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AAN- EN VERKOOP
ONROEREND GOED

HUUR EN VERHUUR

TAXATIES EN ADVIEZEN

KOGERSTRAAT 57, 1791 EP DEN BURG  •  INFO@TEXELVASTGOED.NL • TEL.: 0222 - 313025 • WWW.TEXELVASTGOED.NL

Overweegt u de verkoop van uw huis, 
belt u ons gerust voor een vrijblijvend gesprek.
Wellicht kunnen wij u verder helpen.

Bar/Zaalverhuur/Snackbar

Info 0619749159

Parkstraat 3, Den Burg
T: 0222-312 246

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

Sta op stoelen die optimaal 
zitcomfort combineren met 

een technisch perfecte 
en veilige sta-op-functie.

  

 

 

 

 

 

 

Lokale producten uit een ambachtelijk keuken… 
 
Karin van Dompselaar en René Remmers        
info@topido.nl  www.topido.nl  
Kikkertstraat 23 1795AA    De Cocksdorp     0222 316227 
 
 
 

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

www.vanderlindefietsen.nl

RUIM ASSORTIMENT ELEKTRISCHE FIETSEN!

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

Souvenirs, wooninspiratie & kleding

Firma Graaf wordt

Nieuwe naam, ouderwets winkelplezier bij Pier 53 aan de Postweg!
Ma t/m za 9 - 18 uur / Zo 11 - 17 uur • Postweg 215 De Cocksdorp • 0222-316243
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Gezellig, gratis en gezond
Weetje #42: Het behalen van je dagelijkse Ommetje-doel 
zorgt voor een toestroom van dopamine. Dit is een stof 
die hoort bij het beloningssysteem van je hersenen. Wan-
neer je een doel behaalt, zal je dopamine stijgen. Dit 
geeft energie en een goed gevoel.

Ik vertel enthousiast aan een vriendin hoeveel lol ik heb 
met een nieuwe app op mijn mobiel. Zij reageert ont-
nuchterend: ‘Die irritante professor? Hij is zo obsessief en 
dwangmatig. Hersenweetjes? Punten verdienen? Elke dag 
twintig minuten? Daar heb je hem toch niet voor nodig?’ 
Klopt, maar mijn lekkere dagelijkse loopje is gewoon ge-
zelliger met de Ommetje-app. Die weet precies hoe mijn 
beloningssysteem werkt en ik voel de dopamine mijn her-
senen instromen als ik weer punten verdien. Een zilveren 
doorzettingsbadge, hoera! Een robijnen Vroege Vogel me-
daille, yes! Twee punten erbij voor delen op sociale me-
dia, doen! En het werkt, want meerdere leeftijdgenoten 
hebben de app al gedownload en vertellen hoe fanatiek 
ze ermee wandelen. Alles voor een digitaal compliment: 
‘Wat ben jij gezond bezig!’ 
Als ik er na een wandeling achter kom dat de app niet aan 
stond, loop ik een extra rondje om mijn dagelijkse reeks 
niet te onderbreken. Scheelt weer een trofee.
De vriendin zegt het niet, maar ze vindt die app kinder-
achtig.
Het doet me denken aan de Tamagotchi rage van de jaren 
negentig. Mijn tienerdochter had ook zo’n virtueel huis-
diertje in de vorm van een plastic ei met een LCD scherm-
pje. Als je goed voor hem zorgde ontwikkelde hij zich van 
baby tot een volwassen wezentje. Best gezellig, maar als 
je hem geen eten gaf, of vergat het licht uit te doen als hij 
moest slapen, begon hij te piepen. Negeerde je zijn ge-
piep, dan legde hij het loodje. Dus als dochterlief op school 

zat moest ik de Tamagotchi behoeden voor een vroegtijdi-
ge dood. Door op de piepkleine knopjes te drukken gaf ik 
hem medicijnen of beloonde hem voor goed gedrag. Je 
zag hem meteen opbloeien. Destijds wist ik nog niets van 
dopamine, maar ik werd ontzettend blij van dat ei. 

Weetje #28: Wandelen is goed voor je humeur! Door be-
weging komen er bepaalde stoffen vrij in de hersenen, 
zoals serotonine. Serotonine wordt ook wel het geluk-
shormoon genoemd, omdat het voor een goede stem-
ming zorgt. 

Ik zeg tegen de vriendin: ‘Wat jij ziet als irritant, obsessief 
en dwangmatig, zie ik juist als aanstekelijk, enthousiast en 
energiek. Erik Scherder is een man met een positieve mis-
sie!’ 
Het leuke van levenslange vriendschap is dat we hartelijk 
kunnen lachen om onze verschillen.
Tot de rage voorbij is wandel ik met kinderlijk genoegen 
weetjes en punten bij elkaar. Gezellig, gratis en gezond.

Marianne Witte 

www.hersenstichting.nl/ommetje

De foto van de vorige voorpagina van Leef-Tijd heeft aardig 
wat geld opgeleverd ten bate van de voedselbank. 

De foto van deze voorpagina wordt afgedrukt op het formaat 
30 x 20 cm op aluminium en een ophangsysteem wordt erbij 
geleverd.

De kosten zijn ook nu weer € 35,00. Na aftrek van de drukkosten 
gaat de winst weer naar de Voedselbank.

Wilt u hem kopen? Bel dan Peter Ampt: tel. 314259.

Peter Ampt

Verkoop foto voorblad Leef-Tijd  
ten bate van Voedselbank
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Mijn kleine terugblik op de ver-
leden tijd is bij mij opgekomen 
door het einde van de band Gol-
den Earring en dat alles door een 
slopende ziekte van George Kooy-
mans. Een band die sinds 1961 
actief was en tot grote hoogte is 
gestegen. Twee jaar terug gaven 
ze een geweldig concert in Den 
Helder waarbij het mij opviel met 
hoeveel energie zij bijna twee uur 
op het podium stonden.

Ik denk daarbij terug aan 1968 
toen ik met zeven vrienden voor 
het eerst naar Texel ging om daar 

een week vakantie te houden. We 
gingen met twee kevertjes rich-
ting het eiland, vol met koffers 
waardoor wij, beter gezegd die 
op de achterbank zaten, nauwe-
lijks ruimte hadden om te ade-
men. Het was warm weer op de 
dag van vertrek, dus de lezer van 
dit blad zal zich in kunnen denken 
wat ‘een helse rit’ dat was.

Vooral na Alkmaar gepasseerd te 
hebben was de tocht zwaar, waar-
bij wij het idee hadden dat we 
op de Noordkaaproute zaten. Er 
kwam, zo leek het voor ons, geen 

einde aan de reis. Toch bereikten 
we de veerhaven richting Texel en 
tot onze vreugde was de wachttijd 
vier uur. Dat hoorde bij de reis naar 
Texel en menigeen was teleurge-
steld wanneer men maar heel even 
moest wachten. Het genot zat hem 
in het buiten staan, hangend tegen 
de auto en een praatje makend met 
velen die ook stonden te wachten.

Onze verblijfplaats was de jeugd-
herberg aan de Pontweg en verder 
dan Den Burg en De Koog kwamen 
we niet. Vooral Sarasani was voor 
ons ‘het einde’. Avond aan avond 

Herinneringen aan Texel
Waar blijft de tijd, gevleugelde woorden, vooral voor ons, lezers van Leef-Tijd.



 

 




 

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

AANGEPASTE ERGONOMISCHE KEUKENS
WIJ DENKEN 
GRAAG MEE 
VOOR EEN 

KEUKEN OP 
MAAT!  

info@keukencentrumtexel.nl   www.keukencentrumtexel.nl

IJsdijk 11 Oudeschild
Tel. 0222 313809 
www.tatenhovetexel.nl

aannemingsbedrijf
TATENHOVE BV

Aanleg en onderhoud van tuinen
Grond-, weg- en straatwerk

Cubby & the Blizzards



5

waren we aanwezig en waren daar 
getuige van het optreden van Cuby 
& the Blizzards, maar ook van 
André van Duin, toen een jonge 
roodharige spring in het veld die 
een bandparodie-act had, waarbij 
hij met zijn elastieken benen en 
grappige mimiek playbackte op 
een reeks fragmenten uit bekende 
conferences, rock-en-roll muziek 
en Hollandse hits die hij aan elkaar 
monteerde. Hij trad als eerste op 
en daarna volgde de band. Toch 
een leuke herinnering aan hem nu 
hij zo beroemd is geworden.

In mijn belevenis, en daarbij komt 
de Golden Earrings (toen nog met 
een s) ter sprake, konden de aan-
wezigen in Sarasani aan het einde 

van de avond kiezen welke band 
er de andere avond zou optreden: 
de Golden Earrings of Cuby & the 
Blizzards. Het is echter 53 jaar ge-
leden en het kan zijn dat mijn her-
innering op dit gebied niet juist is 
(graag opheldering van diegenen 
die in die tijd Sarasani bezochten).
Er werd uiteraard volop gedanst 
en mijn vrienden stapten op meis-
jes af met de vraag of zij wilden 
dansen. Bij een afwijzing ging men 
vrolijk naar een ander toe met de-
zelfde vraag en na enige tijd ston-
den ze, ieder met een meisje, op 
de dansvloer. Ik echter niet, want 
ik wilde geen blauwtje lopen (dat 
was mijn eer te na), dus stond ik 
aan de kant. Gelukkig kwam op de 
tweede avond een mooi meisje 

naar mij toe om mij uit te nodigen 
om te dansen en dat betekende 
dat ik voor de rest van de week 
een leuk vriendinnetje had.
Al typende vraag ik me af hoe 
haar verdere leven is verlopen en 
mocht zij nog leven, dan is zij nu 
ook in de zeventig. Dat ‘mocht zij 
nog leven’ komt voort uit het feit 
dat van mijn zeven vrienden er al 
twee zijn overleden.

Het was een prachtige week op 
Texel en ik kon toen niet vermoe-
den dat dit eiland mijn thuis zou 
worden. Toen ik mijn vrouw Marij-
cke ontmoette, een echte Texelse, 
moest ik haar tot mijn schande be-
kennen dat ik nog nooit van Oos-
terend, haar geboortedorp, had 
gehoord. Zoals eerder vermeld wa-
ren er voor mij en mijn vrienden 
maar twee dorpen op het eiland, 
Den Burg en De Koog.
Na het einde van de vakantieweek 
vertrokken we weer naar Leer-
dam, onze woonplaats. Het wach-
ten bij de boot beviel ons nu heel 
wat minder, maar daar tegenover 
stond het feit dat de afstand Den 
Helder - Alkmaar ons heel wat 
minder leek dan de heenreis.

Zo is Texel in mijn leven gekomen, 
als vakantie-eiland en als woon-
plaats. Wat kan je je mooier wen-
sen?

Henk Snijders
Foto’s: archief Rein Stam

Hoe krijg ik Leef-Tijd in de bus?
Leef-Tijd wordt in een oplage van 2500 exemplaren 
iedere twee maanden gratis op Texel verspreid.
Bent u 55+ jaar en krijgt u het blad nog niet in de bus? 
Laat het ons weten, vanaf de eerstvolgende editie valt 
de Leef-Tijd dan bij u op de mat. Een telefoontje of 
e-mail naar Texels Welzijn is voldoende: 
tel. 312696 - welzijn@texelswelzijn.nl 
Leden van Seniorenvereniging Texel krijgen Leef-Tijd 
op basis van hun lidmaatschap automatisch in de bus. 

Golden Earrings
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In 1969 werd Marian verliefd op Wil Huizinga. Die 
was niet katholiek en daar werd toen door sommi-
gen nog vreemd tegenaan gekeken. In 1971 zijn ze 
getrouwd, niet in de parochiekerk; dat mocht niet, 
maar, met medewerking van een Heeroom van Ma-
rian, in de kapel van St. Jan. In de Raadskelder werd 
het daarna een daverend feest. Wil zijn eerste baan 
was aan de Thijsseschool in Den Helder, later werd 
hij schoolhoofd in Venhuizen. Marian werkte in die 
tijd op de Rijkswerf. Ze woonden in een flatje in De 
Schooten waar in 1973 Marc Hessel werd geboren. 
In 1976 volgde Vincent. In 1978 zijn ze terug geko-
men naar Texel, waar Wil adjunct directeur werd aan 
de Huishoudschool. “Dat was voor ons een heel ge-
lukkige tijd”, zegt Marian. Wil had het geweldig naar 
zijn zin bij het fanfare, de boerenkapel, de geweldige 
actie voor de nieuwe pakken van KTF, op de muziek-
school en samen met de kinderen bij het voetballen. 
Wil genoot en ik genoot mee. In 1980 werd hun der-
de zoon Ivo geboren. Marian heeft nog wel andere 
baantjes gehad b.v. bij de thuiszorg, maar keerde 

“Adri mocht vóórop op de stang en ik achterop op 
de bagagedrager. Zo bracht vader ons alle dagen 
naar de kleuterschool in Den Burg. We gingen maar 
halve dagen; dan was het tenminste nog licht als we 
lopend terug naar huis gingen langs het oude Hol-
lewalsweggetje met nog zo’n ‘peerdepòòdje’ in het 
midden. Thuis was op Driehuizen aan de rand van 
de Hemmer. Daar ben ik in 1949 geboren. Mijn va-
der was Willem Hendrik Zijm en mijn moeder Marie 
Hollenberg. Die kwam uit Castricum.” 

Toen ik bij Marian in haar huis aan de Vaargeul de 
kamer binnen stapte viel me direct de Friese klok op 
- een erfstuk zou ze me vertellen - en de foto’s van 
haar overleden man Wil en een hele grote foto van 
haar jongens, schoondochters en kleinkinderen. Ma-
rian Huizinga- Zijm is voor velen het bekende gezicht 
in De Witte Burcht, de Buureton en de Schakel, als 
koster in de katholieke kerk, in het stemlokaal in Den 
Hoorn en nog veel meer. Ze vertelt met plezier over 
haar jeugd op Driehuizen, waar ze op de boerderij 
meehielp in de groentetuin en met de zorg voor de 
beesten: bij het voeren van de kippen en de kalfjes, 
de schapen met lammetjes en met de extra zorg voor 
de ‘soggies’. Af en toe werd er geslacht. Alles werd 
gebruikt. Kleren werden steeds weer hersteld en uit 
oude jassen werden weer nieuwe gemaakt. Luxe was 
er niet, maar dat voelde ze alleen als ze uit logeren 
gingen bij familie aan de overkant; daar hadden ze 
al stromend water en elektrisch licht. Marian was de 
tweede na haar broer Adri. Bijna vier jaar na haar 
kwam nog haar broertje Henk. Zíj was, vertelt ze la-
chend, het oogappeltje van haar vader. Die kleuter-
school, waarmee ik begon, was een leuke tijd. Met 
haar vriendinnen Marijke van Sambeek en Margriet 
Ran was het bij de zusters Marisstella en Adelgod 
één en al vrolijkheid. De Josefschool was daarna een 
logisch vervolg. 
Voor de familie was de geloofspraktijk heel belang-
rijk: zondagmorgen naar de mis, ’s avonds naar het 
lof, regelmatig biechten, vrijdagmorgen was er een 
vroege mis, dan namen ze brood mee - je moest na-
melijk vóór je ter communie ging nuchter zijn - en 
dat aten ze op bij de familie Van Swinderen, die te-
genover de school woonde.
Moeder vond dat meisjes ook moesten leren en zo 
ging Marian naar de ULO. Toen ze in Alkmaar examen 
had gedaan met daarbij nog een middenstands- en 
een typediploma, kon ze direct op sollicitatiegesprek 
komen bij mijnheer Graaf van de Boerenleenbank.
In die tijd veranderde er heel veel. Er kwam elek-
trisch licht en waterleiding. Een snelwasser en een 
stofzuiger en vader ging elke maandag even naar de 
markt.

Marian Huizinga
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steeds weer terug naar een baan bij wat inmiddels 
de Rabobank was gaan heten.

In maart 1991 sloeg het noodlot toe. Wil kreeg overal 
blauwe plekken en ging er mee naar de huisarts, die 
dezelfde avond nog de uitslag kwam brengen: acu-
te leukemie. Op de Landbouwschool lagen nog een 
paar klusjes op hem te wachten. We zijn daar toen 
samen heen gegaan. Dat werk moest nog worden af-
gerond. Toen hij de deur van de school achter zich 
dicht trok zei hij, alsof hij iets voorvoelde: “Zo, hier 
kom ik nooit meer terug.” “En als ik het niet haal”, zei 
Wil verder, “kunnen we maar beter nu wat dingen 
regelen.” Dat zou inderdaad zijn laatste nacht thuis 
zijn. De volgende morgen zijn we naar het Parkzicht 
ziekenhuis in Den Helder gegaan. Daar verwezen ze 
ons door naar Prof. Huijgen oncoloog aan de VU in 
Amsterdam. “Toen ik ’s avonds net weer thuis was”, 
vertelt Marian, “kreeg ik een telefoontje uit de VU, 
dat het met Wil niet goed ging en of ik meteen wil-
de komen met de kinderen. Met hulp van de Joost 
Dourleinkazerne en een paar bereidwillige taxichauf-
feurs zijn we ‘op tijd’ in Amsterdam gekomen om af-
scheid te nemen van Wil. 7-3-1991 is hij overleden 
op zijn vaders verjaardag. Mijn schoonouders zijn 
over het verlies - Wil was hun enig kind - nooit meer 
heen gekomen. Voor de kinderen was het trauma-
tisch”. En voor haar zelf? “Zelf ben ik dingen gaan 
regelen: de huisarts bellen met de vraag of die het 
mijn schoonouders wilde vertellen, mijn broers Adri 
en Henk bellen. Ik heb de pastor gevraagd of die mijn 
moeder wilde inlichten; dat leek me wat te heftig.” 
Van haar moeder heeft ze in die tijd veel steun gehad 
en van haar kinderen. “En er waren altijd mensen om 
me heen.” 
Terugkijkend zegt ze: “Voor mij en voor mijn kinde-
ren was er een leven met Wil en een leven na Wil.” 

Ze pakte snel de draad weer op, zoals ze dat zelf wil-
de. Ze kon meteen aan de slag in de thuiszorg, maar 
toen ze in augustus weer een plekje kon krijgen bin-
nen de Rabobank was de overstap gauw gemaakt. 
Het werk daar veranderde pijlsnel: van boekhoud-
machines en ponskaarten naar de eerste compu-
ters en steeds moesten er weer cursussen gevolgd 
worden om bij te blijven. De jongens gingen ook de 
deur uit: Marc Hessel ging varen, maar die was met 
‘zes weken op- zes weken af’ toch nog veel thuis 
en de andere twee gingen bijna gelijktijdig de deur 
uit, maar die kwamen wel ieder weekend weer te-
rug op het honk. ”Alleen heb ik me nooit gevoeld; 
ik had altijd gezellige mensen om me heen. Nee, de 
lockdown van nu is veel vervelender.” In 2000 vroeg 
Ria Schraag haar mee te helpen in de Witte Burcht. 

Marian haalde daarvoor haar horecapapieren en het 
brevet van Sociale Hygiëne, zodat het zaakje nu op 
haar naam draait. Later volgden de Schakel en De 
Buureton waaraan ze nu ook haar hulp verleent. 
Een paar jaar terug is ze ook koster geworden in de 
katholieke kerk. Ze heeft dat eerst een tijdje gepro-
beerd, want: hoe is het - ook al was het voor haarzelf 
al weer zoveel jaren geleden - om bij begrafenissen 
steeds weer met de dood geconfronteerd te wor-
den?”

Marian, de bezige bij, hielp in de loop van de jaren 
mee met het Catamaranrondje om Texel. Tot voor 
kort assisteerde ze bij de Horstocht, een evenement 
voor zeilers op de donderdag voor het rondje, dat 
gesponsord werd door de Rabobank, maar dat er nu 
niet meer is. Ze was hulp bij voetbalevenementen, 
jurylid bij de jeugd van Ouwe Sunderklaas, vrijwilliger 
bij de Halve Marathon, is vast lid van het stembureau 
in Den Hoorn en helpt één van haar kleinkinderen 
wekelijks bij het bezorgen van ‘Texel dit Weekend’. 
“Misschien vergeet ik nog wel wat.” 

Wat heeft dit alles kunnen doorbreken? “Het verlies 
van een kleinkind van tien weken; je ziet dan het 
verdriet van je eigen kind en dat breekt je en ook 
het verlies van mijn oudste broer met wie ik veel op-
trok”. Tenslotte vraag ik haar, wat ze nog zou willen. 
“Niks bijzonders. Gezond door het leven gaan met je 
kinderen en kleinkinderen.” En dan stralend met een 
knikje naar de grote foto aan de wand: “Ik heb een 
heel gelukkig leven en dat heb ik te danken aan mijn 
zoons, kleinkinderen en aan mijn schoondochters.”

Peter Bakker
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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

Kikkertstraat 30, De Cocksdorp ·  Tel. (0222) 316485 · www.bellavista-texel.nl 

· 57 soorten originele
  Italiaanse pizza’s
· Vlees-, vis- en vegetarische
  gerechten
· Diverse kindermenu’s 
· Traditionele pastagerechten 
· Geschikt voor grote groepen!

Kikkertstraat 30, De Cocksdorp ·  Tel. (0222) 316485 · www.bellavista-texel.nl 

· 57 soorten originele
  Italiaanse pizza’s
· Vlees-, vis- en vegetarische
  gerechten
· Diverse kindermenu’s 
· Traditionele pastagerechten 
· Geschikt voor grote groepen!

Kikkertstraat 30, De Cocksdorp  •  Tel. (0222) 316485  •  www.bellavista-texel.nl

Oosterend
KOOTKALVERBOER

Vlamkast 15 - Oudeschild
tel. 0222-314515

www.krim.nl/dagrecreatie

Uitje met de kleinkinderen? 
U bent van harte welkom bij Vakantiepark 
De Krim. Bezoek het Krim Natuuravontuur!

Gratis 
toegang

Zit u ergens mee?

Heeft u vragen over mantelzorg, langer zelfstandig  
thuiswonen, werken, geld of opvoeden & opgroeien?  
Bij het Sociaal Team Texel kunt u terecht met al uw  
vragen op het gebied van zorg, begeleiding en werk & inkomen.  

U kunt ons bellen op 14 0222 of via www.texel.nl/sociaalteam.

Liever persoonlijk contact?
Dan kunt u een afspraak maken.

Dagelijks handgemaakte
verse bonbons

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

www.chocolaterie-smidt.nl

Weverstraat 34 

Den Burg

MARTIN TROMP   JUWELIER
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Afgelopen zomer hebben we on-
danks de corona toch heerlijk met 
onze boot genaamd ‘Opwerdan‘ ge-
varen met veel zonnige dagen. 

We lagen met de boot in het kanaal 
Kuinder of Tjonger aan een steiger-
tje met drie boten, van waaruit we 
gingen fietsen. Een mooi natuurge-
bied met prachtige fietspaden. De 
ene kant op naar Heerenveen en de 
andere kant op naar Scherpenzeel 
waar de bijzondere kunstenares Titi 
Zaadnoordijk woont. Daar vind je 
geen supermarkt en geen restaurant, 
dus zelf koffie mee! Toen we op de 
terugweg waren naar de boot zagen 
we bij de brug toch nog een cafeta-
ria, maar toen hadden we onze eigen 
koffie natuurlijk al op.
Naar Heerenveen moest je met een 

kabelpontje naar de overkant van het 
kanaal, zelf draaien aan het haspel. 
Wij troffen het zowel heen als terug 
dat er net mensen afkwamen, dan 
hoef je maar 1 keer te draaien (Alp-
hons dus) om over te steken. 
In de omgeving zijn hele leuke 
paadjes om te wandelen en te fiet-
sen. Achteraan de steiger lag een 
schouwtje en omdat je toch afstand 
moest houden zeiden we goededag 
vanaf de boot. De volgende morgen 
kwamen twee mensen op de fiet-
sen langs en stelden ons de vraag: 
“Op de boot staat Texel, komen jullie 
van Texel?” “Ja”, zeiden we, “wij zijn 
allebei geboren en getogen op het 
eiland, wij benne echte Tesselaars.” 
Het bleek dat haar vader was gebo-
ren in de polder op Texel. Dus ook 
een Tesselaar en later vertrokken 

naar de vaste wal (even tussendoor: 
je bent alleen een Tesselaar als je er 
bent geboren). De mensen van het 
schouwtje waren gek van vogeltjes 
en natuur en zijn daarom heel veel 
op Texel wezen fietsen. Tijdens het 
gesprek met de mensen viel mij wat 
op. Ik had al eens goed naar haar ge-
keken en dacht: verhip, ze heeft haar 
shirtje verkeerd om, niet achterste 
voren maar binnenste buiten!! Tja…. 
zal ik het zeggen…. ik kon toch m’n 
mond niet houden? Dus zei ik: “Weet 
jij dat je shirtje binnenste buiten zit? 
“Ja” , zei ze “dat weet ik, dat doe ik 
voor de zon dan kan het niet verkleu-
ren.” Zo stond ik even met m’n mond 
vol tanden. Kijk, toch het Tesselse 
sunnigheid’s dna meegekregen.

Emmie Boom

Aarsom (andersom)

“Het zal 
mijn tijd 
wel duren.”
Foto Henk Snijders
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Matthias, afkomstig van het 
Vlaamse platteland, van katholie-
ke komaf, maar niet meer gelovig, 
had nog nooit van Urk gehoord, 
wist niet dat het IJsselmeer en de 
Zuiderzee een het hetzelfde water 
waren en wist ook helemaal niks 
van het calvinistisch protestantis-
me dat op Urk dominant was. Hij 
stortte zich op internet, sprak met 
collega-journalisten en probeerde 
met Urkers te praten, wat begrij-
pelijkerwijs nauwelijks lukte. Hij 
besefte dat hij niets van het dorp 
begreep, maar wist ook dat hij 
zijn hoofdredacteur niet mocht 

teleurstellen. Dus schreef hij een 
verhaal onder de titel ‘Verderf in 
Gods eigen dorp’. En vertrok naar 
weer het volgende nieuws. 

Steekvlamjournalistiek
Maar Urk bleef aan hem knagen. 
Hij vond zijn eigen optreden een 
voorbeeld van steekvlamjourna-
listiek, er gebeurt ergens iets, de 
pers stort er zich op, waarna de 
volgende gebeurtenis zich al weer 
aandient. Zeer zeker een adequa-
te beschrijving van de hyperige 
journalistiek die in de pers al jaren 
gangbaar is. Maar Matthias voelt 

er zich ongelukkig bij. Hij zou graag 
meer van het dorp en zijn inwo-
ners willen begrijpen. Na tien jaar 
het knagend gevoel onderdrukt te 
hebben, besluit hij terug te gaan 
naar Urk, maar dan om er een half 
jaar te gaan wonen en deel te ne-
men aan het Urker leven. Hij vindt 
een kamer bij een vriendelijk gast-
gezin, maakt zich bekend in de 
lokale krant en roept mensen op 
om met hem in gesprek te gaan. 
Tot zijn verbazing krijgt hij binnen 
de kortste keer vijftien reacties. 
Zo gesloten was de gemeenschap 
blijkbaar ook weer niet. Natuurlijk 
kan hij langskomen, alleen niet op 
zondag, want de rustdag is heilig. 
Urk bekeek de vreemdeling die al 
gauw bekend stond als ‘De Belg’, 
met een mengeling van wantrou-
wen en nieuwsgierigheid. 
Illustratief was de ontmoeting al 
op de eerste avond, terwijl hij met 
zijn vrouw aan het bellen was, 
met een jongeman op klompen 
die hem wantrouwig opnam en 

De ontdekking van Urk
In november 2009 wordt op Urk een veertienjarige jongen vermoord door 
zijn vijftienjarige vriend die boos op hem is vanwege het doorvertellen 
van een ‘geheim’. De brute moord verbijsterde Nederland. Hoe kon dit 
gebeuren in deze kleine en geïsoleerde gemeenschap van diepgelovige 
vissers aan de rand van het IJsselmeer? 
Het nieuws drong ook door tot de Vlaamse krant De Morgen waarop de 
hoofdredacteur de net begonnen journalist Matthias Declercq naar Urk 
stuurde met de opdracht om binnen 24 uur een verhaal te maken over dit 
in Belgische ogen rare Nederlandse dorp. 
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vroeg wat hij aan het doen was. 
Toen Matthias zich bekend maak-
te, hoorde de man zijn accent en 
wist meteen: O, jij bent die Belg 
die ons dorp wil leren kennen. 
De volgende vraag was of hij wel 
gelovig was. Toen hij ontken-
nend antwoordde, ontspon zich 
een bizar gesprek over het geloof 
en over welke Bijbelvertaling de 
enig juiste was, eindigend met de 
vraag van Matthias of hij een keer 
bij de man thuis kon langskomen. 
Nou, dat wist de man niet, moest 
hij eerst aan zijn vader vragen. 

Het oude Urk
Op zijn vraag of hij langs mocht 
komen, reageerden meer men-
sen aarzelend, maar vrijwel altijd 
overwon de hartelijkheid de aar-
zeling. Deze aarzeling was meer 
dan begrijpelijk. Mensen waren 
bang voor journalisten die altijd 
negatief over het dorp schreven. 
Wat wil je eigenlijk van ons? Maar 
goed, kom maar langs. En zo ont-
stonden lange gesprekken, soms 
eenmalig, maar ook meermaals 
met Urkers die als vrienden gin-
gen voelen. 
Tijdens zijn verblijf op Urk, maakt 
hij het schokkende gebeuren mee 
van de kotter UK 165 die vlak on-
der de Razende Bol van de radar 
verdween. Twee vissers zijn ver-
dronken, hun lichamen worden 
pas dagen later uit het wrak naar 
bovengehaald. Matthias is onder 
de indruk van de enorme eensge-
zindheid waarmee de Urkers hun 
verloren zonen herdenken en van 
de steun die naar de betrokken fa-
milies uitgaat. Echter, hij ontdekt 
al gauw dat deze eensgezindheid 
verdwijnt wanneer het geloof aan 
de orde is. De Urker geloofsge-
meenschap blijkt diep verdeeld 
te zijn tussen zware en lichte 
gelovigen en alle schakeringen 
ertussen, in totaal meer dan 25 
kerken. Elke kerk is meestal een 
afsplitsing is van weer een an-
dere kerk, afsplitsingen die vaak 

diepe sporen door de gemeen-
schap hebben getrokken. Oecu-
mene bestaat niet. Vooral met 
de zware refo’s is het moeilijk in 
gesprek te komen, maar toch lukt 
het Matthias. Hij bezoekt het ge-
zin van een ouderling uit een van 
de zwaarste kerken en zit te mid-
den van man, vrouw en kinderen, 
allemaal zwart gekleed. Geen bier 
of wijn, geen televisie of radio, 
alleen een huisorgel en de Bijbel. 
De vader vertelt dat we doem-
waardig zijn vanaf de geboorte en 
van die doem kunnen we alleen 
gered worden als God zich tot je 
wendt, maar of dat gebeurt weet 
je nooit zeker en de meeste men-
sen blijven dan ook verdoemd. 
Matthias weet niet wat hij hoort, 
kan dit donkere leven nauwelijks 
bevatten. 

Jongeren op Urk
Bijna de helft van de Urker bevol-
king van in totaal 21.000 inwoners 
is jonger dan 24 jaar. Die kinderen 
maken veelal deel uit van grote 
gezinnen van vaak tien en meer 
kinderen. Matthias vraagt zich 
af wat er onder deze jeugd leeft. 
Denken zij als hun ouders of kiezen 
zij onder invloed van de moderne 

tijd voor meer eigen richtingen. 
Tenslotte zijn mobieltjes, compu-
ter en internet alom aanwezig. 
Hij komt in contact met jongeren 
die worstelen met het geloof en 
er vaak ook afstand van genomen 
hebben, al blijven zij voor de lieve 
vrede op zondag gewoon naar de 
kerk gaan. Hij spreekt met jonge-
ren die misbruikt zijn en geen en-
kele steun kregen, toen ze er mee 
naar buiten traden. Hij spreekt 
jongeren die als homo naar buiten 
kwamen, maar onmiddellijk bui-
tengesloten werden. Hij spreekt 
jongeren die studeren op hoge-
scholen en universiteiten elders 
en Urk zoveel mogelijk mijden. 
En hij bezoekt op zaterdagavond 
de tientallen illegale kroegen op 
het grote industrieterrein achter 
de haven. En hij weet niet wat 
hij ziet. Keiharde discomuziek en 
overmatig drank- en drugsgebruik 
door grote groepen jongeren van-
af dertien, veertien jaar oud. De 
gemeente noemt de illegale kroe-
gen eufemistisch jeugdhonken en 
kan daarmee de ogen sluiten voor 
wat zich daar afspeelt. De meeste 
Urkers hebben wel een idee van 
wat daar gebeurt, maar niemand 
gaat kijken, niemand controleert 
zijn eigen kinderen. Het komt wel 
goed, wij zijn ook jong geweest. 
En de jongeren spelen het spel 
mee door zondags gewoon in de 
kerk te verschijnen. Maar Matthi-
as hoort dat veel jongeren schoon 
genoeg hebben van het geloof 
van hun ouders, van de dominees 
die nog steeds trachten het leven 
van hun gelovigen in de hand te 
houden, maar het is moeilijk om 
je los te maken, om je kritiek 
openlijk te uiten. In de besloten 
gemeenschap is het veiliger om 
net te doen alsof. 
Af en toe breekt de onvrede naar 
buiten, eerst en vooral op zater-
dagavond, maar ook op andere 
momenten zoals met oudjaar en 
bij andere gelegenheden waar de 
jeugd uit zijn dak gaat. 
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In het teken van de vis
Matthias zet zijn ontdekkingsreis 
voort. Door zijn bezoek aan de il-
legale kroegen had hij het indus-
trieterrein leren kennen. Hij vaart 
een week mee met een kotter en 
ervaart dan hoe zwaar het vis-
sersleven is. Om de zondagsrust 
te respecteren vertrekken de vis-
sers maandagnacht kort na 0.00 
uur in tientallen busjes naar hun 
schepen die aangemeerd liggen 
in Harlingen, Delfzijl, Cuxhaven, 
Boulogne-sur-mer en andere ha-
venplaatsen om vrijdags weer te-
rug te keren. Als er gevist wordt, is 
het vis naar binnen halen, schoon-
maken en naar bed om een uur la-
ter weer gewekt te worden door 
de bel en dat zo 24 uur achtereen. 
De vissers waarderen het dat Mat-
thias meegevaren en meegewerkt 
heeft, maar hij was na deze week 
totaal kapot en sliep eenmaal 
thuis 16 uur aan één stuk. Vervol-
gens ging hij de vis achterna. Hij 
bezocht opnieuw het industrieter-
rein, maar nu in werktijd. Enorme 
vrieshallen waar de vis door dui-
zenden mensen verwerkt wordt 
en vervolgens uitgevoerd naar 
alle delen van de wereld. De Urker 
vissers zijn voor deze industrieën 
nauwelijks meer van belang. De 
bulk van de vis komt van de reus-
achtige vissersboten, feitelijk drij-
vende visfabrieken, die eigendom 
zijn van internationaal opereren-
de visverwerkingsindustrieën zo-
als Parlevliet en van der Plas uit 
Katwijk en andere, veelal buiten-
landse bedrijven. De vis wordt 

per auto aangevoerd en komt uit 
alle hoeken van de wereldzee en 
gaat na verwerking weer terug 
naar alle delen van de wereld. De 
jaaromzet van het Urker indus-
trieterrein is opgelopen tot meer 
dan anderhalf miljard euro. Op 
dit terrein draait alles om omzet 
en winst en daarbij wordt niet ge-
schuwd de randen van de wet op 
te zoeken of er zelfs ver overheen 
te gaan. 
Opmerkelijk is wel hoe openhar-
tig ook hier met Matthias gepraat 
wordt en hoe gemakkelijk hij over-
al toegang krijgt. 

Een ontmoeting na 50 jaar
Ontroerend is het verhaal van een 
ontmoeting tussen twee mannen 
die elkaar 50 jaar lang niet heb-
ben gesproken. De jongere man is 
de broer van de 14-jartiger Bennie 
die in de auto zat die op weg naar 
de boot 50 jaar terug verongeluk-
te. De weg was glad en de auto 
gleed van de weg. Bennie was 
op slag dood. De andere oudere 
man was de chauffeur van de ver-
ongelukte auto. De moeder van 
Bennie sprak nooit over het fatale 
ongeluk, maar wilde de betrokken 
chauffeur ook nooit meer zien. Als 
ze hem zag, draaide ze haar hoofd 
om of stak de straat over. Haar 
zoon die jonger was dan Bennie, 
wist niet beter en deed hetzelfde. 
Nu gaan de twee mannen voor 
het eerst in 50 jaar met elkaar in 
gesprek. De een wil weten wat er 
toen precies is gebeurd, de ander 
wil graag dat er weer contact is. 

De een hoort nu pas dat de an-
der niet in de nacht over beijzelde 
wegen heeft gereden, maar heeft 
gewacht tot de strooiwagens zijn 
uitgereden. Het was een ongeluk, 
pure pech, maar de oudere man 
heeft zich zijn hele leven schuldig 
gevoeld, mede omdat niemand er 
ooit nog over sprak. Zwijgen, op-
kroppen, verbitteren. 
Het gesprek zoveel later klaart de 
lucht, brengt beide mannen nader 
tot elkaar. Ze verzuchten: had-
den we maar eerder dit gesprek 
gevoerd. Het zegt iets over het 
vertrouwen in Matthias dat hij bij 
dit gesprek aanwezig mocht zijn. 
De weergave van dit gesprek is 
een van de prachtige verhalen die 
Matthias opgetekend heeft. Hij 
heeft in ‘De ontdekking van Urk’ 
een bijna liefdevol portret van Urk 
geschilderd, maar is aan de don-
kere kanten niet voorbij gegaan. 
Haarscherp beschrijft hij hoe de 
besloten gemeenschap van Urk 
probeert de moderne tijd weg te 
houden van het dorp, maar hoe 
het daar steeds minder in slaagt. 

Eigenlijk bestaat het oude Urk 
niet meer. Geloof, kerk en visserij 
hebben de identiteit van Urk be-
paald, maar alle drie deze pijlers 
zijn vermolmd geraakt en bieden 
steeds minder houvast, eerst en 
vooral voor de jeugd die zijn eigen 
weg naar de toekomst zoekt. 
Het boek kost € 21,50 en is meer 
dan de moeite waard.

Kees Dekkers



14

Op een dag kwam Nico op zijn sokken binnen via de hal 
en ik zei: “Je hoeft je schoenen niet uit te 
doen”, maar Nellie had hem goed opgevoed. Ik had 
parket en had ondertussen wel gezien, dat hij
zeer grote gaten in zijn sokken had. Door elk gat zag 
ik twee witte tenen zitten, maar ik deed of ik het niet 
gezien had. Hans kwam uit school en zei: “Heeft mijn 
moeder je de gaten in je sokken geluld?” Ik schaamde 
me, maar we hebben wel vreselijk gelachen.

Later, nadat Joop (mijn man) in 1982 was overleden en 
Hans naar Israël was vertrokken om in een moshav te 
werken, Marcel ging in Amsterdam studeren, woonde ik 
jaren alleen in dat grote huis en werkte op het RIN/NIOZ 
en voor een dokter in Leiden om de hypotheek af te los-
sen (12,5% - 14% rente). Ik ging nog eens Ouwe Sunder-
klaas spelen, verkleed en gemaskerd belandde ik in de 
Raadskelder van Luuk Kelner om te dansen. Genoten!

Er was wel een gevolg: Op een nacht werd ik rond drie 
uur wakker van geklop op mijn glazen schuifdeur aan de 
tuinkant. Er was iemand achterom mijn afgesloten tuin 
binnen gekomen. Ik lag verstijfd van schrik in mijn bed 
en mijn hart bonsde in mijn keel. Dokter Waverijn kon ik 
niet bellen. Ik wist zijn privénummer wel, maar heb er 

In dit Corona-tijdperk probeer ik als ik zit te graven in 
mijn herinnering niet alleen de nare ervaringen, maar 
vooral de positieve en leuke momenten naar boven 
te halen.

Een daarvan was in 1976-1977(?) mijn verhuizing naar 
de Kogerstraat 89, naast huisarts Dr. Van Loon en aan 
de andere kant woonde Nellie Smidt (weduwe van een 
visser v.d. Slikke, die helaas verongelukt was) samen 
met haar drie kinderen Sam, Martha en de kleine Mar-
griet. Toen heb ik me dit niet zo gerealiseerd, maar nu 
ik op mijn 86ste niet zoveel toekomst meer heb en veel 
te veel tijd om na te denken heb ik toch wel heel veilig 
gewoond tussen de arts en de politie.

Ik zal het uitleggen. Bij Nellie was een kostganger ko-
men wonen en die werkte bij de politie en heette Nico 
Drenth. Het klikte zo goed, dat ze al snel gingen trou-
wen en ik werd ook uitgenodigd voor de bruiloft. 

Hij heeft tot heden ook op ons mooie eiland gewerkt 
en gewoond en ik vermoed, dat iedereen wel eens 
kennis met hem heeft gemaakt of voor een boete (niet 
veel) of via de sport, want het was een zeer sociale 
man en waar hij mee naar buiten trad op bijzondere 
dagen zijn de zeer christelijke gedachten en gedichten. 
Hij was apart en geen doorsnee mens. Maar ik mocht 
hem graag.

Hij is helaas op 21 december j.l. overleden. Nellie heeft 
hij verzorgd en nu was hij erg alleen en liet zich verzor-
gen in het Hospice. Geweldig vond hij het verblijf daar.

Ik heb wel een paar dingen met hem beleefd en die 
wil ik hier delen, ook omdat hij zo bekend was. Mijn 
twee zonen waren toen nog op school. De veiligheids-
riem werd verplicht en dat vond hij in het begin maar 
niks, want ik zat een keer naast hem en dat ding moest 
ik maar niet omdoen. Net daarvoor had ik zeker grote 
haast, want ik had een afspraak met iemand en was 
een beetje laat van mijn werk en reed op de hoek 
Keesomlaan/Beatrixlaan die hele grote lantaarnpaal 
om ver en in mijn oude auto had ik ook geen riem. Het 
gevolg was een whiplash en al bijna 40 jaar fysiothera-
pie. We hadden samen een discussie hierover, maar nu 
weten we niet beter. 

Nog een voorval. Op een dag kwam Hans uit school en 
vertelde mij opgewonden dat Nico in de voortuin een 
lading koeienmest had gestort, er middenin stond en 
met zijn blote handen vol mest in de lucht riep dat het 
heerlijk was en dankte onze lieve Heer, en Nico (zeer 
gelovig) zorgde goed voor de aarde.

Hoe kun je nog veiliger wonen?

Nico Drenth
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schrijven met een kleine aquarel erbij van een Texelse 
boerderij in een mooi landschap Dat heb ik afgegeven 
en zou later hem nog bezoeken. Hij is zelfs nog 1x in een 
kerkdienst geweest met een begeleider en de 21ste de-
cember is hij overleden. Op 24 december is een mooie 
afscheidsdienst voor hem gehouden in de Doopsgezinde 
Vermaning, waar hij zich zo thuis voelde.
Iedereen kon de dienst online volgen. Hans Marseille was 
de voorganger. Al zijn goede eigenschappen werden ge-
noemd: joviaal, groots, meelevend, vrolijk, wel heel ge-
lovig. Maar het belangrijkste was voor Nico vrijheid en 
de dood was een overgang naar een nog grotere vrijheid. 
Hans vertelde nog een anekdote. Hij ging Nico in het zie-
kenhuis bezoeken. Zoals altijd ging hij op de fiets. Onder-
weg belandde hij in een flinke regenbui. Hij kwam als een 
verzopen kat aan in het ziekenhuis en zag er niet uit. Nico 
zat in bed met zijn pet op, had een gilletje aan en een sha-
wl om zijn nek. Hans ontdeed zich van zijn natte trui. Hij 
hoorde een paar zusters tegen elkaar zeggen: “Er zit zo’n 
zelfde soort zwerver bij hem op bezoek”. In de kerk zaten 
ze allemaal te lachen.

Nico wist, dat toen Jezus werd geboren Jupiter en Venus 
achter elkaar stonden en op zijn sterfdag stonden Jupiter 
en Saturnus achter elkaar.

Al die jaren heb ik nooit meer kunnen huilen, zelfs niet 
toen in 2013 mijn drie jongere broers en mijn vriend Arie, 
die ik 23 jaar als mantelzorger heb verzorgd, zijn overle-
den.
Nu heb ik achter de laptop een traantje gelaten voor mijn 
bijzondere en dierbare buurman.

Riny Wielinga

nooit misbruik van gemaakt. Dan maar Nico bellen, maar 
hij had die nacht geen dienst en nam niet op. Uiteindelijk 
ging de vreemde man gelukkig ook weg.
De andere morgen ben ik aan Nico gaan vragen of ik hem 
mocht bellen als het nog eens zou gebeuren, en ja hoor 
een week later op dezelfde dag, weer rond drie uur werd 
er weer geklopt, en ik Nico bellen. Nico had hem gepakt in 
de tuin. Hij kon geen kant op. Hij is gaan praten met hem 
en zei mij niet wie het was. Na het voetballen, daarna de 
kroeg, dacht ie nog aan Ouwe Sunderklaas en het dansen. 
Nico had hem verteld, dat hij zijn excuus moest gaan aan-
bieden en dat is gebeurd, maar ik wist niet wie het was en 
het was geen bekende van mij. Een stuk jonger. Nico heeft 
nooit verteld hoe de man heette. Zo was hij. 
Het huis was veel te groot voor mij en ik kocht een kleine 
bungalow naast een vijver aan de Sluyscoog. 
De veiligheid heb ik losgelaten. Nu woon ik in de Jan Dirk-
soord. Heel veilig! 

Vorige zomer vroeg mijn kleinzoon Joop de Beurs (17 
jaar): “Oma, wilt u eens een kopje koffie bij mij komen 
drinken bij De Kastanjeboom? Daar werk ik als stagiaire 
voor de school.”
Ik heb dit toen gedaan op een warme zeer drukke dag en 
alles was vol. Ik wilde met mijn rollator een plaatsje zoe-
ken, maar dat ging niet. Joop rende op me af en zei heel 
streng: ”Oma, u moet in de 
rij staan en aansluiten.” Ik zag dat er geen tafeltjes vrij 
waren, ook kon ik niet zo lang staan, ineens zag ik Nico en 
die zat alleen en ik mocht bij hem gaan zitten. Dat is de 
laatste keer, dat ik hem ontmoet heb en gesproken.

Later vernam ik via de Doopsgezinde kerkdienst dat Nico 
in het Hospice lag. Ik ben gelijk een afscheidsbrief gaan 
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Op een zaterdagmorgen na het 
bezorgen van de ochtendkrant, 
loop ik bij AH binnen voor een vers 
vruchtensapje en een gebakken 
broodje voor ons ontbijt. Bij de 
kassa aankomend, sta ik achter Jan 
en Dora Geus. Ik spreek Jan aan en 
vertel hem over het schrijven van 
mijn ‘Sinterklaasproject’. “Want u 
heeft toch ook een lange tijd in de 
stoet meegereden met de Ford, als 
pepernotenautootje?” vraag ik. 
“Ja,” zegt Jan, “dat heb ik 45 jaar 
gedaan, en met veel plezier.” “Zo, 
ik bedoel maar,” zeg ik, “dus ik zou 
u graag willen interviewen. “Da’s 
prima,” zegt Jan, “maar weet je 
wat, als je komt voor een gesprek, 
dan gaan we een rondje, en neem 
je man Ton ook maar mee.” “Vindt 
u het goed als ik mijn schrijfmaatje 
Annette ook meevraag?” “Ik vind 
het best,” zegt Geus.

Op een vrijdagmiddag is het zo 
ver. Het Fordje staat klaar, en Jan 
opent het portier aan de passa-
gierskant. We stappen in, Annet-
te en ik op de achterbank, en Ton 
voor. Dan sluit Jan het portier, 
loopt om de auto, kruipt achter 
het stuur, start de Ford en zet hem 
in beweging.

De reis gaat richting Oosterend. 
Het Fordje maakt veel lawaai. An-
nette en ik vragen ons af, of we 
alles kunnen verstaan, wat beide 
mannen hebben te vertellen. Jan 
Geus en mijn man Ton waren werk-
zaam in de bouw. Jan als loodgie-
ter en Ton in het hout, en hebben 
elkaar onderweg veel te vertellen. 
We concentreren ons op, wat we 
boven het lawaai van de auto, van 
hen horen. Ondertussen rijden 
we al door het dorp richting de 

Peperstraat waar Geus even stopt 
voor ‘Peperhof’. Het is er druk, en 
de oude Ford heeft veel bekijks. 
We vervolgen onze weg richting 
de Kotterstraat. En bijna op het 
eind, net voor het huis van dokter 
Barnard, waar een dubbel woon-
huis staat, maakt hij weer een 
stop. “Dit,” zegt Jan tegen mijn 
man en wijst naar de twee huizen, 
“zijn de eerste woningen op Texel 
die waterleiding kregen. Er waren 
meerdere loodgietersbedrijven,” 
zegt ie, “maar elk bedrijf had zo’n 
beetje zijn eigen deel op het ei-
land. Zo ging dat toen.” De reis 
zet zich voort over Zevenhuizen 
en Nieuweschild. Het verliep zo 
vlot, dat voor we er erg in hadden, 
we al over de haven richting het 
Stoombootkoffiehuis reden. Daar 
zouden we effe een bakkie doen, 
en kon ik Jan nog wat vragen stel-

Het Fordje van Geus

Trouwfoto van Jan en Dora Geus-Beckermann.
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len. Net voor het kantoor van de 
havenmeester stopt ie, maar par-
keert de Ford niet in een parkeer-
vak, nee, hij zet hem schuin op 
zo’n vak neer en zegt: “Hier zette 
ik hem altijd neer, dit was onze 
plek, en dan wachtten we, op de 
boot met Sinterklaas.”

Het was een genoeglijke middag 
en we hadden een hoofd vol met 
verhalen, dat ik hoor mijn schrijf-
maatje Annette nog zuchtend 
zeggen: “Ik heb geen idee hoe 
we hier een verhaal van moeten 
maken.” “We laten het maar even 
rusten,” zeg ik, “we gaan eerst 
maar eens van de zomer genie-
ten.” Voor mijn man en mij werd 
het een zomer van schilderen en 
behangen van de woonkamer. En 
toen alles weer schoon en op zijn 
plek stond, pakte ik pen en papier 
en ging er eens voor zitten, en 
schreef het volgend gedicht:

‘Het Pepernotenautootje’
Op een mooi groot eiland rijdt 

het Fordje van Geus.
Daar brengt hij vele bruidsparen 

mee naar het stadhuis.
Maar ééns per jaar, wanneer de 

dagen korten 
en binnen gaan de lichtjes aan,

gaat het Fordje, met op de 
achterbank

een grote zak met pepernoten, 
op de kade staan.

Onder het torentje van de haven-
meester wacht hij, 

op de Sint.
Bij vrolijke muziek van de fanfare 

legt de stoomboot aan.
Pieten springen op de kade en 

dansen in het rond.
Kindertjes zwaaien met hun 

vlaggetje 
en schudden handjes met de Sint.

Pieten halen bij het Fordje 
in emmers de pepernoten op.

En onder toeziend oog van Geus,
wordt zo ieder mensenhandje 

gevuld.

1931. Nu in 2021 is de Ford negen-
tig jaar oud, en rijdt zo af en toe, 
nog langs Tesselse wegen. Jan had 
mij al eens verteld dat hij hem, 
op een terugreis uit Duitsland, 
bij een benzinepomp te koop 
zag staan. Het was een investe-
ring, maar de Ford ging mee naar 
Texel. In 1965 waren Dora en hij, 
het eerste bruidspaar dat ermee 
naar het Gemeentehuis reed. Een 
nieuwe carrière was voor de Ford 
geboren.

Irene Zegers

De A-Ford
De A-Ford was voor die tijd een 
multifunctionele auto, en werd 
voor vele doeleinden ingezet. Er 
waren er die er een laadbak op 
maakten. Het bouwjaar van de 
A-Ford van de familie Geus is van 

Rode kool
Mijn tante noemt dit recept ‘De 
tien geboden groente’ want het 
recept bestaat namelijk uit tien in-
grediënten:

• rode kool
• water
• zout
• appel (in stukjes)
• kaneel
• kruidnagel
• om te binden wat maïzena
• suiker
• azijn
• tenslotte een klontje boter

Snijd de kool in dunne repen (verwij-
der de witte harde kern) en was of 
spoel de kool onder de kraan. Doe de 
rode kool met het aanhangende wa-
ter in de pan, wat zout en een kruid-
nageltje (of poeder) er bij. Breng het 
aan de kook, verlaag het vuur, en laat 
de rode kool met het deksel op de 
pan langzaam gaar koken gedurende 
15 tot 20 minuten. Ook de appel mag 
in stukken meegekookt worden.
Als de kool gaar is maakt u een pap-
je van de maïzena, een klein beetje 
azijn en wat suiker.
Hiermee bindt u het vocht in de ro-
dekool. Op het laatst nog wat kaneel 
en een klontje boter er door, en nu 
smullen maar.

Ria Visch
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(Simon Dros)

Ik kreeg dit gedicht van mijn neef Bob Dros. Ik had het 
nog nooit gezien en vind het de moeite waard om het 
met jullie te delen. 

Oom Huib Fenijn was bakker in Oosterend en ge-
trouwd met een nicht van mijn vader. Voor ons heette 
hij gewoon ‘ome Huib’. Hij schreef het volgende over 
de bakkers:

Er woont een bakker in mijn straat
Die werkt met oven, schieter, plaat,

Met mengmachine, spatel, trog
(Want van die dingen zijn er nog)

Met mangel-, kluts- en klopmachien
Met spuitzak, deegrol… Lieve Trien,

Met alles wat maar mog’lijk is
Essence, kleurstof en vernis.

Hij knijpt, hij kneedt, hij klapt en slaat
Hij draait en rolt en steekt de maat

Hij botert, oliet, strijkt en smeert
Drapeert, bruineert, drageert, garneert
Hij spuit en strooit en schudt en blaast

Kijkt in de oven met veel haast
Hij strengelt, suikert, eiert, snijdt
Draait spijs of and’re zoetigheid

Klutst schuim, beslag, ’t zij warm of koud
Maakt krakelingen zoet en zout

Hij maakt fondant, glazuur en crème
Vult taarten op met room en jam

En maakt met kersen groen, rood, geel
Zo’n stuk gebak tot een juweel

Hij schept wat blubber op een plaat
Dat vliegensvlug in d’ oven gaat
En haalt het er weer uit vandaan

Tien maal zo groot, hoe kan ’t bestaan!

Zo zien wij leken smikkelaars
Dat er aan al dat zoets en gaars

Nogal wat werk vooraf moet gaan
Eer het op tafel komt te staan

Gewoonlijk eten wij het op
En daarmee is het basta, stop

Doch wat voor kunst werd voortgebracht
Daar wordt niet eens bij nagedacht
Geen wonder dat mijn bakker sprak
Van ’t allermeest ondankbaar vak

En daarom brengt de rijmelaar
Een hulde aan de bakkerschaar.

Huib de Rijmelaar

De bakker bij mij 
uit de straat

De blazer 
Rond het jaar 1870 was de houten blazer het 
meest gebruikte vissersvaartuig. Men viste op 
de Waddenzee op oesters en mosselen en op de 
Noordzee op haring en ansjovis. De bemanning 
bestond uit drie personen, waarvan de jongste 
een kind was van ongeveer negen jaar (koks-
maatje).

Deze informatie is te vinden in een klein houten 
kastje in de Blazerstraat. Het kastje diende eerder 
als barometer. Het leuke is dat veel bezoekers van 
de Blazerstraat met belangstelling voor het ruitje 
van het kastje staan om te kijken naar en te lezen 
over dit scheepje. 
Over de blazer is, in tegenstelling tot andere his-
torische vissersschepen, zoals o.a. over botters en 
schokkers, nooit een echt boek verschenen.
Een kleine eer aan dit vissersvaartuig is dus in Oos-
terend te vinden.

Henk Snijders
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Even voorstellen: wij zijn Corrie en Nelleke, 
wee benne dr ien van slager Visser.

Iedere zondagmiddag gaan we samen fietsen/wan-
delen en sinds oktober houden paddenstoelen de 
gemoederen bezig, ja, een heuse paddenstoelen-
jacht maken we ervan. Het is geweldig wat je allemaal 
vindt, we maken er foto’s van en zoeken de namen 
op, dat duurt meestal wel even. Eind januari waren 
we ook lekker aan het fietsen. Het was berekoud en 
het waaide nogal flink, je waaide als het ware uut je 
Jansen en Tilanus. In het bos aan de Ruyslaan, tegen-
over de Pelikaanweg, zijn we gaan lopen. We kwamen 
niet verder dan ongeveer 500 meter en zagen toen 
al zoveel paddenstoelen. Dit keer sprak de trilzwam 
ons nogal aan en hebben daarvan drie soorten gezien. 
We waren erg in onze nopjes. Met koppiestiêd benne 
we weer thuus. Koffie met Tesselschade likeur en slag-
room, een aanrader.
Als u ook graag wandelt in het bos, kijk dan vooral op 
boomstronken en liggende takken.

Trilzwam: Het vruchtlichaam heeft een doorsnede van 
1 tot 5 cm en is onregelmatig, hersenachtig geplooid. 
Deze zwam komt vooral in het voorjaar en de late 
herfst voor, te vinden op takken van loofbomen en 
struiken, uit spleten in boomschors. In droge toestand 
verandert de substantie van geleiachtig tot kraak-
beenachtig taai en wordt ook donkerder van kleur.

De nieuwe coronahobby van twee zussen
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AANBIEDING ZONNEPANELEN MET OPSLAGSYSTEEM!
18 stuks Panelen All Black + omvormer + opslagsysteem

€ 9.849.- incl. BTW, € 8.139,- met BTW teruggave

BESTAANDE UIT:
18 stuks PV panelen 330 Wp premium Glass-Glass  
     Panelen All Black
     Totaal; 5.94 kWp

1 stuks    6.6 KTL driefase omvormer
     6 KW AC vermogen, met  
     W-Lan, geïntegreerde monitoring

1 stuks    Opslagsysteem, accu 3000SP  
     met 5 kWh energieopslag
     5 kW laad en ontlaad-vermogen, 
     3  Phase compensatie, geïntegreerde  
     monitoring, Lithium accu, 90% ont- 
     lading, passieve koeling
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*indien gewenst behoort financiering ook tot de mogelijkheden, neem gerust vrijblijvend contact met ons op. 
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www.ibstexel.nl   tel. 313144

Specialist
inalles

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

SHOP

Weer de 
klantvriendelijkste 
bank van 
Nederland!
De Klantvriendelijkste Bank is de grootste 
onafhankelijke publieksprijs voor 
klantvriendelijkheid in de branche Banken en is 
op initiatief van MarketRespons.

 
Assurantiekantoor Bremer
Vliestraat 1
1794 AT OOSTEREND
T (0222) 31 82 21
E info@bremer-texel.nl
I www.bremer-texel.nl

Weer de 
klantvriendelijkste 
bank van Nederland!
De Klantvriendelijkste 
Bank is de grootste onaf-
hankelijke publieksprijs 
voor klantvrien delijkheid 
in de branche Banken 
en is op initiatief van 
MarketRespons.

Vliestraat 1
1794 AT OOSTEREND
E (0222) 31 82 21
E info@bremer-texel.nl
I  www.bremer-texel.nl

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

Iedere week weer een verse stal  
                     op de maandagmarkt!

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

 Tuinaanleg      Tuinonderhoud      Bestrating 
 Groot groen onderhoud      Levering beplanting

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

Electrische installaties 

Brand- en inbraak- 

beveiliging 

Zonnepanelen

WWW.BOUW2020.NL

T E X E L S  L A M S ,  R U N D -  &  V A R K E N S V L E E S

Het hele jaar door bieden wij vlees van top kwaliteit!
Van gourmet tot BBQ of iets anders speciaals

 informeert u naar de mogelijkheden. 

ADRESSEN & OPENINGSTIJDEN 

Oudeschild | Vliegwiel 25 | 1792 CS | Tel: 0222-310133

Den Burg | Vismarkt 5 | 1791 CD | Tel: 0222-441090

Vlees van 
eigen bodem!

D
E  

T E
XELSE  SL I J TER I J

S M I D T - W I T T E

Waalderstraat 27-29
1791 EB Den Burg - Texel

info@detexelseslijterij.nl
0 2 2 2 - 3 1 3 1 8 5

D
E  

T E
XELSE  SL I J TER I J

S M I D T - W I T T E

Waalderstraat 27-29
1791 EB Den Burg - Texel

info@detexelseslijterij.nl
0 2 2 2 - 3 1 3 1 8 5
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Sinds kort zijn er op ons eiland ver-
schillende wegen of gedeeltes van 
wegen waar de snelheid nog maar 
60 km per uur mag zijn. Dit alles 
i.v.m. de veiligheid op de niet al te 
brede wegen.

Nu is het invoeren van zo’n snel-
heidsbeperking behoorlijk wat 
makkelijker dan het handhaven 
daarvan. Dat is te merken aan het 
gedrag van de automobilisten en 
dan vooral de bestuurders die op 
Texel wonen.
Zonder handhaving, zonder con-
trole dus, is de 60 kilometer bijna 
een wassen neus. Bijna, omdat er 
toch automobilisten zijn die de voet 
van het gaspedaal halen wanneer 
het bord 60 kilometer verschijnt. 
En zo’n gaspedaalvoet wil nog wel 
eens weigeren dienst te doen met 
soms grote snelheden tot gevolg.

Ik moet eerlijk bekennen dat ook ik 
mij niet altijd aan de snelheid houd 
vanwege het feit dat ik ongemerkt 
toch het gas te ver intrapt. Zeventig 
kilometer op de teller is dan gauw 
bereikt en moet ik door mijn vrouw 
er op gewezen worden dat de snel-
heid toch echt omlaag moet.
Maar ik ben ‘een kleine jongen’ wat 
betreft het naleven van de aangege-
ven snelheid. Met enige regelmaat, 
beter gezegd met grote regelmaat, 
word ik voorbij gescheurd door 
medeweggebruikers en daarbij zijn 
snelheden van 100 km per uur echt 
geen uitzondering.

Ongelukken gebeuren er overigens 
weinig door het verschil in snelheid. 
Dat neemt uiteraard niet weg dat 
dat verschil er niet moet zijn.
Tja, wat is er aan te doen? Zonder 
handhaving, dus zonder inzet daar-

van door de politie, zal er niet veel 
terecht komen van de door de ge-
meente ingestelde snelheidsbeper-
king. Helaas zijn er te weinig hand-
havers (te weinig politie) op ons 
eiland om adequaat op te treden.
Op deze wijze is 60 km per uur leuk 
bedacht, maar daar blijft het ook 
bij.

Henk Snijders

Beetgenomen

Het geld ligt op straat

In deze Coronatijd gebeurt er niet 
veel om vrolijk van te worden. 
Toch was er gisteren en eergis-
terochtend iets waar wij achteraf 
hard om hebben moeten lachen.

Tijdens ons ontbijt hoorden wij al-
lebei een ‘vreemd’ geluid: TRrrrr-
rr-rrrrrrr-rrrrr.
Aad dacht dat het bij de buren 

vandaan kwam: “Daar is iemand 
buiten aan het werk”.Trrrr - rrrr. Ik 
meende het te horen bij het for-
nuis. Trrrr-rrrr . Ik gaf de kookwek-
ker, die toch al wat kuren heeft de 
schuld. “Of is het een rookmelder 
waarvan de batterij op afknappen 
staat?”
Terwijl het geluid met korte tus-
senpozen zich herhaalde ging Aad 

naar de zolder waar de badgeiser 
en rookmelders hangen.
“Het komt uit de geiser. Ik heb er 
een tik tegen gegeven en toen was 
het over.” meldde hij. Probleem op-
gelost!
Bleef nog wel de vraag: Wat is er 
met de geiser aan de hand? Deze 
was vorige maand nog nagekeken. 
Maar goed, dat was van latere zorg. 
Wij hoorden die dag het geluid niet 
meer.
Tot gisteren aan het ontbijt. “Hoor 
jij dat ook?” Trrrr- rrrrr- rrrr. Nu leek 
het uit de wasemkap te komen. Tr-
rrr-trr-trrrr. Of uit de schoorsteen?
Aad naar buiten. En…... wat zag hij 
daar? Een specht die zat te roffelen 
op de kraaienkap.

Het geheel gaf ons toch een leuke 
afleiding en we hebben smakelijk 
gelachen om het feit dat een vogel 
ons zo beet had genomen.

Trijnie Boon
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U heeft misschien in de Texelse Courant gelezen dat 
ik door sneeuw en gladheid onderuit ben gegaan 
op de fiets. Ik had wat blauwe plekken en een stijf 
been. Niets ernstigs dus maar de fiets liet ik voor-
lopig even staan. Ik fietste toch al niet veel want ik 
hoef nergens meer heen.

Ik werk thuis en ben al maanden niet meer op het 
gemeentehuis geweest. Ik kom nauwelijks buiten. 
Supermarkten en drukke plekken vermijd ik. En als ik 
dan een keer in Den Burg ben, vind ik die lege stra-
ten behoorlijk deprimerend. Dat geldt ook voor De 
Koog. Het is er onnatuurlijk stil met de winkels en 
de restaurants dicht. Weinig reden dus om het huis 
te verlaten. Heel de dag zit ik achter het computer-
scherm digitaal te vergaderen. Ervoor, erna en tus-
sendoor ben ik aan het bellen. De oorzaak van dat 
gebel is een chronisch gebrek aan menselijk contact. 
Normaal gesproken spreek je deze of gene onge-
merkt, op straat, in de bioscoop of bij een bijeen-
komst. Helaas, voorlopig leven we in een digitale 
wereld waar je via whatsapp en Facebook nog wat 
over het wel en wee van mensen verneemt. Slapen, 
praten, eten, werken, alles gebeurt binnenshuis.  

De afhaal
Maar voor ik in een moeras van somberheid verzuip, 
trek ik me net als baron von Münchhausen aan mijn 
eigen haren uit het drijfzand. Want gelukkig valt er 
nog steeds veel te lachen. Bijvoorbeeld met het col-
lege. Elke dinsdag hebben we vergadering, uiteraard 
digitaal, en beginnen we met elkaar bij te praten. Er 
is altijd wel iets te vertellen en er is altijd wel iets te 
lachen. Zo vertelde wethouder Edo Kooiman laatst 
dat hij eten ging afhalen bij een restaurant in Den 
Burg. Dat doet ie goed want op die manier kunnen we 
de horeca nog een beetje ondersteunen. Alles werd 
keurig verpakt in kartonnen bakjes en vervolgens in 
een plastic tas meegegeven. Met de goed gevulde 
tas in de hand stapte de wethouder op zijn fiets. Net 
toen hij de hoek om ging, zag hij de eigenaar van het 
restaurant aan komen rijden. Hoi, riep Edo en hield 
de plastic tas omhoog om te laten zien dat hij net bij 
de zaak was geweest. De tas hield het niet en hoppa, 
daar rolden de bakken eten over straat. De eigenaar 
zag alleen het olijke gelaat van mijn collega wethou-
der en reed, zonder daar enige erg in te hebben, met 
zijn bolide over de etensbakken die verspreid lagen 
over de weg. Wonder boven wonder waren de bak-
ken nog heel, maar zo plat als een dubbeltje. De auto 
reed verder, terwijl een verbouwereerde Edo de bak-
ken bij elkaar raapte. Het zag er allemaal niet zo fraai 
meer uit. Daar kunt u zich wel iets bij voorstellen. 

Thuis had hij wat uit te leggen maar ze hebben er 
toch nog smakelijk van gegeten. Ik op mijn beurt, 
heb er smakelijk om gelachen.

Zelf koken 
Lekker eten is één van de weinige dingen waar we 
nog van kunnen genieten. Ook ik haal dus af en toe 
wat af bij een restaurant. En nu ik niet hoef te reizen, 
hou ik meer tijd over om zelf te koken. Ik ben geen 
fan van kant-en-klaar maaltijden uit de supermarkt. 
Vers is toch het lekkerst. Ik probeer ook af en toe 
nieuwe recepten. Zo heb ik onlangs wilde spruitjes 
gegeten. Dat zijn spruitjes in satésaus met kleine ge-
haktballetjes. Ik weet niet wie dit verzonnen heeft 
maar het was heerlijk! Helaas ben ik geen geweldige 
kokkin. Van huis uit heb ik dat gewoon niet meege-
kregen. Mijn moeder deed haar best maar het eten 
mislukte regelmatig en dan werd er maar patat of 
chinees gehaald. Niet zo gek dat ik een mollig kind 
was. En ook nu is het oppassen geblazen voor de co-
rona kilo’s. De hele dag achter zo’n scherm zitten en 
verder weinig bewegen is funest. Ongemerkt word 
je dikker en dikker en voor je het weet loopt het uit 
de hand.

Gelukkig verkoopt Peek naast frieten ook gezonde 
maaltijden. Veel sla en groente met vlees of vis en 
weinig koolhydraten. Daar voel je je fit bij. En nu het 
lente wordt, kan ik weer veilig fietsen en die coro-
na kilo’s laten verdwijnen als sneeuw voor de zon. 
Blij dat de zon weer gaat schijnen. We moeten nog 
even volhouden maar er komt een dag dat alles weer 
wordt zoals het was. 

Hennie Huisman

Thuis werken-slapen-eten
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“Spreeuwen”, schreef ooit Dr. Jac. P. 
Thijsse, “dat zijn nog eens aardige 
vogels.”...
“Gij kunt in voorjaar en nazomer 
geen tien stappen buiten de deur 
doen of daar zitten ergens in een 
boomtop, een gevelversiering of 
een daknok een aantal van deze 
donkere vogels te zingen. Als de zon 
schijnt - en ze houden van zon - dan 
glijdt het licht over den glimmende 
veren en tint ze met rood en groen 
en blauw en purper.” En over hun 
zang schrijft hij: “Het mooiste is een 
langgerekt gefluit, dat in kracht en 
toonhoogte langzaam toeneemt en 
stijgt, om zacht en voorzichtig weer 
af te nemen tot het geheel verdwe-
nen is.” De spreeuw was een van de 
favoriete vogels van Thijsse, getuige 
ook zijn ex-libris waarop een vijftal 
spreeuwen in kale takken van een 
boom zit te zingen, met daaronder 
Thijsse’s lijfspreuk: onbekommerd. 
En zo is het precies! 

Imitaties
Ook bij ons op het dak van de schuur 
of van het huis zitten haast altijd, 
zomer en winter, een paar spreeu-
wen te kwinkeleren, soms zacht 
voor zich heen, soms uitbundig en 
luid. Je krijgt de indruk dat ze geen 
zorgen hebben. Eten genoeg en ze 
hoeven er niet ver voor te vliegen. 
Die zang bestaat vooral uit imita-
ties van allerlei vogels, bij ons vaak 
kieviten, grutto’s, kippen ook vaak, 
heggenmussen, zwaluwen. Soms 
doen ze ook “onnatuurlijke’ gelui-
den na, zoals een piepende deur. 
Thijsse zei over de spreeuw: “Deze 
knaap heeft een zangspier-stelsel, 
dat hem tot de allergrootste onder 
de zangers zou kunnen maken.”

Spreeuwen zijn echte “cultuurvo-
gels”; overal waar mensen zijn, le-
ven ook spreeuwen. Als er groen in 
de omgeving is tenminste. In ons 
land is de spreeuw een algeme-

ne broedvogel, met naar schatting 
750.000 tot 1.300.000 paren (om-
dat er nooit exact geteld is, weten 
we het niet precies).

Shakespeare 
Op Texel zijn spreeuwen in 1987 
voor het laatst geteld en toen ble-
ken er 1.222 broedparen te zijn. 
Van oorsprong broedden spreeu-
wen alleen in Europa en een groot 
deel van Azië, maar met de hulp 
van de mens hebben ze grote delen 
van de rest van de wereld veroverd. 
In Amerika bestond in de 19e eeuw 
de “Acclamitazation Society”, die 
als doel had alle vogelsoorten die 
door Shakespeare genoemd waren, 
in de Nieuwe Wereld te introduce-
ren. Met veel soorten lukte dat niet, 
maar met de spreeuw wonderwel. 
In 1890 en 1891 werden in Central 
Park in New York 100 spreeuwen 
losgelaten, waar de eerste in 1891 
meteen begonnen te broeden. Van-

Een mooie dag

Ik heb in het gras gelegen
en genoten van de dag
ik gaf namen aan de dingen
die ik in de wolken zag
ik zag een bloem, en ook een vlinder
dartel dansend in een wei
die bloem die noemde ik de wereld
en die vlinder, dat was jij.

Gerard Witte

Spreeuwen
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uit New York hebben ze zich razend-
snel over Noord-Amerika en verder 
in Midden-Amerika en de Caribi-
sche eilanden verspreid. Nu is het 
in de Verenigde Staten met naar 
schatting 100 miljoen vogels de tal-
rijkste vogelsoort. In andere landen 
waar zich in de 19e eeuw Europe-
anen vestigden gebeurde hetzelf-
de; in de Kaapprovincie, in Zuid-
oost-Australië en in Nieuw-Zeeland 
zijn ze even talrijk als bij ons. 

Voedsel voor jongen
Laat ik eerst wat kenmerken van de 
spreeuw noemen. Spreeuwen zijn 
dus zwart. Dat moeten we wel wat 
nuanceren, want als je nader kijkt 
zie je dat er bruin in de vleugels 
zit en dat vooral in deze tijd van 
het jaar - het voorjaar dus - er een 
prachtige metaalglans op het zwart 
van kop en borst zit, groen- en 

purperachtig. In de winter zijn de 
spreeuwen vuilwit gespikkeld en de 
snavel is donker. Die snavel is in het 
voorjaar geel. Van dichtbij kun je 
zien of je met een mannetje of een 
vrouwtje te maken hebt: de snavel-
basis van het mannetje is blauw, 
die van het vrouwtje lichtroze. De 
jongen zijn eerst bruingrijs en later 
gespikkeld.
Spreeuwen maken hun nesten in 
beginsel in holen, oude spechten-
gaten bijvoorbeeld, maar bij gebrek 
daaraan ook in andere holen, on-
der dakpannen, in nestkasten en-
zovoort. Een voorwaarde is wel dat 
de nestplaats in de nabijheid van 
grasland is (dat kunnen sportvel-
den, gazons of bermen zijn) want 
daar wordt het voedsel voor de 
jongen gezocht: larven van allerlei 
insecten.

Nestkasten
Op Texel broeden vrijwel alle spreeu-
wen onder dakpannen. In de Den-
nen ontbreken ze. Ze zouden daar 
gebruik moeten maken van nestkas-
ten, maar die zijn er niet in het voor 
spreeuwen vereiste formaat. Door 
bosuitbreiding en aanleg van groen-
voorzieningen in steden en dorpen 
is het aantal spreeuwen in ons land 
in de afgelopen jaren toegenomen, 
maar de laatste tijd wordt een afna-
me in bosgebieden geconstateerd. 
Naar de oorzaak daarvan wordt ge-
gist. Toename van het aantal roofvo-
gels of verminderd voedselaanbod ? 
Dat laatste speelt ook andere soor-
ten die op grasland voedsel zoe-
ken, veldleeuweriken, weidevogels 
bijvoorbeeld, parten. Hoe het zij, 
op Texel is nog geen achteruitgang 
vastgesteld.

Vaste slaapplaatsen
Direct na de broedtijd vormen de 
spreeuwen grote troepen die naar 
voedselrijke gebieden trekken. Ge-
liefd zijn gebieden waar kersen wor-
den geteeld, maar begrijpelijkerwijs 
zijn ze daar bij de kersentelers niet 
geliefd, maar gehaat. Het “keren” 
van de spreeuwen is een onont-
beerlijk onderdeel van de kersen-
teelt. Met ratels, touwen met bus-
jes die met hun gerammel de vogels 
moeten verjagen, harde geluiden, 
knallen en geweerschoten moet 
de schade worden beperkt. Onze 
spreeuwen trekken in de herfst gro-
tendeels naar België, Noord-Frank-
rijk en Zuid-Engeland, maar hun 
plaats en vaak meer dan dat wordt 
ingenomen door vogels uit landen 
rond de Oostzee. Ook dan vormen 
zich weer troepen. Spreeuwen 
hebben vaste slaapplaatsen, waar 
alle spreeuwen uit de omgeving ‘s 
avonds naar toe trekken. Onder luid 
kabaal verzamelen ze zich en ook als 
ze eenmaal op de slaapplaats zijn 
aangekomen weten ze hun bek niet 
te houden. Een onrustig volkje. Die 
slaapplaatsen bestaan uit duizen-
den vogels. De grootste kunnen in 
Nederland ca. 500.000 spreeuwen 
omvatten, maar er zijn gebieden 
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buiten ons land waar ze nog veel 
groter zijn. Ik ben een paar keer in 
de herfst op Mallorca geweest, waar 
zich in het rietland van de Albufeira 
enorme ‘wolken’ spreeuwen vor-
men. Ook daar zijn ze niet geliefd, 
want onder het gewicht van de mas-
sa’s spreeuwen knakken de riethal-
men, waardoor het riet voor riette-
lers waardeloos wordt. De talrijke 
bruine kiekendieven en andere roof-
vogels die op de spreeuwen jacht 
maken, verminderen niet zichtbaar 
hun aantal. Een fantastisch gezicht 

is het wel als zo’n door een kieken-
dief belaagde wolk spreeuwen zich 
verdicht en bij het ontwijken van 
de rover fantastische vormen aan-
neemt, soms sterk gelijkend op de 
trechter van een windhoos.

Op weg naar thuisland
In de Texelse Courant van een paar 
dagen geleden stond een berichtje 
dat de inwoners van ‘t Horntje met 
een spreeuwenplaag klampen. De 
vogels overnachten in de bomen, 
maken lawaai en poepen alles on-

der. “We hebben geen idee waar 
ze vandaan komen” zegt een van 
de bewoners. Waarschijnlijk dus uit 
landen ten noorden van ons. Toen 
ik nog ambtenaar op het ministerie 
van LNV was, heb ik heel wat klach-
ten over dergelijke overlast van 
spreeuwen moeten aanhoren. Er 
zijn wel manieren om de spreeuwen 
te verjagen, met lawaai, rotjes, het 
afdraaien van op de band opgeno-
men angstkreten van spreeuwen, 
maar dat moet je dan doen als de 
slaapplaats zich begint te vormen 
en op het moment dat ze invallen. 
Nu is het enige: geduld hebben, de 
vogels zijn binnenkort verdwenen, 
op weg naar hun thuisland.

Al met al valt er over deze geliefde 
en verguisde vogel veel te vertellen 
- er zijn hele boeken over geschre-
ven - maar voor mij is de ruimte nu 
zo ongeveer op.

Dit artikel verscheen in het Strender 
Nieuws van maart 2006. 

Tekst, tekening en foto: 
Andri Binsbergen

Seniorenreis 2021
In verband met corona vinden we 
het niet verantwoord om eind mei 
al op reis te gaan. Daarom is in 
overleg met BTR reizen de reis naar 
Oostende (België) uitgesteld tot 
maandag 20 september t/m maan-
dag 27 september 2021. Hopelijk is 
iedereen dan gevaccineerd.

Het reisprogramma blijft hetzelfde. 
De kosten van deze reis zijn bij deel-
name van 40 personen €690,00 en 
bij 45 personen €675,00. Toeslag 
voor een eenpersoons kamer is 
€108,00.
Er zijn nog een paar plaatsen vrij. 
U kunt zich nog opgeven bij Guusje 
Witte-Glasbergen: telefoon: 0222-
314171/ 06-44818097. U ontvangt 
dan van ons een inschrijfformulier 
en een volledig reisprogramma.

Bij BTR reizen krijg je het geld terug 
als de reis weer niet door kan gaan. 
Het reisbureau is aangesloten bij 
Stichting Garantiefonds Reisgel-
den.

Verder wachten we af hoe alles 
zich ontwikkelt. Mochten er zich 
weer veranderingen voordoen, dan 
hoort u dat weer van ons. 

De Reiscommissie
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Overdag werken?
’s Avonds vrij?

Wij zijn per direct op zoek 
naar een goede kok!

Voor meer informatie 
bel of mail ons!

Stoompoort 16
1792 CT Oudeschild
0222 - 313 791
info@texelcatering.nl

Stoompoort 16 1792 CT  
Oudeschild 0222 - 313 791 
info@texelcatering.nl

Van buffet tot barbecue 
en van een compleet 
diner tot heerlijke luxe 
hapjes!

Bernhardlaan 200,  318000, 
www.opelrentenaar.nl

RENTENAAR
ERKEND OPEL REPARATEUR

Nieuw, gebruikt, oldtimer, youngtimer,
klassieker... leeftijd is onbelangrijk.

Wij houden uw auto in topconditie.

Bosch Car Service van Sambeek
Schilderweg 252 Oudeschild
Telefoon 315353 www.vansambeek.com

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

Maricoweg 3 • 1791 MD Den Burg • (0222) 31 55 88

Loonbedrijf Dros
Harkebuurt 4 Oosterend
Telefoon: 0222-318 311
Mobiel: 06 21 888 188
info@drosgrondverzet.nl

 AANKOOP   VERKOOP   TAXATIES

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

De Cocksdorp
www.langeben.nl /langebentexel

Lange Ben
IJS PATAT VIS

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

Beatrixlaan 1, 1791 GA  Den Burg 
Telefoon (0222) 31 52 41

info@notariskantoortexel.nl

de notaris
op texel

Advies, notariële akten en meer!

Voor particulier en ondernemer

www.notariskantoortexel.nlBezoek ook onze website

Beatrixlaan 1, 1791 GA  Den Burg 
Telefoon (0222) 31 52 41

info@notariskantoortexel.nl

de notaris
op texel

Advies, notariële akten en meer!

Voor particulier en ondernemer

www.notariskantoortexel.nlBezoek ook onze website

Beatrixlaan 1, 1791 GA  Den Burg

EA5 envelop 220x156mm.indd   1 20-12-13   09:20
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De ontdekking van een eiland
Terwijl in februari 1953 veel mili-
tairen hulp verlenen in het door de 
watersnoodramp getroffen Zeeland 
word ik opgeroepen voor militaire 
dienst. Nu zouden veel jonge man-
nen het vreselijk vinden om in mi-
litaire dienst te moeten ik vond het 
fantastisch. Bij de keuring had ik ge-
zegd graag bij de marine te willen. 
En zowaar, er lag een oproep in de 
bus van de marine. Teleurstellend 
was het dat de oproep van het korps 
mariniers was en niet van de varen-
de marine. Ik zag mezelf al rond-
lopen in exotische landen. Maar 
eigenlijk was het voor een Drentse 
jongeman van het platteland ook 
wel stoer om marinier te worden. 
Het was tenslotte een keurkorps 
waar ze me nodig hadden Met veel 
plezier heb ik dan ook de opleiding 
gevolgd al was die best heel zwaar 
af en toe. Ondanks zware dagmar-
sen en stormbanen en nachtelijke 
oefeningen had ik het naar mijn zin. 

De opleiding duurde acht maan-
den waarvan een maand werd be-
steed aan landingsoefeningen op 
Texel. Dat was heftig. Het was voor 
het eerst dat ik de Noordzee zag. 
Het bleef niet bij het zien van de 
zee nee we werden er in gejaagd 
en niet alleen overdag, nee ook ‘s 
nachts werden we met veel tamtam 
het bed uitgejaagd. Soms moesten 
we de natte plunje van de eerste 
landing in de nacht weer aan en 
gingen we weer ergens aan land. Je 
zat dan met een duffe kop en rillend 
van de kou te wachten tot de klep 
naar beneden ging en we weer naar 
het strand waadden om vervolgens 
naar de duinvoet te rennen. 

Na de maand op Texel terug naar 
Doorn en afwachten waar je ge-
plaatst werd. Dat kon Curaçao zijn, 
Rotterdam, Den Helder of Texel. Ho-
pelijk moet ik uitgezonden worden 
naar het buitenland maar u raad het 
al, het werd Texel. Een beetje teleur-

gesteld dat ik dus weer naar het ei-
land werd gestuurd. Dat was achter-
af fantastisch want de functie die ik 
daar kreeg bij de vaste bemanning 
was die van waterboer. Een raar 
woord maar zo noemde men dat 
bij de marine nou eenmaal. Ik werd 
toegevoegd aan de vaste beman-
ning en moest zorgen dat er altijd 
water uit de kraan kwam. Dat is niet 
zo moeilijk zou je denken maar er 
lag geen waterleiding naar de Mok. 
Het was 1953 dus nog maar 8 jaar 
na de oorlog. Het kamp De Mok 
had zwaar geleden in de oorlog 
en er was weinig over van wat het 
voor de oorlog was. Het drinkwater 
werd met een tankboot aangevoerd 
vanuit Den Helder en overgepompt 
in een bak in het haventje van de 
Mok. Daar begon mijn taak. Met be-
hulp van een centrifugaalpomp en 
brandslangen moest het water naar 
een tank onder de kombuis worden 
gepompt. Van daaruit werd het via 
een drukketel naar de waslokalen, 
de kombuis en officiersverblijven 
gepompt. Douches waren er niet 
en warm water al helemaal niet. 
Het was allemaal heel primitief. Als 
je toch wilde douchen vulde je je 
helm onder de koudwaterkraan en 
kiepte je die leeg over je hoofd. Er 
waren veel storingen in het systeem 

en menigmaal werd ik mijn bed uit 
getrommeld om te zorgen dat de 
mannen zich konden wassen na een 
nachtelijke landing. 

Vanwege de nachtelijk acties hoef-
de ik geen wacht te lopen en ging ik 
’s avonds vaak naar Den Burg waar 
ik in Casino van Wim Zijm of bij de 
lunchroom van Niek de Graaf menig 
pilsje heb gedronken. Tot ik op een 
avond in Den Burg Coby van Sikkele-
ras, een heel leuk meisje, ontmoet-
te waar ik stapel verliefd op werd. 
Tot mijn grote vreugde bleek dat 
wederzijds hoewel het nog wel wat 
moeite kostte om de ouders van dat 
meisje van onze toekomstplannen 
te overtuigen zijn we nog steeds 
een paar. Ik startte mijn loopbaan 
op Texel als loodgieter bij Jan Oele 
in de Hogerstraat. Dit verhaal speel-
de zich 63 jaar geleden af en ik hoop 
dat er nog wat jaren bijkomen want 
het bevalt ons heel goed. 

Dit was in vogelvlucht de geschiede-
nis van een jongeman uit Drenthe 
die Texel ontdekte en er nooit meer 
weg wil. 

Bart Siemeling

Ingeleverd voor de verhalenvertel-
middag 2018 van het Texelfonds.
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De weg vanaf Fort William langs 
Loch Linnhe met veel eilandjes 
in een blauwgroen vergezicht en 
half-verdronken ruïnes waarin 
zwarte kraaien de scepter zwaaien 
heeft wel iets mystieks. Na iedere 
bocht verwacht je de oude schicht 
met Tompoes en Olie B. Bommel 
tegen te komen, tot je je realiseert, 
dat Maarten Toonder zijn figuren in 
Ierland gesitueerd heeft en niet in 
Schotland.

Ik ben met mijn zoon Joost op weg 
naar Oban, het volgende haven-
plaatsje aan de westkust van Schot-
land. De plaats is niet interessant, 
maar ik wilde er naar toe, omdat er 
de stokerij staat van mijn favoriete 
whisky, typisch de smaak van de 
westkust, een beetje smoky, maar 
niet te erg. Hij is gevestigd in een 
lomp groot gebouw aan het eind 
van het haventje, dat ons, als we 
Oban binnen rijden, helemaal niet 
aantrekt. We hadden al een rondlei-
ding gehad bij Edradour, het kleinste 
stokerijtje van Schotland. Het slok-
je na smaakte daar trouwens ook 
prima. We beperkten ons daarom 
maar tot boodschappen doen voor 
het avondeten. Na de maaltijd zaten 

we voor ons kleine tentje boven op 
het klif met uitzicht op de baai, na-
tuurlijk wel met een slokje Oban. 

De volgende dag zouden we oost-
waarts gaan, weg van de kust, om 
ons weer te voegen bij de rest van 
de familie. We waren met z’n zes-
sen op stap gegaan, maar hadden 
twee aan twee ons plan getrokken 
en zouden elkaar weer ontmoeten 
op een vooraf bepaalde camping. 
De weg vanaf Oban kozen we dwars 
door het binnenland, zoveel mo-
gelijk langs kleine weggetjes. We 
fietsten een uur door golvend groen 
land met deels verharde en deels 
onverharde wegen, die overal be-
zaaid lagen met keutels van de kud-
des schapen. Vanaf de kust moet je 
altijd eerst omhoog. Toen we weer 
daalden, zagen we de provinciale 
weg met een bushalte waar op dat 
moment twee mensen uit de bus 
stapten. “Hé”, zei Joost in eens, “dat 
lijkt mijn leraar Gerrit wel”. Ja zeg, 
nu herkende ik hem ook aan zijn 
manier van lopen. En terwijl we ze 
voorbij reden hoorde ik Joost droog-
weg, maar nog zonder zijn hoofd om 
te draaien zeggen: “Dag Gerrit”. De 
gein kwam toen we in de remmen 

knepen, achterom keken en de ver-
bazing op de gezichten zagen. Nog 
steeds haalt Gerrit, als we hem zien, 
wel eens de herinnering op aan die 
‘toevallige’ ontmoeting ver van de 
bewoonde wereld op het Schotse 
platteland.

Iedereen kan wel verhalen vertellen 
over dit soort ‘toevallige’ gebeur-
tenissen, die onbedoeld zijn, geen 
aanleiding hebben en er voor het-
zelfde geld niet waren geweest. 
Maar een goede vriendin van ons 
ervaart dat ‘toeval’ heel anders. 
Haar dochter werd verliefd op een 
Griekse jongen. Uiteindelijk trouw-
den ze geheel volgens de Grieks-or-
thodoxe riten op het eiland Lesbos. 
En net toen de feestmaaltijd was af-
gelopen en het hele gezelschap om 
de benen te strekken een wandelin-
getje langs het strand ging maken, 
kwam daar een gammel bootje aan 
met vluchtelingen: huilende kinde-
ren, zich verbijtende ouders, duide-
lijke signalen van uitputting. De brui-
loftsgasten rolden hun broekspijpen 
op, de bruid haar bruidsjurk en ie-
dereen hielp mee de mensen aan 
land te brengen. “Zulke gekke din-
gen gebeuren mij nou weer”, zegt 

Toeval of niet……
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onze vriendin dan, “begrijp jij dat 
nou, dat is toch krankzinnig, dat kan 
toch geen toeval zijn”. ‘Dat kan toch 
geen toeval zijn’ is een bijna dage-
lijkse uitspraak van haar geworden. 
Ik vraag haar dan of die vluchtelin-
gen voor het aan land gaan gewacht 
hebben tot er een bruiloftstoet het 
strand op kwam, of dat de bruilofts-
gangers het zo hadden uitgemikt, 
dat er net een bootje met vluchte-
lingen aan zou komen? Nee! Nou is 
de kans dat er zo’n bootje aan land 
komt op Lesbos wel groter, dan dat 
er een verschijnt op het strand van 
Texel. Maar een verrassende samen-
loop van omstandigheden was het 
zeker en voor alle betrokkenen heel 
confronterend. 

De uitspraak van de vriendin blijft 
mij nog steeds prikkelen: “Het kan 
toch geen toeval zijn”. Hebben wij 

mensen niet altijd ons best gedaan 
het onverklaarbare te verklaren? 
Toen we nog niet beter wisten, 
dachten we dat Thor met zijn ha-
mer tekeer ging als het onweerde. 
Wetenschappers hebben ons inmid-
dels inzicht gegeven in veel van wat 
vroeger mysterieuze verschijnselen 
waren. Inmiddels kunnen we er nog 
maar slecht tegen, dat er nog altijd 
dingen onverklaarbaar zijn. Er moet 
bij welke gebeurtenis dan ook al-
tijd een schuldige, of minstens een 
oorzaak zijn aan te wijzen. Praat-
programma’s op de TV zijn daar alle 
dagen druk mee en worden goed 
bekeken. Maar als na de oerknal de 
materie net een iets andere samen-
stelling had gehad, had het heelal en 
ook onze aarde er heel anders uit-
gezien en of wij als mensen er dan 
geweest zouden zijn is maar zeer de 
vraag. De hele evolutie berust op 

toeval. Toeval is een oerbeginsel. 
Alleen het toeval zelf laat zich nog 
slecht verklaren.

Op 27 maart 1329 maakte Paus Jo-
hannes XXII in een bul bekend, dat 
na onderzoek van de inquisitiecom-
missie Meister Eckhart, een Duitse 
geleerde en prominent lid van de 
orde der Dominicanen, veroordeeld 
werd voor het verspreiden van ket-
terse ideeën. De beschuldigde was 
echter een jaar daarvoor overleden 
en daarmee is de brandstapel hem 
bespaard gebleven. Zijn abstrac-
te godsbeeld was voor de kerk van 
toen heel bedreigend en zou dat nu 
naar alle waarschijnlijkheid nog zijn. 
Maar aan zijn ideeën over ‘gelaten-
heid’ kunnen we iets hebben voor 
de benadering van ‘toeval’. Voor het 
Duitse woord ‘Gelassenheit’, des-
tijds door Eckhart zelf gemunt, is 
eigenlijk geen Nederlands woord te 
vinden. ‘Gelatenheid’ heeft bij ons 
de negatieve klank van: ‘lijdzaam-
heid’ en ‘berusting’, terwijl Eckhart 
er een open houding mee aangeeft, 
een houding waarin je opkomende 
bemoeizucht weglaat, je ook je ei-
gen ego weglaat en zo ruimte maakt, 
waarin je kunt laten zijn wat er is. 
In zo’n houding past toeval als ‘iets 
dat je toevalt’. Daarbij gaat zeker 
niet om een passieve houding. Het 
gaat steeds in tegen onze moderne 
geest, om onmiddellijk ergens iets 
van te vinden, te denken in oorzaak 
en gevolg. In plaats daarvan word je 
aangespoord je te bepalen tot wat 
er is. 

Onze vriendin heb ik nooit kunnen 
betrappen op snelle antwoorden 
bij: “Dat kan toch geen toeval zijn”. 
Geen vluchtwegen via nep-nieuws 
of het zondebokken, verzinsels of 
drogredenen. Ook geen complot-
theorieën. Alleen was er de vraag 
die bleef hangen, omdat er maar 
geen antwoord kwam. En de ver-
wondering. 

Peter Bakker
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Beleef onze boerderij
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Kaasboerderij „Wezenspyk”

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

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
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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

Mantje schoenen heeft voor u als lid van Senioren-
vereniging Texel een doorlopende aanbieding.
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10% korting
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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

Weverstraat 55, tel. 312692

HEEMSKERCKSTRAAT 50 OUDESCHILD | WWW.RAB.NL
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DESA

Nu slechts

4795.00
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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?
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Emma Maria Jacd. Witte

Doe ik de eerste Tesselaar fòn dut nuwwe jaar 
opesloeg bestierf ik ’t bijna. Mien asem bleef in 
me strot steke.
Emma?
Emma!  Dóód  ? Hillegaar dóód!
Ja hoor, ’t sting d’r echt in, met een klein fotootje 
d’rbee. Ze wòs sturreve op de twiede dag fòn ’t 
nuwwe jaar. Ik boog me foorover om te siên of 
ik ’t wel goed leze hòd zonder mien leesbril op. 
Maar ’t sting ‘r echt. Emma, gebore op 12 februa-
ri 1927 in de Wéél en hier an Skil wòs ’t wiêsie uut 
op 2 januari 2021.
Tjisses, zommaar in iêne! 
Je staat ‘r fersteld fòn zonder ’t te kenne begrie-
pe.
Ja, se sow over ‘n maand 94 jaar weest hèèwe.
Ach, mien skòt, wòt heb jee ’t goed deen ollegaar 
in je leve. Je fertelde me dòt je gebore bent oppe 
Wijde Blick en na de Wéél op skool gong. ‘Moe-
der seit dòn òltóós teuge ons kienders dòtte we 
in de berrem lópe moste wònt dòn sliete je klom-
pe niet zò.’
Je wòs gewoon ’n lieve meid en een goêd mêns; 
òltóós òn ‘t hellepe en vrolijk fòn aard. 
Ja en dòn komt Jan Zijm op je pòd. 
Nou, dòt wòs in iên keer raak en goed ok!
De foordeur gaat – skoene worde òffeegd oppe 
mòt en déér komt Aaf de kamer in.
‘Hei je ’t òl leze fòn Emma’, wos ’t eerste wòt se 
uutbrocht. Op ’n saterdag! En ’t sufferdje komt 
pòs op dingesdag, dò ’s drie dage later! En gien 
mêns die wòt seit!’
‘Effe dimme meike, ’t begróót mee ok bar veul 
maar ’t is niet aars!’
Aaf trok d’r jòs uut en nam d’r eige kròntje uut 
d’r jòszak. 
‘Hoe lang is Jòn al weg Neeltje, vroeg ze. Ik weet 
’t niet só krek meer.’
‘Nou ik denk dòt dòt ‘n jaar of 14 is Aaf, maar dòt 
kenne we wel effe nakieke. Ik sting net te denke 
dòt doe se trouwd ware en in ‘Het Oude Huis” 
weunde. 
Maar dòt ’t niet lang déérna in de hêns gaan is.’ 
Hillegaar ferinneweerd!’

‘Belònde se doe niet in ‘Agnes’ an de Kógerweg?’
‘Ja dòt dòcht ik ok en doe pòs na de Norrekap. 
Nou en déér hèèwe se ’n lange tiêd weunt en 
kienders ware déér ok sot.’
‘Jajik meid, d’r ware d’r nege en ik denk dòt ik de 
name nag wel weet. Annie wòs de ouste en dòn 
Jaap, Hans, die met die witte krulletje, Anja, Gem-
ma, Jopie en Jan. Nou ken ’t nag best weze dòt ik 
iên off twie fergeet. Och ja, Gerda netuurlijk, dòt 
aardige meike. Die heb veul fòn d’r moeder urfd.’’
‘Goh Neel, dòt je dòt òllegaar nag weet. Maar iên 
ding is waar. Jee bent hòrstikke goed in ’t onthou-
we fòn name.’
‘Weet je ok nag dòt se vijfentachetig jaar wier? 
Met dòt fééssie in ’t skiltje? Dót wier compleet ’n 
ferròssing foor heur.’
‘Ja, dòt hòdde de kienders goed stil houwe. ‘
’t Feest wòs temet òf doe de gerdiene fòn 
’t teneel opeskove wiere en ’t héle visserskoor d’r 
op sting. En singe dót die monne deje; 
’t wòs ’n pracht. Emma d’r héle leveslóóp wier 
besonge en Emma stond te glimmen òs een nuw-
we riesdaalder fòn Wilhelmina met loshangend 
heer.’
‘Gosternakkies, dòt ’s ok òl weer 9 jaar leeje!’
Ja Aafie, wee worre ok oud, òl sow je dòt niet sè-
ège òs je ons zó same siet skuuve.’

‘We gane maar vróóg te condolere wònt ik wil 
niet zó lang bute staan te kleume. Aans rake wee 
nag te bêd met ’n longontsteking of zoksewòt.’

Dag Emma, we zelle je misse. Het meeste nag je 
dagelijkse lóópies, weer of gien weer, regen of 
zon, storm of hagelstiene. 
Wee sage je òldeur bute lope om je kondisie op 
pijl te houwe.
Petje òf!

‘Aafie, meid, wòt docht je fòn ’n bakkie koffie met 
’t leste end fòn de kerstkròns?’
‘Nou, déér sèèg ik gien néé teuge,
Neeltje!’

NEELTJE.
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Tja. We hadden het met Alz- 
heimer Café Texel de afge-
lopen veertien jaar zo goed 
voor elkaar. Live muziek 
vooraf - soms ook na afloop - 
en gemiddeld zo’n 80 bezoe-
kers. 

We hadden een van de drukst bezochte café’s van het 
hele land en daar waren we beretrots op. Hoewel de 
onderwerpen niet altijd tot vrolijkheid stemden, werd 
er na afloop door een groot deel van de bezoekers toch 
meestal gezellig aan de tafeltjes nagepraat, waarbij 
niet alleen het thema van de avond aan de orde kwam, 
maar ook persoonlijke aangelegenheden werden be-
sproken. Dit alles ondersteund door Geriant en achttien 
vrijwilligers. Datgene wat we in de loop der jaren had-
den opgebouwd, kon niet stuk, dachten we. Nou kan 
dat natuurlijk altijd, maar dan moest er wel iets heel 
raars gebeuren, was ons uitgangspunt. En dat bizarre 
voorval kwam er. Het coronavirus deed z’n intrede.

Aanvankelijk dachten we nog optimistisch dat het met 
een paar maanden wel voorbij zou zijn. Toen dat niet 

het geval bleek, zijn we met de vrijwilligersploeg bij 
elkaar gekomen en hebben we eensgezind besloten 
pas weer open te gaan op het moment dat dit ver-
antwoord kon. We zijn nu al een jaar gesloten, want 
voor ons geen café met bezoekers op 1,5 meter van 
elkaar (toen dat nog mocht). Met zo’n afstand ertus-
sen bepraat je geen problemen waar je thuis tegenop 
loopt en drink je daarna ook niet gezellig nog even een 
glaasje. Een digitaal café zagen we om die reden ook 
niet zitten. 

Dementheek
Wat doen we dan wel? We schrijven nieuwsbrieven 
en sturen de Familias door. Digitaal of de geprinte ver-
sie. Onze dementheek, waar je boeken en dvd’s over 
dementie kunt lenen, blijft open en we schrijven over 
dementie en samenhangende zaken, in dit blad. Wie 
interesse heeft kan een lijst opvragen, met alle titels 
van boeken en dvd’s, om zo rustig thuis een keuze te 
maken.
Nieuwe aanwinst: Eeuwige lente, leven met een er-
felijk Alzheimergen. Jeske van der Schaar (40) begint 
haar boek met de zomer. Rustig vertelt ze over haar 
jeugd, het gezin waarin ze opgroeit, nog niet bedacht 

Onzekere tijden voor Alzheimer Café

Jose Franssen met haar moeder
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op de herfststormen en winterkou die haar te wach-
ten staan. Jetske is draagster van een familiaire gen-
mutatie, die rond haar 55ste met zekerheid tot Alzhei-
merdementie zal leiden. Een indringend persoonlijk 
document, waar op het eind ook weer lichtpuntjes 
zichtbaar worden.

Van de Limburgse schrijfster José Franssen, die twee-
maal in ons café over haar moeder met dementie 
kwam vertellen, kregen we gratis een stapel mooie 
boeken toegestuurd (met de titel ‘Hou me maar vast’), 
die we bij belangstellenden thuis bezorgen. U kunt 
alsnog bellen als u graag een gratis exemplaar wilt 
ontvangen. Hetzelfde geldt voor het boekje ‘Er dwars 
doorheen’, gedachten over rouw, alleen staan, oud 
worden en leren van het leven. 
Het afgelopen jaar was er geen samenkomst om de 
vrijwilligers te bedanken voor hun inzet. In plaats daar-
van werd er een afhaal-etensbon bij ze thuisbezorgd, 
ook om de plaatselijke horeca te ondersteunen. Ver-
der worden de gratis boeken desgewenst ook aan de 
vrijwilligers cadeaugegeven. 

We missen onze bezoekers en de voorbereiding en uit-
voering van de cafés. We missen het voldane gevoel als 
het een goede avond was en je mensen hebt kunnen 
ondersteunen. We zouden het graag willen, maar je 
kunt in deze situatie geen arm om iemand heenslaan 
die er doorheen zit, niet even knuffelen of meeden-
ken. Wat we wel konden, was bellen. Via telefonisch 
contact horen hoe het mensen vergaat en ze zo nodig 
een hart onder de riem steken. Maar het blijft behel-
pen. Je kunt nu eenmaal niet alle bezoekers op deze 
manier bereiken, daarvoor zijn het er teveel.

Twijfel
Het lijkt wel of we aan ons eigen succes ten onder 
gaan. Wordt het ooit weer zoals het was? We hopen 
het. Zal vaccinatie uitkomst brengen en onze bezoe-
kers weer in groten getale naar ‘onze’ zaal in dorpshuis 
De Buureton trekken? En hoe gaan we dat doen, on-
derscheid maken in gevaccineerden en niet-gevacci-
neerden? Een onwenselijke situatie en vragen waar 
we nu al over lopen te piekeren. Hoe gaat dit aflopen? 
De tijd zal het leren.

Voor het bestellen van boeken kunt u bellen naar Mar-
greet Berndsen (tel. 06 30056680) of Liesbeth Rijk, 
(tel. 06 22811573)

Dementiewinkel
We krijgen regelmatig vragen over hulpmiddelen, 
klokken, dwaaldetectie, sleutelvinders, agenda’s, ver-
lichting, veiligheid, bewegingssensoren, bekers, be-

stek, enz. Het is een markt, zelfs de Gamma en Blokker 
verkopen (nu online) goed bruikbare spullen. Een uit-
dijend universum, met veel nieuwe ontwikkelingen en 
aanbod, wat lastig te doorgronden kan zijn voor man-
telzorgers en mensen met dementie. Op de website 
www.dementie-winkel.nl vindt u een enorm aanbod 
ter ondersteuning, maar ook om de verveling te ver-
drijven, kortom breed assortiment voor een stimule-
rende leefomgeving, waaronder bijvoorbeeld nét ech-
te knuffeldieren, boeken, puzzels, spelletjes, handige 
kleding of een mooi sjaalslab. 

Een greep uit nieuw aanbod van dementiewinkel: 
heel actueel, een audio deurintercom mét of zonder 
camera om veilig op coronaveilige afstand te spreken. 
Een Telefoonoproepblokker, kan bepaalde nummers 
blokkeren en inkomende anonieme nummers. Tevens 
kunnen uitgaande nummers worden geblokkeerd.... 
Overigens kun je dit op de meeste telefoons gewoon 
installeren, maar dat vergt wel wat handigheid. Veel 
op het gebied van inbraakbeveiliging is recent toege-
voegd. Ook nieuw allerlei spelletjes, domino, diffusers 
om lekkere geuren te verspreiden. Een radio speciaal 
ontworpen voor mensen met dementie, die kan wor-
den ingesteld door familie en waar dan alleen nog 
maar één aan/uit knop overblijft.

Dementiewinkel heeft een handige zoekfunctie, om 
eventueel samen het aanbod te bekijken. Leuk is dat 
er cadeaubonnen kunnen worden besteld (betalen en 
dan zelf downloaden/printen), waarmee mensen zelf 
iets kunnen uitzoeken.

De Omringwinkel Texel is dagelijks tussen 13.00 en 
14.00 uur telefonisch bereikbaar voor een groot assor-
timent hulpmiddelen en foefjes voor mensen waarbij 
lichamelijke beperkingen op de voorgrond staan. In 
overleg kunt u de hulpmiddelen aanschaffen of lenen. 
Informatie: 0222 314887.
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Gewoon thuis, lekker laagdrempelig in beweging
Om heel Nederland thuis in bewe-
ging te krijgen werpt Olga Com-
mandeur zich op als nationale 
personal trainer van thuiszittend 
Nederland. Het dagelijkse pro-
gramma Nederland in Beweging 
van Omroep MAX is vooral onder 
ouderen een bekend programma, 
door de coronacrisis is het popu-
lairder dan ooit.

Iedereen kent wel iemand in zijn 
omgeving die elke morgen trouw 
meebeweegt met de oefeningen 
op tv. 
Zie het als een kwartiertje opwar-
ming aan het begin van de dag, 
lekker even de spieren los maken.

Keukenkastje 
Carla Schrama is al jaren een 
trouwe ‘deelnemer’ van het pro-
gramma. “Nederland in Beweging 
behoort inmiddels tot mijn vaste 
ritueel in de ochtend. Ik sta rond 
8.00 uur op, na een broodje en een 
kopje thee ga ik met de poezen een 
rondje wandelen over m’n erf in de 
Tuunen. Ik heb de Ommetje-app, 
dat rondje op de buurt levert me 
voor 9.00 uur dan ook weer wat 
extra punten op. 
Als ik weer thuis kom drink ik een 
kopje koffie. En dan is het tijd voor 
de volgende stap: op m’n mobiele 
telefoon zoek ik de website www.
maxvandaag.nl en vervolgens de 
laatste aflevering. 
M’n mobiel zet ik dan op z’n kant 
in het keukenkastje, zelf neem ik 
plaats op het keukenmatje en dan 
begint de work-out. Het zal vast 
een heel grappig gezicht zijn. 
Na het kwartiertje lichaamsbewe-
ging volgen de zangoefeningen. 
M’n mobieltje staat er dan toch 
nog om de zanglessen via Artex 
online te volgen. Voordeel van 
dit ochtendritueel is dat ik gemo-
tiveerd en fitter de dag begin. Je 
wordt er vrolijker van en dat is ge-
woon echt zo. En het is niet alleen 
voor oudere mensen”.

“Ook tijdens vakanties blijf ik door-
gaan met Nederland in Beweging. 
Begin vorig jaar was ik met m’n 
broer en zus in Egypte. We ston-
den ’s morgens met z’n drieën in 
de hotelkamer te kijken naar mijn 
mobiele telefoon en deden dan 
gezamenlijk de oefeningen”. Het is 
zo handig dat het ook met een mo-
bieltje overal te volgen is.”

Wereldvrouwen
“Ik fiets en wandel veel, dat is fijn 
maar ik mis de vrijheid om spon-
taan overal heen te gaan. Tot begin 
maart vorig jaar ging ik regelmatig 
naar Wereldvrouwen in De Buure-
ton; een gezellige groep vrouwen die 
op donderdagmorgen bijeenkomen 
voor een praatje, spelletje of activi-
teit zoals bijv. schilderen, lezingen en 

Carla Schrama
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bloesemtakken maken.
De contacten met de Wereldvrouwen 
zijn wel gebleven want we hebben 
een Whats-App groep. Zo af en toe 
wordt er een berichtje geplaatst en 

houden we contact. We zijn als het 
ware met een ‘digitaal touwtje’ aan 
elkaar verbonden. Wat zou het mooi 
zijn als we over niet al te lange tijd 
weer bij elkaar kunnen komen. Het 

geeft, net als Nederland in Beweging, 
de motivatie om actief te blijven.

Stoel aan de kant
Mevrouw Boonman woont in de 
buurt van De Buureton. Tot maart 
2020 kwam ze daar wekelijks. Was 
het niet voor koersbal of sjoelen dan 
was het wel als gastvrouw om de 
koffie te schenken en niet te verge-
ten het maandelijks Buuretondiner. 
Mevrouw Boonman weet ondanks 
de streep door al deze activiteiten 
toch in beweging te blijven en daar-
door haar conditie op peil te houden: 
“Doordeweeks schuif ik de stoel in 
de kamer aan de kant om ’s morgens 
met Nederland in Beweging mee te 
doen. Ik heb er niet altijd zin in maar 
ik doe het wel.
De oefeningen komen voor een deel 
overeen met de gymoefeningen van 
Betsie Verhoeven in De Buureton. 
Door de dag doe ik ook nog wel eens 
van die oefeningen tussendoor.
Een fietsvriendin is er inmiddels ook 
mee begonnen. Ze dacht dat het 
niets voor haar was maar ze gaf toe 
dat de oefeningen toch iets zwaarder 
waren dan ze van tevoren had be-
dacht.”

“Ik geef toe dat Nederland in Be-
weging niet iedere ochtend op m’n 
agenda staat. Ik ga toch zeker 4 à 5 
keer fietsen in de week, op die da-
gen sla ik dan dus wel eens over. Het 
fietsen vergoedt veel en ik kijk er dan 
ook altijd naar uit. Met m’n fiets-
vriendinnen heb ik de afspraak dat 
we afhaken als het te hard waait en 
heel koud is maar die dagen zijn er 
gelukkig niet zo bar veel.”

Texel in beweging
Op de site van de Sportstichting 
Texel zijn ook filmpjes met oefenin-
gen te vinden, gemaakt door de be-
weegcoaches. Voor meer informatie: 
www.sportstichtingtexel.nl - 
tel. 322815.

Cobie Daalder - Texels Welzijn

Mevrouw Boonman
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Als meer kopij wordt aangeleverd dan mogelijk is 
om te plaatsen, dan gelden de volgende prioriteiten:
•  Een uit een voorgaande Leef-Tijd doorgeplaatst  

artikel, waarbij is afgesproken dat dit artikel in de hui-
dige 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 daad-
werkelijk zal worden opgenomen.

Eigen verhaal, informatie of tips
Heeft u als lezer van dit blad zelf een verhaal (of misschien 
interessante informatie of tips) dat u wilt delen in Leef-
Tijd? Dan kunt u deze mailen naar: leeftijd.texelswelzijn@
seniorenverenigingtexel.nl of hand geschreven sturen naar: 
Leef-Tijd, p/a Beatrixlaan 43, 1791 GA Den Burg.

Vormgeving en opmaak
Langeveld & de Rooy

Distributie
Cobie Daalder (telefoon 312696) en Truus Zoetelief

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

Websites
www.texelswelzijn.nl
www.seniorenverenigingtexel.nl

Leef-Tijd is een uitgave van
Mediabureau Langeveld & de Rooy in samenwerking 
met Texels Welzijn en Seniorenvereniging Texel.
Oplage: 2.500 stuks; verschijnt 6 maal per jaar.

Inzenden van kopij voor de volgende Leef-Tijd 
graag voor woensdag 28 april 2021 naar 
leeftijd.texelswelzijn@seniorenverenigingtexel.nl

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 

inzender zal hiervan op de hoogte gebracht worden.

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

Eindredactie
Rob en Marianne Dapper, Gooitzen Kedde

Met medewerking van:
Familie Binsbergen, Trijnie Boon, Liesbeth Rijk, Margreet 
Berndsen, Ria Visch, Gerard Witte, Simon Dros, Hennie 
Huisman, Gerard Witte, Marianne Witte, Emmie Boom, 
Nelleke Schreur, Riny Wielinga, Irene Zegers en ‘Neeltje’.

Foto voorpagina + fotobewerking
Peter Ampt

Tekstcorrectie
Lina Bruijn en Els Whyte

Puzzel
Annie van der Heide

Colofon

Hoe gaat de redactie om met aangeleverde kopij?

Carla Bakker

A D M I N I S T R A T I E  S E R V I C E
Voor vragen over onze diensten, 

neem contact met ons op per e-mail of telefoon.
E-mail: cebakkertexel@gmail.com - Tel. (0222) 314900

www.bakkeradministratieservice.nl
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Het Texelfonds helpt ons eiland nóg mooier 
te maken dan het al is. Sinds de oprichting 
in 2004 konden we al 299 uiteenlopende en 
bijzondere initiatieven ondersteunen voor 
een totaalbedrag van € 901.375,-.

Heel graag gaan we door met ons prachtige 
werk. Dat kan alleen dankzij u: particulieren, 
bedrijven, stichtingen en anderen die Texel 
een warm hart toedragen.

Overweegt u een bijdrage, bijvoorbeeld in de 
vorm van een gift, legaat of nalatenschap?  
Of hebt u andere ideeën om de kwaliteit van 
leven op Texel te verhogen?
Wij treden graag met u in contact!
 
Kijk op www.texelfonds.nl of neem contact  
op met ons secretariaat. 
Email: secretariaat@texelfonds.nl  
Telefoon:  0222 317035).

Mooie dingen doen voor de  
Texelse samenleving

Wilt u ook mooie dingen doen voor 
de Texelse samenleving?

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

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

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

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

Leden van Seniorenvereniging Texel krijgen op vertoon van hun ledenpas* korting bij de  
volgende bedrijven: 
•  Oosterhof Wonen in Den Burg geeft op alle artikelen 5% korting. 

• De firma Graaf in De Cocksdorp geeft 10% korting op Texelse dekbedden (op = op). 

•  In de Kookwinkel van Keukencentrum Texel kunt u als klant punten sparen voor 5% korting. Bij iedere euro 

spaart u een punt, bij 300 punten ontvangt u automatisch € 15,- korting op uw volgende aankoop. 

• Restaurant Topido in De Cocksdorp geeft 10% korting op een diner (exclusief drankjes). 

• 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.

• Bosma, Waalderstraat, Den Burg verleent 5% korting op alle aankopen. 

•  Een leuke korting van € 251,- als Waaijer Advies Makelaardij uw woning mag verkopen. Vaste courtage wordt 

dan € 3.999,-, incl. 21% BTW. 

*)  De korting geldt niet voor aanbiedingen. U dient van te voren kenbaar te maken, of u voor korting in aan-

merking 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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Van de Puzzel uit Leef-Tijd 2020-1 hebben we zoals gebruikelijk weer veel goede inzendingen ontvangen. 
Na het wegstrepen van de opgegeven woorden bleef ‘ijsvoertuig in de sneeuw’ als oplossing over. 

Lia de Ridder, Herenstraat 45 uit Den Hoorn is de winnaar van de beschikbaar gestelde worst. Deze prijs is 
aangeboden door De Vakslager Haker, Vismarkt 5 Den Burg en kan worden afgehaald bij Tom Steenvoorden, 
Kikkertstraat 84, De Cocksdorp.

Hieronder vindt u de nieuwe opgave gemaakt door Annie van der Heide. Om tot de oplossing te komen 
streept u weer weg: van links naar rechts of van rechts naar links. Diagonaal en van boven naar beneden of 
andersom. Let op: sommige woorden kunnen vaker voorkomen. Bovendien worden sommige letters ook 
dubbel gebruikt. Na het wegstrepen van alle woorden houdt u nog 34 letters over waarmee u een zin van 7 
woorden kunt vormen.
Deze oplossing mailt u voor 25 april 2021 naar welzijn@texelswelzijn.nl of u stuurt hem per post naar: Texels 
Welzijn, Beatrixlaan 43, 1791 GA Den Burg.

Doe uw best, want we hebben weer een leuke prijs: een cadeaubon t.w.v. € 40,00 van Keukencentrum Texel. 
Heel veel succes!
 

roggeslootweg - slufterweg - stengweg - volharding - vuurtorenweg
zanddijk - limietweg - postweg - molenlaan - muyweg - krimweg

keidelplein - buijsstraat - hoofdweg

R O G G E S L O O T W E G

M G E W G N E T S D P G N

O E W L M U Y W E G O E I

L W R P I K E S T R S W D

E N E A O m J T E N T D R

N E T V A S I I N D W F A

L R F E C O T E D C E O H

A O U K S D O W T D G O L

A T L R P E N O E W N H O

N R S K R I M W E G E A V

M U Y W E G M S T R E G Z

B U I J S S T R A A T K E

N V K E I D E L P L E I N
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Leef-Tijd wordt u gratis aangeboden
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Ons doel is de leefbaarheid op Texel te bevorderen; een vitale samenleving 
waarin elke Texelaar meetelt en waar jong en oud prettig met elkaar kunnen 
wonen en werken. 

Projecten die wij ondersteunden:

• Zorgappartementen Gasthuisstraat

• Tafeltje Dekje

•  Elektrische duofi ets voor de 

Texelse Reede

•  Gezondheidsbeurs voor de 

Texelse jeugd

•  Busrondritten voor bewoners van 

het Verpleeghuis

• Hospice Texel

• Verbouwing van de Gollards

•  Strandrolstoelen voor 

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

en legaten. Uw gift aan de stichting is 

vrijgesteld van schenk- en erfbelasting 

en komt geheel ten goede aan onze 

projecten.

Wilt u ons steunen? 

Wij gaan graag met u in gesprek. 

Kijk voor meer informatie op onze 

website of bel met Arjen Boerhorst 

(voorzitter), 06 2323 1795.

Fonds op naam
Wilt u meer doen en echt een bijdrage 
leveren? Met uw eigen fonds op naam 
kunt u iets goeds nalaten aan de Texelse 
samenleving en bepaalt u zelf het doel.  Wij 
helpen en adviseren u hierbij graag.

Aanvraag doen
Wilt u een fi nanciële bijdrage aanvragen voor een maatschappelijk Texels project? 

Download het aanvraagformulier op onze website www.sameneentexel.nl

Stichting Samen één Texel

@ info@sameneentexel.nl

I  www.sameneentexel.nl

B  NL10 RABO 0362 537 569

Het bestuur (vlnr): Ingrid Witte, Arjen Boerhorst (voorzitter), 
Steven Bakker (penningmeester), Nico Zoetelief, Vera van 
Heerwaarde (secretaris). Foto: Liselotte Schoo

Samen één Texel
ondersteunt projecten die bijdragen aan een vitale samenleving op Texel.

Samen voor zorg en welzijn
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