
“Leven is als hangen 
  aan een trapeze.  
  Houd je goed vast,  
  anders val je”
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AAN- EN VERKOOP
ONROEREND GOED

HUUR EN VERHUUR

TAXATIES EN ADVIEZEN

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

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

Bar/Zaalverhuur/Snackbar

Info 0619749159
Koen van der Slikke  - Hans van Es

Verkoopplannen? 
Bel gerust voor een vrijblijvende 
kennismaking.

 
  

 

 
 

 

Bernhardlaan 182, 1791 XJ Den Burg
0222 - 313 555
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Lokale producten uit een ambachtelijk keuken… 
 
Karin van Dompselaar en René Remmers        
info@topido.nl  www.topido.nl  
Kikkertstraat 23 1795AA    De Cocksdorp     0222 316227 
 
 
 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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Zomer 1981
Ik heb mijn leven in Groningen in-
geruild voor samenleven op Texel. 
Een hele overgang en toch ook weer 
niet. En dan word je ineens voor 
het blok gezet: de telefoon gaat. Ik 
neem op: ”Die golde harvèste, wat 
doen die?”. Ik heb geen idee. Wat 
zouden die doen? Muziek maken in 
een band of hardlopen bij een sport-
club? Ik zeg dat ik het niet weet en 
zonder pardon wordt opgehangen.
Als Nico thuiskomt, vraag ik hem 
wat golde harvèste doen. Hij noemt 
een bedrag. Het blijkt te gaan om 
narcissen die hij teelt en die offici-
eel Golden Harvest (Gouden Oogst) 
heten.

16 december 1982
Morgen is onze trouwdag en het 
stormt nu dat het rookt, aldus Nico. 
We gaan naar Paal 9. Metershoge 
golven, woedende wind. Officieel is 
het laagwater, maar er is maar een 
hele smalle strook strand tussen 
de flink afgeslagen duinen en het 
schuim van het grijpende zoute wa-
ter. De bunker ligt bloot en happen 
zand uit het duin. Inmiddels wordt 
met man en macht geprobeerd Paal 
9 te behouden. Op dat moment is 
het nog een houten strandpaviljoen 
dat meters lager en verder dan nu 
op het strand staat. Wijzelf worden 

nu ook zo bedreigd dat we tegen de 
vrijwel loodrechte duinwand op-
klimmen om het vege lijf te redden. 
Verrassend wat je dan kunt.
Onze trouwdag is fantastisch. Om-
dat we geen cadeaus willen, we 
hebben alles al dubbel, voorspelt 
Nico dat iedereen wel met peper- en 
zoutvaatjes aan zal komen. Hij heeft 
de bedankadvertentie al opgesteld 
voor in de Texelse krant. Onze Texel-
se vrienden hebben overal peper- 
en zoutvaatjes vandaan gehaald, 
van antieke tot plastic kampeer-
vormen. Er is er zelfs één van goud 
(verguld). Het zijn er 182!

17 juni 1995
Onze 12,5-jarige trouwdag. We vie-
ren het niet. Nico is ernstig ziek en 
het bollenseizoen is in volle gang. 
De keizerskronen die wij telen, (ik 
ben inmiddels al 9 jaar ook bollen-
boer), moeten met de hand gerooid 
worden wat betekent dat we zo’n 
15 vakantiekrachten aan het werk 
hebben. Dat betekent bijna 8 dagen 
in de week werken. Onze kinderen 
zitten op de basisschool en ik moet 
de hele boel gaande houden. Bijna 
anderhalve maand later, op 27 juli 
overlijdt Nico. De kinderen hebben 
vakantie en het is nog steeds volop 
bollen rooien. Het is overweldigend 
hoeveel hulp en steun we krijgen: 

de kinderen worden opgevangen 
door ouders van hun vriend- en 
vriendinnetjes, de boodschappen 
worden gebracht, huis en tuin wor-
den in goede conditie gehouden 
en er worden vakantiedagen opge-
nomen om in de bollen te helpen. 
Naast de goede (eiland)buren zijn 
ook de verre vrienden goud waard. 

3 mei 2021
Inmiddels is 10 jaar geleden Jan in 
mijn leven gekomen en hebben we 
6 jaar geleden ons trouwfeest ge-
vierd op een stralende meidag aan 
het strand. Toen wel, maar nu is het 
weer een razende-stormdag en Jan 
en ik gaan weer naar Paal 9, dat in 
de afgelopen 40 jaar een volledige 
gedaante- en plaats verwisseling 
heeft ondergaan. De zee grijpt met 
schuimende klauwen de duinen, de 
wind probeert ons uit alle macht 
omver te blazen, wat bijna lukt. Het 
is fantastisch dat we dit meemaken. 
We wonen hier, we hoeven alleen 
maar naar zee om dit mee te maken. 
Als ik om 8 uur ’s avonds naar buiten 
kijk, naar het westen, breekt er op-
eens door de zwartgrijze regenwol-
ken een klein gouden randje en dan 
weeft het goud zich tussen de wolken 
tot er een gouden horizon ontstaat. 

Marijke Palm

Het goud van Texel
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In Nederland is fietsen populair 
tot op hoge leeftijd. Sinds 1993 
is het aantal fietskilometers van 
50-plussers met zestig procent 
gestegen. Tegelijk is landelijk het 
aantal ongelukken met letsel on-
der ouderen sinds 2000 gestegen 
met vijftig procent.

Onder het motto ‘niet afstappen, 
maar doortrappen’ zetten provin-
cies en gemeenten in op het pro-
gramma Doortrappen. 
Doortrappen is een initiatief van 
het Ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat en wordt onder 
meer uitgevoerd met partners als 
VVN, Veiligheid NL, BOVAG en de 
Fietsersbond. Op Texel wordt het 
project uitgevoerd door Sportstich-
ting Texel in opdracht van de ge-
meente.
Het doel is om fietsende ouderen 

bewust te maken van het aspect 
veiligheid, door het bespreekbaar 
te maken op o.a. de plekken waar zij 
elkaar al ontmoeten. Het gaat erom 
hen te verleiden tot aanpassingen 
aan de fiets, of in hun gedrag. Via 
hun eigen vertrouwde netwerk in 
de dorpen en op logische momen-
ten krijgen de fietsers tips, informa-
tie en interventies aangeboden die 
hen bewust maken van de moge-
lijkheden om hun fietsveiligheid te 
verbeteren.

Fietsen is handig voor de dagelijkse 
activiteiten en fietsen in de natuur 
geeft ook nog eens veel ontspan-
ning. En natuur hebben wij op Texel 
volop! Met Doortrappen Texel wil-
len wij dat nog meer senioren zich 
veilig en vertrouwd op de fiets ver-
plaatsen. Dat het fietsen een mooi 
middel is om samen op pad gaan en 

nieuwe mensen te ontmoeten. Dat 
draagt bij aan een goede gezond-
heid en aan een beter milieu.
Wij zijn er al een aantal maanden 
mee bezig. Hebben ambassadeurs 
gevonden in echte fietsliefhebbers, 
fietshandelaren, Texels Welzijn, 
SBB, ergotherapie en de Senioren-
vereniging Texel.
Door met veel mensen en partijen 
samen te werken, heb je een groter 
bereik en kun je meer activiteiten 
op het gebied van veilig fietsen aan-
bieden.
Vanaf half juli/begin augustus wor-
den Doortrap activiteiten georgani-
seerd waarbij wij naar je toekomen 
in de dorpen.

Heb je een vraag over Doortrappen 
Texel of ben je als organisatie be-
nieuwd naar een mogelijke samen-
werking? Neem dan contact op met 
onze lokale coördinator Betsie Ver-
hoeven, 
doortrappen@sportstichtingtexel.nl 
of telefoon 0222322815.

Doortrappen op Texel gaat van start



 

 




 

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

AANGEPASTE ERGONOMISCHE KEUKENS
WIJ DENKEN 
GRAAG MEE 
VOOR EEN 

KEUKEN OP 
MAAT!  

info@keukencentrumtexel.nl   www.keukencentrumtexel.nl

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

aannemingsbedrijf
TATENHOVE BV

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

Wat een mooie naam en nog 
mooier is dat de katholieke kerk in 
De Cocksdorp deze naam draagt.
Hoe komt deze kerk aan haar 
naam en wie was Francisca Ro-
mana?
De kerk is gebouwd in opdracht 
van Nicolas Joseph de Cock. De 
kerk werd vernoemd naar zijn 
vrouw Francisca, maar een ka-
tholieke kerk moet gewijd zijn 
aan een heilige en wat ligt er dan 
meer voor de hand daarvoor Ro-
mana Francisca te nemen.

Wie was Romana Francisca?
Zij werd in 1384 geboren in Rome 
en is patrones van deze stad. Zo-
als gebruikelijk in die tijd werden 
vrouwen uitgehuwelijkt en dat 
gold ook voor Romana. Ze was 
13 jaar en is 39 jaar getrouwd ge-
weest.
Ze was haar man zeer toegewijd, 
ook toen hij ernstig gewond was 
geraakt door een gevecht op 
straat; dat had te maken met een 
vete in de familie.
Napels werd zijn verbannings-
plaats en hij keerde een aantal ja-
ren daarna terug naar zijn vrouw, 
maar hij werd nooit meer de oude. 
Francisca heeft haar man tot aan 
zijn dood met veel liefde en toe-

wijding verzorgd. Zoals het in die 
tijd was, werden in een gezin veel 
kinderen geboren, alleen al om-
dat veel kinderen op jonge leeftijd 
stierven.
Romana en haar man kregen zes 
kinderen, maar door de pest bleef 
er één kind over, een zoon. Het 
moet een groot verdriet in hun 
leven zijn geweest, ook al was de 
dood ‘een bekende’ in het leven 
van de bevolking in die tijd.

Wat te doen met nog één kind 
en met een man die weg van 
huis was?
Ze besloot haar liefdevolle gevoe-
lens te richten op de armen in 
haar stad en dat waren er velen. 
Ze deed dat niet lang alleen want 
er waren meisjes uit de betere 
kringen, die zich er ook aan wilden 
wijden de nood onder de armen 
zo veel mogelijk te ledigen.
Romana stichtte een congregatie 
waar menig meisje zich bij aan 
sloot.
De naam van deze congregatie 
was Tor de’ Specchi. De zusters 
leefden volgens de regel van Be-
nedictus. Zijn kloosterregels zijn: 
arbeid, matigheid en stabiliteit. Hij 
is beschermheilige van Europa.
In het klooster heeft ze vier jaar 
geleefd. Elk jaar op 9 maart kan 
men één van de best bewaarde 

geheimen van Rome bewonderen: 
de Tor de’ Specchi.
Dit kloostergebouw, gewijd aan de 
heilige Francisca Romana opent 
maar één dag per jaar haar deu-
ren. Alleen op 9 maart, haar sterf-
dag.

De belangstelling is elk jaar 
weer groot en dat is te zien aan 
de lange rijen wachtenden.
Francesca is samen met de apos-
telen Petrus, Paulus en de heilige 
Filippo Neri één van de bescherm-
heiligen van Rome.
Haar relieken bevinden zich in de 
Sancta Francesca Romana.
Haar faam dankt ze aan de vele 
weldaden die ze verrichtte, waar-
onder het verzorgen van zieken 
en het uitdelen van voedsel aan 
de behoeftigen, zeker ten tijde 
van het begin van de 15de eeuw, 
waar er hongersnood was en de 
pest rondwaarde. Ze werd heilig-
verklaard in 1608. Ze werd 56 jaar.

Ik heb gezocht of er nog andere 
katholieke kerken in Nederland 
zijn vernoemd naar Francesca Ro-
mana. Ik heb geen andere kerken 
aangetroffen met haar naam.
Op de afbeelding is haar werk voor 
de zieken en armen weergegeven.

Henk Snijders
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Er passeerde ons een man in een 
scootmobiel met daarachter, op 
de fiets, Irene Zegers. Toen ik kor-
te tijd later Ton bij de Jumbo zag 
wilde ik natuurlijk weten hoe dat 
zat. Ton was een paar keer geval-
len, was daarna niet meer zeker 
van zijn evenwicht en samen met 
Irene besloot hij om direct over 
te stappen op een scootmobiel. 
Daarmee behoud je je zelfstan-
digheid. Je hebt een behoorlijke 
actieradius, waardoor je op Texel 
toch nog overal kunt komen.

Nadat het huis van de familie Ze-
gers naast de boerderij Madura 
volledig was verbrand, en het ge-
zin op verschillende plekken door 
familie en buren was opgevangen, 
kregen zijn ouders, moeder hoog-
zwanger, tijdelijk onderdak bij Ben 
Dros de fietsenmaker aan de Wage-
ningseweg. Daar is Ton in februari 
1950 geboren. Opa Zegers was als 
landarbeider uit Zeeland naar Texel 
gekomen. Tons vader was Piet Ze-
gers en moeder Ma Duinker van 
Nieuwe Skil. Het gezin telde zes 

kinderen. Ton was de laatste in de 
rij. Ze woonden op ‘t Oude Slot’ op 
de hoek Hoofdweg/Slufterweg. Van 
de watersnoodramp in 1953 weet 
Ton, toen drie jaar, zich nog te her-
inneren dat ze voor de dreiging van 
het opkomende water gevlucht zijn 
naar het hoger gelegen Jachtlust.
De familie was Nederlands Her-
vormd en Tons vader gaf les aan 
de kinderen van de zondagschool. 
De lagere school, die Ton bezocht, 
was toen gevestigd in het ge-
bouw dat nu Hotel ‘De Kievit’ is. 
Hij ziet nog voor zich hoe de kin-
deren in optocht naar de nieuwe  
J.P. Strijbosschool liepen. Daar ga-
ven de pastoor en de dominee om 
de beurt godsdienstles. Maar dat 
heeft niet mogen baten; toen Ton 
als 12-jarige de school verliet, na 
ontvangst van een plaatje, een si-
naasappel en een stichtelijk boek-
werkje, was dat meteen het einde 
van zijn geloofspraktijk.

Ome Huib
Omdat hij dyslectisch is, ging hij 
alle dagen met de bus naar de 

Beatrixschool in Den Burg, waar 
hij zich prima op zijn gemak voel-
de. De school zocht mee naar een 
werkplek en Ton belandde zo al 
jong bij de firma Drijver met Huib 
de Ridder als zijn leermeester. Hij 
had het slechter kunnen treffen. 
Nog altijd heeft hij ‘Ome Huib’ heel 
hoog. Van hem leerde hij al gauw 
alles maken; van keukentrapje tot 
kozijn, en - voor timmerlui een 
waar kunststukje - een wenteltrap. 
In die tijd leerde hij ook Irene ken-
nen, die was, nadat haar vader was 
overleden, van boerderij Tienho-
ven verhuisd naar de Wagening-
seweg, waar ze het buurmeisje 
werd van Ton. Al gauw gingen ze 
samen op de brommer te stappen 
in Den Burg en in De Koog. In no-
vember 1973 zijn ze getrouwd. Ze 
kregen twee zonen; één woont er 
in Den Burg en de ander in Amster-
dam. Jammer genoeg kreeg Ton, 
na 18 jaar werken bij firma. Drijver 
last van zijn meniscus waardoor hij 
uiteindelijk werd afgekeurd. Wat 
doe je dan op je drieëndertigste? 
Ton kon toen gaan werken bij De 
Bolder, waar hij al snel opklom tot 
werkleider op de houtafdeling. 
Eerst werkte hij er met acht man; 
later met tweeëntwintig. Op zijn 
afdeling werden de artikelen ge-
maakt waar De Bolder succes mee 
had: tentharingen, sjoelbakken, 
schepnetjes, bolderkarren, houten 
hamers en tenslotte de vloerpla-
ten. In 2015 ging hij er met pen-
sioen. Hij wilde geen groot feest, 
maar alleen met zijn eigen afdeling 
werd het dat toch. 

SV Oosterend
Veel Texelaars zullen van Ton de 
luchtfoto’s kennen, die met enig 
regelmaat in de Texelse Courant 
staan. Fotograferen is dan ook al-
tijd zijn grootste hobby geweest 
en nu hij met pensioen is heeft hij 
er alle tijd voor. Maar eerst heeft 
hij een tijd gevoetbald bij SV Oos-
terend, en ’s winters speelde hij 
zaalvoetbal bij SV AMRO. Met dat 

Ton Zegers
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voetballen heeft hij op een kwade 
dag zijn meniscus zo geblesseerd, 
dat hij besloot met die sport te 
stoppen. Hij sloot zich toen aan 
bij de fotoclub. Die club organi-
seerde destijds uitjes, waarbij bij-
voorbeeld een wandeling door de 
natuur werd gemaakt; of een win-
kelcentrum werd bezocht met de 
opdracht daar mooie plaatjes te 
schieten. Er werd je geleerd waar 
je op moest letten voor het maken 
van een goede foto. Met het verza-
melde materiaal dook je daarna de 
donkere kamer in en prutste je met 
chemicaliën in een ontwikkeltank 
en -baden. Niet altijd even leuk, 
zeker niet als de eindproducten je 
tegenvielen. De overgang naar di-
gitaal en de mogelijkheden die de 
computer bood, waren voor Ton 
dan ook een verademing.
Een andere hobby van hem was 
modelvliegen en het bouwen van 
modelvliegtuigjes. Bij zijn eerste 
zelfbouwtoestel begon hij vanaf 
een bijgeleverde bouwtekening 
te werken met latjes, plaatjes en 
spanten voor de romp. Toen het 
resultaat er mocht wezen – en 
wat verwacht je van een ervaren 
timmerman – kwam het moment 
een motorvlieger te bouwen, die 
vanaf de grond bestuurbaar was. 

Het eerste motortoestel had nog 
een brandstofmotor; nu zijn de 
motoren elektrisch. Die zijn stiller 
en veroorzaken minder geluids-
hinder. Aanvankelijk moest je van 
besturing alles zelf uitvinden. Bij 
degenen die dat onder de knie kre-
gen waren er altijd wel die gingen 
stuntvliegen en dan vielen er wel 
eens brokken. Tegenwoordig kun je 
jezelf trainen met een vluchtsimu-
lator op je PC. 

Model vliegtuig
Uiteindelijk heeft Ton de twee hob-
by’s: fotograferen en modelvliegen 
met elkaar gecombineerd. Gerard 
Witte en Daan Koopman waren op 
Texel pioniers op het gebied van 

luchtfotografie. Zij monteerden een 
camera onder aan een grote vlie-
ger. De camera was vanaf de grond 
te besturen. Ton bouwde een klein 
cameraatje in de romp van zijn mo-
delvliegtuig. De vleugel was daarbij 
zijn richtpunt. Was de camera in de 
goede positie, dan drukte hij af. Er 
bleef toch altijd een geluksfactor 
meespelen, maar hij heeft op die 
manier heel mooie foto’s gemaakt 
en nog steeds vindt hij dat een 
prettige manier van werken. De 
techniek stond intussen niet stil en 
in 2013 deed de drone zijn entree. 
Dat maakt vliegen, hoogte, posi-
tiekiezen en camera-instelling veel 
eenvoudiger. De mini camera in de 
drone is apart bestuurbaar en met 
wat opgedane ervaring ben je veel 
meer verzekerd van een goede op-
name. De ontwikkeling is nog lang 
niet ten einde.

Jammer, dat ook bij Ton de jaren 
gaan tellen. Na een knie opera-
tie kan hij als gevolg van litteken-
weefsel zijn knie niet meer recht 
en ook niet meer krom krijgen. We 
begonnen dit interview met te ver-
tellen over evenwichtsproblemen. 
De meniscus kwam al eens langs, 
maar Ton is niet zo makkelijk klein 
te krijgen. We zullen hem nog vaak 
in zijn scootmobiel zien en ook zijn 
foto’s in de ‘Tesselaar’ zullen onge-
twijfeld nog lang blijven komen.

Peter Bakker



8

Thuis met Omring
Zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen

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

Jan de Wit

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

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

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

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

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

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

Oosterend
KOOTKALVERBOER

Vlamkast 15 - Oudeschild
tel. 0222-314515

www.krim.nl/dagrecreatie

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

Gratis 
toegang

Zit u ergens mee?

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

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

Liever persoonlijk contact?
Dan kunt u een afspraak maken.

Dagelijks handgemaakte
verse bonbons

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

www.chocolaterie-smidt.nl

Weverstraat 34 

Den Burg

MARTIN TROMP   JUWELIER
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“Ik kom eraan, 
dek alvast maar 
de tafel”
Foto: Henk Snijders

daar verdwenen waren. Afschuwelijk!
We reden door naar De Marel voor een koffiepauze. We 
hadden van tevoren proberen te bellen, maar we werden 
niet doorverbonden door Natuurmonumenten. Het Voge-
lobservatiecentrum De Cocksdorp heet het nu. De koffie 
was er lekker en de appeltaart ook. 
Je kon er naar keuze binnen of buiten gaan zitten en zo 
hadden we een fijne pauze met elkaar.
Van De Marel reden we verder over het nieuwe fietspad 
door Waal en Burg tot aan de Waalderweg en kwamen te-
gen half vijf aan bij onze startplek. We hadden een fijne 
middag en we gaan natuurlijk in juli weer op pad. 

We fietsen op elke laatste donderdag van de maand.

Opmerkelijk: Één van de deelneemsters zei na afloop tegen 
me: “Simon, je moet met die ouwe mensen niet meer langs 
het Skillepaadje gaan, dat is veel te gevaarlijk.” Ze is zelf 
onlangs pas 90 jaar geworden !!

Simon Dros

Weer lekker fietsen
Het kon weer allemaal; het mocht weer! Lekker fietsen 
met elkaar en dat gebeurde dan ook op de vierde donder-
dag van de maand juni. Ons vertrekpunt bij het gemeente-
huis werd al gauw bezet door 20 mensen die al die lange 
maanden hadden uitgekeken naar deze dag. Jammer dat 
Piet Arensman en Dirk Haker (nog) niet van de partij kon-
den zijn, maar dat komt allemaal wel goed.

Mooi weer, bijna geen wind, niet te heet en niet te koud. 
Beter konden we het toch niet hebben na zo’n lange peri-
ode. We vertrokken zuidwaarts, langs de jeugdherberg en 
gingen via de Leemkuil, Schansweg en Doolhof naar het 
Skillepaadje. Daar konden we zien hoe de werkzaamheden 
vorderen bij Brakenstein. De schuur met het nieuwe stro-
dak, de mooie inrit daarnaast en de aanplant van vrucht-
bomen in de grote tuin. In Oudeschild over De Ruyterstraat 
en net voorbij De Loodssingel meteen rechtsaf naar de dijk. 
De haven over en buitendijks gereden tot aan Oosterend. 
Door het dorp en via de Genteweg naar de Zaandammer-
dijk. Rechtsaf naar Camping De Driehoek. Daar konden we 
met eigen ogen aanschouwen hoeveel groen en bomen 
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Diep graven in mijn herinnering. Dit gebeurt naarma-
te je ouder bent vaker en zeker als al je familie en 
echte vrienden zijn overleden. Ook ken ik de uitdruk-
king: als je te veel met het verleden en herinnerin-
gen bezig bent, gaat die tijd van je toekomst af.

In deze Coronatijd van veel alleen zijn, moet je jezelf 
goed kunnen vermaken. Wel, ik kan zeggen wanneer 
je van 1934 bent, dan heb je daar beslist geen moeite 
mee. In de hongerwinter, 10 jaar oud, moest ik van 
mijn ouders naar een boer in Kampen. Een broer van 
mijn vader was adjudant bij de politie en zat in het 
verzet. Mijn vader was 3 jaar ondergedoken en hij 
bracht me in die winter weg op een fiets met vrese-
lijke banden en ik moest achterop. We deden er 3 
dagen over van Leiden naar Kampen. Onderweg slie-
pen we bij boeren in het hooi. Bij de familie was nog 
een meisje van mijn leeftijd; samen gingen we naar 
een gereformeerde school in Kampen. Half uur lopen 
heen en terug. We sliepen samen in de bedstee. Na 
een half jaar (heimwee) was het vrede in het Westen 
en mocht ik weer thuiskomen. Later heb ik begrepen 
waarom ik weg moest, want er lag een broertje in de 
wieg. Mijn moeder kreeg mijn bonkaart, maar helaas 
zijn mijn 3 jongere broers in 2013 overleden.

Ook zorg ik nog steeds voor mezelf en heb geen hulp 
van de Omring. Brei voor Moldavië, vrijwilligers- 
werk voor de Doopsgezinde Kerk, kook nog wel eens 
een bijzondere maaltijd voor mijn zoon, die op Texel 
woont en schrijf verhalen, o.a. over de oorlog, die be-
waard moeten blijven.

Ik heb deze virustijd gebruikt om te kijken wat ik weg 
kon gooien of schenken. Nu, dat is goed gelukt en ik 
vond het een opluchting.

O.a. kwam ik ook nog papieren van mijn schoonmoe-
der tegen. Hè dacht ik: Waarom zou ik dit bewaard 
hebben? Ik zag, dat het een mapje van 2 Oktober 
1948 was. Zelf gemaakt voor het vieren van het 25-ja-
rig huwelijksfeest met het menu er nog in van Oom 
Sijb Keijser en tante Neel Eelman 
van de boerderij “De Hal”. Het waren dikke vrienden 
van mijn schoonouders Jan de Beurs en Martha Rab, 
Neeltje en Martha hadden de vriendschap vanaf hun 
4de jaar op de kleuterschool en op hun 84ste samen 
vanwege dementie in het Verpleeghuis. Tante Neel 
heel blij en vrolijk en mijn schoonmoeder wat verdrie-
tig. 

De familie Keyser heeft 4 dochters, Guusta, Wil, Riet, 
Immetje en 1 zoon gekregen Jacob, die heeft de boer-
derij De Hal overgenomen. Oom Sijbrand Keijser is ge-

boren 28 Oktober 1898 op De Hal en was veehouder 
en dijkgraaf getrouwd met Neeltje Eelman, geboren 3 
Mei 1900 te Den Burg. 

In het jaar 1957 ben ik getrouwd met Joop de Beurs, 
zoon van Martha en Jan de Beurs en Guusta, oudste 
kind van haar vriendin Neeltje en Sijbrand Keijser heb-
ben altijd in dezelfde klas gezeten en waren hun hele 
leven dik bevriend. Mijn 2e kind Marcel werd op 24/8 
1961 geboren en Guusta haar laatste zoon Arnold 5 
dagen later op 29/8 1961. Ik weet nog goed, dat we 
voor de bevalling nog een keer bij elkaar zijn geweest 
in het huis, waar nu de eigenaars Arnold en zijn vrouw 
Annemiek van het “Boutique Hotel Texel” wonen.  

Het restaurant is nu naar “Guusta” vernoemd als her-
innering aan de moeder van Arnold, die hier begon-
nen is met het hotel samen met haar man Arnoud 
Langeveld.

Nadat ik een paar jaar op Texel woonde werd ik uitge-
nodigd om bij een boekenclub te komen en dat vond 
ik heel fijn en dan leer je gelijk weer veel mensen ken-
nen. Er was nog één boekenclub, opgericht door de 
plattelandsvrouwen. Daar werd ik ook lid van, maar 
wij waren vrij. 

Los kunnen laten



11

We begonnen met 12 dames en ik ben alleen nog 
over. Een is naar de overkant vertrokken en daar hoor 
ik niets meer van. Ik kreeg de schriftjes, die door ie-
mand waren bijgehouden. We kwamen 1 x in de 14 
dagen bij elkaar op donderdagmiddag van half 2 tot 
5.30 uur. Als je een boek moest bespreken hoefde je 
geen gastvrouw te zijn. De paar zomermaanden was 
er vakantie, maar in september kwamen we weer bij 
elkaar. We bespraken dan een zelf uitgekozen boek, 
dat we altijd zelf kochten of om de beurt. Zo kwam 
het, dat ik altijd naar tante Neel ging om een boek te 
brengen of te halen Een fijne wandeling naar De Hal. 
Ik belde wel van tevoren op, want ze wilde altijd dat 
ik koffie of thee bleef drinken. Het was een bijzonder 
leuke vrouw. We hielden alle twee erg van lezen en 
schilderen. Tante Neel gebruikte olieverf en ik aqua-
relleerde. In het antieke kabinet stonden altijd eigen 
gebakken koeken. Zij was veel ouder, maar dat voel je 
niet als je van dezelfde hobby’s hield. 

Eigen boeken gebruiken de tegenwoordige clubjes 
niet meer. Zij krijgen een koffer van de bibliotheek 
met 7 boeken erin. Die huurde je dan. Na 42 jaar is 
onze boekenclub opgehouden. Er overleden dames 
en mevr. Noordijk, vrouw van de dierenarts is 100 jaar 
geworden. Ze kreeg alzheimer en we haalden haar al-
tijd op, maar dan stond ze nog met een schort voor 
af te wassen en het was altijd zo`n keurige dame ge-
weest. Het lastige was dat ze tijdens de lezing wilde 
praten. Bespreken kon ze al lang niet meer, maar stap-
te zelf niet op. Het volgende jaar was het niet beter 
en is ze nooit meer opgehaald na een vakantie. Wel 
sneu! Ze is in het verpleeghuis overleden.

Tante Neel deed het anders. Ik weet nog goed, welk 
boek ze zou bespreken: Gusta Berling van Selma La-
gerlöf (een Zweedse schrijfster, die in 1909 de nobel-
prijs voor literatuur had gewonnen).
We zaten in Den Hoorn bij Nel Kooyman en tante Neel 
moest er nog een eind aan breien. De tijd werd niet 
opgelet en het was al kwart over 6. Toen we naar huis 
reden zei ze: Ik ga nu stoppen met bespreken, want ik 
wil geen plaats bezetten. Ze heeft nog één jaar mee-
gedraaid zonder een boek voor te bereiden. Ze was 
ook al over de 80. Daarna zijn er nog een paar dames 
van het NIOZ bij gekomen. In totaal hebben we in die 
jaren 600 boeken besproken.

Een boek, dat op mij veel indruk heeft gemaakt, heet-
te “De 10.000 dingen” van Maria Dermoût. 
Het is als een soort bijbeltje voor mij. Ik zal proberen 
nog veel mooie boeken te herlezen, maar door vele 
verhuizingen ben ik al 20 dozen kwijt en die waren 
voor het onderhoud van ‘t Hoornder kerkje. Het lezen 
van een boek verrijkt je leven!!

Marianne Langeveld – van Heerwaarden, dochter van 
Arnold, vond het erg leuk om dit oude boekje met 
bruiloftsliederen en een menukaart van 1948 te be-
waren. Tante Neel was dus haar over-grootmoeder. 
In 1948 was het nog de gewoonte om tijdens het di-
ner de polonaise te dansen. Zou dit geweest zijn om 
het eten te laten zakken?

Riny Wielinga

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

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

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

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

Peter Ampt

Verkoop foto voorblad Leef-Tijd  
ten bate van Voedselbank
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GA VAN GRIJS NAAR GROEN!

0222-314 939

Stap nu ook over! Edwin Slik
Sanitair
Leidingen
Riolering

Dak
Zink
Koper

Loodgietersbedrijf

Telefoon 06 83 54 66 29

IJsboerderij „Labora”
Ambachtelijk gemaakt schep-ijs

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

www.ijsboerderijlabora.nl

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

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

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

TomTexBOUW- EN TIMMERBEDRIJF
tel: 06 – 135 308 77  
mail: info@tomtex.nl
www.tomtex.nl
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WWW.BIJJOOSTTEXEL.NL

HET LEUKSTE EN GEZELLIGSTE 
GRAND CAFÉ VAN DE COCKSDORP! Kikkertstraat 51, 1795 AB De Cocksdorp

Tel. 06-377 944 08  •  info@josesschoonmaakdiensten.nl
www.josesschoonmaakdiensten.nl

Mini Plus
Het is 2009. 
Hè verdorie, het schap waar ik voor sta is leeg. Dan moet 
ik het dus vragen.
‘Wanneer komt de Mini Plus weer? Het is voor mijn moe-
der.’ Dat laatste zeg ik net iets te luid tegen het drogiste-
rijmeisje. Ze moet niet denken dat de incontinentie inleg-
kruisjes voor mezelf zijn. 
‘Overmorgen,’ belooft de verkoopster.
Ik ga expres niet naar de supermarkt voor deze bood-
schap, want dan moet ik teveel denken aan cabaretier 
Herman Finkers. Die vertelde dat hij een keer onopvallend 
condooms wilde kopen. Hij legde het pakje verstopt tus-
sen de boodschappen op de band. De caissière hield het 
doosje omhoog en schalde met schrille stem naar haar 
collega: ‘Kosten die condooms?’ 
Stel je voor: ‘Kosten die Tena Lady luiers?’ En dat ik dan de 
hele rij achter mij medelijdend hoor denken: ‘Jeetje, heeft 
zij die nu al nodig?’ 

Als lagere school meisje moest ik ook vaak boodschappen 
doen voor mijn moeder. Daar had ze het zelf te druk voor 
met ons grote gezin.
In De Koog was een winkel waar ze van alles verkochten. 
We spreken hier over de zestiger jaren. Zelfbediening be-
stond nog niet. Je moest alles vragen aan een juffrouw 
achter de toonbank. 
Op mijn moeders lijstje stond ‘maandverband’. Ze had me 
opgedragen het briefje af te geven als ik aan de beurt was. 
Ik wist niet wat maandverband was, maar het briefje af-
geven vond ik kinderachtig! Ik kon toch zelf lezen? Dus ik 
vroeg gewoon wat ik nodig had. 
De winkeljuffrouw schrok zichtbaar. Twee vrouwelijke 
klanten hielden op met praten en staarden mij aan. Mijn 
hoofd werd langzaam rood. Wat had ik verkeerd gedaan?
De juffrouw schoof zwijgend iets in een papieren zak en 
plakte die dicht. 
Vanwaar die geheimzinnigheid? Ik durfde niet in de zak te 
kijken en zei er niets over tegen mijn moeder. 

Ongeveer een jaar later ging een van mijn broertjes naar 
een verkleedfeest. Hij trok een kabouterpakje aan, maar 
een baard ontbrak nog.
‘Die maak ik wel!’ riep ik enthousiast. Want in mijn moe-

ders kast had ik toevallig iets gezien wat al bijna een baard 
was: een dikke laag watten in een langwerpig roze net-
je. Een soort matrasje. Ik ploos de watten uit elkaar en 
met het netje knoopte ik de baard achter zijn oren vast. 
Voldaan liet ik mijn stralende kabouterbroertje aan mijn 
moeder zien. Ik verwachtte complimenten over mijn 
creativiteit, maar ze sloeg haar hand voor haar mond en 
schoot onbedaarlijk in de lach. 
‘Ach kind, dat kan toch niet!’ riep ze.
De baard moest eraf, uitleggen waarom deed ze niet. Kon 
ze niet. Ik begreep er niks van, maar voelde haar ongemak 
en hield mijn mond.
Pas jaren later viel het kwartje: ik had een kabouterbaard 
gemaakt van maandverband. En pas op dat moment kon 
mijn moeder er stiekem met mij om gniffelen. We hebben 
het mijn broertje nooit verteld. De geheimzinnigheid om-
trent die matrasjes zat diep, vooral in ons mannengezin.

Het is nu 2021. In de Jumbo zie ik een schap vol vrouw-
vriendelijke opvolgers van die roze ondingen uit de zesti-
ger jaren. Ik loop door, want mijn moeder is er al lang niet 
meer om Mini Plus voor te kopen. En een kabouterbaard 
voor mijn kleinzoon valt er toch niet van te maken.

Marianne Witte
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abonnee van de Gelderlander”, wars als hij was van 
elke vorm van zelfverheffing.

Maar er was ook twijfel: Kon dat wel, die absolute weg-
cijfering van het ego? Met ‘ik ben’ beginnen we door-
gaans aan de invulling van wat uitmondt in een be-
schrijving van onze identiteit. Ik ben: zoon, echtgenoot, 
vader en daarbij bijvoorbeeld: bollenboer, huisarts, ge-
pensioneerd, mantelzorger. Ik ben ook nog Texelaar en 
in tijden van sportwedstrijden ben ik Nederlander. Ik 
zou mijzelf Europeaan willen noemen of wereldburger, 
maar dat is niet bijzonder genoeg. Met ‘ik ben’ geven 
we doorgaans aan hoe we ons onderscheiden. Wat zou 
Japi dan toch bedoeld hebben met: “heelemaal niks”? 
Wil hij aan de burgerlijke wereld ontsnappen en kiest 
hij er voor verder te gaan als vagebond, zwerver; in elk 
geval totaal ongebonden? Voor wie zo’n leven van de 
buitenkant bekijkt, heeft dat wel iets aanlokkelijks. In 
de schilderkunst is dat leven omarmd en vaak gero-
mantiseerd. Het spreekt aan. In menig huiskamer zie 
je dan ook een kleurig zigeunermeisje aan de muur 
hangen. Dat datzelfde zwerversbestaan ook een ande-
re kant heeft, is te horen in de ‘Songs of Travel’ van de 
Engelse componist Ralph Vaughan Williams. “Geef me 

Behalve de eerste zin van de ‘Titaantjes’: “Jongens 
waren we, maar aardige jongens”, is er vast geen zin 
uit het werk van Nescio, die langer bij de lezers van 
zijn werk is blijven hangen, dan de bovengenoemde 
uit het verhaal: ‘De uitvreter’. De schilder Bavink ont-
moet daarin aan boord van de boot van Numansdorp 
naar het Zijpe een man die hij eerder een aantal keren 
in Veere aan de waterkant had zien zitten. “Is u Am-
sterdammer?” vroeg Bavink. “Ja, Goddank,” zei Japi. 
“Ik ook” zei Bavink. “U schildert niet?” vroeg Bavink. 
Het was een burgermansvraag, maar Bavink dacht al-
door: wat zou dat toch voor een kerel wezen? “Nee, 
Goddank”, zei Japi, “en ik dicht ook niet en ik ben geen 
natuurvriend en geen anarchist. Ik ben Goddank hee-
lemaal niks”.

Ik vond het bij de eerste lezing wel ontwapenend: de 
zelfreflectie en de volstrekte pretentieloosheid. Het 
deed me denken aan de anekdote die gaat over Gerard 
Brom, de Neerlandicus uit Nijmegen, die een vreselijke 
hekel had aan de bla-bla van titels waarmee collega’s 
zich sierden als zij zich aan elkaar voorstelden op bij-
eenkomsten en recepties. In plaats van als ‘professor’ 
of ‘doctor’ stelde hij zich consequent voor als: ”Brom, 

“Ik ben Goddank heelemaal niks”
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de- en weer terug vloeiende water en het veelkleurig 
licht. Hoe kunnen we niet genieten van de momenten 
van ont-spanning, een ‘reset’ van ons systeem en een 
ordening van onze gedachten. Juist in tijden van ver-
warring hervinden wij onszelf zo weer.

Japi in het verhaal van Nescio was iemand die het niet 
was gelukt een plek te vinden. Telkens viel hij in de 
loop van het verhaal weer terug in onvrede over zijn 
bestaan. Zijn leven is tragisch geëindigd met een stap 
omlaag vanaf de Waalbrug in Nijmegen. Hij sprong niet 
eens; daar had hij de fut niet meer voor.

Peter Bakker

het leven waar ik van hou” zijn daarvan de eerste woor-
den. Geef me de sterrenhemel in plaats van een dak 
boven mijn hoofd. Mijn lief verlaat ik om mijn vrijheid. 
Het meisje wacht; de zwerver ligt verstijfd op de heide. 
Ongebondenheid weegt zwaarder dan lijfsbehoud. Het 
schuurt, het is wrang, en dreigend; rooskleurig in geen 
geval.

Onze identiteit vinden we niet alleen in de beantwoor-
ding van de vraag: ‘wie ben ik?’, maar ook in de vraag: 
‘Waar vind ik mijn plek in deze wereld?’. Dat die twee 
componenten niet zomaar met elkaar samenvallen, 
heb ik zelf eens pijnlijk ervaren. Ik kwam met mijn 
auto uit De Koog. Ik had het druk. Er lag een lijst af-
spraken op me te wachten. In de Kogerstraat stuitte ik 
op een begrafenisstoet. Auto aan de kant en geduldig 
wachten. Vanaf de Binnenburg klonk plechtig de toren-
klok. Ik keek naar de stoet: de doodgravers met zwar-
te pakken en hoge hoeden. Mijn ogen gingen naar de 
personen die volgden en ineens zat ik met een hoog-
rode kleur als verstijfd achter het stuur. De familie, de 
mensen daarachter, allemaal waren het bekenden van 
me, vrienden. Sommigen knikten naar me als blijk van 
herkenning en ik realiseerde me, dat ik zelf in die stoet 
mee had horen te lopen. Ik had dat ook gewild. Kenne-
lijk was me, doordat ik druk was met mijn eigen besog-
nes, iets zo belangrijks uit mijn vriendenkring ontgaan? 
‘Ik ben’ betekent heel fundamenteel deel zijn van een 
gemeenschap. Dat begint in de moederschoot, het ge-
zin waarin we geboren worden; breidt zich uit naar de 
klas waarin we terecht komen, misschien de kerk, de 
voetbalclub, het werk, hobby’s, vrijwilligerswerk, noem 
maar op. Wie zou ik zijn zonder mensen om me heen? 
Hoe ik me daarmee verbind, hoe ik me daartoe ver-
houd, en hoe ik in staat ben, in voor- en tegenspoed 
dezelfde te zijn, bepaalt mijn identiteit. Ik verbind me 
trouwens niet met iedereen. Ik zoek ergens in een be-
zigheid, in werk, kerk, hobby, etc. naar een plek, waarin 
ik tot mijn recht kom. Die plek hoop ik van de mensen 
om me heen ook te krijgen, want de plek, die je niet 
krijgt, kun je maar moeilijk innemen. Bij het zien van de 
begrafenisstoet was mij duidelijk, dat ik zelf verzuimd 
had mijn plek in te nemen.

‘De waterkant’ dat is waar Japi uit het verhaal van Nes-
cio meermaals zat. Niet om te schilderen, maar waar-
om dan? Misschien zocht hij de eenzaamheid, was hij 
door mensen teleurgesteld, had hij iets niet kunnen 
verwerken, was hij levensmoe of alleen maar toe aan 
rust. Nescio zelf hield van de natuur; speciaal van de 
waterkant met wolken daarboven, waarbij hij zijn ge-
dachten de vrije loop kon laten. Wij op Texel moeten 
ons dat goed voor kunnen stellen. Hoe heerlijk is niet 
een wandeling over het strand, met het kalmerende rit-
me van omslaande golven, het ruisen van het komen-

Witlofsalade met paling 
en banaan

-  Witlof afspoelen en drogen
 In de lengte doorsnijden en de witte kern er uit 

halen.
 De witlof in stukjes snijden.
-  Maak een dressing van 1 schepje mayonaise, 

iets azijn en honing.
-  Een hardgekookt ei pellen, klein snijden, een 

appel schillen en samen met het ei in stukjes 
door de dressing scheppen.

-  De schoongemaakte paling in repen, samen 
met de gepelde banaan bij de witlof leggen.

Je kunt er gekookte of gebakken aardappeltjes bij 
nemen of zelfgemaakte frietjes.

Eet smakelijk, Ria Visch

• witlof
• palingfilet
• banaan
• mayonaise

• azijn
• honing
• hardgekookt ei
• appel
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De openbare lagere school van De 
Waal ging op reis naar Schiphol in 
1948. Zo te zien gingen de drie laag-
ste klassen niet mee. 
Het heeft nogal wat voeten in de 
aarde gehad om alle namen te ach-
terhalen. Maar met Adrie de Wolf 
was het snel gedaan met het zoeken 
van de namen. Adrie bedankt!

De man rechts, met die witte pet 
was dus niet de chauffeur van de 
bus, maar een piloot in ruste die 
met veel plezier vertelde over het 
wel en wee van Schiphol en de 
vliegtuigen. 
We beginnen met de namen van 
boven af aan, zoals gebruikelijk: 
1: Ben van Heerwaarden, 2: Siem 
Plaatsman, 3: Joop Blankevoort, 
4: Kees Boot, 5: Jan Bakker, 6: Piet 
Hopman, 7: Leo Brons, 8: Jan de 
Graaf, 9: Adrie de Wolf, 10: Cor de 
Wolf, 11: Greet Goeman, 12: Maar-
tje van Heerwaarden 13: Nel Witte, 

14: Juf Beekenkamp, 15: Nel van 
Heerwaarden Jbd: 16: Griet van 
Heerwaarden, 17: Nel van Heer-
waarden Jd., 18: Johan Witte, 19: 
Cees Eelman, 20: Aad Kooger, 21: 
Meester Kuys, 22: Piet Keijser, 23: 
Dolf Keijser, 24: Kees van Heerwaar-

den, 25: De gids, 26: Greet Hop-
man, 27: Ilona Koopman 28: Mattie 
Keijser, 29: Nel Kooiman, 30: Hannie 
Witte, 31: Ria Bakker en 32: Gerrit 
Stolk (Hij woonde al in Oudeschild 
maar maakte de lagere school in De 
Waal af).

Klassenfoto 1948
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Na een lange tijd van sluiting, door corona, was het 
moeilijk om genoeg vrijwilligers te krijgen voor de be-
zetting van de balie. Deze toch wel lange periode was 
voor 12 vrijwilligers te lang; om verschillende redenen 
zijn er diverse balievrijwilligers afgehaakt.
 
Gelukkig was er niemand bij die het niet meer leuk 
vond. Het enthousiasme onder alle vrijwilligers is nog 
altijd onverkort groot, maar we hebben nu te weinig ba-
lievrijwilligers om weer 7 dagen in de week de hele dag 
open te kunnen zijn. Via het blad Leef-Tijd, wat door 
velen van onze doelgroep wordt gelezen, doen wij daar-
om een oproep aan geïnteresseerde vrijwilligers.
 
Heeft u tijd en zin, en vindt u het leuk om in een gezelli-
ge ploeg samen te werken, dan bent u bij ons meer dan 
welkom.

De sfeer is ontspannen en collegiaal, er is geen werk-
druk en we kijken naar elkaar om. Als u het fijn vindt 
om gedurende een dagdeel samen met een collega 
bezoekers te ontvangen in het museum, dan bent u 
zeer geschikt als vrijwilliger. 
Schroom niet en kom gerust eens langs in het museum 
tussen 10.00 uur en 17.00 uur, maak een praatje en 
drink een kopje koffie om alvast de sfeer te proeven. 
U kunt ons ook bellen en/of mailen voor een af-
spraak... 
Graag tot ziens, met hartelijke groet, 
 
Bestuur en vrijwilligers LOMT, Luchtvaart- en 
Oorlogsmuseum Texel 
 
Namens deze, Ben Daalder (voorzitter) 
Telefoon: 06-536 970 35 
E-mail: bdaalder@hetnet.nl

Meld je aan voor een EHBO -cursus op Texel.

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.

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

Om een evenement te organiseren is de aanwezig-
heid 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

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

Afdeling Rode Kruis Texel

ADVERTORIAL

EHBO: Weet jij wat je moet doen?

Vrijwilligers gevraagd voor het LOMT



18

De deelnemers aan de gespreks-
groep (huiskamerproject) van Al-
zheimer Nederland waren blij dat 
ze het positieve bericht kregen om 
vanaf juni weer bij elkaar te kun-
nen komen in De Buureton. 

Op basis van de geldende re-
gels: aanmelden, mondkapje, an-
derhalve meter afstand houden en 
zelf drinken meenemen. De men-
sen hadden het zo gemist en veel 
behoefte om stoom af te blazen! 
Na zoveel tijd was er natuurlijk heel 
veel bij te praten. In juli is weer een 
bijeenkomst gepland en dan een 
maand zomerstop. Daarna gaat het 
vanaf september weer volgens het 
schema, elke tweede maandag van 
de maand een bijeenkomst. IJs en 
weder dienende, onder het voor-
behoud dat een andere variant van 
Corona geen roet in het eten gooit! 
 
Wat betreft het Alzheimer Café ligt 
het gecompliceerder. Het gaat daar-
bij om grote aantallen bezoekers, 
terwijl er maximaal twintig perso-
nen in de zaal mogen. Tijdens de 
bijeenkomst met de vrijwilligers 29 
juni is gekeken naar opties. Het in-
formatieve deel, op afstand en vol-
gens de regels, zou wellicht nog voor 
zo’n kleine groep kunnen, echter 
het informele gedeelte stuit op veel 
bezwaren. Hoe kun je een gesprek 
hebben als mensen zo verspreid 
zitten? Een deel van de bezoekers 
bestaat uit ouderen, die soms niet 
goed meer kunnen horen...... Het 
café idee raakt op die manier hele-
maal op de achtergrond, en dat is 
juist waar de mensen behoefte aan 
hebben: het delen van ervaringen, 
erkenning vinden in een vertrouw-
de en veilige omgeving, muziek op 
de achtergrond en met een hapje 
en een drankje erbij. In afwachting 
van verdere ontwikkelingen moet er 
dus helaas nog steeds een pas op de 
plaats gemaakt worden. Als er groen 
licht komt van de overheid, gaan we 
zo snel mogelijk weer beginnen als 
het aan de vrijwilligers ligt! 

De vrijwilligers hebben de afgelo-
pen tijd niet stil gezeten. Er is aan-
dacht besteed aan een aantal dingen, 
zoals het goed bekend maken van 
de dementheek, de uitleenkast, het 
gratis boekenaanbod, telefonisch 
contact of indien gewenst een fysie-
ke afspraak. Regelmatig hebben vaste 
bezoekers de Familias, mantelzorg-
nieuwsbrief toegestuurd gekregen, 
een digitaal aanbod, waar veel inter-
views en informatie te vinden is en 
waar bijvoorbeeld ook een lezers-
vraag met een herkenbaar dilemma of 
probleem wordt beschreven. Via een 
zoekfunctie kunnen tal van onder-
werpen worden gevonden, net waar 
iemand behoefte aan heeft: www.
mantelzorgnieuwsbrief.nl. 
 
Wie een wegwijzer nodig heeft 
bij een niet pluisgevoel willen we 
aanraden: blijf niet in je eentje 
aanmodderen, maar neem contact 
op. We hebben gemerkt dat veel 
mensen die twijfelen over verande-
ringen in gedrag, geheugen, oriën-
tatie bijvoorbeeld, het lang uitstel-
len om hiermee naar de huisarts te 
gaan. Vaak hebben de mensen een 
overlevingsstrategie. ‘Verbloemen’. 
Zich zo goed mogelijk voordoen en 
er niets van willen weten als je als 
naaste, partner of kind, zorgen uit-
spreekt. Daar zit meteen het dilem-
ma! Loyaliteit maakt dat naasten 
de neiging hebben om min of meer 

noodgedwongen weg te kijken en 
uit te stellen. Wie ben ik? Om voor 
of over mijn partner, vader of moe-
der misschien wel buiten zijn mede-
weten om, er met iemand over te 
praten? Bijkomstigheid is dat naas-
ten het ‘niet waar willen hebben’ en 
zij ook tijd nodig hebben en moed 
verzamelen om zo’n stap naar een 
huisarts/hulpverlener mogelijk te 
maken. Het wisselende patroon in 
de symptomen maakt het nog las-
tiger, want soms is het weer hele-
maal goed..... een dag of uur later 
weer niet..... Heen en weer geslin-
gerd worden tussen hoop en vrees, 
piekeren, slecht slapen. Dat horen 
we vaak tijdens een eerste gesprek. 
En dat er al een hele belastende tijd, 
soms jaren, aan vooraf is gegaan. 
Mensen die zich hierin herkennen 
konden zich in het verleden oriënte-
ren en alvast in een informele sfeer 
praten met een vrijwilliger of case-
manager van Geriant in het Alzhei-
mer Café. Dat is helaas nu nog niet 
mogelijk op korte termijn. Daarom 
hier de contactgegevens voor infor-
matie over hulp bij geheugenklach-
ten en dementie: 

Alzheimer Café: 
Margreet Berndsen, 06-030056680; 
Liesbeth Rijk, 06-22811573 
Geriant: Reinalda Slagter, 
06-57622753; Trudie Luijk-Mesker, 
06-30298026 

Gespreksgroep is weer gestart! Alzheimer Café nog niet 
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Mensen die de ontwikkelingen rond geneesmiddelen 
tegen dementie op de voet volgen, zullen het wel in de 
media hebben gelezen. Om geen valse hoop te wek-
ken hierbij een toelichting. In juni werd bekend dat de 
Food and Drug Administration (FDA) in de Verenigde 
Staten een nieuw geneesmiddel, Aducanumab, te-
gen dementie heeft goedgekeurd. Nederlandse neuro-
logen zijn verdeeld over deze beslissing, want volgens 
hen is het bewijs voor daadwerkelijk effect nog niet ge-
leverd. De FDA erkent ook dat ze het middel versneld 
en zonder voldoende bewijs hebben toegelaten, omdat 
wél is aangetoond dat het middel het schadelijke eiwit 
‘amyloïd-beta’ in het brein kan verminderen. 
 
Alzheimer Nederland heeft een genuanceerd stand-
punt ingenomen over de komst van het nieuwe genees-
middel. ‘Aducanumab is een medicijn met een duidelijk 
effect op de eiwitten in het brein, maar dit gaat regel-
matig gepaard met duidelijke bijwerkingen. Hoofdpijn, 
verwarring en misselijkheid bijvoorbeeld, maar soms 
ook zwellingen of kleine bloedingen in de hersenen. 
Deze kwamen vaker voor bij mensen die Aducanu-
mab kregen dan bij mensen die het niet kregen.’ 

Alzheimer Nederland wil daarom graag meer onderzoek 
zien naar het middel onder gecontroleerde omstandig-
heden. Met dergelijk onderzoek worden de antwoor-
den gekregen waar iedereen zo naar smacht. Werkt dit 
medicijn? Bij wie werkt het medicijn? Hoe lang werkt 
het medicijn? En is het medicijn veilig en zo ja, bij wie 
wel en bij wie niet?’ 
Er zijn in Nederland tot nu toe vier medicijnen op de 
markt die de ziekte dementie vertragen of de verschijn-
selen verminderen. Het gaat om Galantamine, Rivastig-
mine, Donepezile en Memantine. Hoe goed de medicij-
nen werken, verschilt per persoon. 
Galantamine, rivastigmine en donezepil worden ge-
bruikt bij de behandeling van de ziekte van Alzhei-
mer, Parkinson dementie en Lewy body dementie. Bij 
de ziekte van Alzheimer schrijven artsen deze medi-
cijnen voor bij ‘beginnende tot matig ernstige vorm 
van de ziekte van Alzheimer’. Bij Parkinson dementie 
en Lewy body dementie worden ze in alle stadia van 
de ziekte gegeven. Deze medicijnen genezen dementie 
niet, maar kunnen de gevolgen van de ziekte beperken. 
Ze verbeteren bijvoorbeeld de aandacht en het dage-
lijks functioneren. Hierbij is het van belang dat de di-
agnose dementie vroegtijdig wordt gesteld. Jammer 
genoeg hebben alle vier de middelen een aantal verve-
lende bijwerkingen. Dat geldt ook voor de middelen die 
soms onvermijdelijk zijn en alleen in uiterste nood wor-
den voorgeschreven bij ernstige gedragsproblemen en 
onrust: antipsychotica. 
Onderzoeken naar alternatieve behandelingen te-
gen dementie, zoals groene thee, kurkuma, voedings-
supplementen en vitamines, omega 3, enzovoorts heb-
ben tot nu toe geen positief resultaat opgeleverd. Een 
waarschuwing is hier op zijn plaats. Er is sprake van ‘een 
markt’, wat betreft de middelen die vrij te koop zijn bij 
de drogist en online. Vaak denken mensen ‘baat het 
niet, dan schaadt het niet!’ Dat is zeker NIET het geval. 
Er kan sprake zijn van interactie met andere medicijnen 
die men gebruikt. Informeren bij huisarts of apotheek is 
daarom aan te raden. 
 
Bron: Alzheimer Nederland en dementie.nl 

Nieuw middel tegen dementie omstreden 
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AANBIEDING ZONNEPANELEN MET OPSLAGSYSTEEM!
18 stuks Panelen All Black + omvormer + opslagsysteem

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

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

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

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

Specialist
inalles

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

SHOP

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

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

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

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

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

Iedere week weer een verse stal  
                     op de maandagmarkt!

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

 Tuinaanleg      Tuinonderhoud      Bestrating 
 Groot groen onderhoud      Levering beplanting

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

Electrische installaties 

Brand- en inbraak- 

beveiliging 

Zonnepanelen

WWW.BOUW2020.NL

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

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

 informeert u naar de mogelijkheden. 

ADRESSEN & OPENINGSTIJDEN 

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

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

Vlees van 
eigen bodem!

D
E  

T E
XELSE  SL I J TER I J

S M I D T - W I T T E

Waalderstraat 27-29
1791 EB Den Burg - Texel

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

D
E  

T E
XELSE  SL I J TER I J

S M I D T - W I T T E

Waalderstraat 27-29
1791 EB Den Burg - Texel

info@detexelseslijterij.nl
0 2 2 2 - 3 1 3 1 8 5
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Dankbaar
Enige tijd geleden had ik, vond ik, een bijzondere erva-
ring.

In de coronatijd belde ik regelmatig wat mensen om te 
horen hoe het ze verging. Zo ook mevrouw Hansen. Een 
zelfstandige dame die zich prima kon vermaken alleen. 
Wel klaagde ze over een gebrek aan energie, ze was 
steeds zo moe en moest na een korte inspanning alweer 
rusten.
Toen ze een aanvraag deed voor Tafeltje Dekje leek me 
dat een goed moment om toch een huisbezoek te plan-
nen om zelf te zien en te horen hoe de situatie was. De 
deur was open en toen ik binnenkwam lag ze op de bank 
onder een dekentje. Er waren duidelijk nogal wat kilo’s 
verdwenen. Ze zag er moe en broos uit. Ze vertelde dat 
ze aan een chemokuur zou beginnen die minstens een 
jaar zou duren. Bovendien was ze ook nog kortademig en 
moest haar hart nagekeken worden.

Na het praatje ziek hadden we het over wat andere din-
gen. Ik zag een prachtig boek met botanische tekeningen. 
Ik vroeg haar hoe zij daar aan gekomen was. Ik kende het 
boek van een tentoonstelling waar ik was geweest. Zij 
legde mij uit dat dit met haar man te maken had en waar 
hij vandaan kwam. Ze vertelde hoe ze elkaar ontmoet 
hadden, hoe bijzonder hij was én hoe bijzonder zij samen 
waren. Haar ogen straalden, haar hele gezicht lichtte op. 
Onder het vertellen moest mevrouw af en toe even drin-
ken want door de medicatie had ze geen speeksel en haar 
mond werd zo droog. Ze vertelde wat ze zo mooi aan hem 
vond, wat ze gemeenschappelijk hadden, hun verkerings-
tijd en de reizen die ze maakten en dat ze op een gegeven 
moment kinderen hadden gekregen en daar zo verschrik-
kelijk veel plezier aan beleefd hadden, samen.

Toen viel ze stil en stroomden de tranen over haar ge-
zicht en ik voelde mijn ogen waterig worden. En ondanks 
de Corona moest ik, heel even maar, mijn hand op haar 
arm leggen. Er gingen zoveel gedachten door mijn hoofd; 
daar lig je dan alléén ziek te zijn en het gemis te voelen 
van een partner waar je zoveel van hield en zoveel mee 
beleefd hebt. 
Ik zei: ‘Sorry dat ik u aan het huilen heb gebracht met 
mijn vraag.’ Maar daar wilde ze niks van horen. ‘Dat geeft 
niet, ik ben emotioneel door alles maar ook heel dank-
baar voor al die mensen die zoveel voor mij doen, ieder-
een is zo lief en behulpzaam. Het is goed zo, het is wat 
het is.’ 
Met een enigszins bezwaard gemoed nam ik afscheid 
maar ook met een gevoel van dankbaarheid. Zo’n mooi 
levensverhaal is een cadeautje.

*Namen en details zijn enigszins aangepast en geanoni-
miseerd.

Tanja Klaassen, Texels Welzijn

De Texelse Apotheek

Weverstraat 95, 1791 AC Den Burg  T  (0222) 312112 www.detexelseapotheek.nl

HAIRSTYLING
YVONNE

Beatrixlaan 29 0222-314073
Den Burg 06-12276261

Laat u door ons 
uit het zonnetje zetten

Robbepad 11 - Oosterend - Tel. 0222-365440
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Een aantal jaren terug waren mijn vrouw en ik op 
bezoek bij onze dochter in Mali, waar zij voor haar 
studie aan de universiteit van Wageningen een sta-
ge deed. 

Op een gegeven moment konden wij mee op bezoek 
naar Kela, het traditionele dorp vanwaar een vriend 
van haar afkomstig was. Deze vriend was getrouwd 
met een Nederlandse vrouw en woonde meestal in 
de hoofdstad Bamako. Daar had onze dochter het 
stel leren kennen. 
Het bezoek op dat moment was niet helemaal toe-
vallig. Een belangrijk persoon uit het dorp was over-
leden en nu maakte men zich op voor de herden-
kingsdienst; veertig dagen na zijn overlijden. Zo’n 
dienst na veertig dagen komt in meerdere godsdien-
sten voor, bijvoorbeeld in de oosters orthodoxe ker-
ken en in tal van Afrikaanse culturen. De overledene 
in dit geval was een moslim. De islam kent officieel 
een rouwperiode van drie dagen waarna het leven 
verder gaat. Allah heeft gegeven, Allah heeft geno-
men, een uitspraak die wij ook in onze meer ortho-
doxe kerken tegenkomen. De veertig dagen worden 
veelal aangehouden vanuit het geloof dat de ziel 
van de overledene na zijn sterven nog veertig dagen 
ronddoolt op aarde. Deze periode wordt afgesloten 

met een dienst waarin de overledene uitgebreid her-
dacht wordt, waarna de ziel tot rust komt en defini-
tief van de aarde wordt weggenomen. Deze gedach-
te speelt op de achtergrond ook in veel Afrikaanse 
begrafenisrituelen. 

Maar er speelt in Afrika meer mee. Vanwege de 
hoge temperatuur wordt in sub-Sahara Afrika een 
overledene vaak al na één dag ter aarde besteld. 
Dit impliceert dat veel familieleden en vrienden niet 
aanwezig kunnen zijn. Deze eerste begrafenis wordt 
daarom veelal relatief sober uitgevoerd. De veer-
tigdagendienst wordt vervolgens aangegrepen om 
een grootser afscheid vorm te geven. En daarvan 
mochten wij getuige zijn. 

Condoleren
De dag vóór de dienst bezochten wij de weduwe van 
de overleden man. Zijn vrouw had alle veertig da-
gen doorgebracht in haar slaapkamer waar zij ver-
zorgd werd door familieleden en vrienden. Wij stap-
ten binnen in een typisch Afrikaanse hut, waar wij 
als buitenlandse gasten verwelkomd werden door 
de daar aanwezige vrouwen. Tot onze verbazing 
mochten wij vervolgens ook de slaapkamer in om de 
weduwe te condoleren. In de Arabisch islamitische 

Een tweede begrafenis in Mali
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Vrije vertaling van Tapestry van Carole King.

Mijn leven was een wandtapijt, 
royaal en rijk gekleurd

een stil en statig raamwerk, 
waar van alles in gebeurt

een wonderbaarlijk weefsel van blauw 
en goudbrokaat

een zinnenstrelend wandkleed, dat alleen 
voor mij bestaat

Eens onder een zacht, zilver wolkendek kwam hij
een man die zijn fortuin zocht, een vagebond voorbij

hij droeg een sleets gescheurd gewaad 
op zijn gelooide huid

en een bont gekleurde mantel, in een geel en 
groene ruit

Hij liep daar wat onzeker, als iemand die niet weet
waar of hij naar toe moest, zomin wat hij daar deed

even reikte hij naar gouden regen in een boom
maar hij greep naar een droom

Toen hij op een zwerfkei naast een zandweg even zat
werd hij in mijn wandtapijt veranderd in een pad

het leek of hij door een of andere spreuk 
betoverd was

en zijn lot ging mij ter harte ook al kende ik hem pas

Toen ik somber toekeek verscheen plots 
doodbedaard

een raadselachtig wezen met een golvend 
grijze baard

ik zie hem in het zwart gekleed in een 
stikdonkere nacht

en mijn wandtapijt ontrafelt, ik word door hem terug 
gebracht

Gerard Witte

wereld is zo’n bezoek ondenkbaar, maar in de traditi-
oneel Afrikaanse context vond men dit heel gewoon. 
De aanwezige vrouwen in de kamer maakten voor 
ons plaats en wij wisselden enige algemeenheden 
uit. Zoals ons vooraf ingefluisterd was, overhandig-
den wij vervolgens een bedrag aan geld. Dit geld is 
bedoeld om de weduwe de gelegenheid te geven 
een nieuwe start te maken. In een land waarin nau-
welijks sociale voorzieningen bestaan en de meeste 
vrouwen geen eigen inkomen hebben, is dit geld een 
bittere noodzaak om verder te kunnen gaan met hun 
leven. Dit bezoek was voor ons een indrukwekkende 
ervaring.

Een stoet aan sprekers
De volgende dag was de veertigdagendienst. Heel 
het dorp verzamelde zich op een centrale plaats. 
Ook waren er familieleden en vrienden aanwezig 
vanuit heel Mali en ver daarbuiten tot Frankrijk en 
de Verenigde Staten toe. Vrijwel iedereen stond in 
een kring, maar er waren enige stoelen beschikbaar 
voor de weduwe, enkele familieleden en oudere 
dorpsbewoners. Maar wij werden beschouwd als bij-
zondere buitenlandse gasten en of we dat wilden of 
niet, wij moesten plaats nemen op de voor ons ge-
reserveerde stoelen. Hoewel we ons wat gegeneerd 
voelden, zaten we zo wel op de eerste rij. Vervolgens 
kwam er een stoet aan sprekers voorbij die volgens 
de Malinese traditie de lof zongen over de overlede-
ne. Dat gebeurde met overgave, tientallen zangers 
en sprekers gedurende ruim vier uur. Prachtig, maar 
op de duur ook vermoeiend, omdat wij de inheemse 
taal niet verstonden. Gelukkig gaven enkele mensen 
ons af en toe een kleine samenvatting, waardoor wij 
toch een beeld kregen van het leven van de overle-
den man. 

Opmerkelijk was ook dat elk optreden afgesloten 
werd met een bedrag aan geld dat aan de weduwe 
overhandigd werd. Daaruit konden, zo begrepen wij 
later, de kosten voor deze tweede begrafenis betaald 
worden. En die kosten zijn niet gering. Onderdak en 
eten voor alle gasten gedurende meerdere dagen. 
Het geld is dan ook heel hard nodig om schulden te 
voorkomen. Deze dienst werd door ons ervaren als 
een waardig afscheid, maar tegelijk ook als een blijk 
van solidariteit met de getroffen weduwe. Voor haar 
betekende de dienst ook het einde van haar verblijf 
in haar woning. Zij kon haar eigen leven weer gaan 
oppakken. En wij keerden samen met onze dochter 
weer terug naar de hoofdstad Bamako.

Kees Dekkers

Wandtapijt 
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Wat is het toch een voorrecht op 
Texel te wonen als je van vogels 
houdt. Het hele jaar door valt er te 
genieten, is het niet van de eigen 
broedvogels dan is het wel van 
de talloze trekvogels die hier kor-
te- of langere tijd verblijven. Toch 
wil je als vogelaar wel eens ergens 
anders kijken en soorten zien die 
hier zeldzaam zijn of zelfs hele-
maal ontbreken.

Zo zijn wij in de meivakantie een 
weekje naar Engeland geweest. 
Met de boot naar Hull en van daar-
uit noordwaarts langs de kust tot 
ongeveer de Schotse grens. Geen 
grote afstand om te rijden - het 
linkse verkeer went overigens snel 
omdat iedereen links rijdt dus lek-
ker relaxed. Ons doel was zeevo-
gels zien en andere soorten die hier 
ontbreken of zeldzaam zijn; vooral 
Jarne wilde graag vogels zien die 
voor hem nieuw waren en dat is 
prima gelukt. Hij kwam thuis met 8 
nieuwe soorten en een totaal van 
106 waargenomen soorten.

Het gemak van de boot van Euro-
poort naar Hull is dat je ‘s avonds 
vertrekt, op de boot eet en slaapt 
en de volgende morgen om een uur 
of acht in Kingston upon Hull, zoals 
de stad officieel heet, Engeland in-
rijdt. Na een bezoek aan mijn En-
gelse nichtje zijn we naar Rosedale 
Abbey in het nationaal park North 
York Moors gereden en hebben 
daar onze tenten opgeslagen. In de 
beek die langs de camping stroomt 
ontdekten we meteen al een leu-
ke soort: een waterspreeuw of in 
het Engels dipper (een veel leuke-
re naam), een zangvogel van het 
formaat lijster met een korte op-
gewipte staart die duikend in het 
snelstromende water zijn voedsel 
(insectenlarven en ander water-
gedierte) bemachtigt. Een fascine-
rend vogeltje, dat een enkele keer 
op Texel wordt gezien. Op de cam-
ping zitten o.a. ook grote lijsters, 
taigaboomkruipers, boomklevers, 

zwarte mezen en rouwkwikstaar-
ten.
Een aardig begin in een schilder-
achtig Engels heuvellandschap.

De volgende dag gaan we naar de 
kust bij Bempton waar op de kliffen 
zeevogels broeden, een reservaat 
van de Royal Society for the Pro-
tection of Birds (RSPB), de Britse 
vogelbescherming. Het is uitge-
sproken slecht weer, er staat een 
harde, koude noordoostenwind en 
van tijd tot tijd regent het. Gelukkig 
staan er langs het klif stevige hek-
ken waaraan we ons kunnen vast-
houden en niet wegwaaien. Niet-
temin zien we veel vogels: grote 
aantallen zeekoeten, verder alken, 
papegaaiduikers, noordse storm-
vogels, drieteenmeeuwen (die 
voortdurend hun Engelse naam 
kittiwake, kittiwake laten horen) 
en nog wat ander gevogelte. Voor-
al de koddige papegaaiduikers met 
hun kleurige snavels trekken onze 
aandacht en zijn nieuw voor Jarne. 
Zoals de noordse stormvogels en 
jan-van-genten in de stormwind 
langs de steile hellingen zweven 
is spectaculair. Het heeft toch wel 
wat, in dat onaangename weer 

buiten naar de vogels te kijken en, 
hoewel het zondag is, is het (dank-
zij het slechte weer) heel rustig. In 
het bezoekerscentrum van de RSPB 
krijgen we warme chocolademelk 
om weer wat op temperatuur te 
komen en raken we in gesprek 
met Mr. Dawson, die na zijn pensi-
onering bij de RSPB als vrijwilliger 
actief is gebleven (doet mij den-
ken aan Gerrit Boot). ‘s Middags 
gaan we vanaf de camping nog de 
“Moors” op en zien we in de mist 
die het zicht aanzienlijk beperkt 
onze eerste Schotse sneeuwhoen-
ders (de vogel die op het etiket van 
de Schotse “Famous Grouse”whis-
key staat) en een goudplevier. ‘s 
Nachts houdt een familie bosuilen 
ons enige tijd uit de slaap; wat een 
lawaaischoppers!

Na twee nachten in Yorkshire trek-
ken we verder naar het noorden, 
stoppen hier en daar, o.a. bij wat 
meertjes langs de kust ten noor-
den van Newcastle en komen we ‘s 
avonds aan in Seahouses. De meer-
tjes doen deels denken aan Ot-
tersaat en Wagejot en deels aan de 
Horsmeertjes en lokken niet alleen 
veel vogels, maar ook vogelaars; 

Op bezoek bij onze overburen

De Waterspreeuw
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van een van hen, die we later ook 
nog in een ander gebied zullen ont-
moeten, krijgen we aardige tips. De 
leukste waarneming is die van vier 
kluten, een soort die in Engeland 
schaars is en zich pas vorig jaar in 
dit noordelijk gelegen gebied heeft 
gevestigd. Jammer dat we de vis-
arend die er eerder die dag is ge-
zien niet zien, maar je kunt niet al-
les hebben. ‘s Avonds slaan we onze 
tenten op een boerencamping op 
(wel een erg grote) bij Seahouses. 
Ik heb met Billy Shield van de “Glad 
Tidings” een afspraak gemaakt voor 
een boottocht de volgende morgen 
naar de Farne Islands. Lage rotsei-
landjes met zeevogels en zeehon-
den. Die trip heb ik een paar keer 
eerder ook gemaakt, maar dat was 
in de vorige eeuw; ik verbaas me 
over de grote flottielje aan excur-
sieboten die haast allemaal Glad 

Tidings heten, maar dan met een 
nummer erbij. De zaken gaan ken-
nelijk goed. Enfin, ondanks de nog 
steeds stevige wind, maar dankzij 
waarschijnlijk een anti-zeeziektepil, 
hebben we een mooie tocht om en 
tussen de eilandjes door, waarbij 
we vlak langs de door vooral alken 
en zeekoeten bevolkte leisteenrot-
sen varen. We gaan aan land op 
het grootste eiland (nog altijd -je), 
waar we de vogels van heel dicht-
bij kunnen bekijken. Gewend aan 
bezoekers laten ze zich niet weg-
jagen. Van een jonge bewaker van 
de National Trust hoor ik dat er 
zo’n 36.000 paren papegaaiduikers 
op de Farne Islands broeden. Dat 
doen ze in holen en gaten. Door het 
noodweer van het afgelopen week-
end zijn veel van die nestholen op 
Staple Island, het eiland waar de 
toeristen meestal aan land wor-

den gezet, ondergelopen en zijn 
eieren verloren gegaan. Om die re-
den worden de vogels daar nu met 
rust gelaten. Innerfarne, waar we 
nu mochten rondwandelen (d.w.z. 
tegen betaling van een flinke bij-
drage) is voornamelijk van belang 
als broedplaats van sterns, noordse 
sterns en visdiefje. De hoofdmacht 
van die vogels was echter nog niet 
gearriveerd.

Na de zeevogels kregen ook de vo-
gels in de Cheviot Hills nog de eer 
van ons bezoek. Opnieuw “dippers”, 
maar ook beflijsters en Schotse 
sneeuwhoenders die voortdurend 
onder luid gekakel van de ene kant 
naar de andere kant van het dal 
vlogen. Die waren het duidelijk niet 
eens met ons bezoek!

Al met al een leuke trip naar ons 
buurland.

Dit artikel van Andri Binsbergen 
verscheen in het Strender Nieuws 
van juni 2012. 

Toelichting: In de meivakantie van 
2012 zijn wij met z’n vieren op vo-
gelvakantie in Engeland geweest. 
Mijn vader Andri, mijn moeder 
Dini, hun dochter Marije en hun 
kleinzoon Jarne. Jarne was toen 12 
jaar oud. 
In het verhaal de tekening die mijn 
vader maakte bij dit stukje en een 
foto die ik maakte tijdens ons vaar-
tochtje naar de Farne Islands.

Marije Binsbergen
Twee Alken

Leef-Tijd in De Koog: bezorgers gezocht
 
Wij zijn op zoek naar een paar vrijwilligers die ons willen helpen met de bezorging van Leef-Tijd in De Koog. 
Het magazine komt 6x per jaar uit.
Wil je een vaste wijk of liever op de lijst met invallers? Laat het ons weten.

Heb je belangstelling? Neem dan contact op met Cobie Daalder van Texels Welzijn: tel. 312 696 of mail naar 
c.daalder@texelswelzijn.nl
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Overdag werken?
’s Avonds vrij?

Wij zijn per direct op zoek 
naar een goede kok!

Voor meer informatie 
bel of mail ons!

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

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

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

Bernhardlaan 200,  318000, 
www.opelrentenaar.nl

RENTENAAR
ERKEND OPEL REPARATEUR

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

Wij houden uw auto in topconditie.

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

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

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

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

 AANKOOP   VERKOOP   TAXATIES

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

De Cocksdorp
www.langeben.nl /langebentexel

Lange Ben
IJS PATAT VIS

Uitvaartcentrum Texel

Voor een uitvaart 
naar uw wens

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

Uitva

Vo

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

Wij werken samen met alle 
verzekeringsmaatschappijen.

www.uitvaartcentrumtexel.nl

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

info@notariskantoortexel.nl

de notaris
op texel

Advies, notariële akten en meer!

Voor particulier en ondernemer

www.notariskantoortexel.nlBezoek ook onze website

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

info@notariskantoortexel.nl

de notaris
op texel

Advies, notariële akten en meer!

Voor particulier en ondernemer

www.notariskantoortexel.nlBezoek ook onze website

Beatrixlaan 1, 1791 GA  Den Burg

EA5 envelop 220x156mm.indd   1 20-12-13   09:20
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Het feest kan beginnen
Op het moment van schrijven zit ik - net als vele Texe-
laars - op de tweede prik te wachten. Nou ja, wachten 
is niet helemaal het juiste woord want na de eerste 
prik is alles compleet losgebarsten. 

Restaurants open, mondkapjes hoeven niet meer. We 
kunnen weer naar musea en naar de bioscoop. Mijn 
agenda laat een tsunami van feestelijkheden zien. Ik heb 
zelfs een trouwerij. Eindelijk gebeurt er weer wat. Ik was 
er ook wel aan toe. Zo erg dat ik zelfs overweeg naar de 
Toppers te gaan!  Maar misschien is dat niet nodig. Op 
Texel gebeurt er genoeg. Het eerste evenement waar we 
weer heen konden, was het klassieke filmfestival met 
ontbijt, lunch of diner in theater de Toegift. Om 09.00 
uur zat ik aan het ontbijt bij An American in Paris. Ik 
heb met volle teugen genoten van deze vrolijke film uit 
1951. Voorzichtig komen ook de uitnodigingen binnen 
voor het doen van openingen, toch ook core business 
voor een wethouder.

Erotische poederdoos 
Mijn eerste officiële daad in bijna anderhalf jaar is de 
onthulling van een poederdoos uit het palmhoutwrak 
van Kaap Skil. Opgedoken door onze Texelse duikers en 
voldoende opgepoetst om te worden getoond aan het 
grote publiek. Altijd een bijzonder moment, zo’n onthul-
ling. Ik was zeer vereerd dat ik daarvoor werd gevraagd. 
Wel keek ik even heel vreemd op, toen ik enkele dagen 
voor de onthulling een artikel in de Helderse Courant 
las, met de kop Opwinding over oude erotische poe-
derdoos. Is dat míj́n poederdoos? Dat bleek inderdaad 
het geval. Volgens het krantenartikel is de poederdoos 
een intiem object dat expliciet verwijst naar verleiding 
en sex. Nou had ik al enige stichtelijke woorden op pa-
pier, bijvoorbeeld over de geheimen der zee die werden 
bloot gelegd, maar zo letterlijk had ik dat bloot leggen 
natuurlijk niet bedoeld. Maar even het museum gebeld. 
Het verhaal achter de poederdoos bleek iets verhevener 
te zijn. Geen Kamasutra. Nee, het ging om afbeeldingen 
die verwijzen naar de Griekse mythologie, naar Leda en 
Zeus. Zeus die zich veranderde in een zwaan om Leda 
te verleiden. De zwaan staat symbool voor schoonheid, 
elegantie en perfectie. Dat klinkt toch wel even anders 
dan een erotische poederdoos. 

Klifhanger maar dan anders
Door naar het volgende, de opening van het Klifhanger 
festival in Den Hoorn. ‘s Morgens om 09.00 uur mocht 
ik in het dorpshuis voor een beperkt aantal genodigden 
het startschot geven. Helaas had ik geen gong want ik 
had echt zin om daar eens een flinke klap op te geven. 
Ik overweeg er één aan te schaffen. Maar de stemming 

zat er zonder gong ook wel in. En ik moet zeggen, het 
was een geweldige kunstmanifestatie. Afwisselend, ont-
roerend, prachtig, van lichtshows tot theater. Het was 
echt genieten. Vanwege corona was het concept enigs-
zins aangepast. De organisatie ging ervan uit dat juist 
buitenactiviteiten belangrijk waren vanwege corona. 
Resultaat was een breed aanbod van begeleide wande-
lingen, fietstochten, verhalen en zelfs cabaret. Met Jan 
Mooren mee op de fiets leerde ik veel over het ontstaan 
van vloedhaken. Maarten Brugge had een kist vol ver-
halen over zijn leven als jutter en de eeuwige strijd met 
de strandvonderij. Erg onderhoudend. Paul Dekker, ge-
boren en getogen Hoornder, liet het verleden tot leven 
komen. Hij heeft een thuismuseum met interessante 
objecten. Overblijfselen van de Tweede Wereldoorlog 
maar ook munten, beenderen, boeken en gejut materi-
aal. Het meeste heeft hij gevonden met zijn metaalde-
tector. Verder weet hij veel van uiteenlopende onder-
werpen zoals explosieven, bloemen en plantensoorten, 
de bunkers en het ontstaan van de kustlijn. 

Een goeie jut
Met Paul door Den Hoorn wandelen was leuk. Zo stop-
te hij bij een huis met de schone naam ‘een goeie jut’. 
Het huis was gebouwd door een Texelaar die, hoe kan 
het ook anders, van jutten hield. Deze Texelaar had een 
gouden munt gevonden. Een gouden munt die uiterst 
zeldzaam bleek. Het ging om een herdenkingsmunt van 
de zeeslag van Trafalgar van de beroemde Engelse ad-
miraal Nelson, destijds de opponent van Napoleon. De 
munt bleek tonnen waard. Met recht een goeie jut! Al 
met al was het Klifhanger festival een aaneenschakeling 
van verrassingen. Precies wat een mens nodig heeft nu 
de coronarook iets is opgetrokken. Het lijkt mij het beste 
om de komende tijd zoveel mogelijk te genieten van al-
les wat er georganiseerd wordt. We weten tenslotte niet 
wat de toekomst brengt. Dus zoveel mogelijk festivals 
bezoeken en anders kunnen we altijd nog gaan jutten!

Hennie Huisman
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Het derde kabinet Rutte is gestrui-
keld over de kindertoeslagenaffaire 
en sindsdien demissionair. De ver-
kiezingen die op de val volgden, leid-
den tot een overwinning van de VVD 
onder aanvoering van Marc Rutte 
waarmee de VVD opnieuw de groot-
ste partij werd. 

Feitelijk was hiermee meteen dui-
delijk dat een nieuw kabinet niet 
mogelijk was zonder de VVD en dat 
betekende automatisch een vierde 
kabinet Rutte. Dat dit kabinet er toch 
niet zo snel kwam als Rutte wenste, 
was te wijten aan de ontstane span-
ningen rond het inmiddels beruchte 
begrip ‘Pieter Omtzigt, functie el-
ders’ en in het kielzog daarvan een 
heftig opgelaaide discussie over de 
noodzaak van een nieuwe bestuurs-
stijl met meer tegenmacht en meer 
transparantie. De discussie leidde 
zelfs tot een motie van afkeuring 
aan het adres van Rutte, ingediend 
en gesteund door partijen die zijn 
bondgenoten waren in het nog altijd 
functionerende, zij het demissionai-
re, derde kabinet of waren bondge-
noten in eerdere kabinetten. Met 
andere woorden, Rutte werd terecht 
gewezen door partijen met nogal wat 
boter op hun hoofd. De motie van af-
keuring was, gelet op het drama van 
de toeslagenaffaire meer dan terecht, 
maar ook gratuit, omdat het kabinet 

al demissionair was en die dus zonder 
enig gevolg bleef. De betrokken ou-
ders van de toeslagenaffaire konden 
alleen maar met verbijstering toekij-
ken. 

Hardvochtige bejegening
De motie van afkeuring die Rutte aan 
zijn broek kreeg, was vooral verbon-
den met de toeslagenaffaire en het 
opnieuw falende geheugen van de 
premier over zijn rol in de praat over 
Pieter Omtzigt. Toch leidde het ge-
praat over Omtzigt af van het werke-
lijke drama.
Dat was het feit dat tienduizenden 
ouders ten onrechte bestempeld wer-
den tot fraudeurs, die alle gekregen 
toeslagen, vermeerderd met boetes, 
moesten terugbetalen. Het ging hier-
bij om ouders die werkten en vanwe-
ge dat werk hun kind(eren) naar een 
opvangadres brachten. De toeslag 
die zij ontvingen om in de kosten van 
de opvang te voorzien, was gewoon 
terecht. Betrokken ouders begrepen 
niets van de eis van de Belasting-
dienst om tienduizenden, soms tot 
zelfs meer dan honderdduizend euro 
terug te betalen; maar al hun pogin-
gen om helderheid te krijgen of inza-
ge in hun dossier, stuitten op een on-
verbiddelijk Nee. Deze hardvochtige 
bejegening leidde bij veel ouders tot 
grote spanningen en soms zelfs tot 
huisuitzetting, echtscheiding en psy-

chische instorting. Nooit eerder heb 
ik gezien dat de staat zich zo meedo-
genloos keerde tegen zijn eigen, en in 
dit geval ook nog meest kwetsbare, 
burgers. Het was alleen te danken 
aan het voortdurende doorvragen 
van Pieter Omtzigt CDA en Renske 
Leijten SP dat deze meedogenloze 
aanpak uiteindelijk echt boven water 
kwam. De beschuldiging van fraude 
bleek later ook nog eens vaak te be-
rusten op het hebben van een buiten-
landse achternaam en was daarmee 
ronduit racistisch. Toen uiteindelijk 
de dossiers overhandigd werden aan 
de ouders, bleken zij tot hun verbijs-
tering volstrekt onleesbaar, omdat zo 
ongeveer alle tekst was zwartgelakt. 
De Parlementaire Ondervragings-
commissie, onder voorzitterschap 
van Chris van Dam CDA kwam met 
een vernietigend oordeel in haar rap-
port ‘Ongekend Onrecht’: de grond-
beginselen van de rechtstaat zijn 
geschonden en ouders hebben jaren-
lang geen schijn van kans gehad. 

Te veel is misgegaan
De kindertoeslagenaffaire rechtvaar-
digde op zichzelf al de motie van af-
keuring, maar er zijn meer redenen 
om deze motie te rechtvaardigen. 
Rutte kijkt zoals hij zelf meerdere ma-
len heeft gezegd met trots terug op 
de tien jaar dat hij premier was. Oké, 
niet alles was goed gegaan en natuur-

Tien jaar Rutte
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lijk zijn er fouten gemaakt, maar bij 
hem overheerst toch dankbaarheid 
voor wat hij met zijn kabinetten heeft 
klaargespeeld. Maar bij deze tevre-
denheid zijn forse kanttekeningen te 
maken.
Meerdere uitvoeringsorganen van de 
overheid zoals de Belastingdienst, het 
UWV, het Centraal Bureau Rijvaardig-
heidsbewijzen en anderen verkeren 
in een diepe crisis, zijn onderbemand, 
kunnen hun taken niet meer aan en 
erger, worden diep gewantrouwd 
door de burgers, die van deze orga-
nen afhankelijk zijn.
De decentralisatie van de jeugdzorg 
die deze zorg dichter bij de burger 
moest brengen, is uitgelopen op een 
enorme mislukking, niet in de laatste 
plaats omdat de gemeenten die deze 
zorg toegeschoven kregen, van meet 
af aan te maken kregen met grote 
bezuinigingen. De dupe zijn de kin-
deren die niet de vereiste zorg krijgen 
of daar buitenproportioneel lang op 
moeten wachten.
Het woningbeleid heeft geleid tot 
een zodanig krappe markt met zulke 
torenhoge prijzen, dat starters kans-
loos zijn. Woningcorporaties werden 
door VVD-minister Blok opgezadeld 
met een jaarlijkse verhuurdershef-
fing van 1,7 miljard euro die zij aan 
het rijk moesten afdragen, waardoor 
hun mogelijkheden om betaalbaar te 
bouwen, drastisch beperkt werden. 
In Groningen verkeren mensen die 
hun huis beschadigd hebben zien 
worden door aardbevingen ten gevol-
ge van de gasboringen, in grote onze-
kerheid of hun schade ooit nog eens 
vergoed zal worden. Talloze commis-
sies en adviesorganen hebben hun 
licht laten schijnen over wat er wel 
en niet betaald moet worden door de 
NAM, Shell of de rijksoverheid. Het 
aantal huizen dat daadwerkelijk ver-
sterkt is, is bedroevend laag en het 
geloof in de overheid tot onder het 
nulpunt gedaald.
De zorg staat onder zware druk als 
gevolg van jarenlange bezuinigingen, 
een overmaat aan bureaucratie en 
een chronisch gebrek aan handen 

aan het bed. Dat alles resulteerde 
in een ernstige crisis toen de co-
ronapandemie uitbrak en de zorg de 
vraag niet meer aankon. De zorgbo-
nus van 1000 euro was voor alle in-
zet niet meer dan een fooi, waarover 
ook nog eens langdurig gebakkeleid 
werd, waardoor zij veel later dan toe-
gezegd, werd uitgekeerd. De tweede 
bonus van 500 euro is inmiddels na 
opnieuw veel gedoe gehalveerd.
De toegang tot het recht, een fun-
damenteel beginsel voor alle bur-
gers, is ernstig beperkt door zware 
bezuinigingen op de rechtsbijstand, 
waardoor veel sociale advocaten het 
opgegeven hebben. De rechterlijke 
macht lijdt onder ernstige tekorten, 
waardoor zaken te lang op de plank 
blijven liggen. Zelfs de onafhankelijk-
heid van de rechterlijke macht staat 
onder druk, zoals geconstateerd is in 
de kinderopvangtoeslagaffaire. 
Binnen Europa is Nederland gaan be-
horen tot de Vrekkige Vier en wordt 
ons land ook steeds minder serieus 
genomen. Zelfs hoogstnoodzakelijke 
hervormingen om tot een beter func-
tionerend Europa te komen, worden 
door Nederland tegengewerkt. De 
Europese Unie is geen onverdeeld 
succes. Maar in de internationale 
situatie van dit moment, met een 
voortdurend stokend Rusland, een 
agressief China, een minder stabiel 
Amerika en een derde wereld die zijn 
deel opeist, kan een klein land als Ne-
derland niet zonder Europa. Dat Ne-
derland binnen Europa ook nog eens 
bekend staat als een belastingpara-
dijs voor multinationals en andere 
rijkaards, helpt ook niet mee om res-
pect van anderen te krijgen.
Heel ernstig en een belangrijke re-
den voor onvrede onder de bevolking 
is de groeiende kloof tussen arm en 
rijk. Eén procent van de Nederlandse 
huishoudens bezit 28 procent van de 
rijkdom van Nederland, tien procent 
68 procent, de overige 32 procent is 
voor de resterende grote meerder-
heid. Vooral de arme kant van Ne-
derland heeft na het zuur van alle 
bezuinigingen nooit geprofiteerd van 

het zoet en is arm gebleven of armer 
geworden. 

Ernstige vertrouwenskloof
Er zijn nog veel meer kritische kant-
tekeningen te maken. De belabberde 
staat van de Nederlandse defensie, 
het gebrekkige klimaatbeleid, de ge-
havende cultuursector, de verzwak-
king van het onderwijsniveau, de te 
grote macht van de multinationals, 
de onderbetaling van de gewone 
agent. Al deze en andere zaken heb-
ben geleid tot een ernstige verstoring 
van de relatie kabinet en Kamer en 
een zo mogelijk nog ernstiger ver-
trouwenskloof met de burger. Deze 
vertrouwenskloof is zeer versterkt 
door wat is gaan heten de Ruttedoc-
trine. Geef de Kamer en de burger zo 
min mogelijk informatie, regel zoveel 
mogelijk in achterkamers en neem 
alle ruimte om halve waarheden te 
vertellen of zelfs te liegen als dat be-
ter uitkomt. Deze vertrouwenskloof 
is niet zomaar te dichten met het 
zeggen van sorry en hier en daar wat 
beleidsaanpassingen. Onder tien jaar 
Rutte is te veel misgegaan. Niet alles 
is natuurlijk toe te rekenen aan Rutte 
alleen. Hij heeft geregeerd met an-
dere partijen van rechts, midden en 
links, veel negatieve ontwikkelingen 
zijn al jaren eerder op gang gekomen. 
Blijft staan dat deze negatieve ontwik-
kelingen onder tien jaar Rutte geen 
halt zijn toegeroepen, maar alleen 
maar zijn versterkt. Het is tijd voor 
een fundamentele beleidswijziging 
die de burger weer centraal stelt, die 
de overheid weer terugbrengt naar 
haar kerntaak, namelijk het dienen 
van de burger en samenleving in het 
streven voor allen een betere wereld 
te creëren. Persoonlijk heb ik ernstige 
twijfels of dat in een vierde kabinet 
onder leiding van Marc Rutte mo-
gelijk is. Ik kan, mocht dit kabinet er 
komen, alleen maar hopen dat Rutte 
aan het einde van zijn vierde termijn 
met meer recht trots kan zijn op wat 
bereikt is. 

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

CENTRALE VERWARMING

LUCHTBEHANDELING

VENTILATIE

AIRCONDITIONING

DUURZAME ENERGIE

SERVICE & ONDERHOUD

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

  

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

Beleef onze boerderij
Beleef onze boerderij

Kaasboerderij „Wezenspyk”

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

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

www.dereuzeaardbei.nl
Schorrenweg 32a  Oostererend

7 dagen per week geopend van 9.00 - 21.00 uur

van Kralingen
tandprotheticus

Voor uw kunstgebit en 
klikgebit met zorg, 

kennis en aandacht voor 
uw persoonlijke wensen 

aangemeten door uw specialist 

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

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

Op vertoon van uw ledenpas ontvangt u

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

Xsensible, Item M6, Sockwell en Superfeet

www.mantjestore.nl

Waalderstraat 6
1791 EC Den Burg

www.bosmaslapen.nl
info@bosmaslapen.nl

Tel 712 464 

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

Gerookte, gebakken en verse vis

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

Café-restaurant

‘De Slufter’
Hét adres voor een heerlijk kopje koffie  

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

www.caferestaurantdeslufter.nl

Weverstraat 55, tel. 312692

HEEMSKERCKSTRAAT 50 OUDESCHILD | WWW.RAB.NL

KLASSIEKE 

KEUKEN

DESA

Nu slechts

4795.00
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Dit is een gedicht van mijn vader Piet Bremer 
(1904 - 1972). Hij was in 1947 de eerste knecht 

bij Bakkerij Jan Timmer in de Hogerstraat 
(voorheen Bakkerij D.P. Koorn)

De oude zaak, ’t was toen nog Koorn
Er werd gewonnen, nog verloren

Het bleef maar bij hetzelfde aantal zakjes
Koorn dacht: “Ik stop er toch mee, strakjes”

Tot Jan Timmer in de Hogerstraat kwam
En ’t zaakje van Koorn overnam

Door sneeuw met vrouw en zoon naar Den Burg 
getogen

Daar moest het niet te licht en niet te zwaar 
gewogen

Ik zie nog dat schaaltje aan de zolder hangen
Jan Timmer wegen met de kleur op de wangen

Ik zie van alles nog daar in die oude bakkerij
Helemaal achter, naar beneden, daar staat 

Jan Hoekie bij

Maar Bakker Timmer zat niet stil
Als hij wat in z’n hoofd haalt, dan weet hij wat hij wil

Ik stel mij voor, hij sprak met zijn echtgenoot
Dit kan zo niet langer, er moet worden vergroot

Het was op een drukke zaterdag
Hij keek uit het raam, en wat hij toen zag…

Ik roep naar Jan Hoekie: “De ooievaar komt eraan!”
Maar Jan had ‘gien tied’

En ja hoor, ’s avonds was er een Margriet

Zo ik zei, we gingen naar de overkant
Steeds nam ons werk toe, hand over hand

Zo hoorde ik deze zomer zeggen, de 80 zakjes is niet 
meer verre

En achter lijkt het pakhuis van C. Erre (Keyser en Co)

Zo nog eens gekeken in het afgelopen jaar
We kunnen wel zeggen: de familie Timmer heeft het 

aardig voor elkaar

Martha Kreeft-Bremer

Bakker Timmer

Piet Bremer bij de nieuwe oven

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

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

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

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

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

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

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

NEELTJE?

Oppòsse
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Jullie hèèuwe netuurlijk òllegaar fòn de skep-
ping wel d’rs hoord, maar ik denk toch dò ’k jul-
lie déér nag ’n nuwtje over fertelle ken. Wònt 
òs je effies nagaat is d’r eigelijk maar iên plaas 
op eerde weer ’t pòrredijs het kenne weaze en 
dòt is op Tessel.
Kiek maar d’r es na de kop fòn de Slufter en 
de hellemdam bee paal zeuvetien: Òllegaar 
stuufsònd, net òs in ’t Verre Óoste, weer fòn se 
sèège dòt God déér in de weer weest is.
Gaan d’r maar effies skrèp fóór sitte, dòn zel ik 
jullie fertelle hoe het gaan is.
In ’t begin wòs d’r hillegaar niks en God dòcht: 
Ik denk dòt ik de wereld maar d’r es gaan skep-
pe. Hij prambeerde al d’rs wòt, maar hee kon 
gien hònd fóór óóge siên. Hee dòcht, ik wow 
dòt ’t maar licht wòs en metiên ging ’t licht an. 
Nou, dòcht God, òs ’t òllegaar só makkelijk gaat 
ken ik d’r met dezellefde veert nag wel wòt 
bee doên, wònt hee hòd metiên wel siên dòt ’t 
maar ’n rotsooitje wòs. Òllegaar modder en zó. 
Eerst maar d’r es ’t sònd en ’t water uut mekaar 
dus ging ie in de weer met de kruwwage en só!
Hee hòd ‘r ’n héle kluuf òn en doe ’t dòn ok 
évend wier hòd ie ’t end in de bek en wòs ie 
nòt fòn ’t swéét. Maar hee fond dòt ’t er ól 
gnap bee lag. Hee docht, foor fòndaag ken ’t 
wel toe; ik heb nag ‘n drokke week foor de boeg 
dus gaan ik d’r eerst maarderes ’n nachie over 
sléépe.
Aaredaags maakte-n-ie de maan en de stòre. 
Deer wòs ie puur mee in sien skik. En daags 
d’r na ging ie de bome, ’t gròs en de blompies 
make en doe begon ’t ôl puur d’r op te lieke.
Doe docht ie: “Nou wil ik wel d’r es wòt aars 
hore òs òllien ’t suuze fòn de zéé en de wiend 
deur de bome. D’r moste maar d’r es wòrt 
bééste komme”.
Nou sòt ie net op Noortaffel weer fòn die taaie 
liem in de grond sit, nou, en déérfòn maakte-
n-ie òllegaar bééste. Hee hòd sien eige puur 
uutslóófd zeker, wònt òs je siêt wòt ’n gòt die 
liemkuul nou nag is, kei je dòt wel nagaan.
Op de bééste wòs ie gauw uutkeke, wònt doe 

die wot rondliep docht ie, ’t liekt hier wel uuts-
urreve. Je komt hier gien mêns teuge! Doe wist 
ie iniêne wòt ie nag doen most. Heel haalde ’n 
zak vol met Tesselse blauwe kleikoek bee Jan-
netje fòn Sieme Steekie in de Gòsterstréét. Dòt 
bleek taai genog om ’n poppie fòn te kneje.
Hee blies sien asum deur ’t neussie dòt 
’t levend wier en doe seit ie: “ Adam, ik wil dot 
je wakker wordt”, en hee pieuwde met sien na-
gel in ’t buukie dòt ‘r een kuultje in kwam. En 
dót sit ‘r nou nag!
God gaf Adam een mooi lappie grond achter in 
De Weste en ’n koppeltje puur beste skéépe en 
sei toen teuge Adam: “Dut is òllegaar foor jow, 
je bent eige baas en je mag overôl ankomme. 
Òllien in ’t bossie oppe Hóge Berreg déér staat 
iên boom en die is fòn mee. Déér mag je niet 
ankomme wònt aars moet jee ’t met de dóód 
bekópe.”
“Nou, sei Adam, dank u wel God; over die iêne 
boom hoeve we niet te streeje, wònt ik heeuw 
òl sòt!”
Adam hòd ’n leventje òs ’n luus op ’n séér 
hóófd. Hee hoefde òlliên maar affetoe te kieke 
of d’r ’n skéép verwenteld lag of zoksewot. ’t 
Ramlóópe en de lammeree ging doe òllegaar 
fònzellef. 
Déér hoefde-n-ie niet achteròn te lóópe. Òllien 
met ’t skeere hòd ie ’t wat drok maar foor de 
rest kon ie ’t makkelijk bestrukele.
Af en toe kwam God om ’n bakkie bee Adam 
of om ’n róókie en op ’n keer sei Adam teuge-
n-him: “Ik heeuw ’t hier best hoor, maar ik foel 
me welderes ’n beetje wéés. God sag doe dan 
ok dòt ie ’t wòt aars most ònlèège. Hee wachtte 
rustig dot Adam sliep en doe haalde-n-ie ’n rub 
uut sien rubbekòs zonder dòt ’t séér dee. Deer 
zel ik ‘rs wòt moois fòn make, dòcht God,
Hee sot nag puur zó’n tiêd te prusse, wònt om 
fòn zò’n krom bonkie wòt moois te make, deer 
komt nag héél wat foor kieke.
Toen ie klaar wòs maakte-n-ie Adam wakker en 
froeg of ie nou maar d’rs wilde kieke of het zó 
beter wòs. See hiet Eva!

’t Skeppingsverhaal
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“Godòllemachtig, see Adam, ik hòd nooit docht 
dòt uwes zokke dinge make kon, maar ik ken 
wel siên dòt uwes d’r aardig kiek op heb.”
“Ja, see God, en dòt is nag lang niet òlles, wònt 
fòn nou of an magge jullie zellef ok van die 
mooie poppies make.”
Nou, deer hòd Adam niks op teuge. Kei je be-
griepe. Hee hòd òl lang siên hoe dòt bee de 
skéépe ging en Eva hoefde-n-ie ok niet letter-
wiês te maken, wònt dòt hòd God ‘r metien 
maar inbakke.
“Ik sow eigelijk best wille dòt je maar gliek bee 
mee in mien huussie weune kwam, see Adam.”
Eva wow dòt ok best maar dòn moste se toch 
eerst trouwd weze om gien rare praatjes te 
krigge bee de are mênse.
“Are mênse?”, froeg Adam, die benne d’r toch 
hillegaar nag niet?”
“Nee, nag niet, sei Eva, maar die komme d’r 
vòst gauw genog, snap jee dòt dòn niet?”
God gniesde wòt doe ie dòt òllegaar hoorde en 
sei: “Deer is wòt òn te doên; sèg bijegaar maar 
‘JA’ teuge mekaar dòt ik ‘t goed hore ken; meer 
hoeft niet, wònt ik siên wel dòt jullie veul haast 
heewwe. En om dòt te kenne siên hoefde je 
gien God te weze.”

En omdòt ’t nou wòt spònnend wordt, slaan ik 
’n maand of wòt over.

En doe wier ’t Pinkster drie.
Eva gong eerst na de mòrrekt en deerna na 
’t bossie oppe Hóge Berg. See hòd flesse met 
bessenòt en saussies mee en ok ’n paar sure 
bomme, wònt deer wòs se de leste tiêd zó ver-
lekkerd op.
Ze sòt mooi op ‘r plòtte gòt oppe Engelse stiên 
saussies te pelle doe se iniêne prate hoorde. 
Dòt kon Adam nag niet weze. Die wòs na skil 
om sien lammers òf te levere.
Nou wòs Eva foor de duvel niet bang, maar dòt 
hòd se netuurlijk wel weze kenne. Maar ja. fòn 
achtere kiek je een koe in sien kont!

Het was de duvel wel degelijk en hee sòt in ’n 
slang en die slang sòt in de boom. Krek ja, juust 
die boom weer se òf bluve moste.
En hee maar flieme teuge Eva, wònt hee kon 
wel siên dòt se het best hòd bee Adam en dòt 
se eerdaags om ‘n buitje most en zó. 
Eva wòs zók geflikfooi hillegaar niet wend en 
liet d’r eige déérom ok puur inpòlleme. Toen ie 

heur iên keer zó veert hòd, begon ie heur fòn 
òlles en nag wòt wies te make.
Se most niet zóveul na God en Adam luustere, 
wònt die wowe heur òlliendig dom houwe. Echt 
fòn die vrouwe praatjes die se doe ok òl hòdde. 
Eva liet ‘r eige hillemaal omlelle om fòn die 
appeltjes te gaan ete, wònt deer wòs ’t om te 
doên fonzellef.
Krek dòt se d’r eerste happie deurslokte kwam 
Adam ònzette. Hee skrok sien 
eige-n-t laplazarus en riep: “Jee sit toch niet fòn 
die appletjes te snobbe hè?”
“Weljajet, sprak Eva, en se smake maar wòt lek-
ker. En ik ben ôl een bol wiezer worre. Ik denk 
ok dò jee d’r ok iêntje gebruke ken, of durref je 
soms niet?”
Nou, en die drôl fòn ’n Adam wow sien eige 
gróót houwe en ja, doe wòs t beurd. En gliek 
begon ’t gesodemieter.
“Sie je gieniêns dòt ik niks heb om an te trekke, 
froeg Eva, en weerom lóóp jee d’r ok zó skaam-
telóós bee?”
“Sèg dòt wel, sei Adam, we moste d’r maar wòt 
fóórhange.”
Se plokte ’n bossie ruugte en haalde de bròn-
denetels d’r uut en maakte d’r een soortement 
fòn skóótje fòn.
Doe hoorde se God ankomme.
“Hou je duuk, sei Adam, os God ons siet zelle 
de réépe gauw gaar weze.”
Se krope weg tussen de bóómpies, want se zat-
te natuurlijk puur in de skijt.
“Weer bennen jullie? Doene jullie van weg-
kruupie?, riep God, doe ie se niet metien sag. 
Maar God siet òlles en dus ok de klokhuusies 
oppe grond. Doe wist ie ok hoe laat het wòs.
Hee riep se bee him en seit: “ Jullie begriepe ze-
ker wel dòt we nou uut de pollemetasie benne. 
Hier hebbe jullie ’n paar knienehuudjes om an 
te doên en nou fòn lóópies!”
En of se lópe wowe. Tot òn ’t Noordflak toe. 
Deer bouwde ze ’n keet fòn zooie.

God pakte de slang bee zien steert, gieuwer-
de-n-‘m een keer of wòt bove sien hóófd in de 
rondte en liet doe los.
Weer ie terecht komme is wete we niet, maar 
se hebbe deerna op Tessel nooit gien slankie 
meer siên.

Door van Sambeek-Schrama.
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Weekend Texel 1967 
Een vriend van mij uit Ens en ik, afkomstig uit Sint 
Jansklooster, hadden vriendinnen in Marknesse 
(Noordoostpolder). De vriendinnen vertrokken met 
de tent voor twee weken vakantie naar Texel. Zij lo-
geerden op camping Kogerstrand. Op de camping wa-
ren toen gescheiden terreinen, gezinnen en meisjes 
op een deel van de camping. En jongens op een ander 
deel van de camping. 

Het was de zomer van 1967. Wij gingen een weekend 
op bezoek bij onze vriendinnen op Texel. Liften naar 
Den Helder om zo met de boot over te gaan. Met al-
leen de broodnodige kleding bij ons, een slaapzak en 
uiteraard een zwembroek. Ons opstap punt was Em-
meloord begin van de vrijdag middag. Het was een 
mooie zonnige dag. Vrij snel kregen wij een lift van 
de groenteman uit Emmeloord. Het toeval wilde dat 
deze familie ook het weekend op de zelfde camping 
verbleven. Dus zonder enig oponthoud waren wij aan 
het eind van de vrijdag middag op Texel. Mooi op tijd 
om de avond samen met de vriendinnen door te bren-
gen. De vriendinnen waren blij dat wij gearriveerd wa-
ren. Het weekend kon beginnen, vrijdagavond naar de 
dancing geweest. Het was een grote boeren schuur 
(Sarasani) waar de jeugd samen kwam. Er speelde een 
goede band. 

Na een gezellige avond terug naar de camping. Wij 
hadden geen plaats besproken voor de overnachting 
op de camping. Was ook niet gepland. Wij zouden wel 
ergens buiten slapen. We zochten een plaats in een 
duinkom en doken in onze slaapzak. Op zich best te 
doen, als je maar niet zichtbaar was voor de bewaking, 
die in de nacht over het strand reed in hun jeep. Het 
was niet de bewaking die spelbreker was. Maar de re-
gen, na enige tijd waren wij doorweekt van het water. 
Wij hebben ook nog een schuilplaats gezocht achter 
een strandhuisje. Dit was ook niet bepaald comforta-
bel, immers wij waren al nat. Het was ongeveer rond 
02.00 uur, het was niet meer houdbaar buiten. Nat en 
koud. 

Wij zochten een vluchtplaats in de verboden tent van 
onze meisjes. De installatie was net afgerond, we had-
den plaats genomen in een warme slaapzak van de 
meisjes. Het duurde nog geen tien minuten of de rits 
van de tent werd vanaf de buitenkant open gedaan. 
Een man met een zaklamp sommeerde ons om alle-
maal mee te gaan naar zijn bureau. De meisjes in pa-
niek en barsten in huilen uit, zij dachten dat ze van de 
camping zouden worden verwijderd en dat ze hun va-
kantie vroegtijdig moesten afbreken. Ze waren er nog 
maar een paar dagen. Ik denk dat de beheerder ons 

al op het oog had, wij waren aan het eind van de mid-
dag al op bezoek geweest bij de tent van de meisjes. 
De vriendinnen konden blijven en terug naar hun tent. 
Om verder te slapen die nacht, waar begrijpelijk niet 
veel van terecht is gekomen na al die consternatie. 

Met ons liep het minder goed af. Wij moesten de nacht 
doorbrengen, zonder te slapen in het bureau van de 
beheerder. Nadat ook de politie was ingeschakeld. Na 
de vraag hoelang wij dachten te blijven zeiden wij dat 
wij zondag middag weer terug gingen met de zelfde 
groenteman. Dat hadden wij op de heenreis al over-
legd 15 met hem. Oké, of wij er dan maar voor wilden 
zorgen dat wij een geregisseerd onderdak hadden voor 
de nacht van zaterdag op zondag. Hiervan moesten wij 
een bewijs overleggen aan de politie. Zo niet dan zou-
den wij op de boot worden gezet. Als bewijs dat wij 
terug zouden komen moesten wij onze kampeerkaart 
achter laten. Mijn vriend had die, ik niet, maar had 
nog wel een verzekeringsbewijs van de brommer. Ook 
goed. Wij gingen zaterdag op zoek naar onderdak, via 
de VVV kregen wij een adres mee voor een kamer. Dit 
was geregeld en het bewijs wat wij moesten laten zien, 
Daar zorgde de mevrouw keurig voor. Wij weer terug 
naar het politiebureau. Mijn vriend kreeg zijn kam-
peerkaart terug. Bij het terug geven van mijn verzeke-
ringskaartje vermelde ik dat hij hem mocht houden, 
omdat hij al lang verlopen was. De rest van de zater-
dag hebben wij voor het grootste gedeelte benut met 
slapen op het strand. Wij moesten ons op tijd melden 
bij ons logeeradres. Na nog een mooie stranddag op 
zondag zijn wij weer vertrokken met de groenteman 
naar de Noordoostpolder. De meisjes hebben nog een 
mooie vakantie week op Texel gehad. En wij de herin-
nering aan een weekend Texel. 

Teun Boxum

Ingeleverd voor de verhalenmiddag 2018 
van het Texelfonds.
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Deze nostalgie kwam ineens bij mij 
op bij het krijgen van een boekje 
van W.G. van de Hulst met de titel 
‘Gedroogde Appeltjes’.

Een vriend van mij doet vrijwilligers-
werk in de Kringloopwinkel in Leer-
dam en vooral de boekenafdeling is 
in deze winkel behoorlijk groot. Voor 
mij bewaart hij boeken van welke hij 
denkt dat ze mij interesseren en zo 
kwam ik in het bezit van één van de 
vele boekjes die Van de Hulst heeft 
geschreven. Meer dan 11 miljoen 
van zijn leeswerkjes zijn in de loop 
van vele jaren verkocht. Het is bijna 
niet te geloven, zo’n groot aantal.

In mijn prille kinderjaren heb ik heel 
wat boekjes van zijn hand verslon-
den. Ze hadden een christelijke in-
slag en ik kreeg ze dan ook van mijn 
tantes die gelovig waren. De naam 
Callenbach uit Nijkerk, de uitgever, 
zie ik nog voor m’n geest.
Ik weet er nog een paar te herinne-
ren, zoals Het klompje dat op het wa-
ter dreef, Bob en Bep en Brammetje, 
Van drie domme zusjes en Het plekje 
dat niemand wist.

Bij het lezen van het boekje ‘Gedroog-
de Appeltjes’ ervoer ik hoe de tijd is 
veranderd. Zo’n tekst is absoluut niet 
meer mogelijk om nog voor te lezen 
aan onze kleuters en peuters.

Er zijn vast wel lezers van Leef-Tijd 
die veel meer titels kennen of zelfs 
nog in bezit zijn van heel veel boekjes 
van W.G. van de Hulst.
Mocht u het leuk vinden, laat het mij 
dan even weten (e-mailadres: bla-
zer@texel.com). 

Bij het wat groter worden kwamen 
er andere boeken voor in de plaats. 
Dik Trom en Pietje Bell werden bij mij 
populair. Dik Trom, geschreven door 
Johan Kieviets, onderwijzer van be-
roep, haalt allerlei streken met ande-
ren uit en hij vindt het leuk mensen 
voor de gek te houden. Hij heeft ech-
ter een goed hart en hij helpt men-
sen in het dorp.
Pietje Bell, geschreven door Chris 
van Abcoude, is een kwajongen, die 
het niet kan laten keet te schoppen, 
een druk ventje, maar een goed joch. 
Als Pietje Bell nu geleefd had was hij 
waarschijnlijk bestempeld als AD-
HD-er.
Old Shatterhand en Winnetou na-
men de plaats in van beide deugnie-
ten en zo kwam langzamerhand de 
grote ‘mensenliteratuur’ in beeld.
Dan komt de tijd dat ik de kinderen 
ging voorlezen. Nee, geen Dik Trom 
of Pietje Bell meer, maar gebruik 
makend van een aantal jeugdboe-
ken in allerlei soorten en maten en 
met prachtige illustraties. Ik vond de 
verhalen van Paulus de Boskabouter 
leuk, verhalen geschreven door Jean 
Dulieu. Vooral de personages die er 
in voorkomen zijn al de moeite waard 
om te vertellen. Wat te denken van 
Oehoeboeroe en van de das Grego-
rius, die moeite had om de juiste 
woorden te vinden. Een voorbeeld 
daarvan is de volgende regel: “Er 
liep een lekkere ruis door het bos, en 
perbeer ons niet te vertellen dat we 
halemeel voor niks wakker zijn wierd 
geworden, want we hebben honger”.
Spannend in de verhalen waren Eu-
calypta, een kwaadaardige heks en 
Reintje, de boosaardige vos. 
Nu zijn de kleinkinderen aan de 
beurt om voorgelezen te worden. 
Nee, geen Oehoeboeroe, Gregorius, 

Eucalypta en Reintje de Vos meer, 
maar eigentijdse literatuur voor kin-
deren en daarvan is het aanbod on-
uitputtelijk.

Wat is er niet mooier dan daarbij ge-
bruik te maken van de boekjes van 
Marianne Witte, geboren en getogen 
op Texel, maar vooral van de Bob-
bi-boekjes van Monica Maas, even-
eens een Texelse schrijfster, maar 
ook illustratrice en ontwerpster. Er 
zijn al heel wat boekjes van beiden te 
vinden in het huis van onze kleinkin-
deren.

Helaas is het lezen terrein aan het 
verliezen. De leesvaardigheid en 
leesplezier is sowieso niet meer zo 
groot. Mobieltjes hebben de over-
hand gekregen. 
Gelukkig blijven er mensen die een 
goed boek kunnen waarderen, wel-
licht mede dankzij het feit dat zij in 
hun jonge jeugdjaren voorgelezen 
werden door de juf, de meester, va-
der, moeder, oma of opa.
Misschien hebben voor onze lezers 
daarbij de werkjes van W.G. van de 
Hulst een kleine duit in de leeszak 
gedaan. 

Het boekje ‘Gedroogde Appeltjes’ is 
wellicht nog te vinden in een oude 
doos op zolder, in een stoffig hoek-
je of het komt op een andere manier 
weer te voorschijn, bijvoorbeeld in 
een Kringloopwinkel.

Henk Snijders

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

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

www.bakkeradministratieservice.nl

Parkstraat 3, Den Burg
T: 0222-312 246

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

Sta op stoelen die optimaal 
zitcomfort combineren met 

een technisch perfecte 
en veilige sta-op-functie.

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

www.vanderlindefietsen.nl

RUIM ASSORTIMENT ELEKTRISCHE FIETSEN!

Gazelle·Batavus·Sparta·Cannondale·Koga·Cortina·Giant
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Het Texelfonds helpt ons eiland nóg mooier 
te maken dan het al is. Sinds de oprichting 
in 2004 konden we al 299 uiteenlopende en 
bijzondere initiatieven ondersteunen voor 
een totaalbedrag van € 901.375,-.

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

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

Mooie dingen doen voor de  
Texelse samenleving

Wilt u ook mooie dingen doen voor 
de Texelse samenleving?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Zegel Modes in de Weverstraat en Zegel Lingerie aan de Binnenburg te Den Burg geven 10% korting. 

•  Mantje Lifestyle Stores (in Den Burg en De Koog) geeft 10% korting op: schoenen op maat, sokken, gemak 

schoenen, semi-orthopedische schoenen en inleg zolen. De korting is van toepassing op de volgende merken: 

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

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

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

dan € 3.999,-, incl. 21% BTW. 

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

merking wenst te komen. Toon daarom altijd direct uw ledenpas (wacht daar dus niet mee tot u tot betaling 

overgaat). De stelregel is: Alleen korting als u het kenbaar maakt, voordat u de koop sluit. 

Uw bedrijf kan ook meedoen aan dit initiatief! Hiervoor kunt u contact opnemen met Tom Steenvoorden.  

(Tel. 316656 of mail naar bernest@xs4all.nl)
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Van de Puzzel uit Leef-Tijd 2020-3 ontvingen we weer veel goede inzendingen, zowel per mail als via de post. 
Na het wegstrepen van de opgegeven woorden bleef ‘Het is weer mooi voorjaar als oplossing over. 

Gien Visser uit Oudeschild is de winnaar van de cadeaubon van Pier 53 – De Cocksdorp. De cadeaubon kan 
worden afgehaald bij Texels Welzijn, Beatrixlaan 43, Den Burg.

Hieronder vindt u de nieuwe opgave gemaakt door Annie van der Heide. Om tot de oplossing te komen streept 
u weer weg: van links naar rechts of van rechts naar links. Diagonaal en van boven naar beneden of andersom. 
Let op: sommige woorden kunnen vaker voorkomen. Bovendien worden sommige letters ook dubbel gebruikt. 
Na het wegstrepen van alle woorden houdt u nog 11 letters over waarmee u een woord kunt vormen.
Deze oplossing mailt u voor maandag 30 augustus 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 Inn de Knip – Den Hoorn. 

Heel veel succes!

ZOMERVAKANTIE - FIETSVAKANTIE - SPRINGBREAK - SNIPPERDAG - LASTMINUTE - 
WONINGRUIL - VRIJAF - KAMPEREN - UITSTAPJES - VERLOF - VRIJETIJD - RECES - 

EXCURSIE - ZANDKUST - STRAND - RELAXEN - TEXEL - TENT - REIS

Z O M E R V A K A N T I E

S V A T W D N A R T S G I

N P V U O T T M E N U A T

I S R N N E E P I E K D N

P E I I I N X E S X D R A

P J J M N T E R R A N E K

E P E T G G L E U L A P A

R A T S R K B N C E Z P V

D T I A U A N R X R E I S

A S J L I R E C E S T N T

G T D I L V R I J A F S E

E I T N E R E P M A K I I

P U F O L R E V R I J A F
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Leef-Tijd wordt u gratis aangeboden 
   

 
 
 

SENIORENVERENIGING 
TEXEL 

TEXELS WELZIJN BIEDT INWONERS OP TEXEL:  
 
• DORPSWERK:  
leder dorp op Texel kent zijn eigen dorpswerker als een eerste 
aanspreekpunt bij alle vragen, wensen of ideeën op het gebied 
van welzijn, leefbaarheid en maatschappelijke ondersteuning.  
• MAATSCHAPPELIJK WERK:  
Ondersteunt mensen, jong en oud, als psychosociale proble-
men het dagelijks leven belemmeren. Vaak hebben deze pro-
blemen te maken met relaties, werk, opvoeding, financiën.  
• VRIJWILLIGERSWERK:  
Bent u vrijwilliger of op zoek naar vrijwilligerswerk? Dan kunt 
u rekenen op goede informatie, begeleiding, scholing en on-
dersteuning. Het verbinden van vraag en aanbod is maatwerk.  
• MANTELZORGINFORMATIE EN ONDERSTEUNING:  
Mantelzorgers kunnen rekenen op ondersteuning bij hun zorg-
taken en regelzaken, op informatie en advies, cursussen en ac-
tiviteiten, 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 ini-
tiatieven van inwoners en maatschappelijke initiatieven. De 
Buureton, als het dorpshuis van Den Burg.  
• ONTMOETING, ONTSPANNING EN ONTWIKKELING:  
Inwoners kunnen deelnemen aan een verscheidenheid aan ac-
tiviteiten zoals cursussen, sport en spel, muziek en dans, spe-
ciale projecten, gezamenlijke maaltijden. 
 

DE FUNCTIE VAN VOORZITTER IS VACANT 
 
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 ON-
DER ANDERE GEBRUIK MAKEN VAN:  
Invullen jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting en aanvragen 
ten behoeve van toeslagen door middel van huisbezoek à  
€ 14,00 per persoon. Korting bij een aantal Texelse detailhan-
delszaken (Zie pag. 37)  
 
• LEDEN VAN DE SENIORENVERENIGING TEXEL KRIJGEN IN-
DIEN GEWENST:  
Hulp en advies over vragen m.b.t. WMO, Zorg en Welzijn. 
Collectiviteitskorting bij zorgverzekering De Friesland.  
 
• SENIORENVERENIGING TEXEL STREEFT NAAR:  
✓ Het scheppen van voorwaarden ter verbetering van de 

sociale binding binnen de leeftijdsgroep.  
✓ Het geven van onderricht en het scheppen van voor-

waarden voor educatie en ontwikkeling van de leden.  
✓ Het bieden van participatiemogelijkheden en lokale be-

langenbehartiging op Texel. 
✓ Het vertegenwoordigen van de leden in verschillende 

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

 
Heeft u vragen over welzijn en maatschappelijke ondersteu-
ning, of heeft u ideeën over activiteiten die de leefbaarheid in 
uw eigen dorp kunnen ondersteunen? 
Neem dan contact op met Texels Welzijn:  
telefoon 0222-3126969 / mail naar welzijn@texelswelzijn.nl 
Of loop even binnen bij ons:  
De Buureton, Beatrixlaan 43 Den Burg. 
 
 
Natuurlijk bent u ook van harte welkom bij het wekelijks in-
loopspreekuur van de dorpswerker in uw dorp: 
Eierlandsche Huis dinsdag  10.30 tot 11.30 uur 
De Waldhoorn dinsdag 10.30 tot 11.30 uur 
De Hof woensdag 10.00 tot 11.00 uur  
De Wielewaal woensdag 10.30 tot 11.30 uur 
’t Skiltje woensdag 13.30 tot 14.30 uur  
De Bijenkorf donderdag 09.30 tot 10.30 uur 
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Ons doel is de leefbaarheid op Texel te bevorderen; een vitale samenleving 
waarin elke Texelaar meetelt en waar jong en oud prettig met elkaar kunnen 
wonen en werken. 

Projecten die wij ondersteunden:

• Zorgappartementen Gasthuisstraat

• Tafeltje Dekje

•  Elektrische duofi ets voor de 

Texelse Reede

•  Gezondheidsbeurs voor de 

Texelse jeugd

•  Busrondritten voor bewoners van 

het Verpleeghuis

• Hospice Texel

• Verbouwing van de Gollards

•  Strandrolstoelen voor 

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

en legaten. Uw gift aan de stichting is 

vrijgesteld van schenk- en erfbelasting 

en komt geheel ten goede aan onze 

projecten.

Wilt u ons steunen? 

Wij gaan graag met u in gesprek. 

Kijk voor meer informatie op onze 

website of bel met Arjen Boerhorst 

(voorzitter), 06 2323 1795.

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

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

Download het aanvraagformulier op onze website www.sameneentexel.nl

Stichting Samen één Texel

@ info@sameneentexel.nl

I  www.sameneentexel.nl

B  NL10 RABO 0362 537 569

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

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

Samen voor zorg en welzijn
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