AAN- EN VERKOOP
ONROEREND GOED
HUUR EN VERHUUR

Martin Trap - Joost Coutinho

Martin Trap - Joost Coutinho

TAXATIES EN ADVIEZEN
Martin Trap - Joost Coutinho

Martin Trap - Joost Coutinho

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

Sta op stoelen die optimaal
zitcomfort combineren met
een technisch perfecte
en veilige sta-op-functie.

Bar/Zaalverhuur/Snackbar
Info 0619749159

Parkstraat 3, Den Burg
T: 0222-312 246
E: firma@oosterhofwonen.nl
I: www.oosterhofwonen.nl

RUIM ASSORTIMENT ELEKTRISCHE FIETSEN!

Gazelle·Batavus·Sparta·Cannondale·Koga·Cortina·Giant
Lokale producten uit een ambachtelijk keuken…
Karin van Dompselaar en René Remmers
info@topido.nl
www.topido.nl
Kikkertstraat 23
1795AA De Cocksdorp

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

www.vanderlindefietsen.nl

0222 316227

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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Het schriftje
Vroeger brachten mijn broers Het Parool rond, zodoende lazen wij altijd de Kronkels van Simon Carmiggelt.
Eens in de zoveel tijd schreef hij zijn stukje vol kinderuitspraken. Mijn moeder en ik genoten daarvan en ik
legde als 15 jarige een schriftje aan waarin ik komische
opmerkingen van mijn jongere broertjes noteerde. Later vulde ik het aan met mijn dochters invallen en nu
voeg ik die van mijn kleinkinderen eraan toe. Honderd
keer kan ik dat schrift lezen en honderd keer moet ik
lachen. Hier volgt een greep.
Een gesprek tussen een van mijn broertjes en een
vriendje.
A. ‘Met wie ga jij later trouwen?’
B. ‘Dat weet ik nog niet. Met wie ga jij?’
A. ‘Ik blijf bij mama, want je hoéft niet te trouwen.’
B. Opgelucht: ‘Oh, maar dàn blijf ik ook bij mijn moeder!’

Dochter en ik bezochten een museum, waar een schilderij hing van een blote Venus en een al even blote Cupido. Haar conclusie was duidelijk: ‘Die zijn zeker net
samen onder de douche geweest.’
Het begrip Goedheiligman moest nog indalen. Zij zong
daarom rond 5 december luidkeels het lied ‘Sinterklaas
Gordijnenman’.

Op de bruiloft van een oom en tante mocht een nichtje
bruidsmeisje zijn. Broer C. dacht diep na en vroeg aan
mijn moeder: ‘Maar wie was er dan bruidsmeisje toen
Adam en Eva trouwden?’
Vriendje D. wist altijd alles beter. Toen hij onze zelfgemaakte lampions voor Sint Maarten zag merkte hij ietwat neerbuigend op: ‘Mijn lampion is veel mooier. Ik
heb er eentje met seksuele verlichting.’
De schoolarts begroette E. jolig met: ‘Hallo, Floris de
Vijfde!’ E. voelde zich ernstig tekort gedaan en zei verbolgen: ‘Ik ben al zes, hoor.’
Mijn moeder ging zelden weg, maar deze ene keer vroeg
ze mijn oudste broer om even op de jongsten te passen.
Waarop het broertje van vijf laatdunkend snoof: ‘F. oppassen? Hij kan nog niet eens bidden!’

Voordat kleinzoon en ik in het lentezonnetje een rondje
gingen fietsen dofte ik me voor de spiegel een beetje
op. ‘Wat is dat, oma?’ vroeg hij. Ik liet mijn lippenstift
zien en hoe ik het op deed. Hij sloeg deze informatie
stilzwijgend op. Even later fietsten we langs een weiland vol drachtige schapen, elk met een fel rood achterste. Vanuit het kinderzitje klonk zijn heldere stem: ‘Kijk
oma, de schapen hebben ook lippenstift op.’
Ik raad bij deze iedere (groot)ouder aan zo’n schriftje bij
te houden. Echt, je blijft lachen, ook na honderd keer.
Marianne Witte

Verkoop foto voorblad Leef-Tijd
ten bate van de Voedselbank
De foto van de voorpagina is weer te koop voor € 35,00.
De foto wordt afgedrukt op het formaat 30 x 20 cm op aluminium en
een ophangsysteem wordt erbij geleverd.
Na aftrek van de drukkosten gaat de “winst” naar de Voedselbank.
Als u belangstelling heeft, bel dan naar Peter Ampt: tel. 314259.
Peter Ampt
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Twijfel
staren. Is het lastig? Soms. Maar dat ‘van de ene kant
en van de andere kant’ heeft me vaak behoed voor te
snelle en te simpele antwoorden.
Van een vreemde heb ik het niet. Mijn vader was een
diepgelovig mens, maar zijn geloof was een antwoord
op steeds terugkerende twijfel. “Is de wereld nou echt
in zeven dagen geschapen, is Jezus werkelijk uit een
maagd geboren, is hij wonder o wonder uit het graf
verrezen en ten hemel opgestegen”? Zouden zijn antwoorden daarop anders zijn geworden als niet de oude
antwoorden, die hij van huis uit had meegekregen,
met zoveel hardnekkigheid steeds weer boven water
kwamen? Vooralsnog leek hem dat ondenkbaar. Maar
in de laatste zin, die hij vlak voor zijn dood nog met
moeite, maar in volle overgave uitsprak: “Ik nader de
ruimte”, was hij aan alle twijfel voorbij.

Toen de kinderen de deur uit waren, werd één van
de kamers in de kleine flat in Amsterdam het kantoor
van mijn schoonvader. Er verscheen een oud bureau
en een stevige stoel. Een aantal planken vormden een
boekenkast. Die stond vol met wetboeken, boeken
over burgerlijke stand en een serie leesboeken - voornamelijk oude Prisma’s - waarvan ik er mij nog één herinner vanwege de titel: “En Jimmy trok ter regenboog”.
Voor ons was, nadat we getrouwd waren, het kantoor
onze slaapkamer, als we een nachtje in de stad bleven.
In de ruimte stond tegenover het bureau een houten
ombouw, waarvoor een gordijn hing met een motief
van donkerrode bloemen. Daarachter bevond zich het
opklapbed van 120 bij 190. Vanwege de maat noemde
men dat een ‘twijfelaar’. Groter had het bed ook niet
kunnen zijn, anders had het in neergeklapte vorm niet
meer in het kamertje gepast. Eenmaal in het bed viel
er aan niets meer te twijfelen; het slappe spiraal onder de matras dwong ons naar het midden, zodat het
voor een jong stel als wij waren wel moest leiden tot
een innige versmelting. Geen probleem zou je zeggen,
behalve dat iedere beweging die we maakten door de
constructie van het ledikant een tergend gepiep en gekraak veroorzaakte. Door de dunne wandjes van de flat
was iedere actie van ons in het bed voor iedereen te
volgen als een hoorspel op de radio. We hebben van
de nachtjes in de twijfelaar maar momenten van onthouding gemaakt.
In de astrologie wordt aan mensen, die onder een bepaald sterrenbeeld geboren zijn, karaktereigenschappen toegedicht. Nou ben ik helemaal geen aanhanger
van de astrologie, maar toch…. Omdat ik van half juni
ben, uit het sterrenbeeld ‘tweeling’, zou ik een geboren twijfelaar zijn. En inderdaad. Ik wil graag alles van
twee kanten bekijken. Soms kost dat tijd en af en toe
leidt dat tot hilarische scenes. Bij voorbeeld als wij bij
mijn jongste broer in Leiden logeren en eens lekker samen uit eten gaan. Dan zitten de vrouwen al lang weer
gezellig te kwebbelen, terwijl wij - mijn broer, die twee
dagen eerder jarig is dan ik en onder hetzelfde gesternte geboren en ik - nog steeds in de menukaart zitten te

‘Twijfel’. In de wetenschap is het een belangrijke aanjager van nieuwe berekeningen en nieuwe ontdekkingen.
Een voorbeeld. Kortgeleden verscheen in de wetenschapspers een artikel van klimatologen, milieudeskundigen en politicologen, die hun licht lieten schijnen
over het fenomeen ‘klimaatvluchtelingen’. Lang werd
aangenomen, dat verslechtering van het klimaat aanleiding was voor migratie. En wetenschappers toonden
nu op grond van statistische gegevens aan, dat het aantal mensen, dat om die reden op de vlucht gaat, veel
kleiner is dan voorheen werd aangenomen. Dat namelijk veel mensen in plaats van te vluchten, zich aanpas-


AANGEPASTE ERGONOMISCHE KEUKENS

WIJ DENKEN
GRAAG MEE
VOOR EEN
KEUKEN OP
MAAT!

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

TATENHOVE BV


Bernhardlaan 186, 1791 XJ - Den Burg -

info@keukencentrumtexel.nl

Tel. 0222-312447
www.keukencentrumtexel.nl
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IJsdijk 11 Oudeschild
Tel. 0222 313809
www.tatenhovetexel.nl

sen en in hun eigen streek blijven wonen. Wij hebben
daar zelf op onze reis door Vietnam, voorbeelden van
kunnen zien. In de vele riviermondingen hadden vissers hun huizen op palen gebouwd; flink hoog boven
het water. De huizen waren met elkaar verbonden,
zodat het wel dorpjes leken. Ook hebben we drijvende dorpen gezien. Onder en tussen die huizen waren
netwerken van drijvende manden waarin vis vers werd
gehouden en vis werd gekweekt. Dat ging allemaal met
het tij op en neer. Maar wat als niet alleen het zeewater, maar ook het rivierwater stijgt? “Wat- als”? Dat is
de vraag die futurologen stellen en waarmee ze nieuwe
toekomstscenario’s schetsen. Ik noem dat maar: “Geordende twijfel”. Op diezelfde reis door Vietnam raakten
we verzeild in een tyfoon. De palmbomen stonden als
paraplu’s en in één etmaal viel er een meter hemelwater. Wij kunnen ons dat nauwelijks voorstellen. De ravage was enorm en dat water moest uiteindelijk allemaal
de zee in. Nu kon dat nog, maar ‘wat-als’ het zeewater ook nog stijgt? Dan loopt de delta vol. En is er dan
nog wel plaats genoeg voor iedereen? Het is maar een
voorbeeld, maar een voorbeeld, dat je één op één kunt
plakken op het land van Maas en Waal.
Klimaatbeleid en de manier waarop wij met de aarde omgaan, is op dit moment zonder twijfel mondiaal
vraagstuk nummer één, waarmee de politiek van elk
land zich zal moeten bezighouden. Maar zolang wij
‘rentmeesterschap’ alleen nog verstaan als de methode om onze almaar stijgende behoefte te bevredigen
en als weg waarlangs wij zoveel mogelijk geld kunnen
verdienen, als we dat zelfs hoger achten dan fundamenteel ‘overleven’, dan zijn we als een alcoholist, die
maar blijft drinken. Tot het leven ophoudt. Langzamerhand wint het idee terrein, dat we in de eerste plaats
zelf onderdeel zijn van de natuur op aarde. Dat idee
brengt ons op zijn minst tot de vruchtbare twijfel, die
ons laat zoeken naar een nieuwe, houdbare definitie
van dat ‘rentmeesterschap’.
Ik heb lang getwijfeld op welke partij ik bij de laatste

verkiezingen zou gaan stemmen. Ik hoorde – en dat
is niet gek gezien mijn karakter en mijn sterrenbeeld
– bij de zwevende kiezers. Maar mijn twijfel was niet
alleen de vraag, welke partij zich het felst in de strijd
zou gooien om behoud van de aarde te bevechten en
zorg te hebben voor migratie, onderwijs, gezondheidszorg, verdeling van welvaart en rechtspraak en dat alles
ook nog graag zo veel mogelijk in Europees verband.
Nee, de vraag was ook welke partij in al die deelgebieden ook nog het meest effectief zou zijn. Ik dacht
aan Amin Maalouf, die in zijn laatste werk ‘Schipbreuk
der beschaving’ zegt: “Principes en belangen zet men
ten onrechte tegenover elkaar”. Welke partij of partijen brengen principes en belangen het meest bij elkaar
en smeden ze tot één consistent beleid? Terwijl ik dit
schrijf zijn de verkiezingen geweest en is heel Nederland in weer een volgende vertwijfeling achtergebleven.
Ik hoop voor ons nageslacht, dat er over vijftig jaar wetenschappers zijn die dan de cijfers van nu betwijfelen
of misschien zelfs al constateren: “Het is, net als destijds bij de voorspellingen van de Club van Rome, toch
gunstiger afgelopen dan verwacht”.
Peter Bakker

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.
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Onkruid?
voordat je er erg in hebt ‘branden de vingers’, maar dat
vervelende gevoel kan omslaan wanneer men bedenkt
hoe de brandnetel gebruikt kan worden als bestanddeel
van brandnetelsoep, maar ook als brandnetelthee.
Deze thee is niet alleen gezond, het heeft ook verschillende geneeskrachtige werkingen. Vier eetlepels brandnetelbladeren versnipperen en deze in de theepot te
doen. Een halve liter kokend water er overheen en laat
het geheel tien minuten trekken. Filter de brandnetels
eruit en de thee is klaar.

Het eerste zaaigoed ligt al in de aarde haar best te
doen om de zaaier tevreden te stellen met een rijke opbrengst. Dat ‘best doen’ lukt lang niet altijd, maar daar
kan het zaad niks aan doen. De weersomstandigheden
zijn verantwoordelijk voor het al of niet succes hebben
met datgene wat gezaaid is. De laatste jaren worden
we geconfronteerd met vaak langdurige droogte, maar
ook met grote hoeveelheden regenwater. Voor sommige groentesoorten heeft dat negatieve gevolgen wat
betreft opbrengst, maar dat hoort erbij als je tuiniert.
Dat kunnen de volkstuinders op Texel zeer beamen.

Dan de brandnetelsoep. Je kunt er een complete soep
van maken. Hoe?
De volgende benodigdheden zijn van belang:
1 bos brandnetels (250 gram), 25 gram boter, 4 aardappelen, 2 uien, 150 ml room, korianderzaadjes, zout,
peper en 1 ½ liter water.
De bereidingswijze is als volgt:
Verwijder de blaadjes van de stengel. Was deze en smelt
de boter in een pan.
Doe de blaadjes bij de boter en giet er anderhalve liter
water bij. Voeg daarbij zout, peper en koriander (uiteraard naar smaak).
Maak de aardappelen schoon en snijd deze, ook de uien,
in grote stukken.
Doe de aardappelen en uien bij de brandnetels en laat
het geheel een half uur koken op een laag vuur. Voor het
serveren de room erdoorheen roeren en je kunt genieten van wat eens onkruid was.

Opvallend is wel dat onkruid zich nergens wat van aantrekt; tot ergernis van de tuinders. Toch kan die ergernis
omslaan in het feit dat bepaalde soorten onkruid eetbaar zijn. De schoffel kan even werkeloos blijven, oogst
onkruid in plaats van het te wieden. Brandnetels, weegbree, paardenbloem en zevenblad groeien op vele plaatsen, zoals elke tuinder merkt, en ze zijn goed te verwerken in allerlei gerechten.
Wat in de volkstuinen op Texel in het voorjaar opvalt is de
snelle groei van brandnetels. Het is heel vervelend, want

Voor mensen die maar voor
1 persoon hoeven te koken

Deze keer
groente roerbak
• wortel
• doperwten of broccoli
• bloemkool
• champignons
• aardappel (gewoon of zoete
aardappel)

Ik ga het proberen en wie weet zijn er meerdere ‘Broeders en zusters in de Orde der Tuinders’ die de brandnetel op deze manier gaan waarderen.
Henk Snijders

Maak de champignons schoon,
snijdt ze in stukken en bak ze
samen met de in kleine stukjes
gesneden aardappels in wat boter
en/of olie in een wok pan.
Was en snij de rest van de groente
ook in kleine stukjes en bak ze
mee. Eventueel wat water toevoegen en wat zout.
Alles mag kleiner gesneden dan
op de foto!
Liefhebbers van vlees of vis? Dit
kan er altijd apart bij!
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Het ziet er niet alleen eenvoudig
uit, maar dat is het ook.
Snel klaar en lekker en gezond.
Groetjes Ria

Algemeen Maatschappelijk Werk - Texels Welzijn
Alweer lang geleden beëindigde ik mijn 4-jarige
HBO-studie Maatschappelijk Werk. Ik kreeg geen
diploma maar een getuigschrift en mocht mij Maatschappelijk Werker noemen. Wat overigens geen beschermde titel is, dus voor iedereen te gebruiken.
Met dit vak is het net als met autorijden, gaandeweg
leer je het pas. In het begin gaf ik wel eens te veel gas
of trapte ik bij onverwachte situaties wel eens te hard
op de rem. Schakelen ging ook niet altijd even vloeiend. En navigeren vond én vind ik nog wel eens lastig.
Hoe langer je rijdt hoe beter het gaat maar ook hoe
groter de valkuil van de automatische piloot is.
Dat betekent eigenlijk dat je altijd naar jezelf moet
blijven kijken, moet reflecteren, je moet blijven ontwikkelen en jezelf vragen moet blijven stellen. En, als
je maatwerk wilt leveren moet je ook goed naar de
ander blijven kijken en luisteren.
Luisteren vanuit oprechte belangstelling en dan de
juiste vragen stellen vanuit, zo noem ik het, oprechte
nieuwsgierigheid.
Vragen en luisteren kan verduidelijken, leiden naar
een oplossing, dingen aan de oppervlakte krijgen, verbinden, geruststellen, confronterend zijn en nog veel
meer.
Samen zitten we in de auto en dan is het een kwestie van bewust autorijden. Ik help in het denkproces.

Waar wil je heen, wat is nodig? Hier een beetje méér
gas erbij en daar juist wat minder.
Toch soms onverwachts afslaan of een ingreep doen
wanneer de situatie dat vraagt.
En uiteindelijk dan samen een prachtige route rijden!
Meer over mijn ‘routeplanner’ leest u in de volgende
editie van Leef-Tijd.
Tanja Klaassen

ADVERTORIAL

EHBO: Weet jij wat je moet doen?
Meld je aan voor een EHBO -cursus op Texel.

Om een evenement te organiseren is de aanwezigheid van EHBO noodzakelijk.
De Gemeente geeft alleen een vergunning af als
EHBO paraat aanwezig is.
Meld je daarom vandaag nog aan voor een gratis
EHBO-cursus bij ehbo.texel@rodekruis.nl

Weet jij wat je moet doen bij een hartstilstand,
kneuzing of ernstige bloeding?
Te veel mensen weten niet wat ze moeten doen of
zij doen het verkeerde.
Zorg dat jij het wel weet en dat je jouw partner, kind,
familielid of omstander kunt helpen als dat nodig is!
Volg de gratis EHBO-cursus op Texel.

Er wordt dan contact met je gemaakt voor je
inschrijving als cursist.
Zo kunnen wij ook in de toekomst met onze EHBOposten zichtbaar blijven op Texelse evenementen.

Dan kan je helpen bij de vele evenementen op Texel,
zoals de wedstrijden van de MAB, Landbouwdag,
Texelse halve Marathon en vele andere evenementen op ons mooie Eiland.

Afdeling Rode Kruis Texel
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Thuis met Omring

Zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen

Meer informatie : 088 - 206 89 10

www.omring.nl

Jan de Wit
Weverstraat 18, Den Burg

tel: 0222 - 31 21 34

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

Dagelijks handgemaakte
verse bonbons

MARTIN TROMP

JUWELIER

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

Weverstraat 34

www.chocolaterie-smidt.nl

Den Burg

KALVERBOER
KOOT
Oosterend

Gratis
toegang

Vlamkast 15 - Oudeschild
tel. 0222-314515

Uitje met de kleinkinderen?
U bent van harte welkom bij Vakantiepark
De Krim. Bezoek het Krim Natuuravontuur!
· 57 soorten originele
· 57 soorten originele
Italiaanse pizza’s
Italiaanse pizza’s
· Vlees-, vis- en vegetarische
· Vlees-, vis- en vegetarische
gerechten
gerechten
· Diverse kindermenu’s
· Diverse kindermenu’s
Traditionelepastagerechten
pastagerechten
··Traditionele
Geschiktvoor
voorgrote
grotegroepen!
groepen!
··Geschikt
Kikkertstraat 30, De Cocksdorp

•

Tel. (0222) 316485

•

www.krim.nl/dagrecreatie

www.bellavista-texel.nl

Kikkertstraat30,
30,De
DeCocksdorp
Cocksdorp· ·Tel.
Tel.(0222)
(0222)316485
316485· www.bellavista-texel.nl
· www.bellavista-texel.nl
Kikkertstraat

8

Bestuurswisseling Seniorenvereniging Texel
Bij deze willen we onze leden en
andere mensen, die zijdelings betrokken zijn bij onze seniorenvereniging, van het volgende op de hoogte
brengen.

afscheid van hem genomen. Een boekenbon voor hem en een bos bloemen voor zijn vrouw bekrachtigden
onze waardering. We wensen Willem
en zijn vrouw veel gezondheid.

In december 2020 heeft Willem Vlas
besloten om de voorzittershamer in
te leveren. De redenen daarvan zijn
bij het bestuur bekend en worden
gerespecteerd.
Wij hebben aan Willem een prima
voorzitter gehad, die niet te beroerd
was om alles wat maar van belang
kon zijn voor onze vereniging, tot op
de bodem uit te zoeken. Zo heeft hij
aan de wieg gestaan van onze vereniging, toen deze werd opgericht
na scheiding van de ANBO. Willem
heeft er veel tijd ingestoken om de
loskoppeling van de ANBO te realiseren en vervolgens de oprichting van
Seniorenvereniging Texel notarieel te
laten vastleggen. Willem kan gezien
worden als, wat men wel noemt, een
bijtertje. Vasthoudend en soms iets
te voortvarend te werk gaand. Dat
leverde soms irritatie op bij medebestuursleden. Een karaktertrek die
ook buiten onze vereniging niet altijd
begrepen en gewaardeerd werd.
Willems bemoeienis met het blad
Leef-Tijd groeide uit tot meer dan
een hobby. Het resultaat mocht er
zijn. Willem wist te bereiken dat het
blad voortaan in kleur zou verschijnen. Het groeide uit tot het blad dat
wij tot op de dag van vandaag als inspirerend en onderhoudend kennen
en hoog waarderen. Het trok, mede
door de inzet van Tom Steenvoorden
en Paul Kikkert, heel wat nieuwe adverteerders aan. Dus ook meer geld.
In zijn streven om met dat geld het
blad frequenter te laten verschijnen,
legde Willem de lat net even te hoog.
Willems vertrek heeft gelukkig niet
geleid tot een stop op het verschijnen van het mooie blad. Dat zou hij
ook zeker niet gewild hebben.
Met een kleine delegatie van het bestuur zijn we naar Willems woning
gereisd in Anna Paulowna en hebben
in ontspannen sfeer, met een bakkie,

Diezelfde wens dichten we ook toe
aan Gerard van Uunen en zijn vrouw
Wilma. Gerard heeft een jaar de
functie van secretaris vervuld en was
daarnaast afgevaardigde van het bestuur naar de ideeencommissie.
Gerard heeft door het Corona jaar
heel veel via de mail op zijn bordje
gekregen. Een aantal zaken kon hij
delen met de vice secretaris, maar hij
was veelal de eerste die op berichten
moest reageren.
Toen het vertrek van Willem Vlas zich
aankondigde zat Gerard in een situatie waarin hij in beslag werd genomen door zaken met grote financiële
consequenties aangaan de Martinuskerk in Oosterend.
Corona besmetting deed op dat moment zijn intrede in zijn nabije familie. Gerard voorzag dat hij bedolven
zou gaan worden onder allerlei zaken, die Willem voornamelijk afhandelde en besloot om zijn eigen
gezondheid niet in de waagschaal te
stellen.
Het bestuur betreurde zeer zijn vertrek, maar had er alle begrip voor.
Ook van Gerard is persoonlijk afscheid genomen met een presentje.
Hij heeft tijdens het uitoefenen van
zijn functie, veel werk verzet.
In dit jaar 2021 heeft zich de situatie
voortgezet dat we als bestuur niet
kunnen vergaderen. Zo hebben we al
helemaal geen Algemene ledenvergadering kunnen houden. De functies van Willem en Gerard zijn dus
open blijven staan.
Texel zou echter Texel niet zijn, wanneer alles daarmee stil zou komen
te vallen. Er is wel degelijk links en
rechts geïnformeerd of mensen zich
beschikbaar zouden willen stellen
voor een functie in het bestuur. Dit
heeft ertoe geleid dat Lydia Blok zich
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kandidaat heeft gesteld.
Zij heeft tot april 2018 deel uitgemaakt van het bestuur als secretaris
en heeft zelfs, voordat Willem Vlas
voorzitter werd, haar functie gecombineerd met die van voorzitter. Dit
in nauwe samenwerking met Ineke
Kuijpers, die helaas is overleden.
Lydia heeft opnieuw kennisgenomen
van het huishoudelijk reglement van
onze vereniging. Vervolgens heeft ze
aangegeven de voorzittersfunctie te
ambiëren. Het huidige bestuur is blij
met haar kandidatuur en betrekt Lydia al zoveel mogelijk in de bestuurlijke zaken.
Recht om te stemmen heeft zij niet
eerder dan dat we een Algemene
Ledenvergadering hebben kunnen
organiseren, waarin de leden zich
kunnen uitspreken over haar kandidatuur. We hopen na de zomer.
Beste leden. U bent weer bijgepraat.
We gaan verder met goede hoop op
een Coronavrije toekomst en positief
ingesteld.
André van Gent
Vice secretaris

Rectificatie
In de eerste editie van Leef-Tijd
is op pagina 13 een fout geslopen. Bij het artikel over de lustrumpakketten voor Kerst 2020
stonden de sponsoren vermeld.
De vermelding ‘Texelse Chocolaterie’ is foutief, dit moest zijn
Chocolaterie Smidt.
Hiervoor onze excuses.
Seniorenvereniging Texel

Kunst tussen de wieg en het graf
Een wonderlijke aanhef van dit artikel, maar straks wordt duidelijk
wat er mee bedoeld is.
Aanleiding van dit schrijven is het
volgende:
Al zoekend naar een leuke klok op
Marktplaats kwam ik een aanbieder tegen. Mijn nieuwsgierigheid
zorgt er elke keer weer voor om te
kijken naar andere advertenties van
de aanbieder. Daar kwam ik een
aquarel tegen van Toon de Haas,
gemaakt in Oosterend, vanuit de
groene weg met als achtergrond de
boerderij Oostwijk.
De aanbieder was een ex-leraar die
genoeg had van het leraarschap en
begonnen was met een kunsthandeltje. Om een start te maken had
hij in Alkmaar een map gekocht vol
met tekeningen en daar zat één
aquarel tussen, die van Toon de
Haas.
De naam zei hem niks en via Google
kwam hij erachter wie Toon was.

Het bijzondere is dat er weinig
aquarellen in en rond Oosterend
door Toon zijn gemaakt.
Het leuke is echter dat dit mooie
kunstwerk hangt in het geboortehuis van Toon, toen op Kerkplein 2,
maar nu Blazerstraat 1, ons woonhuis. De foto toont het huis zoals
het eruit zag in de tijd van Toons
jeugd.

Hij werd op 23 juli 1929 als enig kind
geboren. Zijn ouders waren Martje
en Willem de Haas. Willem had een
klein boerderijtje net buiten Oosterend met de naam De Koekoek.
Later werd dat het atelier van Toon.
Toon groeide op in ons dorp en hij
ging naar de School met den Bijbel.
In 1955 vertrok hij naar Amstelveen
waar hij naast postbode ook reclameontwerper was, maar hij besloot
van de ene op de andere dag om
uitsluitend kunstschilder te worden.

De aquarel was zonder lijst en zo
wilde hij hem ook verkopen.
Ik heb hem opgebeld en hem verteld dat wij, Marijcke en ik, in Oosterend woonden en geïnteresseerd
waren in zijn aanbieding. Na lang
loven en bieden en na mijn wens
dat de aquarel ingelijst zou worden
hebben we het kunstwerk bij zijn
kleine galerie opgehaald.
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Dat heeft hij met groot succes gedaan. Van Texel heeft hij talrijke grote en kleine schilderijen en aquarellen gemaakt. Een prachtig overzicht
daarvan is het boek Toon de Haas,
weg van Texel. Het is uitgegeven in
2008 bij Het Open boek. Helaas is dit
boek niet meer te koop, maar er zullen vast wel lezers van dit blad zijn
die in het bezit zijn van deze uitgave.
Nog een Oosterender met artistieke gaven, te weten Evert Bolt.
Ook Evert ging naar de School met
den Bijbel, maar dat kon ook niet
anders want zijn vader was hoofd
van de school.
Evert was slechtziende, maar dat
heeft hem er niet van weerhouden te gaan schilderen en hij deed
dat onder begeleiding van Toon de
Haas.
Later ging Evert over op pottenbakken en nóg later op het vervaardigen van houten sculpturen.
Over Toon zijn leven en zijn werken is voldoende informatie te vinden en voor dit artikel is het niet
nodig om verder in te gaan op zijn
kunstrijk verleden.
Op 29 maart 2015 stierf Toon, hij
werd 85 jaar.

graf van vader Willem en moeder
Martje op de begraafplaats rond
de Maartenskerk. Bij zijn graf is één
van zijn talrijke penselen geplaatst.

Hij keerde terug naar zijn geliefde
Texel en naar zijn geboortedorp
Oosterend.
Daar werd hij te ruste gelegd bij het

Zijn laatste rustplaats ligt op 25
meter van zijn geboortehuis en in
dat huis hangt de Strender aquarel,
haar ‘gezicht’ gericht op die rustplaats, slechts gescheiden door drie
hagen van het kerkhof. Een kunstwerk tussen zijn wieg en zijn graf.
Zijn weduwe heeft ons huis bezocht
en zo nu en dan wordt er op het
raam getikt door mensen die Toon
hebben gekend en nieuwsgierig zijn
om zijn geboortehuis te zien en uiteraard wordt dan ook zijn aquarel
bewonderd.
Mocht u, lezer van Leef-Tijd, het
graf van Toon willen bezoeken, loop

dan ook even door de Blazerstraat
om daar op nummer 1 naar zijn
prachtige aquarel te kijken.
Henk Snijders
Foto: Amstelveenweb.com
en Henk Snijders

Het kopje op de camping
Op Schiphol hadden we een rolstoel voor haar geregeld.
De wandeling naar het vliegtuig bracht moeder Frieda,
inmiddels dik in de tachtig, niet meer op. Terwijl zij
voortgeduwd werd, liet ze haar fantasie de vrije loop.
Hoe kinderlijk eenvoudig zou het niet zijn, mijmerde ze
hardop, als we haar nu die taxfreeshop binnenrolden en
ze een mooie dure blouse in haar tas liet glijden? Eitje.
Werd ze betrapt, dan zou ze met verve het dementerende oudje spelen. Wij, de kinderen, hoefden alleen maar
onthutst uit te roepen dat moeder het wéér gedaan had
en het zelf niet eens meer doorhad. En toch was mijn
moeder, op een leugentje om bestwil na, altijd zo eerlijk
als goud. Nou ja, bijna altijd.
Want ooit bezocht ze mijn jongste zus Gretha, die met
haar gezin vakantie vierde op een camping.
’s Avonds nam oma haar kleinzoon Marcel mee naar de
bingo. Ze had haar zinnen op winnen gezet en sloeg een
hele berg bingokaarten in. Toen evenwel bij haar laatste
bingokaart de prijs wéér aan haar neus voorbijging en ze
met lege handen dreigde te vertrekken, voelde ze zich
ineens bekocht. Genoegdoening wilde ze. Ingrijpen in dit
gruwelijk lot. Ze liet haar ogen over het kopje gaan dat
nog voor haar stond en waaruit ze koffie had gedronken.
Alles beter dan niets, besloot ze.

“Zeg,” zei ze tegen haar kleinzoon, alsof ze haar geweten
al wilde ontlasten nog vóór Het Grote Vergrijp, “jij vindt
het toch óók zielig voor oma dat ze niks gewonnen heeft,
terwijl ze zich blut heeft gekocht aan kaarten? Dat is toch
niet eerlijk?”
Kleinzoon slikte even, knikte toen. “Ja oma” en daar verdween het kopje, in een handomdraai.
“Nou dan,” zei ze. Ze ritste haar tas dicht. “Kom, we gaan”.
Gerard Witte
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Kaap Skil
Wie wat bewaart, die heeft wat!
Dit is een “gezegde” (geen spreekwoord), dat bij mij niet opging. Ik kreeg
namelijk van mijn man de zeer oude handkar, die in het pakhuis “De
Schakel”, (Nieuwstraat thans Burgwal} jaren had gestaan. In ongebruik
geraakt sinds er auto’s zijn om producten te vervoeren. Mijn man was
tot 1981 directeur van het familiebedrijf, v/h C.R Keijser & Co. (fouragehandel, kunstmest, graan en bloem) In 1982 is hij helaas overleden
en het bedrijf en de diverse pakhuizen op het eiland zijn verkocht. Mijn
oudste zoon Hans woont nog op de plek van het kantoor. De ‘hoge silo’
is later gesloopt.

De handkar stond later met planten in mijn grote tuin aan de Kogerstraat. Daar zat ik enkele jaren
alleen, één zoon ging studeren en
de oudste ging een jaar naar Israël,
dus ging ik het huis verkopen. De
verkoop van het grote huis heeft
1 ½ jaar geduurd en het huis moest
leeg opgeleverd worden. Iemand
zag nog iets in de handkar en nam
hem mee. In die 40 jaar heb ik wel
eens gedacht: “waar zou die zijn
beland?” Mijn zoon Hans had de
slee nog gered, die in de winter als
er sneeuw lag werd gebruikt om
bestelde producten bij klanten te
bezorgen. De slee is geschonken
aan het Landbouw en Cultuurmuseum in De Waal.
Enkele weken geleden lag er een
brief in mijn bus met een mooie
foto erin. Mijn verbazing was
groot toen ik zag, dat het die hele

oude handkar was. Die is zeker
100 jaar oud. Hij is in de oude stijl
heel mooi gerestaureerd door
Jaap Hoogerheide, die als vrijwilliger heel veel heeft gedaan voor
het Maritiem museum. Hij is ook
een zeer goede vakman geweest.
Op de foto staan voor de handkar
2 lachende heren, maar ik wist nog
niet wat zij ermee te maken hadden. Het waren Hans Bakker en
Dick Witte.
Er stond één telefoonnummer bij.
In het telefoonboekje van Texel
moet je niet gaan zoeken naar Bakker’s en Witte’s, want het stikt van
die namen. Dus het nummer gebeld.
Wat bleek nu? Hans kende mij nog
van het tennissen, dat heb ik 46
jaar gedaan. Ik ben nu nog “slapend
lid”. Dick, getrouwd met Martha de

13

Kindt, (haar vader was 3 jaar mijn
buurman), aan de Zes dus die ken ik
óók een beetje.

Nu komt Kaap Skil in beeld!
In ons normale leven (zonder Corona-virus) zijn deze mannen, Hans
en Dick, en ook nog Wim Schouten “touwslagers” bij het museum
Kaap Skil. Van mei tot november
zijn ze elke dinsdag- en donderdagmiddag als vrijwilligers te vinden op
het buitenterrein van het museum.
Het is een zeer oud beroep, maar zij
hebben er een levend ambacht van
gemaakt. Nu is alles natuurlijk veel
moderner. Hans heeft dit bijzondere oude beroep van zijn broer Jaap,
(nu 92 j.), in Oudeschild geleerd.
Op deze lijnbaan van 12 ½ meter
lang, die geïnstalleerd is op de handkar, draaien ze springtouwen.
Kinderen, die met hun ouders het
museum bezoeken, willen altijd
graag helpen en na afloop krijgen
ze hun zelf gedraaide springtouw
cadeau. Het is heel leuk om te zien
hoe trots ze dan zijn.
Ze gebruiken het natuurproduct
Sisal. In 2019 hebben ze 55 x touwgeslagen 23.100 meter Sisal gebruikt, dat is. 23 km. Het touw zit
op een rol, waarvan ze er 6 nodig
hadden. Eén rol kost 68 euro, dus
het kostte in dat jaar 408 euro.
Regelmatig ben ik in Kaap Skil geweest, ook voor lezingen en natuurlijk voor de japon van 400 jaar
geleden, maar buiten heb ik de
touwslagers nooit gezien. Ik was er
natuurlijk op een verkeerd moment,
maar ik heb me voorgenomen om
van de zomer, als het museum weer
open mag, zeker te kijken hoe de
springtouwtjes worden gemaakt.
Op de volgende bladzijde zal ik proberen nog iets van de geschiedenis
te vertellen.
Riny Wielinga

Touwslagerij
Geen touwslagerij zonder knopen
Daarom begin ik eerst iets te vertellen over de zeer oude
praktijk van het knopen leggen. Touwslaan en knopen
hebben iets met elkaar. Het begin en eind van touw, dat
geslagen is en klaar.
In de 8e eeuw v. Chr. spraken ze al van knopen en in die tijd
geloofden bepaalde mensen dat knopen bovennatuurlijke eigenschappen hadden, b.v. tovenarij en geneeskunst.
De Griekse dichter HOMERUS, een blinde minstreel uit de
8e eeuw, is de eerste bron. De Griekse filosoof Plato (ca.
428-347 v. Chr.) verafschuwde tovenarij met knopen en
schreef in zijn Wetten, dat zij misbruik maakten van goedgelovigen de doodstraf zouden krijgen. In 1718 werd er
in Bordeaux (Fr.) iemand tot de brandstapel veroordeeld
voor het beheksen van een hele familie d.m.v. magische
knopen. Mensen die tegenwoordig een EHBO-cursus volgen, gebruiken nog steeds de Herculesknoop (een platte
knoop) voor het maken van een mitella of het aanleggen
van verband. In de 4e eeuw waren 18 knopen bekend als
chirurgenknopen. Allemaal onder een eigen naam.
Lang geleden was het in Scandinavië de gewoonte om
echtparen, die geen kinderen meer wensten, hun laatste
jongen “Knut” (knoop) te noemen. Bijgelovige geboortebeperking.
Ik was 6 jaar toen de oorlog uitbrak en na de oorlog werd
ik bij de padvinderij een kaboutertje, daarna werd ik gids
en moest ik moeilijke knopen maken. Ik ken nu alleen de
platte knoop nog.

De derde vorm van grondstof was zeer aantrekkelijk. Alle
stukken van ca. 2 meter, die door de boeren waren verzameld, moesten met een speciaal knoopje aan elkaar
worden geknoopt en opgehaspeld. Het eindresultaat was
toch best de moeite waard, al zag men bij dit touw nogal
van die knoopjes aan de buitenkant zitten. Dan kwam er
soms later “een kink in de kabel”. Nu weten we gelijk waar
dit spreekwoord vandaan komt.
Van de gebruikte sleeptros was de buitenkant erg versleten, maar van binnen kwam het nog als nieuw tevoorschijn, prachtig Sisalmateriaal om touw van te slaan voor
vele doeleinden.
Vader Steigstra had alles op zolder uitgekiend met behulp
van een oude stoof. Hij draaide alles met de hand in elkaar
tot een stukje touw. Er was in Oosterend nóg een goede
vakman, een smid die alles wat hij nodig had voor hem
kon maken.
Het touwslaan is te ingewikkeld om te beschrijven, beter
is het om te gaan kijken bij Kaap Skil.
Vader S. ging later nog naar Friesland, waar hij bij een
gemoderniseerde touwslagerij aan overtollig apparatuur
wist te komen om zwaarder touwwerk te slaan. Hij kon nu
met 3 man volstaan terwijl voorheen 5 à 6 mensen nodig
waren.
Op Oost was genoeg ruimte rond de stolp voor een lange lijnbaan. Er was een enorme verbreding van de berm,
daar had De Ooster Weegbrug gestaan. Bedrijfsruimte genoeg dus, en in die tijd was dat ook nog gratis!!
Bij dit ambacht horen ook nog vreemde woorden, die bij
de handelingen horen.
Op deze wijze zijn in de jaren 40-45 op Oost vele kilometers sisal verwerkt. Op Texel bestond eigenlijk geen gebrek
aan touwwerk. Voor het gezin Steigstra betekende dit een
belangrijke bron van neveninkomsten in natura, want het
was een belangrijk ruilmiddel.
Ook na de oorlog bleef vader het touwwerk maken dat hij
zelf nodig had, en ook voor anderen.
Menig langstrekkend toerist is daar geruime tijd blijven
plakken om het werk van de touwslager eens goed te bekijken. Het zou de moeite waard zijn om alle daar gemaakte foto’s eens naast elkaar te leggen…….

Touwslagen is een zeer oud beroep. Vanuit de Gouden
Eeuw zijn er bronnen.
In 1500 is in Engeland de slagmachine in gebruik genomen. In Nederland zijn er van de 1800 schriftelijke bronnen enkele families over: Deetman in Elburg, 1789, en
families in Gouda en Sliedrecht. Ze zijn nooit aangesloten
geweest bij een gilde. Het beroep ging van vader op zoon.
De boeren en de visserij waren grote afnemers.
Van Hans Bakker kreeg ik een oud artikel over de bekende
touwslager H. Steigstra op Texel.
Hij woonde vóór en tijdens de 2e wereldoorlog op Oost
met zijn gezin. Zijn zoon F. Steigstra, te Wormer heeft het
in januari 1981 geschreven om te bewaren voor de toekomst.
De historische vereniging zal het wel hebben. Er was op
Texel geen garenspinnerij aan verbonden.
Er werd uitgegaan van reeds gesponnen garens, die in 3
vormen redelijk beschikbaar waren:
• Kluwens ongebruikt “zelfbindertouw”(garens)
• Gebruikte stukken zelfbindertouw
• Garens van nog goede sleeptrossen.

Riny Wielinga,
ingekort verhaal van F. Steigstra (1981)
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Herinneringen uit de nadagen van het rijke roomse leven
Het was maart, het was koud en corona werkte ook al niet mee. Dus besloten we ons huis maar eens een grondige schoonmaakbeurt te geven.
Natuurlijk kom je dan verstofte voorwerpen tegen die er al lang staan
zonder dat je ze nog echt ziet. Sommige voorwerpen roepen dan weer
een stroom van herinneringen op.

legen op een heuvel met fraai uitzicht over Maastricht. Daar mocht
ik enkele dagen meedraaien in het
leven van de toenmalige priesterstudenten.

die er al verbleven. Hij zou me komen halen en weer terugbrengen.
Nou, dat wilde ik wel. Mijn ouders
hadden meer bezwaren. Ze hadden nog nooit van Cadier en Keer
gehoord en toen ze hoorden waar
dat was, vonden ze het ook wel
erg ver weg. Maar goed, een pater
had toen nog een andere statuur
dan tegenwoordig en dus kreeg ik
toestemming. Achteraf beschouw
ik deze uitnodiging als een geniale
zet van de paters. Een lange reis
naar een totaal ander deel van
Nederland en een bezoek aan een
prachtig kleinseminarie, hoog ge-

Ik vond het een geweldige ervaring. Het kleinseminarie in Cadier
en Keer was een mooi splinternieuw gebouw dat kort ervoor
gebouwd was, nadat het oudere
gebouw in 1954 vrijwel volledig afgebrand was. De brand was in de
nacht ontstaan op een zolder en
werd ontdekt door een pater die
nog aan het studeren was. Hij sloeg
onmiddellijk alarm. De bijna 200
studenten liepen in hun pyjama
braaf naar buiten in de veronderstelling dat het om een brandoefening ging en kwamen er pas buiten
achter dat het ernst was. De brand

Zo’n voorwerp was het missiebusje
van de paters van de Sociëteit voor
Afrikaanse Missiën, beter bekend
als de paters van Cadier en Keer
(Zuid-Limburg). Dat busje stond bij
mijn ouders in de keuken die er af
en toe wat kleingeld in stopten.
Eenmaal per jaar kwam er iemand
langs om het busje te legen. Ik was
geïntegreerd door dit busje, eigenlijk alleen omdat er een verwijzing
naar Afrika op stond. En ik wilde,
beïnvloed door verhalen van missionarissen die ik gelezen had, ook als
missionaris naar Afrika vertrekken.
Ook werd ik geraakt door de verhalen van paters die met enige regelmaat onze lagere school bezochten
om de scholieren voor te lichten
over hun orde of congregatie en
welke mogelijkheden zij geïnteresseerde scholieren konden bieden.
Nu is dat bijna ondenkbaar, maar in
de jaren vijftig van de vorige eeuw
zwierven tientallen paters, zogenaamde recruteurs, door het land
om jongens te werven voor hun
kleinseminaries.

Cadier en Keer
Op een gegeven moment kwam
er iemand bij mijn ouders aan de
deur om het missiebusje te legen. Hij bleek een student van het
grootseminarie van de Sociëteit
te zijn. Afkomstig uit mijn woonplaats Wateringen, tegenwoordig
onderdeel van de gemeente Westland. Hem sprak ik aan over mijn
interesse voor Afrika. Binnen een
week stond er een pater voor de
deur die daar graag eens met mij
en mijn ouders over wilde doorpraten. Tegelijk nodigde hij me
uit om eens een lang weekend
naar Cadier en Keer te komen om
nader kennis te maken met het
kleinseminarie en de studenten
15

was toen een enorme sensatie in
Nederland en het geld voor de herbouw stroomde al gauw toe.
De paters waren daarna als de dood
voor brand, een angst die ze ook
op mij overdroegen en die me altijd voorzichtig heeft doen zijn met
vuur. Ik wist dat toen allemaal niet
en was alleen diep onder de indruk
van het fraaie gebouw en de kans
die ik kreeg om daar te gaan wonen
en studeren.

Dagelijks leven
Na het afronden van de lagere
school brachten mijn ouders me in
1962 naar Cadier en Keer. Voor mij
het begin van een avontuur, voor
mijn ouders en vooral mijn moeder
een bijna traumatische ervaring. Mij
op 12-jarige leeftijd achterlaten op
zo’n grote afstand van huis vond ze
eigenlijk niet kunnen. Tegelijk wist
ze dat het niet ongewoon was. Elk
jaar vertrokken honderden jonge
jongens naar kleinseminaries, vooral in het zuiden van het land. Mijn
herinneringen aan de eerste weken waren niet erg vrolijk. Ik miste
thuis en moest erg wennen aan het
strakke regime. Opstaan om 6.30
uur, ochtendgebed en mis, ontbijt,
school, middageten, weer school,

studie, avondeten, opnieuw studie
en tenslotte een uurtje vrij voordat
we om 9.15 uur naar bed moesten.
Op dinsdag-, donderdag- en zaterdagmiddag was er geen school,
maar ruimte voor sport en wandelen in de omgeving. Een favoriet spel
was vlag veroveren op de Bemelerberg, een spel waar gemakkelijk
tot vijftig jongens aan mee konden
doen. Ook de zondag was geen vrije
dag. Geen school, maar wel weer
uren studie naast meerdere liturgische diensten. Toch wende ik aan
het strakke dagelijkse leven, wat
mede kwam doordat het regelmatig onderbroken werd door de vakanties, viermaal per jaar naar huis,
maar ook door jaarlijkse feestdagen
zoals Sinterklaas en de patroonheilige van het klooster, sportdagen,
toneelvoorstellingen en voetbalwedstrijden met andere seminaries.
Ik herinner me nog heel goed de
strenge winter van 1963. De brandweer van Cadier en Keer spoot ons
speelplein vol water, waarna we wekenlang konden schaatsen. Een andere herinnering is het doppen van
tuinbonen. Als een boer zijn bonen
niet meer op de veiling kwijt kon,
werden tientallen kisten bonen naar
de paters gebracht. Dan werden alle
jongens aan het doppen gezet. Ver-

volgens aten we nog maandenlang
te vaak (gestoomde) tuinbonen. Het
heeft nog jaren geduurd voor ik over
mijn afkeer voor deze bonen heen
was. Een belangrijke en ook wel bijzondere dag was Sacramentsdag op
de tweede donderdag na Pinksteren
in samenwerking met de parochie
van Cadier en Keer. Op die dag werden de straten in het dorp versierd
met talloze gekleurde zandtekeningen waar in processie overheen gelopen werd.
De fanfare ging voorop, daarna de
pastoor met de monstrans onder
een rijkversierd baldakijn, vervolgens de misdienaars en tenslotte de
jongens van het seminarie. Omdat
wij moesten meelopen, was het een
behoorlijk lange optocht waar het
dorp heel trots op was. Dit soort publieke vieringen vormden de hoogtijdagen van het rijke roomse leven.

Het einde van het rijke roomse leven
Hoewel we het in de beslotenheid
van het seminarie niet beseften,
liep het rijke roomse leven feitelijk
ten einde. De belangrijkste aanwijzing was de snelle leegloop van het
seminarie. In 1962 begon ik met 36
jongens aan het eerste jaar van het
gymnasium, in totaal waren er in

De Texelse Apotheek
Weverstraat 95, 1791 AC Den Burg

T (0222) 312112

Laat u door ons
uit het zonnetje zetten

HAIRSTYLING
YVONNE
Beatrixlaan 29
Den Burg

www.detexelseapotheek.nl

0222-314073
06-12276261

Robbepad 11 - Oosterend - Tel. 0222-365440
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alle zes schooljaren ruim 160 jongens. Maar na elke vakantie bleven
er meer jongens thuis. Uiteindelijk deed ik mijn eindexamen met
slechts vier andere jongens. Het was
tevens het laatste jaar. Het kleinseminarie werd opgedoekt. Veel keus
hadden de paters niet. Er waren gewoon nog te weinig jongens over. Ik
heb nog een jaar doorgebracht op
het grootseminarie in Aalbeek (nabij Valkenburg).
De eigen theologieopleiding was
toen al opgeheven en samengebracht met die van twee andere
congregaties en het bisdom in Heerlen. Verblijven in Aalbeek was niet
echt meer noodzakelijk en dus ging
ik samen met twee andere theologiestudenten wonen op een flat in
Heerlen. Het voelde als een bevrijding uit een keurslijf dat niet meer
paste, niet paste bij mij en de ontwikkeling die ik had doorgemaakt,
maar ook niet meer paste in de
geest van de tijd.

Terugblikkend is het wel een wonderlijk gegeven dat in slechts enkele
jaren tijd dat hele rijke roomse leven
instortte en vervolgens gewoon verdween. Niet alleen mijn seminarie
werd opgeheven, maar tientallen
andere eveneens. In de kerk had het
Tweede Vaticaans Concilie (19621965) de ramen naar de samenleving opengegooid. In Nederland
ontstond er een brede hervormingsbeweging die zocht naar en experimenteerde met een meer open
kerk, nieuwe vormen van liturgie en
nieuwe ambten, waarin mannen en
vrouwen konden functioneren. Voor
Rome ging het allemaal veel te ver.
Rome probeerde met de benoeming
van conservatieve bisschoppen de
Nederlandse kerk weer in het gareel te krijgen, maar het enige wat
ermee bereikt werd, was dat honderden priesters uittraden en talloze katholieken de kerk verlieten. Het
rijke roomse leven was voorbij en
dat bleek definitief.
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Ik heb mijn theologiestudie in Heerlen nog wel afgemaakt, mede dankzij de kennismaking met de Latijns
Amerikaanse theologie van de bevrijding die ik als uiterst relevant
heb ervaren. Na mijn studie ben ik
actief geworden in tal van maatschappelijke activiteiten. Ik kijk
ondanks de beperkingen van het
keurslijf toch positief terug op mijn
seminarietijd, omdat ik denk dat ik
door de vorming die ik in die bijzondere nadagen van het rijke roomse
leven heb genoten, ben geworden
die ik nu ben. Afrika heb ik buiten
enkele bezoeken niet echt leren
kennen, maar ik ben er wel trots op
dat één van onze dochters voor Artsen zonder Grenzen vele jaren actief
is geweest in meerdere Afrikaanse
landen zoals Mali, Congo en de Centraal Afrikaanse Republiek. Mijn blijvende interesse voor Afrika heeft zij
overgenomen en doorgezet.
Kees Dekkers

Taalhuis Texel
Wist u dat ongeveer 2,5 miljoen Nederlanders van 18 jaar of ouder moeite
hebben met lezen, schrijven, rekenen
en daardoor ook met digitale vaardigheden? Zij hebben onvoldoende vaardigheden om zich zelfstandig te kunnen redden in onze samenleving. Voor
ongeveer twee derde van hen is Nederlands de moedertaal en één derde
heeft een anderstalige achtergrond.
Wat betekent dit voor hen in het dagelijks leven?
Het invullen van formulieren, lezen van recepten, toepassen van veiligheidsinstructies, aanvragen van zorgtoeslag, betalen van rekeningen, een treinkaartje kopen, je kinderen voorlezen: Het is allemaal heel lastig
als je niet goed begrijpt wat er staat.
Gelukkig zijn er goede mogelijkheden om hier iets aan
te doen!
Het Taalhuis Texel helpt!
Het Taalhuis Texel geeft gratis advies over de mogelijkheden om vaardigheden te verbeteren. De Taalhuismedewerker neemt voor elke bezoeker tijd in een kennismakingsgesprek. Hierin wordt duidelijk wat iemand wil
leren en welke manier het beste daarbij past. Dat kan
bijvoorbeeld een taalmaatje zijn van Texels Welzijn, een
Klik en Tikcursus in de bibliotheek of het volgen van een
cursus op het ROC Kop van Noord-Holland. De taalhuismedewerker heeft een overzicht van de gratis mogelijkheden.
Ook als u iemand in uw omgeving kent die moeite heeft
met lezen, schrijven of rekenen geeft het Taalhuis u
graag advies.

“Pas toen ik naar een cursus ging, kwam ik erachter wat
ik allemaal niet kon. Na twee jaar begon ik de krant te
lezen. Toen ging er een wereld voor mij open! Ik heb
meer zelfvertrouwen. De stress is weg. Ik ben de laatste
vijf jaar niet ziek geweest, terwijl ik daarvóór twee keer
per jaar ziek was.”
Het Taalhuis Texel wordt mede mogelijk gemaakt door
de Gemeente Texel.
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Seniorenvereniging Texel pakt uit met een “Paasgroet”
voor de leden
Met financiële steun van het Texelfonds werd een
doosje samengesteld met producten van enkele adverteerders in ons blad Leef-Tijd. Het idee ontstond uit
een vorig succes, te weten ons lustrumpakket, dat in
december 2020 met veel enthousiasme werd ontvangen door onze leden.

loopwerk), werd iedere serie op fraude gecontroleerd
door onze belastingdeskundige Marijke. Vervolgens
met een nietje verzegeld.
Elders in de ruimte werd druk aan het uitvouwen en
inrichten met groen verpakkingsmateriaal van de doosjes gewerkt. Een “tulbandje”, geleverd door bakker Timmer, gaf er gewicht aan.
José gaf het andere gewicht. Zij had de algehele leiding.

Het was geenszins onze bedoeling om dit succes te evenaren, maar omdat corona geen enkele ruimte liet om
op een andere manier iets voor onze leden te betekenen kozen we voor een en ander persoonlijk te overhandigen “Paasgroet”.
Dat “persoonlijke” betekende even een moment van
contact tussen organisatie en leden, die veelal aan huis
gekluisterd zaten vanwege de coronabeperkingen.

Rond het middaguur stond alles verzendklaar en kwamen de eerste auto’s met de distributeurs. Gezien het
weer was het een feest om de mensen thuis te kunnen
bezoeken met de “Paasgroet”.
Bij menigeen werd bellen aan de voordeur geen succes.
Des te meer een “overval” in de achtertuin.

Alvorens er ook maar enige sprake was van “uitpakken”, moest er wel eerst ingekocht en ingepakt worden.
Dit was niet zomaar gedaan. Het aanbod van leuke kleinigheden, zowel van adverteerders als mogelijk kandidaat adverteerders, was groot en heel divers.
Toen de keuze eenmaal gemaakt was en de producten
besteld, ontstond de volgende vraag.
Waar kan je terecht om 500 stuks producten te laten
bezorgen en is er een mogelijkheid ter plekke om in de
pakken.
Maar ook, met hoeveel mensen mag je dit op coronaverantwoorde wijze uitvoeren.
We zijn erin geslaagd om met een belangrijk deel van
het bestuur en wat aanvulling, deze klus te klaren.
Vanwege het risico dat we achteraf beboet worden,
noemen we niet de plek van distributie en de hoeveelheid inpakkers. (Grapje)
Bemondkapt en gehandschoend en op meer dan 1 ½
meter afstand gingen we enthousiast van start op die
prachtige lentedag van 31 maart jl.
Terwijl Marian en André 3500 chocolade eieren van
Chocolaterie Smidt in cellofaan zakjes liepen (3 km

Gezien de vele reacties achteraf en per mail verstuurd,
was het een doorslaand succes.
We weten als bestuur en vrijwilligers meteen weer
waarvoor we het doen.
André van Gent
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Vlees van
eigen bodem!

TEXELS LAMS, RUND- & VARKENSVLEES

Het hele jaar door bieden wij vlees van top kwaliteit!
Van gourmet tot BBQ of iets anders speciaals
informeert u naar de mogelijkheden.
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SHOP
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in alles
www.ibstexel.nl

tel. 313144

Haven 15, Oudeschild

0222 - 312771

info@civtexel.nl

Iedere week weer een verse stal
op de maandagmarkt!

www.civtexel.nl

Electrische installaties
Brand- en inbraakbeveiliging
Zonnepanelen
Spinbaan 10, Den Burg • Tel. 31 34 58 • www.vemtexel.nl
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De Klantvriendelijkste Bank is de grootste
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Mart Stel: “Een mooie baan op een aantrekkelijke plek”

Fan wie bàjje der ien?
Mijn moeder is Teatske Kazemier. Ze
komt van de Augsburt bij Buitenpost
in Friesland en is nu een ‘ouwe taaie’
van 85 jaar. Mijn vader, Jan Stel, is al
een lange tijd geleden overleden en
kwam van het dorp Burum bij het
Lauwersmeer. Eind jaren vijftig zijn ze
getrouwd en, vanwege werk bij Philips, in Drachten gaan wonen. Daar
ben ik geboren en opgegroeid.

surfen) en houd voor mijn plezier wel
eens een schilderskwast vast.
Je las de vacature van directeur
Texels Welzijn. En toen?
Toen dacht ik meteen dat dit naar
mijn idee een heel mooie volgende
baan voor mij zou zijn; op een ook
heel aantrekkelijke plek. Toen ben ik
dus in de pen geklommen de rest is
geschiedenis.

natuurlijk altijd goed kunnen verbinden met de vragen die we krijgen
van inwoners van Texel. We moeten
ook goede verbinding kunnen leggen
met én tussen heel veel mensen, organisaties en instanties die bij maatschappelijke ondersteuning komen
kijken. Mijn eerste indruk na een
paar maanden is dat onze medewerkers daar heel goed toe in staat zijn.
Of dat dan ook een kunst is, dat weet
ik niet zo. Volgens mij is ieder mens,
die zich wil inzetten voor verbinding
daar in principe ook toe in staat. We
zijn het soms misschien wat afgeleerd, maar voor opnieuw leren ben
je nooit te oud.

Wie is Mart Stel?
Ik ben een over het algemeen opgewekte, breed geïnteresseerde en afwisselend rustige en energieke man
van zestig jaar. Ik ben getrouwd met
Liesbeth, die ik al vanaf onze studietijd in Groningen ken. We hebben samen drie inmiddels volwassen kinderen die de deur uit zijn.
Ik hou van buiten zijn en natuur beleven, met een liefde voor weidevogels. Ik sport graag (hardlopen,
fietsen, skeeleren, badminton, wind-

De kunst van het verbinden. Wat
betekent dat voor jou?
Bij het woord Verbinding denk ik op
de eerste plaats aan het je betrokken
bij, en medeverantwoordelijk voelen
vóór je omgeving en de mensen om
je heen. Ook aan het samen plezierig
en goed regelen en doen van dingen
die belangrijk voor je zijn.
Dat begint naar mijn idee altijd met
aandachtig luisteren, horen wat gewenst is en de redenen daarachter.
Vanuit Texels Welzijn moeten wij ons

Met een nieuwe baan beginnen
in een pandemie. Hoe heb je dat
ervaren?
En hoe ervaar ik dat nu nog …
Dat is rare toestand. Helemaal omdat
Texels Welzijn sterk een mensgerichte organisatie is. Het is heel vreemd
om hier elke dag tegen een praktisch
ongebruikt dorpshuis als De Buureton aan te moeten kijken. En om tot
nu toe nog niet of nauwelijks contact
gehad te hebben met de Texelaars
voor wie we werken.

Sinds half januari jl. heeft Texels Welzijn een nieuwe directeur: Mart Stel.
Hij is de opvolger van Brigitte Hollands.
Via de Texelse media maakten we al een beetje kennis met hem. Maar we
zijn toch nieuwsgierig hoe het nu, na ruim vier maanden, met Mart Stel
is bij Texels Welzijn.
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Maar we moeten het er allemaal mee
doen. Het is te hopen dat we deze
zomer breed bevrijd gaan raken van
deze benauwenis. Dan ga ik inhalen
wat dit eerste half jaar nog niet gelukt is, het leggen van contacten en
het ontmoeten van mensen op Texel.
De activiteiten en diensten van Texels
Welzijn, wat springt er voor jou uit?
Nu in coronatijd dat de medewerkers
van Texels Welzijn, met heel veel inwoners in de dorpen van Texel toch
nog nauwe directe relaties onderhouden en dat ze ondersteuning en
hulp bieden waar dat gewenst is. Dat
aansluitend op hoeveel Texelaars ook
actief naar elkaar omzien, juiste in
deze tijd. We merken dat mensen in
kwetsbare omstandigheden dat vaak
heel goed kunnen gebruiken.
Wat zie je voor belangrijke ontwikkelingen in het werk van Texels
Welzijn?
Dat we, wat we al heel goed doen,
ook goed blijven doen
Dat we onze diensten en activiteiten
voor de Texelaars deels ook nog beter
over het voetlicht brengen
Dat we actief en meewerkend inspelen op de veranderingen op sociaal
gebied die op Texel en haar inwoners
afkomen
Wat zijn volgens jou momenteel de
belangrijkste uitdagingen voor zorgen welzijnsorganisaties?
In deze coronatijd extra oog en zorg
hebben voor de mensen die het al
niet makkelijk hadden en die nu soms
extra in de moeilijkheden raken. Verder moeten hulp- en zorg-organisaties naar mijn mening altijd hun bes-

te been voorzetten om goed samen
te werken voor de inwoners die hun
hulp en zorg nodig hebben. We zijn
een goed voorzien land, ook als het
gaat om welzijnsorganisaties en gezondheidzorg. Maar daarmee wordt
het vaak ook ingewikkeld of werken
we snel lang elkaar heen. Dat moeten
we steeds zien te voorkomen of verminderen. Ik vind dat Texels Welzijn,
als eerste hulp bij sociale vragen, daar
nog extra alert op moet zijn.
Je woont en werkte in Alkmaar. Heb
je al een verschil in zorg en welzijn
kunnen ontdekken dat anders is op
Texel?
Ja, ik werkte onder andere als leidinggevende voor het Noordwest
ziekenhuis en als adviseur voor een
provinciaal bureau voor Eerstelijns
Gezondheidszorg. En daarmee trouwens ook al deels voor Texel.
Het grote verschil tussen Texel en
een stadse omgeving als Alkmaar is
de toch veel grotere bekendheid en
samenwerking van de mensen hier
met elkaar. Ik heb me echt verbaasd
(en doe dat nog steeds) over de grote
hoeveelheid verenigingen en bewonersinitiatieven hier op het eiland en
ook over alle mensen die als vrijwilliger ergens aan bijdragen. Ook over
de vele contacten en korte lijnen die
er bestaan tussen de informele hulp
en zorg onderling en met de officiëlere hulp en zorg. Echt mooi om te
merken.
We worden allemaal anders oud dan
onze ouders. We blijven langer vitaal en we blijven langer krakkemikkig. Kan Texels Welzijn een bijdrage
leveren aan een zinvol perspectief?

Nou, volgens de statistieken zijn we
gemiddeld ook kortere tijd ‘krakkemikkig’ op onze oude dag. Dus dat
is toch dubbel goed nieuws. Daarmee gaan we onderling denk ik de
verwachte hulp- en zorg-problemen
voor een belangrijk deel ook oplossen. Steeds meer mensen zijn na hun
pensioen nog een hele tijd gezond en
energiek en kunnen en willen van alles voor anderen en de samenleving
betekenen. Dus de iets minder ouden
gaan daarmee deels ook steeds meer
voor de echt ouden zorgen. Natuurlijk moeten we ook de formele hulp
en zorg goed op orde houden. Maar
ik zie ‘vergrijzing’ door deze ontwikkeling minder problematisch worden
dan je soms in de kranten leest.
Als Texels Welzijn verbinden we al
heel veel vraag en aanbod in onderlinge ondersteuning tussen mensen.
We maken ook veel activiteiten voor
ontmoeting mogelijk. Ik denk dat
veel betrokkenen daar een deel van
hun zin en betekenisgeving aan ontlenen.
Wat doe je in je vrije tijd om Texel te
leren kennen en ontdekken?
Nu, vanwege corona, vooral veel lopen en fietsen. Ik heb al veel prachtige plekken gezien.
Vanaf mei liggen we met onze ‘Friesche Vlet’ in de haven van Oudeschild en hopen we ook het fijne wad
vaak te bevaren. Beetje zwemmen,
zonnen en surfen zal er ook wel bijkomen de komende maanden.
En dan is het nog even wachten tot
we ook op Texel weer ‘open’ gaan
om, hoop ik na de zomer, Texel binnenshuis meer te gaan ontdekken.

HET LEUKSTE EN GEZELLIGSTE

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

GRAND CAFÉ VAN DE COCKSDORP!

WWW.BIJJOOSTTEXEL.NL
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“Waar blijven ze nou!”

Foto Henk Snijders

Zomer-openingstijden van Texels Welzijn en De Buureton
Tijdens de zomervakantie hebben
Texels Welzijn en De Buureton aangepaste openingstijden.
Wij zijn van maandag 19 juli t/m vrijdag
13 augustus telefonisch bereikbaar
tussen 8.30 en 13.00 uur voor vragen
op het gebied van welzijn, maatschappelijk werk en leefbaarheid.
Blijkt dat het echt nodig is dat we u
persoonlijk spreken? Dan maken we
een afspraak voor een huisbezoek (of
mogelijk een online gesprek).
Tel.: 312696 of mail
welzijn@texelswelzijn.nl
Wij wensen u een zonnige en gezonde
zomer.
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Het klotst tegen de plinten!

Afgelopen weken heb ik maar eens grondig groot
onderhoud op mezelf gepleegd. Dat kan allemaal
weer. Van het kabinet mogen kappers, pedicures en
schoonheidsspecialisten de deuren weer openen

de nieuwe James Bond en Top Gun II. Of ik ga naar
het theaterrestaurant in Den Hoorn maar dat is alweer
lange tijd gesloten. Een reis naar het buitenland zit er
voorlopig nog niet in. Aangezien ik dus het afgelopen
jaar enorm veel bespaard heb, heb ik het breed laten
hangen. Tot grote schrik van mijn man. Die werd er
wat onrustig van. Hij voert een strakke financiële administratie met virtuele spaarpotten voor vaste lasten,
onderhoud, rente en aflossing. Dat spaarpottensysteem heeft hij ingevoerd toen vorig jaar door corona
plotsklaps inkomsten wegvielen. Ook dit jaar is het nog
steeds redelijk onvoorspelbaar. De rekeningafschriften
van afgelopen weken gooiden zijn hele systeem in de
war. Ik beloofde beterschap.

Als je haar maar goed zit! Dus begon ik bij de kapster.
Na de kapster bedacht ik dat ik wel eens naar de pedicure kon. En dan ook maar gelijk een manicure doen.
Handen en voeten weer verzorgd. Wat een luxe! Vervolgens werd ik bij de tandarts en de mondhygiëniste
verwacht. De mondhygiëniste liet er geen gras over
groeien. Een uitgebreide gebitsreiniging was blijkbaar
nodig. Prettig is anders maar wie mooi wil zijn, moet
pijn lijden. Dat geldt ook als je naar de schoonheidsspecialiste gaat. Al met al was ik er behoorlijk druk
mee. Zo’n algehele Apk-keuring kost wat, maar wat
kan het schelen. “Geld moet rollen”, zei mijn moeder
altijd. Het heeft geen zin om jezelf van alles te ontzeggen terwijl je het wel kunt betalen. En het is goed voor
de economie.

Financieel rare tijden
Iedereen wil vrij van corona blijven, dat is de eerste
zorg op dit moment. Om ‘coronaproof’ op vakantie te
kunnen, hebben veel mensen een boot of een camper gekocht. Die zijn niet aan te slepen. Desondanks
is het spaargeld in Nederland sinds vorig jaar gegroeid
van 23 naar bijna 40 miljard euro. Onvoorstelbaar veel
geld. Maar het zijn financieel rare tijden. Wie had ooit
kunnen bedenken dat we voor het aanhouden van
geld bij de bank, rente zouden moeten betalen. En nu
mensen hun geld niet kwijt kunnen, wordt er meer
en meer geïnvesteerd in vastgoed. Mensen investeren graag in een vakantiehuisje of in de huizenmarkt.

Een reis naar het buitenland zit er ook niet in
In deze tijd zijn er amper mogelijkheden om je geld uit
te geven. Om te beginnen hoef ik nergens heen met
de auto. Ik heb vorig jaar in totaal twee keer getankt.
Ook aan de TESO bootkaart heb ik fors minder geld
uitgegeven. Ik doe vrijwel niets wat geld kost. Normaal
gesproken ga ik naar de bioscoop voor bijvoorbeeld
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Met als gevolg natuurlijk dat de
prijzen van vakantiehuisjes en woningen omhoogschieten. Ook de
aandelenmarkt is booming. De
AEX heeft records gebroken. Ik ben
benieuwd waar het ophoudt, want
‘what goes up must come down’.
Een aandelenbelegging brengt nu
eenmaal risico’s mee en de huizenmarkt is oververhit. Ook daar zal
een keer een eind aan komen. Dus
wat te doen met die 40 miljard?
Ik kan me voorstellen dat mensen
hun geld weer in een ouwe sok
gaan stoppen, omdat het betalen
van rente aan de bank niet echt
lekker voelt.
Ook met de gemeentelijke financiën gaat het prima. Over 2020
hielden we geld over. Bijna vier
miljoen ging er naar de algemene
reserve die daarmee op elf miljoen uitkomt. Dat we minder uitgaven hadden dan verwacht, had
te maken met kosten die we wel
begroot hadden maar niet hebben
gemaakt, zoals de kosten voor het
nieuwe onderwijscentrum in Den
Burg. Verder hadden we minder

kosten voor de zorg en ontvingen
we van het Rijk meer dan voldoende compensatie voor coronakosten. Maar ook hebben we een kleine ton verdiend met lenen. Blijft
gek om bij het vragen van krediet,
geld toe te krijgen van de bank.
Overigens zitten de meeste gemeenten in financieel zwaar weer,
met name door de hoge kosten van
de (jeugd)zorg. Op dat vlak heeft
Texel nooit problemen gehad. Ik
kan me nog goed herinneren dat ik
tijdens een dorpenronde in Oudeschild riep: “mensen, maak je geen
zorgen, het geld klotst tegen de
plinten”. Dat was in 2014 toen de
zorg naar gemeenten werd overgeheveld met daarbij ook een fikse
bezuiniging op de budgetten. Veel
mensen vreesden dat ze niet de
zorg zouden krijgen die nodig was.
Dat zouden we op Texel natuurlijk
nooit toestaan, dus dat wilde ik uit
de wereld helpen.
Op Texel hebben we gelukkig altijd
voldoende balans in de inkomsten
en uitgaven kunnen vinden. Daarmee mogen we niet mopperen. De

algemene reserve is de afgelopen
jaren gestaag gegroeid. Toch maakt
het me ook wat huiverig. Als je genoeg vet op de botten hebt, is het
makkelijk spenderen. Ik ben daarmee toch wat voorzichtig. Tenslotte kun je het geld maar één keer
uitgeven. Er zijn altijd onverwachte
kostenposten of kosten die we nog
niet hebben meegenomen zoals
de kosten voor het nieuwe Artex
gebouw. Ook verwachten we een
jaarlijks tekort op de haven, die
door Rijkswaterstaat aan de gemeente is overgedragen. Zoals het
er nu naar uitziet, gaat Texel een
half miljoen euro per jaar minder
uitkering van het Rijk krijgen. Wat
dat betreft ben ik het wel met mijn
man eens. Een strakke financiële
administratie geeft rust, dus daar
blijf ik aan vasthouden. Maar zolang het verantwoorde uitgaven
zijn, hoeven we ook niet te knieperig te zijn. Af en toe even uit de
band springen, moet kunnen.
Hennie Huisman
Wethouder Financiën
Foto: Texelse Courant

De Zonnebloemloterij
De Zonnebloem is er voor mensen met een lichamelijke beperking. Deze groep is extra hard getroffen door
corona: zij zijn al beperkt in hun bewegingsvrijheid en
ook alle activiteiten die de vrijwilligers van de afdeling Texel normaal gesproken organiseren konden niet
doorgaan. Om toch in contact te blijven, ondernemen
ze de meest creatieve acties om de deelnemers aangesloten te houden bij de samenleving. En daar is geld
voor nodig. Iedereen die Zonnebloemloten koopt,
steunt het mooie vrijwilligerswerk. Vanaf 28 april a.s.
starten de vrijwilligers met de verkoop van de loten
op Texel.

Contactloos loten kopen
De veiligheid van onze deelnemers en vrijwilligers is
topprioriteit, dus hebben we gezocht naar veilige manieren om de Zonnebloemloten te verkopen. De opbrengst van de loten is bestemd voor het vrijwilligers-

werk van de Zonnebloem op Texel. Ook online kunnen
er loten worden besteld. Dit kan op:
www.zonnebloem.nl/zelf-loten-verkopen/p/r00243
De trekking vindt plaats op 8 november 2021.
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Uitvaartcentrum Texel
Uitva
Vo een uitvaart
Voor
naar uw wens

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

info@notariskantoortexel.nl

de
de notaris
notaris
op
op texel
texel

Ook met vragen over een
persoonlijke invulling
kunt u bij ons terecht.
Wij werken samen met alle
verzekeringsmaatschappijen.

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

Voor particulier en ondernemer

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

Bezoek ook onze website

Bezoek ook onze website

www.uitvaartcentrumtexel.nl

Overdag werken?
’s Avonds vrij?
Wij zijn per direct op zoek
Maricoweg 3 • 1791 MD Den Burg • (0222) 31 55 88
naar een goede kok!
Voor
meertot
informatie
Van buffet
barbecue
bel
of mail
ons!
en van
een compleet

www.notariskantoortexel.nl

www.notariskantoortexel.nl

AANKOOP VERKOOP TAXATIES

Beatrixlaan 1, 1791 GA Den Burg

VOOR EEN GOED ADVIES
Tel. 313 888

info@janduin.nl

EA5 envelop 220x156mm.indd 1

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

diner tot heerlijke luxe
hapjes!
Stoompoort
16

Wij houden uw auto in topconditie.

1792
CT Oudeschild
Stoompoort 16 1792 CT
Oudeschild
0222
- 3130222
791 - 313 791
info@texelcatering.nl
info@texelcatering.nl

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

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

De Cocksdorp
www.langeben.nl

/langebentexel

RENTENAAR
ERKEND OPEL REPARATEUR

Waalderstraat 18 - Den Burg
Heemskerckstraat 5 - Oudeschild
Telefoon 0222 - 31 22 10
www.smakelijkenmeer.nl

Bernhardlaan 200,  318000,
www.opelrentenaar.nl
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Toon Berndsen
Bijna alle Texelaars zullen Toon
Berndsen kennen als docent van
de OSG. Niet vreemd, want dat is
hij maar liefst 36 jaar lang geweest.
Op de vraag hoe hij zijn loopbaan is
begonnen, komt hij eerst met een
verhaal over een fiasco. Als nieuwe leerkracht aan een school in de
Betuwe maakte hij een typische
beginnersfout. Hij dacht daar moderne ideeën over democratisch
leiderschap te kunnen gebruiken.
Helemaal fout! Na dat eerste jaar
was het daar dan ook meteen ‘einde oefening’. Gelukkig kon hij meteen een herstart maken als leraar
aardrijkskunde aan de RSG op Texel
in de MAVO en onderbouw HAVO.
Natuurlijk werd hij daar ook uitgeprobeerd, maar inmiddels kende
hij het klappen van de zweep. Hij
stelde van het begin af aan zijn eisen en uiteindelijk willen ook de
kinderen, die eerst de grenzen van
het toelaatbare opzoeken, heel
graag weten waar ze aan toe zijn.
In het eerste jaar hier, 1979, had
hij meteen 14 klassen voor zich van
+/- 25 leerlingen. Natuurlijk waren
er ook hier elk jaar wel van die belhamels, die graag de kachel wilden
aanmaken, maar die konden niet
beletten, dat Toon altijd plezier in
kinderen heeft gehouden. Hij genoot vooral als hij zag wat voor een
ontwikkeling die doormaakten. “Ik
heb”, zegt hij, “altijd oog gehad
voor zwakkere leerlingen. En ik zag
ook niet op tegen wat lastig pubergedrag. Jongens praatten daarbij
nooit zoveel; misschien waren de
meiden gewoon wat meer ‘ad rem’.
In elk geval heb ik de indruk, dat de
meeste leerlingen met plezier bij
mij in de les zaten. Bij de lesstof
hoorde wat mij betreft ook altijd:
emancipatie, zelfbeeld en eigenwaarde. Dat waren onderwerpen,
die niet in het boek stonden, maar
waarvan ik dacht, dat die voor het
hele leven van belang zouden zijn.”
Een rode draad in zijn lessen was
‘verwondering’, kinderen leren kij-

ken: Hoe zit de wereld in elkaar.
Hij ging daarom jaarlijks met een
bus leerlingen naar Schiphol en
naar Amsterdam. – Er waren kinderen, die nog nooit van het eiland
af geweest waren - Maar hij ging
ook wel eens, tijdens de aardrijkskundeles, met een klas fietsen om
te kijken wat er gebeurde op een
boerderij, of over de Hoge Berg en
door Waalenburg om te zien hoe
Texel in elkaar zit.
Toon werd geboren op 20 juni 1951
in Arnhem als tweede in een gezin
met drie kinderen. Zijn vader, die
toen Toon geboren werd, al 46 was,
had een woninginrichtingswinkel
aan de Jansbinnensingel, de familie woonde aan de Utrechtseweg.
Toons moeder, die 12 jaar jonger
was dan haar man, zat ‘s middags
als hij uit school thuiskwam altijd met een kopje thee op hem te
wachten. Bij haar kon hij altijd zijn
verhaal kwijt. Het gezin Berndsen
was rooms-katholiek. Aan het gezag
van de kerk werd niet getornd en
alle regels werden strikt opgevolgd.
De lagere school van Toon was een
katholieke jongensschool, geleid
door de fraters van Utrecht. Geheel
in de lijn der verwachtingen werd
hij ook misdienaar en als het zo uitkwam zelfs hulpkoster. Dat laatste
was wel leuk, want dan mocht je de
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grote torenklok luiden. De overgang
naar de middelbare school viel niet
mee; er heerste daar een vijandige
pestcultuur, waardoor dat eerste
jaar totaal mislukte. Hij heeft toen
wel geleerd, dat slagen in het leven
vraagt om beslissingen te nemen.
Hij besloot toen: “Dat overkomt me
niet nog eens.” En dat werkte. Zijn
houding ten opzichte van de kerk is
in die tijd, toen hij 15-16 jaar was,
drastisch veranderd. De weerstand
tegen alles wat clerus was, werd zo
groot vanwege de macht die ze uitoefenden en de poppenkast daarbij,
dat hij het helemaal zat was. Thuis
leidde dat tot enorme ruzies. Maar
hij moest zich wel van die knellende banden bevrijden en liet zich
officieel uitschrijven uit de katholieke kerk. Toch stond er later op het
plaatje, dat iedere dienstplichtige
soldaat om zijn nek heeft hangen,
nog steeds ‘RK’. Het bleef hem achtervolgen.
De oudste broer van Toon was een
hele introverte stille jongen, maar
hij kon wel heel goed leren net als
zijn twee jaar jongere zus Clementine, die almaar tienen haalde en
waarmee zijn broer een bondje
had. Toon had zijn eigen plek daartussenin. Hij zwierf graag langs de
Rijn ‘s winters, als de ijsschotsen
tegen de wal opkruiden, ’s Zomers
keek hij de schepen na. Hij volgde
alle oefeningen voor de NATO-taptoe en als er een circus werd opgebouwd hielp hij daarbij een handje
mee, om zo een vrijkaartje te bemachtigen. Als hij langs het water
iets opvallends vond, raapte hij
het op en fantaseerde daar een
heel verhaal bij. Hij had zijn eigen
wereld. Al vanaf de lagere school
verslond hij alle boeken van de
jeugdbibliotheek, vooral avonturenboeken. Maar hij besteedde
iedere dag uren aan zijn huiswerk
om toch maar aan de verwachtingen - van anderen of van hemzelf
- te voldoen. Dat heeft hem leren
werken en volhouden.

Terwijl hij nog in militaire dienst zat,
begon hij aan een HBO-opleiding
met de vakken: Nederlands, aardrijkskunde en een onderwijsakte. In
uniform zat hij ’s morgens op school
in Nijmegen om ’s middags weer net
op tijd in de Menno van Coehoorn
kazerne in Arnhem te zijn. Tijdens
zijn eerste studiejaar ontmoette hij
Margreet op een conferentie van
leraren Nederlands. Een jaar later
zijn ze gaan samenwonen, in 1978
zijn ze getrouwd en weer een jaar
later verhuisden ze naar Texel. Het
geluk was daarbij met hen, want via
een advertentie kregen ze een woning aan de Naalrand in Den Hoorn.
Samen kregen ze twee zonen: Jeroen en Mike. In de eerste jaren op
Texel zijn ze vaak verhuisd, tot ze in
de Pieter van Cuyckstraat de ideale woning vonden met ruimte voor
uitbreiding en een tuin. Toon laat
zich daarbij kennen als een echte
doe-het-zelver; niets is mooier, dan
een verbouwing, het plaatsen van
een nieuwe pui of het stellen van
een keuken, die je eerst hebt opgescharreld op Marktplaats. Logisch
dat hij zich als vrijwilliger bij ‘Burenklussen’ van Texels Welzijn op zijn
plek voelt.

jaar. “Je moet kijken” zegt Toon,
“naar wat mensen nodig hebben.
Contact is zo belangrijk. Voor eenzame mensen is het van levensbelang.
Dat zien we heel duidelijk in de coronatijd”.
In het begin keken ze er raar tegenaan, dat een schoolmeester zich
aanmeldde bij de brandweer, maar
voor Toon was het de vervulling van
een jongensdroom. In Arnhem ging
hij vaak kijken bij een brand en de
fik van de Arnhemse drukinktfabriek
staat hem nog helder voor de geest.
Bij de Texelse brandweer is hij 15

Tafeltje Dekje is het vrijwilligerswerk waarin Toon al het langste
meedraait, inmiddels meer dan 25
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jaar actief geweest als chauffeur/
pompbediende. Hij zat als het even
kon in wagen 1; dan was je het eerst
bij de brand en kon je onmiddellijk
in actie komen. Gelukkig waren de
meeste branden buiten werktijd,
maar als het echt nodig was, had hij
van school toestemming met de uitruk mee te gaan.
Ook radio was zowel voor Margreet
als voor Toon een hobby. Ze hebben
het allebei lang gedaan eerst bij de
Lichtboei, later bij Radio Texel. Margreet was van de programma’s en

Toon van de techniek, maar nooit
waren ze samen in hetzelfde programma.
2015 was Toon zijn laatste jaar als
leraar. De OSG moest inkrimpen,
er kwamen nieuwe systemen en
hij is toen vrijwillig één jaar eerder
gestopt. Het afscheid op het eindejaarsfeest was daverend. Hij schiet
nog in de lach als hij vertelt hoe hij
toen met veel schimpscheuten en
ironie, maar ook met veel lof is toegezongen. Vanwege de zogenoemde BAPO-regeling had hij de laatste jaren al geen vol lesprogramma

meer en werkte hij al één dag in de
week in het verpleeghuis als vrijwilliger. Op dit moment heeft hij - voor
even - een vaste baan bij Omring
als woonassistent voor 11 uur in de
week, eerst was dat in de Gollards,
nu in de nieuwe locatie Schuttehof.
Toon vindt de nieuwe wooneenheid
met acht bewoners heerlijk om in
te werken. Het is zijn drive om de
mensen daar het leven prettig te
maken. Toch gaat hij met dat werk
ook weer stoppen, want hij wil er
wel ieder jaar eens langer dan drie
weken samen met Margreet met de
caravan op uit. Hij blijft nog wel vrij-

williger bij Omring, Texels Welzijn en
het Alzheimercafé. Al vanaf de opening heeft hij samen met Margreet
gewerkt in het Hospice. Wat hij daar
zo mooi vond, waren - op de grens
van leven en dood - de gesprekken,
’s avonds met cliënten en familie.
Was het eerst het werken met de
jeugd, nu is het werken bij de ouderen, wat Toon zijn leven de meeste
kleur geeft.
Peter Bakker
Foto: Margreet Berndsen,
Bert Koning

Koekjes uit Pennsylvania (Doopsgezinde koekjes)
De Engelse Quaker, prediker, schrijver William Penn
(1644-1718) stichtte in Amerika op een stuk land tussen
New York en Maryland in 1681 een kolonie voor Quakers, die in Engeland vervolgd werden. Bij deze Quakers
voegden zich mensen van andere religieuze groeperingen uit Duitsland, Nederland en Zwitserland, die ook om
hun geloof vervolgd werden.

Dopen wat mondig is:
Spreken dat bondig is.
Vrij in ‘t Christelijk geloven
Daden gaan woorden te boven.
Al heel lang hoef je je niet meer te laten dopen, ook
geen belijdenis meer te schrijven, maar je kunt belangstellende zijn en lid worden, de leden denken niet
allemaal hetzelfde.

Al deze immigranten, waaronder de Menno-nieten, die
zo genoemd werden naar Menno Simons een Nederlands religieus leider, en Amisch families (conservatieve
Mennonieten, die hun naam danken aan de 17-eeuwse
Mennonietenbisschop Jacob Amman) installeerden zich
tussen 1681 en 1740 in Amerika.

In een kookboek uit
1935 met de titel:
Pennsylvania Dutch
Cookery stond een
recept voor ”Dutch
potato cakes, of
‘GRUMBERA KUCHA”.

De taal, die zij spraken was een mengeling van Duits en
Engels en wordt Pennsylvania Dutch genoemd. Dit Dutch
heeft niets met de Nederlandse taal te maken, maar
komt van het woord Deutsch. Deze eigen taal is door
het geïsoleerde leven dat men leidde en thans nog leidt
goed bewaard gebleven. Zo noemt men een mes een
“carving-messer” en betekent “leven en laten leven”,
in het Penn-Dutch: ”Mer mus lewa un lossa lewa”. De
Doopsgezinden, volgelingen van Menno Simons dachten
er heel anders over. Je kon niet in een oorlog iemand
neerschieten en geloven in “Gods koninkrijk op aarde”.
Zij vonden, dat je op aarde als mens en als groep mensen, als gemeente, moest proberen zo goed mogelijk
te leven, met als voorbeeld wat Jezus had gezegd.
Geen kinderdoop, maar volwassendoop. Erg belangrijk
vonden ze, dat iedereen zelf zijn keuze kon maken of en
wat hij geloofde. In veel Doopsgezinde huizen hangt een
bord met de volgende spreuk:

2 eieren,
1 kleine ui,
1 theelepel fijngehakte peterselie,
3 aardappelen,
1 snee bruinbrood.
Schil en kook de aardappelen. Prak ze fijn en meng
hier de fijngesnipperde ui, de eieren, de verkruimelde
boterham en de peterselie door heen.
Kneed van dit mengsel een soort koekjes en bak deze
in wat boter in een koekenpan goudbruin.
Eet er als groente nèt gaargekookte spinazie bij.
Eet smakelijk.
Riny Wielinga
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‘De Slufter’
Café-restaurant

Waalderstraat 6
1791 EC Den Burg

Tel 712 464

Hét adres voor een heerlijk kopje koffie
of een uitgebreide maaltijd.

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

Slufterweg 1 - De Cockdorp - Tel: 31 12 58
www.caferestaurantdeslufter.nl

www.bosmaslapen.nl
info@bosmaslapen.nl

Kaasboerderij „Wezenspyk”

Voor uw kunstgebit en
klikgebit met zorg,
kennis en aandacht voor
uw persoonlijke wensen
aangemeten door uw specialist
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B
Echte Texelse Boerenkaas van
koeien-, schapen- en geitenmelk.

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

Hoornderweg 29 (halverwege Den Burg – Den Hoorn)

www.wezenspyk.nl

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

10% korting

Gerookte, gebakken en verse vis

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

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

www.mantjestore.nl

De Reuze Aardbei

CENTRALE VERWARMING
LUCHTBEHANDELING
VENTILATIE
AIRCONDITIONING
DUURZAME ENERGIE
SERVICE & ONDERHOUD

Spinbaan 8, Den Burg

Spinbaan 8, Den Burg

0222-313 703

0222-313 703

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

www.cvi-texel.nl

www.cvi-texel.nl

Weverstraat 55, tel. 312692

Nu slechts

4795.00

KLASSIEKE
KEUKEN
DESA

HEEMSKERCKSTRAAT 50 OUDESCHILD | WWW.RAB.NL
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Een Texelse vogel bij uitnemendheid
Het roodborstje is de “nationale vogel” van Engeland. Terecht, want je komt hem bij onze overburen overal
tegen, vooral in parken en tuinen. Het is zo’n aardig vogeltje, dat bovendien graag zingt. Wat zouden wij Texelaars als “nationale vogel” kiezen? De lepelaar, de grote trekpleister voor binnen- en buitenlandse vogelliefhebbers, of de gracieuze kluut, die je nergens anders zoveel ziet als op Texel? Ik zou zeggen: de scholekster!
Een Texelse vogel bij uitnemendheid. Je ziet en hoort hem overal op het eiland, zomer en winter, en met een
paar duizend broedparen is hij hier goed vertegenwoordigd. In 1968 hield ik daarvoor een pleidooi in het
Tijdschrift Texel (een uitgave van de Vriendenkring Texel en de Texelse Museumvereniging, die tussen 1968 en
1973 verscheen). Een aanwijzing tot “nationale vogel” is er echter nooit gekomen. Ook wel logisch, want Texel
is geen “natie”. Dat de Agrarische Natuurvereniging “De Lieuw” heet is een aardige troostprijs!
broeden en vogels die aan de kust broeden. De laatsten eten vooral schelpdieren, die ze met hun snavel
openen. Die is daarom tamelijk kort, stevig en beitelvormig. Vogels die regenwormen en andere dieren uit
de zachte weidebodem peuren hebben daarentegen
een langere, slankere vorm. De snavel van de scholekster groeit ook altijd door en moet daarom door
regelmatig gebruik “kort” gehouden worden. Dat de
scholekster traditioneel schelpdieren eet komt ook tot
uitdrukking in zijn wetenschappelijke naam “Haematopus ostralegus”, de oesteretende roodpotige, en in
de namen die onze buren hem geven: Oystercatcher,
Austernfischer, Huitrier-Pie. Waar dat “schol” in de Nederlandse naam op slaat? Ik zou het niet weten.
Er komen verspreid over de wereld een zestal soorten
scholeksters voor. Over het precieze aantal is echter
discussie, omdat alle soorten sterk op elkaar lijken. Ze
roepen allemaal tepiet, tepiet en zijn bont of zwart. In
Nieuw-Zeeland, waar we een half jaar geleden waren,
heb je twee soorten: de gewone die ook hier broedt,
en de “variabele” die bont kan zijn, maar ook zwart,
of iets tussen bont en zwart in. Ook in Amerika heb je
bonte en zwarte. Scholeksters kunnen oud worden; de
oudste bekende (geringde) vogels waren zo’n 35 jaar of
zelfs ouder. Na 3 of 4 jaar zijn scholeksters geslachtsrijp.
Dan worden de paren gevormd en legt het vrouwtje 2,
3 of soms 4 eieren, waarop beide partners 24 à 27 dagen broeden. De jongen zijn nestvlieders, die dus kort
na hun geboorte het nest verlaten. Ze kunnen meteen
ook zelf voedsel vinden, maar worden gewoonlijk nog
wekenlang door hun ouders gevoerd. Makkelijk, want
daardoor kunnen de oude vogels een nestplaats zoeken
op een veilige plaats en voedsel halen in een voedselrijk
gebied in de buurt. Zo broeden er veel scholeksters op
platte daken van scholen en sporthallen, die het voer
voor hun jongen van nabijgelegen (regelmatig beregende) sportvelden halen. Op Texel broeden scholeksters
vaak op tuinwallen of andere hoge plekken, ook omdat
dat kennelijk veilig is en ze graag overzicht willen houden op de boze buitenwereld. Vroeger zaten ze vaak op
de nok van een boet toen daarop met houten pinnen
vastgezette graszoden lagen. Een opvallende plaats. En
dat voor een vogel die niet van menselijk bezoek houdt

Ja, wat zou het saai en stil zijn als er geen scholeksters
meer zouden zijn? Nu kom je ze overal en altijd tegen.
In het vroege voorjaar al, vooral in stille nachten als
een koude noordenwind de atmosfeer heeft schoongeveegd, vullen de scholeksters met hun luide rrrt tepiet,
tepiet, tepiet de lucht. Dát is lente, meer nog dan de
eerste leeuwerik. Toch duurt het dan nog geruime tijd
voordat de eerste eieren zijn gelegd en de scholeksters
gaan broeden. Dat gebeurt meestal pas vanaf april en
kan tot in de zomer gebeuren als een eerste broedsel
mislukt. Van oorsprong is de scholekster een kustvogel, die in Nederland vooral in de duinen broedde. In
de vorige eeuw groeide het aantal scholeksters sterk
en gingen ze ook in het binnenland broeden, vooral
in weidegebieden. Ook in Noord-Engeland, Schotland
en een deel van Rusland gebeurde dat, maar overal
elders in Europa bleven scholeksters voorkeur houden voor de kust. Het grappige is dat er een verschil
in snavelvorm is tussen vogels die in het binnenland
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nog zo’n 80.000 tot 100.000 paren, maar dit jaar zouden dat er wel eens veel minder kunnen zijn. Op Texel
broedden in 1985 nog meer dan 3500 paren, maar
dat aantal is er zeker niet meer. Om een voorbeeld te
noemen: in 2006 werden er in het duin nog 261 paren
geteld, in 2008 100 minder. Ook de aantallen die hier
buiten de broedtijd verblijven zijn flink geslonken.
Toch huisvest Nederland nog steeds een zeer groot
deel van de Europese populatie, die op 200.000 tot
300.000 broedparen wordt geschat. Onderzoek heeft
uitgewezen dat er te weinig jonge scholeksters groot
worden, waarschijnlijk door voedselgebrek. Dat is een
probleem dat andere weidevogels, zoals de kievit en
de grutto, ook kennen. Het is de laatste jaren nogal
eens voorgekomen dat het voorjaar erg droog was,
vooral op Texel is dat een bekend verschijnsel, waardoor bodemdieren zich naar diepere aardlagen terugtrekken en onbereikbaar worden voor de snavels van
weidevogels. De regen die we eind april hadden was
dan ook meer dan welkom.
De foto is genomen door mijn vader, Nol Binsbergen,
niet op Texel maar ergens in de Zaanstreek. Met enige
moeite is te zien dat de vogel vier eieren heeft. De
meeste legsels van scholeksters hebben twee of drie
eieren. Vooral op Texel en in het vruchtbare veenweidegebied van de Zaanstreek kwamen vroeger echter
veel legsels van vier voor. Of dat nu nog zo is, weet ik
niet. In mijn jeugd zocht ik vaak nesten, vooral in de
Dennen en in het duin, tegenwoordig niet meer. Afstand bewaren, niet verstoren, is het beste wat je kunt
doen om vogels te beschermen.

en erom bekend staat je om de tuin te leiden. Met veel
lawaai en doen alsof hij ergens anders op zijn eieren zit
probeert hij je weg te lokken van zijn nest.
Met de scholekster gaat het de laatste jaren niet goed.
Na een periode van groei van de populatie is er sinds
ongeveer 1985 sprake van achteruitgang, die de laatste jaren zelfs nog sterker is geworden. De winter die
we in februari hadden heeft een grote sterfte veroorzaakt. Het wad werd door het ijs onbereikbaar. Een
deel van de vogels trok weliswaar door naar het zuiden, maar ook in Frankrijk was het winter en bovendien dreigde daar het gevaar van de schietgrage Franse jagers. De achteruitgang wordt ook geweten aan
de mindere beschikbaarheid van schelpdieren in de
Waddenzee. In heel Nederland broeden waarschijnlijk

Gratis DigiHulplijn
Steeds meer dingen regelen we
tegenwoordig digitaal. We winkelen en bankieren online, boeken
kaartjes voor een voorstelling, of
houden contact met vrienden via
social media, WhatsApp of videobellen.
We weten dat, sinds de opkomst
van corona, het aantal mensen dat
internet gebruikt is toegenomen,
met name onder ouderen. Dit betekent helaas niet dat iedereen

Dit artikel verscheen in het Strender Nieuws van mei
2012.
Tekst en tekening zijn van Andri Binsbergen, de foto is
van zijn vader Nol Binsbergen.

meteen vaardig is en zich zelfverzekerd voelt in die digitale realiteit.
Voor hen is er de DigiHulplijn: een
gratis telefoonnummer waar iedereen terecht kan met alle vragen over de computer, smartphone of tablet.
Het telefoonnummer 0800-1508
is elke werkdag bereikbaar van
09.00 - 17.00 uur.
De DigiHulplijn is een gezamenlijk
initiatief van maatschappelijke organisaties (Het Nationaal Oude-
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renfonds, SeniorWeb en de Koninklijke Bibliotheek), private partijen
(VodafoneZiggo en ContactCare) en
de Alliantie Digitaal Samenleven.
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Dramatisch maar waardevol afscheid
‘Het was bepaald niet geruststellend om mijn moeder tijdens het
beeldbellen te zien. Ik zag haar
steeds verder afglijden,’ vertelt
Yolanda Legierse (60 jaar) uit Den
Burg.
‘Mijn moeder, Janke Daalder, woonde samen met haar man Leo, mijn
vader, op een echtparenkamer in het
verzorgingshuis. Toen het bezoekverbod tijdens de eerste lockdown
werd ingesteld, ging mijn 86-jarige
vader in verband met een beginnende dementie dagelijks naar de dagbesteding - binnenshuis - en bleef
mijn 83-jarige moeder, die kampte
met reuma en een verslechterende
gezondheid, in hun appartement. Ze
kregen tot dat moment altijd veel
bezoek. Toen dat plotseling wegviel,
zag ik mijn moeder vereenzamen.’
‘Ze had al eerder aangegeven niet
meer naar het ziekenhuis te willen. In feite gaf ze aan weinig meer
te willen. Vlak voor het bezoekverbod had ik om die reden de stoute
schoenen aangetrokken en geïnformeerd hoe ze haar uitvaart voor
zich zag en wie ze er graag bij wilde hebben. Dat kon alleen als mijn
vader er niet was, want die wilde er
niet van horen. We hadden zelfs al
namenlijsten samengesteld. Tijdens
het beeldbellen vroeg ze zich af of er
geen betere tijden in het verschiet
lagen, maar corona duurde en duurde maar en de verzorgenden konden haar kinderen en andere familie
niet vervangen. Houd je het nog vol,
vroeg ik haar steeds, tot het moment dat ze zei dat ze er niets meer
aan vond. Ze vertelde dat m’n vader
na de dagbesteding al heel snel in
de stoel in slaap viel en dat ze verreweg het grootste deel van de dag en
avond alleen doorbracht.’

Laatste zetje
‘Van de huisarts hoorde ik dat m’n
moeder echt klaar was met haar leven. Hij had haar gesproken en ze
was zo verdrietig, zwak en eenzaam

geweest, dat hij geconcludeerd had
dat ze tegen het sterven aan zat.
Dat was het laatste zetje wat ik nodig had om haar daar weg te halen
en in huis te nemen. Als voormalig
verzorgende IG wist ik waar ik voor
zou komen te staan. Toen ik, samen
met m’n broer, mamma vertelde dat
ze bij mij thuis welkom was, hoefde ze daar geen seconde over na te
denken. Ze zei onmiddellijk dat ze
graag bij mij aan haar eindje wilde
komen. Ze waren verleden jaar 60
jaar getrouwd en nu koos ze voor
zichzelf. Ik had al gesprekken met
de Thuiszorg gevoerd en ook met
Geriant, want wat moesten we met
m’n vader? Geriant adviseerde m’n
vader in het appartement te laten,
want daar had hij structuur en voldoende afleiding door de dagbesteding. Twee dagen later hebben mijn
broer en ik hem verteld dat we m’n
moeder bij hem weg wilden halen.
Dat mam erg ziek was, dat ze haar
kinderen miste en ons graag om zich
heen wilde hebben. M’n vader werd
emotioneel, maar stemde er wel
mee in.’

Vroeger dan verwacht
‘Mijn moeder wist die bewuste ochtend dat ze haar man voor het laatst

zou zien. Mijn vader heeft zich dat
door z’n dementie waarschijnlijk
niet gerealiseerd. Het afscheid verliep dan ook anders dan gepland. Er
zou een verzorgende bij aanwezig
zijn, maar m’n vader liep vroeger
dan verwacht de deur uit. “Nou hoi,
hoor,” heeft hij m’n moeder toegeroepen, terwijl hij z’n rollator al de
hoek om stuurde. Dat was het dan.
Mijn moeder besloot het zo te laten.’
‘Samen met m’n broer heb ik haar
opgehaald. Haar kleren en andere
spullen werden anderhalve meter
voor ons op straat gezet, de verzorgenden stonden te huilen. Een
onwerkelijke en verdrietige situatie.
We hebben mijn moeder in haar
rolstoel naar mijn huis gereden. Het
was maar een klein stukje. Mijn vader vroeg later die dag tijdens het
bellen of ze al veel volk had gehad.
M’n moeder vertelde hem dat ze
vreselijk blij was om weer bij haar
kinderen te zijn.’
‘Nadat de volgende ochtend mijn
tante langs was geweest, begon m’n
moeder over vreselijke pijn in haar
bovenlijf te klagen. Nou wist ze door
haar reuma heel goed wat pijn lijden
betekende, maar dit was vele malen

30 juni 2019. Janke en Leo Daalder 60 jaar getrouwd.
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gingstehuis pas de volgende ochtend gebeld. Ik stond in een hoek
van de zaal, m’n vader en een verzorgende in een andere hoek. Zo
heb ik hem moeten vertellen dat z’n
vrouw was overleden. Hij werd gelukkig goed opgevangen.’
‘Pappa mocht niet naar de uitvaart.
Dat wil zeggen, hij mocht wel, maar
dan moest hij 14 dagen bij mij thuis
in quarantaine. Geen optie. Dankzij
de inspanningen van de uitvaartverzorger heeft m’n vader m’n moeder
toch nog kunnen zien, nadat ze overleden was. De kist - voorzien van een
verplichte glasplaat - werd in de grote zaal gereden, waarna mijn vader
met een verzorgende binnenkwam.
Wij, zijn kinderen, stonden buiten
door het raam te turen.’
Op het herdenkingsbankje voor Janke Daalder staat de volgende tekst:
Dichtbij waar je bent geboren
Dichtbij waar je bent opgegroeid
Dichtbij… altijd blijf je Dichtbij
Janke Daalder-Pranger
30-04-1936 27-04-2020

erger, liet ze ons weten. De huisarts
kwam en vond het op een hartinfarct lijken. Omdat mam onder geen
beding naar het ziekenhuis wilde,
kreeg ze morfine. “Wilt u soms dat
ik u in slaap breng?” vroeg de huisarts haar ‘s avonds, omdat de inmiddels opgehoogde morfine weinig
uithaalde. Dat was precies wat mijn
moeder graag wilde. De dag daarop
zijn haar kinderen en kleinkinderen
allemaal langs geweest. Omdat mijn
moeder dolgraag de aanstaande
geboorte van haar zesde kleinkind
had willen meemaken - we hadden
de indruk dat ze haar leven tot dat

moment had willen rekken - kreeg
ze het geslacht en de naam van de
baby alvast te horen.’

Hartinfarct
‘We moesten mijn vader natuurlijk
over haar hartinfarct inlichten. Ik
was zo bang dat hij zou zeggen dat
we haar ook nooit hadden moeten
ophalen, maar tot onze opluchting
zei hij dat niet. ‘s Avonds moesten
we hem opnieuw bellen om te vertellen dat er een pompje met slaapmiddel bij mamma was ingebracht.
Mamma is diezelfde avond nog
overleden. We hebben het verzor35

Dubbel
‘Mijn vader kwam sterk binnen. Hij
wist dat mijn man de kist zelf had
gemaakt en liet ons door een opgestoken duim weten het vakwerk te
vinden. Dat maakte het een moment
minder zwaar, maar we zagen hem
breken toen hij wat verder doorliep
en het gezicht van z’n vrouw zag.
Dramatisch. Voor iedereen. Want je
kunt niet naar binnen om hem even
stevig in je armen te nemen.’
‘We hebben door corona het één en
ander meegemaakt, wanneer krijg ik
de klap, denk ik wel eens. Die is tot
nu toe uitgebleven. Het is namelijk,
ondanks alle doorstane ellende, ook
waardevol geweest. Heel dubbel.
Hoewel we nu allang weer naar hem
toe mogen, heb ik hem nog steeds
niet omhelsd. Ik zou het graag willen, maar ik ben zo bang het virus
over te brengen.’
Margreet Berndsen
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Inzenden van kopij voor de volgende Leef-Tijd
graag voor 30 juni 2021 naar leeftijd.texelswelzijn@seniorenverenigingtexel.nl

Hoe gaat de redactie om met aangeleverde kopij?
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 uitzondering van:
• Kopij met een commerciële insteek.
• Kopij met een (gedeeltelijk) kwetsende inhoud. De
inzender zal hiervan op de hoogte gebracht worden.

Carla Bakker

ADMINISTRATIE SERVICE

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

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 huidige Leef-Tijd zal worden opgenomen, wordt in ieder
geval geplaatst.
• Actuele artikelen, zoals uitnodigingen voor activiteiten, 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 daadwerkelijk 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 LeefTijd? Dan kunt u deze mailen naar: leeftijd.texelswelzijn@
seniorenverenigingtexel.nl of handgeschreven sturen naar:
Leef-Tijd, p/a Beatrixlaan 43, 1791 GA Den Burg.
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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. BTW.
*) De korting geldt niet voor aanbiedingen. U dient van te voren kenbaar te maken, of u voor korting in aanmerking wenst te komen. Toon daarom altijd direct uw ledenpas (wacht daar dus niet mee tot u tot betaling
overgaat). De stelregel is: Alleen korting als u het kenbaar maakt, voordat u de koop sluit.
Uw bedrijf kan ook meedoen aan dit initiatief! Hiervoor kunt u contact opnemen met Tom Steenvoorden.
(Tel. 316656 of mail naar bernest@xs4all.nl)
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Van de Puzzel uit Leef-Tijd 2020-2 ontvingen we weer veel goede inzendingen, zowel per mail als via de post. Na
het wegstrepen van de opgegeven woorden bleef ‘De straten van de Cocksdorp en omstreken’ als oplossing over.
Wietske Zwezerijnen uit Den Burg is de winnaar van de cadeaubon van Keukencentrum Texel. De cadeaubon kan
worden afgehaald bij Texels Welzijn, Beatrixlaan 43, Den Burg.
Hieronder vindt u de nieuwe puzzel, 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 21 letters over waarmee u een zin van 5 woorden kunt vormen.
Deze oplossing mailt u voor dinsdag 29 juni 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 Pier 53 - De Cocksdorp (voorheen Fa. Graaf interieurwinkel).
Heel veel succes!
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Leef-Tijd wordt u gratis aangeboden

TEXELS WELZIJN BIEDT INWONERS OP TEXEL:

DE FUNCTIE VAN VOORZITTER IS VACANT.

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

DE FUNCTIE VAN SECRETARIS IS VACANT.
TOM STEENVOORDEN, VICE-VOORZITTER
Kikkertstraat 84, 1795 AE De Cocksdorp Tel. 0222-316656
Advertenties Leef-Tijd, Wonen/woonomgeving, PR
BEA AALDERS, PENNINGMEESTER
Noordwester 37, 1791 HE Den Burg. Tel. 06-46633966
WIL BETSEMA, VICE-PENNINGMEESTER
Sluyscoog 58, 1791 WT Den Burg. Tel. 06-53715956
ANDRÉ VAN GENT, VICESECRETARIS
Vloedlijn 10, 1791 HH Den Burg. Tel. 0222312320
MARIJKE OTTEN, ALGEMEEN BESTUURSLID
Epelaan 42, 1796 AT De Koog. Tel. 0222-327010 Wmo/
Zorg/Welzijn, Belasting, koopkracht bijz. bijstand.
GUUSJE WITTE, ALGEMEEN BESTUURSLID
Molenstraat 20, 1791 DL Den Burg. Tel. 0222-314171
Reizen, Verkeer en Vervoer, redactielid Leef-Tijd
MARIAN ZEGERS, ALGEMEEN BESTUURSLID
Verzetstraat 26, 1791 DS Den Burg. Tel 0222-313561
Lief en leed
LEDENADMINISTRATIE:
Jan Meijer, telefoon 06-46025143,
e-mail jan.meijer.jan@gmail.com
IBAN nummer van de vereniging NL81 RABO 0307893766
• LEDEN VAN DE SENIORENVERENIGING TEXEL KUNNEN
ONDER ANDERE GEBRUIK MAKEN VAN:
Invullen jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting en aanvragen ten behoeve van toeslagen door middel van huisbezoek à € 14,00 per persoon. Korting bij een aantal Texelse
detailhandelszaken (Zie pag.37)

Heeft u vragen over welzijn en maatschappelijke ondersteuning, of heeft u ideeën over activiteiten die de leefbaarheid in uw eigen dorp kunnen ondersteunen?

• LEDEN VAN DE SENIORENVERENIGING TEXEL KRIJGEN
INDIEN GEWENST:
Hulp en advies over vragen m.b.t. Wmo, Zorg en Welzijn.
Collectiviteitskorting bij zorgverzekering De Friesland.

Neem dan contact op met Texels Welzijn: telefoon
0222-312696 of mail naar welzijn@texelswelzijn.nl

• SENIORENVERENIGING TEXEL STREEFT NAAR:
- Het scheppen van voorwaarden ter verbetering van de
sociale binding binnen de leeftijdsgroep.
- Het geven van onderricht en het scheppen van voorwaarden voor educatie en ontwikkeling van de leden.
- Het bieden van participatiemogelijkheden en lokale
belangenbehartiging op Texel.
- Het vertegenwoordigen van de leden in verschillende
klankbord- en adviesgroepen.
• JAARCONTRIBUTIE € 30,00. Inwonende gezinsleden € 25,00
• Website: www.seniorenverenigingtexel.nl
• Contactadres info@seniorenverenigingtexel.nl

		
Wijziging in verband met coronamaatregelen:
De inloopspreekuren in de dorpshuizen zijn tot nader order
stopgezet. Texels Welzijn blijft bereikbaar. Zowel het dorpswerk als het maatschappelijk werk. Voor huisbezoeken en
afspraken op kantoor geldt: graag vooraf telefonisch een
afspraak maken. Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30-17.00 uur.
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Samen één Texel

ondersteunt projecten die bijdragen aan een vitale samenleving op Texel.

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:
• Tafeltje Dekje
• Elektrische duofiets voor de
Texelse Reede
• Gezondheidsbeurs voor de
Texelse jeugd

• Busrondritten voor bewoners van
het Verpleeghuis
• Hospice Texel
• Verbouwing van de Gollards
• Strandrolstoelen voor
mindervaliden

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.

Foto Stefan Krofft

• Zorgappartementen Gasthuisstraat

Foto Jeroen van Hattum/Texelse Courant

Samen voor zorg en welzijn

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 financiële 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
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