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Blijf zitten waar je zit en verroer je niet. Deze jeugd-
herinnering schiet mij te binnen als ik tijdens de over-
tocht naar Texel in de auto blijf zitten, verstopt tussen 
vrachtwagens, campers en caravans.

Normaal gesproken stap ik uit en loop ik de stalen trap-
pen omhoog naar het bovendek van de ‘Texelstroom’. 
Daar ruik ik de zee, waait de wind door mijn haar en 
scheren krijsende meeuwen rakelings langs mijn ge-
zicht. Daar bekruipt mij het eilandgevoel. Wat is nor-
maal, vandaag geldt het nieuwe normaal, ik word ver-
bannen naar de laadruimte van de veerboot. Zal het op 
Texel anders zijn?

Maximaal twee personen
De Corona-mededeling bij de receptie van camping 
Woutershok is duidelijk. Ik wacht buiten op mijn beurt 
om binnen op anderhalve meter afstand van het plexi-
glazen kuchscherm mijn aankomst te melden. Een 
handdruk ter begroeting is onmogelijk, het veroorzaakt 
evenals overige Corona-regels een ongemakkelijk ge-
voel. Helaas, het kan niet anders. De schoolvakanties 
zijn voorbij, kampeergezinnen hebben plaatsgemaakt 
voor een regiment grijze bolletjes. Er zijn geen stoere 
jongetjes die op hun fietsjes ouderen van de sokken rij-
den, geen lieftallige meisjes die bij het washok snuiste-
rijen te koop aanbieden ten gunste van zielige zeehon-
den. De zandbak, doorgaans vol peuters en kleuters, is 
verlaten. Op de camping heerst een serene, soms saaie 
rust, passend bij de gevorderde leeftijd van de cam-
pinggasten. Het moet gezegd worden, ik ben een van 
hen en de rust voelt niet slecht.
Het slentervolk in het centrum van Den Burg is qua 
samenstelling ook anders dan anders. Het straatbeeld 
wordt niet langer bepaald door jengelende kinderen 
aan de hand van ongeduldige ouders. Aangelijnde hon-
den, variërend van verwende keffertjes tot robuuste 
blaffers, bepalen nu dat beeld.

Groot of klein, aan de hond herken je de baas. Keurig 
gekapte dametjes en bonkige getatoeëerde kaalkoppen 
commanderen hun viervoeters. “Zit moppie, toe nou 
moppie, ga eens zitten”. “Koest Tarzan, zit!” Een dikbui-
kige man verorbert bij de viskraam op de hoek een por-
tie kibbeling met remouladesaus en de haring aan het 
staartje verdwijnt schoksgewijs in zijn wijd opengesper-
de mond. Restjes vet worden verwijderd met een onder 
de kin hangend mondkapje, klaar voor hergebruik in de 
strijd tegen rondvliegende aerosolen van Teun en Toos 
Toerist.” In Den Burg moet ik zo af en toe tegen mezelf 
zeggen, erger je niet, verwonder je slechts en gewoon 
doorlopen.

Stil staan in verwondering in de zin van ‘niets is zomaar 
wat het is, alles is anders’, beleef ik wandelend op het 
strand of fietsend langs de Waddenzee. De bulderende 
zee tijdens de vroege najaarsstorm Francis, windkracht 
9, golven tot aan het strandpaviljoen Paal 15. Wat een 
natuurgeweld! Hoe liefelijk daarentegen is het spiegel-
gladde blauwe water van het Wad op een zonnige na-
zomerse dag in september, het natuurgebied de Schor-
ren, broedgebied van lepelaars en wulpen, waar rijen 
paaltjes boven het roerloze water uitsteken. Wat valt er 
te zeggen van het vogelbroed-en rustgebied De Geul, 
waar stilte de boventoon voert en de scheidslijn tussen 
einde en begin zichtbaar is. Oude nesten zijn verlaten, 
jonge vogels zijn naar heinde en ver uitgevlogen. In de 
Moksloot bloeit watermunt tussen het verkleurde blad 
van gele lis en zonnebloemen met stengels vol zaaddo-
zen.

Midden in een overjarige plak koeienstront staat een 
porseleinzwam te pronken als een kaars op een ver-
jaardagstaart. Grote parasolzwammen met opvallende 
ringen onder de hoed kondigen de herfst aan. De wa-
terbekkens aan het eind van de Moksloot, waar ’s zo-
mers wisenten ter verkoeling pootje baden, verraden 
de overvloedige regenval van de afgelopen tijd. Plukken 
veren op het wandelpad zijn het bewijs van eten en ge-
geten worden. In het ruige, bijna ondoordringbare ge-
deelte van het pad achter de broedplaats van lepelaars, 
zijn kleurige bessen, variërend van groot tot klein, het 
zichtbare resultaat van de wonderbaarlijke metamorfo-
se van knop naar bloei naar vruchtvorming, voorbode 
van een nieuw begin.

Alles is anders, maar het eilandgevoel, het gevoel van 
vrij zijn, van onbevangenheid, de ervaring van intense 
verwondering, is en blijft zoals het is. De verbanning 
naar de laadruimte van de veerboot heb ik er graag 
voor over.

Carel van der Meer

Alles is anders
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Heel even was kamp Moria wereldnieuws. Wanhopige 
vluchtelingen hadden het kamp in de brand gestoken 
en met succes. Van het kamp bleef niet meer dan een 
rokende puinhoop over. Schande werd er gesproken 
over de onverlaten die deze brand hadden gesticht. 
Veel minder werd stilgestaan bij de misdaad die aan 
de brand vooraf is gegaan. Kamp Moria op het Griekse 
eiland Lesbos was opgezet voor maximaal 2.000 vluch-
telingen, maar er verbleven daar op dat moment zo’n 
13.000 mensen in overvolle tenten met nauwelijks sani-
taire voorzieningen, met slechts enkele kranen voor het 
halen van water en een slecht geregelde voedselvoor-
ziening. Als mensen ziek werden, fysiek of mentaal, 
waren ze afhankelijk van hulporganisaties als Artsen 
zonder Grenzen, de Stichting Bootvluchteling en ande-

re. De wachttijden voor het eerste intakegesprek wa-
ren opgelopen tot meer dan een jaar. Feitelijk zaten de 
vluchtelingen opgesloten in een omheind gevangenis-
kamp, waar ze nauwelijks uit mochten en zonder per-
spectief op een einde. In deze omstandigheden kropten 
angst en woede zich op. En dat uitte zich weer in onder-
linge agressie, waardoor de veiligheid van vooral vrou-
wen en kinderen nauwelijks meer gegarandeerd kon 
worden. Meerdere vluchtelingen gaven aan dat ze de 
ellende van hun eigen land ontvlucht waren, maar dat 
ze nu pas echt de hel hadden leren kennen. Bij het lezen 
van alle horrorverhalen bleef bij mij de vraag hangen: 
hoe is het mogelijk dat in ons beschaafd en welvarend 
Europa vluchtelingen die niet meer gedaan hadden dan 
proberen te ontsnappen aan oorlog, geweld, armoe-
de en discriminatie vanwege geloof of geaardheid zo 
mensonwaardig slecht opgevangen worden?

De naam Moria
In deze context is het goed eens stil te staan bij de naam 
Moria. Het kamp is genoemd naar het gelijknamige 
dorpje Moria in de heuvels ten noorden van de hoofd-
stand Mytilini op de plek van een voormalige militai-
re basis. In Griekenland verwijst de naam Moria naar 

de heilige olijfboom die ooit door de godin Athene op 
de Akropolis zou zijn geplant, het mythisch begin van 
de olijfolieproductie. Nog steeds staat op de Akropolis 
een oeroude olijfboom en bomen die van deze boom 
afkomstig zijn, worden ook Moria genoemd. Maar de 
naam Moria verwijst ook naar de bekende Tempelberg 
in Jerusalem. Bijbelvaste lezers weten waarschijnlijk 
wel dat Abraham gestuurd werd naar de berg Moria 
om zijn zoon Isaac te offeren (Genesis 22,2). Dat ging 
niet door, omdat een engel op tijd ingreep. De top van 
de berg was oorspronkelijk een dorsvloer, maar werd 
toentertijd ook gebruikt als offerplaats door de Kanaä-
nieten. Koning David kocht deze plek om er een altaar 
op te richten, waarna zijn zoon Salomon er een tempel 
bouwde. Na de verwoesting van deze tempel door de 
Babylonische koning Nebukadnezar in 586 voor Chris-
tus werd de tempel na de jaren van de Babylonische 
ballingschap weer herbouwd. Herodes de Grote, onder 
wiens bewind Jezus geboren werd, vergrootte en ver-
fraaide de tempel tot in zijn meest luisterrijke vorm. 
Niet voor lang, want na het mislukken van de Joodse 
opstand rond 70 na Christus werd de tempel door de 
Romeinen verwoest en nu definitief. Wat restte was de 
Klaagmuur die voor de joden de herinnering vasthoudt 
aan de oorspronkelijke tempel. Op de plek van de ver-
woeste tempel werd later de islamitische Rotskoepel 
en de El-Aqsa moskee gebouwd. De berg Moria is een 
heilige plek voor zowel joden als moslims en in minde-
re mate ook voor christenen die meer betrokken zijn 
bij de nabijgelegen berg Golgotha, maar op de Tempel-
berg de herinnering vasthouden aan het optreden van 
Jezus in de tempel van Herodes. Moria is dus ondanks 
alle tegengestelde belangen ook een ontmoetingsplek 
van de drie abrahamitische religies jodendom, islam en 
christendom. Hoe schrijnend is het dan dat uitgerekend 
de naam Moria nu verbonden is met wat asielzoekers 
de hel noemen.

Vluchtelingenstroom te groot
Terug naar de vraag hoe het zover heeft kunnen ko-
men. Daar zijn meerdere redenen voor. Het noordelijk-
ste punt van Lesbos ligt op slechts tien kilometer van 
de Turkse kust. Nog maar een paar jaar terug hebben 
mijn vrouw en ik ook zo staan kijken naar de andere 
kant, op zich een aparte ervaring. De asielzoekers kun-
nen Lesbos, overigens net als Samos en Chios, zien en 
kijken naar deze eilanden als het beloofde voorland van 
Europa. Als ze maar eenmaal daar zijn, kunnen ze wel 
verder trekken. Zo ging het ook geruime tijd, totdat de 
enorme vluchtelingenstroom uit Syrië in 2015 Europa te 
veel werd en het beleid gericht werd op het indammen 
en terugdringen van de vluchtelingenstroom. Daarvoor 
werd teruggegrepen op de Dublinverordening (2003), 
waarin bepaald werd dat het eerste land waar een
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vluchteling voet aan wal zette, verantwoordelijk is voor 
zijn of haar asielaanvraag. En deze verordening pakte 
heel nadelig uit voor de Zuid-Europese landen die nu 
eenmaal het dichtst bij de bron van de nieuwe vluch-
telingenstroom zaten. Griekenland, Italië en Spanje 
moesten het maar uitzoeken. Daarbij kwam de Tur-
kijedeal (2016) die regelde dat vluchtelingen die van-
uit Turkije op de Griekse eilanden aankwamen, naar 
Turkije teruggestuurd konden worden. Op de eilanden 
zou elke vluchteling een asielprocedure doorlopen om 
te beoordelen of Turkije voor hen een veilig land was. 
Doorreizen naar het vasteland mocht niet meer, omdat 
Turkije alleen mensen terug zou nemen die van de ei-
landen kwamen. Voor elke teruggestuurde vluchteling 
zou Europa één vluchteling vanuit Turkije opvangen. 
Daarnaast ontving Turkije miljarden euro’s steun van de 
Europese Unie om de opvang van vluchtelingen, toen 
vooral uit Syrië, goed te regelen. Deze deal is totaal 
mislukt. Te veel Europese landen willen helemaal geen 
vluchtelingen opvangen en dat zijn niet alleen Oost-Eu-
ropese landen, maar ook Nederland betoont zich uiter-
mate zuinig. Dat hebben we onlangs nog gezien bij de 
regeling om 100 vluchtelingen, waaronder 50 kinderen, 
uit Moria naar Nederland te halen, maar wel ten kos-
te van 100 vluchtelingen die via de VN naar Nederland 
zouden kunnen komen. Schraler kan het niet.

Wegkijken
Op Lesbos ging het ook mis, omdat de asielprocedures 
volstrekt ontoereikend waren. Mensen moeten tot an-
derhalf jaar wachten, voor ze aan de beurt zijn voor een 
eerste gesprek. Europa heeft weliswaar hulp toegezegd 
om deze procedures te versnellen, maar maakte dat 
niet waar. De rechten van vluchtelingen op een mens-
waardige ontvangst en een redelijke termijn voor de af-
handeling van hun procedures werden met voeten ge-
treden en dat is niet alleen de schuld van Griekenland, 
maar ook van Europa dat vooral probeerde weg te kij-
ken. Totdat de brand uitbrak. Plotseling was er van alles 
mogelijk. Binnen een week stonden er duizenden nieu-
we tenten met meer sanitair en meer voorzieningen. 
Plotseling konden er ook meer dan 1000 vluchtelingen 
doorstromen naar het vasteland. En een aantal Europe-
se landen sprak uit bereid te zijn een aantal mensen uit 
Moria te ontvangen. Maar hiermee is slechts een kleine 

groep geholpen. De grote meerderheid zit nog steeds 
vast op Lesbos, weliswaar in enigszins verbeterde om-
standigheden, maar elke betrokken deskundige weet 
dat dit een kwestie van tijd is. Te veel mensen op een te 
kleine ruimte met ontoereikende voorzieningen en heel 
weinig perspectief kan bijna niet anders leiden dan tot 
een nieuwe hel nabij Moria. En daarmee zijn we terug 
bij de geschiedenis van de naam Moria.

Genade en mildheid
De naam Moria zou ook symbool kunnen staan voor 
een meer menswaardige opvang, voor de ontmoeting 
van Europa met mensen die het minder, veel minder 
getroffen hebben, voor een waarlijk joods-christelij-
ke bejegening van vreemdelingen zoals het Oude Tes-
tament aangeeft in het boek Leviticus (Lev. 19,33) en 
het Nieuwe Testament in het evangelie van Mattheus 
in de beroemde rede over het laatste oordeel: ik was 
een vreemdeling en jullie namen me op (Mt. 25,35). 
Maar we hoeven niet zover terug te grijpen. Onze ei-
gen premier Rutte bepleitte naar aanleiding van de mis-
stap van minister Grapperhaus om elkaar met genade 
en mildheid te bejegenen. Deze misstap was futiel als 
we ze vergelijken met de opvang van vluchtelingen op 
Lesbos en de andere Griekse eilanden en de gigantische 
misstappen die Griekenland en Europa hier begaan. Op 
deze eilanden heeft Europa zijn eigen kernwaarden 
aangetast, nee overboord gezet, alleen en uitsluitend 
om eigen belangen. Vergeet maar dat de vluchtelin-
genstroom gestopt kan worden door wegkijken, door 
ontmoedigen en door het laten ontstaan van menson-
waardige toestanden. Vluchtelingen zullen zoals de ge-
schiedenis aantoont, steeds weer opnieuw vanuit hun 
eigen ellendige situatie blijven kijken naar het beloofde 
land elders en dat is voor velen in deze wereld nu een-
maal Europa. In plaats van wegkijken kunnen we beter 
proberen te voorkomen dat mensen moeten vluchten 
en als ze dat toch moeten doen, dat zo goed mogelijk 
regelen middels een quotabeleid, tijdelijke verblijfsver-
gunningen, snelle procedures en altijd naar de mens 
achter het verhaal blijven kijken.

Kees Dekkers
Foto: Henk Snijders
(Op een strand, achtergelaten door bootvluchtelingen)
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Het Corona-virus heeft ons dage-
lijks leven behoorlijk veranderd. De 
maatregelen om afstand tot elkaar 
te bewaren, voorlopig vooral thuis 
te blijven en sociale contacten te 
beperken, het is niet altijd mak-
kelijk. Hoe beleven Texelaars deze 
uitzonderlijke tijden? Waar maken 
zij zich zorgen over, wat houdt hen 
bezig, hoe brengen zij de dag door?

Nico Drenth, 74 jaar

Hij heeft de Corona-tijd als heel on-
werkelijk ervaren. Hij woont alleen 
en kan daar ook prima mee over-
weg, maar ontmoeting en gezellig-
heid zoekt hij buitenshuis. Als hij 
de deur uitgaat, komt hij altijd wel 
iemand tegen met wie hij een pra-
tje kan maken of een kopje koffie 
drinken. En plotseling kon dat niet 
meer. Een totaal omgekeerde erva-
ring met eerder.
Hij kreeg het gevoel dat de wereld 
was stilgezet. Hij was gewend om ’s 
avonds in een restaurant een hap-
je te eten, maar ook dat ging niet 
meer. Iemand wees hem op Tafeltje 
Dekje. Hij vond het een fantastische 
oplossing. Hij heeft diep respect 
voor de vrijwilligers die elke dag op-
nieuw het eten bij hem thuis bren-
gen.

De Corona-tijd bracht ook veel meer 
vrije tijd mee die hij probeert op te 
vullen met schaken met behulp van 
het boek ‘Schaken voor dummies’, 
een cursus zelfstudie voor Spaans 
en veel lezen, vooral in de Bijbel 
en andere religieuze literatuur. Hij 
vraagt zich af of we de Corona-tijd 

ook niet een beetje moeten be-
schouwen als een waarschuwing 
dat onze wereld op de verkeerde 
weg is. In deze zin is hij wel weer blij 
met de rust die hem gelegenheid 
geeft na te denken en te genieten 
van de natuur. Maar hoe het verder 
moet, is een open vraag.

Tieneke Brommersma, 83 jaar

“Gelukkig heb ik veel gezelschap 
van m’n hondje Rosa. Als het even 
kan wandelen we samen dagelijks 
door het bos.

Dat is het voordeel om aan de rand 
van bos en duinen te wonen. De bui-
tenlucht en natuur doen me goed.

Of ik me zorgen maak om corona 
te krijgen? Ja, vorige week zaterdag 
maakte ik me toch een beetje zor-
gen, ik begon almeer te hoesten.

Ik heb even getwijfeld maar uitein-
delijk toch op zaterdagmorgen con-
tact opgenomen met de GGD.

Het advies luidde: laat u testen. Om-
dat testen in het weekend op Texel 
niet mogelijk is werd ik doorverwe-
zen naar Den Helder. Ik wilde ook 
liever niet wachten tot maandag.

Nog geen anderhalf uur na het tele-
foongesprek zat ik op de boot naar 
Den Helder.

Niets dan lof voor de medewer-
kers van de GGD: het was keurig 
geregeld, in de teststraat liep het 
gesmeerd. Daarna was het twee da-
gen even spannend maar het testre-

sultaat was uiteindelijk negatief, 
gelukkig. Het ritje naar Den Helder 
had ik er wel voor over, het geeft 
rust voor mezelf en zekerheid voor 
m’n (klein)kinderen en omgeving. Ik 
heb het toch maar mooi gedaan!”

Gé de Roo-Smit, 86 jaar

“Saai! En dat al meer dan 7 maan-
den. Net als tijdens de eerste Coro-
na-golf is er tijdelijk een streep ge-
zet door het Smartlappenkoor en de 
Soos, dat mis ik wel.

De gym en het dorpssteunpunt van 
Texels Welzijn op dinsdagmorgen 
gaan nog wel door, maar zonder 
koffie en thee is dat minder gezellig 
(Zo lang dat nog kan?). Ik vermaak 
me evengoed wel want ik mag graag 
lezen en puzzelen.

De afgelopen weken heb ik de Giro 
d’Italia op tv gevolgd, de spannen-
de eindetappes zijn het mooist. M’n 
dochter Mieke komt regelmatig 
binnenwippen en ook Mieke’s oud-
ste zoon Rik komt af en toe bij me 
langs voor een bakkie koffie. Sinds 
twee maanden ben ik overgrooto-
ma. Om op de hoogte te blijven van 
baby Benthe, stuurt m’n kleindoch-
ter via e-mail leuke foto’s toe. Het 
is op afstand maar zo blijf ik wel op 
de hoogte, zij groeit zo snel. M’n 
boodschappen doe ik nog steeds bij 
Spar Goënga en soms bestel ik een 
afhaalmaaltijd bij Inn de Knip. Het is 
allemaal in de buurt, je spreekt er 
dorpsgenoten maar ik vind het ook 
belangrijk om de ondernemers in 
m’n eigen dorp te ondersteunen.”

Verhalen in coronatijd



Marion van den Waardenberg, 
70 jaar

“In het begin van de corona-crisis, 
maart van dit jaar, wist ik ook even 
niet wat me overkwam. Het ligt in 
mijn aard om juist heel kalm te zijn 
wanneer iedereen om me heen in 
paniek raakt. Het was en is voor mij 
nog steeds het betreden van een 
onbekend, onzichtbaar veld en dat 
is voor een pionier/ onderzoeker als 
ik altijd heel interessant. Ik voel me 
gezegend op Texel te wonen en in 
de gouden periode van mijn leven 
(70) te zijn. Ik kon iedere dag ge-
woon naar buiten, lopen langs het 
strand en door de bossen. Mijn ver-
wondering was dan ook groot het 
eiland zo leeg aan te treffen. Geen 
fiets of auto op de parkeerplaatsen 
bij de stranden te bekennen, geen 
mens op het strand. Waarom blijft 
toch iedereen binnen? Ik kies zorg-
vuldig wat ik wil zien op TV.
Al snel besloot ik eenmaal per dag 
het nieuws te zien en me niet gek 
te laten maken door al die praat-
programma’s en beelden in de zie-
kenhuizen. Het leek ook even of 
niemand ergens anders over kon 
praten dan over corona. Ik ervaar 
veel angst onder de mensen. Ik 
ken ook angst natuurlijk, maar ik 
ben meer dan mijn angst. Medite-
ren doe ik al 45 jaar dagelijks. Het 
brengt me bij mijn essentie, mijn 
goddelijke ik. Daar is het veilig, 
daar is licht, daar is liefde. Daar is 
geen angst. Anderen bidden, ieder 
heeft zijn eigen manier. Het was ook 
wel grappig om mee te maken dat 
ik met mijn grijze haren door lieve 

mensen in de buurt toch bij de ri-
sicogroep was ingedeeld. Terwijl ik 
mezelf juist zo krachtig en gezond 
voel. Lekkere dingen werden ge-
bakken, lieve briefjes geschreven, 
bloemen aangeboden door jong en 
oud. Met een glimlach heb ik er van 
genoten.
De kinderen en de kleinkinderen 
wonen in mijn hart, we hebben 
goed contact. Kaartjes, tekeningen, 
bellen. Dat zit wel goed. Ik kijk om 
me heen wat ik kan betekenen voor 
mensen die het wel moeilijk heb-
ben en ook nu weer bang zijn voor 
wat de komende tijd ons zal bren-
gen. Ik luister naar ze, bel ze op of 
bezoek ze, rekening houdend met 
hun wensen.
Afstand houden of even weg blij-
ven wanneer ik in Brabant ben ge-
weest. Er zijn zoveel wegen om el-
kaar te vinden en contact te maken. 
Ik wens voor de komende maanden 
iedereen vertrouwen in zichzelf en 
in de wereld. Vertrouwen dat het 
goed komt allemaal. En alle bewo-
ners van ons mooie Texel: geniet 
wat hier allemaal kan! Alle ruimte, 
gezonde zeelucht, fijne mensen! 
Dank je wel Texel met al haar harte-
lijke bewoners!”

Tafeltje Dekje

Marijke en Henk Snijders zijn vrij-
willigers bij ‘Tafeltje Dekje’. Hier ‘ge-
nieten’ ze in deze Corona-tijd bij de 
keukeningang van De Gollards nog 
even van hun kopje soep.

Normaal, vertelde Henk, leverden 
ze de maaltijden in huis af. Voor 
sommige mensen was dat de eni-

ge gelegenheid tijdens de dag voor 
een klein praatje, maar nu wordt 
het pakket op de stoep voor de deur 
neergezet. Er wordt gezwaaid van 
achter het raam; sommigen hebben 
de voordeur al open gezet. Maar de 
regels zijn heel strikt: geen contact.

Bij mensen die niet of nauwelijks 
meer van hun bed af komen is het 
moeilijk. Henk: ”Je zou zo graag iets 
meer willen doen.”

Tante Mar, 87 jaar

“Van de zomer was het wel gek met 
dat lint door de tuin.

Maar ik ging lekker buiten zitten 
en kreeg alle dagen bezoek. Eéntje 
vond het maar niks en die kwam 
niet meer. Ik heb wel geluk, dat mijn 
kinderen bijna allemaal op Texel 
wonen. Eigenlijk merk ik niet zoveel 
van die corona. In het Raaksie is het 
meestal wel gezellig.

Eerdaags verwacht ik een achter-
kleinkind. Wel gek, dat ik dat dan 
niet even vast mag houden, maar 
gelukkig mag ik meedenken over 
de naam, die ze hem of haar gaan 
geven.
Gisteren zijn we met een groepje 
naar buiten gegaan, maar verder 
dan het bankje kwam ik niet. 
Ik kijk wel meer TV, documentaires 
en zo.”

Teksten en foto’s: Kees Dekkers, 
Henk Snijders, Cobie Daalder en Pe-
ter Bakker.
Interviews van oktober 2020

  



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,
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dé partner in touringcarvervoer
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Familie-uitjes
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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 omschrijving in de kruiswoord-
puzzel luidt: ‘jong wijfjesschaap, 
dierbaar, enig bezit van iemand.’ 
Zes letters, begint met een o. Zelf-
verzekerd vul ik ooitje in.

Meteen mijmer ik over dat aardige 
woord. Ooitje. Zo noemden mijn 
ooms Hans en Jaap hun moeder – 
mijn oma Bakker – vroeger liefko-
zend. Ik weet niet of het een echte 
herinnering is of verbeelding, maar 
ik zie ook een oudere Tesselaar zijn 
hand op de knie van zijn vrouw leg-
gen en goedmoedig vragen: ‘Wouw 
jee nag koffie, ooitje?’ Zijn er tegen-

woordig nog mannen die hun vrouw 
ooitje noemen? Worden oma’s nog 
zo genoemd? Ik hoop het van harte, 
want het is zo’n liefdevolle bena-
ming. 

Denkend aan Texelse namen kom ik 
terecht bij de jonge kater die mijn 
eerste vriendje en ik in de zeven-
tiger jaren kregen. We opperden 
om beurten een naam en ik gooi-
de er gekkend Sumpie* in. Hij vond 
het leuk klinken. Toen ik hem – een 
Zeeuw – de betekenis uitlegde vond 
hij het extra grappig. Jong en onbe-
zonnen noemden we de zwart witte 
kater dus Sumpie. 

Maar ja. De verkering ging uit en kat 
en ik kwamen terecht in Oudeschild. 
Op een keer bleef Sumpie een nacht 
weg en ik maakte me zorgen. Tot 
dan toe had ik zijn naam binnens-
huis kunnen houden. Nu moest ik 
hem wel buiten roepen. Eerst zacht-
jes en toen steeds harder. Met blos-
sen op mijn wangen en mijn jongere 
ik vervloekend, riep ik door de Ruy-
terstraat: ‘Sumpie! Sumpie! Kom 
maar!’ Of iemand mij er ooit op aan-
gesproken heeft weet ik niet meer, 
dat heb ik waarschijnlijk verdrongen. 
Die keer kwam hij terug, maar op 

een kwade dag is Sumpie voor al-
tijd weggebleven na zijn nachtelijke 
tocht door het dorp. Hij schaamde 
zich kapot natuurlijk. 

Terug in het heden puzzel ik door 
en merk dat ik vast zit. Is ooitje niet 
goed dan? Soms wijzen overkantse 
vriendinnen mij erop dat ik onbe-
wust een Tessels woord of gezeg-
de gebruik. Maar een ooitje is toch 
gewoon Nederlands voor een jong 
wijfjesschaap? Verbolgen sla ik de 
Dikke van Dale erop na. Een ooi is in-
derdaad een wijfjesschaap, maar hij 
rept niet over een dierbaar of enig 
bezit van iemand. Het Tessels woor-
denboek van Gelein Jansen biedt 
bevestiging, het is dialect: “Ooitje 
Grootmoeder Ook gezegd over oude 
vrouwen in het algemeen”.

Grimmig gum ik ooitje uit de hok-
jes van de puzzel. Jammer, het was 
zo mooi. Het moet ooilam zijn zie ik 
ineens.

Tekst en foto: Marianne Witte.
 

*Sum Geslachtsdeel mnl. Verg. En-
gels: Thumb (Tessels woordenboek 
Gelein Jansen)

Ooitje

Woont u in Nederland en heeft u 
geen of geen volledige AOW? Dan 
kunt u een aanvulling krijgen als u 
weinig of geen inkomsten of ver-
mogen heeft. Deze aanvulling noe-
men we aanvullende inkomens-
voorziening ouderen (AIO).

De AIO-aanvulling kan uw inkomen 
aanvullen tot het sociaal minimum. 
Het sociaal minimum is het bedrag 
dat iemand minimaal nodig heeft 
om van te leven. 

Heeft u een partner? Dan krijgen u 
en uw partner ieder de helft van de 
AIO-aanvulling.

U krijgt een AIO-aanvulling als u: de 
AOW-leeftijd heeft, in Nederland 
woont, geen AOW of geen volledige 
AOW krijgt, geen of weinig ande-
re inkomsten heeft en niet te veel 
vermogen heeft. Heeft u wél een 
volledige AOW en een partner? U 
kunt dan misschien AIO-aanvulling 
krijgen als: uw partner nog geen 
AOW heeft, u en uw partner naast 
uw AOW geen of weinig andere in-
komsten hebben, u en uw partner 
niet te veel vermogen hebben

Meer informatie kunt u krijgen via 
de SVB (Sociale Verzekeringsbank), 
tel. 050 316 90 85

Bron: Seniorenpraat nr. 42 van ok-
tober 2020. Een uitgave van Senio-
renvereniging Noorder Koggenland.

Aanvullende inkomensvoorziening Ouderen (AIO)



Het belsignaal werd binnen onmiddellijk beantwoord 
door geblaf en toen de deur openging maakte ik me-
teen kennis met de bonte schapendoes van Tine en 
Resi. Na de kennismaking was het geblaf over en heeft 
de hond tijdens het gesprek onder tafel tussen ons in 
gelegen.

We kennen Tine Visser vooral als bestuurslid van di-
verse verenigingen en stichtingen. Zo zullen velen haar 
nog herinneren als lid van de organisatie van ‘Waantij’ 
en als voorzitter van de kunstenaarsvereniging ‘Zout’, 
als één van degenen, die vanaf het begin betrokken ge-
weest is bij ‘Texel Samen Beter’, de organisatie die de 
zorg op Texel voor iedereen bereikbaar en betaalbaar 
wil maken en die de ideeën over ‘Positieve Gezondheid’ 
hier heeft geïntroduceerd. Nu zit ze daarvan nog in de 
klankbordgroep. Ze was lid van de Kunstadviescom-
missie, die nadat hij is ingestort, weer als Phoenix uit 
de as is herrezen, zij het in een andere samenstelling. 
Maar veel meer mensen zullen haar kennen als lid van 
de dorpscommissie Oosterend. Ze was voorzitter, nadat 
besprekingen over het ‘Dorpsontwikkelingsplan’ hope-
loos waren vastgelopen. Samen met Ko Vinke slaagde 
zij er in de mensen weer bijeen te krijgen. Wat zij daar 
gezien heeft is: “Hoe betrokken de Oosterenders zijn 
en hoe kerkbetrokkenheid hetzelfde kan zijn als buurt-
betrokkenheid”. Terwijl Tine koffie haalt kijk ik naar de 
inrichting van het huis met veel licht en naar de tuin 
met een diversiteit aan struiken en planten, aantrek-
kelijk voor vogels en insecten en op een zonnige plek 
een zitje om buiten te kunnen lezen en eten. Tine is van 
1942, geboren in Friesland, de tweede van vier zussen. 
Vader was banketbakker, moeder coupeuse. Hij was 
vakbondsman en lid van de PSP en zij was lid van de 
vrouwenbond en van de PvdA. Tine is er al gauw aan ge-
wend geraakt dat er verschillen van mening zijn. De ge-
sprekken aan tafel waren voor haar praktijkoefeningen 
voor hoe je daarmee omgaat. Kerk speelde thuis geen 
rol. Haar opvoeding werd gekenmerkt door een grote 
mate van wederzijds vertrouwen. In ‘46 verhuisde de 
familie naar Zaandam, waar haar vader een baan kreeg 
bij Verkade. Daar kon ze heerlijk op straat spelen en 
spelenderwijs Nederlands leren, want tot nu toe had ze 
alleen Fries gesproken. Kennelijk ging dat haar goed af; 
ze heeft er, zegt ze, geen frustraties aan over gehouden; 
wel een tweede taal want het Fries is haar nog steeds 
vertrouwd. Korfbal werd in de Zaan haar sport, maar 
jammer genoeg wordt die sport lang niet overal beoe-
fend. Toen ze in ‘57 naar Texel verhuisde, verruilde ze 
korfbal voor handbal bij SV Texel en zaalhandbal in Alk-
maar. Ze kwam hier op de ULO terecht in klas 3b. Maar 
zo makkelijk als de overgang naar Zaandam was ge-
weest, zo moeilijk was de overgang naar de Texelse sa-
menleving. Daarvan zegt ze: “Je hoorde er niet echt bij”. 

De kweekschool volgde ze in Den Helder met een jaar 
extra voor de hoofdacte. Daarna ging ze meteen voor 
de klas aan de Dr. Voorthuizenschool in Den Helder, een 
school voor Buitengewoon Lager Onderwijs (BLO). Ze 
ging in Den Helder ook op kamers wonen en zegt daar-
over: “Dat was toen precies wat ik wilde”. Ze speelde 
weer handbal en ook basketbal. Na drie jaar besloot ze 
een jaar naar Oxford te gaan om beter Engels te leren. 
Een kamer vond ze daar in een nonnenklooster; genoeg 
stilte om te studeren, maar ze verbaasde zich over de, 
in haar ogen, bekrompenheid van het kloosterleven. Bij 
thuiskomst zag het leven er heel anders uit. De Russen 
waren Tsjechoslowakije binnen gevallen. Martin had ze 
voor het eerst ontmoet, toen ze met een vriendin en 
een zus op reis was door Tsjechoslowakije. Hij studeer-
de toen in Praag. Bij de inval van de Russen in ‘68, na de 
Tsjechische lente, is hij gevlucht en kwam hij naar Texel. 
Hier kon hij tijdelijk een baan krijgen bij Ploeg. In ‘69 
zijn Tine en Martin op Texel getrouwd. Zij woonde toen 
in Hilversum en Martin kwam, nadat hij daar een baan 
had gevonden ook naar Hilversum. In ‘75 is hun zoon 
geboren. Tine zegt van haar huwelijk: “Het was niet IK 
die in het huwelijk zat. Ik heb altijd het gevoel gehad, 
dat ik op vrouwen viel, maar het valt niet mee iets af 
te breken waar je aan begonnen bent, zeker niet als je 
weet , dat je daarmee een kind pijn gaat doen. Maar 
voor míj moesten we uit elkaar”. Ze is in die tijd enorm 
gesteund door haar ouders en haar zussen. “Toch”, zegt 
ze, “zijn die huwelijksjaren voor mij goed geweest. Ik 
heb van Martin veel geleerd: kijken naar kunst bij voor-
beeld en genieten van vormgeving.” In ‘82 zijn ze ten 
slotte gescheiden. Hun zoon is bij haar blijven wonen. 
Martin is in 2015 in Moravië overleden.

“Kijken naar waar mensen hun talenten in kwijtkunnen”
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Na drie maanden in het ‘normaal onderwijs’ les gege-
ven te hebben, keerde zij toch weer terug naar het bui-
tengewoon onderwijs, want haar hart lag bij de minder 
begaafde kinderen: “Die kwamen” zegt ze, “naar school 
met alleen maar zichzelf”. Het werd een LOM school in 
Hilversum. Waarschijnlijk ligt de betrokkenheid bij die 
vormen van onderwijs wel in het feit dat haar oudste zus 
in Zaandam op de BLO heeft gezeten.

De volgende school werd een scholengemeenschap 
MAVO-HAVO-VWO, een experimentele school met ver-
lengde lessen en samenvoeging van vakken en mento-
raat. Vanaf ‘72 werkte ze daar. “Allemaal heel boeiend, 
maar in ’96 was ik, mede door de golf van fusies die in 
die tijd door het onderwijs raasde, toe aan een break. Ik 
kon voor drie maanden intrekken in een appartement 
van een zwager van me in Cairo. Dat was de opfrisperi-
ode die ik nodig had… Ik heb veel gereisd door Egypte, 
maar vooral veel nagedacht”.

Terug in Nederland kreeg zij een baan bij de gemeente 
Texel als algemeen directeur van het Openbaar Onder-
wijs op Texel over de acht basisscholen met de bijzon-
dere opdracht een samenwerking tussen de scholen op 
gang te brengen. Het zou een tijdelijke baan zijn van drie 
jaar; dat werden er uiteindelijk zeven. Al gauw merkte 
zij, dat het geen gemakkelijke klus zou zijn. Wisselingen 
van directeuren, verschillende achtergronden en een 
start vanuit ongelijke verwachtingen bemoeilijkten een 
vruchtbare samenwerking. “In het begin”, zegt Tine, 
“ging het er vooral om de neuzen dezelfde kant op te 
krijgen. Maar verschil van inzicht leidde herhaaldelijk tot 
conflicten. Als je daar niet tegen kunt, heb je geen le-

ven.” Ze heeft zich voor de volle honderd procent in het 
werk gegooid: “Ik wás in die tijd volledig mijn werk en ik 
heb er veel van geleerd bijvoorbeeld: houd je eigen idee-
en eerst even bij je. Kijk wat de organisatie nodig heeft 
en kijk steeds naar waar mensen hun talenten in kwijt 
kunnen”. Dat is haar handelwijze, waardoor ze al in di-
verse organisaties op Texel haar sporen heeft verdiend.

In 2001 ontmoete ze Resi. De liefde was wederzijds; sinds 
2002 wonen ze samen. Eerst 15 jaar op Oost, een goede 
periode waarin ze allebei nog werkten en van de rust en 
weidsheid daar hebben genoten. Nu wonen ze al weer 3 
jaar in Den Burg, wat weer andere mogelijkheden geeft.

Tijdens een bergtocht in Noorwegen in 2018 kreeg Tine 
hartproblemen, kon zichzelf nauwelijks meer vooruit 
krijgen en bleek een veel te lage hartslag te hebben. Er 
moest onmiddellijk een pacemaker geplaatst worden. 
Dat gebeurde in Tromsø. Per vliegtuig is ze samen met 
Resi teruggereisd naar Nederland. Hun bus werd keurig 
voor de deur afgeleverd door de ANWB repatriërings-
dienst. Tine heeft het allemaal laconiek ondergaan. Nu 
is ze actief in de politiek. Als bestuurslid en commissielid 
van Groen Links is ze bezig met de toekomst van Texel en 
wat daarvoor volgens haar urgent is. Daarmee is ze dan, 
zoals ze zegt, “gewoon haar eigen ding aan het doen.”

Bij ons afscheid loopt de hond even mee naar de buiten-
deur, maar in plaats van te blaffen kwispelt ze nu met 
haar staart.

Peter Bakker
Foto Resi Kompier

  

We worden er met z’n allen natuurlijk niet jonger op. 
Daarom hebben Texels Welzijn en Seniorenvereniging 
Texel een ‘back-up plan’ opgesteld, zodat het team van 
Leef-Tijd bij ziekte en dergelijke voor iedere functie 
in ieder geval één vervangende vrijwilliger achter de 
hand heeft.

Nu is dat bijna gelukt. Er zijn voor twee functies tot op 
dit moment nog geen vervangers gevonden. Het gaat 
hierbij om:.

Het werven van advertenties voor Leef-Tijd

Momenteel voert Tom Steenvoorden deze functie uit. 
Naast Tom is er behoefte aan iemand die hem daarbij 
assisteert en vervangt indien nodig.
Heeft u interesse, dan kunt u contact opnemen met 

Tom Steenvoorden telefoon 0222-316656, mobiel 06-
13883065, e-mail bernest@xs4all.nl

Eindredactie en fotoredactie

Momenteel voert Willem Vlas deze functie uit. Het 
team van Leef-Tijd zoekt iemand, die bereid is om ge-
zamenlijk met Willem het blad Leef-Tijd op te maken.

U zult dan stap voor stap wegwijs worden gemaakt met 
alle ins/en outs. Na te zijn ingewerkt kan men als ver-
vangend eind-/fotoredacteur fungeren.
Heeft u interesse, dan kunt u contact opnemen met Wil-
lem Vlas telefoon 0223-758137, mobiel 06-14884289, 
e-mail wvlas32@gmail.com

Guusje Witte

Het team van Leef-Tijd zoekt nieuwe vrijwilligers



Je kan de kranten niet opslaan of het nieuws aan-
zetten of de woorden “kwetsbare ouderen” komen 
ter sprake. Maar wanneer ben je een “kwetsbare 
oudere”? De meest gangbare definitie is hier onder 
verwoord:

Wanneer is er sprake van kwetsbaarheid bij een oude-
re? Kwetsbare ouderen zijn oudere mensen met een 
verminderde regie over het eigen leven, een complexe 
situatie en een zorgbehoefte. Kwetsbaarheid wordt 
niet veroorzaakt door hogere leeftijd. Hoewel het 
voorkomen van kwetsbaarheid toeneemt met de leef-
tijd zijn verreweg de meeste ouderen niet kwetsbaar. 

Kwetsbaarheid presenteert zich met symptomen zoals 
bijvoorbeeld vallen, verlies van gewicht of van regie-
capaciteit. Van alle kwetsbare ouderen heeft ongeveer 
33% een vorm van (beginnende) dementie.

Nu met het Corona-virus worden alle ouderen als 
kwetsbaar bestempeld. Voor de veiligheid, zegt het 
RIVM, zijn de volgende punten belangrijk: Winkelen 
tussen 7 en 8 uur ’s morgens (of het uitkomt is niet 
belangrijk). Ga naar één winkel, maar help de plaat-
selijke middenstand en ga naar de bakker voor brood, 
naar de slager voor vlees en naar de groenteman voor 
groenten en fruit. (Dit zijn dus al drie winkels. Verwar-
rend nietwaar?). Alleen met het openbaar vervoer 
als men kan aantonen dat het noodzakelijk is. Geldt 

vooral voor het reizen met de NS. Als de terrassen 
opengaan vooral geen ouderen (anders hebben de 
jongeren geen plaats!!). Naar het ziekenhuis voor een 
consult bij een specialist mag wel. Is het daar wel vei-
lig? Maar als de lockdown is opgeheven dan mogen de 
ouderen weer vrijwilligerswerk doen, want daar draait 
ook de economie op. En dat mag dan wel?

Mogen wij ouderen zelf bepalen hoe wij met de Coro-
na-crisis om willen gaan. Daartoe zijn wij heel goed in 
staat. Regering hou op met betuttelen. Laten we niet 
vergeten de echte kwetsbaren zitten in het verpleeg-
huis en die zijn, al jaren, het hardst door de regering 
in de steek gelaten. Velen overlijden niet door corona 
maar door eenzaamheid. Een vriendin zei tegen mij na 
het overlijden door corona van haar partner. “Ik sterf 
nog liever door corona dan door eenzaamheid”.

Enkele ouderenbonden hebben, samen met een po-
litieke partij een manifest opgesteld. Ja, en wat nu. 
Heeft het geholpen? Geweldig!! Vanaf 25 mei kunnen 
alle verpleeghuizen, waar geen Corona-besmettingen 
zijn, bezoek toelaten. Per bewoner is dat dan één vas-
te bezoeker…

Een fitte strijdbare oudere beginnende 70 plusser

Bron: Seniorenpraat nr. 41 van september 2020. Een 
uitgave van Seniorenvereniging Noorder-Koggenland.

Discriminatie ouderen

Het woordenboek zegt: Bejaard, en bij de beschrijving 
staat: oud. Het tegenovergestelde van oud is jong: wei-
nig jaren tellend en vers. Toch is oud niet oudbakken. 
Jonge mensen moeten nog heel veel leren. Oudere men-
sen zijn niet volleerd, maar kunnen wel relativeren en 
keuzes maken, meestal heb je alles al eens meegemaakt. 
Je houdt ook rekening met de reacties van anderen op 
situaties en handelingen. Je hebt een zekere wijsheid be-
reikt, NIET alleen door leren, maar ook door afleren. Ie-
mand zei eens: “ik leer nog iedere dag”, maar een ander 
zei: “ik leer alleen maar dingen af”. Wijsheid is ook jezelf 

ter discussie kunnen en willen stellen. Iemand kan nooit 
oud zijn, maar iemand kan wel ouder worden. Gezien 
het feit, dat een ieder van ons elke dag ouder wordt, is 
oud zijn een subjectief gegeven. Spiegel je dit af aan de 
verworven wijsheid of aan het vermogen zaken te rela-
tiveren dan is oud een ‘eretitel’. Als we 2020 verruilen 
voor 2021, kan men met recht zeggen: “we zijn allemaal 
weer een jaartje ouder geworden”. Veel gezondheid en 
wijsheid toegewenst in het nieuwe Jaar!

Riny Wielinga.

Oud, wat is dat?
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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  
mail: info@tomtex.nl
www.tomtex.nl



Ik schiet onmiddellijk rechtop in 
de kerkbank bij de eerste zin van 
de preek. Pastoor Persoon was de 
man, die jaren lang de katholieke 
kerk op Texel vertegenwoordigde. 
Maar bij zijn statigheid en gezag-
hebbende uitstraling, had hij ook 
een zwakke kant. Een kleurrijke 
man, die toen hij het eiland verliet, 
talloze anekdotes bij ons achterliet. 
De wat oudere misdienaars wisten 
precies, hoe zij zijn opvliegende na-
tuur konden bespelen. Menig keer 
haalde hij dan in een reactie verbaal 
naar hen uit en denderde zijn stem 
door de volle kerk: “Stommerd”. 
Eén keer gaf hij, staande voor het 
tabernakel, in zijn drift de bolvormi-
ge zilveren altaarbel een trap, zodat 
die luid rinkelend de trappen afrol-
de en pas halverwege het priester-
koor stil hield. Na afloop van zo’n 
actie, in de veilige omgeving van 
de sacristie kreeg eerst de deugniet 
een standje en kon hij vervolgens 
wel weer om het voorval lachen. 
Nu had hij net het smalle trappetje 
van de preekstoel beklommen en 
was zijn preek begonnen met: “Be-
minde gelovigen. Wij weten uit ons 
geloof…..”. En hierop kwam mijn 
brein zo in opstand, dat ik overeind 
vloog.

Geloven immers is een ordening die 
wij als mensen aanbrengen in wat 
we niet kunnen of niet willen weten 
en ‘weten uit ons geloof’ is een on-
logische omkering. Zolang de preek 
duurde bleef ik daarover nadenken. 

De gedachte van de pastoor kon ik 
wel volgen. De kerk is immers heel 
lang bezig geweest om het individu-
ele actie van ‘geloven’ om te bou-
wen tot een ’leer’.

Alle leerstellingen bij elkaar werden 
gebundeld in de catechismus, geor-
dend in vragen en antwoorden. Als 
je alle vragen kon beantwoorden, 
wist je wat ‘het geloof’ inhield. Aan 
het einde van de lagereschooltijd 
overhoorde diezelfde pastoor Per-

soon mij. Ik kon alle vragen beant-
woorden; ‘het geloof’ had voor mij 
geen geheimen meer.

Bij thuiskomst vroeg mijn vader, wat 
ik van de preek vond. Ik moest hem 
bekennen, dat de hele preek mij was 
ontgaan, omdat ik al na de eerste zin 
was afgehaakt. En zijn reactie was: 
“Jij ook al”. “Hé”, dacht ik, “zou ik dat 
van hem hebben?” Toen op Texel 
nog niemand iets wist over Nature 
(genen) en Nurture (opvoeding) als 
bepalende factoren bij de karak-
tervorming van het nageslacht, be-
stond er in de vorm van ‘sèggies’ al 
wel volkswijsheid op dat punt. Deze 
bij voorbeeld: “Zò bei-je knipt, zò 
bei-je naait en zò zel je groòt worre”. 
Ja, ik moet dat eigenwijze wel van 
hem hebben, of het nu uit zijn genen 
komt of door de opvoeding.

Een belangrijke factor die onze span-
ningsboog bepaalt bij het beluiste-
ren van een preek, is dat ieder mens 
minstens 60% van de tijd in trance is. 
Dat wil zeggen in gedachten aan het 
dwalen veelal door het gebied van 
het onderbewuste. Er hoeft maar 
iets te zijn waar je je aan stoort, of 
wat een herinnering oproept en weg 
zijn onze gedachten. Ik leerde over 
communicatie eens van mijnheer 
De Soet, die toen net was terug-

getreden als topman bij KLM, dat 
een voordracht daarom niet langer 
duren mocht, dan, zoals hij het zei, 
wat het zitvlak kan verdragen: 7-8 
minuten. Pepermuntjes helpen niet, 
dat zijn alleen maar zoethoudertjes; 
juist smaak en reuk zijn triggers voor 
een geestelijke dwaaltocht.

Voor een preek had ik het liefst IJs 
Tuijn, die toen hij inmiddels een an-
dere standplaats had, af en toe werd 
ingevlogen als er eens geen pastor 
op het eiland was. IJs boog zich dan 
over de lessenaar en begon met zich 
te verontschuldigen, dat hij geen 
preek had voorbereid. Maar, ging hij 
dan verder, er is deze week wel het 
een en ander gebeurd. Gebeurtenis-
sen die het nieuws hadden gehaald 
vertaalde hij naar waarden die daar-
bij in het geding waren. Die belichtte 
hij van verschillende kanten. Iedere 
groepering heeft immers andere 
waarden boven aan het prioriteiten-
lijstje staan. Hij zette ons daarover 
aan het denken, zette het geheel 
in een bijbels perspectief en na vijf 
hooguit tien minuten was de preek 
voorbij. Dat is prima, als je denkt aan 
de richtlijn van mijnheer De Soet. En 
het was ook helemaal in lijn met een 
oude Griekse wijsgeer Herakleitos, 
die de mensen aanspoorde om, in 
plaats van het orakel te raadplegen, 
vooral ‘bij zichzelf te rade te gaan’.

Die Herakleitos, was ook de man van 
een andere bekende uitspraak, die 
ik als titel heb gebruikt voor deze 
column: “Panta rei” dat betekent: “ 
alles stroomt”. Hij zag de wereld als 
een groot proces van voortdurende 
veranderingen. Zijn tegenhanger in 
dezelfde tijd (500 jaar vóór Christus) 
en ook nog in dezelfde stad (Efese) 
was Xenofanes. Hij was degene die 
de hele santenkraam van Griekse 
goden en halfgoden aan de kant 
schoof en één eeuwige, ondeelba-
re God proclameerde, een werkelijk 
revolutionaire gedachte. In die God 
bestond volgens hem de onveran-
derlijke werkelijkheid. Wat wij men-

Panta rei



sen zien en zeker dat wat wij aan 
veranderingen zien, is dan volgens 
hem slechts schijn. Een geweldige 
botsing van denkbeelden dus: eeu-
wig en onveranderlijk tegenover 
een voortdurende stroom van ver-
anderingen. Zou je pastoor Persoon 
nog een aanhanger van Xenofanes 
noemen, dan is Ys Tuin een volgeling 
van Herakleitos. 2500 jaar na He-
rakleitos zijn we terecht gekomen in 
een ‘post-truth-world’ en is er wéér 
een grote botsing in het denken van 
mensen. Want, is er jaren lang in de 
opvoeding op aangedrongen dat we 
ons zouden ontwikkelen tot auto-
nome burgers, nu voelen veel van 
diezelfde autonome burgers zich 
niet gehoord, maar wel opgezadeld 
met een gezag, dat regels uitvaar-
digt, gebaseerd op wetenschap. 
“Allemaal leugens en nepnieuws” is 
de reactie. “Wordt wakker”, roept 
Lange Frans.
Complottheorieën zijn in het al-

gemeen wel aantrekkelijk, omdat 
ze de schuld van alles bij anderen 
leggen, maar ze bieden nooit enig 
perspectief. Schokkend zijn inmid-
dels de beelden van jongeren op 
illegale feesten. Zijn dat mensen die 
zich nog nooit iets hebben hoeven 
ontzeggen en die elke beperking als 
een aanslag op hun vrijheid voelen, 
of is het zo, dat zij door de gevol-
gen van de Corona-pandemie geen 
perspectief meer zien en bij elkaar 
nog troost zoeken in een kortston-
dige roes, zelfs als die hun zelfver-
nietiging zou kunnen betekenen. De 
wereld waarin wij leven is niet meer 
alleen verwarrend, ze is ronduit be-
angstigend. Terug naar het ‘oude 
normaal’ klinkt velen als muziek in 
de oren, maar de wereld is niet één-
duidig en onveranderlijk, ook niet 
als heel veel mensen dat willen.
Die gedachte werkt alleen maar als 
een zoethoudertje, net als het pe-
permuntje tijdens de preek.

Je eigen richting bepalen is als een 
zoektocht door een labyrint met 
veel doodlopende wegen en als een 
verborgen schat ligt ergens jouw ei-
gen bestemming.

“Panta rei: alles stroomt”, zei Herak-
leitos. Gelukkig! ‘Er komen andere 
tijden’.

Peter Bakker

  

In mijn linnenkast achter de lakens 
ligt al jaren een vergeeld doosje 
met op de voorkant een afbeel-
ding van een meisje spelend met 
een naaimachientje. Tijdens een 
zolderopruiming kwam het weer 
eens tevoorschijn. Ik borg het toen 
ver weg omdat het mij weemoedig 
stemde. Het herinnerde mij aan 
mijn enige [veel oudere] broer en 
aan mijn jongste kinderjaren die de 
gelukkigste van mijn jeugd waren.

Op Durp (De Cocksdorp) waar ik 
opgroeide waren alleen de noodza-
kelijkste winkels. Kruidenier, slager 
en bakker. Speelgoed was er niet 
te koop. Behalve in de Sinterklaas-
tijd. Dan maakte Jaap van Wiep [de 
kruidenier] van hun woonkamer 
een showroom. Op geïmproviseer-
de tafels werd speelgoed uitgestald. 
Voor elk wat wils. Sunderklaastafels 
werden die genoemd. Zodra ze er 
stonden ging ik iedere dag kijken. 

Het meeste wat er was kende ik 
wel. Poppen, groot en klein, auto’s 
en veel boekjes. Maar eens stond 
er iets heel bijzonders. Een echt 
naaimachientje! Ik was er hele-
maal weg van. O, wat wilde ik dat 
graag hebben. Ik zag mijzelf al de 
mooiste poppenkleertjes maken en 
ging alvast lapjes verzamelen. Met 
dikke letters schreef ik boven aan 
mijn verlanglijstje: “Naaimachien-
tje “ Iedere dag na schooltijd ging ik 

controleren of “mijn” machientje er 
nog stond. Vele dagen kon ik opge-
lucht ademhalen.

Tot de teleurstellende dag kwam 
waarop ik de ontdekking deed dat 
het weg was. Huilen deed ik zelden 
en ook toen niet. Maar het was wel 
even slikken. Niet lang, want toen 
mijn broer thuis kwam had hij een 
cadeautje voor mij. Ik pakte het uit 
en kon mijn ogen niet geloven, want 
wat was daar??

Het Naaimachientje!

Nu zijn we ongeveer 70 jaar later. 
Mijn broer en ik groeiden in de loop 
van ons leven ver uit elkaar en in-
middels is hij al jaren dood. Maar 
toch: Als ik het simpele stukje speel-
goed in mijn handen houd is hij mij 
weer heel nabij.

Tekst en foto: Trijnie Boon

Het naaimachientje



Als iemand overlijdt mag een bank de rekeningen die 
op naam van de overledene staan blokkeren. Als erfge-
namen de rekening toch willen gebruiken (bijvoorbeeld 
om betalingen te doen) hebben ze een verklaring van 
erfrecht nodig. Op het moment dat er een verklaring 
van erfrecht aan de bank is overhandigd, kunnen de 
erfgenamen weer over de rekening ten name van de 
overledene beschikken. Deze rekening wordt dan vaak 
ervenrekening genoemd.

Ook veel instanties vragen om een verklaring van erf-
recht. Zolang de bank of een andere instantie niet om 
een verklaring van erfrecht vraagt is het niet nodig een 
verklaring van erfrecht te laten opmaken.
In 2012 heeft de overheid samen met de Nederlandse 
Vereniging van Banken bepaald dat in bepaalde stan-
daard situaties geen verklaring van erfrecht nodig is. De 
voorwaarden hiervoor zijn:
• Er is sprake van een langstlevende partner (echtge-
noot/echtgenote of geregistreerde partner) en eventu-
ele kinderen;
• De overledene heeft geen testament opgesteld;
• Het totale saldo van alle bankrekeningen van de over-
ledene is lager dan €100.000,-.

In plaats van het opmaken van een verklaring van erf-
recht moet de langstlevende een verklaring tekenen. 
Deze verklaring moet worden getekend zodat de bank 
niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de (juridi-
sche en fiscale) gevolgen van het vrijgeven van de bank-
rekeningen. LET OP! Door het tekenen van deze verkla-
ring ligt de verantwoordelijkheid van het vrijgeven van 
de bankrekeningen niet bij de bank, maar bij de langst-
levende. Als de erfenis negatief is (omdat er veel schul-
den zijn) biedt de getekende verklaring bij de bank geen 
bescherming. De verklaring van erfrecht biedt deze be-
scherming wel omdat je beneficiair (onder voorbehoud) 
kunt aanvaarden.De banken mogen een zogenaamde 
en/of rekening niet blokkeren. Voor een en/of rekening 
is alleen een verklaring van erfrecht nodig als je de te-
naamstelling van de rekening wilt wijzigen. De tarieven 
van notarissen zijn vrij. Elke notaris mag dus zelf weten 
welk prijskaartje aan het opmaken van een verklaring 
van erfrecht hangt. Het is daarom verstandig om de prij-
zen van verschillende notarissen te vragen. Zorg er ook 
voor dat je van te voren een goede prijsafspraak maakt.

Bron: Seniorenpraat nr. 42 van oktober 2020. Een uitga-
ve van Seniorenvereniging Noorder Koggenland.

Is een verklaring van erfrecht nodig?

Klein van stuk en bruin behaard is mijn overbuur
Zie ik hem uit mijn tuimelraam
Dan is mij dat zeer aangenaam
Maar wee als hij verdwenen is dan ben ik overstuur

Droom van het abattoir, eet geen worst van paarden
Koop geen brokken voor mijn hond
Bang dat mij dat te zeer verwond
Uitzicht op de lege wei schenkt slechts droeve waarde

Overal lopen dieren, op straat in bos en hei
Witte, bruine, dikke, dunne
Maar mijn donkerbruine lieverd is er never bij

Tot mij op een goede dag passeert een kind te paard
Stotterend vraag ik is dit Pipo?
Nauwelijks is het te geloven als zij ja zegt, doodbedaard Trijnie Boon, Blaricum juli 2006

Pipo
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Op 10 december 2019 organiseerde Seniorenvereni-
ging Texel een door Dorinde Smit Duyzentkunst uit La-
ren verzorgde lezing over Sinterklaas. De leden gaven 
indertijd bij het bestuur aan, dat dit zeker naar meer 
smaakte. Na overleg plande het bestuur een door Do-
rinde te verzorgen lezing over Toon Hermans voorlopig 
in de maand april 2020 in. Corona gooide echter roet 
in het eten. Toen de Corona-maatregelen wat door de 
regering werden afgezwakt, plande het bestuur deze 
lezing in de maand oktober. Op 13 oktober 2020 ver-
zorgde Dorinde de lezing over Toon Hermans. 22 leden 
woonden deze voorzichtige herstart van de vereni-
gingsactiviteiten in dorpshuis de Wielewaal bij.

Een aantal jaren terug verzocht de bibliotheek in Eem-
nes Dorinde Smit Duyzentkunst om, in het kader 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 willen 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 verrassende speurtocht, die resulteerde in een zeer 
afwisselend programma. Aan de orde kwam Toon Her-
mans als cabaretier, als zanger, als schilder, als schrijver, 
als mens. Dorinde gebruikte voor haar programma de 
volgende bouwstenen: muziekfragmenten en conferen-
ces vanaf cd’s, voordrachten uit door Toon geschreven 
werk, verhalen over de levensloop van Toon en bijpas-
sende informatie.

Toon als cabaretier
Toon had een hele specifieke stem, die uit duizenden 
was te herkennen. Hij ‘speelde’ met de zaal. Een voor-
beeld daarvan is het liedje ‘Kuieren’. Toon zei altijd: 
“Kuieren is het verticale luieren”; wandelen maar niet 

te vlug. Het liedje heeft een ritme als een langzame pas. 
Op een gegeven moment begint de zaal in dat ritme mee 
te klappen en aan het eind zwelt dat klappen aan als re-
gelrecht stampen.Toon’s oeuvre is zo groot en veelzijdig; 
iedereen pikt er wel iets uit, dat voor hem of haar een 
speciale betekenis heeft. In Limburg werd regelmatig ge-
zegd: “Als onze Toon op tv is, dan ligt heel Nederland stil. 
Hoe kun je iemand vergeten, die zoveel vreugde bracht. 
Toon is de toon en hij is één van ons.” Toon werd door 
het publiek ingedeeld bij ‘de grote drie’; Kan, Sonneveld 
en Hermans. Het hoorde bij Toon, dat hij voor zijn beide 
collega’s diep respect had. Hun teksten waren volgens 
hem literair; die van hem kwalificeerde hij zelf als ker-
misachtig. Toon heeft zich altijd dat kleine mannetje uit 
Limburg gevoeld. Hij heeft ook altijd heimwee naar Lim-
burg gehad. Ieder zin heeft een bepaalde melodie; een 
bepaald ritme. In de conference ‘De voorzitter opent’ 
vlecht Toon volslagen onzin tussen de werkelijke tek-
sten, terwijl het ritme en de melodie van de zin hetzelfde 
blijven. Je moet erop letten, anders valt het eigenlijk niet 
eens op. Het lijkt erg gemakkelijk, maar in de praktijk is 
het verschrikkelijk moeilijk. Typisch Toon.

Uitspraken van Toon’s muzikanten
“Een show met Toon is een ontmoeting met een mens. 
”Minder bekend is waarschijnlijk, dat Toon geen muziek 
kon lezen. Midden in een repetitie kon hij soms wel eens 
uitroepen: “Dit is veel te rood, doe er wat geel bij”. Hij 
oefende net zo lang, dat het klonk zoals hij dat wou. Toon 
had ontdekt, dat hij de zaal gemakkelijker meekreeg, als 
de orkestleden er geamuseerd bijzaten. Elk orkestlid wat 
er vrolijk bijzat, kreeg die avond vijftig gulden ‘lachtoela-
ge’. Toon schijnt dat jaren volgehouden te hebben.

Toon als zanger, tekstdichter en componist
Toon schreef voor Jasperina de Jong het liedje ‘Wij zijn 
dol op de bossen’. Het lied ‘Vogeltje wat zing je vroeg’ is 
ook van zijn hand. Tijdens het zingen lette hij alleen op 
de woorden. Niet op zijn mondzetting, niet op zijn adem-
halingstechniek en dergelijke. Als hij zong over een dorp, 
dan moesten de toehoorders bij wijze van spreken ook 
een dorp zien. Wegens de Corona-voorschriften moch-
ten de aanwezigen het liedje ‘24 rozen’ wel mee neuri-
en, maar niet mee zingen. Dorinde gaf aan, dat Toon in 
zijn liedjes dol was op boerendochters en dan het liefst 
in het stro. ‘Sien laat eens zien hoe mooi je bent’ is ook 
van hem En zo passeerden meerdere liedjes de revue.

Toon als schilder
Toon heeft hele zware depressies gekend en dat zie je 
duidelijk aan zijn schilderijen. Hij signeerde zijn schilde-
rijen nooit. Hij wilde ze ook niet verkopen. Hij gaf ze 
wel eens weg aan goede vrienden. In zijn hoofd ging 
het schilderen en componeren hand in hand. Zijn hele

Presentatie over Toon Hermans

18



huis stond vol schilderijen. Toen Toon eens werd ge-
vraagd, of hij zijn schilderijen wilde uitlenen voor 
een overzichtstentoonstelling, heeft hij een paar aan 
vrienden geschonken schilderijen teruggevraagd. Dat 
hadden ze beter niet kunnen doen. Toon zette thuis de 
schilderijen voor zich neer en vond ze op dat moment 
eigenlijk niet goed genoeg meer en begon ze dan ook 
bij te werken. Er is een geval bekend over een schilde-
rij met een vaas en witte bloemen. De vriend kreeg na 
de expositie een vaas met een veldboeket terug.

Toon als schrijver
Toon kon ontzettend goed observeren. Als iemand 
in een supermarkt bijvoorbeeld een doos eieren liet 
vallen, dan nam Toon in zich op, wat er vanuit de su-
permarkt allemaal in beweging kwam, om de zaak 
weer schoon te maken. Hoe loopt iemand door het 
mulle zand. Hij schreef ook over gevoelige dingen; hoe 
hij geëmotioneerd raakte van een tv-uitzending met 
als onderwerp; hoe kinderen met het syndroom van 
Down muziek beleven. Ook schreef hij verhaaltjes met 
daarin complete onzin. Ook Typisch Toon.

Toon was een man van uitersten
Toon Hermans werd in 1916 in Sittard geboren. Hij 
kwam uit een rijkeluisgezin. Zijn vader was bankdi-
recteur. Ze woonden in een groot huis, waar ook hun 
bedienden woonden. Toon wist niet beter of het hoor-
de zo. Dat duurde tot de ineenstorting van de Duitse 
markt. Bovendien had zijn vader verkeerd ingezet op 
beleggingen. Ze waren in één klap failliet. Ze hadden 
werkelijk helemaal niets meer. Ze belandden in een 
klein arbeidershuisje. Vlak daarna overleed zijn vader. 
Hij heeft in die periode eigen tekeningen proberen te 
verkopen, om zo iets voor het gezin te kunnen verdie-
nen. Toon was niet echt een goede leerling. Hij kon 
zich erover verbazen, dat de meester het grandioos 
vond als een leerling tijdens de aardrijkskundeles een 
plaats goed op de kaart aanwees. Toon vond; als een 
ander het weet, hoefde hij het niet meer te weten. Hij 
heeft ook een tijdje als etaleur in een schoenenwin-
kel in het sjieke deel van Sittard gewerkt. De winkel 
was gelegen aan een straat, waar men nog pleegde te 
flaneren. Toon was zeer geïnteresseerd in vrouwelijk 
schoon en probeerde vanuit de etalage al wuivend de 

aandacht van de dames te trekken. Toen dat geen re-
sultaat opleverde, is hij op handen in de etalage gaan 
staan. Het resultaat was, dat hij met twee benen door 
de etalageruit ging. Als Toon in Sittard kwam werd hij 
vaak zeer emotioneel. Net wat André Rieu heeft, als 
hij in Maastricht optreedt.

Als voorbeeld liet Dorinde het liedje ‘De kleine stad’ 
horen. Op die cd gaat dat liedje langzaam over in het 
Limburgs volkslied. De toehoorders in Sittard doen 
eerst wat lacherig; neuriën daarna het lied mee en zin-
gen tenslotte Toon Hermans uit volle borst toe. Toon 
kan zijn emoties nauwelijks onder de duim houden en 
reageert met kleine lacherige geluidjes.

Uitsmijter
Dorinde gaf aan het eind van de lezing aan, dat het he-
laas niet meer kon zijn dan een bloemlezing. Ze wilde 
eindigen met een anekdote, die ze zelf in België had 
meegemaakt. Toon Hermans blijkt in het Nederlands-
talige deel van België populairder te zijn, dan hij in Ne-
derland ooit is geweest. Op een goed moment werd ze 
gebeld vanuit Brussel, of ze voor een Nederlandstalig 
gezelschap een presentatie over Toon Hermans zou 
willen geven. Ze reageerde hierop door te melden, dat 
ze Hellevoetsluis net afgezegd, omdat haar dat te ver 
was. Ze wou dus niet naar Brussel. Na lang aanhouden 
heeft ze op laatst toch toegegeven.

Tijdens de presentatie over Toon Hermans draagt Do-
rinde altijd dezelfde veelkleurige blouse., met daarin 
vooral de kleuren: rood, blauw, geel groen en zwart. 
De kleuren, die Toon altijd in zijn schilderijen gebruik-
te. Ze werd die avond in Brussel benaderd door een 
mevrouw, die haar vertelde dat ze haar op tv had ge-
zien. De Nederlandse tv, want die konden ze in Brus-
sel goed ontvangen. Nu is Dorinde nog nooit op tv ge-
weest, maar ze weet uit ervaring dat, als je dergelijke 
beweringen ontkent, mensen alleen maar chagrijnig 
worden. Ze reageerde met: “Hoe – is – het – moge-
lijk!”. ”Ja” vervolgde de vrouw: “En u had daarbij de-
zelfde blouse aan”. Dorinde’s reactie: “Wat – toeval-
lig!” Niets verkeerds gezegd en iedereen tevreden.

Tekst en foto’s: Willem Vlas
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Op 6 oktober jl. las ik in de Texelse Courant de rouwad-
vertentie van Juf Beekenkamp. Wie heeft er aan De 
Waal geen les van juf op de Redmer Yskaschool ge-
had. Vele generaties met mij. Van 1962 tot 1968 zat 
ik op school aan De Waal. Klas 1,2 en 3 bij juf, en klas 
4,5 en 6 bij meester Albers. In 2017 heb ik jeugdher-
inneringen voorgedragen bij ‘Op sien Tessels’ in het 
dorpshuis ‘De Wielewaal’ aan De Waal. Uit die voor-
dracht komen de onderstaande herinneringen aan 
juf en meester.

Trug na De Wéél. Om die veule herinneringe, hier 
an De Wéél opnuw te beleve.

Bij juf op de Redmer Yskaskool leer ik skriêve in een 
skriffie met overtrekblaadjes. Ik sette mien potlóód op 
’t begin fon ’t liêntje en volgde de liên omhóóg en om-
léég en an ’t end hod ik een letter skreve. De O, de A, 
de E en de I, zó leerde weej ’t hééle alfabet.

Juf hod een puntesliepmachientje op heur buro staan. 
Seej stak an de iêne kont ’t potlóód erin en draaide 
driftig ’t hendeltje in de rondte, stopte in iêne keer en 
trok ut potlóód er uut.

Keek er effies na, don tipte se met heur fingertop op 
de punt om effe te foêle offie skerrep genog wos. Wel 
in mien veerdere leve hew ik nooit meer zokke skerpe 
punte an potlóde siên don die fon Juf Beekenkamp.

Bij Meester leerde ik breuke. Wot een ellende docht 
ik nag beej me eige. Wont rekene wos toe, nou niet, 
mien sterrekste kont. Maar meester Albers tekende 
een gróóte cirrekel op ’t skoolbòrd. “Zo,” seit ie “stel 
je effies foor dot dut een slagroomtaart is.” Wel, deer 
hod ik gien enkele moeite meej. “Don pak je een gróót 
mes en sneej je ‘m deur de midde,” seit meester veer-
der. “Don hei de helleft oftewel iên/twiede deel.” En 

skreef dot in de hellefte fon de taart. “Don draai je 
‘m een kwortslag en sneej je ‘m weer deur de midde. 
Don hei je vier dele oftewel iên/vierde deel,” en weer 
skreef meester dot in de taart. Zó fervollegde heej 
sien ferhaal met iên/zesde en ’t iên/achtste deel. Ja, 
sien woorde gane nag deur mien hóófd as ik een taart 
an sneej.

Toe ik mien eerste stappe sette op de Huushoudskool 
an De Buureg, hew ik zeker nag wel een hallef jaar 
teerd op wot ik beej Meester en Juf leerd hod. Wont 
beej Nederlóónds fon de heer Bijlsma riep ik olmaar: 
“Oh, dot ken ik ol. Hew ik leerd beej meester.

Ja, ja, docht meneer Bijlsma, ’t sal wel. Maar ik kon 
‘m zó ’t skriffie siên late met gezegdes, onderwerpe, 
zellefstandige naamwoorde en ’t leejend foorwerrep. 
Kiek, zelfs nou nag. Ik hew ’t oltiêd nag bewaard.

Tekst en foto’s Irene Zegers-Broekman.

Ter herinnering aan...

20



Een gedicht geschreven door Huib Fenijn oftewel Huib 
de Rijmelaar.

Ik ben weer eens teruggegaan
naar ’t huis waar eens met grootmoe woonde.
Een vreemde vrouw die het mij toonde.
Dat heeft mij even zeer gedaan.

‘k Zag weer de bedstee met het luik,
waarachter appeltjes verscholen,
en in de kast de koffiemolen,
waarvan ik nu de geur nog ruik.

Met beide ogen uitgeblust,
stond in het voorhuis de pendule
en boven het gordijn van tule
hing weer de tekst: “In God my trust.”

‘k Herkende eensklaps weer de geur,
die rondhing bij het koperschuren,
en de vernislaag op de muren
van keukenraam tot keukendeur.

Op straat zag ik het raampje weer,
waaruit zij mij stond na te wuiven
met handen als twee blanke duiven,
en dat deed nog het meeste zeer…

Aangeleverd door Henk Snijders.
 

Bron: Het gedicht komt uit het boekje ‘naar veilige ha-
ven’. In 1981 gepubliceerd door Uitgeverij Gideon in 
Hoornaar. EAN-nummer 0789060672075. Het boek is 
uitsluitend nog tweedehands verkrijgbaar. Op 28 sep-
tember 2020 heeft de uitgeverij telefonisch toestem-
ming verleend om dit gedicht in Leef-Tijd 2020-6 te pu-
bliceren.

Jeugdherinnering

Fóór m’n fekantie naar Italië ging ik nog effe m’n ha-
ren laten knippen bij m’n kapper. Ik zal gien namen 
noemen, maar mien kapper heb een groot nadeel: hij 
hoort zichzelf graag praten en kamt letterlijk en figuur-
lijk alles af.

Het eerste wat ie froeg toen ik binnenkwam was: “waar 
ga jij naar toe met fekantie?” Ik seg dat ik bij leven en 
welzijn naar Italië ga. Kapper: “Wie gaat er nou naar Ita-
lië? Ten eerste deugen de mensen deer niet en je kregt 
er niks aars te eten as spagettie en taaretelli.”

Ik seg teugen hem dat ik ook naar Venetië ga. Kapper: 
“Dat is helemáál niks, allien maar stinkende grachten!”

“Nou ja”, zuchtte ik, “ik ga ook naar Rome naar ’t Sint 
Pietersplein kieken.” Kapper: “Mens, wie doet dat nou; 
dan sta je deer op dat grote plein met duuzende mensen 
en héél in de verte zie je een wit vlekkie en dat is dan de 
paus.”

Ik was klaar met knippen en gooide een beetje nijdig de 
deur achter me dicht. Na de fekantie kwam ik weer bij 
hem. “En?,” vroeg hij gnuivend. “Nou,” zei ik, “die Ita-
lianen zijn vriendelijke mensen en het eten viel heus 

wel mee. Wat Venetië betreft, die grachten stinken deer 
niet, mooi helder water. Alien van dat Sint Pietersplein 
deer had je geliek in. Ik stond deer met duizende men-
sen op dat plein en héél, héél in de verte zag ik een wit 
vlekkie en je wil het niet gelove, maar dat vlekkie wenkte 
mij om naderbij te komen! Ik heb me dus wringend en 
duwend langs al die mensen naar voren gewerkt en het 
vlekkie wordt al groter en groter en… verdomd, het blijkt 
de paus te zijn! De paus geeft mij een hand en wat denk 
je dat ie teugen mij zei?” “Jij mag ook wel eens naar een 
andere kapper toe gaan!”

Ingeleverd voor de verhalenvertelmiddag van het Texel-
fonds 2012 door mevrouw C. Zevenhoven-Kuip, Den Burg

De afkammer



Voordat ik wethouder werd, werkte ik in het bankwe-
zen, de laatste jaren als accountmanager. Ik adviseer-
de cliënten over verzekeringen, hypotheken, pensioe-
nen, spaargeld en beleggingen. Dat heb ik altijd met 
veel plezier gedaan want het was afwisselend werk en 
ik had leuke cliënten. Heel soms vragen mensen mij 
nog wel eens om advies.

Zoals onlangs een goede vriendin van mij. Ze had be-
richt gekregen van haar bank. Daar had ze vijfentwintig 
jaar geleden een verzekering afgesloten. Vijfentwintig 
jaar lang werd de maandelijkse premie belegd en nu 
was de keuzeperiode aangebroken.
Keuzeperiode, zo stond uitgelegd in de brief, betekent 
dat ze mag kiezen: de verzekering beëindigen en de be-
leggingswaarde laten uitkeren of de polis premievrij la-
ten doorlopen. Wat te doen vroeg ze mij. Het geld had 
ze nu niet nodig en op de spaarrekening levert het niets 
op. Sterker nog, dat kost geld want de belastingdienst 
gaat er vanuit dat je jaarlijks tenminste 4% rendement 
over je vermogen ontvangt. En over die 4% moet je 30% 
belasting betalen. Met spaargeld kachel je dus achter-
uit (tenzij je binnen de vrijstelling blijft, noem ik hier 
voor de volledigheid).

Het komt er dus op neer dat je een brief krijgt en dan 
moet beslissen zonder enige verdere informatie. Waar-
in is het geld belegd, hoe was het rendement de afgelo-
pen jaren, wat is de verwachting voor de komende tijd, 
zijn er nog kosten verbonden aan het opheffen? Kan 
iemand bij de bank dat vertellen?

In de brief en in de brieven van de afgelopen jaren hier-
over geen enkele informatie. Van de polis werden we 
ook niet wijzer. Die was ooit afgesloten bij de RVS en de 
RVS is al 13 jaar geleden overgenomen door een grote 
bank. Voordat je een keuze kan maken heb je toch in-
formatie nodig over de ontwikkeling van je belegging 
en de risico inschatting. Mijn vriendin ging er achteraan.

U kunt misschien al raden hoe dat ging. Niet zo gemak-
kelijk! Eerst maar eens op de website van de bank kijken 
om de eerste vraag te beantwoorden: is er een bank-
kantoor waar ik terecht kan met mijn vragen? Ja, die is 
er, echter zeer beperkt open.

Maar niet getreurd, je kunt altijd terecht bij het servi-
cepunt van de desbetreffende bank in een plaatselij-
ke winkel. Zij daar heen maar de winkelmedewerkster 
keek haar glazig aan: ‘servicepunt’? nee hoor!’

Geen nood, volgens de website kon ze een app down-
loaden en zo inzicht krijgen in al haar bankproducten. 
Zo gezegd, zo gedaan. De app was snel gedownload en 

inderdaad kreeg ze een overzicht op haar scherm, met 
daarbij de desbetreffende beleggingspolis. Eén keer 
dubbelklikken en alle informatie zou ontsloten moeten 
worden. Helaas, was het maar zo eenvoudig. Ze kon 
dubbelklikken tot ze een ons woog, er gebeurde niets.

Dan maar telefonisch contact opnemen. Ze belde het 
nummer en kreeg natuurlijk eerst een keuzemenu. Ver-
volgens de mededeling ‘u heeft vier wachtenden voor 
u. Het kan enige tijd duren voor u iemand aan de lijn 
krijgt. Probeert u het later nog eens.’ Jaja, dat kennen 
we. En als je dan later belt, is de wachttijd nog langer. 
Ontmoedigingsbeleid heet dat.

Mijn vriendin hield stug vol en na zo’n twintig minu-
ten naar een ééntonig muziekje te hebben geluisterd, 
kreeg ze iemand aan de lijn. ‘Hallo, ik bel over mijn be-
leggingspolis’. ‘Dan bent u bij mij verkeerd’, zei de stem. 
‘Maar, maar... ik heb een brief gekregen over de keu-
zeperiode en ik bel naar het nummer dat op de brief 
staat’, stamelde mijn vriendin.

‘Keuzeperiode?, zei de stem, wat bedoelt u daarmee?’ 
Nou, de moed zakte haar in de schoenen, dat zult u be-
grijpen. Maar ze zette dapper door en uiteindelijk ging 
de stem aan de andere kant van de lijn kijken of hij de 
gevraagde informatie kon vinden. Dat kon hij niet. Wat 
bleek?

‘U kunt de informatie niet vinden in de app, omdat we 
de polissen van de RVS nog moeten omzetten in ons 
digitale systeem. ‘Oké, dus na 13 jaar heeft u dat nog

Een persoonlijke noot 
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De energiemarkt is op dit moment voornamelijk in 
handen van enkele grote energieleveranciers, vaak in 
buitenlandse handen. Allemaal hebben zij een com-
merciële insteek waarbij winstbejag voorop staat. Deze 
partijen hanteren daarbij het begrip teruggave van geld, 
waardoor een groot deel van de mensen jaarlijks swit-
cht van energieleveranciers. Op lange termijn slecht 
voor alle betrokken partijen en met name slecht voor 
de consument.

Deze grote energieleveranciers benaderen mensen ook 
telefonisch om over te stappen. Te snel zeggen mensen 
ja tegen zo’n aanbod, waardoor ze soms jaren vastzitten 
aan een contract. En waarom zou je grijze stroom uit het 
buitenland halen als op Texel zelf lokaal groene energie 
kan worden opgewekt. We weten allemaal dat onze hui-
dige energiebronnen zoals kolen, olie en gas ooit een 
keer opraken en dat de verbranding van fossiele brand-
stoffen bijdraagt aan klimaatverandering (luchtvervuiling 
en CO-2 uitstoot). Zon, wind en aardwarmte zijn schone 
brandstoffen en zij raken nooit op. Daarom is het goed 
de mogelijkheden hiervan te ontwikkelen. Juist ook op 
kleine, lokale schaal.
Dit is de reden geweest om een energiecoöperatie op 
Texel te starten, te weten TexelEnergie. Deze coöpera-
tie is onderdeel van ‘OM/nieuwe energie’, een collectief 
bestaande uit meer dan 40 lokale energiecoöperaties, 
waarbij TexelEnergie de grootste is. Doel is het zo snel 
mogelijk verduurzamen op het gebied van energievoor-
ziening. Hoe meer het collectief groeit, hoe meer duur-
zame opwekking ze kunnen realiseren en hoe scherper 
de tarieven worden. Dit doordat het collectief geen win-
stoogmerk heeft. Hierdoor wordt de energieprijs bij groei 

goedkoper. Dat geeft dat het Texelse bedrijf nu al één 
van de meest concurrerende leveranciers van duurzame 
energie is en, omdat er geen winstoogmerk is, wordt de 
eventuele winst direct geïnvesteerd in nieuwe duurzame 
projecten.

Een belangrijk gegeven is dat ‘OM/nieuwe energie’ en 
dus ook TexelEnergie al vijf jaar op rij beoordeeld is met 
een 10 in Stroom ranking van de Consumentenbond en 
Greenpeace, Natuur & Milieu en WISE. De Texelse ener-
giecoöperatie is een groeiende organisatie, gedraaid door 
vrijwilligers en door één vaste kracht, te weten Monique 
Krijnen, een vast aanspreekpunt en een echte Texelse. Bij 
haar kan men terecht voor alle vragen wat betreft ener-
gie en uiteraard om zich als klant op te geven.

TexelEnergie is te bereiken op de Heemskerckstraat 46 in 
Oudeschild. Het telefoonnummer is 314939. Het email-
adres is info@texelenergie.nl Monique is van maandag 
t/m donderdag van 9.00 – 12.00 uur aanwezig. Als men 
wilt weten wat stroom en/of gas via de Texelse energie-
coöperatie kost per maand, dan kan men een proefbe-
rekening maken op de website www.texel.energie.nl of 
even binnenlopen op de Heemskerckstraat 46 en daar 
staat de koffie klaar! Het is dus een prima zaak dat Texel 
een eigen energiecoöperatie heeft, een groene, lokale 
partij. Het is goed om te weten dat de coöperatie thans 
1.700 klanten en 3.200 aansluitingen heeft. Uiteraard is 
uitbreiding van groot belang om de coöperatie nog meer 
body te geven, waardoor de energieprijs goedkoper kan 
worden.

Henk Snijders

Een decennium lokale energie

niet geregeld? En hoe nu dan?’ Gelukkig was er een 
oplossing. De stem kon haar de naam van het beleg-
gingsfonds geven waarin haar premie was belegd.

Op de website van de bank kon ze dan het fonds op-
zoeken en de gevraagde informatie vinden. Het goe-
de nieuws: het fonds had echt redelijk gepresteerd 
en zag er ook solide uit voor wat betreft toekomstige 
verwachtingen. Ze kon haar belegging dus rustig laten 
staan.

Maar wat een verzoeking om antwoord te krijgen op 
een relatief eenvoudige vraag.

Nou wil ik het eigenlijk niet over Corona hebben maar 
toch moest ik daar aan denken toen ik dit verhaal 
hoorde. Want wat missen we de persoonlijke contac-

ten met elkaar. Mensen hebben mensen nodig. Wij 
zijn sociale wezens. Af en toe moeten wij gewoon fy-
siek bij elkaar zitten. Nu dat nauwelijks kan, merken 
we hoe belangrijk dat voor ons is. 

Maar als je er over na gaat denken is steeds minder 
contact in onze samenleving er beetje bij beetje inge-
slopen. Bedrijven die alleen nog maar digitaal bereik-
baar zijn. Kinderen die niet meer buiten spelen maar 
op de computer. Keuzemenu’s en wachtmuziekjes.

Ik kijk ernaar uit dat Corona weer voorbij is. Dat we 
weer contact met echte mensen kunnen hebben. En 
wat zou het fijn zijn als we dat wat meer in het gewone 
dagelijks leven zouden terugkrijgen.

Hennie Huisman Wethouder Communicatie

  



Met dank aan de familie, ook deze keer weer een stuk-
je van de enige jaren geleden overleden vogelaar An-
dri Binsbergen. Dit artikel werd eerder geplaatst in het 
‘Strender Vogelnieuws’ van november 2009.

Het maandblad van het Genootschap Onze Taal is deze 
maand gewijd aan het thema ‘het Duits naast het Ne-
derlands’. Er bestaat in Duitsland een toenemende be-
langstelling voor onze mooie taal. Tegelijkertijd is het in 
Nederland met de belangstelling voor het Duits echter 
droevig gesteld. Een van de dingen die ik lees is dat Duit-
sers het Duits van veel Nederlanders zo charmant vin-
den. En de oosterburen die onze taal leren, vinden ook 
het Nederlands zo grappig, met woorden als babbeltje 
en tussendoortje en met een rijkdom aan beeldspraak. 
Een uitspraak als ‘zo komt Jan Splinter door de winter’ 
kent men in Duitsland niet. Die ‘Jan Splinter’ was ken-
nelijk een slimmerik, want hij wist hoe je een probleem 
moest oplossen. Maar hoe zit het met de vogels? Hoe 
komen die de winter door? Dat is niet in een enkele zin 
te zeggen, maar het principe is wel: pik in, het is winter! 
Of, met andere woorden: wie het eerst komt, wie het 
eerst maalt. Kijk maar eens hoe er op de voedertafel 
of aan de vetbollen in de tuin gevochten wordt om een 
graantje mee te pikken.

De winterse kou is niet het grootste probleem. Vogels 
zetten hun veren uit om de warmte beter vast te hou-
den, trekken een van hun poten in of gaan zelfs zitten 
omdat ze via hun onbevederde onderdanen warmte 
verliezen, en sommige vogels, zoals winterkoningen, 
kruipen dicht opeen in een beschut nest om elkaar 
warm te houden. Hèt probleem in de winter is echter 
het voedsel. Insecten zijn er niet of zijn moeilijk te vin-
den. Mezen lossen dat probleem op door over te scha-
kelen op plantaardig voedsel, zaden vooral. Andere 
insecteneters, zoals winterkoningen en boomkruipers, 
weten met hun priemsnaveltjes in naden en spleten 
nog wel wat spinnetjes of ander klein gedierte te vin-
den. Dat gaat goed zolang het niet streng wintert en er 
geen ijs en sneeuw ligt of, erger nog, ijzelt. Onder stren-
ge winterse omstandigheden sneuvelen er veel kleine 
vogels. Of dat erg is? ‘t Is maar hoe je het bekijkt. Bin-
nen een paar jaar worden de verliezen doorgaans weer 
aangevuld.

Heel veel vogels trekken naar het zuiden naar gebieden 
waar voldoende te eten is. Afrika, tot aan de andere 
kant van de evenaar, maar soms ook niet verder dan 
Zuid-Europa. Zo’n lange trektocht is niet zonder gevaar. 
In Afrika heerst vaak droogte, waardoor er niet genoeg 
voedsel is. Er wordt in de landen die de vogels passe-
ren ook op vogels, zelfs de kleinste soorten, gejaagd. 
Het is moeilijk dat de Afrikanen te verwijten gezien de 

honger die in veel landen heerst, maar op den duur kan 
deze exploitatie van de natuur desastreus zijn. Door in-
ternationale organisaties als het Wereld Natuurfonds 
en BirdLife International wordt er dan ook alles aan ge-
daan om natuurbescherming in Afrika te propageren en 
stimuleren.

Nederland is voor veel vogels een, zoals dat tegenwoor-
dig heet, ‘safe haven’. Er overwinteren hier honderd-
duizenden ganzen en eenden, maar ook talloze kleine 
vogels, zoals vinken, sijsjes, merels, kramsvogels, ko-
perwieken en roodborstjes. Dankzij de zachte winters 
die wij hier in de regel hebben, is er voldoende voed-
sel. En gejaagd wordt er hier nog nauwelijks. Ook langs 
onze kust zitten in de winter veel vogels: futen, zwarte 
zee-eenden, ijseenden, zaagbekken enzovoorts. Mocht 
het toch ernstig gaan winteren, dan trekken veel van die 
vogels met de vorstgrens mee naar het zuiden. Vogels 
die dan in onze contreien blijven hangen, hebben het 
vaak moeilijk en kunnen wel wat hulp gebruiken. Hulp 
in de vorm van voer dat wij mensen hen verschaffen. 
Zolang het niet wintert is het voeren van vogels eigenlijk 
niet nodig, maar het kan in het algemeen geen kwaad 
en het is leuk omdat je de vogels door ze te voeren van 
dichtbij kunt bekijken. In verband met het gevaar van 
besmetting met het vogelgriepvirus is het wel nodig de 
voertafel regelmatig schoon te maken. Mezen kunnen 
het best gevoerd worden met vetbollen en dergelijke.

Vogelbescherming Nederland en SOVON Vogelonder-
zoek Nederland organiseren deze winter een landelijk 
‘Tuinvogeltelling’, die op 23 en 24 januari wordt gehou-
den. Iedereen kan daaraan meedoen. Specifieke vogel-

Zo komt Jan Splinter door de winter
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kennis is niet noodzakelijk. Op de internet-site ‘www.
tuinvogeltelling.nl’ is meer informatie te vinden, ook 
over het herkennen van de meest voorkomende tuinvo-
gels. Let wel op dat katten er niet vandoor gaan met voer 
of erger nog met vogels. De kat de bel aanbinden is een 
methode om dat te voorkomen; met een belletje om de 
nek is onhoorbaar besluipen van vogels moeilijk. Het is 
ook belangrijk dat er geen dekking in de vorm van strui-
ken dicht bij de voertafel is.
Vogels kun je ook helpen door je tuin zo te onderhou-
den dat er voldoende voedsel te vinden is. Onder bla-
deren en andere troep zitten slakjes, pissebedden en 
ook regenwormen die als voedsel dienen voor merels 
en andere lijsters, roodborstjes en heggenmussen. Ruim 
dus niet alle bladeren en andere rommel op. Dat kan in 
het voorjaar ook nog. Bovendien zorgen regenwormen 
ervoor dat bladeren in de grond verdwijnen. Een hoop 
bladeren en takken in een hoek van de tuin kan ook die-
nen als slaapplaats voor een overwinterende egel. In 
deze tijd van het jaar, als het echt koud begint te wor-
den, kun je ook middenin Oosterend egels tegenkomen 
die een plekje voor hun winterslaap zoeken. Een aantal 
van die egels zal misschien volgens veel deskundigen te 
licht zijn om het voorjaar te kunnen halen en daarom in 
een opvangcentrum moeten worden opgenomen, maar 
over de noodzaak bestaat wel eens twijfel. Belangrijk is 
wel dat er in de periode voorafgaand aan de winterslaap 
genoeg te eten is. Egels eten veel slakken en regenwor-
men. Het is daarom goed die dieren te sparen. Dus geen 
slakken bestrijden en wel bladeren enzovoorts laten lig-
gen. Desnoods kunnen egels ook ‘bijgevoerd’ worden 
met kattenvoer uit blik. Wel even de kat in huis hou-
den of de kat eerst zijn buik rond laten eten voordat de 

egel wordt gevoerd. En geen melk geven. Daar worden 
egels ziek van.Toen ik vanmorgen vroeg buiten kwam 
hoorde ik kleine zwanen roepend overvliegen. Die zijn 
er dus ook weer. Troepen witte vogels met geel/zwarte 
snavels, die meestal voedsel zoeken op bouwland, waar 
ze oogstresten eten: bietenkoppen, aardappelen, mais 
vooral. Ook zijn er weer volop andere ganzen dan grau-
we ganzen: rotganzen, toendrarietganzen en kolganzen. 
Rotganzen foerageren vrijwel alleen op grasland, andere 
soorten net als kleine zwanen vaak ook op oogstresten. 
Als je op de internet-site van de Vogelwerkgroep Texel 
kijkt (vogelwerkgroeptexel.nl) is te zien wat er dagelijks 
aan bijzondere soorten te zien is en dat is ook begin no-
vember nog heel veel. Kijk maar eens en trek er op uit. 
De Vogelwerkgroep organiseert ook regelmatig excur-
sies, die geheel gratis zijn en deskundig worden geleid.

Tekst en tekening: Andri Binsbergen
Foto: Marije Binsbergen

  

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 een-
persoonsgerechten verzameld. U heeft hiervoor nodig.

Circa 200 gram, fijn gesneden en gewassen andijvie.
Drie middel grote aardappels. Eén winterwortel. Een 
paar champignons.

Schil en was de aardappels, snijdt ze één- of tweemaal 
doormidden en kook ze net gaar met een beetje zout. 
De winterwortel wassen en in kleine stukjes snijden. 
Was en bak de champignons, en bak de stukjes wortel 
even mee. Als de aardappels gaar zijn, afgieten en wat 
prakken (het moet geen ‘pap’ worden). De champig-
nons en de stukjes wortel er voorzichtig door scheppen 
en tenslotte de andijvie. Voor de liefhebbers kunnen er 
nog gebakken spekjes door of apart een stukje vlees er 
bij. Eventueel op smaak maken met wat mosterd en pe-
per en zout.

Foto: Rob Dapper.

Stimpestamp; naar keuze vegetarisch of mét vlees



Enige tijd geleden vroeg Henk 
Snijders me of ik een stukje wilde 
schrijven over mijn hobby... “Welke 
hobby?” Naast een hobby in de po-
litiek, waarin ik bijna 35 jaar gele-
den terecht kwam, heb ik zaden van 
zo’n 400 verschillende oude groen-
terassen en bijna 150 verschillen-
de rabarberrassen. Daarnaast wat 
‘Hebridean’ schapen en Ethiopische 
(Dorzé) kippen en Griekse (Skyros) 
kippen. En nog zo’n 100 aquaria, 
meest kleine, met vissen, vooral 
uit Kameroen. Tandkarpertjes of 
‘killies’, zoals ze internationaal po-
pulair worden aangeduid. Om die 
laatste hobby bleek het te gaan.

In 1967 marcheerde ik, als dienst-
plichtige, een groep soldaten af naar 
het Katholiek Militair Tehuis. Daar 
was iemand die wat vertelde over 
‘ontwikkelingswerk’, in Kameroen. 
Mijn kennis van aardrijkskunde gaf 
aan dat het zuidelijk van de Sahara 
lag, op de rand van savanne en oer-
woud. De man vertelde wat voor 
deskundigheid men nodig had en ik 
heb me opgegeven bij de overheids-
organisatie Stichting Nederlandse 
Vrijwilligers, die toen net was opge-
richt. En na wat keuringen aangeno-
men, hoewel Defensie me eerst niet 
wilde laten vertrekken. Buitenlandse 
Zaken heeft gewonnen, ik begon een 
opleiding van drie maanden, met de 
Franse taal als hoofdmoot.

En net 21 jaar oud ging ik in 1968 
voor twee jaar naar Kameroen. Twee 
weken voor vertrek kwam ik op Texel 
iemand tegen die me vroeg of ik wil-

de uitkijken naar waterplanten. Na-
tuurlijk wilde ik dat, maar ik moest 
eerst uitzoeken hoe die er uit zien.

In Kameroen kwam ik wel watertjes 
tegen. Er stonden soms planten in, 
maar die groeiden meestal zo snel 
mogelijk boven het water uit. En ik 
zag er visjes zwemmen. Ze bleken 
schitterende kleuren te hebben, 
blauw, rood en soms geel in de vin-
nen.

Correspondentie ging toen nog per 
brief en dat kon soms lang duren. 
Er werd naast de ‘man op Texel’ een 
deskundige in Den Helder opgetrom-
meld, die me op de hoogte bracht 
van welke soort ik nu weer had ge-
vangen. Binnen de kortste keren 
bemoeiden zich ook internationale 
deskundigen met mijn vangsten, 
want er waren nauwelijks vangrei-
zen in dat gebied geweest. Na eni-
ge tijd kreeg ik de vraag of ik ook 
vis kon oversturen naar Nederland. 
Tsja, vangen is één, maar verzenden 
van levende vis is weer wat anders. 
Uiteindelijk, na veel aanloopproble-
men, is het gelukt en ruim een jaar 
nadat ik was aangekomen, ging er 
een transport naar Den Helder, met 
vissen die nog nooit eerder naar Eu-
ropa waren gestuurd. Naast ‘eerste 
importen’ bleek één van de soorten 
ook nog eens een wetenschappelijk 
nieuwe soort te zijn.

Uiteindelijk ben ik bijna 4 jaar in Ka-
meroen geweest, als land- en tuin-
bouwvoorlichter, met als vrijetijds-
besteding het onderzoek naar waar 

ik vissen ving en wat de reden ervan 
kon zijn, los van het gegeven dat er 
water voor nodig was. Terug in Ne-
derland ben ik door aquariumvereni-
gingen gevraagd om wat te vertellen 
over mijn ervaringen, maar heb er 
zelf niets meer mee gedaan. Vier 
jaar later ben ik er met mijn vrouw 
op vakantie heen gegaan om haar te 
laten begrijpen wat ik heb beleefd. 
En daar hoorde een schepnet en 
vissen ook bij. Terug in Nederland 
stonden de vissenliefhebbers me al 
op te wachten. Zelf heb ik ze niet ge-
houden. Ik wist waar ze woonden en 
hoe ik ze kon vangen en meenemen, 
maar niet hoe te houden. Dat kwam 
niet in me op.

Een paar jaar later was ik op bezoek 
bij een kweker van die vissen. Ik zag 
een visje van Diang, ‘mijn’ dorp; een 
visje van Bertoua, ‘mijn’ stad... en 
zag de beelden aan me voorbij gaan. 
Sindsdien heb ik zelf vissen.

De Duitse Killifish vereniging heeft 
me gevraagd of ik mijn ervaringen 
op papier wilde zetten. Tot mijn ei-
gen verbazing kwam ik uit op hon-
derd pagina’s en het is zeker een 
standaardwerk geworden over de 
killies van Kameroen.

Nu ben ik er twaalf keer op vakan-
tie geweest. Soms kort, soms langer. 
Om vrienden te spreken en om uit 
te zoeken waar ik welke soorten en 
vormen killies kan vinden. Ook heb 
ik nu vijf keer een reis met visliefheb-
bers georganiseerd. Om te laten zien 
waar onze visjes wonen, waarom ze 
daar zitten en wat de ‘omgeving’ is.

Als ik in de vissenruimte sta, sta ik 
met één been in Kameroen. Meer is 
niet mogelijk, want ik heb ook werk, 
een tuin, dieren en familie in Neder-
land. Maar soms even kijken in Ka-
meroen, even kijken naar de vissen 
van daar, hoop ik dat nog wel een 
paar keer mogelijk zal zijn.

Jaap Vlaming

Mijn vissenhobby
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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



Om de deur
“Heeft u altijd bij fa. Drijver gewerkt?” vraag ik aan Huib 
de Ridder door de telefoon. “Nee ik niet, ik ben in de 
oorlog begonnen bij Piet Eelman aan De Koog. We had-
den toen niet alle dagen school. Die school was trou-
wens ook niks, want de onderwijzer was van de Duitse 
kant. Dus we moesten Duits leren, en dat verrekten we 
natuurlijk, dat werd hopeloos, en lesmateriaal was er 
niet. De ene week gingen we ’s ochtends en de andere 
week ’s middags naar school. Dus zo loop je dan wat 
bij de deur en toen zei mijn vader: ‘Je kan wel bij Piet 
Eelman aan de gang’. Die had een aannemersbedrijf en 
werkte voor de Duitsers, die had werk zat. Ik zat in de 
werkplaats en moest klompen vlak schaven en plakkies 
eronder lijmen, de rommel opruimen en zulks zo din-
gen.

Als ik een volgende vraag stel merk ik dat het voor Oom 
Huib lastig is om mij te verstaan, want op een gegeven 
moment zegt hij: “Ik moet de telefoon effe aan mijn an-
dere oor want ik versta je niet zo goed, ondanks dat ik 
toch mijn gehoorapparaat in heb.” “Weet u,” zeg ik, “zal 
ik eens langskomen?” “Dat is beter,” zegt Huib.

’t Huussie 
Een oud fotoboekje en wat losse foto’s liggen voor mij 
op tafel en Huib begint te vertellen. “Ik woonde met 
mijn vader en moeder in het huussie, dat mijn vader in 
1936 heeft laten bouwen in Zuid-Eierland aan de Post-
weg. En dat moest zo zuinig mogelijk. Elektrisch kwam 
er niet in, waterleiding was er niet, riolering kon ook 
niet, het moest heel primitief.
Maar in de oorlog werd ons huis door de Duitsers 
gevorderd. Die hebben er elektrisch in laten leggen. 
Waterleiding, want die hoek in Eierland had een ei-
gen waterleiding.” “Maar hoe ging dat dan?” vraag ik. 
Huib zegt: “Aan het eind van de Muyweg waar nu dat 
parkeerterrein ligt, stond tegen de duinen een pomp-
station, door de duinen liep de waterleiding naar de 
bronnen daarachter. En na de oorlog hebben ze het 

zo gemaakt, dat de waterleiding bleef bestaan voor de 
mensen die dat wilden.” “Ik weet,” zeg ik, “dat in 1956 
heel Texel waterleiding kreeg, maar in Eierland was het 
dus al.” “Ja, en je had mooi water hoor. Dus dat hebben 
we, in het huussie eraan overgehouden,” zegt Huib. Ik 
vraag: “Waar kwam de elektriciteit vandaan?” “Nou 
je had de elektrische centrale al, de T.E.M., maar met 
het bouwen van het huis in 1936 kwam dat erin niet in, 
want dan werden die woningen te duur.”

100 Gulden
“Dat project ging via de gemeente. In die tijd had je se-
cretaris Jonker, en die heeft zich verschrikkelijk ingezet 
voor de bouw van woningen voor de arbeider. Er zijn 
toen verscheidende woningen gebouwd met steun van 
de gemeente. Maar vader moest zelf 100 gulden heb-
ben. Nou, dat was nog een hele toer omdat bij elkaar te 
kregge. Was ie bij een boer geweest om te vragen voor 
een voorschot, seit die boer: ‘Ik gooi mien geld nog lie-
ver in de slóót dan dat ik het aan een arbeider geef’. 
Maar toen kwam hij in contact met Jan Witte van de 
boerderij de ‘Voorzorg’ in Waalenburg. Het land waar 
de huizen zouden worden gebouwd was ook van Witte, 
en die gaf wel geld, die heeft vader enorm geholpen.”

Uit ‘t huussie
“Toen we in de oorlog dus uit huis moesten mocht je 
eigen huisraad mee. Maar er liep al een Duitser door 
de tuin met mijn cadeau dat ik voor mijn verjaardag 
had gekregen. Die had zich dat speelgoed alvast toege-
eigend. Een pianootje, en mien vader kon erop speule. 
Maar we hebben toen een dag of wat in het Noorden 
gezeten. Vervolgens naar Witte op de ‘Voorzorg’. En 
toen de koeien op stal moesten, zijn we naar De Koog 
geraakt. Daar hebben we gezeten totdat De Koog ge-
evacueerd werd, net als De Cocksdorp.”

“Maar waar moest dat allemaal naar toe?” “Ja,” zegt 
Huib, “zoek maar wat. Wij zijn toen op de ‘Vooruitgang’ 
gekomen bij Piet de Wit, daarachter stond een oud hok-
kie en daar zaten we met ons zevenen. Vader werkte er-
naast, op de boerderij van Flens. Maar dat hokkie was 
voor ons alle veul te klein, er moest een stuk bij, een 
houten aanbouw. Op het terrein van Flens hadden de 
Duitsers opslag, daar lag van alles. Op een dag stonden 
ze daar spiekers te trekken. Ze waren de houten han-
gaars die ze niet meer nodig hadden aan het slopen, en 
die werden van spiekers schoongemaakt. Vader dacht; 
‘ik moet hout hebben’, en hij met paard en wagen het 
terrein op. ‘Wat kom je doen?’ vroegen ze. ‘Nou ik heb 
hout nodig, dat ik kom wat halen,’ zei vader. ‘Welke wil 
je, met of zonder spiekers’. ‘Nou doe maar zonder, dat 
is makkelijker’ seit ie weer. En het werd zonder verder 
te vragen op de kar geladen. En daar ging ie weer.”

Scharnieren, slotplaatjes en traptreden. Deel 2
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Witte fornuiskachel
“Af en toe kwam vader, en dat was al, toen we nog 
aan De Koog woonden. Maar dan seit ie: ‘De meiden 
benne weer weg.’ Want om de zoveul tiêd,” zegt Huib, 
“moesten die voor controle, kijken of ze geen ziektes 
opliepen.” “De meiden?” vraag ik. “Ja, daar zaten mei-
den in voor de soldaten. Maar dan seit vader: ‘Ik ben 
er eens geweest’. En dan kwam ie de ene keer terug 
met borrelglaasjes, dan weer met bestek. De gekste 
dingen nam hij mee. Op een gegeven moment kwam 
ie, en seit: ‘Dat van Lagerveld ernaast, dat was een 
soort kantoor, daar deden ze de administratie, want 
alles werd netjes bijgehouden van wie of wat er kwa-
men. Maar hij seit: ‘Daar staat toch zo’n mooie witte 
fornuiskachel, zullen we die maar halen’. Kachel ge-
haald en bij Flens in de schuur.

Op een zondagochtend paard voor de wagen, kachel 
erop, een pak stro, en nog wat los stro ertussen, zak-
ken met aardappels voor de winter er bovenop, en zo 
naar De Koog. Achter huis werd een groot gat gespit. 
Nou had vader een grote zandkist en daar paste de 
kachel net in. Alleen de pootjes moesten eraf worden 
geschroefd. Dus kachel in de kist en de aardappelen 
er bovenop. Ze zijn drie keer wezen zoeken, want ze 
hadden een vermoeden, maar ze keken niet onder in 
de aardappelput. En met die Russenopstand hebben 
ze er eieren op staan te bakken, ze wisten toch niet 
meer, dat die kachel van hen was. “Ze?” vraag ik. “De 
Duitsers,” zegt Huib, “want wij raakten met die be-
schietingen aan Den Burg op Akenbuurt. En toen we 
weer terug konden vonden we een emmer met eier-
schalen en de lakens gescheurd. Maar later kon vader 
wel eens sèègge: ‘Wat benne we gevaarlijk geweest’.”

Officiële dag van de capitulatie
“Wat ik mij nu afvraag?” zeg ik. Wanneer mochten jul-
lie terug in jullie eigen huis?” “Dat was op de officiële 
dag van de capitulatie. En ik weet nog, dat na die capi-
tulatie meester de Vries de vlag had uithangen bij het 
schoolhuis. Maar twee Duitsers hadden nog ergens 
twee Georgische soldaten gevonden en die moesten 
mee naar het vliegveld. Die twee ‘Russen’ liepen met 
elkaar wat onenigheid te schoppen en niet goed wil-

len lopen, maar ja, ze moesten mee. En toen kwamen 
ze op het kruispunt. Daar draaiden ze hun eigen om, 
en schoten op die Duitsers, want ze hadden de wa-
pens nog bij zich. Een Duitser is er gesneuveld en die 
andere ontsnapte omdat van die andere ‘Rus’ het wa-
pen weigerde. En toen kwam meester de Vries, die als 
de bliksem de weg ging schoonmaken, want er lag een 
flinke plas bloed, en de vlag weghalen.

Het huis was dus vrij en na die vijf oorlogsjaren kon-
den we met het hele gezin eindelijk terug, en op wat 
glasschade na, heeft het huis met al die beschietingen 
in Eierland, geen verdere schade opgelopen. Voor glas 
ging vader naar Piet Roeper aan Den Burg, die was 
schilder, en getrouwd met een nicht van me. Maar die 
had ook gien stukkie glas meer. Vader naar een schil-
der in Den Helder. ‘Kom voor glas?’ seit mien vader. 
‘Wat is dat?’ zei die man. ‘Nou, dat weet je best,’ seit 
vader, ‘je bent schilder, dus je weet heel goed wat glas 
is. Maar weet de schilder wat spek is?’ vroeg vader 
aan hem. En hij haalde een stuk spek tevoorschijn. 
Nou, vader kon meteen mee naar achter voor glas.”

Georgiërs
“Maar toen we nog in dat hokkie in Eierland zaten, 
kwamen er ’s avonds vier van die Georgiërs voor de 
gezelligheid bij ons, ze zouden ons Russisch leren, nou 
daar kwam niks van terecht. Maar met die opstand, en 
dat het weer wat begon te luwen kwamen ze alle vier 
terug, ze hadden het alle overleefd, en toen seit va-
der: ‘Hoe ken dat nou, want ja, het was toch allemaal 
doodschoten, en jullie dan?’ Hoe ze het uutleidt hee-
wwe weet ik niet, maar afijn, hij maakte vader duide-
lijk, dat ze tussen de lijken waren gaan legge. De Duit-
sers liepen erbij langs, ‘o dat benne de gesneuvelde’, 
maar daar zaten dus levenden tussen. Je moet toch 
wel verschrikkelijk hard wezen. Maar goed, zo hebben 
ze het overleefd, en die vier hebben we een poos in 
de kost gehad.”

Wordt vervolgd

Irene Zegers.
Foto bouwtekening: Fam. H. de Ridder.
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’t Is òl puur so’n tiêdje leeje dòt Aaf fertelde dòt 
se ’n weekie na d’r oudtante Baafie gaan sow in 
Worremetuut. ’t Ouwe mêns wòs héél olliênderig 
en déérom kwamme de tantesègers omstebeurt 
bee heur op te pòsse. Tante wòs déér maar wòt 
bliêd mee. De òfgelope week wòs Knelie fan ome 
Jaap d’r weest en Aaf fond dòt ’t nou welderes tiêd 
wier dòt see ok ging op te pòsse. ’t Belanrijkste 
wòs dòt tante niet olliênderig wòs. Dus ging Aaf ‘n 
week ’t huushouwe bee heur doên én foor gezels-
kapsdame speule. Same boeskippe doên en same 
overlegge wòt ‘r ollegaar deen worre most in heur 
huussie. Ze wòs toch niet foor niks na deuze tante 
fernoemd? En netuurlijk gezellig klesse met me-
kaar.

Daags nadòt Aaf dòt òllegar ferteld hòd brocht 
ome Rumpie heur na de bóót fòn elleve.
‘t Wòs maar wòt freemd dòt Aaf d’r niet meer wòs. 
Neeltje liep dòn ok puur bee d’r stéért om. Zonder 
Aaf hòd ze ‘n deel fòn de dag niks te doên!

Fòn òrremoêd liende se ’n boek fòn tante Annie 
uut de Burreg. Dat boek hiette : DE RIJN.
Eerst hòd se d’r maar ’n swéér hóófd in, maar ’t 
wier steeds leuker om te leze. Doe ze over de hal-
left wòs kwam d’r ‘n serie op ‘t “bóze óóg” over 
dòt boek. Nou dòt fond se merakels prachtig. 
Se kreeg te siên wòt se leze hòd. Doe Aaf langer 
wegbleef dòn se seit hòd, ging ze maar d’rs kie-
ke bee d’r huussie. Controlere of òlles nag goed 
wòs. ’t Hòd deuze nacht puur stormt en je weet 
maar nooit. Doe sag se ’t ôl. De gerdiene ware hòl-
lef dicht. Guster nag niet! Fòn òlles skoot deur d’r 
hóófd * sow d’r inbroke wese. * sowe d’r freemde 
mênse insitte: * sowe dòt assielsoekers weze ken-
ne? * sowe se d ‘r meubeltjes verkocht hèèwe in 
De Koog? * moe’k de pliessie bellen? Ze liep na de 
foordeur en ... ja, de deur wòs los.

Se skraapte ôl heur moed bee mekaar en ging 
sluup-sluup na binne, dee héél langzaam de deur 
fòn de kamer open en ... déér lag een klein siek 
feugeltje in de róókstoel.

‘Aaf, wòt sie je d’r uut?
Wòt is d‘r loos?
Wòt is d’r beurd?
Hèèw je òl wòt ete hòd?
Wil je koffie?’

Ssssst, onderbrak Aaf òl dòt drokke gepraat fòn 
Neeltje. Sssssst, niet zó luud, ‘k hèèw pien in me 
kop. En praat wòt sachter, je liekt wel een viswijf.’
Aaf skoot in de lach.
‘n Skorre lach vermengd met wòt gehoest en ge-
proest maar d’r ógies lachte vrolijk na Neel.
‘Och skòt fòn me, ik ben ereguster verom komme 
met de leste bóót. Maar ik wòs ferkouwe, snotterig 
en krocherig en zo. Ik ben te bêd krope.
Ik had nag genog ete in huus.
Ik docht, ik siek ’t nag wel effe uut in iên of twie 
nachies. ‘t Is gewoon ‘n ferkouwenis.
Néé, néé, gien Corona
In de week dòt ‘k bee tante wòs heb heur huusòrs 
ons ‘n test òfnome. Wee benne beiegaar negatief!!
Ik ben dus ôllien maar ferkouwe.’
Neeltje nam òlles in ógeskouw en sei doe: ‘Aaf, jee 
gaat eerst maar d’rs onder de does. Dòn trek je 
wòt gnappe klere òn. In de tussetiêd ken ik òlles 
òn kant make. Fòndaag ete we hier; je lust toch 
wel slippies?’

Aaf d’r óógies begonne te glimme. Doe fertelde se 
fòn tante Baafie en dòt ‘t heur goed ging. Aaf hòd 
‘n ferkouwenis oplópe doe se zonder jòs bute lópe 
ging met tante, twielt heur rolstoel duwend.
‘t Wòs frisser dòn se docht hòd en weer verom in 
huus sting se te skubbere in d’r tuug fòn de koud.
‘In de nacht wier ‘t ôl snot en kwiel en daags d’r 
na hod ik nog puur wòt tiêd nódig om ‘n are nicht 
te strikke foor de oppòs.. Deerom kwam ik met de 
leste bóót. Ik hòd òn de overkònt òl ‘n taxi regeld. 
Ome Rumpie wow ik zó laat niet meer late reeje.’
De évend wier gezellig en fééstig. Ach lieve skòt, 
riep Aaf terwijl ze heur fingers òflikte, wòt sow ik 
toch zonder jow beginne moete,

NEELTJE?

Oppòsse
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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



Helaas is er nog steeds geen Al-
zheimer Café in De Buureton. Wat 
er wél is: de nieuwsbrief Famili-
as, die staat weer vol nieuwtjes, 
tips en wetenswaardigheden over 
dementie. Deze nieuwsbrief kan 
digitaal worden doorgestuurd òf 
in geprinte vorm per post worden 
toegestuurd aan belangstellenden.

Voor de Tesselaars is er een ontroe-
rende en herkenbare bijdrage van 
Margreet Berndsen over Joop en 
Ina Kramer. Wat overkomt mensen, 
waarvan de partner is opgenomen 
in een zorginstelling tijdens en na 
de lockdown? Veel zorgen, maar 
ook de veerkracht om van kleine 
dingen en elkaar te genieten. Veel 
vragen en twijfels, hoe vier je een 
60-jarig huwelijk? De angst voor 
een tweede Corona-golf, ten tijde 
van het gesprek. Inmiddels is de 
situatie alweer achterhaald en be-
vinden we ons helaas midden in de 
tweede golf en een gedeeltelijke 
lockdown. Wederom wordt er een 
groot appèl gedaan op iedereen. Er 
is veel informatie, kennis over Co-
rona, we horen, zien en lezen ner-
gens anders meer over. Er is sprake 
van voortschrijdend inzicht, zo dra-
gen we nu mondkapjes, dat is het 
nieuwe normaal geworden. Geluk-
kig gaat er veel wèl door: thuiszorg 
en dagbestedingen, natuurlijk met 
inachtneming van de huidige aan-
gepaste Corona-regels. Het groeps-
aanbod van Geriant en Alzheimer 
Nederland is vanaf begin november 
tijdelijk gestopt. Wederom gooit 
Corona roet in het eten.

Waar iedereen naar uitkijkt, het 
veelbesproken vaccin, dat laat nog 
op zich wachten. Geduld, geduld 
en nog eens geduld. Een psycho-
loog op tv gaf de tip ‘denk aan de 
toekomst’, een andere tijd zonder 
corona, waarin we terugkijken op 
de voorbije periode. Dat relativeert. 
Makkelijker gezegd dan gedaan. Er 
werd aangegeven dat veel men-
sen, een meerderheid, deze perio-

de als onzeker, belastend en onvrij 
ervaart, wat het ook is. Echter er is 
ook een aanzienlijke groep die zich 
er prettig bij voelt, beter dan voor-
heen. Tja, zo blijft het natuurlijk. Ik 
spreek veel mensen die zeggen ‘we 
moeten het ermee doen, het is niet 
anders…. en er maar het beste van 
maken’. De ouderen onder ons die 

barre tijden hebben meegemaakt, 
oorlogsjaren en armoede, vinden 
het nog wel meevallen, alles is be-
trekkelijk. Er zijn ook positieve ont-
wikkelingen, namelijk de start van 
het project van Jolanda van Tunen 
en Miranda Schraag: het huis van 
tante Jans. De eerste bewoners zijn 
verhuisd naar De Tuunen en naar 
verluidt zit de stemming er goed in! 
Nu de dagen korter worden blijft de 
uitdaging om toch zoveel mogelijk 
– voor zover de situatie het toelaat 
– net als Joop Kramer, zoals u in de 
mantelzorgnieuwsbrief kunt lezen, 
een wandeling of een fietstochtje 
te maken. Daar knapt iedereen van 
op.

Verder wil de vrijwilligersgroep van 
het Alzheimer Café u wijzen op de 
mogelijkheid om gebruik te maken 
van de dementheek: een uitgebrei-

de collectie boeken en DVD’s, die u 
gratis kunt lenen. Er is een lijst met 
titels beschikbaar, kan via e-mail of 
uitgeprint per post worden toege-
stuurd, zodat u rustig kunt bekijken 
wat het aanbod is.

Er zijn ook , huisdieren’ te leen, 
geen échte hond of kat, maar toch 
aaibaar en rustgevend voor mensen 
met dementie. Tevens hebben we 
speciale klokken beschikbaar, waar-
op dag, datum en tijd duidelijk is af 
te lezen. Deze zijn bedoeld om uit 
te proberen en als het goed werkt 
eventueel zelf aan te schaffen. Deze 
klokken zijn vrij prijzig en door het 
eerst uit te testen is een miskoop te 
voorkomen. Een kleine greep uit de 
dementheek:

‘Hardverwarrend’, een authentiek 
verslag van beginnende dementie, 
eerlijk, informatief, direct en met 
humor. De schrijver Henk Lang-
broek is docent informatica: ‘Zo heb 
je niets, zo heb je iets’. Toen het 
Henk 2,5 jaar geleden niet lukte een 
goed lijkende handtekening onder 
een energiecontract te zetten, bleek 
dat hij een rode vlag had gemist. Er 
volgden daarna nog vele kleine on-
effenheden, die hij niet had herkend 
en onderkend. Inmiddels diverse 
boeken en verhalen over demen-
tie verder had hij over deze kleine 
maar wel belangrijke signalen niets 
gelezen. In dit boek zijn ze niet te 
missen en maakt het dit boek uniek 
en herkenbaar.

‘Mag ik gaan? Leven en sterven met 
dementie’. Huisarts Constance de 
Vries en kunstenaar Herman van 
Hoogdalem keken en luisterden. Zij 
als behandelend arts, hij als inter-
viewer/portrettist. Zeven mensen 
met dementie, die hebben geko-
zen voor euthanasie, ze weten het 
zeker, maar de werkelijkheid blijkt 
soms weerbarstig. Samen met hun 
geliefden worstelen ze met dilem-
ma’s als: ‘wanneer is het moment 
dat ik niet meer verder wil, hoe zorg 

Nieuws van het Alzheimer Café



ik dat ik niet te laat ben, mag ik dit 
mijn partner en familie wel aan-
doen?’ Hoe het leven eindigt, of en 
wanneer voor euthanasie gekozen 
wordt, is voor iedereen verschillend.

‘Het hart wordt niet dement’, hand-
boek voor naasten van mensen met 
dementie. Huub Buijssen legt in dit 
boek uit hoe de persoon met demen-
tie ermee worstelt dat hij de grip op 
zijn leven steeds meer verliest. Tege-
lijkertijd laat Buijssen zien dat tijdens 
het ziekteproces niet alles verloren 
gaat maar dat belangrijke menselij-
ke eigenschappen, zoals gevoelens 
en verlangens behouden blijven. De 
auteur laat zien dat de juiste kennis 
van wat niet verloren gaat, de sleutel 
vormt voor het behoud van contact 
en een prettige omgang.

‘Away from her’, een speelfilm over 
een echtpaar op leeftijd, Grant en 
Fiona. Ze zijn vele jaren getrouwd 
en leiden een comfortabel leven op 
het platteland. Tot Fiona problemen 
krijgt met haar geheugen en blijkt 
Alzheimer te hebben. Een buitenge-
woon indrukwekkende film.
‘Amour’, een ouder echtpaar Anne 
en George hebben een volwassen 
dochter en wonen in Parijs. Hun 

passie voor muziek speelt nog altijd 
een hoofdrol in hun leven tot Anne 
een herseninfarct krijgt. Er breekt 
een nieuwe fase in hun leven aan. 
George verzorgt haar met al zijn 
kracht en liefde, maar kan niet voor-
komen dat ze verder van hem weg-
glijdt en raakt zelf ook steeds meer 
in een isolement.
Er zijn boeken en Dvd’s beschik-
baar voor allerlei doelgroepen van 
kleinkinderen, partners en naaste 
familieleden tot vrijwilligers, zorg-
medewerkers en andere geïnteres-
seerden. Educatieve boeken, erva-
ringsverhalen en romans. Films van 
vroeger, Dorus, De Jantjes, Fanfare, 
André Rieu, Nederland van toen van 
1900 tot 1960, koningshuis, Poets, 
Op hoop van zegen, Onedin Line en 

Life/Earth diverse natuurfilms. Ver-
der een aquarium, haardvuur en 
volière met of zonder begeleidend 
geluid/muziek, heerlijk om bij weg 
te mijmeren. Kortom voor elk wat 
wils.

De vrijwilligersgroep van het Alzhei-
mer Café hoopt dat mensen met ge-
heugenproblemen en hun naasten 
ons weten te vinden. Dat kan door 
een mail te sturen of te bellen naar 
Liesbeth Rijk, 06 22811573/ l.rijk@
geriant.nl of Reinalda Slagter, 06 
57622753/r.slagter@geriant.nl.

Blijf gezond en zorg goed voor uzelf 
en elkaar!

Liesbeth Rijk

  

Bij de woning van Dirk & Dirk (Dirk 
Koning en Dirk Rozeboom) in De 
Koog klonk op de vroege morgen 
een onbekend flapperend en krij-
send geluid vanaf het achterplaats-
je. Polshoogte nemend via de ach-
terdeur zagen ze een grote zware 
vogel (een aalscholver) die hopeloze 
pogingen ondernam om ‘op de vleu-
gels’ te komen. Achter de schutting 

zagen ze het dier een verloren strijd 
leveren. ‘Die moet naar de opvang 
van Ecomare’ was de gedachte van 
de mannen. Met vereende krachten 
werd de achtervolging bij de voor-
malige pottenbakkerij ingezet. Na 
het nodige spektakel had men het 
spartelende, gevederde slachtoffer 
knel bij de schutting. Maar ja: wie 
pakt hem nu op en hoe verder? Na-
dat de aalscholver in de houtgreep 
was genomen, volgde een wel heel 
onverwachte ontknoping. Het dier 
braakte van de stress van het op-
pakken, een enorme hoeveelheid 
goudvissen uit, die hij blijkbaar 
net uit de vijver in de tuin had op-

gevist. De aalscholver was gewoon 
topzwaar van zijn zwelgpartij. Hij 
had zich zo vol gevreten dat hij niet 
meer opstijgen kon. Nadat de feest-
maaltijd was uitgebraakt, sloeg de 
aalscholver spontaan de vleugels uit 
om het luchtruim te kiezen, wat nu 
wel lukte. Dirk en Dirk hadden het 
nakijken. Ook waar het de goud-
vissen betrof. Feugelleed, op ons 
zo beroemde vogeleiland Texel, zit 
soms in een wel heel onverwacht 
hoekie.

Ingeleverd voor de verhalenvertel-
middag 2012 van het Texelfonds 
door Bert Koning

‘Feugelleed’



Op de trap: 
Wim Keijser,
Joop v.d. Kerkhof,
Kees Bruin,
Arie Wonder,
Joop Kramer,
Leen Heerschap,
Max Veldstra en
Jan Zuidewind.

Links staande:
Piet den Brave-buschauffeur,
Meester van Moort en
Gerard Zoetelief.

Daarvoor staan: 
Martine Fehrman,
Jan Geus,
Jaap Mosk,
Hillie Berkenbosch,
René Witte,
Tinie Dros,
Jennie Bakker,
Martin Eelman,
Martha Vonk,
Suze van der Kooi,
meester Broere en
Nel Bakker

en vooraan: 
Tineke Brommersma,
Klazien van der Struys en
Marietje Koning.

4e klas OLS Den Burg op schoolreis naar Schiphol in 1947

In Leef-Tijd 2020-5 kon het bestuur 
van Seniorenvereniging Texel op de 
valreep via een ‘nagekomen mede-
deling’ de leden uitnodigen voor 
een tocht met de Jan Plezier op 22 
oktober 2020.

Op 13 oktober jl. scherpte het ka-
binet tijdens de persconferentie de 
coronamaatregelen aan. Dit was 
voor de familie Dros de reden, om 
het aan de vereniging gedane aan-
bod voor de Corona-vrije tocht met 
de Jan Plezier in heroverweging te 
nemen.

Ze zijn daarbij tot de conclusie ge-
komen dat ze, in verband met de 
tweede golf van de pandemie, lie-
ver uitwijken naar een later tijdstip.
Er hadden zich voldoende deel-
nemers voor de tocht opgegeven. 
Het bestuur heeft hen telefonisch 
van de laatste ontwikkelingen op 

de hoogte gesteld. Wanneer het 
bestuur de tocht in de loop van 
2021 kan organiseren hoeven de 
leden, die zich al voor deze tocht 
hebben opgegeven, zich niet voor 
de tweede maal aan te melden. 
Het bestuur zal dan eerst inventa-
riseren, of men nog interesse voor 
deze tocht heeft. Vallen er geïnte-
resseerden af, dan kan in de ver-
melding in Leef-Tijd volstaan wor-
den met de mededeling, dat er een 
tweede poging wordt ondernomen 
en dat er door afzeggingen nog eni-
ge plaatsen zijn opengevallen.

Guusje Witte

De tocht met de Jan Plezier werd helaas geannuleerd



Eigen financiële bijdrage bij activiteiten
In verband met de Corona-maatregelen kon Senioren-
vereniging Texel in 2020 weinig activiteiten ontplooien. 
Het bestuur van de vereniging heeft daarom besloten 
om voor activiteiten, die in 2021 georganiseerd kunnen 
worden, de eigen bijdrage van leden tot het uiterste mi-
nimum te beperken. Dit kan zelfs betekenen, dat leden 
in 2021 aan meerdere activiteiten deel zullen kunnen 
nemen, zonder dat daar een eigen financiële bijdrage 
voor zal worden gevraagd.

Lezing ‘In en om Oranje’s troon’ geannuleerd
Op 27 oktober jl. had Seniorenvereniging de door drs. 
Boon te verzorgen lezing ‘In en om Oranje’s troon’ in 
dorpshuis de Wielewaal gepland. Op 7 oktober moest 
het bestuur van de vereniging helaas constateren, dat 
deze lezing in verband met de geringe animo geannu-
leerd diende te worden.

Leren bridgen
De beste manier om te leren bridgen is met de kaarten 
in je handen. En kijken bij andere bridgetafels, hoe daar 
geboden en gespeeld wordt. In deze Corona-tijd met af-
stand houden is dat niet mogelijk. Als we in de loop van 
volgend jaar weer bij elkaar kunnen komen zal Cobie 
Bremer weer een cursus voor beginners geven van sep. 
2021 t/m maart 2022, waarschijnlijk op donderdagmid-
dag in De Buureton. Maar voor wie met plezier achter 
de computer zit is er op bridgegebied veel te leren en 
te beleven. Er is ook een complete e-mail-cursus van 
de Nederlandse Bridge Bond: ga naar www.bridgeser-
vice.nl en kies dan de cursus voor beginners. Bridgen op 
Texel kan bij BC Texel Alert: 4043.bridge.nl.

Vrijwilligersmiddag Seniorenvereniging
Jaarlijks verzorgt Seniorenvereniging Texel een bijeen-
komst voor de vrijwilligers. Na het ontstaan van de 
vereniging zette men bij de voormalige ANBO afdeling 
Texel bestaande traditie voort om dit na het kerstdi-
ner te organiseren. Vanaf januari 2019 organiseert de 
vereniging hiervoor een aparte middag. Door de Coro-
na-maatregelen kon de vereniging slechts heel beperkt 
een beroep doen op de vrijwilligers, maar ze worden 
uiteraard niet vergeten. Alle vrijwilligers van de vereni-
ging krijgen persoonlijk een uitnodiging voor deze mid-
dag die, behoudens strengere Corona-maatregelen, in 
januari 2021 is gepland.

Winkelen voor kwetsbare groepen op Texel
Voor ouderen en kwetsbare groep mensen op Texel is 
er kopen op afspraak, mensen kunnen bellen naar deel-
nemende ondernemers en dan een afspraak maken om 
te winkelen, begeleiding mag mee. U kunt uw wensen 
vooraf kenbaar maken, indien u die heeft. Wat betreft 

de supermarkten; Jumbo heeft een uurtje van 7 tot 8, 
is dat te vroeg dan heeft Jumbo daarvoor een top alter-
natief wat winkelen vóór ouderen en kwetsbaren be-
treft. U kunt bellen en een tijd afspreken, dat u komt 
boodschappen doen. Dan krijgt u een persoonlijke win-
kelmedewerker, die u behulpzaamheid is en anderen op 
afstand houdt zodat u prettig kunt winkelen, een mond-
kapje wordt door medewerker gedragen.

Deze afspraak geldt voor zowel Den Burg als De Koog. 
Op de Facebook pagina winkelen voor de kwetsbare 
groep mensen op Texel vindt u de deelnemende onder-
nemers en eventuele andere mededelingen.

Seniorenreis 2021
Zoals u in Leef-Tijd 2020-4 hebt kunnen lezen, hebben 
we een optie genomen op een 8 daagse reis naar Oos-
tende in België. De datum is van 30 mei t/m 6 juni 2021. 
We verblijven daar in hotel Royal Astrid. Dit hotel ligt 
op loopafstand van de boulevard. We maken elke dag 
een leuk uitstapje en ook een boottochtje over de rivier 
de IJzer. We hebben nog enkele kamers vrij. Lijkt het u 
leuk om met deze reis mee te gaan, dan kunt u zich nog 
opgeven bij Guusje Witte: telefoon 0222 314171/06 
44818097. U krijgt na aanmelding te zijner tijd een in-
schrijfformulier en een reisprogramma van ons.

Nieuw e-mail account voor het inzenden van kopij
Zoals elders in dit blad vermeld hebben Texels Welzijn 
en Seniorenvereniging Texel een ‘back-up plan’ opge-
steld, zodat het team van Leef-Tijd bij ziekte en derge-
lijke voor iedere functie in ieder geval één vervangende 
functionaris achter de hand heeft. Tijdens het opstellen 
van het ‘back-up plan’ kwam er nog een detail boven 
water, dat verbetering behoefde. Het huidige account 
voor het inzenden van kopij komt persoonlijk bij de hui-
dige eindredacteur binnen. Mocht hij ziek worden, dan 
kan niemand er op dat moment meer bij. Daarom heeft 
het team van Leef-Tijd voor het inzenden van kopij een 
nieuw e-mailaccount geopend, namelijk:

leeftijd.texelswelzijn@seniorenverenigingtexel.nl

Vanuit dit account wordt de ontvangen kopij op dit 
moment automatisch minimaal naar twee andere 
e-mailaccounts binnen de organisatie doorgestuurd. 
Wilt u er zeker van zijn dat uw bijdrage aan Leef-Tijd 
niet tussen de wal en het schip valt, dan dient u kopij 
vanaf Leef-Tijd 2021-1 uitsluitend via het nieuw ge-
opende e-mailaccount in te dienen.

De diverse mededelingen werden achtereenvolgens in-
gediend door: Guusje Witte (2), Jan Meijer, José Huis-
man, Carola Zijm, de Reiscommissie en Willem Vlas.

Korte mededelingen
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Redactie
Peter Bakker, Cobie Daalder, Kees Dekkers, Henk Snij-
ders en Guusje Witte.

Leef-Tijd 2020-6 kwam tot stand door bundeling van 
redactionele bijdragen en aanvullende kopij van:
Familie Binsbergen, Trijnie Boon, Simon Dros, Hennie 
Huisman, José Huisman, Carel van der Meer, Jan Meijer, 
Seniorenvereniging Noorder-Koggenland, Liesbeth Rijk, 
Ria Visch, Jaap Vlaming, Willem Vlas, Riny Wielinga, 
Marianne Witte, Irene Zegers, C. Zevenhoven-Kuip, Ca-
rola Zijm, ‘Neeltje’ en informatie van internet.

Vormgeving opmaak en tekstcorrectie:
Vormgeving en opmaak; Marianne Dapper, Rob Dapper 
en Willem Vlas (coördinator)
Tekstcorrectie; Lina Bruijn en Els Whyte

Puzzel en opmaak voorpagina
Annie van der Heide

Foto voorpagina + fotobewerking
Peter Ampt

Eindredactie
Willem Vlas

Distributie
Cobie Daalder, telefoon 312696 en Truus Zoetelief,
telefoon 312890

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

Websites
www.texelswelzijn.nl
www.seniorenverenigingtexel.nl

Leef-Tijd is een uitgave van
Texels Welzijn en Seniorenvereniging Texel; uitvoering 
drukwerk Mediabureau Langeveld & de Rooy.

Oplage: 2.500 stuks; verschijnt 6 maal per jaar.
Inzenden van kopij voor de volgende Leef-Tijd graag 
voor 30 december 2020 naar:
redactie.texelswelzijn@seniorenverenigingtexel.nl

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

kwetsbare groepen binnen onze samenleving, dáár gaan 

wij voor! Vanuit die gedachte ondersteunt Samen één 

Texel projecten op het gebied van zorg en welzijn.

Zoals de inrichting van een gezamenlijk huis voor het 

huis van Tante Jans en Novalishoeve in buurtschap de 

Tuunen, de bouw van nieuwe zorgappartementen aan 

de Gasthuisstraat, kunstlessen voor leerlingen van de  

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

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

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

Texel te bevorderen.  

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

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

beginnen wij niets. 

Wilt u meer weten over de Stichting 

Samen één Texel of een donatie geven? 

Wij gaan graag in gesprek met u over de 

mogelijk heden. 

Kijk op onze website  

www.sameneentexel.nl of bel met  

Arjen Boerhorst (voorzitter),  

telefoonnr. of 310513 of 06 2323 1795. 

• Zorgappartementen Gasthuisstraat

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


