels aan de eisen van brandveiligheid voldoen. Een
scootmobiel kan brandgevaarlijke situaties opleveren:
• Door slijtage en bewegingen tijdens het rijden is er
kans op kortsluiting, waardoor brand kan ontstaan.
• Bij het opladen van de accu kan oververhitting ontstaan, ook dit kan brand veroorzaken.
• Bij het opladen van de accu kan door ophoping van
brandbare gassen brand ontstaan.

Verplichting Woontij
Op grond van de Wet Gelijke Behandeling moet, als er
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Koffieochtend in De Buureton
Het is dinsdagochtend 3 december 2019 en iets na elven, als ik
De Buureton aan de Beatrixlaan
inloop. Vanavond hou ik daar mijn
lezing over ‘Sinterklaas, wie kent
hem niet’.
Het is altijd goed om van tevoren te
kijken op de locatie, hoe het geluid
werkt, waar je gaat staan, enz.
Als ik de hal instap is daar Miek Jimmink bij haar scootmobiel. “Hee
hallo”, begroeten we elkaar. Ons leven lang wonen we op Texel, en we
kennen elkaar van gezicht en naam.
We zijn elkaar tegengekomen op
een cursus Creatief Schrijven bij
Artex. Maar nu heeft Miek net de
koffie op, elke dinsdagochtend kun
je om 10 uur in de Buureton terecht
voor een koppie koffie of thee.
“Het is bijna Sinterklaas, daarom
had ik vanochtend mandarijntjes
mee, een verrassing voor de dames,
voor in de schoen!” vertelt ze. “Ik
heb er nog een paar. Wil je er ook
één?” vraagt Miek.
Uit het mandje van haar scootmobiel pakt ze er één met een blaadje
eraan: “Biologische, Hans heeft ze
voor me gehaald bij de Lidl in De
Koog.
En iedere week neem ik een bloe-

metje mee voor op tafel. Ach, zo
ben ik op mijn manier in de weer.”

denk ik verhip, waar ik voor gekomen was, ben ik helemaal vergeten.
Nou ja, dan vanavond maar op tijd
naar De Buureton.
Hieronder volgt een Haiku, een Japans versje van Miek, dat zij op die
cursus bij Artex heeft geschreven.
Irene Zegers.
Haiku:
In de natuur zijn.
Mijn accu wordt geladen.
Ik kom fris weer thuis.
Foto’s: Miek Jimmink.

“Blij om te zien dat je zo lekker bezig
bent,” zeg ik.
“Ja en kijk, nu heb ik mijn scootmobiel hier bij de uitgang staan, maar
toen ik hier voor het eerst kwam,
reed ik helemaal tot de zaaldeur
aan toe. Dus we gaan vooruit. Ik
ben nu op weg naar huis, de anderen gaan nog een spelletje rummikuppen doen.
Maar voor ik huiswaarts keer maak
ik nog even een ommetje,” zegt
Miek.
Ook ik loop naar buiten en als ik
op mijn fiets op weg naar huis ben,

Waar samen fietsen al niet goed voor is
ren van deze fietstochten, bracht dit
als lid van de Ideeëncommissie van
Seniorenvereniging Texel als idee
naar voren.

Zoals wellicht algemeen bekend zal
zijn, maakt een deel van de leden
van Seniorenvereniging Texel iedere laatste donderdag van de maand
gezamenlijk een fietstocht.

Het bestuur honoreerde dit idee!
Op 24 januari 2020 werd het bankje,
aangeboden door Seniorenvereniging Texel en uitgevoerd in samenwerking met Natuurmonumenten,
in Waalenburg geplaatst. Een kleine
delegatie was aanwezig om de juiste positie te bepalen en het bankje
te testen.

Bij deze fietstochten wordt telkens
een bezoek gebracht aan een bedrijf of een instelling. In de zomer
van 2019 werd onder meer polder
Waalenburg bezocht, waar men
zich door een medewerker van Natuurmonumenten uitvoerig over de
werkzaamheden liet voorlichten.
Die medewerker gaf aan, dat Natuurmonumenten iedereen in de

gelegenheid wil stellen om bankjes
in het gebied te laten plaatsen.
Dirk Haker, één van de organisato-

Jan Meijer en Willem Vlas
Foto: Jan Meijer
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Bewaren (vervolg), 1945 niet vergeten
Eind 1944 (hongerwinter) moest ik als oudste (tien
jaar) vertrekken naar een boer in Kampen, waar een
broer van mijn vader woonde. Hij heette Murk Wielinga, was adjudant bij de politie en zat in het verzet.
Mijn ouders hadden geen eten meer.

mij toen in mijn vrijheid beknot. Nu vraag ik me af: “Wat
zou de boer zondags in de bedstee hebben gedaan?”
Ook ging ik naar een gereformeerde school in de stad,
binnen de poorten ook weer een half uur lopen. Ik vond
het vreemd dat we onze voeten in de sloot moesten
wassen. We gingen vaak zwemmen in een echt zwembad, met zand op de bodem, afgebakend in de IJssel,
een prachtige rivier. In de maand mei was in het westen
al de bevrijding, maar bij ons nog niet. Wij hoorden ‘s
nachts wel de Duitse troepen marcheren over de Zwartendijk richting Duitsland. Ze mochten weer naar huis
en zullen ook blij geweest zijn.

Kennelijk was mijn vader niet meer ondergedoken,
want hij ging ook naar Schagen op de fiets om warm
ondergoed voor de boer om te ruilen voor voedsel. Hij
bracht mij ook op de fiets naar Kampen. Drie dagen onderweg, bij boerderijen in het hooi geslapen. Het enige dat ik me nog herinner van die reis is dat we langs
het IJsselmeer via Harderwijk kwamen en een vreemde
man met mijn vader op fietste en aanbod om mij even
achterop zijn fiets te laten zitten. Ik zal nooit die pijn
vergeten, want hij liet zijn houten klompen zitten en
daarop zat ik. Vet zal ik wel niet meer op mijn billen gehad hebben. Het was goed bedoeld. Eindelijk kwamen
we bij mijn oom en tante aan en werd ik afgeleverd bij
de boerderij op de Zwartendijk. Thans is er niets meer
van terug te vinden. Er loopt nu een drukke autoweg
om Kampen. Mijn eerste indruk bij het binnenkomen
weet ik nog, namelijk een zeer grote eettafel met een
suikerpot, waar wel honderd vliegen omheen zaten. Zo
iets had ik nog nooit gezien. Een boerin in klederdracht,
alles in het zwart, met vele rokken over elkaar en een
strak jakje. Voor de zondag was het allemaal veel mooier, namelijk een strak kapje met iets van goud. De familie bestond uit twee zonen, die bij hun vader op de
boerderij werkten, een dochter van circa zestien jaar en
Hennie, die ook tien jaar was. Wij sliepen samen in een
kast, de “bedstee”, en ik geloof, dat de deuren ‘s avonds
dicht gingen. Wij trokken altijd samen op. Dat was natuurlijk heerlijk. Na de eerste maaltijd werd ik heel ziek,
want mijn maag was natuurlijk niet meer gewend aan
dat goede eten. De boerin maakte alles zelf, karnemelk
in een bus met een stok in het midden en ook boter en
kaas. Zondags ging de familie tweemaal naar de gereformeerde kerk en wij moesten mee. Het was een half
uur heen- en terug lopen. Ik heb toen gemerkt, dat je
op zondag niets mocht doen, want mijn moeder had
een borduurwerkje in mijn tas gedaan, maar dat mocht
ik niet borduren. Ik was heel verontwaardigd en voelde

Inmiddels had ik heimwee gekregen en ik verlangde
naar mijn ouders. In augustus mocht ik weer thuis komen en tot mijn grote verrassing lag er een broertje
in de wieg. Toen begreep ik nog niet, waarom ik weg
moest.
Mijn moeder was in de hongerwinter zwanger en kon
toen mijn bonkaart extra gebruiken. Later heeft ze mij
verteld, dat ze op een nacht zo’n honger had, dat ze
niet kon slapen en toen is ze naar beneden geslopen
om wat te eten te zoeken. Ze voelde zich een dief van
haar kinderen. In 2013 zijn mijn drie broers overleden.
Nu bestaat mijn familie gelukkig nog uit twee zonen en
twee kleinzonen. Na de oorlog kregen mijn ouders een
pakketje uit Amerika Het heette toen de Marshallhulp.


AANGEPASTE ERGONOMISCHE KEUKENS
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GRAAG MEE
VOOR EEN
KEUKEN OP
MAAT!
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Bernhardlaan 186, 1791 XJ - Den Burg -
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Tel. 0222-312447
www.keukencentrumtexel.nl
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IJsdijk 11 Oudeschild
Tel. 0222 313809
www.tatenhovetexel.nl

Wat er allemaal in zat weet ik niet meer, maar voor mij
zat er een groene kanten kralenketting in. Het was zo
bijzonder, want plastic bestond nog niet in Nederland.
Ik vermoed, dat een klein Amerikaans meisje haar eigen kettinkje in het pakket had gestopt. 75 jaar heb ik
dit kleinood bij mijn verhuizingen meegesleept. Nu ik
85 jaar ben wil ik het opschrijven, want niemand anders weet ervan. We hebben op Texel een oorlogsmuseum en daar heb ik het gebracht vooral om het verhaal dat er achter schuilt.
Riny Wielinga, 21 Februari 2020.
Foto vorige pagina: Riny in het midden, Hettie rechts.

Hongerwinter 1944-1945.
Met de honger in zijn lijf trapte hij door ‘t vlakke land
zijn fiets reed op massieve banden

langs de eindeloze weg zocht hij de ogen van zijn
dochtertje
dat door de honger uit zijn huis was weggezonden
naar een boer in ‘t polderland
waar men haar te eten gaf zonder glimlach of een lach.
En het meisje zat bij hem op schoot en hij speelde met
haar vlechten
en ze zei: “Ze zijn hier goed voor mij heel goed voor
mij”.
Haar hoofdje knikte dapper verticaal ja
terwijl van binnen alles huilde om de heimwee van het
nee
waar de honger vals om lachte
Als kind doorleef je soms in een moment alle uren van
je leven samen.
Oeke Kruythof.

Ledenmiddag Seniorenvereniging Texel in de Toegift
Op veler verzoek organiseerde Seniorenvereniging
Texel op donderdag 13 februari jl. net als vorig jaar
de ledenmiddag weer in De Toegift in Den Hoorn.
Ongeveer 70 leden gingen op de uitnodiging van de
vereniging in, om deze activiteit bij te wonen. Ze werden ontvangen met koffie/thee en zelfgemaakte appeltaart met een ‘bite’, die voor de liefhebbers werd
aangevuld met een flinke dot slagroom.
Het was bijna een open deur maar Barry kwam in verband met het Corona-virus op met een mondkapje
voor. In zijn hand een Donald Duck, die hij naar eigen
zeggen nog steeds leest. Vroeger met z’n tweetjes. Nu
doet hij het gezellig in bed met z’n ‘eentjes’.

roomkoppen aangeduid dienen te worden. Kom je niets
vermoedend binnen en je vraagt om zes moorkoppen,
waarna de bakker je er vriendelijk op wijst, dat het
voortaan roomkoppen zijn.
Dan past er maar één reactie. Geef me er dan maar
twaalf, want I want more! Er is wel een tendens, dat er
van bovenaf wordt verordonneerd, dat er niets anders
in aangeboden waren mag zitten, dan de naam aangeeft. In de peilingen is D66 bijna gehalveerd. Die partij
dienen we dus voortaan aan te duiden als D33.

Fakenieuws
Het zijn verwarrende tijden. Een oorlogsheld krijgt de
Militaire Willemsorde, plast in het wild en is uiteindelijk
zijn eigen kroongetuige.
Verjaardagen
Je kunt het je nauwelijks meer voorstellen, maar In de
zestiger jaren was het heel normaal om de gasten sigaretten aan te bieden. Door de rookwalm moest je dan
de jarige zien te vinden. Filters, die hadden we niet. Alles werd in één klap geasfalteerd. Vroeger praatten ze
tijdens die gelegenheden ook met elkaar. Tegenwoordig
zitten ze naast elkaar te appen.

Geheel binnen de landelijke trend heeft een bakkertje
in Monster bedacht, dat zijn moorkoppen voortaan als

Vakantie
Tegenwoordig is ver niet ver genoeg. Vroeger bleef je
in Nederland. Je ging met vakantie naar Ommen of Renesse. Was er wat meer vakantiegeld voor handen dan
werd er een cruise naar Texel geregeld. Het was een
droomtijdperk. Velen spoelden voor goed op het eiland
aan.

Was vroeger alles wel beter?
Barry gaf aan, dat er erg snel gezegd wordt, dat vroeger
alles beter was. Maar volgens hem was dat toch iets te
zwart-wit.

Klimaatverandering
Aan klimaatverandering zit wel een prijskaartje. Bij zulke zaken moeten we ons, volgens Barry, steeds afvragen
wie hier baat bij heeft. De weerman heeft er baat bij. Hij
die het hardste schreeuwt, dat die donkere wolken uit
het zuiden deze kant niet op horen te komen.

Goed beschouwd moeten we nu dus keihard genieten.
Als we er dan nu samen de schouders onder zetten,
kunnen we later zeggen dat het dan beter is. Maar zo
blijkt het niet te werken.

Dat elke plensbui wordt omschreven, alsof het een
tsunami is. Barry hoopt één ding, dat die weerman eens
een keer goed de mist in gaat.

Tilburgse kermis
Mensen die ooit wel eens op de kermis in Tilburg zijn
geweest is vast één ding bijgebleven. De Amstel biertent! Volgens Barry treedt ‘tout’ Nederland’ daar op.
Nou ja; schnabbelend Nederland. Iets nauwkeuriger;
de onderlaag van schnabbelend Nederland.
Vroeger stond ‘Waarheen, waarvoor’ in de crematie
top tien. Nu staat daar een ander lied; Marco Borsato
met ‘Afscheid nemen, bestaat niet’.
Claudia de Breij schijnt in die lijst ook hoog te scoren
met ‘Mag ik dan bij jou’. Bij de laatste crematie, die Barry bijwoonde, had hij dat gevoel niet echt.
Nu blijkt ene Stef Ekkel een carnavalsversie van ‘Waarheen, waarvoor’ gemaakt te hebben. Nu wordt tegenwoordig vrijwel alles gestreamd. Muziek voor een
crematie wordt op een stickie aangeleverd. Je zal per
ongeluk dat product van Stef Ekkel gedownload hebben.
Dat wordt dan iets te uitbundig. Die zanger zou zich eigenlijk dood moeten schamen. ‘Waarheen, waarvoor’
van Mieke Telkamp hoort tot ons culturele erfgoed.
Daar moet je gewoon vanaf blijven.
Vlak voor de pauze brachten Rose en Joost een lied ten
gehore over zekerheden. Na de pauze wees Barry de
aanwezigen erop, dat Cor en Betty de Wit onlangs 65
jaar getrouwd waren. Die mededeling leverde een flink
applaus op.

De aanwezigen konden terugkijken op een geslaagde
middag.
Tekst en foto’s: Willem Vlas

Laat u door ons
uit het zonnetje zetten
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Vliegschaamte en slabonen
“Wat vind jij het mooiste plekje op Texel”, wordt nog al
eens aan mensen gevraagd. Meestal belanden ze dan
in de natuur; ons cultureel erfgoed komt niet veel in
beeld. Zelf twijfel ik nog wel tussen het oude cultuurlandschap van ‘de Hoge Berg’ en De Hors: het zeldzame
stukje wilde natuur wat wij hebben, waar de mens nog
niet ingrijpt. Ik kies uiteindelijk voor De Hors, waar je zo
heerlijk kunt zwerven, zonder weg, zonder pad en waar
je, minstens even, het idee kunt hebben niet te weten
waar je uitkomt. Het duingebied groeit, is steeds weer
anders en in een natte tijd liggen overal plasjes, die je
dwingen van je geplande richting af te wijken.

Tot het jaar 1940 groeide hier een enorme duinencomplex, waar wind en zee vrijelijk omheen spookten. De
naam van dat duin was: ‘Onrust’. Maar bij een zware
storm in december 1940 is ‘Onrust’ in één nacht verdwenen. De Hors was daarna tientallen jaren een platte
zandvlakte, niets dan zand, wind en water en de wolken daar boven. Ik moet er niet aan denken, dat het er
weer zo uit gaat zien. “Ik moet er niet aan denken” is
het zinnetje, dat bij mij blijft hangen, terwijl ik op De
Hors loop. Kan ik wel weglopen voor de gedachte dat de
zeespiegel stijgt en dat daar voor Texel en voor mijzelf
en onze kinderen een risico aan kleeft.
Ontkenning leidt nooit tot de oplossing van het probleem. De zeespiegel stijgt en dat heeft alles te maken
met klimaatverandering. Ik vind het verontrustend, dat
er zo veel mensen zijn die het klimaatprobleem simpelweg ontkennen en die zich aansluiten bij een politieke partij, die dat propageert. Pas maar op; met je kop
in het zand stik je. We hebben nu mondiaal te maken
met veel en heftige stormen, droogte in Afrika, die hele
volksstammen in beweging zet op zoek naar water en
vruchtbare grond.
En bij ons is het met Pasen tegenwoordig kouder dan
met Kerstmis. Een volgende vraag is, als ik er dan toch
over na ga denken: “Hoe komen we aan die klimaatverandering? Komt het van een verhoogd percentage
broeikasgassen: CO2, ammoniak, methaan, van het gat
in de ozonlaag, van de stikstofoxide”? Van al die factoren bij elkaar. Natuurlijk zijn er in de berekeningen die
er gemaakt worden verschillende uitkomsten, dat ligt
er maar aan door wie, of voor wie, de berekening wordt
gemaakt, maar het effect blijft: de zeespiegel stijgt. Het
zinnetje: “Ik moet er niet aan denken”, heb ik inmiddels
ver achter me gelaten, want een volgende vraag die bij
me opkomt is: “Hebben we, of beter, heb ik enig invloed
op al die processen”? Ik word er altijd weer blij van,
als ik bedenk, dat ik niet aan één of ander noodlot ten
prooi val, maar dat ik zelf invloed heb op de uitkomst
van een vraagstuk.

Ik kwam er eens een velduil tegen, volgens de vogelwachter was het waarschijnlijk een jong exemplaar, dat
was verdwaald. Ik zag er ook een bokje, onze kleinste
snip, inmiddels een zeldzaamheid. Ga je wat hoger
op, over de laatste stuifduinenrij in de richting van de
horsmeertjes, dan wordt de vegetatie en ook het vogelleven al weelderiger. De horsmeertjes zijn aangelegde natuurgebiedjes. In het begin van de 60er jaren is
men begonnen rietmatten te zetten om de zuidkant van
ons eiland te beschermen. De meertjes zijn aangelegd,
maar de natuur heeft er daarna zelf een ‘natuurgebied’
van gemaakt. Prachtig, maar ik ga toch nog liever naar
De Hors. Na de stormen Ciara en Dennis ben ik weer
gaan kijken. Er waren weer heel veel kleine duintjes
verdwenen. Oudere richels waren recht afgeslagen. Als
een restje haar op een oud mannenhoofd stond er nog
helm bovenop; de wortels hingen als kleurloze slierten
in de wind te wachten op zand, waarin ze weer verder
zouden kunnen groeien. Over een maand is het hier
weer heel anders. Behalve dat de mariniers hier trainen en de Vogelbescherming met linten in het voorjaar
de broedplaats van de kleine stern afzet, wordt hier de
natuur de natuur gelaten. Waar vind je dat nog? Met
de windrichting mee groeien er nieuwe duinenrijen en
daartussen valleien, die in de loop van de jaren begroeien en voor kleur en levendigheid zorgen.
Het is niet voor het eerst, dat zuidelijk Texel aangroeide.

En daarmee komen we aan het meest confronterende
in deze gedachtegang en aan de reden waarom mensen er maar liever niet aan denken en waarom populistische politici zoveel mensen achter zich aan krijgen:
dat vraagt ons onze leefwijze te veranderen en dat kost
heel veel moeite, dat doen we liever niet.
Wij kunnen allemaal een kleine bijdrage leveren aan
het terugdringen van het verbruik van fossiele brandstoffen door 100 te gaan rijden en op Texel 60; dat is af
te dwingen en het kost ons alleen maar ‘tijd’. Dat is even
wennen. We zijn ook bezig met een energietransitie.
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van ons land is daarvoor nu juist weer niet goed. Dat
het vliegen en het transport met vliegtuigen ook in de
picture staat, is niet verwonderlijk. Niet alleen vanwege
het feit, dat in die sector 0 cent belasting op brandstof
wordt geheven, maar ook omdat ze voor een hoge CO2
uitstoot verantwoordelijk is. Het vliegverkeer neemt intussen alleen maar toe. En toch… iemand uit mijn familie
vliegt voor zijn werk de hele wereld over, maar toen hij
in zijn vakantie wilde gaan wandelen in Patagonië (Zuid
Amerika) overviel hem, wat we zijn gaan noemen, ‘vliegschaamte’: zou je dat nu wel doen? De bestemming is
toen veranderd. Minder ver. Iedereen worstelt nu met
de nieuwe inzichten van wat ‘eigenlijk’ nodig is. Vroeger
aten we wat het seizoen te bieden had. Tegenwoordig
eten we waar we zin in hebben, of wat goedkoop is en
als dat toevallig slabonen uit Egypte zijn, staan we er niet
bij stil, dat we daarmee een vliegtuig met een CO2-uitstoot in de lucht houden. Veranderen gaat met kleine
stapjes. Dat geldt ook voor mij.

Op Texel is dat nog maar voor 4% geslaagd. We zullen
wel overgaan op elektrische auto’s, maar zolang we
daarvoor niet zelf de energie opwekken, is het nog een
schijnoplossing. De boeren worden aangesproken op
hun aandeel in het probleem en op hun medewerking
aan de oplossing. Nou, zie de protesten. Veranderen is
altijd moeilijk en zeker als het geld gaat kosten. Daarbij
mag gerust eens gezegd worden, dat de boeren met hun
grasland een grote bijdrage leveren aan juist de opname
van de uitgestoten CO2. De voortschrijdende verstening

Ik snuif de frisse lucht op De Hors nog maar eens in. In
de verte zie ik mariniers bezig met een landingsoefening.
Peter Bakker
Foto’s Peter Bakker en Pixabay.com/nl

Lezing ‘In en om Oranje’s troon’; leden gratis toegang
Tijdens de regeerperiode van koningin Beatrix verandert
de rol van de koning(in) in het formatieproces.

Op dinsdag 19 mei 2020 organiseert Seniorenvereniging
Texel een lezing in dorpshuis de Wielewaal in de Waal.
Zaal open 13.30 uur. De lezing begint om 14.00 uur.

Voor leden van Seniorenvereniging Texel is de toegang
gratis. Niet leden betalen aan de zaal € 5,00. Wilt u deze
lezing bijwonen, dan kunt u zich tot uiterlijk vrijdag 17
april 2020 aanmelden bij Guusje Witte telefoon 0223314171, mobiel 06-44818097.

Oranje’s troon hangt samen met het Koninkrijk der Nederlanden (1815). De negentiende eeuw bracht drie koningen voort. De twintigste eeuw drie koninginnen. Hoe
democratisch waren zij in een land, dat de democratie
toch hoog in het vaandel heeft. De lezing wordt verzorgt
door Drs. H.J. Boon.

Willem Vlas

Koning Willem I (zie foto) verblijft als Prins van Oranje
in Engeland. In november 1813 keert hij op verzoek van
enkele vooraanstaande Nederlanders terug naar Nederland. Koning Willem II zwicht in het Europese Revolutiejaar 1848 voor de wensen van een liberale oppositie. Hij
stemt in met een nieuwe Grondwet. Koning Willem III
verzet zich zonder succes tegen de inperking van de koninklijke macht.
Koningin Wilhelmina maakte twee wereldoorlogen en
de dekolonisatie van Indonesië mee. Koningin Juliana
verbleef tijdens de Tweede Wereldoorlog in Canada. Op
2 augustus 1945 keert het gezin terug naar Nederland.
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Voorjaar
ren hangt van allerlei factoren af.
Sommige soorten keren in korte tijd
vanuit Afrika terug en hebben geen
weet van het vroege voorjaar hier.
Andere vogels gaan niet zo ver zuidelijk en trekken langzaam, stap
voor stap – vleugelslag voor vleugelslag dus eigenlijk – terug. Zo waren er eind februari al grote sterns
en hoorde je in Waalenburg grutto’s. Dat is zeker vroeg en dat hangt
zeker samen met het zachte weer.
In ieder geval valt er in maart, de
lente begint per slot van rekening
op 1 maart, al veel te genieten van
het voorjaar.

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

Winter
Vogeltjes die te vroeg zingen, zijn
voor de poes! Zo luidt een oud gezegde, maar letterlijk klopt daar
niets van. Wat is vroeg, wat is te
vroeg? Veel mensen denken dat de
merels, zanglijsters, leeuweriken,
heggenmussen en roodborstjes die
je in februari al kon horen zingen
zo vroeg waren door het zachte,
onwinterse weer, maar dat is een
misverstand. Ook in minder zachte
winters zingen veel vogels al in deze
tijd. Merels en zanglijsters beginnen
vaak al eind december als de dagen
beginnen te lengen.
Het is de terugkeer van het licht dat
hen stimuleert. Toch is er natuurlijk
wel invloed van de zachte winter
op het leven van de vogels. Voor
de merels bleven de hele winter
de regenwormen, hun voornaamste voedsel, bereikbaar. En zanglijsters konden tussen de bladeren en
onder het mos overal nog slakjes
vinden. Bij een winter met sneeuw
en ijs hebben insecteneters als winterkoninkjes en heggenmussen het
altijd moeilijk en duurt de winter
lang, dan worden hun aantallen gedecimeerd. Dat is deze winter zeker
niet het geval geweest.

Broedseizoen
Sommige vogels beginnen toch
vroeger dan anders eieren te leggen en te broeden. Dat is dan niet
direct omdat het zachte weer ze in
de stemming brengt, maar meer
omdat ze lichamelijk in de juiste
conditie daarvoor zijn, dankzij de
beschikbaarheid van voedsel. Overigens dragen wij mensen daar ook
aan bij met het voeren van de vogels; vooral kool- en pimpelmezen
profiteren daarvan. Mezen en an-

dere insecteneters varen ook wel bij
het vroeg tot ontwikkeling komende insectenleven. Al jaren begint
het broedseizoen van mezen steeds
vroeger omdat er steeds eerder
rupsjes beschikbaar zijn voor hun
jongen. Dat heeft dan weer een nadelig effect voor bijvoorbeeld bonte
vliegenvangers. Die overwinteren
in Afrika en hebben geen weet van
het vroege voorjaar. Als zij op hun
vaste tijd terugkomen in hun broedgebied dan zijn alle nestkasten al
bezet door mezen en andere vogels
die niet zijn weggetrokken maar in
hun broedgebied zijn gebleven.
Een trucje dat daartegen wel wordt
gebruikt is nestkasten afsluiten zodat ze niet in beslag kunnen worden genomen door mezen en pas te
openen als de bonte vliegenvangers
arriveren. Op Texel hoeven we dat
niet te doen, want bonte vliegenvangers broeden hier niet, althans
hoogst zelden.

Vroege vogels
Of zomervogels (vogels die hier
broeden, maar ’s winters in het zuiden zitten) vroeger bij ons terugke-

Uit de winterslaap.
En zijn het de vogels niet, dan zijn
het de planten wel die overal héél
vroeg in bloei komen. Ook komen
er alweer vlinders te voorschijn,
ontwaken vleermuizen uit hun winterslaap, die door het zachte weer
waarschijnlijk onrustig is geweest,
en trekken padden, kikkers en salamanders van hun droge overwinteringsplekjes weer naar het water
om te paren en eieren te leggen.
Gewoonlijk moet het een graad of
8 à 10 zijn voor de paddentrek en
zo warm is het dus al. Het is niet te
hopen dat we toch nog een vorstperiode krijgen. Dat zou voor veel
dieren een ramp betekenen.

Vogels tellen
Sovon Vogelonderzoek Nederland,
de organisatie die met de hulp
van honderden vrijwilligers de vogelstand van ons land volgt, is momenteel bezig met het verzamelen van gegevens voor een nieuwe
“vogelatlas” die de verspreiding
en talrijkheid van alle in ons land
voorkomende vogels (zowel broedvogels als niet in ons land broedende vogels) in de jaren 2012 tot
en met 2015 zal weergeven. Een
gigantische klus waarbij alle 1685
“atlasblokken” van 5 x 5 km worden
uitgeplozen op de daarin voorkomende vogels.

Ik heb op mij genomen, samen met
dochter Marije en kleinzoon Jarne,
om het atlasblok waarin Oosterend
valt te tellen. Gelukkig valt ongeveer de helft van het blok in de
Waddenzee, waar natuurlijk minder te tellen valt. Maar hulp is altijd
welkom! Wij kunnen natuurlijk niet
in alle tuinen kijken (en luisteren)
wat er voor vogels zitten, maar houden ons wel aanbevolen voor gegevens. Ook het bungalowpark zullen

we bezoeken. Dat brengt mij op de
ransuilen die daar afgelopen winter
weer zaten en kijkers trokken. Hoewel kijkers, ze waren vaak moeilijk
te zien tussen het gebladerte van
de klimop. Tenzij het je gemakkelijk
werd gemaakt.
Toen Jarne en ik eind februari bij de
boom stonden te turen viel er een
braakbal uit de boom en recht daarboven zat natuurlijk de uil. Er was er
toen nog maar een van de vier over.
Waar zijn de andere drie gebleven?
Een werd er door Gerrit Visch dood
gevonden. De andere twee zijn
waarschijnlijk naar hun broedgebied teruggekeerd, in De Dennen,
maar misschien wel ergens anders.

Uilen
Ransuilen zijn geen echte trekvogels, maar zwerven buiten de
broedtijd vaak ver weg van de
plaats waar ze geboren zijn of gebroed hebben. Ook kerkuilen doen

dat; op Texel worden elk jaar wel
dode kerkuilen gevonden die elders
in Nederland zijn geringd. Jammer
genoeg worden er echter weinig
ransuilen geringd, zodat we over de
herkomst van deze vogels minder
weten. Ransuilen beginnen vaak al
vroeg in het jaar te broeden, afhankelijk van het aanbod aan muizen. In
tegenstelling tot kerkuilen eten ze
geen huisspitsmuizen, die hier sinds
2006 massaal voorkomen, maar zijn
ze afhankelijk van minder veel voorkomende huismuizen, bosmuizen of
Noordse woelmuizen, waarvan de
stand sterk kan wisselen.
Het is zondag 2 maart als ik dit
schrijf, zoals zo vaak net op tijd, de
zon schijnt. Prachtig weer om buiten te zijn. Dat ga ik nu doen!
Tekst en tekening: Andri Binsbergen
Foto roodborstje op de vorige pagina: Marije Binsbergen

Toekomstbestendige ouderenhuisvesting Omring Texel
Omring en wooncorporatie Woontij hebben de handen ineengeslagen en zijn in 2019 gestart met de
bouw van twee nieuwbouwlocaties
in Den Burg: Schuttehof en Schuttehoek. Wanneer de bouw van
deze nieuwbouwlocaties gereed is
en de locaties bewoond zijn, zal er
gestart worden met een tweejarige
renovatie van woonzorglocatie de
Gollards.
Op de hoek van de Gasthuisstraat
en Pontweg in Den Burg werken
zorgorganisatie Omring en woningcorporatie Woontij samen aan de
toekomst van wonen en zorg op
Texel. Op het terrein wordt momenteel gewerkt aan de bouw van twee
nieuwbouwlocaties met in totaal
59 appartementen: Schuttehof en
Schuttehoek. Bij het ontwerp van de
gebouwen is veel aandacht besteed
aan wooncomfort en duurzaamheid. Het worden energiezuinige

woningen zonder gasaansluiting in
een groene, parkachtige omgeving.
Beide gebouwen zullen medio juni
opgeleverd worden.
Schuttehof
In Schuttehof worden 32 tweekamerappartementen
gerealiseerd
voor mensen met dementie of met
een intensieve lichamelijke zorgvraag. De toekomstige bewoners
van deze appartementen hebben
een Wlz-indicatie (Wet langdurige
zorg) ZZP 5 of hoger. De tweekame-

rappartementen zijn voorzien van
een ruime woonkamer, slaapkamer
en eigen badkamer. Rondom het
gebouw komt een afgeschermde,
veilige tuin waar bewoners zich vrij
in kunnen begeven. De huidige vier
kleinschalige woongroepen van de
Gollards zullen medio juli in hun geheel verhuizen naar Schuttehof.
In Schuttehof zal gewerkt worden
vanuit de visie ‘Van verblijf naar wonen’. De essentie van ‘Van verblijf
naar wonen’ is dat kwetsbare mensen niet meer vanzelfsprekend verhuizen naar een zorginstelling, maar
dat zij wonen binnen een kleinschalige setting waar de eigen manier
van leven voortgezet kan worden
op een manier die past bij de persoonlijke voorkeur. Door middel van
een integraal pakket van dienstverlening, ontmoeten en zorg zal alles
erop gericht zijn zoveel mogelijk de
eigen regie, eigen verantwoordelijk-

heid en de manier van leven die
men gewend was te behouden. Dit
betekent dat een bewoner leeft
vanuit het eigen appartement en
de mogelijkheid heeft om aan te
sluiten bij groepsgeoriënteerde activiteiten in de buurtkamer. Zo kan
men er bijvoorbeeld voor kiezen
om mee te eten op de buurtkamer
of een praatje te maken met bewoners van de andere appartementen.
Samen leveren we zo ‘de beste zorg
dichtbij’ waarbij de eigen regie van
de bewoner centraal staat.
Schuttehoek

Schuttehoek is het gebouw met 27
driekamerappartementen. In dit gebouw gaan na oplevering in eerste
instantie 25 bewoners van de Gollards wonen, zodat daar in twee fases verbouwd kan worden. Om deze
reden zullen twee appartementen
in het gebouw tijdelijk worden ingericht als buurtkamers, zodat bewoners elkaar daar kunnen ontmoeten
en samen kunnen eten.
Dagbesteding ’t Oppertje, die nu
gevestigd is in de Gollards, zal tijdens de renovatie van de Gollards
ook tijdelijk worden ondergebracht
in Schuttehoek. Vanwege de tijdelijke situatie zal in dit gebouw, net als
in Schuttehof, permanent zorgpersoneel aanwezig zijn.
Pas wanneer de verbouwing van
de Gollards gereed is, worden de
27 woningen van Schuttehoek verhuurd aan woningzoekenden van

Woontij. Er zal dan sprake zijn van
‘scheiden van wonen en zorg’ waarbij de verhuur van de appartementen via Woontij verloopt. Het is
daarom belangrijk dat iedereen die
hier straks voor in aanmerking wil
komen als woningzoekende staat
ingeschreven bij Woontij.
De toewijzing van de woningen
vindt plaats in samenspraak met
Omring op geleide van de gewenste
zorgvraag. De appartementen zijn
bestemd voor mensen die ongeveer
twee uur per week zorg nodig hebben. Hier zal de Thuiszorg van Omring zorg leveren. De appartementen in Schuttehoek zijn ook geschikt
voor echtparen, mits één van de
twee partners een zorgvraag heeft.
Bij overlijden van deze partner kan
de andere partner in het appartement blijven wonen.
Voor mensen die interesse hebben
om na de verbouwperiode van de
Gollards in Schuttehoek te wonen
geldt dat, omdat alle woningen
sociale huurwoningen zijn, er een
maximaal belastbaar inkomen mag
zijn van € 36.798. Er zijn verschillende huurprijzen. Gegadigden
die afhankelijk zijn van huurtoeslag mogen huren tot maximaal €
597,30 (prijspeil 2018). Een deel
van de huurprijzen ligt op of onder
deze grens. De huurprijzen liggen
ongeveer tussen € 590,- en € 650,, exclusief servicekosten. NB: Alle
genoemde bedragen zijn van 2018.
Veranderingen door wetswijzigingen of huurverhogingen zijn mogelijk.
Renovatie Gollards
Nadat de locaties Schuttehof en
Schuttehoek opgeleverd en bewoond zijn, zal in de zomer van
2020 gestart worden met de renovatie van de Gollards. De renovatie zal in twee fases plaatsvinden
en zal naar verwachting zo’n twee
jaar duren. Het bestaande gebouw

zal grondig verbouwd worden en
aan de achterkant van het gebouw
zal een derde vleugel aangebouwd
worden. Tijdens deze verbouwing
zal een deel van de bewoners in de
Gollards blijven wonen.
Na de verbouwing biedt de Gollards ruimte aan mensen met dementie of met een intensieve lichamelijke zorgvraag. In totaal telt
de gerenoveerde Gollards 82 tweekamerappartementen en eenpersoonsstudio’s waarvan een aantal
bestemd zullen zijn voor kortdurend
verblijf.
Op elke vleugel zullen buurtkamers
gerealiseerd worden waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en
gezamenlijk kunnen eten. De centrale keuken en het restaurant zullen na een grondige renovatie hun
terugkeer maken in de Gollards.
Ook dagbesteding ’t Oppertje zal na
de verbouwing weer terugkeren.
Wilt u graag op de hoogte blijven
van alle bouw- en verbouwplannen
van Omring op Texel? Bekijk dan
de website www.helemaalthuisoptexel.nl.
Hier leest u de laatste ontwikkelingen en kunt u ook mogelijke vragen
of opmerkingen kwijt. José Hagen
is contactpersoon bij het verkrijgen
van inlichtingen over het wonen in
Schuttehof en Schuttehoek. Zij is
te bereiken via telefoonnummer
0222-363200 of via jose.hagen@
omring.nl
Tekeningen en tekst Omring

Uitvaartcentrum Texel
Uitva
Vo een uitvaart
Voor
naar uw wens

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

info@notariskantoortexel.nl

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

de
de notaris
notaris
op
op texel
texel

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

www.uitvaartcentrumtexel.nl
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Iedere maandag op de markt
van 8.00 uur tot 14.00 uur

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

Voor particulier en ondernemer
Bezoek ook onze website

Bezoek ook onze website

www.notariskantoortexel.nl

www.notariskantoortexel.nl

AANKOOP VERKOOP TAXATIES

Beatrixlaan 1, 1791 GA Den Burg

VOOR EEN GOED ADVIES
Tel. 313 888

info@janduin.nl

EA5 envelop 220x156mm.indd 1

Slagerij en
worstmakerij

Binnenburg 8
1791 CG Den Burg
Reserveren
0222- 760036

www.deconinckvanpoolen.nl

Peperstraat 5, Oosterend
Tel. 0222-318505
www.slagerijmaastexel.nl

Rob & Meta Maas

Aandacht voor lekker!

Lange Ben
IJS PATAT VIS
bloembinderij l beelden l
woonaccessoires l Texels goed!
Schilderweg 220 l Den Burg 0222 - 31 39 49 l texels-wonen.nl

De Cocksdorp

www.langeben.nl

/langebentexel

RENTENAAR
ERKEND OPEL REPARATEUR

Bernhardlaan 200,  318000,
www.opelrentenaar.nl

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

Weet u voldoende over een hartaanval?

De pijn kan uitstralen naar je hals, de bovenarm, kaken,
de rug en de maag en soms ga je ook transpireren of voel
je je misselijk en moet je overgeven.

Een hartinfarct bij vrouwen is anders dan bij mannen.
Dat wil zeggen: de symptomen zijn anders
Snel handelen is altijd belangrijk bij een hartinfarct, want
dat beperkt de schade aan het hart. Maar dan moet je de
symptomen wel herkennen. Naast de bekende drukkende pijn op de borst, hebben vrouwen vaak andere klachten die kunnen duiden op een hartaanval.

Deze klachten doen zich zowel bij vrouwen als bij mannen vaak voor bij een hartinfarct.

Minder bekende klachten bij vrouwen
Daarnaast kunnen vrouwen bij een hartinfarct last hebben van deze minder bekende klachten:

Bij een hartinfarct (ook wel hartaanval genoemd, of in
medische termen myocardinfarct) raakt de hartspier beschadigd omdat deze een tijd te weinig zuurstof krijgt. De
oorzaak is een afgesloten of vernauwde kransslagader.
Pijn op de borst is waarschijnlijk het bekendste signaal.

• pijn tussen de schouderbladen, in de bovenbuik, kaak,
nek of rug.
• koorts, zweten.
• extreem moe
• onrust, angst.
• duizelig.
• kortademig.

Een drukkende, beklemmende pijn midden op de borst
die – ook als je rustig aan doet – blijft voortduren, kan
duiden op een hartinfarct.

De Texelse Apotheek
Weverstraat 95, 1791 AC Den Burg

T (0222) 312112
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www.detexelseapotheek.nl

Wanneer naar de huisarts?
Ben je al een tijd heel moe, zonder dat je weet hoe dat
komt? Heb je bij stress of emoties last van pijn op de
borst of hartkloppingen?

een drukkend, zwaar, pijnlijk of ongemakkelijk gevoel
in de borst, rug, nek, schouders, armen, polsen, ellebogen, tussen de schouderbladen, in de kaak, keel of
zelfs in het tandvlees of de oorlellen.

Vrouwen denken nog wel eens dat hun hartklachten
komen door spanningen of de overgang. Dat kan ook
het geval zijn, maar dergelijke klachten kunnen ook te
maken hebben met een probleem met het hart. Zeker
als je risicofactoren voor hart- en vaatziekten hebt of
als er hart- en vaatziekten voorkomen in je directe familie, is het goed om alert te zijn.

3.Maag- en darmproblemen
Ook maag- en darmproblemen kunnen een indicatie
zijn van hartproblemen. Als de pijn anders aanvoelt
dan ‘gewone’ maag- en darmproblemen kan extra
aandacht nodig zijn. Doe dit zeker als u al kampt met
risicofactoren, zoals een hoge bloeddruk of vaatproblemen.

Twijfel je over wat de oorzaak van je klachten is? Ga
dan een keer bij je huisarts langs. Bel direct 112 als
hartklachten ook in rust langer duren dan 5 minuten.

4.Griepachtige verschijnselen
Het gebeurt wel vaker dat mensen last lijken te hebben
van een hele zware griep, terwijl ze eigenlijk hartproblemen hebben. Extreme vermoeidheid en uitputting
die dagenlang aanhoudt, maag- en darmproblemen
en een algemeen ziek gevoel kunnen symptomen zijn
van een hartaanval.

Hoe sneller een hartaanval behandeld wordt, hoe groter de overlevingskans. U heeft er dus alle belang bij
om een hartaanval zo snel mogelijk te herkennen.

1.Pijn in de borststreek
Pijn of ongemak in de borststreek is het meest voorkomende symptoom van een hartaanval. De pijn kan
mild zijn, waardoor mensen niet onmiddellijk aan iets
ernstigs als een hartaanval denken. Ze gaan er vaak
van uit dat de pijn wel zal weggaan.

Deze symptomen zijn makkelijk te verwarren met een
griep. Wees dus op uw hoede als u vindt dat de symptomen abnormaal erg zijn.

5.Kortademigheid
Kortademigheid is ook een belangrijk symptoom van
een hartaanval. Wees er alert op. U hoeft niet noodzakelijk pijn in uw borststreek te hebben om bij kortademigheid van een hartaanval te spreken.

2.Ongemak in het bovenlichaam
Ongemakken of pijn in het bovenlichaam – niet alleen
in de borststreek – kunnen wijzen op een hartaanval.
Wees aandachtig voor elk vreemd of ongewoon symptoom van uw heup naar boven toe. Dit kan gaan om

Bronnen: Plus en Seniorenpraat 36, een periodiek van
Seniorenvereniging Noorder-Koggenland.
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WAT EEN GEPRIEGEL !!!
Foto: Henk Snijders

Programma Alzheimer Café
Het Alzheimer Café vindt plaats in De Buureton, in principe op de laatste dinsdag
van de maand.
Belangstellenden zijn van harte welkom. Aanvang 19.30 uur. De toegang is gratis en
aanmelden is niet nodig.
Het informatieve deel is van 19.30 uur tot 20.30 uur. Napraten met een hapje en
een drankje tot 21.30 uur.
Vragen?
Liesbeth Rijk, telefoon 06-228811573, e-mail: e-rijk@zorgring.nl
Margreet Berndsen, telefoon 314896, e-mail tberndsen@hetnet.nl

31 april
Dementie en oorlogsherinneringen. Bij mensen met dementie, die zich dingen van vroeger nog goed herinneren, kunnen nare, soms bedreigende, herinneringen aan de oorlog naar boven komen. Door hun dementie
kunnen zij deze herinneringen niet goed plaatsen. Hoe komt dat? Hoe kan de directe omgeving hierop reageren?
26 mei
Informatie over dementie. De dokter, specialist ouderengeneeskundige, van Geriant geeft informatie over
het ziektebeeld dementie, de vormen van dementie, verschijnselen, erfelijkheid, benaderingsmethoden en
medicatie. Er is volop gelegenheid om vragen te stellen.
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‘De Slufter’
Café-restaurant

Waalderstraat 6
1791 EC Den Burg

Tel 712 464

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

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

Hoornderweg 29 (halverwege Den Burg – Den Hoorn)

www.wezenspyk.nl

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

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

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

10% korting

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

www.mantjestore.nl

CENTRALE VERWARMING
LUCHTBEHANDELING
VENTILATIE
AIRCONDITIONING
DUURZAME ENERGIE
SERVICE & ONDERHOUD

Spinbaan 8, Den Burg

Spinbaan 8, Den Burg

0222-313 703

0222-313 703

www.cvi-texel.nl

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

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

www.cvi-texel.nl

Weverstraat 55, tel. 312692

Nu slechts

4795.00

KLASSIEKE
KEUKEN
DESA

HEEMSKERCKSTRAAT 50 OUDESCHILD | WWW.RAB.NL

NAAR TANTE ANNIE

‘t Wòs nag hillegaar gien winter weest en wee hòdde nag gien vlokkie sneeuw siên. Triest maar waar.
Òs ‘t wòt sow gaan friese dòn krig je ‘t sontje d’rbee
en wòt dróge dage.

‘Nunnik, maar dot frage we hier effe bee de balie:
Ze moste de trap op en dan rechs ònhouwe en dòn
naggeres rechs en dòn liepe ze zó teuge d’r deur òn.
Nou, en dòt klopte òs ‘n bus.

Nou hòdde we òllienderig maar nòttigheid hòd. Aaf
kwam binne skuufele op d’r sloffies. Theetjestiêd.
Déér kon je de klok op gliek zette. Maar Neeltje hòd
‘n verròssing foor d’r.

Naast de deur ‘n keurig bordje met “A. Keizer-Bruin”
d’r op, dus dòt kon niet misse.
Ze klopte effe oppe deur en liepe na binne.

‘Lieve Aafie, begon ze, hoe sow je ‘t fiende os wee
aans effe na de Burreg gaan naar Annie fòn Teun
Bruin. Die is verhuusd en die weunt now in de Gollards. Ik ben puur benuwd hoe ze déér zit en of ze
déér ok ‘n beetje wenne ken ’.

Nou, dòt wòs ‘n gróte verrassing foor Annie. Ze zòt
lekker op heur bank met ‘n boekie met puzzeltjes in
d’r hònd en sprong bijna omhóóg vòn vreugde. Oe
– oe meikes, wòt leuk dòt jullie effe kieke komme.
Kom vorder en gaan zitte en vertel! Gooi de jòsse
maar op bèd.

‘Tjisses, begon Aaf, wòt is dòt ‘n leuk idee. Ik gaan
graag met je mee’.
En zó kwam ‘t dòt die twie meide niet veul later de
Gollards inliepe.
‘Weet je eigenlijk wel wéér ze weunt, ik bedoel,
welk nummer Annie heb’, vroeg Aaf.

Effe later, doe ze om ‘t tafeltje zòtte, wòs ‘t eerst kieke hoe dòt òlles d’r òllegaar uutsag. Annie fertelde
dòt se niet òlles meeneme kon fònzellef en dòt ze
most uutsoeke wòt wel mee most. Maar d’r zoon
Jan hòd héél goed hollepe en de meide fòn ‘t huus
ware en benne hòrstikke liêf, aardig en behulpzaam.
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Met òl dòt gekwèk wiere de kele wel wòt dróóg maar de
thee wòs gauw klaar en verder ging ‘t. Annie: ‘Ik most
wel erreg wenne dòt ik gien boeskippe meer hoefde te
doen.
Nou is ‘t maar een klein stikkie – effe tussedeur bee de
huuze òn de overkònt – om na de Jumbo te lóópe, dus
dòn haal ik wòt foor bee de koffie en de thee.
De rest krig je ollegaar. Oches dòn komt de ontbijtkôr laans en dòn kei je kieke wòt je ete wil. Dan is d’r
ok thee en koffie, maar ja, dòn is het ok ôl negen uur
weest. Ik zet déér foor ôl ‘n bakkie foor me eige hoor.’
‘Dus je heb ‘t ôl aardig na je zin zó te siên?’
‘Jajik kiend, wònt de hullep is fòntòsties. Ik hèw ‘t niet
zó oppe lift. Ik durfde d’r eerst niet in, maar ja, je moet
welderes na benede om te eten en zó, hè? Nou, dón
druk ik op me belletje en dòn komt zó’n aardig meike en
die gaat same met mee de lift in en die laat me dòn siên
hoe dòt òllegaar werkt. Ik ben nou wel aardig wend d’r
òn, maar ik heb ‘t niet op lifte, nooit hòd ok!’
‘Hoe is ‘t met ‘t eten in de eetzaal?’ ‘Nou ’t eten is puikbest. Elleke dag soep, Héérlijk !!! Dòt wist ik òl fòn Tafeltje Dekje, maar déér is nooit soep bee fanzellef.’
‘Wee hore òldeur dòt iederien ‘n vòste plaas heb bee
t’ ete!’
‘Nou, bee de eerste keer wòs ‘r ‘n zuster die me bee ‘n
tafel zette en teuge me sei, dòt de mênse die hier eten
erreg fòn prate houwe. Nou, en dot klopte ok. D’r is d’r
iên bee die fòn gien ophouwe weet en òldeur maar òn
‘t klesse en fertelle is.

Maar d’r benne d’r ok bee die graag òllien maar luustere, dus dòt gaat eigelijk ok goed. Ik hou ok wel fòn ‘n
praatje os je bee mekaar zit. D’r benne ok tafeltjes wéér
ze gien bek ope doen; ja toch wel, maar òlliên maar om
te eten. Ha – ha!
Déér hoor je niks. Jan heb erreg goed hollepe met ferhuuze. Dus òlles wòs snel déén. Nou hèèwe wee wòt te
kampe met siektes. Jan is mantelzorger foor sien vrouw
en in Òllekmaar gaat het niet zó best. De eerste tiêd
kenne ze niet komme.
Dò ‘s wel jammer; maar gelukkig is de tillefoon geduldig
genog om òlles te kenne fertelle on mekaar.’
‘Wòt doen jullie zó deur de dag heen? Kei je ‘t nag ‘n
beetje begaffele?’
‘Jajik, d’r is òlòòn wat te doen en òs je wil kei je déér na
toegaan. Maar je moet niet; ‘t is gien skool. Maar wòt
wel opfôlt is dòt ‘r ‘n berreg leu fòn de overkònt zitte.
D’r benne ok mense die niet meer fòn d’r kamer òfkomme. Die hèw ‘k nag nooit siên. Bee mee oppe gang zit ok
juffrouw Beekenkamp fon ’t Wéélder skooltje. Die hèw
‘k nag niet siên, en zó benne d’r meer.’
‘Kom meide, dòn gane we na benede wònt ‘t is koppiestiêt. Don kenne jullie gliek d’rs siên hoe goed ik in de
lift ben.’ Ze draaide zich om en zei nag effe gauw teuge
mee:
“Wòt ben ik bliêd dòt jullie d’r benne, lieve
Neeltje.”
Foto: Rob Dapper

Een eenvoudige doch voedzame maaltijd
In verband met revalidatie na een ongelukkige val
hebben we in Leef-Tijd 2019-6 en 2020-1 dankbaar gebruik gemaakt van de vele recepten, die op internet
te vinden zijn. Ria is gelukkig weer zover hersteld, dat
we nu weer een door haar ingestuurd recept kunnen
publiceren.

bruik een stukje van de appel en van het mandarijntje,
het restje kun je als toetje eten. De dressing en het fruit
mengen met de gesneden witlof en de salade is klaar.
Verwarm de witte bonen in tomatensaus.
Eet smakelijk van deze eenvoudige maaltijd.
Ria Visch

Ingrediënten:
Een potje witte bonen in tomatensaus; 1 of 2 stukjes
witlof; 1 theelepeltje magere yoghurt; 2 theelepeltjes
mayonaise en wat honing; Appel en mandarijn en een
gekookt ei
Maak een dressing van de yoghurt, de mayonaise en
het hardgekookte ei. Was de witlof en droog het goed
af. Snij de witlof overdwars door midden, haal de witte
stronkjes er uit en snij de rest in dunne schijfjes. Ge-

Gewoon geworden
Ach, u kent het wel. Er gebeuren dingen in huis, in de
omgeving, in stad of land waarvan u zegt: Hoe is het
mogelijk. Wat is er nu weer aan de hand? Hoe komen
zij erbij zoiets te bedenken, te maken of te plaatsen.
Wat te denken van het kunstwerk op ‘t Horntje? Volgens bepaalde bewoners past het in het geheel niet
op de plaats waar het moet komen. Nee, daar zullen
ze nooit aan wennen.
En ja, het drinken in de kleedkamers van de nieuwe
sporthal mag ook al niet meer, volgens de zaalvoetballers. De gemoedelijkheid is verdwenen en die komt
nooit meer terug, het zal nooit meer gewoon worden.
Maar u, als lezer, zult vast kunnen beamen, dat uw
oordeel over zaken die u vervelend of heel lelijk vond,
in de loop van de tijd verandert en dat deze zaken
door u gewoon gevonden gaan worden.
Een prachtig gedicht van Annie M.G. Schmidt geeft dat
mooi weer.

Tante To
Toen tante To in Amsterdam
vanmorgen naar beneden kwam,
om vijf voor half zeven,
toen zei ze heel verwonderd: Hee,
wat zit daar op de canapé?
Wat zal ik nou beleven?

In vredesnaam, zei tante To,
vooruit, het is nou eenmaal zo,
we zullen ‘t daar maar laten.
Ze heeft er zich bij neergelegd.
Nu is ze aan het hert gehecht
en kan er niet meer zonder.
En bovendien, aan het gewei
daar hangt nu het eetgerei
van boven en van onder.
En tante zegt: ‘t Is niet gek,
ik heb een beeldig pannenrek.
Zo is het goed, naar mijn gevoel.
En ‘t hert heeft ook een levensdoel.

Ze heeft de brandweer opgebeld
en ‘t ook aan ome Bert verteld
en aan de commissaris.
De buren uit de hele wijk,
die kwamen. En ze riepen: Kijk,
daar zit-ie nou. Kijk daar ‘s.

Henk Snijders

Het is toch wat, zei ome Bert,
daar op die sofa zit een hert!
Maar niemand die er raad op wist.
Daar zat het beest. Het wou beslist
de kamer niet verlaten.

Bron: Het gedicht van Annie M.G. Schmidt is in 1960 in
een 12e druk verschenen bij de Arbeiderspers.
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Ja zuster, nee zuster
Sinds een half jaar zit mijn moeder in een verpleeghuis
in Zaandam. Ik moet zeggen, ze zit er best. Ze heeft een
ruime, lichte kamer en wordt goed verzorgd. In het huis
ruikt het heerlijk fris. De gangen zijn behangen met
mooie landschappen van groene velden met bomen en
jawel, schaapjes. De huiskamer is smaakvol ingericht
met kleurige lampen, oude klokken en gezellig meubilair. Er is zelfs een echte poes om te aaien. De mensen
zitten ontspannen gezamenlijk aan tafel. Ze zijn redelijk vief en vermaken zich met elkaar. Er heerst een gemoedelijke sfeer en de zusters lopen niet rond in witte
uniformen. Het lijkt meer op thuis dan op een zorginstelling! De tijden van zuster Clivia uit de serie Ja Zuster,
Nee Zuster, herleven hier.

fysiotherapeut en een kapper. Alles binnen handbereik.
Hoe zit dat op Texel? Op Texel hebben we natuurlijk Gollards en Hollewal. Prima tehuizen met goede verzorging
door lieve, betrokken medewerkers. Niet te grootschalig en daarom ook niet toereikend om te voldoen aan de
vraag. Daarom zijn Woontij en Omring druk bezig met de
bouw van in totaal 59 appartementen op het landje van
Pelgrim. Voor mensen die zelfstandig willen wonen met
zorg aan huis is er Wonen met een Plus. Aan mensen die
dementerend of een intensieve lichamelijke zorgvraag
hebben, wordt Beschermd Wonen aangeboden. Medio
dit jaar moet de bouw gereed zijn.
In de Tuunen krijgen we het huis van Tante Jans, bedoeld
voor dementerenden en hun partners. Tante Jans, dat
klinkt al gezellig en warm. Dat moet wel net zo goed zijn
als zuster Clivia. Voor Den Hoorn zijn plannen in de maak
voor de bouw van een woonzorgboerderij. Hier komen
appartementen voor ouderen die hun leven lang op het
platteland hebben gewoond of gewerkt en niet meer alleen kunnen wonen. Deze mensen kunnen maar moeilijk
wennen in een zorginstelling. Met deze woonvoorziening
kunnen zij toch zoveel mogelijk buiten leven. Er komt een
moestuin, een bollenschuur en er zijn dieren. Zoals dat
hoort op een boerderij.
Het zijn allemaal prachtige initiatieven waar we blij mee
mogen zijn. Zeker als je bedenkt waar we vandaan komen. Je kunt je bijna niet voorstellen hoe ouderen in de
jaren zestig moesten samenleven. In die tijd werd de
Wet op Bejaardenoorden (1963) aangenomen. Deze wet
maakte het mogelijk om bejaardentehuizen te bouwen.
De nood was hoog want ook toen was er vergrijzing. Bejaardentehuizen werden massaal uit de grond gestampt.
Lange zalen met aan weerszijden rijen bedden met een
nachtkastje. Er waren mannen en vrouwen barakken.
Echtparen werden gescheiden. De mensen hadden maar
weinig privacy en vooral ‘s nachts waren er ergernissen
door gehoest en onrustige slapers. Er was echter geen
keus, je moest het ermee doen.

Mijn moeder heeft geluk dat ze in zo’n leuke instelling terecht is gekomen. Voor niet iedereen is er plek. Gelukkig
komen er steeds meer en ook heel verschillende huiselijke woonvormen voor ouderen. Heeft u wel eens gehoord
van het Knarrenhof? Dit is een nieuw concept waarbij
niet alleen ‘oude knarren’ maar ook jonge mensen in een
hofje wonen. Deze jonge mensen willen een ander best
helpen. Eten koken, boodschappen meenemen, met de
computer helpen of iemand ergens heen brengen. Elkaar
helpen met de gedachte dat je zelf ook wel eens hulp
nodig kunt hebben. Vereniging Eigen Huis schreef er een
artikel over waar boven stond ‘Thuiswonen tot je 113e’.
Ik vind zo’n concept wel passend bij eilanders. Eilanders
willen graag hun leven lang op het eiland blijven wonen,
ook als ze hulpbehoevend worden. Eilanders zorgen voor
zichzelf en elkaar. Ze moeten het met elkaar zien te rooien. Dat zie je bijvoorbeeld op Vlieland, een eiland met
nog geen 1400 inwoners. Hier zijn de mensen nóg meer
op elkaar en de gemeente aangewezen dan op de andere Waddeneilanden. Om ervoor te zorgen dat mensen
hier oud kunnen worden, gaat de gemeente Vlieland
een seniorenwijk bouwen met 36 aanleunwoningen, een
zorggebouw met 7 studio’s en een welzijnsgebouw. In
het welzijnsgebouw komen onder andere een tandarts,

Hoe anders is dat anno 2020. De ontwikkeling naar wat
we nu gewend zijn is met horten en stoten gegaan maar
door de jaren heen zijn we er flink op vooruit gegaan. En
de ontwikkeling blijft doorgaan. Verpleeghuizen worden
steeds beter en met woonzorgboerderijen en initiatieven
als Tante Jans en het Knarrenhof is er voor iedereen iets
te kiezen. Ja Zuster, voor degenen die zorg nodig hebben.
Nee Zuster, voor degenen die prima kunnen wonen met
wat hulp van de omgeving.
Hennie Huisman, Wethouder Wonen
Foto: Evalien Weterings
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Schoolreisje naar Schiphol 1931
Dit is weer een hele oude. Bijzonder toch dat men toen al dat gloednieuwe Schiphol ging bekijken.
Deze foto is van 1931.

Achterste rij
Een medewerker van Schiphol – Kapelaan Tesselaar – Jaap Witte Cz.,
de koster.
Middelste rij
Piet van Heerwaarden Fz. – Theo
van Heerwaarden Jz. – Giel Keijzer
Cz. – Cor Buisman Tz. – Anton Graaf
Cz. – Wim Willemse – Tom Graaf Cz,
– Cees Keijzer Cz.
Vooraan
Dan nog de jongens die op hun hurken zitten Wim Ran – Johan van
Heerwaarden Fz. – Cor van Heerwaarden Fz. en Nico Witte (Gouk).
Tekst en foto: Simon Dros

Colofon
Redactie
Peter Bakker, Cobie Daalder, Henk
Snijders en Willem Vlas.
Met medewerking van
Familie Binsbergen, Aris Bremer,
Ben Daalder, M.J. van Daalen, Tilly Dekker, Simon Dros, Christine
Groen, Hennie Huisman, Miek Jimmink, Jan Meijer, Ria Visch, Riny
Wielinga, Irene Zegers en ‘Neeltje’.
Opmaak voorpagina en puzzel
Annie van der Heide
Foto voorpagina + fotobewerking
Peter Ampt
Vormgeving en opmaak
Marianne Dapper, Rob Dapper en
Willem Vlas
Tekstcorrectie
Lina Bruijn en Els Whyte

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

Distributie
Cobie Daalder, telefoon 312696 en
Truus Zoetelief, telefoon 312890
Advertenties
Mediabureau Langeveld & de Rooy
met medewerking van Tom Steenvoorden, telefoon 316656
Websites
www.texelswelzijn.nl
www.seniorenverenigingtexel.nl
Leef-Tijd is een uitgave van
Mediabureau Langeveld & de Rooy
in samenwerking met Texels Welzijn
en Seniorenvereniging Texel.

Kopij voor de volgende krant
Graag voor 29 april 2020 naar
redactieleeftijd@gmail.com
Oplage: 2.500 stuks

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:
ശശ Willem Vlas, Molengang 210,
1761 BW Anna-Paulowna. mail:
wvlas32@gmail.com
0223758137
ശശ Texels
Welzijn,
Beatrixlaan
43, 1791 GA Den Burg. mail:
b.hollands@texelswelzijn.nl
0222-312696

Wilt u ook mooie dingen doen voor
de Texelse samenleving?
Dat kan met een bijdrage aan het Texelfonds.
Eind 2019 vierden we onze vijftiende verjaardag 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 uiteenlopende, bijzondere projecten. In vijftien jaar
zijn we uitgegroeid tot een solide, financieel
sterk fonds.
Heel graag gaan we door met ons prachtige werk. Dat kan alleen dankzij u: particu-

lieren (door bijvoorbeeld een gift, legaat of
nalatenschap), bedrijven, stichtingen en anderen 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 (secretariaat@texelfonds.nl) of bellen met penningmeester 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:
• O
 osterhofWoneninDenBurggeeftopalleartikelen5%korting.
• DefirmaGraafinDeCocksdorpgeeft10%kortingopTexelsedekbedden(op=op).
• IndeKookwinkelvanKeukencentrumTexelkuntualsklantpuntensparenvoor5%korting.Bijiedereeuro
spaartueenpunt,bij300puntenontvangtuautomatisch€15,-kortingopuwvolgendeaankoop.
• StiehlAudioVideo,DeWaal,geeftopalleaankopen5%korting.
• RestaurantTopidoinDeCocksdorpgeeft10%kortingopeendiner(exclusiefdrankjes).
• GarageDrosinEierlandgeeftopallereparaties10%korting.
• ZegelModesindeWeverstraatenZegelLingerieaandeBinnenburgteDenBurggeven10%korting.
• MantjeLifestyleStores(inDenBurgenDeKoog)geeft10%kortingop:schoenenopmaat,sokken,gemak
schoenen,semi-orthopedischeschoeneneninlegzolen.Dekortingisvantoepassingopdevolgendemerken:
Durea,Ecco,FinnComfort,Nimco,Xsensible,ItemM6,SockwellenSuperfeet.
• SlagerijMaasentearoom‘deHuiskamer’inOosterend.Eenkopkoffieplusgebakjevoor€4,50.Hettweede
kopjegratis.
• TimmersTearoom.Oosterend.Hettweedekopjekoffiegratis.
• Bosma,Waalderstraat,DenBurgverleent5%kortingopalleaankopen.
*) 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.316656ofmailnaarbernest@xs4all.nl)
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Leef-Tijd wordt u gratis aangeboden

Seniorenvereniging Texel

TEXELS WELZIJN BIEDT INWONERS OP TEXEL:

Seniorenvereniging
Texel

WILLEM VLAS, VOORZITTER
Molengang 210, 1761 BW Anna Paulowna. Tel. 0223-758137
Eindredacteur redactie Leef-Tijd, Ideeëncommissie
TOM STEENVOORDEN, \/ICE-VOORZITTER
Kikkertstraat 84, 1795 AE De Cocksdorp Tel. 0222-316656
Advertenties Leef-Tijd, Wonen/woonomgeving, PR
BEA AALDERS, PENNINGMEESTER
Noordwester 37, 1791 HE Den Burg. Tel. 06-46633966
WIL BETSEMA, VICE-PENNINGMEESTER
Sluyscoog 58, 1791 WT Den Burg. Tel. 06-53715956
GERARD VAN UUNEN, SECRETARIS
Cor Bremerstraat 16, 1794 AX Oosterend. Tel. 06-10679174
ANDRÉ VAN GENT, VICESECRETARIS
Vloedlijn 10, 1791 HH Den Burg. Tel. 0222312320
MARIJKE OTTEN, ALGEMEEN BESTUURSLID
Epelaan 42, 1796 AT De Koog. Tel. 0222-327010
Wmo/Zorg/Welzijn, Belasting, koopkracht bijz.bijstand
GUUSJE WITTE, ALGEMEEN BESTUURSLID
Molenstraat 20, 1791 DL Den Burg. Tel. 0222-314171
Reizen, Verkeer en Vervoer
MARIAN ZEGERS, ALGEMEEN BESTUURSLID
Verzetstraat 26, 1791 DS Den Burg. Tel 0222-313561
Lief en leed

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

LEDENADMINISTRATIE: Jan Meijer, telefoon 06-46025143,
e-mail jan.meijer.jan@gmail.com
IBAN nummer van de vereniging NL81 RABO 0307893766
• LEDEN VAN DE SENIORENVERENIGING TEXEL KUNNEN ONDER ANDERE GEBRUIK MAKEN VAN:
Invullen jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting en aanvragen
ten behoeve van toeslagen door middel van huisbezoek à €
14,00 per persoon.
Korting bij een aantal Texelse detailhandelszaken (Zie pag.37)
• LEDEN VAN DE SENIORENVERENIGING TEXEL KRIJGEN INDIEN GEWENST:
Hulp en advies over vragen m.b.t. Wmo, Zorg en Welzijn.
Collectiviteitskorting bij zorgverzekering De Friesland.
Eventueel een vergoeding bij verlengen rijbewijs > 75 jaar
• SENIORENVERENIGING TEXEL STREEFT NAAR:
Het scheppen van voorwaarden ter verbetering van de sociale binding binnen de leeftijdsgroep.
Het geven van onderricht en het scheppen van voorwaarden
voor educatie en ontwikkeling van de leden.
Het bieden van participatemogelijkheden en lokale belangenbehartiging op Texel.
Het vertegenwoordigen van de leden in verschillende klankbord- en adviesgroepen.
• JAARCONTRIBUTIE € 30,00 Inwonende gezinsleden € 25,00
• Website: www.seniorenverenigingtexel.nl
• Contactadres info@seniorenverenigingtexel.nl

Heeft u vragen of wensen over welzijn en maatschappelijke ondersteuning ... heeft u ideeën over activiteiten die de
leefbaarheid in het eigen dorp of op Texel kunnen ondersteunen … neem dan contact op met Texels Welzijn. Mail:
welzijn@texelswelzijn.nl óf loop gewoon even binnen bij De
Buureton, Beatrixlaan 43, 1791 GA Den Burg.

• U BENT OOK VAN HARTE WELKOM BIJ HET WEKELIJKS INLOOPSPREEKUUR VAN DE DORPSWERKER IN UW DORP:
Het Eierlandsche Huis ..........maandag
10.30 – 11.30 uur
De Waldhoorn ........................dinsdag
10.00 – 11.00 uur
De Hof ................................woensdag
10.30 – 11.30 uur
De Wielewaal .....................woensdag
13.30 – 14.30 uur
‘t Skiltje ...............................woensdag
09.30 – 10.30 uur
De Bijenkorf ....................... donderdag
09.30 – 11.30 uur
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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
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• Zorgappartementen Gasthuisstraat

Voorontwerp
Ontwikkeling Pelgrim locatie te Den Burg Texel

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

