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Wonend in Oosterend is het interessant om meer te 
weten over de geschiedenis van dit dorp en wat de 
toekomst zou kunnen zijn.

Oosterend is een hoge plaats in het landschap van Texel 
dat waarschijnlijk al heel vroeg bewoond is geweest. De 
eerste bewoners waren vaak monniken die een kloos-
ter bouwden. Er zijn kloostermoppen gevonden bij de 
restauratie van de Maartenskerk. De vroegere kerk was 
gewijd aan St. Maarten, na de beeldenstorm overge-
gaan in protestante handen, dateert gedeeltelijk uit 
1100. Helaas zijn bij de beeldenstorm, zoals ook elders 
in het land, veel mooie versieringen verdwenen. Het 
beeld van Sint Maarten is uit de kerk gehaald en ver-
nietigd. Getuige van de oudheid van de kerk is de oude 
tufstenen muur aan de noordzijde, tufsteen uit het vul-
kanisch Eifelgebergte, aangevoerd via de Rijn. Er heeft 
thans een restauratie plaatsgevonden en daarbij is ook 
het orgel betrokken. Mensen konden een orgelpijp, 
groot of klein, kopen om de kosten van de restauratie te 
verlichten voor de betrokkenen van de Maartenskerk. 
De kerk zal te zijner tijd weer openstaan voor bezoekers 
die geïnteresseerd zijn in het interieur van de kerk. Vrij-
willigers zijn dan aanwezig om de bezoekers te vertellen 
over de geschiedenis van de kerk. Rond de kerk staan 
leilindes, waarvan de bomen in de Blazerstraat rond 
1900 zijn geplant.

Oosterend heeft vroeger ook marktrechten gehad. 
In die tijd konden de bootjes wanneer het vloed was 
vlakbij het dorp komen en werd er fruit ingekocht voor 
de lange scheepsreizen. Vitamine C was belangrijk om 
scheurbuik te voorkomen, een beruchte ziekte, veroor-
zaakt door vitaminegebrek.

Oosterend was toen bijna geheel zelfvoorzienend. 
Daarbij kan men denken aan boeren, visserlui en aan 
de boomgaarden. Boeren hadden schapen en melk-
vee, maar ook landbouwproducten als tarwe en rogge. 
Uiteraard mogen we de wol niet vergeten. De vissers 
zorgden voor vis en oesters , maar er werd ook op wier 
gevist, een belangrijke vulling voor kussens en bedden. 
Vooral aan de vele straatnamen, vernoemd naar alles 
wat met visserij te maken heeft geeft aan hoe belang-

rijk de visserij voor de Oosterenders was en nog een 
klein beetje is. Fruitbomen en moestuintjes waren on-
misbaar voor de bevolking. Leuk om te vermelden is dat 
in een tuin aan de Kerkstraat nog een moerbeiboom 
staat van ongeveer 150 jaar oud. De moestuintjes had-
den een eigennaam, bijvoorbeeld een tuin op een hoog 
stuk land werd de Knieneberg genoemd. Een tuin met 
die naam bestaat nog steeds en komt ook steeds meer 
in de belangstelling van inwoners van Oosterend om ei-
gen groente, fruit en bloemen te kunnen oogsten en te 
plukken.

Het dorp wordt steeds meer bezocht door fietsers die 
voor het grootste gedeelte opmerken dat dit het mooi-
ste dorp van Texel is. Niet alles is hosanna wat betreft 
Oosterend. De middenstand is bijna verdwenen en de 
Peperhof, die gevestigd was in de vroegere Gerefor-
meerde Kerk, is gestopt vanwege te hoge kosten. Dit 
kleine centrum waar kunstlievende mensen hun werk 
lieten zien, trok veel belangstelling en het is jammer 
dat dit is verdwenen. Gelukkig is er nog een basisschool 
en dat houdt het dorp levend. Als zo’n school verdwijnt 
is het hart van het dorp weg. Oysteneinde zal niet ver-
dwijnen. Hoe de toekomst er uit zal zien weet ik niet. 
Belangrijk is dat de leefbaarheid blijft. Om dat in stand 
te houden is het bouwen van woningen belangrijk zo-
dat mensen niet wegtrekken vanwege het gebrek daar-
aan. Dorpen als Oosterend hebben jonge gezinnen met 
kinderen nodig om vitaal te blijven en dat kan alleen 
wanneer deze gezinnen daar ook kunnen wonen.

Henk Snijders
Foto: Gerard van Uunen.
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In de verrassend interessante strijd om het leider-
schap in het CDA dook vrij plotseling het begrip ‘de 
overheid als schild voor de zwakken’ weer op. Waar 
Hugo de Jonge pleitte voor verantwoordelijkheid en 
samenwerking, wees Pieter Omtzigt voortdurend op 
het belang van een overheid die de burger dient, een 
overheid die de rechtsstaat hoog in het vaandel heeft 
staan en binnen dat kader weer schild voor de zwak-
ken is.

Hoewel de uitgangspunten van de Jonge en Omtzigt 
elkaar niet zoveel ontlopen, het zijn tenslotte beide 
CDA-politici, zijn er toch wel opvallende accentverschil-
len. Verantwoordelijkheid en samenwerking zijn be-
langrijke begrippen die echter steeds opnieuw inhoude-
lijk ingevuld moeten worden. In het woord samen heeft 
de Jonge nadrukkelijk de burger voor ogen. Hij beseft 
dat de overheid niet goed kan regeren zonder mede-
werking van de burger. Verantwoordelijkheid heeft dus 
twee kanten. Een verantwoordelijke overheid neemt de 
burger serieus, luistert veel en probeert van daaruit be-
leid vorm te geven. Maar ook de burger draagt verant-
woordelijkheid en wel voor zijn of haar leven, voor zijn 
of haar omgeving en spreekt van daaruit de overheid 
aan. Alleen samen kunnen ze verder komen en het best 
mogelijke beleid ontwikkelen. Dat samen maakte de 
Jonge onmiddellijk concreet, toen hij Peter Omtzigt uit-
nodigde zijn running mate te worden. De Jonge maakte 
hiermee duidelijk dat hij goed had begrepen dat de an-
dere accenten die Omtzigt legt, sterk herkend worden 
in de partij en dat hij die dus serieus dient te nemen.

De staat tegenover de burger
Wat zijn nu precies die andere accenten? Pieter Omtzigt 
heeft al een lange carrière als parlementariër achter de 
rug. En al die tijd heeft hij zich vaak als een terriër vast-

gebeten in kwesties, waar hij zag dat de burger door 
de overheid onrecht werd aangedaan. Zo heeft hij zich 
langdurig ingezet voor een beter pensioenstelsel en 
vooral heeft hij zich op de kaart gezet, samen met Rens-
ke Leijten van de SP, in zijn strijd tegen de belasting-
dienst die grove fouten maakte in het dossier over de 
kinderopvangtoeslag. Het is vooral deze strijd geweest 
die Omtzigt populair maakte in de CDA-achterban en 
daarbuiten. Hij maakte voelbaar dat een burger ver-
morzeld kon worden door een te machtige staatsdienst 
en dat was een gevoel dat breed gedeeld werd door al 
die burgers die ook wel eens onbegrepen tegenover de 
staat hebben gestaan. Omtzigt analyseerde dat de staat 
in het kinderopvangdossier en tal van andere dossiers 
zijn dienende functie verloren had en daarmee niet lan-
ger schild voor de zwakken was. Met zijn kandidatuur 
wilde hij bewerkstelligen dat de staat die aloude functie 
van schild voor al die burgers die buiten hun schuld in 
de problemen komen, weer op zich zou gaan nemen. 
De Jonge en Omtzigt kunnen een sterk team worden, 
waarbinnen zij elkaars standpunten kunnen versterken, 
mits zij erin slagen het echt samen te doen. Voor het 
landsbelang is het meer dan goed dat er binnen het CDA 
politici zijn opgestaan die terug durven te grijpen op de 
oude christelijk sociale traditie, waarbinnen solidariteit 
en menselijke waardigheid kernbegrippen waren en 
zijn. Het begrip ‘de overheid als schild voor de zwakken’ 
is een heel precieze definiëring van het type staat dat in 
deze traditie centraal staat. Het is duidelijk dat de ach-
terban deze kant op wil, maar dit dient vanzelfsprekend 
in de politieke praktijk van vandaag en morgen tot even 
duidelijke daden uitgewerkt te worden.

De neoliberale staatsopvatting
De teloorgang van de dienende functie van de overheid 
hing nauw samen met de opkomst van het neoliberale 
gedachtegoed vanaf de jaren tachtig. In dit gedachte-
goed staat de markt centraal en dient de overheid zich 
slechts bezig te houden met die terreinen die buiten 
het bereik van de markt vallen of waarvoor de markt 
geen interesse heeft. Deze focus op de markt ging gelijk 
op met het verkleinen van de rol van de overheid in de 
publieke sector. In het politieke jargon heette dat een 
terugtrekkende overheid die de verantwoordelijkheid 
voor de publieke voorzieningen zoals onderwijs, zorg, 
sociale zekerheid, cultuur en milieu meer overdroeg 
aan de sector zelf. In Nederland bleef de overheid naar 
eigen zeggen garant staan voor wat beschouwd wordt 
als een minimale basis voor voorzieningen in de publie-
ke sector, maar dat minimalistische beleidsuitgangs-
punt leidde tegelijk tot enorme bezuinigingen in de 
zorg, de sociale zekerheid, de cultuur en het onderwijs. 
Het idee achter deze bezuinigingen was dat het individu 
zelf meer verantwoordelijkheid moest nemen voor

Schild voor de zwakken

4



zijn leven en dus ook voor de eventuele problemen die 
zich daarin konden voordoen. Als hij meer zorg wenste, 
moest hij zich beter verzekeren. Wie wilde doorstude-
ren, moest er voor betalen middels leningen en hoge-
re collegegelden. Binnen de sociale zekerheid werd de 
ontslagbescherming verminderd en werden uitkeringen 
verlaagd. Culturele voorzieningen moesten het meer 
gaan hebben van het publiek en als dat niet kwam op-
dagen, moesten ze maar verdwijnen. Milieuproblemen 
werden ontkend of gebagatelliseerd. Tegelijk kreeg 
de bedrijfssector alle ruimte, werd de winstbelasting 
verlaagd, werden de talloze brievenbusfirma’s en de 
ermee verbonden belastingontwijking niet aangepakt 
en moest uiteindelijk de aandeelhouder nog meer ver-
wend worden met de afschaffing van de dividendbe-
lasting, wat door grote maatschappelijke verontwaar-
diging maar net niet doorging. Binnen dit beleidskader 
ging het idee dat de overheid schild voor de zwakken 
was, verloren. En toen was daar de coronacrisis.

De problemen werden zichtbaar
De coronacrisis, nog meer dan de eerdere financiële cri-
sis van 2008, maakte de gevolgen van het decennialange 
neoliberale beleid zichtbaar. De uitgeklede zorg moest 
plotseling het hoofd bieden aan een pandemie zoals wij 
in ons leven nog nooit gezien hadden en bezweek er bij-
na onder. Aan alles was tekort, aan beademingsappara-
tuur, beschermende kleding, mondkapjes en vooral aan 
personeel. Dat personeel waarop eerder tot op het bot 
bezuinigd was, werd nu bejubeld als onze helden. In het 
onderwijs waar de zorgen eerder steeds weggewuifd 
werden, moest nu alles uit de kast gehaald worden om 
scholieren, leerlingen en studenten toch het onderwijs 
te geven waarop ze recht hadden. In recordtempo werd 
het digitale leren uit de grond gestampt en het lukte. 
Niet langer regeerde de markt, maar de overheid. Mil-
jarden euro’s werden ter beschikking gesteld om de 
krakende economie te helpen overeind te blijven. Des-
alniettemin zal de bijna onvermijdelijke economische 
crisis nog veel slachtoffers vragen. En er werden meer 
grote problemen zichtbaar. Na jarenlange bezuinigin-
gen op de volkshuisvesting zat de huizenmarkt volledig 
op slot. Torenhoge prijzen maakten zelfstandig wonen 
voor starters praktisch onmogelijk. Zzp-ers die eerder 
hun lot in eigen hand hadden proberen te nemen, ston-
den plotseling met lege handen en pas na veel protest 
kwam er een bescheiden tegemoetkoming.

Een nieuwe politiek
En er was niet alleen een coronacrisis. Vrijwel tegelijk 
was er ook een stikstofcrisis die al zo lang ontkende pro-
blemen in de landbouw urgent maakte. Te veel stikstof-
neerslag, teveel giftige bestrijdingsmiddelen, teveel an-
tibiotica, teveel mest, teveel dieren in te kleine stallen. 

Een klein aantal boeren begreep al lang dat het roer 
om moest en stapte over naar circulaire of biologische 
landbouw, maar de meerderheid wilde of kon niet uit-
stappen uit de dwingende kaders van de agro-industrie, 
van de intensieve landbouw en veeteelt. De overheid 
stond plotseling voor de uitdaging om alle problemen 
tegelijk aan te pakken en deed op dat moment ook wel 
wat zij kon. Maar het fundament waarop onze econo-
mie rustte, bleek nu heel kwetsbaar en het roer om-
gooien kan niet zonder slag of stoot zoals vooral een ra-
dicale groep boeren laat zien. Het jarenlange geloof dat 
de markt alle problemen wel zou oplossen, werd on-
deruit gehaald. Steeds meer politici begrepen dat het 
nieuwe normaal ook een nieuwe politiek vereiste. Hugo 
de Jonge en Pieter Omtzigt vertegenwoordigen binnen 
het CDA deze nieuwe politiek die de overheid weer zijn 
dienende functie wil teruggeven, die de overheid weer 
tot schild voor de zwakken wil maken. En ze krijgen 
daarbij steun vanuit andere politieke partijen, Groen 
Links, PvdA, Christen Unie, SP en andere. En belangrij-
ker, steun vanuit de samenleving waar mensen al veel 
langer hadden gezien en ervaren dat het oude beleid 
failliet aan het gaan was. De nieuwe politiek moet weer 
ruimte maken voor solidariteit en menselijke waardig-
heid, voor het algemeen welzijn en kansen voor ieder-
een. Het roer om kost tijd en geld, maar de coronacrisis 
heeft bewezen dat, als de politiek het wil, tijd en geld 
geen probleem hoeven te zijn.

Kees Dekkers
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In de lockdown van de Coronatijd, ben ik met mijn 
gezin druk aan het klussen geslagen in het huis van 
mijn oudste zoon. Onder een van die klussen zegt mijn 
man: “Deze beitel heb ik vanaf 1965. Op mijn vijftien-
de kwam ik van school, en ben gaan werken bij de Fa. 
Drijver aan het Schilderend. Met deze beitel, en de 
houten hamer die erbij hoort, heb ik in heel wat deu-
ren, de scharnieren en slotplaatjes gebeiteld. En wat 
dacht je van de Gollards en het verpleeghuis, als je 
daar in de gang de leuning vasthoudt is dat een stuk-
kie werk van Huib en mij, en dat niet alleen, ook de 
kozijnen.”

Firma Nooitgedacht
De beitels met de rode kunststof handvatten, op bo-
venstaande foto, zijn van later. De naam van de Firma 
Nooitgedacht staat erin. Ik zeg: “Ze hebben ook een 
kroontje boven hun naam.” “Tik het maar eens in,” zegt 
mijn man. Op internet zoek ik op Nooitgedacht. Op de 
site van Wikipedia wordt vermeld dat Jan Jarings Nooit-
gedacht in 1865 op zijn zolderkamertje is begonnen 
met zijn eenmansbedrijfje. Wat later uitgroeide, tot een 
groot landelijk bedrijf.

Er is zelfs een museum, aan het historische vaarwater 
De Geeuw in IJlst. Museum Nooitgedacht geeft een 
mooi overzicht van deze geschiedenis, want wie heeft 
er geen schaatsen geleerd op de houtjes van Nooitge-
dacht. “Wat een leuk museum, moeten we eens ont-
houden,” zeg ik tegen mijn man. “IJlst is helemaal niet 
zo ver, ligt onder Sneek in Friesland, wel eens leuk voor 
een daggie uit. En anders misschien een tip voor de Se-
niorenvereniging.” “Ja, zegt hij, “wie weet.”

Trappen maken
“Maar om even op Huib terug te komen,” zegt mijn 
man Ton. “Die kon heel goed trappen maken. Als eer-
ste tekende hij de trap op een plaat uit. Het hout, waar 
het van gemaakt moest worden, werd gezaagd. En dan 
werd de trap in elkaar gezet.” Ik vraag: “Maar waarom 
tekende Huib hem eerst op een plaat uit?” Toen kreeg 

ik van mijn man, een hele technische uitleg. Ik dacht, 
hoe schrijf ik dit in vredesnaam op.

Ik heb in mijn hele leven nog nooit een trap gemaakt. 
Dus ik blijf maar bij mijn simpele uitleg. Loop ik ook niet 
het gevaar dat mensen die verstand van trappen maken 
hebben tegen me zeggen: ‘Als we na jouw uitleg, zo een 
trap moesten maken, dan weten we zeker, dat die trap 
niet loopt’. Want dat moet een goede trap doen, als de 
verhouding met de trees niet kloppen, loopt de trap 
voor geen meter. Bij Huib klopte dat, er was er geen 
één, die een trap zo kon uittekenen als hij.

Huib de Ridder en Ton Zegers in de werkplaats van de 
Fa. Drijver, werkzaam aan de trappen, voor het huis van 
de familie J. de Beurs aan de Kogerstraat.

Huib de Ridder
Huib, is Huib de Ridder, een oom van mijn man, maar 
ook zijn leermeester bij de firma. In die tijd waren er 
drie mannen met diezelfde naam. Om verwarring te 
voorkomen kregen zij volgens goed Tessels gebruik, alle 
drie een bijnaam. Huib de Ridder, werkzaam dus bij de 
Fa. Drijver en timmerman, werd Huib Duumstok. Huib 
de Ridder die werkte als schilder werd Huib Kwost. De 
derde werkte bij de T.E.M., en u raadt het denk ik al, 
werd Huib TEM.

“Maar Oom Huib is ook al 91 jaar,” zegt ie. “Ik weet het,” 
zeg ik, “en hij woont nog op zichzelf op zijn vertrouwde 
stekkie aan de Witte Kruislaan. Ook weet ik, dat hij in 
Jan Dirksoord de maaltijden bezorgde voor Tafeltje dek 
je. Zou hij dat nog doen, en hoe zou dat in die Corona 
tijd zijn gegaan? Ik zal hem eens bellen.”
Als ik het Tesselse telefoonboekkie pak om zijn nummer 
op te zoeken, moet ik glimlachen.

Mijn man kijkt me vragend aan. Ik zeg: “Hij staat in het 
boekkie met zijn Tesselse bijnaam.”

Tekst en foto’s; Irene Zegers.

Scharnieren, slotplaatjes en traptreden. Deel 1.
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In 2020 is een nieuw project op Texel gestart: Buurtbe-
middeling. Dit is een manier om burenruzies op te los-
sen. Getrainde bemiddelaars helpen buren bij het uit-
praten van problemen en het vinden van oplossingen.

Buurtbemiddeling op Texel is een samenwerkingsver-
band tussen de gemeente Texel, het Sociaal Team Texel, 
Texels Welzijn, Politie en Woontij.

Aanleiding voor het project is een (lichte) stijging van 
het aantal burenruzies op Texel.
Buurtbemiddeling is in de meeste gevallen succesvol: 
twee derde van de behandelde zaken wordt hiermee 
positief opgelost.

De methode werkt het beste in een vroeg stadium, bij 
niet al te ernstige problemen.

Last of overlast?
Last van iemand hebben is heel persoonlijk. Het klussen 
van de buren, het horen praten in de tuin of het horen 
thuiskomen van de buren.
Vaak gaat het hier om problemen tussen twee mensen 
die naast elkaar wonen.
Dit noemen wij last van elkaar hebben. Last is iets wat u 
samen kunt oplossen.

Overlast is storend gedrag van bewoner(s), bezoek of 
huisdieren van bewoners in, of om de woning. Deze 
overlast komt regelmatig voor gedurende langere peri-
oden. Er worden meerdere omwonenden ernstig in hun 
woongenot gestoord.

Zijn het incidenten dan valt dit onder last. Komt het 
vaak voor en duurt het lang achter elkaar dan is er spra-
ke van overlast.

Wat kunt u doen bij overlast?
Heeft u last of overlast van uw buren dan gaat u eerst 

een gesprek met elkaar aan. Soms zijn mensen zich er 
helemaal niet van bewust dat zij overlast veroorzaken. 
Kies hiervoor een goed moment. Vaak is het beter om 
niet direct op het moment dat de overlast plaatsvindt 
te gaan praten.

Buurtbemiddeling wordt pas ingezet nadat buren eerst 
zelf hebben geprobeerd hun ruzie op te lossen door er-
over te praten. Pas als de buren er niet samen uitko-
men, kan buurtbemiddeling worden ingeschakeld.

Deelname aan buurtbemiddeling is vrijwillig, het is be-
langrijk dat beide partijen willen meewerken. Als dat 
niet het geval is, kan geen buurtbemiddeling plaatsvin-
den.

Niet geschikt voor buurtbemiddeling
Niet alle burenruzies komen in aanmerking voor buurt-
bemiddeling. Overlast als intimidatie, bedreiging, ver-
nieling, inbraak, discriminatie, drugsgebruik en/of han-
del vallen onder het strafrecht en moeten bij de politie 
worden gemeld.

Professionele buurtbemiddelaars
Anders dan in de meeste gemeenten worden op Texel 
geen vrijwillige buurtbemiddelaars ingezet maar pro-
fessionals: twee teamleden van het Sociaal Team Texel 
en twee teamleden van Texels Welzijn.

Hiervoor is gekozen omdat het voor vrijwilligers lastig 
kan zijn te werken in een kleine ‘ons kent ons-gemeen-
schap’ als die op Texel.

Bovendien hebben deze medewerkers – sociaal profes-
sionals en maatschappelijk werkers – veel ervaring, on-
der andere op het gebied van sociale bemiddeling.

Overlast melden
• Vul eerst de vragenlijst in op www.overlastadvies.

nl om te bepalen of het type last dat u ervaart in 
aanmerking komt voor buurtbemiddeling.

• Gebruik het www.registratieformulier overlast.nl 
en noteer hierop de momenten van overlast en het 
soort overlast.

• Mail dit formulier naar www.buurtbemiddeling@
texel.nl. Binnen 5 werkdagen nemen wij dan contact 
met u op.

• En daarna nemen wij binnen 2 weken contact met u 
op om een afspraak te maken.

Meer weten?

www.texel.nl/buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling op Texel
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Weverstraat 34 

Den Burg

MARTIN TROMP   JUWELIER

Taxi- en touringcarbedrijf TEXELTOURS
Heemskerckstraat 31
1792 AA Oudeschild - Texel
 
Internet: www.texeltours.nl
E-mail: info@texeltours.nl

0222-315555

TAXI
Taxi, WMO-vervoer,

vervoer mindervaliden en
dé partner in touringcarvervoer

Rondritten
Familie-uitjes
WMO-vervoer

Vervoer mindervaliden
Dé partner in touringcarvervoer

Touringcarbedrijf TEXELTOURS
Heemskerckstraat 31, 1792 AA Oudeschild  ¢  Tel. 0222 315 555  ¢  E-mail: info@texeltours.nl  ¢  www.texeltours.nl

Dagelijks handgemaakte
verse bonbons

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

www.chocolaterie-smidt.nl

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.

Thuis met Omring
Zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen

www.omring.nlMeer informatie : 088 - 206 89 10

Jan de Wit

Weverstraat 18, Den Burg tel: 0222 - 31 21 34

Oosterend
KOOTKALVERBOER

Vlamkast 15 - Oudeschild
tel. 0222-314515



De stand van zaken bij de heraanvraag van het rijbe-
wijs. Nog steeds verschijnen er met regelmaat berich-
ten in de pers over dramatische zaken bij het CBR. 
Aanvragen van / het verlengen van je rijbewijs is een 
langdurige procedure. Vandaar de aanhef van dit ar-
tikel.

Echter moet je dan inderdaad maar zo vroeg mogelijk 
– ver voor het verlopen van het rijbewijs – aan de aan-
vraag beginnen? Niet helemaal.

Allereerst een schets van de procedure. Wanneer het 
rijbewijs gaat verlopen, krijgt men daar bericht van. Er 
moet vervolgens een Gezondheidsverklaring (= een vra-
genlijst over de actuele gezondheid en gezondheidspro-
blemen in het verleden) worden ingevuld. Deze is tegen 
betaling op het Gemeentehuis of digitaal via www.cbr.
nl te verkrijgen. Na beantwoording van de vragen kan 
deze per post of digitaal naar het CBR worden opge-
stuurd. Het CBR antwoordt of met directe toestemming 
voor verlenging voor het rijbewijs of al naar gelang de 
gemelde gezondheidsproblemen en het (bijna) berei-
ken / het overschrijden van de 75-jarige leeftijd met 
het toesturen van een keuringsverslag. Dit keuringsver-
slag moet door een gewone (huis-)arts of een specialist 
worden ingevuld en zo mogelijk digitaal naar het CBR 
worden verzonden. Vervolgens wordt dit verslag door 
het CBR beoordeeld. Meestal is de verstrekte informa-
tie voldoende om een verlenging van het rijbewijs toe 
te staan. Soms wil het CBR aanvullende informatie of 
een rijtest laten afleggen. Het CBR waakt op deze wijze 
over de rijvaardigheid van de ouder wordende mens.

Ieder van de bovengenoemde stappen kost het CBR tijd. 
Ze noemen dit de reactietijd. Het CBR hanteert hiervoor 
als vuistregel: de behandelingsvolgorde van de aanvra-
gen is de verloopdatum van het rijbewijs. Dat betekent 
dat wanneer iemand een jaar voor het verlopen van zijn 
rijbewijs de Gezondheidsverklaring indient deze veelal 
onderop de stapel komt en hij pas enige maanden voor 
het verlopen van het rijbewijs zijn keuringsverslag krijgt 
toegestuurd.
Het beoordelen van het ingevulde keuringsverslag door 
het CBR duurt meestal zo’n 20 (!) weken. Het CBR heeft 
zichzelf speelruimte verschaft door mensen bij wie bij 

het CBR geen gezondheidsproblemen bekend zijn een 
administratieve verlenging van het rijbewijs te geven 
van één jaar. Dat betekent dat men met een verlopen 
rijbewijs één jaar binnen Nederland kan blijven rijden. 
Verzekerd en wel. Men moet hierover automatisch een 
brief krijgen.

Mijn advies over wanneer je dan je Gezondheidsver-
klaring moet indienen (= beginnen met de verlenging 
van je rijbewijs): vijf maanden voor het verlopen van 
het rijbewijs.

Kan het ook wel eens sneller? Jazeker. Met name voor 
het Groot Rijbewijs gaat het veel sneller. Het betreft 
hier immers meestal professionele chauffeurs. En wan-
neer er niets aan de hand is – Gezondheidsverklaring 
en keuringsverslag melden geen enkel gezondheidspro-
bleem, nu en in het verleden – dan kan er binnen 1-2 
weken toestemming voor verlenging van het rijbewijs 
op de mat vallen. Naar mijn indruk: als een assistente 
al kan beoordelen dat alles goed is en er dus geen arts 
naar het dossier hoeft te kijken, is het zo klaar.

Tot slot nog iets over de keuring zelf. Dit verslag is be-
doeld om het CBR inzicht te verschaffen in iemands fy-
sieke rijvaardigheid. De ogentest – met en zonder bril 
– is hiervan het belangrijkste onderdeel. Maar ook: als 
er dan gezondheidsstoornissen zijn (geweest) (hart, 
longen, suikerziekte, beroertes, et cetera) is iemand 
dan toch op dit moment fysiek rijvaardig te noemen. 
Nauwkeurig invullen van het keuringsverslag versoepelt 
de aanvraagprocedure.

In principe kan iedere eigen huisarts deze keuringen 
doen, maar in de praktijk wordt dit door hun eigen 
beroepsvereniging ontraden en hebben zij weinig tijd 
voor al deze administratieve rompslomp. Men wordt 
dan meestal verwezen naar ondergetekende. Ook voor 
vragen over CBR-zaken kunt u bij mij terecht.

Robbert van den Bent, huisarts n.p.
Kikkertstraat 12
1795 AD De Cocksdorp
tel 06-53934229
email ravdbent@texel.com

Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen?
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Leden van Seniorenvereniging Texel hebben bij het be-
stuur kenbaar gemaakt, dat de uitnodigingen voor de 
verschillende activiteiten van de vereniging vaak over 
het hele blad verspreid staan. De kans om een uitnodi-
ging te missen, wordt daardoor te groot geacht. Dit is 
voor het bestuur aanleiding geweest om vanaf Leef-Tijd 
2020-3 voortaan alle uitnodigingen voor de activiteiten 
tot de verschijningsdatum van de volgende Leef-Tijd in 
één artikel in het blad op te nemen. Leef-Tijd 2020-5 
verschijnt op donderdag 24 september 2020. De daarop 
volgende Leef-Tijd wordt gepubliceerd op donderdag 
26 november 2020. Voor leden van Seniorenvereniging 
Texel zijn de beide in dit artikel genoemde activiteiten 
gratis toegankelijk.

Presentatie over Toon Hermans
Op dinsdag 13 oktober 2020 organiseert Seniorenver-
eniging Texel deze presentatie in dorpshuis De Wiele-
waal in De Waal. Zaal open 13.30 uur, de presentatie 
begint om 14.00 uur.

‘Toon Hermans … hij is ons al zo bekend … hoe boeiend 
kan een presentatie nu nog zijn?’

Een aantal jaren terug verzocht de bibliotheek in Eem-
nes Dorinde Smit Duyzentkunst uit Laren om, in het ka-
der van de Boekenweek, een presentatie te verzorgen 
over Toon Hermans. De bibliotheek koos als thema: 
‘Mag het werk van Toon Hermans literatuur genoemd 
worden?’ Ook net in die tijd organiseerde het Singer 
Museum te Laren een overzichtstentoonstelling van 
Toon’s schilderijen. En daar worstelde men met een 
soortgelijke vraag: ‘Is dit kunst met een grote K of wil-
len we die schilderijen laten zien omdat ze nou eenmaal 
van Toon Hermans zijn?’ Deze vragen prikkelden haar 
om met Toon aan de gang te gaan.

De voorbereiding van de presentatie werd een verras-
sende speurtocht, die resulteerde in een zeer afwis-

selend programma. Aan de orde komt Toon Hermans 
als cabaretier, als zanger, als schilder, als schrijver, als 
mens. Dorinde gebruikt voor haar programma de vol-
gende bouwstenen:
• muziekfragmenten, conference (CD),
• bijpassende informatie,
• voordrachten uit door Toon geschreven werk,
• verhalen over de levensloop van Toon.

Een programma over een markant mens. In al zijn uitin-
gen onomstotelijk Toon. Door toehoorders blijkt deze 
presentatie enorm te worden gewaardeerd. De presen-
tatie over Toon Hermans werd daardoor een van Dorin-
de’s meest gevraagde programma’s.

Lezing ‘In en om Oranje’s troon’
Op dinsdag 27 oktober 2020 organiseert Seniorenver-
eniging Texel een lezing in dorpshuis de Wielewaal 
in De Waal. Zaal open 13.30 uur. De lezing begint om 
14.00 uur.

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

Koning Willem I. Tijdens de val van Napoleon verblijft 
de Prins van Oranje in Engeland. In november 1813 
keert hij op verzoek van enkele vooraanstaande Neder-
landers terug naar Nederland en krijgt een enthousiast 
onthaal. Koning Willem II. Regeerde van 1840 tot 1849. 
In het Europese revolutiejaar 1848 zwicht Koning Wil-
lem II 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 Ko-
ninklijke macht.

Uitnodigingen activiteiten Seniorenvereniging
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Koningin Wilhelmina, zij maakt twee wereldoorlogen 
en de dekolonisatie van Indonesië mee. Koningin Julia-
na verbleef tijdens de tweede wereldoorlog in Canada. 
Op 2 augustus werd het Prinselijk gezin op Nederlandse 
bodem herenigd. Aan het eind van de regeerperiode 
van Koningin Beatrix verandert de rol van de Koning(in) 
in het formatieproces.

Voor leden van Seniorenvereniging Texel is de toegang 
voor zowel de presentatie als voor de lezing gratis. 
Niet leden betalen aan de zaal € 5,00

Mocht het Corona-virus nu roet in het eten gooien, dan 
wordt in overleg met degenen, die zich hebben opge-
geven uiteraard naar een vervangende datum gezocht.

Wilt u de presentatie en/of de lezing bijwonen, dan 
kunt u zich tot uiterlijk vrijdag 9 oktober 2020 aanmel-
den bij Guusje Witte telefoon 0223-314171, mobiel 
06-44818097, e-mail fransenguus@kpnmail.nl

Willem Vlas
Bronnen:

Presentatie Toon Hermans; de door Dorinde Smit Duy-
zentkunst verstrekte documentatie.

Lezing in en om Oranje’s troon; de door Drs. H.J. Boon 
verstrekte informatie en www.wikipedia.nl

Foto: Lezing in en om Oranje’s troon; Koning Willem I.

 

Elk jaar staat een bepaalde categorie mensen in de be-
langstelling. De pers, media, politiek enzovoorts. heb-
ben extra aandacht voor de uitgekozen categorie. 1994, 
waar zijn dan de anderen naast de ouder wordende 
mens? Het is toch het eerste jaar voor ons allemaal? 
Geen specifieke groep NEE, wij allen worden ouder! Dit 
geeft geen problemen.

Wordt er wel naar ouderen geluisterd?
Er wordt dan vooral gedacht aan een groep ouder wor-
dende mensen, die extra aandacht nodig heeft. Maar is 
het bekend wat de ouderen zelf willen. Niet één mens is 
gelijk. Dat is zowel bij ouderen als jongeren. Het is niet 
mogelijk om te kiezen voor een groep of categorie men-
sen.

Meestal gaat het om de mogelijkheden dan wel de on-
mogelijkheden wat nodig of noodzakelijk is. De wens van 
de oudere wordt nog te weinig gehoord en de hokjes-
geest wordt toegepast.

De gewenste eigen invloed is vaak ver te zoeken
Als ouderen niet meer zelfstandig in staat zijn om zich-
zelf te verzorgen, wordt er door anderen bepaald wat er 
moet gebeuren. De oudere mens wordt eerder onzelf-

standig gemaakt dan daadwerkelijk geholpen. De eigen 
invloed op wat hij/zij wenst is ver te zoeken.

Wat heeft ‘Het jaar van de Ouderen’ in 1993 nu eigenlijk 
betekend? Is er echt geluisterd naar de wensen van de 
ouder wordende mens? Het is nu 9 juli 2020, 27 jaar ver-
der en de betutteling is alleen maar groter geworden. De 
coronavirustijd heeft dit nog eens extra laten zien.

Riny Wielinga.

1993, was ‘Het jaar van de ouderen’



OLS De Waal in 1952 naar Schiphol

Zo maar uit het niets lag het op de deurmat. Een zilver-
kleurig schakelarmbandje. Niet ingepakt, geen briefje 
er bij. Iemand had het kennelijk naar binnen gegooid. 
Ik raapte het op en deed het om mijn arm. Het was te 
groot voor mijn 8 jarige armpje. En daarbij: het was 
vast niet voor mij bestemd.

In de huiskamer liet ik het aan mijn broer zien. Hij keek 
naar het bandje en gromde wat. Ik begreep het niet 
goed en lag het maar op een hoekje van het dressoir. 
Toen het daar na een paar dagen nog lag stopte ik het 
in het doosje waar ik kraaltjes, kettinkjes en dergelijke 
in bewaarde. In afwachting tot het mij zou passen. Toen 
nog niet wetende dat die tijd [emotioneel] nooit zou 
komen. Dat voelde ik pas toen ik de geschiedenis van 
het ‘sieraad’ kende.
Ooit had mijn broer het cadeau gedaan aan zijn eerste 
liefde. Wat moet ze blij zijn geweest met dat prachti-
ge cadeau. Maar toen zij tbc kreeg en verpleegd moest 
worden in een speciaal huisje, in de tuin van haar ou-
ders, bleek hun prille liefde daar niet tegen bestand.
Het armbandje bleef, bijna mijn leven lang, in allerlei 
doosjes met prullaria liggen. Een niemendalletje van 
geen enkele waarde. En hoewel de herinnering ver-
vaagde, voelde ik mij altijd een beetje verdrietig als ik 

het in mijn handen nam. Het hoorde niet bij mij. Maar 
waar dan wel? Inmiddels realiseerde ik mij heel goed 
dat het tijd werd om het eindelijk op te ruimen, anders 
zou een ander dat ooit moeten doen. Een ‘waardeloos’ 
armbandje zal dan zo naar het vuil, of in het allergun-
stigste geval naar de Kringloop gaan.
Maar dat alles is het bespaard gebleven: Op een dag 
kreeg ik ineens een ingeving: “Het moet terug waar het 
vandaan komt”. De eerstvolgende keer dat ik naar Texel 
ging heb ik het meegenomen. Op een rustig hoekje aan 
het dek van de Texelstroom heb ik, met het oog op het 
eiland, het armbandje uit mijn jaszak gehaald. Voor-
zichtig liet ik het vallen in de golven van het Marsdiep. 
Nu heb ik een gevoel dat het terug is waar het vandaan 
kwam en ik hoop dat het daar mag rusten in vrede.

Trijnie Boon

Een zeemansgraf



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

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

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

IJsboerderij „Labora”
Ambachtelijk gemaakt schep-ijs

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

www.ijsboerderijlabora.nl

TomTexBOUW- EN TIMMERBEDRIJF
tel: 06 – 135 308 77  
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www.tomtex.nl
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In het jaar 2017 werden Waalderstraat 1 en 3 (zeer 
oude panden) vrij snel verkocht. Nummer. 1 is gekocht 
door de familie Ruben en Barbara Kooijman, die er in-
middels al 1 ½ jaar wonen. Het was geen monument, 
maar had wel een bijzondere geschiedenis.

Het huis is aan de buitenkant in dezelfde stijl gebleven 
en gerenoveerd. Binnen alles nieuw en aangepast aan 
de eisen van deze tijd, dus zeer modern en een prach-
tige tuin. Nu is de voorgevel ook klaar en er staat zelfs 
1600 – 2017 als datum op vermeld.
Dit verhaal gaat over nummer 3. Het duurde zeer lang 
voor de vergunning werd afgegeven. Dit pand was ge-
kocht door het echtpaar Pieter Jan v.d. Vis en Astrid 
Timmer. Zij hebben vier kinderen, drie dochters en een 
zoon, die allemaal een eigen huis bewonen. De zoon 
heeft een appartement boven De Spar in Oudeschild, 
waar Pieter Jan en Astrid tijdelijk hebben mogen wonen 
tot dit huis klaar zou zijn. Astrid heeft haar zoon nog 
een poosje kunnen verwennen door voor hem mee te 
koken want hij werkt aan de overkant.
Pieter Jan is kottervisser. Zijn schip heet Biem-Jan TX3. 
Biem heet zijn broer en Jan is de naam van zijn vader. Ik 
veronderstel dat het een maatschap is. Waalderstraat 
3 is ook een historisch interessant pand, want het was 
voorheen de pastorie behorende bij de Doopsgezinde 
Vermaning (schuilkerk). De tuinen van beide huizen lo-
pen tot het Vermaningsglop Het bijzondere tuinhuisje, 
meedraaiend in de richting van de zon, is bewaard ge-
bleven en prachtig in de oude staat hersteld. Vele Texe-
laars weten ook nog, dat de ‘Bewaarschool’ erin zat en 

later het wolwinkeltje van Grardy Keyser, mijn aange-
trouwde nicht.
Pieter Jan wilde het hele pand slopen. Het was te oud 
om te restaureren. Dan zou een archeologisch bode-
monderzoek noodzakelijk zijn met zeker een jaar ver-
traging. Daar is door de familie niet voor gekozen. Als 
alleen de voorgevel gestut en bewaard kon blijven en 
de buitenkanten in dezelfde stijl opgebouwd konden 
worden zouden zij eindelijk de vergunning krijgen. Heel 
wat problemen hebben zij moeten overwinnen, maar 
het resultaat mag er wezen.
Als het huis klaar zou zijn mocht ik het zien en er een 
verhaal over vertellen voor Leef-Tijd. We maakten een 
afspraak voor het interview. Het coronavirus stuurde 
weer roet in het eten. Eindelijk kon ik komen. Wat een 
uitdaging!! Grotere tegenstelling kun je haast niet be-
denken. De bedoeling was, dat ik via het lange nieuwe 
zijpad achterom zou komen, de poort waren ze nog aan 
het maken. In de tuin bewonderde ik eerst het opge-
knapte tuinhuisje. Het is van binnen en van buiten wit 
geschilderd. Er staat een massagebank in, want Astrid 
vertelde, dat ze bezig is met de opleiding ontspannings-
massage. De grote tuin is nog niet klaar. Via de tuin-
deur kom je binnen in de zitkamer van 27 m. lengte. 
Naast deze deur is nog een uitbouw en dat blijkt later 
de slaapkamer en een schitterende badkamer voor het 
echtpaar te zijn.
Aan de voorkant van het huis, grenst de altijd vrij druk-
ke Waalderstraat, daar hebben zij de meest luxe keuken 
, die je maar bedenken kunt. Alles is aanwezig. Langs de 
wanden keukenkasten en de machines, twee soorten 
ovens. Er is een midden blok met afwasgelegenheid. 
Een doffe roestvrije stalen kraan met water van koud tot 
heel heet. Klaar voor de thee! De hele oppervlakte van 
het huis heeft een gestorte PVC vloer, de tint is lichtgrijs 
en zeer gemakkelijk in het onderhoud. De kleuren van 
het interieur, de wanden, de kasten, en meubels zitten 
tussen wit en pikzwart, de variatie van de grijstinten 
vind je terug in de meubels en kussens. Het geeft een 
geweldige rust.
De familieband is hecht, dus daar is alles op berekend. 
Van de dochters hebben ze vijf kleinkinderen van 0 tot 6 
jaar, waar Astrid ook nog veel op past. Tijdens de hoog-
tijdagen kunnen ze allemaal komen. Vijftien personen 
kunnen aan die zeer lange tafel ruim zitten met mooie 
stoelen in dezelfde stijl. Een afwijkende kleur “groen” in 
de vorm van een heel grote plant mag er nog komen. 
Daarna gaan we via de keukendeur naar de hal en mag 
ik de voordeur bekijken, heel knap nieuw nagemaakt 
patroon houtsnijwerk van de oude verrotte deur door 
de aannemer, want dat moest. Als ik in de hal naar 
rechts kijk zie ik een opvallende muur, namelijk met een 
levensgrote foto van zijn mooie kotter de TX3. Achter 
een muurtje zit het toilet voor de bezoekers die via de 

Waalderstraat 3, na drie jaar eindelijk bewoond
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hele parterre, dus de deur naar de hal kunnen zij op 
slot doen. Dan zou je dus kunnen spreken van een ap-
partement voor de eigenaars, met de badkamer en 
toilet in de uitbouw aan de tuinkant. Daar hoor je wer-
kelijk niets. De trap is ook in de hal en het is de bedoe-
ling, dat Astrid voor vier personen bed and breakfast 
gaat verzorgen. Allebei de kamers met eigen badka-
mer en toilet. Dezelfde stijl en kleuren als de rest van 
het huis ook van wit tot zwart. Ik vroeg hoe deze stijl 
heette. Ik begreep dat het ‘Astrids stijl’ was (modern 
en stijlvol).
Ik constateer een hard werkende familie met een 
schitterend degelijk gebouwd huis van binnen heel 
luxe door de gebruikte materialen, de zwarte kasten 
van gegroefd eiken en de kranen van dof roestvrij 
staal. De buitenkant (romp) in de oude stijl, ramen en 

deuren , maar alles nieuw. Een compliment voor de 
aannemer Joost van Heerwaarden. De Waalderstraat 
is verrijkt met deze twee panden en ik wens Astrid en 
Pieter Jan veel geluk na drie jaar wachten op ‘het ver-
gulde visje’. Een zeer bescheiden naam voor zo’n groot 
pand. Ergens uit een la haalde Astrid een 10 cm klein 
verguld visje . Het is een embleem voor de website 
voor de bed and breakfast. Ik weet niet of de naam op 
het huis komt. Want dit zal de tijd wel leren. Zover wa-
ren ze nog niet. Kottervissers zijn bescheiden mensen 
en dat is een mooie eigenschap.

Ik vond het leuk om het huis te mogen zien en te be-
schrijven.

Tekst en foto aangeleverd door Riny Wielinga

 



Het is zondag na kerktijd. De straten zijn leeg en de 
huiskamers vol. De buren drinken koffie bij hun buren 
en het gesprek gaat al gauw over de buren aan de an-
dere kant. Niets mis met die buren, beste mensen zijn 
het, geen kwaad woord over de buren, ze gaan voor je 
door het vuur maar…

“Nog koffie?” “Ja, lekker! Maar wat over de buren?” 
“Dat ze zo nieuwsgierig zijn!” “Nieuwsgierig. Ha. Vertel 
mij wat.”

Er wordt verteld. Voorbeelden te over. Van toen en toen 
en dat zij toen naar dit vroeg en hij naar dat vroeg… 
maar die verhalen over de buren kennen de buren al. 
Er wordt wel eens meer koffie bij de buren gedronken. 
Echt nieuwe bewijzen van die nieuwsgierigheid komen 
niet meer op de koffietafel. Er is behoefte aan een 
nieuw en sprankelend bewijs. Hier en nu. Of de andere 
buren thuis zijn? Ja, ze hebben ze uit de kerk zien thuis-
komen. Of ze ook koffievisite hebben? Nee, ze hebben 
er niemand heen zien gaan. Voorlangs niet. Achterlangs 
ook niet. Dan hebben ze geen visite. Dat klopt want zij 
wilden eigenlijk vandaag bij de buren om de koffie gaan 
maar daar zouden de andere buren al komen. Gelukkig 
maar want het zijn beste mensen, maar nieuwsgierig 
dat ze zijn…

“Wat ga je doen? “Ik zal jullie ‘ns laten zien hoe nieuws-
gierig ze zijn.” “Hoe dan?” “Ik probeer gewoon wat.”

De buurman drinkt zijn kopje leeg, staat op en beent 
kamer en huis uit, loopt het tuinpaadje op en steekt 
doelbewust het tegelstraatje over naar het groen te-
genover hun huizen. De anderen zetten hun kopje neer 
en volgen vanachter de geraniums en vrouwentongen 
de verrichtingen van de buurman. In de doorzonka-
mer van de buren daarnaast gebeurt vrijwel hetzelfde. 
De man loopt met iets gebogen hoofd van links naar 
rechts, van rechts naar links en weer en weer over het 
grasveld langs het huizenblok, een patroon volgend dat 
hem steeds iets verder weg op het groen brengt. Zijn 
hoofd zwenkt langzaam van de ene naar de andere kant 
alsof hij geconcentreerd iets tussen het gras vermoedt… 

iets zoekt. Maar wat zoekt de man? Dat vragen de bu-
ren zich af, alle buren. Wat zoekt buurman? Even later 
gaan beide voordeuren voorzichtig open en verzamelen 
de buren zich in de krappe ruimte tussen toiletdeur en 
kapstok om vandaaruit de zoekende buurman te obser-
veren. Deze kijkt op noch om maar zoekt door en door. 
Maar naar wat? De buurman van hiernaast perst zich 
langs de buurvrouw van hiernaast door de deuropening 
naar buiten en even later staan zij naast elkaar op het 
rooster in het betonnen opstapje voor hun entree. Van-
af die plek staren ze naar de man die nog steeds zijn 
gang over het gras vervolgt. De anderen, de buren dus 
die bij elkaar koffie dronken, trekken zich juist iets terug 
de gang in. Zij zijn absoluut niet zo nieuwsgierig als die 
andere buren maar van wat gebeurt willen ze niets mis-
sen. De buurman, die van hiernaast dus, houdt het niet 
meer. Hij wil weten wat de man kwijt is. Hij zoekt, dat is 
duidelijk. Maar wat? Hij komt in actie, wellicht daartoe 
aangemoedigd door een duwtje van zijn vrouw. Ook hij 
steekt het tegelpad over en stapt met gespeelde non-
chalance op de zoekende af. Ze groeten elkaar kort. De 
buurman loopt door. Dat doet de andere buurman, u 
weet u nog wel, die van hiernaast, dan ook maar. Be-
hulpzaam, zoals het goede buren past. Vier speurende 
ogen zien immers meer dan dat ene paar. En wat een 
triomf als jij vindt wat die ander zoekt. Maar ja, wat 
zoekt hij? Wàt zoekt buurman?! Naast elkaar stappend 
zoeken ze minutenlang zwijgend het speelweitje af tot-
dat de vraag uiteindelijk komt:.

“Eh, buurman… wat zoeken we eigenlijk?” “Wat we 
zoeken?” “Je bent toch aan het zoeken.” “Hm.” “Wàt 
zoek je dan?” “Norzels.” “O… Eh… Norzels? “Ja.” “Je 
zoekt norzels?” “Dat zeg ik, norzels.” “Ja, ja. Norzels 
dus… Hoe… hoe zien die norzels er eigenlijk uit?” “Hoe 
norzels er uit zien?” “Ja. Je zoekt ze toch, zei je. Hoe zien 
ze er uit?” “Dat weet ik niet.” “Je weet niet hoe ze er 
uit zien?” “Nee.” “Maar weet je wel wat norzels zijn?!” 
“Nee.” “Maar je zoekt ze toch?” “Klopt. Maar weet je…” 
“Nou?” “Ik heb er nog geen een gevonden” “Je hebt 
er nog geen… Potverdorie! Jij hebt me lelijk te pakken, 
buurman!”

De nieuwsgierigheid van de buren, die van hiernaast 
dus, is hiermee bewezen. Gelukkig kunnen ze met de 
anderen meelachen zij het wat besmuikt en even later 
zitten zes buren bij elkaar, drinken koffie en praten over 
de buren aan de andere kant van de buren van hier-
naast. Die zijn pas echt nieuwsgierig!

Maar… wat zijn norzels eigenlijk?

Ingeleverd voor de verhalenvertelmiddag 2014 van het 
Texelfonds door Aris Bremer – Oosterend

Norzels
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Parkstraat 3, Den Burg
T: 0222-312 246

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

Sta op stoelen die optimaal 
zitcomfort combineren met 

een technisch perfecte 
en veilige sta-op-functie.

Elektrische installaties
Brand- en inbraakbeveiliging

Zonnepanelen

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

    Haal met VEM 

                 de zon in huis
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Tel. 0222 - 31 22 50   -   www.absgraafspuiterij.nl

Vliegwiel 25   1792 CS   Oudeschild   Tel. 310133/0645158421

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

Specialist
inalles

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

SHOP

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

 Tuinaanleg      Tuinonderhoud      Bestrating 
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Het jaarverslag is ook dit jaar weer in een overzichtelijk 
en kleurrijk jasje gestoken. Hieronder treft u de verkor-
te versie aan met daarin onze highlights. Het volledige 
jaarverslag 2019 kunt u lezen op www.texelswelzijn.nl.

In de gemeenschap loopt niemand ooit alleen
Texels Welzijn streeft naar een veerkrachtig Texel. Waarin 
mensen met elkaar samenkomen en optrekken in tal van 
activiteiten, waarin zij oog hebben voor wie het tegen zit 
en elkaar ondersteunen bij het meedoen en samenleven 
op ons eiland. En daarom vormt Texels Welzijn met haar 
dorpswerkers een belangrijk en makkelijk bereikbaar 
aanspreekpunt voor inwoners bij al hun vragen en ideeën 
op het gebied van welzijn, leefbaarheid en maatschappe-
lijke ondersteuning. Daarnaast ondersteunen onze maat-
schappelijk werkers mensen – jong en oud – als psycho-
sociale problemen het dagelijks leven gaan belemmeren.
Texels Welzijn is ook in 2019 weer aan de slag gegaan om, 
samen met de gemeente Texel, Texelse inwoners en onze 
(professionele) partners op ons eiland, onze missie ver-
der handen en voeten te geven:

• Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht 
én zorg voor elkaar.
• Mensen die op Texel wonen, wonen als zij dat willen, zo 
lang en zelfstandig mogelijk in hun eigen leefomgeving.
• De vraag staat altijd centraal. Het resultaat telt.
• Eenvoudig als het kan, professioneel als het moet.

Op basis van vraag ontwikkelt en/of ondersteunt Texels 
Welzijn collectieve voorzieningen. We werken intensief 
samen met het eigen netwerk in ieder dorp. Vrijwilligers 
worden op handen gedragen. Mantelzorgers worden on-
dersteund op die momenten dat zij zelf even iets nodig 
hebben. Onze dorpswerkers en maatschappelijk werkers 
maken daarbij onder andere gebruik van ons ruime aan-
bod op het gebied van preventie en voorlichting, Wo-
nenPlus en de activiteiten in het kader van ontspanning, 
ontmoeting en (persoonlijke) ontwikkeling.
Met deze inzet heeft Texels Welzijn in 2019 veel bereikt. 
Zo hebben de dorpswerkers 415 huisbezoeken gebracht 
aan inwoners naar aanleiding van hun vragen of wensen. 

Liepen circa 1100 inwoners De Buureton binnen met een 
kleine vraag of een groter probleem. Namen 20 werkne-
mers van de Jumbo supermarkten deel aan de training 
‘Herken dementie op de werkvloer’. Verzorgden onze 
vrijwilligers ziekenhuisvervoer 101 ritten naar Den Hel-
der en anderen ziekenhuizen. Gaven onze maatschap-
pelijk werkers een sociale vaardigheidstraining speciaal 
voor de medewerkers van De Bolder. Brachten onze vrij-
willigers van Tafeltje Dekje ruim 30.000 maaltijden op 
ons eiland rond.

Texels Welzijn verstaat de kunst van het verbinden. Het 
verbinden van vitaliteit en kwetsbaarheid, van zelfred-
zaamheid en samenredzaamheid. Met alle Texelaars ma-
ken we het samenleven de moeite waard!

Café Brainstorm Texel

Ed en Géke Moojen (gasten Café Brainstorm): “Het is fijn 
en belangrijk om elkaar als lotgenoten te kunnen ont-
moeten”

Het leven weer oppakken ná een niet-aangeboren her-
senletsel ( NAH) is niet eenvoudig. Maar liefst 135.000 
mensen in ons land krijgen er jaarlijks er mee te maken. 
En dus ook mensen op Texel. De impact die het op hun le-
ven heeft is groot. Want in meer of mindere mate moe-
ten patiënten, én hun naasten, afscheid nemen van het

Texels Welzijn – Jaarverslag 2019
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‘oude’ leven. Daarom organiseren wij samen met The-
rapie Wolf ontmoetingsbijeenkomsten waar mensen in 
een ontspannen en veilige sfeer vragen kunnen stellen, 
informatie krijgen en hun eigen ervaringen en inzichten 
met elkaar kunnen delen.

Wijk 99

Karin Somers (buurtbewoner): “Het is naar dat mijn wijk 
soms een aso-wijk genoemd wordt”

Een huis, straat of wijk is de plaats waar mensen zich 
thuis willen voelen, veilig kunnen voelen en betrokken 
zijn op elkaar. Dus toen wij signalen kregen van bewo-
ners in de Lieuwstraat dat zij zich soms zorgen maakten 
om het (samen)leven in hun straat, zijn we met hen in 
gesprek gegaan. Over wat zij waarderen én over wat er 
beter kan. De resultaten, en gewenste acties vanuit deze 
gesprekken werden gedeeld tijdens een gezellige bijeen-
komst met alle bewoners. Onder het genot van een kop 
soep. En met het gevoel: de Lieuwstraat in Den Burg, je 
zult er maar mogen wonen!

Kookcursus voor mannen

José Huisman (docent cursus): “Het lijkt net of het beter 
smaakt als je het zelf hebt gemaakt”

De deelnemers hebben allemaal zo hun eigen reden om 
deel te nemen aan de kookcursus voor mannen. De één 
doet het vooral voor de gezelligheid, de ander heeft nog 
nooit gekookt en wil het toch graag leren. Aan het eind 

van de cursus is het de bedoeling dat de mannen ver-
schillende gezonde maaltijden kunnen bereiden. Geen 
culinaire hoogstandjes, wel voedzaam en lekker. Het en-
thousiasme onder de mannen is groot. In de OSG keuken 
ontpoppen ze zich als zeer sociale én leergierige kook-
mannen. Ze helpen elkaar, hebben samen plezier als een 
gerecht dat moeilijk leek toch gelukt is en proeven van 
elkaars gerechten.

Voor een ieder die zorgt op Texel

Nienke Blanken (mantelzorger): “Ik voelde me gezien, ge-
waardeerd én getrakteerd op mantelzorgdag!”

Mantelzorgers zijn mensen die liefdevol voor hun naas-
ten zorgen. En daarom zetten wij hen jaarlijks in het 
zonnetje op onze Texelse ‘Dag van de Mantelzorger’, en 
trakteren we hen op een heerlijk verrassingspakket en 
een gezellig samenzijn met andere mantelzorgers. Man-
telzorgers zijn mensen die liefdevol voor hun naasten 
zorgen. Maar soms hebben mantelzorgers zelf ook even 
iets nodig… kunnen zij een extra steuntje in de rug best 
gebruiken. En dan is het fijn als zij kunnen rekenen op de 
professionals in zorg en welzijn, maar ook op de onder-
steuning van familie, vrienden, buurtbewoners, werkge-
vers en andere Texelaars.

Buuretondiner

Annie en Tine Nooij (vaste gasten Buuretondiner): “In zo’n 
gezellige sfeer is het ook makkelijk contact te maken”
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Bij de verkoop van uw huis bent u verplicht een ener-
gielabel te overhandigen aan de koper. 

Heeft u plannen om uw huis te verkopen of heeft uw 
huis nog geen definitief energielabel? Vraag er dan dit 
jaar nog een online aan want vanaf 1 januari 2021 is hij 
maar liefst vijfentwintig keer duurder. 

Het huidige energielabel vraagt u eenvoudig online 
aan. Woningeigenaren moeten een aantal vragen be-
antwoorden over woningtype, verwarmingssysteem, 
isolatie en zonnepanelen. Ook is het mogelijk om be-
wijsstukken toe te voegen, zoals foto’s en een taxatie-
rapport. De gegevens worden vervolgens op afstand 
gecontroleerd door een deskundige.

Vanaf 1 januari 2021 verandert de regelgeving rondom 
het energielabel. De grootste verandering is dat er een 

energiedeskundige langskomt om het label op te stel-
len. Door deze verandering wordt een energielabel ook 
duurder:
• 2020: gemiddeld € 7,50 voor energielabel (10 jaar gel-
dig)
• 2021: gemiddeld € 190,00 voor energielabel (10 jaar 
geldig)

Het energielabel is verplicht voor mensen die hun huis 
willen verkopen of verhuren. Bij verkoop van de woning 
moet de eigenaar een geldig energielabel kunnen over-
leggen. Het label moet de koper bewust maken van de 
energie(on)zuinigheid van een nieuwe woning en hel-
pen bij het nemen van energiebesparingsmaatregelen.

U kunt dit jaar nog online een definitief energielabel 
aanvragen:
1. Log met uw DigiD in op Energielabelvoorwoningen.nl
2. Controleer uw woninggegevens en pas ze eventueel 
aan
3. Voeg digitaal bewijs toe als de tool hier om vraagt 
(bouwtechnisch rapport, factuur, foto’s)
4. Selecteer een erkend deskundige (op basis van tarief 
of reactietijd). Betaling via iDEAL of met
een factuur
5. Gegevens versturen
6. Energielabel ontvangen (registratie gaat automa-
tisch)

Lukt het u niet om online uw definitieve energielabel 
aan te vragen? Dan kunt u contact opnemen met de 
Helpdesk Energielabel: telefoonnummer 0800-0808 of 
helpdesk@energielabel.nl.

Aanvragen definitief Energielabel volgend jaar duurder

Eten, drinken, ontmoeten en bijkletsen. Dat zijn de vas-
te ingrediënten van de maandelijkse Buuretondiners. 
Het is veel meer dan een gezellige avond waarbij je ge-
niet van een lekker diner voor een schappelijke prijs. 
Het is een vertrouwde plek waar je bekenden ontmoet 
maar ook net zo makkelijk nieuwe contacten legt onder 
het genot van een diner en een drankje. Texels Welzijn 
heeft dinerbonnen voor het Buuretondiner; leuk om 
cadeau te geven en net zo leuk om te krijgen.

Omgaan met je geld.
De cursus ‘Omgaan met je geld’ is bestemd voor ie-
dereen die zijn of haar geldzaken op orde wil krijgen 
óf houden. Dus voor mensen die financiële problemen 
hebben én voor mensen die graag wat meer grip willen 
krijgen op hun inkomsten en uitgaven. En weer anderen 
willen weten of er wellicht nog op zaken bespaard kan 

worden. En zo ja, hoe dan? Door al deze verschillende 
vragen viel er dus ook veel te leren met en van elkaar!

Deelnemer cursus: “Ben heel wat wijzer geworden 
door deze cursus. En dat geeft zelfvertrouwen!”

Foto’s: Edwin Boering

 



Toen Marianne en Rob Dapper een 
halve eeuw geleden verkering had-
den, maakten ze graag een wande-

1.Hier kijken we de Gasthuisstraat 
af tot aan de Pontweg. Er is niks te 
zien behalve een auto én een deel 
van ‘Astrid’, de boerderij van Bakker. 
Vanaf dezelfde plek zie je een auto 
uit het weggetje komen; dat heet 
nu Schoorwal. Links ziet men de 
‘Lijsterhof’ en achter de bebouwing 
rechts is de ‘Zonnenhof’ gebouwd.

2. We staan nu op de Pontweg en te-
rugkijkend zien we links ‘Astrid’. De 
rest is onbebouwd en ligt er kaal bij. 
Vooraan ligt het fietspad.Nu staat 
daar de nieuwbouw van de ‘Schutte 
Hoek’ en de ‘Schutte Hof’. Rechts, in 
de verte, zien we de ‘Lijsterhof’.

3. We draaien ons gezicht naar 
rechts en zien in de verte de bebou-
wing van Den Burg. De twee kerkto-
rens zijn goed zichtbaar. Vandaag de 
dag zien we, naar links kijkend, dat 
de oostzijde van de Pontweg hele-
maal is volgebouwd.

4. Marianne staat hier bij het ver-
keersbord dat de richtingen van De 
Koog de De Cocksdorp aangeeft. 
Het bord stond toen rechts van de 
weg. In de verte ziet we het einde 
van de Kogerstraat. Als we dichter-
bij zijn gekomen kunnen we de hui-
zen herkennen van de andere foto. 
Het verkeersbord, niet zichtbaar, 
staat nu links van de weg.

ling ‘bute om’. Deze keer had Rob 
een fototoestel meegenomen en 
vereeuwigde zijn vriendin op vier

plekken. We kijken eerst naar de 
zwart-wit foto en dan kleur!.

Tekst en kleurenfoto’s; Simon Dros
Zwart/wit foto’s; Rob Dapper

Rondje Den Burg toen en nu



“Ik heet Chris en ik ssssssss sttttt 
stotter”. Dat was onze eerste ken-
nismaking. “Goed”, dacht ik, “daar 
hoeven we het dus verder niet 
meer over te hebben”. Ik vond dat 
wel sterk. Later vertelde hij me, dat 
hij van dat stotteren toch wel veel 
last heeft gehad en dat hij daardoor 
in zijn jeugd veel alleen is geweest. 
Maar over alleen zijn heeft hij nu 
niet meer te klagen. Het ergste wat 
hem nu nog overkomt is, dat hij 
vanwege dat stotteren door som-
mige mensen niet voor vol wordt 
aangezien.

We kennen Chris als de koster van 
de PKN Kerk in Den Hoorn. Dat is hij 
sinds de kerkenraad hem vroeg als 
hulpkoster. Het is een vrijwilligers-
baan. Ze kenden Chris sinds, die in 
2009 als pensionado in Den Hoorn 
kwam wonen en zich meteen nut-
tig maakte bij plaatselijke activitei-
ten. Een voor de hand liggende stap 
naar die nieuwe functie was het 
niet, want Chris is geen lid van een 
PKN gemeente; Chris is Bahai. Hij 
is naar Texel gekomen, omdat hier 
geen Bahai mensen meer woonden 
en het binnen die gemeenschap 
belangrijk wordt gevonden, dat je 
overal geestverwanten kunt vinden.
Het werk als koster kost inmiddels 
veel meer tijd dan een normale 

werkweek. “Je rolt er in en als je 
oog hebt voor wat er nog te doen is, 
is er gewoon veel werk” Het betreft 
niet alleen de kerk van Den Hoorn, 
maar ook die van De Koog en De 
Waal. Het liefst blijft Chris wat op de 
achtergrond, maar bij bruiloften en 
begrafenissen lukt dat niet en krijgt 
hij vanzelf een wat meer ‘publieke 
functie’. Vorig jaar werd het te veel 
en nu is er een betaalde kracht en 
zijn er nog drie kosters. Het gaat ook 
niet meer alleen om het pure kos-
terswerk. Chris geeft bijvoorbeeld 
zelf ook de rondleidingen in de kerk. 
Dan vertelt hij in het kort iets over 
de geschiedenis van de kerk vanaf 
de 15e eeuw. “Mensen kijken met 
verbazing rond, interesse is gauw 
gewekt en ze gaan altijd weer blij 
naar buiten”. Vanuit de PKN is nu 
een facilitair bedrijf opgericht, de 
stichting ‘Demtex’ waarin de exploi-
tatie van de drie kerkgebouwen en 
die van De Hoeksteen met bruilof-
ten, recepties, concerten en expo-
sities, zijn ondergebracht en waar-
door het mogelijk is verschillende 
belangen gescheiden te houden.

Chris is in 1953 geboren in Hengelo, 
toen nog de stad van Stork. Hij volg-
de de school voor metaal en gie-
terij. Maar zijn eerste baan was in 
het Groningse Uithuizen die van zie-
kenverzorger. De horeca trok hem 
echter en als 19 jarige verwisselde 
hij zijn baan voor die van bedrijfs-
leider in de theeschenkerij van de 
Menkemaborg. Hij had al snel door, 
dat als je oog hebt voor mogelijkhe-
den zo’n baan wel lijkt te groeien. 
Het wordt steeds meer, maar stress 
heeft het hem gelukkig nooit opge-
leverd. In de tijd van de recessie is 
hij gaan varen. Hij nam een baan 
aan als chefkok bij de Fred Olsen 
Lines. Altijd 4000 – 5000 man aan 
boord en werkdagen van 18 uur. 
Chris noemt zichzelf goed in orga-
niseren en plannen. Dat moet ook 
wel in zo’n baan. Toch koos hij na 
verloop van tijd voor het avontuur 
en als 26-jarige stapte hij voor de 

afwisseling over op de sleepvaart, 
toen op de wilde vaart en weer later 
op de offshore. Op de wilde vaart 
heeft hij onder andere een tijdje ge-
varen op een fruitboot, een geheel 
computergestuurde koelboot voor 
fruittransporten (van onder ande-
re Del Monte) over de hele wereld. 
Maar als een echte autodidact bleef 
hij al die tijd cursussen volgen. Als 
je, wanneer je in een haven lag, 
niet ging stappen, was daarvoor 
tijd genoeg. Eén keer heeft hij een 
schipbreuk meegemaakt. Een oud 
en vergroot Victoryschip (een type 
schip uit WO II) vloog midden op 
de stille oceaan in brand en dreig-
de in tweeën te breken. Chris zijn 
ervaring daarbij was: “er is altijd 
nog een opening, als je maar op 
tijd in actie komt”. Dat avontuur 
eindigde voor hem drijvend in een 
Dinghy op die grote oceaan, in de 
hoop dat iemand je oppikt. Het is 
goed afgelopen. Ze zijn in Amerika 
als helden binnengehaald, in Holly-
wood in de duurste kledingwinkel 
in het pak gestoken en op de TV in 
het zonnetje gezet. Chris kan ook 
over de gein vertellen die er af en 
toe op de schepen te beleven was. 
Bij voorbeeld over twee sleepbo-
ten die besloten samen in Grieken-
land voor anker te gaan en op een 
van de schepen een kerstdiner te 
organiseren. Het werd een grote 
braspartij, waarbij aan het eind de 
grootste praatjesmaker tot groot 
vermaak van al de zeebonken han-
gend in de takels eindigde. Met zijn 
volgende baan, kok op de vriestraw-
ler Scheveningen 118, kwam hij wat 
dichter bij huis. Dat was in 1991. 
Telkens een maand weg en dan drie 
dagen aan de wal. In die tijd heeft 
hij op een wandeling Yvonne ont-
moet. Het was liefde op het eerste 
gezicht. Echt terug aan land kwam 
hij door de baan als chefkok van 
het Amsterdamse rondvaartbedrijf 
Lovers. Maar vandalisme, drank en 
drugs werden hem al gauw te veel 
(Chris drinkt zelf helemaal niet) en 
zo kwam Chris in 1998 naar Texel

Chris



met een huis in De Cocksdorp en 
een baan als chef bij Paal 28 en 
Paal 33. Wat die baan prettig en 
daarbij ook interessant maakte, 
was dat hij daar leermeester was in 
de beroepsopleiding Horeca. Daar-
na werkte hij nog bij Eilandkeuken 
aan de Grensweg in De Dennen tot 
hij in 2009 met pensioen ging en 
verhuisde naar Den Hoorn.

Ik vroeg Chris hoe dat voor hem 
is, een functie te vervullen bin-
nen de PKN gemeente en zelf Ba-
hai te zijn.
“Normaal geeft dat geen enkel 
probleem; Bahai-mensen gaan res-
pectvol om met andere godsdien-

sten, maar het brengt mij af en toe 
in conflict” zegt Chris, “met mijzelf 
en met de Protestantse gemeente. 
Mensen zijn hier heel vaak bang.
Door angst voor zonde en schuld 
zijn mensen bang om te sterven. 
Dat vind ik verschrikkelijk. Mis-
schien komt het door wat genera-
ties lang mensen is voorgehouden 
over hemel en hel. In het Bahai 
geloof kennen wij geen hel, we ge-
loven niet in reïncarnatie, maar er 
is altijd hoop; na de dood gaan we 
een nieuwe fase in”.

En Chris dan heb je het nog niet 
gehad over je eigen bedrijf, hoe 
is het daar mee?

“Je bedoelt mijn postzegelbedrijf 
Christoffelcollect. Dat moet ik na 
de drukte van de laatste tijd weer 
oppakken.

Voor een deel gaat dat automatisch 
door, want ik krijg en koop partijen 
postzegels, maar ik moet nu weer 
tijd gaan vrijmaken om mijn web-
site te vernieuwen, want de 34000 
producten die daar op staan blij-
ven natuurlijk niet altijd dezelfde.

De meeste filatelisten zijn oudere 
mensen, sommige zijn eenzaam en 
als ik ze wat opstuur, doe ik daar 
een persoonlijk briefje bij. Ze zijn 
daar vaak heel blij mee en het geeft 
mij ook veel plezier in dat werk.

Als zeeman leidde je een zwer-
vend bestaan. Sinds je op Texel 
woont ben je al vijf keer ver-
huisd, denk je dat je nu je stek 
gevonden hebt?
“Ik woon nu tien jaar in Den Hoorn. 
Ik heb me hier altijd veilig gevoeld 
en welkom bij de mensen en uit het 
huis waarin ik nu woon – ik noem 
het een lot uit de loterij – willen 
Yvonne en ik nooit meer weg”.

Tekst en foto’s: Peter Bakker

  

Om mensen die alleen zijn komen 
te staan weer een beetje plezier te 
laten krijgen in het klaarmaken van 
eten, heeft Ria Visch uit Oosterend 
verschillende eenpersoonsgerech-
ten verzameld.

De maand van de snijbonen. Je kunt 
ze op vele manieren eten. Naast de 
manier zoals iedereen wel weet, 
kun je ze ook als salade, hartige 
taart en soep bereiden.

Voor de soep heb je nodig:
• een klein zakje verse soepgroente,
• een paar champignons,
• 2 aardappels een half jusblokje

• een maaltje snijbonen.
• Eventueel afmaken met een pakje 
kokosroom/melk.

Was de bonen, haal ze af en snijdt 
ze in stukjes van ca ¾ cm. Alle in-
grediënten kunnen in een pan met 
water gekookt worden, behalve de 
champignons, die mogen eerst in 
stukjes gesneden en gebakken wor-
den. De aardappels schillen, in dob-
belstenen snijden en dan ook even 
mee koken.
Tenslotte eventueel een pakje ko-
kosroom.

Eet smakelijk maar weer.

Recept voor Humpkesoep 



Als je mij vraagt wat ik het leukste vind aan het wet-
houderschap hoef ik daar geen seconde over na te 
denken. Dat is de jaarlijkse lintjesregen! Er is niets leu-
ker dan mensen onder valse voorwendselen naar het 
gemeentehuis te lokken om ze vervolgens te huldigen. 
Ik vind dat elk jaar weer een feest. De meesten heb-
ben geen idee. Sommigen vinden het wel apart dat ze 
persé een net jasje aan moeten om naar het gemeen-
tehuis te gaan. Doorgaans niet zo Texels. Anderen krij-
gen argwaan als ze ineens toch wel érg veel bekenden 
op het gemeentehuis zien.

De genodigden zitten klaar in de zaal, te wachten op 
de binnenkomst van het argeloze, nietsvermoedende 
slachtoffer. Deze wordt eerst overvallen en meege-
troond door de burgemeester. Nog amper bekomen 
van de schrik wordt de decorandus in spé de raadszaal 
binnengeleid. Daar krijgt hij of zij een daverend applaus. 
Hoewel dit natuurlijk volkomen terecht is (je krijgt niet 
zomaar een koninklijke onderscheiding), moet men 
daar over het algemeen echt even aan wennen. De fa-
milie zit al aan een tafel en de eerste reactie is dan ook 
vaak, ‘wat hebben jullie mij in de mailing genomen zeg’. 
Nog enigszins opgelaten neemt de decorandus in spé 
plaats, in de meeste gevallen nerveus over wat komen 
gaat. We beginnen met een toespraak van de burge-
meester waarin alle feiten voorbij komen die hebben 
geleid tot de onderscheiding. Dan het officiële moment, 
het opspelden van de onderscheiding. En dan gaat het 
pas echt los. Verschillende sprekers vertellen persoon-
lijke herinneringen, anekdotes, en waarom ze de ander 
zo waarderen. Soms ontroerende verhalen, soms hi-
larisch. Altijd wel met een lach en een traan. Aan het 
einde mag de gedecoreerde een slotwoord doen. Niet 
iedereen is dat gewend maar dat geeft niet. Het is altijd 
mooi, vanuit de persoon.

Dit jaar was dat natuurlijk allemaal anders. Geen over-
val, geen onthaal met applaus, geen lintjesregen in de 

raadszaal. De mensen werden 24 april gebeld om te 
vertellen dat het Zijne Majesteit had behaagd et cete-
ra, et cetera. Ik vond dat erg jammer, weg verrassing-
seffect. Natuurlijk waren de mensen verrast door het 
nieuws maar de beleving is anders. Op 3 juli zou de 
burgemeester alsnog alle lintjes uitreiken. De mensen 
mochten kiezen: in het gemeentehuis, thuis en voor de 
KNRM’ers op een KNRM locatie. Helaas werd de burge-
meester op 2 juli verkouden. Op 3 juli werd ik ‘s mor-
gens vroeg gebeld. Of ik de burgemeester kon vervan-
gen en als locoburgemeester de lintjes wilde uitreiken. 
Natuurlijk wilde ik dat! Er is niets leukers dan dat. Wel 
stelde ik me erop in dat het dit jaar wat tammer zou zijn 
dan in voorgaande jaren. Iedereen was eind april geïn-
formeerd dus gewend aan het idee. En in de raadszaal 
mochten er maar maximaal 15 mensen bij aanwezig 
zijn.

De eerste twee uitreikingen vonden plaats in de raads-
zaal, de andere vier op locatie. Het selecte gezelschap 
maakte de sfeer heel intiem. Omdat ik niet op anderhal-
ve meter een lintje kan opspelden, vroeg ik de partner 
om de honneurs waar te nemen. Dit pakte verrassend 
goed uit want bleek ook voor de partner een emotio-
neel moment. Ik vroeg vervolgens of iemand van de 
aanwezigen nog iets wilde zeggen. Niet wetende dat 
er kennelijk een protocol was waarin werd aangegeven 
dat dit niet de bedoeling was. Wat, geen toespraken? 
Dat kan natuurlijk niet. Aan de gedecoreerden laten 
weten waarom we ze zo waarderen, is de kers op de 
taart! Niemand had wat voorbereid maar na enig aan-
dringen stonden meerdere aanwezigen op om te vertel-
len waarom dat lintje zo verdiend was. Geen zorgvuldig 
voorbereide toespraken maar een gemeende reactie 
recht vanuit het hart.

Het was prachtig en zo ging het ook op de volgende 
bijeenkomsten. Eerst naar De Koog waar een KNRM’er 
thuis werd gehuldigd. Slechts de partner en beide moe-
ders waren aanwezig, dus de setting was wat soberder 
maar niet minder mooi. Een lintje krijgen in het bijzijn 
van de mensen waar je het meest van houdt, is en blijft 
emotioneel. Daarna naar het KNRM gebouw in De Koog. 
Daar waren wel 20 mensen bij en het was een gezelli-
ge boel. Die KNRM’ers zijn er wat meer aan gewend. 
Toch was ook hier op het moment suprême het respect 
voelbaar. Het ging bovendien om iemand die geridderd 
werd. Voor de geïnteresseerden: er zijn strenge eisen 
om lid in de orde van Oranje Nassau te worden. Je moet 
je tenminste 15 jaar voor de samenleving hebben inge-
zet, die inzet moet volledig onbaatzuchtig zijn geweest 
en moet worden beoordeeld als een bijzondere presta-
tie. Om ridder te worden, moet die inzet nationale (of 
internationale) uitstraling hebben gehad.

Lintjesregen 2020
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Ik vouw de was, zie een los naadje en hoor een echo 
uit het verleden: ‘Neem altijd een schone zakdoek 
mee en trek een nette onderbroek aan! Voor het geval 
je onverwacht in het ziekenhuis terechtkomt.’

Hoe klein die kans op plotselinge ziekenhuisopname 
ook was, mijn moeder zei het regelmatig.
Haar opvoeding heeft nog meer nagelaten. Ze leerde 
mij sokken stoppen, overhemdsboorden keren en spij-
kerbroeken oplappen. Lakens met slijtplekken in het 
midden knipte ze door en naaide ze met de zijkanten 
weer aan elkaar. Haar naoorlogse zuinigheid zat diep en 
ik kreeg die mee.
Sinds er hoeslakens bestaan is doorknippen gelukkig 
geen optie meer, want slapen op zo’n naad vond ik als 
kind al een gruwel. Maar mijn schoenpoetsmandje zit 
wel tot ver in de eeuwigheid vol met lapjes voor-altijd-
handig-om-te-bewaren. En kleine slijtage aan kleding 
repareer ik, want (echo echo!) weggooien is zonde. 
Zeker die lekker zittende onderbroekjes van Zegel Lin-

gerie dank ik niet snel af. Dat losse naadje is immers in 
een minuut versteld en dan kan hij weer een tijdje mee. 
Maar ja. Na dat tijdje zit het naadje náást de verstelplek 
los. Hup, weer de naaidoos erbij. Dit scenario herhaalt 
zich nog een paar keer.
En dan vind je jezelf op een dag terug met een stapeltje 
onderbroeken die de toets voor een plotselinge zieken-
huisopname niet meer kunnen doorstaan.
Maar ja, weggooien lukt niet. En de schoenpoetsdoos 
zit al vol. Je kunt zo’n broekje toch best nog één keer 
aan?
Eureka! Ik neem ze mee op vakantie en gooi ze ter plek-
ke na gebruik weg. Scheelt meteen in de bagage op de 
terugreis.

Zo gezegd zo gedaan.

Die zomer deponeer ik na het douchen het eerste ver-
sleten broekje in de prullenbak van mijn hotelkamer. 
Daar ligt hij, open en bloot. En zo voel ik mij ook, heel 
open en bloot met mijn gebruikte broekje in die bak. 
Wat zal het kamermeisje daarvan denken? Dat ik het 
per ongeluk deed? Je ziet aan de buitenkant niet dat hij 
versleten is. Gaat ze hem inspecteren? Nee! Ik vis hem 
uit de bak en prop hem achter in mijn kast.
Aan het eind van de vakantie gooi ik het stapeltje sleets 
ondergoed ergens langs de weg in een vuilcontainer. Hè 
hè, eindelijk kwijt.
Maar eh... had ik ze niet toch misschien nog één keer-
tje…?
Nee, die echo raak ik nooit meer kwijt.

Tekst en foto; Marianne Witte

Echo

Zo rond half zes ging ik naar Oudeschild voor een huldi-
ging thuis. Wat een feest was dat. Ontvangst met toast 
en champagne door een vrolijk gezelschap. Duidelijk 
was wel dat ook hier alle aanwezigen de onderscheiding 
zonder meer verdiend vonden. De toespraakjes waren 
erg persoonlijk en bijzonder ontroerend. Wat is het 
toch mooi dat ik hier bij mocht zijn. Veel te snel was het 
alweer tijd om te vertrekken naar De Cocksdorp voor 
het laatste lintje, wederom bij de KNRM. In het nieuwe 
KNRM gebouw is veel ruimte dus het aantal aanwezi-
gen was hier het grootst. Eerst koffie met gebak en dan 
de laatste keer dat ik mocht vertellen over de bijzonde-
re prestaties van deze KNRM’er. Ook hier voelde het als 
een warm bad. Ik vond het prachtig om het laatste lintje 
uit te reiken aan een bescheiden gedecoreerde met een 
lief gezin en met vele vrienden die waren gekomen om 
dit moment mee te maken.

De lintjesregen was minstens net zo mooi als andere 
jaren. Mocht u ooit naar het gemeentehuis worden 
gelokt, wees op uw hoede. Je weet het tenslotte maar 
nooit. Of het helpt? Ik denk het niet. Zo’n blijk van waar-
dering laat niemand onberoerd.
Het blijft geweldig om dat mee te maken. Al weet je wat 
komen gaat, dan nog kun je je toch niet voorbereiden 
op de emoties die bij zo’n moment horen.

Als toehoorder vind ik het al mooi, en als je zo’n cere-
monie mag leiden is dat helemaal geweldig.

Hennie Huisman
Wethouder/Loco burgemeester Texel

Foto vorige pagina: Evelien Weterings

 



Stichting Woontij vroeg belangstellenden om plannen 
in te dienen voor de invulling van twee kleinschalige 
woon-zorgprojecten. Woningen voor mensen voor 
wie wonen in een veilige en beschermde woonomge-
ving gewenst is. De twee projecten, beide van tien wo-
ningen, behoren bij het nieuwbouwproject Buurtskap 
de Tuunen in Den Burg Oost. Tot onze grote vreugde 
werd ons plan, samen met dat van Zorgboerderij No-
valishoeve, geselecteerd.

Wat is ons plan?
De woningen staan in een eigen buurtje in de nieuwe 
woonwijk rondom één centrale woning: Het huis van 
tante Jans. De bewoners huren de woningen van Stich-
ting Woontij. Het huis van tante Jans is verantwoorde-
lijk voor professionele 24-uurszorg voor de bewoners.

De gemeenschappelijke centrale woning biedt allerlei 
voorzieningen, waaronder een keuken en een eet-/
huiskamer waar de dementerenden zich geborgen kan 
voelen en waar de mantelzorgers onder het genot van 
een kop koffie hun verhaal kwijt kunnen.

Er zitten een aantal bijzondere facetten aan ons plan. 
Als groot voordeel zien wij dat echtparen bij elkaar kun-
nen blijven. Vaak worden de echtparen nu gescheiden 
na een lang huwelijk. Wij zijn helaas teveel schrijnende 
gevallen tegengekomen. Ook kunnen onze bewoners zo 

lang en zo veel mogelijk hun eigen huishouding blijven 
voeren, natuurlijk waar nodig met ondersteuning. Wij 
zijn van mening dat dit laatste het dementieproces ver-
traagt.

Wij hebben inmiddels een prachtig team geformeerd 
dat kwaliteit kan bieden en warme zorg kan leveren. Het 
zijn Texelse zorgmedewerkers die de bewoners kennen.

Stichting Woontij verhuurt de tien zorgwoningen. Wij 
zijn verantwoordelijk voor de centrale woning genaamd 
Het huis van tante Jans.

Dat willen wij vanzelfsprekend zo comfortabel en per-
soonlijk mogelijk inrichten, zodanig dat onze bewoners 
zich welkom voelen, veilig en op hun gemak … Zoals 
thuis.

Heeft u de diagnose dementie en wilt u meer informa-
tie, dan kunt u ons vinden via:
Telefoonnummer: 06-58927059
Emailadres: info@hethuisvantantejans.nl
Website: www.hethuisvantantejans.nl

Tekst, foto en logo aangeleverd door Jolanda van Tunen 
en Miranda Schraag

Het huis van tante Jans
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Uitvaartcentrum Texel

Voor een uitvaart 
naar uw wens

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

Uitva

Vo

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

Wij werken samen met alle 
verzekeringsmaatschappijen.

www.uitvaartcentrumtexel.nl

Bernhardlaan 200,  318000, 
www.opelrentenaar.nl

RENTENAAR
ERKEND OPEL REPARATEUR

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

 AANKOOP   VERKOOP   TAXATIES

VOOR EEN GOED ADVIES
Tel. 313 888    info@janduin.nl

Rob & Meta Maas

Slagerij en 
worstmakerij
Peperstraat 5,  Oosterend

 Tel. 0222-318505
www.slagerijmaastexel.nl

Aandacht voor lekker!

Lange Ben
IJS PATAT VIS
De Cocksdorp

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

bloembinderij l beelden l
woonaccessoires l Texels goed!

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

Het lekkerste fruit, 

de beste groente!

Binnenburg 8
1791 CG Den Burg

Reserveren
0222- 760036

www.deconinckvanpoolen.nl



“Per favore, può mi tagliare?” En op het antwoord: “si 
signore“, zei ik er nog vlug achteraan: “Molto breve”. 
We fietsten al weer een week in Toscane bij een tem-
peratuur die alle dagen boven de 40 graden uitkwam. 
In het stadje Montepulciano zouden we een paar da-
gen blijven en dat was de gelegenheid om eens bij een 
kapper langs te gaan. De conversatie met de man liep 
niet zo vlot; hij kwam niet verder dan uit te roepen, dat 
het toch zo warm was en mijn Italiaans hield ongeveer 
op bij wat ik hem had gevraagd. Hij probeerde nog een 
woordje Frans, maar dat bleek het enige woord uit zijn 
Franse vocabulaire en dus zwegen wij verder.

Maar met een fris kort geknipt hoofd verliet ik even 
later de kapperswinkel. Toscane is boeiend en meer 
dan dat: het is een streek om verliefd op te worden. 
Al eeuwenlang in cultuur gebracht. In de dalen is er 
vruchtbaar land en daar is het heerlijk fietsen. Maar de 
stadjes, zoals Volterra, Cortona en San Giminiano lig-
gen allemaal op een hoge bult en om daar te komen, 
moet je eerst een steile serpentineweg nemen en kom 
je telkens, haarspeld na haarspeld, hijgend en puffend 
boven. De dalen zijn het product van eindeloos vele 
overstromingen.

De bulten waarop de stadjes liggen zijn ontstaan door 
opstuwing van de aardkorst en zijn al of niet vulkanisch. 
De eerste dag trotseerden we de hitte, maar toen het 
’s nachts nog steeds 30 graden bleef, hielden we het 
voor gezien. We hebben de tent en het kookgerei toen 
naar onze auto teruggebracht en zijn met de helft van 
onze bagage en steeds alleen maar in de ochtenden 
verder gaan fietsen. Voor het eerst in ons leven hebben 

we ons toen ook overgegeven aan het fenomeen dat 
heet: siësta. Ik noem het maar: ‘tussentijd’, een tijd van 
rust om pas in de namiddag weer verder te gaan. Als 
nuchtere Hollanders vroegen wij ons af: hoe doe je dat, 
halverwege de dag ‘niets doen’? Na een paar dagen zijn 
we in de uitgerekte middagpauzes, waar dat mogelijk 
was, overgeschakeld op de uitgebreide lunch, zoals de 
Italianen dat zelf ook doen. In de namiddagen bleef het 
er onverminderd warm, te warm in elk geval om weer 
verder te fietsen.

Gelukkig heeft Toscane behalve een mooi landschap, 
een interessante geschiedenis van Etrusken en Romei-
nen. Er was altijd iets om te gaan bezichtigen. In het 
hoog gelegen Montepulciano logeerden we in een 
oud stadspaleis, dat gedeeltelijk in de stadsmuur was 
gebouwd. Vanuit ons kamerraam hadden we een fan-
tastisch uitzicht over het omringende lage land. Op de 
eerste dag werden we op het Piazzo Grande verrast met 
een repetitie van de club van vendelzwaaiers. De twee-
de dag waren we getuigen van oefeningen voor de wed-
strijd tonnenrollen, waarbij steeds twee jonge mannen 
erom streden welk koppel het vlugst een groot wijnvat 
van de voet van het stadje door de smalle straatjes met 

kinderkopjes omhoog wist te rollen tot voor de Dumo 
Santa Maria. We konden het bekijken vanaf het terras 
van ons hotel met een heerlijk glas wijn uit de streek.

En nu naar het begin van de coronatijd. Voor veel men-
sen was het prettig. De tijd stond even stil en het was 
overal, zeker bij ons op Texel, bijna onwerkelijk rustig. 
De natuur was op zijn mooist, de straten waren leeg,

Tussentijd: Siësta, corona en ouder worden
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veel winkels dicht, de scholen gesloten. het leek een 
‘tussentijd’. Zo vatten velen het althans op. De mees-
te mensen werkten thuis, ook de kinderen, een grote 
tegenstelling tot wat we “normaal” zijn gaan vinden. 
De vervelende kanten van de ‘lockdown’ namen we als 
noodzakelijk kwaad voor lief; na een paar maanden zou 
het wel weer over zijn. Onze minister president nam de 
regie stevig in handen. Als klein landje hebben we altijd 
de natuur moeten bevechten. De mentaliteit van ‘luc-
tor et emergo’ zal ons er ook deze keer weer bovenop 
helpen. Maar helaas: het eind is nog niet in zicht. Er is, 
anders dan bij een ‘tussentijd’, geen eindstreep. In En-
geland kennen ze de uitdrukking: ‘how goes the ene-
my?’ voor: “Hoe laat is het?” De tijd is hier zo gezegd je 
vijand, die je altijd maar achterna zit. In je vakantie, of 
in die Italiaanse siësta, ontkom je daar even aan. Maar 
met die terugkerende corona verstrijkt de tijd, terwijl 
die vijand je toch voortdurend in je nek blijft hijgen. Het 
is geen wonder, dat bij veel mensen het geduld op is. 
– En dat terwijl de gevolgen van de pandemie: stijgen-
de werkloosheid, achterstand in de gezondheidszorg 
en toenemende armoede nog niet eens op zijn hevigst 
voelbaar zijn. – Het komt waarschijnlijk voort uit onge-
duld: “Het is nu geregeld, het heeft zijn tijd gehad, we 
hebben ons een tijdje ingehouden, nu is het mooi ge-
weest”. Die reactie hoort ook bij het idee van de maak-
bare wereld. En als Nederlanders hebben we ook veel 
van onze eigen wereld gemaakt. Maar nu wordt er in 
eens een heel ander beroep op ons gedaan: we moet 
buigen voor een wispelturig fenomeen, een virus, dat 
ons in de greep houdt. Buigen valt niet mee, net zo min 
als het accepteren van de maatregelen om de pande-
mie te bestrijden, maar het is uiteindelijk het resultaat 
wat telt.

En ondertussen worden we allemaal ouder. Ik kwam 
met PHPD (pijntje hier, pijntje daar) bij de fysiothera-

peut. Sommige van de verschijnselen herkende ik als 
horend bij hardlopen en wielrennen en ik vroeg de man 
of hij ook hardloper was. Dat was hij. En ik zei er direct 
achteraan: “Ik ben intussen alles geweest”. Het floepte 
er zomaar uit: “Ik ben intussen alles ‘geweest’” en ik 
begon mij te realiseren, hoeveel dat was, wat er ach-
ter me lag, wat ik nu, in tegenstelling tot vroeger, niet 
meer kan of in elk geval minder en wat dat voor me be-
tekent. We hebben begin juli, in tegenstelling tot onze 
gebruikelijke trektochten, een week een bungalowtje 
gehuurd in Overijsel. Best leuk, maar verder dan met 
de fiets naar het dorp om boodschappen te doen en af 
en toe een wandelingetje van hooguit een uur kwamen 
we niet. Veel tijd om te lezen, dat wel.

Dit vakantietje was voor mij geen ‘tussentijd’; het werd 
een ‘kantelmoment’. Al die mooie herinneringen aan 
sportieve reizen bij voorbeeld, met of zonder de kinde-
ren, alles wat ik van mijn leven kan overzien, ligt ach-
ter mij. De toekomst wordt niet alleen kleiner, maar zal 
ook getekend zijn door gebreken. En dat schrikt me af. 
Wat kan ik nog? En wat kan ik maar beter niet meer in 
mijn hoofd halen? Wat is er nu nog van belang? En in 
hoeverre ben ik nog van belang? Misschien moet ik dat 
beeld wel voortdurend bijstellen.

Gelukkig zijn er mensen om me heen met een totaal 
andere achtergrond: ander werk en heel verschillende 
hobby’s, die me op het spoor zetten van nieuwe bezig-
heden. Ik ben nu bij voorbeeld mijn gebrek aan kennis 
van scheikunde aan het aanvullen, want sinds ik als 
jongen zelf voetzoekers maakte, heb ik die kennis niet 
meer uitgebreid. Ik zou ook nog zoveel willen lezen en 
ik kan gelukkig nog alle dagen muziek maken. Nee, als 
ik dat zo bedenk, ben ik nog lang niet alles ‘geweest’.

Peter Bakker
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We moste hóógnódig na de Burreg na tante An-
nie toe, wónt we hòdde-n-t mêns in gien maande 
siên.

Se sei teuge me deur de tillefoon dot se ’t end puur 
in de bek hòd en dòt se bliêd wòs dòt se na bute 
konne om ’n rondje deur de tuun te lope kenne.
Aafie en ik ginge met de bus; ome Rumpie sow ôns 
ophale komme. We hòdde dus ’n keuertje foor de 
boeg en dòt wòs hillegaar na ’t zin.
D’r skeen ’n lekker sontje dus wee na de Gollards.
Nou, dòn sien je ’t ôl. Overôl tussen de stiene en 
de tegels en in de tuuntjes fòn de mênse stane ze 
te pronke op niks òf, die Canadese Fijnstraal.
Dòt’s labberdekak, het is niks met niks!

’t Groeit overôl, tusse de stiene maar minder hóóg 
en uutheinig dòn in de tuuntjes. Je ziet se in ’t 
foorjaar opkomme, ze hèèuwe mooie bladers, je 
verwacht ‘r héél wòt fòn, maar ‘n gnap blompie 
komt ‘r nooit in. Òllienderig fòn die fniesterige klei-
ne witte blompies.

En òs dòt beurd is vliege d’r duzende séétjes deur 
de lucht en die benne zó klein dot ze overal terecht 
komme kenne. En de kommende jaar staan d ‘r 
dubbelt zó veul!
Dus os je se siet begin dòn maar te trekke; met 

wortel en tak uut de grond trekke. Uutroeie die 
handel!!!
Het gekke fòn dut plòntje is dòt je d’r steeds weer 
intrapt. D’r is iên goeie raad:

Uutroeie die dinge!

’n Ouwe vriend fòn ome Rumpie, en die is bioloog, 
noemde dòt plantje de lamstraal, de Canadese 
Lamstraal.
We ginge met ’n ommetje na Annie en we sage 
héél wòt fòn die lamstrale staan. Gróte hóge, wel 
ònderhòlleve meter hóóg en kleine petieterige 
plòntjes.
Annie wòs bliêd ons te sien. Ze hòd ’t fóórôl de 
leste week swéér hòd. Maar onze visite en onze 
ferhale haalde heur hillegaar uut ’t slop.

Ze begon te glimme en ’t leek net òs of d’r kraai-
epóótjes hillegaar glôdstreke wiere.
Foor de rest hòd se het goed déén, docht se zellef. 
Niet siek weest of zó.

We krege koffie en thee met wòt ‘r bee. Doe ome 
Rumpie ons hale kwam ware we hillegaar weer 
beepraat.
Ome Sieme fòn ’t Buurtje gaat goed fóóruut.
Hee hòd ‘n tiêd lang fòn die groene pliesters op 
sien kuit, maar dot wòs niet om an te siên.

’t Leek net of d’r ’n drôltje onder zat. Later kreeg 
ie are en grótere pliesters, maar nou, hòlverwege 
deuze week moet ie naggeres na ’t siekehuus om 
dot te late bekieke. Dòn heeuwe we kôns dòttie 
fóór genese verklaard wordt. ’t Wondje fòn de 
operaasie is nou bijna dicht. Dus best ’n spònnen-
de tiêd fóór zo’n ouwe strukelaar, toch?

We wachte-n-t nag effe òf.
Tot kiekes maar weer,

Tante Neeltje.

CANADESE FIJNSTRAAL
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Mantje schoenen heeft voor u als lid van Senioren-
vereniging Texel een doorlopende aanbieding.

Op vertoon van uw ledenpas ontvangt u

10% korting
op Durea, Ecco, Finn Comfort, Nimco,

Xsensible, Item M6, Sockwell en Superfeet

www.mantjestore.nl

Café-restaurant

‘De Slufter’
Hét adres voor een heerlijk kopje koffie  

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

www.caferestaurantdeslufter.nl

Spinbaan 8, Den Burg    0222-313 703    www.cvi-texel.nl

CENTRALE VERWARMING

LUCHTBEHANDELING

VENTILATIE

AIRCONDITIONING

DUURZAME ENERGIE

SERVICE & ONDERHOUD

Spinbaan 8, Den Burg    0222-313 703    www.cvi-texel.nl

Gerookte, gebakken en verse vis

Heemskerckstraat 15, 1792 AA Oudeschild
Tel. 0222-312441 www.vispaleistexel.nl

De Reuze Aardbei
Van mei  tot oktober
dagverse aarbeien!
Het hele jaar zelfgemaakte producten 
verkrijgbaar! (ijs,  jam,  siroop, etc.)

www.dereuzeaardbei.nl
Schorrenweg 32a  Oostererend

7 dagen per week geopend van 9.00 - 21.00 uur

Weverstraat 55, tel. 312692

Waalderstraat 6
1791 EC Den Burg

www.bosmaslapen.nl
info@bosmaslapen.nl

Tel 712 464 

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

van Kralingen
tandprotheticus

Voor uw kunstgebit en 
klikgebit met zorg, 

kennis en aandacht voor 
uw persoonlijke wensen 

aangemeten door uw specialist 

Sommeltjesweg 3, 1793 AL De Waal
Tel. 0222 - 312069 • praktijk@tppvk.nl

  

Hoornderweg 29 (halverwege Den Burg – Den Hoorn)
www.wezenspyk.nl

Beleef onze boerderij
Beleef onze boerderij

Kaasboerderij „Wezenspyk”

Echte Texelse Boerenkaas van 
koeien-, schapen- en geitenmelk.

HEEMSKERCKSTRAAT 50 OUDESCHILD | WWW.RAB.NL

KLASSIEKE 

KEUKEN

DESA

Nu slechts

4795.00



In het land der blonde duinen en 
niet heel ver van de zee, woonde 
eens een dwergenpaartje en zij 
heette??... Piggelmee. Wie kent 
niet de verhalen over deze kleine 
mensjes? De dwerg Piggelmee en 
zijn vrouwtje Tureluur.

Jarenlang lagen zij, in een doosje op 
de zolders van de vele huizen waar 
ik gewoond heb. Bij iedere verhui-
zing en zolderopruiming kwam ik 
het tegen. Kinderboeken stond er 
op. Ik wist precies wat er in zat. Ik 
had er niets aan. Deed er niets mee, 
maar toch schoof ik ze altijd weer 
terug op hun plaats of nam ze mee 
in de verhuiswagen. Kon er geen af-
stand van doen. Een paar maanden 
geleden ruimden wij de zolder, ge-
zien onze leeftijd, rigoureus op. Nu 
moest er iets gebeuren met de, ooit 
voor mij, zo waardevolle boeken.

Nog één keer maakte ik het doosje 
open. Pietertje Pan, Flipje van Tiel, 
Peter Olie en Piggelmee kwamen al-
lemaal tevoorschijn. Herinneringen, 
weemoed en verwondering over 

een tijd die zo anders was dan nu. 
Veel teksten ken ik nu, na 70 jaar, 
nog uit mijn hoofd. Boeken uit een 
tijd toen mijn leefgebied niet veel 
verder reikte dan de Hervormde 
kerk aan Cocksdorp tot Rio Gran-
de, de eerste boerderij in de polder, 
waar Tante Engeltje woonde. Het 
was toen duidelijk voor mij: Dit was 
het land der blonde duinen, en niet 
heel ver van de zee.

Daar moest ergens de Keulse Pot 
van de familie Piggelmee staan. 
Ik schatte in, zo ongeveer bij de 
Noordbatterij want daar waren 
mooie duinen, dicht bij de zee. Voor 
de Piggelmee boeken spaarde mijn 
moeder punten bij Van Nelle thee, 
daarbij geholpen door de verloof-
de van mijn nicht, Jannus Bugel. Hij 
was chauffeur op de vuilnisauto en 
zodoende dichtbij de bron van aller-
lei waardepunten.

Voor het boek van Tielse Flip mocht 
ik in de kruidenierswinkel van onze 
buren Kikkert, de punten van de 
jampotjes halen.

En daar was het boekje over Pie-
tertje Pan. Mijn moeder schuurde 
de pannen altijd met zand en een 
enkele keer met Vim. Droogschuur-
middel noemde zij dat. Maar toen 
kwam het merk Persil met schuur-
middel ATA op de markt. En bij aan-
koop van een bus ATA kreeg je een 
boekje cadeau. Zo werd dus de Vim 
ingeruild voor ATA en kreeg ik de 
“gedichtenbundel’ geheten: “Dit is 
het boekje van Pietertje Pan.”

Op de cover, een tekening van een 
gootsteentje met een kraantje en 
daarnaast een tweepits butagas-
stel. Kastjes eronder en boven een 
plank met pannen. En daar staat 
een jongetje. Zijn hoofd ziet er uit 
als een koperen pan. Het deksel 
dient als pet. Op zijn rode trui is 
met grote kruissteken Pietertje Pan 
geborduurd.
Dan komt er een droevig verhaal 
over ene Pietertje Pan, die zo vrese-
lijk vuil was, daar schrok je nou van. 
Op ieder blad staat links een gedicht 
en rechts een tekening, waarmee 
verteld wordt hoe erg die arme Pie-
tertje het had op de “Lagere school 
voor Pannen en Potten.” Niemand 
van de andere pannen bemoeide 
zich met hem, omdat hij zo vreselijk 
vies was.

“Geen jongetje was er, dat met hem 
wou spelen,
geen meisje dat met hem haar lek-
kers wou delen.”

Maar toen, op een avond – daar 
luidde de bel. En wie stond daar? 
Dat was Tante Ata: :” Zij kwam uit 
Jutphaas. En zij was alle vlekken de 
baas.” Ze schuurde Pietertje schoon 
met ATA en de volgende dag was er 
geen jongetje meer in de klas, dat 
zo prachtig glom en zo zindelijk was. 
En Stien van der Steelpan, Mina-tje 
Melkkoker, en Fietje Vergiet wilden 
allemaal vriendinnen met hem wor-
den. En Florisje Fluitketel fluisterde: 
“Fijn, dat Pietertje Pan nog mijn 
vriendje wil zijn.!”

Een doosje vol nostalgie



En dan waren er een paar hele klei-
ne vierkante, zwarte boekjes. Die 
had ik gekregen van vrouw Alder-
liefste. Een weduwvrouw die iedere 
week met haar Esso petroleumkar 
bij ons aan de deur kwam.

Met verbazing las ik wat men toen 
nog mocht schrijven. Zoals: Peter 
Olie’s grote reis naar het Negerpa-
radijs. Een spannend verhaal, ook 
weer in dichtvorm over het jongetje 
Peter Olie.

“Peter Olie is een rakker, bij de hand 
en altijd wakker.” Het verhaal is, dat 
dit jongetje in een haven op een 
grote boot wil klimmen, maar in het 
water valt. Gelukkig drijft daar een 
oliekan van…de Automaat [Esso].

Daar gaat hij op zitten. En zo drijft 
hij dagenlang op zee. Totdat hij aan 
land spoelt en daar iets meent te 
horen. “Peter schrikt als nooit te-

voren. Achter hoge palmenbomen 
ziet hij boze mannen komen. Zwart 
als roet met scherpe speren.” Al 
snel belandt Peter in een grote pot 
om gebraden te worden. Maar het 
hout onder de pot wil niet branden 
en dan: “Vraagt Peter den Zwarte 
man, naar zijn Petroleum-kan.” en: 
“Als door de olie het vuur gaat bran-
den, klappen alle zwartjes in hun 
handen. Uiteindelijk wordt Peter 
Koning van het land, maar ja, dan 
krijgt hij heimwee naar zijn moes-
je. Hij laat zijn onderdanen een vlot 
maken.

Daar gaat hij mee de zee op, op 
weg naar huis. Dagenlang dobbert 
hij rond, totdat: ‘ Hij ergens in het 
verschiet een grote ESSO tankboot 
ziet”.

Die brengt hem weer veilig thuis 
en het eerste wat hij dan doet is 
zijn verhaal vertellen aan zijn beste 

vriend op straat: “De Olieman van 
de Automaat”. Niet verwonderlijk, 
dat in die tijd Tonny Beerling ons 
waarschuwde om beslist niet in de 
buurt van het kerkhof te komen, 
want hij had gezien dat daar een 
grote kookpot stond met allemaal 
negers er omheen. Dus, Pas op !

En nu is het doosje “Kinderboeken” 
naar de Hoornder rommelmarkt ge-
gaan in de hoop dat er nog mensen 
zijn, die belangstelling hebben voor 
de inhoud.

Toch heb ik er nog een paar achter 
gehouden en daar heb ik dit ver-
haaltje uit over geschreven.

Blaricum oktober 2018

Trijnie Boon
 

Foto: borduurwerk Anneke Vlas

 



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’

Vorige keer schreef ik over een gekke 
witte kwikstaart die voortdurend zijn 
spiegelbeeld in de voorruiten van 
ons huis aanviel. Hij heeft dat we-
kenlang volgehouden. Later ontdek-
te ik waar die malloot huisde! Toen 
ik op een keer uitkeek op het dak 
van onze overburen zag ik daar een 
kwikstaart een jong voeren die met 
zijn kop onder een dakpan uitkeek. 
Een kwikstaart onder de pannen? 
Nooit eerder gezien, dacht ik toen. 
Maar toen ik de handboeken erbij 
pakte las ik dat het wel vaker voor-
komt. Het leek mij erg krap!

Enfin, ik keek het tafereel een tijdje 
aan en zag dat de jonge kwikstaat 
steeds zijn kop uit de ruimte tus-
sen de pannen uitstak, maar ook 
weer terugtrok. Dat ging een hele 
tijd door. Kennelijk kon of durfde de 
jonge vogel niet door het nauwe gat 
naar buiten. Ik heb toen maar een 
ladder uit de schuur gepakt en tegen 
de goot gezet, zodat ik de dakpan 
waar de jonge kwikstaart onder zat 
op kon tillen. Snel vloog de al volko-
men volgroeide vogel toen weg on-
der luid geroep van zijn ouders. De 
andere jongen hadden het nest ken-
nelijk al eerder verlaten.

Veel witte kwikstaarten zijn de laat-
ste weken al uit ons land vertrok-
ken richting hun overwinteringsge-
bieden in Marokko. Althans, uit de 
terugmeldingen van in Nederland 
geringde witte kwikstaarten weten 
we dat ze, althans een aantal, daar 
terechtkomen. Van Zweedse witte 
kwikstaarten is echter bekend dat ze 
veel verder zuidelijk overwinteren. 
Dat zie je bij meer vogels: de noor-
delijke broedvogels trekken verder 
door naar het zuiden dan vogels die 
in Nederland broeden.

Het is op het ogenblik op ons eiland 
een komen en gaan van vogels die 
deels echt op trek naar het zuiden 
zijn en deels nog wat rondzwerven. 
In die laatste categorie vallen bijvoor-
beeld de roodpoot- valken die al en-
kele weken in de Slufter te zien zijn. 
Roodpootvalken broeden in Oost-Eu-
ropa en verder naar het oosten in 
Azië. Een bekende broedplaats is de 
Hortobagy in Hongarije, een groot 
steppegebied. Mannetjesroodpoot-
valken zijn leigrijs en hebben rode 
poten. De vrouwtjes hebben grijze 
vleugels, maar een lichtbruine kop 
en onderzijde. De jongen zijn grijs-
bruin en niet opvallend getekend. 
Die lijken enigszins op torenvalken. 
Roodpootvalken broeden in kolo-
nies, vaak in gezelschap van roeken, 
en ook buiten de broedtijd zie je ze 
meestal in groepjes. Hun voornaam-
ste prooien zijn insecten, in deze tijd 
van het jaar vooral libellen, die op 
het ogenblik massaal voorkomen. 
Meestal jagen de valkjes daarop van-
af een paaltje of boom, maar soms 
staan ze ook korte tijd stil in de lucht, 
“bidden” ze dus net als torenvalken. 
Vaak zijn ze vooral tegen de avond 
actief als de wind minder wordt en 
er veel libellen vliegen. Vandaar 
de wetenschappelijke naam Falco 
vespertinus. Roodpootvalken verblij-
ven in de winter in Afrika en andere 
warme streken, maar vaak zwerven 
ze nog wat rond voordat ze de grote 
reis daar naartoe wagen. Zo komen 
ze ook in ons land terecht.

Een andere “zwerver” uit Oost-Eu-
ropa die nogal eens in de nazomer 
op Texel terecht komt is de Roze 
Spreeuw, een vogel die in Oost-Euro-
pa en meer naar het oosten broedt 
en normaliter in India overwintert, 
maar vaak met groepen gewone 
spreeuwen meetrekt naar het wes-
ten. Die spreeuwen komen hierheen 
om te snoepen van de kersen in de 
Betuwe of te smullen van de vette 
wormen en emelten in het groene 
Hollandse gras. De laatste dagen 
zat er een roze spreeuw in de Wit-

te Hoek bij De Cocksdorp. Wie wil 
weten wat er zoal gezien wordt op 
Texel aan zeldzame en minder zeld-
zame vogels raadpleegt de website 
van de Vogelwerkgroep Texel www.
vwgtexel.nl.

Een zeldzame vogel die in het groot-
ste deel van zijn verspreidingsgebied 
standvogel is, dus niet trekt, maar 
die steeds vaker op Texel wordt ge-
zien en hier mogelijk ook al broedt, 
is de appelvink. Een flink uit de klui-
ten gewassen familielid van de ge-
wone vink, met een dikke snavel. 
Een enigszins geheimzinnige vogel 
die meestal in de kruin van hoge 
bomen zit en een tamelijk zacht 
geluid voortbrengt. Hij wordt nog 
het meest gesignaleerd als hij van 
boom tot boom vliegt en daarbij een 
scherp maar niet hard “piks” laat ho-
ren. Als zaadeter moet hij ook vaak 
drinken. Het loont de moeite om bij 
een waterplas in het bos te kijken 
welke vogels er komen drinken; er is 
altijd kans dan een appelvink te zien. 
Met de grote sterke snavel kan de 
appelvink de pit van een kers kraken 
(in het Duits heet hij daarom Kern-
beisser). Op kersen is hij dol, maar 
ook de bessen van de lijsterbes ver-
smaadt hij niet. En die hebben we 
hier genoeg.

Onder de pannen en op doortocht



Een andere passant die ons eiland 
regelmatig aandoet in de trektijd is 
de visarend. Dat is een soort die je 
in alle werelddelen kunt zien. Een 
kosmopoliet dus.

De vogels die hier langskomen broe-
den in Scandinavië en overwinteren 
in Afrika.De visarend is gemiddeld 
iets groter dan de buizerd, maar de 
lange vleugels doen hem veel gro-
ter lijken. Door zijn van onderen 
grotendeels witte verenkleed en 
zijn actieve manier van vliegen (hij 
zweeft veel minder maar slaat veel 
meer met zijn vleugels dan andere 
arenden) lijkt hij bij eerste oogop-
slag wat op een grote meeuw. 

Vissen worden stootduikend ge-
vangen, soms nadat de vogel even 
heeft staan “bidden”. Met de forse 
scherpe klauwen wordt de gevan-
gen vis als een torpedo, kop naar 
voren, vastgehouden en vaak in 

een kale boom verorberd. Echt een 
spectaculaire vogel!
Om deze bijzondere soorten te zien 
moet je vaak wat geluk hebben, 
maar er zijn talrijke gewone soor-
ten die zich ook niet makkelijk laten 
zien. 

Er trekken bijvoorbeeld op het 
ogenblik duizenden zwartkopjes 
door. De afgelopen dagen zijn er al 
enkele honderden gevangen door 
de groep vogelringers van de Vogel-
werkgroep, en nadat zij zijn geringd 
meteen weer losgelaten. Maar zie 
je die nou zoveel? Nee! De beste 
kansen ze te zien te krijgen is als ze 
zich tegoed doen aan vlierbessen, 
bramen of ander klein fruit. Het 
zijn vogels die in deze tijd van het 
jaar volledig van bessen leven; de 
suikers daarin worden omgezet in 
vet en dat is de brandstof waarop 
ze trekken. Veel zwartkopjes blij-
ven hier enkele weken om “op te 

vetten” voor de volgende etappe in 
hun trektocht zuidwaarts. Voor het 
zien van kleine zangvogels moet je 
geduld hebben. Het beste is ergens 
rustig bij besdragende struiken te 
gaan zitten en af te wachten wat er 
zich tussen het gebladerte vertoont.

Andri Binsbergen
 

De tekening van het zwartkopje is 
van Rein Stuurman, de tekenaar van 
Zien is Kennen!, het vogelboekje dat 
mijn vader, Nol Binsbergen, samen 
met zijn vrienden Dirk Mooij en Rein 
Stuurman in 1937 maakte en waar-
van daarna nog vele drukken volg-
den. Als kind tekende ik de plaatjes 
van Stuurman vaak na, maar “Oom 
Rein” Stuurman vond dat maar niks; 
ik moest naar eigen idee tekenen, 
zei hij. Hij had natuurlijk gelijk, maar 
toch “goed voorbeeld doet goed vol-
gen.”.

 

Langzaamaan worden de Coronare-
gels iets versoepeld. Ondernemers 
spelen hierop in door, daar waar 
de mogelijkheden zich aandienen, 
zaken weer op te starten. Tijdens 
de op 2 september jl. gehouden 
bestuursvergadering werd het be-
stuur van Seniorenvereniging Texel 

door één van de bestuursleden at-
tent gemaakt op het feit dat de fa-
milie Dros weer in staat is tochten 
met de Jan Plezier te ondernemen.

De Jan Plezier is door de familie 
Dros volledig Coronaproof gemaakt. 
Seniorenvereniging Texel heeft een 

optie genomen op een tocht met 
de Jan Plezier op donderdag 22 
oktober aanstaande. Deze tocht is 
uitsluitend bestemd voor leden van 
de Seniorenverening. Zij kunnen 
hier gratis aan deelnemen. Bij vol-
doende deelname start de tocht om 
14.00 uur op de Nikadel in de Koog. 
Indien gewenst regelt Seniorenver-
eniging Texel het vervoer naar de 
Nikadel.

Heeft u interesse? Dan kunt u zich 
tot uiterlijk 10 oktober 2020 op-
geven bij Guusje Witte, telefoon 
0222-314171, mobiel 06-44818097, 
e-mail fransenguus@kpnmail.nl

Dan kunt u tevens aangeven of u ge-
bruik wilt maken van het gratis ver-
voer van de Buureton naar de Nika-
del en terug. De bus vertrekt dan 
om half twee vanaf de Buureton.

Willem Vlas

NAGEKOMEN MEDEDELING: Tocht met de Jan Plezier
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Kopij voor de volgende krant graag voor 28 oktober 
2020 naar redactieleeftijd@gmail.com

Colofon

De redactie van Leef-Tijd is niet verantwoordelijk voor 
de inhoud van de aangeleverde kopij. De inhoud blijft 
voor rekening van de schrijver.

Alle tijdig ingediende kopij wordt geplaatst, met uit-
zondering van:
• Kopij met een commerciële insteek.
• Kopij met een (gedeeltelijk) kwetsende inhoud. De in-
zender zal hiervan op de hoogte gebracht worden

Als meer kopij wordt aangeleverd dan mogelijk is 
om te plaatsen, dan gelden de volgende prioritei-
ten:
• Een uit een voorgaande Leef-Tijd doorgeplaatst arti-
kel, waarbij is afgesproken dat dit artikel in de huidige 
Leef-Tijd zal worden opgenomen, wordt in ieder geval 
geplaatst.

• Actuele artikelen, zoals uitnodigingen voor activitei-
ten, worden uiteraard met voorrang behandeld.
• Overige artikelen. Hier geldt het devies; Wie het eerst 
is, het eerst maalt.
• Bij overblijvende artikelen neemt de coördinator 
‘Vormgeving en opmaak’ contact op met de inzender, 
om af te spreken in welke Leef-Tijd het artikel daadwer-
kelijk zal worden opgenomen.

Eigen verhaal, informatie of tips
Heeft u als lezer van dit blad zelf een verhaal (of mis-
schien interessante informatie of tips) dat u wilt delen 
in Leef-Tijd. Dan kunt u deze, per e-mail of ‘ouderwets’ 
met de hand geschreven, sturen naar:
• Willem Vlas, Molengang 210, 1761 BW Anna- Paulow-
na. mail: wvlas32@gmail.com 0223-758137
• Texels Welzijn, Beatrixlaan 43, 1791 GA Den Burg. 

Hoe gaat de redactie om met aangeleverde kopij?



Wilt u ook mooie dingen doen voor 
de Texelse samenleving?

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

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

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

Het bestuur van het Texelfonds  |  Het bestuur van het Jong Texelfonds
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Leden van Seniorenvereniging Texel krijgen op vertoon van hun ledenpas* korting bij de volgende bedrijven:

• �Oosterhof�Wonen�in�Den�Burg�geeft�op�alle�artikelen�5%�korting.�
• �De�firma�Graaf�in�De�Cocksdorp�geeft�10%�korting�op�Texelse�dekbedden�(op�=�op).�
• �In�de�Kookwinkel�van�Keukencentrum�Texel�kunt�u�als�klant�punten�sparen�voor�5%�korting.�Bij�iedere�euro�

spaart�u�een�punt,�bij�300�punten�ontvangt�u�automatisch�€�15,-�korting�op�uw�volgende�aankoop.
• �Stiehl�Audio�Video,�De�Waal,�geeft�op�alle�aankopen�5%�korting.�
• �Restaurant�Topido�in�De�Cocksdorp�geeft�10%�korting�op�een�diner�(exclusief�drankjes).
• �Garage�Dros�in�Eierland�geeft�op�alle�reparaties��10%�korting.�
• �Zegel�Modes�in�de�Weverstraat�en�Zegel�Lingerie�aan�de�Binnenburg�te�Den�Burg�geven�10%�korting.
• �Mantje�Lifestyle�Stores�(in�Den�Burg�en�De�Koog)�geeft�10%�korting�op:�schoenen�op�maat,�sokken,�gemak�

schoenen,�semi-orthopedische�schoenen�en�inleg�zolen.�De�korting�is�van�toepassing�op�de�volgende�merken:�
Durea,�Ecco,�Finn�Comfort,�Nimco,�Xsensible,�Item�M6,�Sockwell�en�Superfeet.�

• �Slagerij�Maas�en�tearoom�‘de�Huiskamer’�in�Oosterend.�Een�kop�koffie��plus�gebakje�voor�€�4,50.�Het�tweede�
kopje�gratis.�

• �Timmers�Tearoom.�Oosterend.�Het�tweede�kopje��koffie�gratis.
• �Bosma,�Waalderstraat,�Den�Burg�verleent�5%�korting�op�alle�aankopen.

*)  De korting geldt niet voor aanbiedingen. U dient van te voren kenbaar te maken, of u voor korting in  
aanmerking wenst te komen. Toon daarom altijd direct uw ledenpas (wacht daar dus niet mee tot u tot 
betaling overgaat).  De stelregel is: Alleen korting als u het kenbaar maakt, voordat u de koop sluit.

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

• LEDEN VAN DE SENIORENVERENIGING TEXEL KUNNEN ON-
DER 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 IN-
DIEN GEWENST:
Hulp en advies over vragen m.b.t. Wmo, Zorg en Welzijn.
Collectiviteitskorting bij zorgverzekering De Friesland.
• SENIORENVERENIGING TEXEL STREEFT NAAR:
Het scheppen van voorwaarden ter verbetering van de socia-
le 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 belan-
genbehartiging op Texel.
Het vertegenwoordigen van de leden in verschillende klank-
bord- en adviesgroepen.

• JAARCONTRIBUTIE € 30,00 Inwonende gezinsleden € 25,00
• Website: www.seniorenverenigingtexel.nl
• Contactadres info@seniorenverenigingtexel

LEDENADMINISTRATIE: Jan Meijer, telefoon 06-46025143, 
e-mail jan.meijer.jan@gmail.com
IBAN nummer van de vereniging NL81 RABO 0307893766

TEXELS WELZIJN BIEDT INWONERS OP TEXEL:
• 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 proble-
men het dagelijks leven belemmeren. Vaak hebben deze pro-
blemen 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 on-
dersteuning. Het verbinden van vraag en aanbod is maatwerk.
• MANTELZORGINFORMATIE EN ONDERSTEUNING:
Mantelzorgers kunnen rekenen op ondersteuning bij hun zorg-
taken 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,
• U BENT OOK VAN HARTE WELKOM BIJ HET WEKELIJKS IN-
LOOPSPREEKUUR 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 09.30 – 10.30 uur
‘t Skiltje woensdag 13.30 – 14.30 uur
De Bijenkorf donderdag 09.30 – 11.30 uur

Seniorenvereniging
Texel

Heeft u vragen of wensen over welzijn en maatschappelijke 
ondersteuning heeft u ideeën over activiteiten die de leef-
baarheid 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 Buure-
ton, Beatrixlaan 43, 1791 GA Den Burg. tel.312696

Seniorenvereniging Texel

Leef-Tijd wordt u gratis aangeboden
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Samen voor zorg en welzijn
Een fijne woon- en leefomgeving op Texel, juist voor de 

kwetsbare groepen binnen onze samenleving, dáár gaan 

wij voor! Vanuit die gedachte ondersteunt Samen één 

Texel projecten op het gebied van zorg en welzijn.

Zoals de inrichting van een gezamenlijk huis voor het 

huis van Tante Jans en Novalishoeve in buurtschap de 

Tuunen, de bouw van nieuwe zorgappartementen aan 

de Gasthuisstraat, kunstlessen voor leerlingen van de  

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

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

en oud prettig met elkaar kunnen wonen en werken. Want ons gezamenlijk doel is de leefbaarheid op 

Texel te bevorderen.  

Wij kunnen niet zonder u!
Onze stichting krijgt geen subsidie en is afhankelijk van collectes, schenkingen, erfenissen en donaties. 

Daarom doen wij graag een beroep op u. Want er is nog veel werk te verrichten en zonder uw hulp  

beginnen wij niets. 

Wilt u meer weten over de Stichting 

Samen één Texel of een donatie geven? 

Wij gaan graag in gesprek met u over de 

mogelijk heden. 

Kijk op onze website  

www.sameneentexel.nl of bel met  

Arjen Boerhorst (voorzitter),  

telefoonnr. of 310513 of 06 2323 1795. 

• Zorgappartementen Gasthuisstraat

4 ju l i  2018

Impressies

Voorontwerp 
Ontwikkeling Pelgrim locatie te Den Burg Texel


