AAN- EN VERKOOP
ONROEREND GOED
HUUR EN VERHUUR

Martin Trap - Joost Coutinho

Martin Trap - Joost Coutinho

TAXATIES EN ADVIEZEN
Martin Trap - Joost Coutinho

Martin Trap - Joost Coutinho

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

Bar/Zaalverhuur/Snackbar

Koen van der Slikke - Hans van Es

Info 0619749159

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

Verkoopplannen?

Firma Graaf wordt

182, 1791 XJ Den Burg
BelBernhardlaan
gerust voor
een vrijblijvende
0222 - 313 555
kennismaking.
www.detexelsemakelaars.nl
info@detexelsemakelaars.nl
Bernhardlaan
182, 1791 XJ Den Burg
0222 - 313 555
www.detexelsemakelaars.nl
info@detexelsemakelaars.nl

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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De pornoboot
Zo zwabbert ze nog met zijwieltjes
door het dorp en zo studeert ze in
Amsterdam, mijn dochter.
‘Hoe gaat het met haar?’ vraagt een
vage kennis. ‘Woont ze in een leuke
buurt? Het is er niet veiliger op geworden in Amsterdam, hè?’
Háár dochter gaat volgend jaar ook
op kamers in de hoofdstad. Vandaar
de moederlijke interesse, gepaard
gaande met angstige visioenen.
Je kind loslaten is lastig.
‘Het gaat prima. Ze woont in
een zeecontainer op een industrieterrein,’ zeg ik naar waarheid.
De moeder zet grote ogen op.
‘Hè jakkes, een industrieterrein?’
roept ze.
‘Maar het is er heel veilig,’ vervolg
ik kalm (die kalmte is gespeeld).
‘De containers staan vlakbij de
Bijlmerbajes. En daar is natuurlijk
veel bewaking.’
‘De Bijlmerbajes?’ papegaait ze
geschokt.
Met enig gevoel voor drama
pauzeer ik hier even en knik.
‘Haar andere buren waren de Hells
Angels. Maar die zijn net verhuisd.’
‘De Hells Angels?’ piept ze.
‘Ook dat was heel safe, hoor,’ glimlach ik. ‘Ze hielden regelmatig een
open dag voor de buren. Met een
springkussen voor de kinderen.’
De moeder slikt. Lichte paniek in
haar blik.

‘Kwestie van loslaten hè,’ zeg ik
minzaam en verander van onderwerp. Ze hoeft niet alles te weten
en zeker niet het telefoongesprek
dat mij de bibbers gaf.
Net voordat de motorclub verhuisde, belde mijn dochter een
keer, gewoon voor de gezelligheid.
Ik lag al in bed, maar nam graag
op. Ze deed aan multitasking: al
bellend met mij naar huis fietsen na
haar bijbaantje. Rinkelende tramgeluiden doorspekten ons gesprek.
Daarna kon ik aan de echo horen
dat ze door het enge fietstunneltje onder het spoor reed. Ik rilde
even, wetend hoe donker het daar
donker was. Na het tunneltje kwam
het clubhuis, dan de bajes en dan
haar container.
En ja hoor: ‘Ik ben bijna thuis, zei ze.
‘Hé, het is druk bij de Hells Angels,
zeker een feestje.’
Het sonore geronk van motoren
denderde door de telefoon mijn oor
binnen.
‘O ja, mam,’ riep ze iets luider vanwege de herrie. ‘Ik moet misschien
op de pornoboot werken!’
‘Wat?’ gilde ik verbijsterd. Rechtop
in bed.
Haar bijbaan op een rondvaartboot
was altijd leuk en gezellig. Maar
laatst heeft ze daar wel een handtastelijke, dronken klant van zich af
moeten slaan. Wat nu weer?

‘De pornoboot?’ kermde ik.
Mijn dochter heeft hetzelfde gevoel
voor drama en humor als haar
moeder en zweeg even.
Toen proestte ze: ‘Ha, ha, daar
schrok je van hè? Niks aan de hand,
hoor. Op Koninginnedag huurt de
porno-industrie vaak een boot
om met blote vrouwen door de
grachten te varen. Maar ik ben dan
gewoon serveerster. Met mijn werkkleren aan.’
Hoe geruststellend! Ik sliep slecht
die nacht.
Gelukkig bleek een paar weken later
dat de pornobazen krap bij kas zaten en werd er geen boot gehuurd.
Loslaten maar weer.
Marianne Witte

Verkoop foto voorblad Leef-Tijd
ten bate van Voedselbank
De foto van de voorpagina is weer te koop voor € 35.De foto wordt afgedrukt op het formaat 30 x 20 cm op
aluminium en een ophangsysteem wordt erbij geleverd.
Na aftrek van de drukkosten gaat de “winst” naar de
Voedselbank.
Als u belangstelling heeft, bel dan naar Peter Ampt
tel.: 314259

Peter Ampt
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Doodtij

In Zutphen onder aan de Zaadmarkt, staat Dat Bolwerck, een
statig pand dat is gebouwd op
de fundamenten van de dwangburcht van de gehate hertog Karel
van Gelre. De woedende burgerij
van Zutphen heeft die burcht in
1538 tot de grond toe afgebroken.
Tien jaar later bouwde men daar
een nieuw pand, dat vol ironie de
naam kreeg: ‘Dat Bolwerck’
Na voor diverse doeleinden te
zijn gebruikt, herbergt het statige
gebouw nu een ‘huis voor kunst
en gedachten’. Daar ontmoetten
we de dichter Henk Gombert. Hij
vertelde ons, dat hij zijn inspiratie
opdeed op de wadden, dat zijn
oma,
Souwtje
Gombert-van
Schaarenburg, van Texel kwam, en
dat hij op ons eiland veel van zijn
jeugd heeft doorgebracht; ouderen onder ons zullen de naam Van
Schaarenburg nog wel kennen.
Verder, dat het eerste gedicht van
zijn bundel ‘Zee bij eb’ gaat over
Sarasani, waar hij als jongeman
werd binnengeleid, zoals hij schrijft,
in de wereld van Venus. Maar dat
vond ik niet het meest interessan-

te. Wat mij boeide was zijn gebruik
van taal voor zijn belevenissen aan
het strand en op het wad en de beschrijving van het bewegen van de
zee, zoals onderstaande regels uit
gedicht ‘Muze, het wad’.

gaf corona rust, reflectie en concentratie. Voor anderen werkte het
eerder ontregelend.”
Velen zijn inderdaad gaan wandelen,
fietsen of mountainbiken, velen zijn
gaan lezen.

“met het suizen van de wind
langs de waterlijn
wacht de einder bij eb en de tijd
die het neemt
de stilte voor de vloed”

Gek genoeg zijn boeken niet aangewezen als horend bij onze eerste
levensbehoeften; ze bleken het
wel degelijk te zijn. Voor de ondernemers, die een faillissement op
zich af zagen komen, was het een
traumatische tijd. Zij waren meestal
stilletjes ‘ontregeld’.
Ik herinner me nu weer dat de
bouw van mijn HEMA in de winter
van 1978-1979 stil kwam te liggen
vanwege vorst. De ijspegels hingen
aan de staalconstructie. Ik was een
gekooide leeuw, echt ontregeld
door angst voor ‘hoelang het zou
duren’. Een aardige zwager nam ons
een weekje mee op wintersport.

We hadden het samen over corona
en de lock downs, die wij allebei
beleefden als ‘doodtij’, als een tijd
waarin we de adem inhouden, ons
voorbereiden op wat komen gaat.
In het voorjaar van 2020, toen de
schrik voor de pandemie overheerste, hielden we ons nog rustig,
maar al snel begonnen mensen in
alle richtingen iets te verwachten.
Sommigen keken naar voren, naar
de onzekere toekomt, anderen
richtten hun verwachtingen op wat
ze kwijt waren geraakt en wilden
‘terug naar normaal’. De filosoof
Jos Kessels zei daarover in een
interview: “Voor sommige mensen
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Het ergst was het in de coronatijd
natuurlijk voor hen die een dierbare verloren. Natuurlijk waren zij
‘ontregeld’; de weg terug, naar hoe
het leven was, was voor hen immers
definitief afgesloten en hun reflectie

daarop gaat begrijpelijk samen met
opstandigheid. Ook verder viel niet
iedereen stil voor rust en reflectie;
met honderden, soms duizenden,
gingen ze de straat op, omdat ze er
allemaal iets van vonden.
Een jaar na de corona uitbraak overviel de natuur ons weer. Nu met de
overstromingen in Zuid-Limburg en
in onze buurlanden. Met zijn allen
waren we er stil van, toen we zagen
hoeveel doden er waren gevallen
en hoe het leven dáár ontregeld
was. De beelden van de gigantische
bosbranden wat verder van huis, in
Canada, Rusland en Griekenland,
grepen ons aan en we kregen ook
steeds meer nieuws over extreem
zware stormen en hitte.
Toen viel het IPCC-rapport (Intergovernmental Panel on Climate
Change) op de mat, over de opwarming van de aarde. Verrassing?
Welnee, al vanaf 1840 is er gewaarschuwd voor klimaatverandering,
steeds beter door wetenschappers
onderbouwd, zodat er in het laatste
rapport eigenlijk niet veel nieuws
staat. Maar nu lijkt het wel op het
juiste moment ter tafel te komen. De
problemen ontkennen, wegkijken,
voorrang geven aan onze economie,
drogredenen vanwege politiek gewin; het kan allemaal niet meer. De
wereld wordt daarmee alleen meer
en meer onleefbaar.

Over heden en toekomst is niet
veel te zeggen zonder dat we eerst
het verleden hebben herkauwd.
Grote periodes ‘doodtij’ en de
reacties daarop vinden we in- en
net na de oorlogen. Kijken we
naar de periode 1918-1940, de tijd
na de eerste wereldoorlog. Eerst
moest de klap verwerkt worden,
de rotzooi opgeruimd. Langzaam
leefde de economie weer op. Sociaal
veranderde er veel. Vrouwen hadden in oorlogstijd het werk gedaan
en dat was een aanzet tot emancipatie. Toekomstverwachtingen
stegen weer. De ‘Roaring Twenties’
volgden, Chinezen brachten opium,
er werd gefeest, de Charleston
deed zijn intree en Amerika ging
meer dan ‘back to normal’. Dit
duurde maar kort; daarna volgde
de drooglegging en een enorme
groei van georganiseerde misdaad.
Herkennen we hierin een patroon?
Na de beurskrach van 1929 zakte
alles als een kaartenhuis in elkaar
en steeg de werkeloosheid tot
recordhoogte. Er was een algemene
armoe. Jazz was “dirty music”, waarin de ellende werd bloot gelegd.

volgen daarom met spanning de
beurskoersen, die gemiddeld nog
steeds stijgen. Er is alweer maandenlang een grote hang naar dansen – alleen géén charleston - feesten, festivals en vakanties. Daarbij
leeft iedereen, meer dan vóór de
coronatijd, in zijn eigen bubbel.
Sociale samenhang is aan het slijten, inkomensverschillen worden
alleen maar groter. En net zoals wij
vóór de tweede wereldoorlog wegkeken van het opkomend fascisme,
zo miskennen we nu de existentiële
dreiging van klimaatverandering en
de gevolgen daarvan.
Verschillen met de geschiedenis zijn
er ook. Zo is corona geen zichtbare
vijand; die kun je wel ontkennen,
maar daarmee is hij niet weg. De
werking van de media maakt ook
een groot verschil; iedereen pikt
het stukje uit het nieuws dat hem
vanuit zijn eigen bubbel welgevallig is. Alleen dat al zorgt voor veel
maatschappelijke verschillen. En
waar er in de eerste lock down nog
een gedeelde gelatenheid was, is er
nu veel minder geduld: alles moet
het liefst onmiddellijk.

De crises van nu zijn wereldomvattend. In de westerse wereld
krabbelt de economie, zoals dat
aanvankelijk na de eerste wereldoorlog ook gebeurde, weer op.
‘Back to normal’ is nu, net als toen,
het meest gehoorde devies. We

Terug naar de filosoof Jos Kessels:
Zijn wij bereid ons te láten ontregelen door repeterende wereldwijde pandemieën en door een al
omvattende klimaatcrisis? Willen
we en kunnen we - met terugkijken
naar het verleden - leren van alles
wat zich nu voordoet en daarover
het gesprek aangaan met mensen?
Juist ook met die mensen, die er
een volstrekt andere mening op
na houden? Het kan en het zal
wel moeten. De aarde wacht niet.
Maar net zoals de pandemieën
een directe relatie hebben met het
menselijk handelen, zo heeft de
opwarming van de aarde dat ook.
Het positieve daarvan is, dat niet
het noodlot de afloop van onze
geschiedenis bepaalt, maar dat we
dat zelf doen.
Peter Bakker
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Vooraankondiging kerstdiner
Het bestuur van de Seniorenvereniging heeft voor dit jaar weer een gezellig
kerstdiner in gedachten. Het zal worden gehouden op 15 december in De Krim.
Wij vragen een bijdrage van € 12,50. De kaarten hiervoor worden verkocht op
24 november in De Buureton. U kunt daar ook opgeven of u speciale wensen
hebt met betrekking tot het eten, zodat we kunnen proberen er rekening mee
te houden. Voor vervoer zal worden gezorgd.

Recept augustus 2021

Tocht met de Jan Plezier
De Jan Plezier is door de familie Dros volledig coronaproof gemaakt. De Seniorenvereniging Texel heeft
een optie genomen op een tocht met de Jan Plezier
op woensdag 20 oktober 2021 aanstaande.
Deze tocht is bestemd voor de leden van de Seniorenvereniging. Zij kunnen voor 10.00 euro deelnemen;
bij voldoende deelname gaat de tocht door.
Verzamelen is om 14.00 uur op de Nikadel in de Koog,
indien gewenst regelt Seniorenvereniging vervoer naar
de Nikadel.

Tuinbonen, veel mensen houden er niet zo van,
maar, wij vinden het heerlijk!
Een paar gebakken champignonnetjes er bij
Dop de verse bonen. Spoel ze af en kook ze met
wat zout, zachtjes gaar. Ongeveer een klein half
uurtje, afhankelijk van de grote/dikte van de
gedopte boontjes. Doe een klein beetje dille
mosterd door het vocht en vervolgens goed
controleren of ze zacht zijn.
Bak een paar in plakjes gesneden aardappels in
de olie gaar en licht bruin.

Heeft u interesse?
Dan kunt u zich opgeven tot 11 oktober 2021
bij Guusje Witte.
e-mail: fransenguus@kpnmail.nl of
mobiel 0644818097 dan kunt tevens aangeven of
u gebruik wilt maken van gratis vervoer van
De Buureton naar de Nikadel en terug.
De bus vertrekt dan om half 2 vanaf De Buureton.

En eten maar
Ria Visch

Guusje Witte

AANGEPASTE ERGONOMISCHE KEUKENS

WIJ DENKEN
GRAAG MEE
VOOR EEN
KEUKEN OP
MAAT!

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

TATENHOVE BV


Bernhardlaan 186, 1791 XJ - Den Burg -

info@keukencentrumtexel.nl

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

Extra service Noordwest Ziekenhuisgroep:
online aanmelden voor afspraak

zuil. Daar kan de patiënt zich met
het e-dagticket aanmelden, die per
mail wordt gestuurd. Het ticket kan
via de telefoon voor de aanmeldzuil bij de afdeling worden gehouden of is zelf te printen. Zo weet
het ziekenhuis dat u op de afdeling
aanwezig bent voor uw afspraak.
Als onverhoopt het online aanmelden toch mislukt, dan kunt u zich
evengoed, op de dag van de afspraak, aanmelden via de aanmeldzuil bij de ingang van het ziekenhuis.

Heeft u een afspraak in Noordwest
Ziekenhuisgroep, locatie Den
Helder of Alkmaar? Dan kunt u
zich op 2 manieren aanmelden. Bij
de meeste Texelaars is de aanmeldzuil bij de ingang van het
ziekenhuis al bekend. Sinds dit
voorjaar kunnen patiënten zich
ook thuis online aanmelden voor
hun afspraak.
Het online aanmelden gebeurt
via het patiënten portaal ‘Mijn
Noordwest’ van het ziekenhuis.
Het online aanmelden heeft diverse voordelen: patiënten kunnen

thuis in alle rust hun persoonlijke
gegevenscheck doen (o.a. e-mailadres) en wanneer nodig direct
aanpassen. Ook bevordert het de
doorstroming bij de ingangen van
het ziekenhuis.
Hoe gaat het in zijn werk?
Een patiënt krijgt een dag van
tevoren per e-mail een verzoek
om zich online aan te melden
via het patiëntenportaal ‘Mijn
Noordwest’. De patiënt hoeft dan
niet meer langs de aanmeldzuil bij
de ingang van het ziekenhuis, maar
loopt direct door naar de afdelings-

Online aanmelden is niet mogelijk
voor afspraken op de buitenlocaties
en een klein aantal specialismen.
U hoeft zich niet te melden bij een
aanmeldzuil voor een afspraak bij
bloedafname, radiotherapie en de
spoedeisende hulp (SEH).
Voor vragen over online aanmelden of ondersteuning bij het
online aanmelden: Zie info (vraag/
antwoord) over online aanmelden
op nwz.nl/mijnnoordwest of neem
contact op met patiënten service:
telefoon 088 - 085 6789.

ADVERTORIAL

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

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

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

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

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

Afdeling Rode Kruis Texel
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Thuis met Omring

Zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen

Meer informatie : 088 - 206 89 10

www.omring.nl

Jan de Wit
Weverstraat 18, Den Burg

tel: 0222 - 31 21 34

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

Dagelijks handgemaakte
verse bonbons

MARTIN TROMP

JUWELIER

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

Weverstraat 34

www.chocolaterie-smidt.nl

Den Burg

KOOT
Oosterend

Bestel
online
kaarten

KALVERBOER
Vlamkast 15 - Oudeschild
tel. 0222-314515

Uitje met de kleinkinderen?
Kom zwemmen in het zwembad van Vakantiepark De Krim! Bestel eenvoudig online uw
zwembadkaarten*.

· 57 soorten originele
· 57 soorten originele
Italiaanse pizza’s
Italiaanse pizza’s
· Vlees-, vis- en vegetarische
· Vlees-, vis- en vegetarische
gerechten
gerechten
· Diverse kindermenu’s
· Diverse kindermenu’s
Traditionelepastagerechten
pastagerechten
··Traditionele
Geschiktvoor
voorgrote
grotegroepen!
groepen!
··Geschikt
Kikkertstraat 30, De Cocksdorp

*) op basis van beschikbaarheid

•

Tel. (0222) 316485

•

www.krim.nl/zwembad

www.bellavista-texel.nl

Kikkertstraat30,
30,De
DeCocksdorp
Cocksdorp· ·Tel.
Tel.(0222)
(0222)316485
316485· www.bellavista-texel.nl
· www.bellavista-texel.nl
Kikkertstraat
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Jeu de Boules
Het zou heel fijn zijn als er nieuwe leden bijkomen en het
is voor JONG EN OUD. Te oud ben je niet gauw, want we
hebben ook leden van Negentig Plus
Als u besluit om lid te worden, hoeft u de rest van het jaar
géén contributie te betalen, u krijgt gratis les en een setje
boules ballen. De contributie bedraagt € 55,00 per jaar.
Er wordt recreatief gespeeld met af en toe een toernooitje; niets is verplicht.

WEET U DAT: er op Texel een hele gezellige Jeu
de Boules club is? Drie keer in de week wordt er
gespeeld op het eigen veld; achter het zwembad in
Den Burg aan de Slingerweg.

Lijkt het u leuk, dan kunt u op donderdagmiddag komen
kijken of u het iets vindt, misschien even meespelen en
daarna beslissen. De speelmiddagen zijn dinsdag-, donderdag- en zaterdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

U bent heerlijk buiten aan het sporten, dat is goed voor
lijf en leden. In de pauze of na afloop van het spel is er
gelegenheid voor een kopje koffie/thee of een drankje.

Lydia Blok

Nieuwe leden gezocht voor
de koersbalclub in Den Burg
Iedere dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur wordt er in De
Buureton koersbal gespeeld. Maar helaas moeten er
soms leden afhaken door ziek en zeer. Daardoor is ons
clubje een beetje klein geworden en zoeken wij mensen,
die in het kader van “Meer bewegen en gezelligheid voor
ouderen”, op de dinsdagmiddag mee willen spelen.
Koersbal is een balspel dat binnen wordt gespeeld op een
mat van 8 x 2 meter. Meestal wordt er gespeeld in teams
van 2 personen tegen elkaar. Maar omdat ons clubje al zo
klein is geworden, spelen wij tegenwoordig allemaal voor
onszelf. Dat gaat ook prima.
De bedoeling van het spel is, om de ballen zo dicht
mogelijk bij de jack – het witte doelballetje – te rollen.
Echter… de ballen rollen niet in een rechte baan, maar in
een boog! Dit komt omdat het zwaartepunt van de koersballen niet in het midden zit.

koersbal niet alleen een gezellig maar ook verrassend
spel is. Er is geen kracht voor nodig, zodat iedereen gelijke
kansen heeft. Tijdens onze spelmiddag pauzeren we altijd
even en maken bij een kopje thee of koffie een praatje.
Wil je meer informatie hebben?
Bel dan: Lina Bruijn telefoonnummer 0222-319418 of
kom gewoon eens even langs om te kijken en de sfeer te
proeven. Je bent van harte welkom.
Namens de koersbalclub Den Burg,

Daardoor is koersbal leuk, maar zeker in het begin ook
moeilijk. Iedereen kan het leren en zal gauw ervaren dat

Lina Bruijn

HET LEUKSTE EN GEZELLIGSTE

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

GRAND CAFÉ VAN DE COCKSDORP!

WWW.BIJJOOSTTEXEL.NL
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De Duunpiepers
moeilijker en men heeft minder energie. De afkorting COPD staat voor Chronic Obstructive
Pulmonary Disease (Chronische Obstructieve Long
Ziekte).
• Astma is een ontsteking van de longen. De ontsteking is bij astma blijvend. Dit betekent dat er altijd
kleine ontstekingen zijn in de longen.
• Hyperventilatie: Veel mensen overademen, zuchtenof geeuwen veel. Dit versterkt juist het probleem.
Hierdoor worden snel grote hoeveelheden kooldioxide uitgestoten waardoor dit gehalte in het
bloed nog sneller afneemt.
• Nieuw is Longcovid. Covid patiënten hebben
vaak ook met ademhalings-disregulatie te maken,
wat letterlijk verkeerd ademhalen betekent. Ze
hebben last van vermoeidheid, kortademigheid,
hartkloppingen, concentratieproblemen, depressieve gevoelens, hoofdpijn enz.

Wist u dat er al vanaf 2016 een COPD-koor in
Den Burg bestaat? Wij heten “De Duunpiepers”.
Plezier in het zingen, herstel van het vertrouwen in
eigen lichaam en de ontmoeting met andere zangers
staan centraal.

We zingen een divers repertoire van bijvoorbeeld
John Denver, Bob Dylan, Simon & Garfunkel, Leonard
Cohen, Rob de Nijs, uit musicals zoals Cats, Sound of
Music en Titanic enz.

Nelleke Schreur-Visser heeft het koor opgericht, net
als COPD-koor “Ademnoot” in Den Helder. Ze weet
wat zingen met je doet als je bijvoorbeeld astma
hebt. Ze heeft zelf een strategie bedacht en het gaat
boven verwachting, na een maand of vier merk je al
het verschil.
Ontspannings-, adem- en zangoefeningen zijn belangrijk.
Daarom is voor deze doelgroep gekozen: COPD,
Astma, Hyperventilatie en vanaf nu ook Longcovid.

De Duunpiepers repeteren iedere woensdagmiddag vanaf 1 september 2021 van 13.30-15.15 uur in
De Buureton, Beatrixlaan 43 1791 GA Den Burg.
Hebben wij u nieuwsgierig gemaakt en wilt u zich
aanmelden, dan kan dat bij Nelleke Schreur-Visser
tel. 06 12095784.
U bent van harte welkom.

• Bij COPD zijn de longen beschadigd. Ademen is

Nelleke Schreur

Musio: Muziekgroep
voor Ouderen
Misschien heeft u wel eens iets van ons gehoord.
Onze groep bestaat uit 8 personen, die 3 soorten
instrumenten bespelen, waaronder: sopraan-, alt-,
tenor-, en basblokfluit, 1 mandola en 2 gitaren.
We spelen de muziek vanaf de 16e eeuw tot en met
heden.

Wij repeteren iedere dinsdagmiddag vanaf
7 september 2021 van 14.00-16.00 uur in de
Buureton, Beatrixlaan 43 te Den Burg.

Het zou leuk zijn als we konden uitbreiden met nieuwe
muzikanten, wij verwelkomen u graag. Heeft u een
instrument in de kast liggen, dat u best weer eens zou
willen oppakken, dan is dit uw kans.

U kunt ook een keer vrijblijvend langskomen en
meeluisteren.
Voor info: Nelleke Schreur-Visser 06 12095784.
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Oproep
Het is misschien wel het meest bijzondere huis van
Den Hoorn: ‘t Walvisvaarders Huisje. Gebouwd halverwege de zestiende eeuw en, in tegenstelling tot veel
andere huizen, is er heel veel bewaard gebleven van
de oorspronkelijke details. Eeuwenlang benoemd
als loodshuisje en rond 2010 ontdekt als commandeurswoning van twee Texelse walvisvaarders:
Klaas Daalder en Simon Walig. Inmiddels is het pand
rijksmonument en wordt de particuliere woning
opengesteld voor publiek.

Zo zijn er heel veel vragen. Journalist Willem
Meuleman, sinds 2018 inwoner van Den Hoorn en
woonachtig in De Roeispaan, geeft rondleidingen in
‘t Walvisvaarders Huisje en verzamelt de verhalen van
het bijzondere pand. Hij gaat ze bundelen en vastleggen in een historisch document.
De verhalen van het huisje kunnen nu nog worden
verteld door mensen die Neeltje hebben gekend, die
weten hoe het huisje er vroeger uitzag, die weten wat
voor mensen het waren, die er woonden. Verhalen
die het waard zijn te worden verteld en vastgelegd.

Natuurlijk zijn de rondleidingen in ‘t Walvisvaarders
Huisje gestopt als gevolg van de coronapandemie.
Dat neemt niet weg dat er volop wordt toegewerkt
naar het moment dat iedereen in de zomerperiode
op maandagmiddag weer een kijkje kan nemen in het
huisje. En zich even kan wanen in de tijd van walvisvaarders, waarin mensen sliepen in kleine bedsteden,
zich warm hielden met bedpannen, water haalden uit
putten in de tuin en winterkost rookten in de schoorsteen van de op turf gestookte kachel.

Wil je helpen met het vastleggen van een uniek deel
van Den Hoorns geschiedenis?
Mail Willem mail via wetexel@kpnmail.nl
of gooi een briefje in de bus van Herenstraat 38
(schuin tegenover ‘t Walvisvaarders Huisje).

‘t Walvisvaarders Huisje heeft een prachtige geschiedenis. Het verhaal van de geschiedenis in nooit
compleet. Er zijn nog zoveel verhalen niet geschreven.
En die worden nu verzameld. Er zijn nog zoveel vragen.
Er zijn vast mensen in Den Hoorn of elders op Texel,
die deze verhalen kunnen vertellen. Mensen die nog
weten dat Neeltje Boon er nog woonde in de jaren
vijftig. Dat sommige kinderen bang voor haar waren.
Maar ook mensen die weten dat dezelfde Neeltje het
huisje aan de Herenstraat 49 verliet en dat het pand
in handen van de gemeente Texel kwam en enkele
jaren leegstond. Wie kan daarover vertellen of over
de andere bewoners als de families Kistemaker,
Daalder, Walig, Kok en Boon. Wie gooide ooit een ruit
in van het pand? En waarom? Wie heeft er nog een
eierdopje van Neeltje?

‘t Walvisvaarders Huisje

Buuretondiners
Eten, drinken, ontmoeten en bijkletsen. Dat zijn de
vaste ingrediënten van de maandelijkse Buuretondiners. Een team van vrijwilligers staat klaar om u met
veel plezier te bedienen.
Bij het ter perse gaan van dit blad waren de menu’s
nog niet bekend. De datums kunt u wel alvast op de
kalender zetten:

En natuurlijk worden de diners afgesloten met een
heerlijk kopje koffie of thee!
Aanvang diner: 17.30 uur. Kosten: € 12,50 per persoon
Locatie: De Buureton, Beatrixlaan 43 Den Burg
Iedereen is welkom, maar geef u wel even op uiterlijk
in de week vóór het diner
(tel. 312696 of mail welzijn@texelswelzijn.nl)

Dinsdag 19 oktober en dinsdag 16 november
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Huis verkopen?
Wij regelen de verkoop van uw woning voor een vaste
vergoeding van € 4.250,= (met ledenpas extra korting)
Inclusief alle werkzaamheden, een videopresentatie,
advertentie Texelse courant, plaatsing op Funda en BTW.

Senioren hypotheek?
Speciaal voor u: seniorenhypotheek met lage woonlasten.
Ook mogelijk als u alleen AOW ontvangt.
Kogerstraat 61, Den Burg

0222-315207

info@waaijeradvies.nl

www.waaijeradvies.nl

U bent welkom voor een afspraak!

TomTex

BOUW- EN TIMMERBEDRIJF

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

tel: 06 – 135 308 77
mail: info@tomtex.nl
www.tomtex.nl

IJsboerderij „Labora”
Ambachtelijk gemaakt schep-ijs

Zorg zoals u gewend bent,

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

afgestemd op uw wensen en gewoontes

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

www.ijsboerderijlabora.nl

Stap nu ook over!

Loodgietersbedrijf
Sanitair
Leidingen
Riolering

GA VAN GRIJS NAAR GROEN!

0222-314 939

06 83 54 66 29
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Dak
Zink
Koper

edwin.slik@gmail.com

Uitkijken geblazen
De Texelse fietspaden worden er niet veiliger op.
Nieuwe vervoersmiddelen rukken op, bestemd voor de
toeristen. Prachtig om met een elektrische scooter of
met een elektrische step Texel te bekijken, maar deze
scooters en steppen moeten natuurlijk wel bestuurd
worden en daar komt de veiligheid of beter gezegd de
onveiligheid om de hoek.
De meeste vakantiegangers zijn niet gewend met een
scooter of step de weg op te gaan en dat is te merken.
Slingerend, zeker met de step waar ook evenwicht
wordt gevraagd, gaat het over ’s Heeren wegen.
Vooral in groepsverband is het stoer om met een
scooter of Solex elkaar in te halen, zeker wanneer een
meisje achterop zit. Het opletten op het overige fietsverkeer schiet er dan bij in en dat is voor de fietser
geen fijn gegeven.

Overigens worden er geen Speedbikes verhuurd aan
vakantiegangers; zover ik weet. Het blijft ook opletten
bij kruispunten waar plotseling wordt gestopt om te
kijken waar men heen moet.
Ik kan me indenken dat het voor de verhuurders van
Solexen, elektrische scooters- en steppen een lucratieve zaak is. Ook dat het inschatten van de bekwaamheid van de huurders, wat betreft het omgaan met
voornoemde vervoersmiddelen, een moeilijk gegeven
is. Wellicht kan er aangegeven worden aan deze huurders dat er niet al te brede fietspaden op Texel zijn,
zodat extra voorzichtigheid geboden is
De fietsers zijn gewaarschuwd: pas goed op wanneer
een Solex, maar zeker wanneer een scooter of step
nadert! Een spiegel op de fiets, om het achteropkomend verkeer bijtijds te zien, is meer dan aanbevolen.

Ook de Speedbike is een niet te onderschatten gevaar
op de fietspaden. Met zo’n 45 kilometer per uur komen ze aangesneld. Wanneer ze van achteren komen
is dat schrikken als ze je met die snelheid passeren,
zeker omdat je ze niet hoort aankomen.

Henk Snijders

De Oudheidkamer zoekt nieuwe vrijwilligers
De vrijwilligers hebben uiteenlopende taken, afhankelijk van hun wensen, interesses en talenten. Zo
zijn er vrijwilligers die op een vast dagdeel als gastheer/-vrouw bezoekers ontvangen, terwijl anderen
zich wekelijks over de kruidentuin ontfermen. Om dit
te kunnen blijven doen, is er behoefte aan nieuwe
gastvrouwen/-heren. Het is niet noodzakelijk dat je
wekelijks beschikbaar bent; om de beurt een dagdeel
invullen kan ook, of invallen bij bijvoorbeeld ziekte.

De Oudheidkamer in Den Burg wordt volledig gerund
met en door vrijwilligers. Zij zijn de ambassadeurs van
het museum. Dankzij hen is het pittoreske, authentiek
ingerichte huis vijf dagen per week geopend voor bezoekers. In de vrijwilligersgroep van de Oudheidkamer
is ruimte ontstaan voor nieuwe mensen. Heb jij zin en
tijd om je in te zetten voor dit mooie Texelse erfgoed?

Gastvrouwen/-heren ontvangen bezoekers, verkopen
entreekaartjes en beantwoorden vragen. Zij doen dit
naar wens alleen of in een tweetal. Via regelmatige
werkoverleggen en periodieke thematische bijeenkomsten houden ze elkaar op de hoogte. Voor de
vrijwilligers is zowel het contact met de bezoekers als
onderling leuk en motiverend. Spreekt het jou aan om
deel uit te gaan maken van dit team? Voor een zorgvuldige inwerkperiode zal worden gezorgd.
Wie belangstelling heeft om vrijwilliger te worden
van de Oudheidkamer, kan contact opnemen met
Floortje Zijm via floortjezijm@texelsmuseum.nl
of 0222-317741. Zij is ook beschikbaar voor extra
informatie en vragen over de mogelijkheden.
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Johannes de Doper
Soldaten mogen niemand afpersen
of zich laten omkopen. Lucas vertelt ook als enige het verhaal van
de geboorte van Johannes; waarbij
Johannes aangeduid wordt als een
neef van Jezus. Heel opmerkelijk is
dat dit verhaal van Lucas eeuwen later in de Koran is terecht gekomen.
In de Koran is Johannes bekend onder de naam Yahya. Hij wordt in de
islam vereerd als een groot profeet.
Zijn hoofd zou bewaard zijn en ligt
in de grote moskee van Damascus,
waar het door tal van bedevaartgangers bezocht en vereerd wordt.

De katholieke kerk in Den Burg heeft
Johannes de Doper als patroonheilige. Ook mijn geboorteplaats
Wateringen heeft een Johannes de
Doperkerk, waarin ik ruim 70 jaar
geleden gedoopt ben. In Nederland
dragen nog meer dan 60 andere
kerken zijn naam. Je kunt de Doper
dus wel een populaire heilige noemen, maar wat weten we eigenlijk
van hem?
Johannes de Doper wordt in alle
vier evangelies genoemd, maar
zoals zo vaak vertellen ze geen eenduidig verhaal. De drie evangelies

van Marcus, Mattheus en Lucas beschrijven Johannes als de ascetische
profeet, die gekleed is in een mantel
van kamelenhaar en leeft van sprinkhanen en wilde honing. Zij vertellen
over de verkondiging van Johannes
aan de oevers van de Jordaan en
gaan nader in op de inhoud van
zijn verkondiging. Met name Lucas
noemt, met een aantal voorbeelden, wat Johannes verwacht van de
mensen die zich willen laten dopen.
Wie twee stel onderkleren heeft,
moet delen met wie er géén heeft.
Tollenaars mogen niet meer vorderen
dan wat opgedragen is.
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Johannes doopt Jezus
De evangelies van Marcus, Mattheus
en Lucas vertellen over de komst
van Jezus naar Johannes en zijn
wens zich door hem te laten dopen.
Volgens Mattheus en Lucas protesteert Johannes aanvankelijk. “Ik ben
niet goed genoeg om de riemen van
zijn sandalen los te maken. Ik zou
door u gedoopt moeten worden en
dan komt u naar mij”; waarna Jezus
aangeeft dat Johannes het toch maar
moet doen. Alle drie evangelies
geven vervolgens aan dat de doop
van Jezus, door onderdompeling in
de Jordaan, gepaard ging met een
interventie van God; die Jezus
aanwijst als zijn geliefde zoon. De
drie evangelies vertellen ook dat
Johannes de koning Herodes Antipas
bekritiseerde vanwege zijn overspel
met Herodias, de vrouw van zijn
broer. Herodes liet daarop Johannes
gevangen nemen, maar doodde
hem pas, toen tijdens een feest de
dochter van Herodias, als beloning
voor haar mooie dansen, het hoofd
van Johannes vroeg. Zij deed dit
op instigatie van haar moeder die
zich ernstig beledigd voelde door
de kritiek van Johannes. Het vierde
evangelie van Johannes geeft een
andere versie van het verhaal van.
In dit evangelie wordt Johannes opgevoerd als een getuige van Jezus.
Wanneer mensen Johannes vragen
wie hij nu eigenlijk is, antwoordt hij
dat hij geen profeet is, dat hij niet

Elia is en dat hij ook niet de Messias
is. Hij is slechts de stem die roept in
de woestijn: maak recht de weg van
de Heer. Wanneer hij vervolgens
Jezus op zich ziet afkomen, zegt
Johannes: “daar is het Lam Gods
dat wegneemt de zonden van de
wereld”. Hij getuigt dat hij, tijdens de
doop van Jezus, de Geest van God als
een duif op hem zag neerdalen.
Johannes verkondigt dan dat Jezus
waarlijk de zoon van God is. Jezus
gaat vervolgens zijn eigen weg, neemt
leerlingen van Johannes mee en
begint ook te dopen. Dit is de enige
keer dat over Jezus vermeld wordt
dat hij zelf doopte. Wanneer volgelingen van Johannes bij hem protesteren en aangeven dat iedereen naar
Jezus gaat, antwoordt Johannes dat
Jezus daartoe het recht heeft. Ik ben
de Messias niet, maar ik ben voor
hem uitgezonden.

Jezus en Johannes uiteen
Als we alle verhalen bij elkaar nemen,
wat weten we dan over Johannes
de Doper? Niet echt veel. We kunnen zonder meer concluderen dat
Johannes de Doper een historische
persoon is geweest, die veel indruk
moet hebben gemaakt. De kern van
zijn prediking was vrijwel gelijk aan
die van Jezus, namelijk: bekeert u,
want het koninkrijk van de hemel
is nabij. Net als Jezus, verwachtte

Johannes een spoedige interventie
van God in deze wereld; mogelijk
het einde van de bestaande wereld,
waarna God over ieder zijn oordeel
zal uitspreken. Met het oog op dat
oordeel riepen beide predikers op
tot een verandering van gedrag ter
navolging van Gods wetten. Deze
gedragsverandering dient met name
tot uitdrukking te komen in daden
van gerechtigheid. De overgeleverde
verhalen geven aan dat Johannes
ouder is dan Jezus en ook eerder is
begonnen met zijn prediking. Zoals
zoveel andere tijdgenoten heeft
Jezus zijn boodschap gehoord en is
wellicht zelfs een leerling geweest.
Het verhaal dat Jezus door Johannes
gedoopt is, wijst in deze richting. Het
wordt nergens expliciet vermeld,
maar op een gegeven moment moet
Jezus zich van Johannes afgewend
hebben om zijn eigen weg te gaan.
Op welke punten verwijdering is
ontstaan, is onbekend. Dat er verwijdering is geweest, dat er misschien
zelfs sprake was van onenigheid en
concurrentie, blijkt uit de vragen en
twijfels van volgelingen. In de beeldvorming die rond Jezus is ontstaan,
is Johannes geleidelijk ondergeschikt
gemaakt aan Jezus. Hij veranderde
van een zelfstandige prediker in
een voorloper van Jezus, zelfs een
familielid, wiens roeping was de
komst van Jezus voor te bereiden.
Hoewel de evangelies de eigenheid
van Johannes de Doper te weinig
recht doen, erkennen zij wel de
grootsheid van de ascetische profeet, die als tijdgenoot van Jezus
geleidelijk in zijn schaduw terecht
gekomen is.
De Mandaeërs
De grootsheid van Johannes de
Doper wordt ook zichtbaar in het
gegeven dat hij tot op vandaag
volgelingen heeft. In Irak leeft van
oudsher een kleine religieuze groepering, die aangeduid wordt als
de Mandaeërs. Deze naam is afgeleid van het Mandaeïsche woord
‘menda’ dat kennis betekent in

15

de betekenis ‘kennis van God’. De
Mandaeërs staan bekend als volgelingen van Johannes de Doper. Het
is een kleine groepering met minder
dan 100.000 aanhangers. Zij leefden een anoniem bestaan aan de
moerassige oevers van de Eufraat
en de Tigris in het zuiden van Irak
ongeveer van Basra tot Bagdad.
Etnisch maken zij deel uit van de
zogenaamde
MoerasArabieren.
Onder Saddam Hoessein werden
zij min of meer gedoogd; maar in
de burgeroorlog die ontstond na de
inval van de Amerikanen, werden zij
door radicale moslims steeds meer
vervolgd. Veel Mandaeërs vluchtten
naar Syrië, Turkije en verder naar
Europa. Veel anderen werden gedood. Door deze vervolging ontstond er meer aandacht voor de
Mandaeërs en hun benarde positie.
Naar schatting leven in Irak momenteel nog maar enkele duizenden
Mandaeërs. Deze Mandaeërs vormen een oude religieuze stroming
met een geschiedenis die teruggaat
tot de tijd van Jezus. Omdat de volgelingen van Johannes altijd een kleine
minderheid zijn geweest, is het des
te opmerkelijker dat zij zijn blijven
bestaan tot op de dag van vandaag.
De Mandaeïsche religie heeft de
doop door onderdompeling altijd
vastgehouden en gepraktiseerd. Dat
gebeurt vooral in hun religieus centrum in Bagdad op de westoever van
de Tigris, maar het kan ook op andere plaatsen gebeuren. Daarnaast is
er veel aandacht voor het vasten, het
gebed en het geven van aalmoezen.
De Mandaeërs erkennen een aantal
Bijbelse profeten, waaronder Adam,
Abel, Noach en bovenal Johannes.
Hun belangrijkste heilige boek is
de Ginza Raba dat De Grote Schat
betekent. Het staat ook bekend als
het Boek van Adam. In dit boek zijn
ook uitspraken van Johannes de
Doper opgenomen. Het boek bevat
verhalen, gebeden en uitspraken
die aanvankelijk mondeling werden
doorgegeven, maar uiterlijk in de

zesde of zevende eeuw na Christus
op schrift werden gesteld. De gehanteerde taal was het Mandaeïsch,
een taal die verwant is aan het oude
Aramees dat ook Jezus sprak. Jezus
is in de ogen van de Mandaeërs een
valse profeet die zich verwijderd had
van de leer van Johannes.
Flavius Josephus
Dat Johannes de Doper een belangrijk historisch persoon is geweest,
bewijst ook zijn vermelding door
de Joodse geschiedschrijver Flavius
Josephus, die in zijn boek over de
geschiedenis van de joden, uit de
tweede helft van de eerste eeuw
meer woorden aan Johannes besteedt dan aan Jezus. “Johannes was
een goede man. Hij riep de Joden op
deugdzaam te leven, tegenover elkaar gerechtigheid te betrachten, en
eerbied tegenover God, en zich door

hem te laten dopen. Het eerste dient
vooraf te gaan aan het tweede, want
alleen dan was het dopen welgevallig
in de ogen van God. De doop diende
niet tot vrijstelling van zonden, maar
was een manier om het lichaam ritueel te reinigen, nadat ze daaraan voorafgaande hun ziel al gereinigd hadden
door te leven in gerechtigheid. Toen
de mensen massaal toestroomden
en ze, door naar zijn woorden te
luisteren, bovenmate opgewonden
werden, werd Herodes bang. Hij
vreesde dat iemand, die over zoveel overredingskracht beschikte,
de mensen wel eens tot opstand
zou kunnen oproepen. Het leek er
namelijk op dat ze in alles zijn raad
volgden. Herodes vond het beter
om, voordat er revolutie en ellende
van zou komen, zelf het initiatief te
nemen en Johannes te doden. Dus
werd hij opgepakt, naar het fort

Machaerus (in Perea, een gebied in
het zuiden van het huidige Israël,
overgebracht en daar gedood”. Dit is
belangrijke informatie uit een bron
van buiten de Bijbel, die in grote
lijnen overeenkomt met het verhaal dat de evangelies vertellen en
die hiermee ook een bevestiging
hiervan geeft. Ook het feit dat de
volgelingen van Johannes zijn naam
en ritueel hebben weten vast te
houden tot in onze dagen, getuigt
van de grote kracht die van Johannes
moet zijn uitgegaan. Waar Jezus uitgroeide tot het boegbeeld van het
Nieuwe Testament, is Johannes de
Doper de laatste van de grote oudtestamentische profeten. Als zodanig
wordt hij terecht herdacht op de
kerkelijke kalender op 24 juni en in
de vele kerken die zijn naam dragen.
Kees Dekkers

Samen fietsen
Donderdag 29 juli was een dag met
veel wind. Er werd windkracht 6
opgegeven, dat bleek dan ook wel
te kloppen. Het weerbericht ging
er wel van uit dat het droog zou
blijven. Ondanks alle mogelijke
ongemakken kwamen er dertien
fietsers bij elkaar om de wind te
trotseren.
Door het oude land via het Waterweggetje naar Ceres. Daar begon
het pas goed, want om over de dijk
te gaan rijden richting ’t Horntje
moesten we pal tegen wind in.
Halverwege even gestopt om te
vertellen dat, als er witte schuimkoppen op de golven waren, dat dat
door de oude visserslui een dikke
bries werd genoemd. Nou, en dat
was goed te zien. Over de haven gereden – de boot was net de haven uit
– konden we rechtdoor rijden naar
het vernieuwde passagiersonder-

komen van de TESO om daar een
kijkje te nemen en een ijsje te eten.
Er was maar één juffrouw achter
de balie en er stonden veel mensen
voor ons. Dat werd wachten op niks
af. We reden dus maar door naar
Den Hoorn en parkeerden onze
fietsen bij “De Hoeksteen” voor de
koffie. De afspraak die we gemaakt
hadden was een goeie, want de
koffie was net klaar. We moesten
wel buiten zitten, uit de wind. De
mannen hadden de tafels en stoelen
vóór het gebouw gezet, lekker in
de luwte.
Koffie met Hoornder Ring, dat gaat
er wel in! Daarna was de keuze om
een rondleiding te doen in het kerkje, of naar de Hoornder donderdag
markt te gaan, die tegenover de
kerk op het land van Lap gehouden
werd. Dat we daarna, bijna zonder
trappen, naar Den Burg geblazen
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werden leverde een heel tevreden
gevoel op bij de fietsers.
De volgende tocht zal plaatsvinden op
de laatste donderdag van augustus:
dat is de 26ste! Iedereen die mee wil
is welkom.
Simon Dros
Dirk Lap

Een rebelse haan
Een aantal jaren terug was er getimmer en gezaag bij
de buren. Het bleek de buurman, mijn zwager, te zijn
die een kippenhok aan het bouwen was. Het werd
een prachtig hok, bijna een bungalow voor de kippen
en de haan die intrek zouden nemen in dit prachtige
onderkomen. Je kon er net niet rechtop in staan.
Zoiets wilde ik ook wel en mijn zwager haalde het
gereedschap uit de schuur om een identiek bouwwerk te realiseren. De keus viel op Noord-Hollandse
blauwe krielen, je woont tenslotte niet voor niets in
onze mooie provincie.
Zo arriveerden er acht hennen en twee hanen in het
dorp Oosterend. De aanschaf werd verdeeld, ieder vier
krielhennen en één haantje
Het prachtige stel werd voor ons gezin een lust voor het
oog en de eieren waren niet te versmaden. Gelukkig
kwam daar nog bij dat ons haantje niet vroeg uit de
veren kwam en de buurt daardoor bespaard bleef van
hanengekraai.
Een idyllisch gegeven zou men zeggen, maar dat bleek
helaas niet waar te zijn. Het haantje viel mij aan zodra ik
in het hok kwam om de eieren op te halen.
Dat ergerde mij in hoge mate en die ergernis vond zijn
hoogtepunt of beter gezegd zijn dieptepunt tijdens een
gezellig etentje met vrienden toen ik besloot nog wat
eieren ‘te oogsten’.

De volgende dag heb ik dokter Barnard opgebeld met
de mededeling dat ik nauwelijks mijn bed meer uit kon
komen vanwege rugklachten en de aanleiding daartoe.
‘God straft onmiddellijk’ was de komische reactie van
Leo Barnard.
Ik besloot dat het zo niet langer meer kon wat betreft
het houden van kippen, de lol was er volledig af. De
kippen verhuisden naar de buurman en het haantje
werd geslacht.
Maar voor de tweede keer had het haantje me te
pakken, want bij het snijden van het vlees sneed ik
in mijn vinger omdat het vlees zo taai was dat er niet
doorheen te komen was.

Weer kwam het haantje op mij af en in mijn boosheid
haalde ik met mijn rechterbeen uit om hem te raken.
Het haantje sprong bijtijds opzij maar door de trap in
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Duiken in een warm bassin van herinneringen
Als bestuur van de Seniorenvereniging Texel is het al jaren
regel dat men voor de zomervakantie al bezig gaat met de
kerstviering van datzelfde jaar.
Uitgangspunt daarbij is: op welke
locatie is het mogelijk om ruim
honderd mensen op verantwoorde
wijze een sfeervolle kerstviering
te bieden. Wat daarbij allemaal
komt kijken is nogal wat.
Hoe anders begon het?
Ingepraat door een vrijwilliger van
het eerste uur, weet ik inmiddels
dat het allemaal begon in “het
oude St. Jan” in het jaar des Heren
1980. Daar werd bedacht door een
tiental vrijwilligers, dat het voor
de oudere medemens met weinig
sociale contacten, erg leuk zou
zijn om een kerstviering te organiseren. Ze bereidden zelf een grote
pan soep. Verder was er brood met
kroket en vleeswaren. Een geestelijke
luisterde de maaltijd op met een
korte voordracht. Ook deed meteen
al het kerstverhaal haar intrede. Het
concept oogstte zoveel succes, dat
het jaarlijks herhaald werd. Na een
aantal jaren verplaatste het zich
naar de kantine van de LTS. Daar
werden naast de “vrijwilligerssoep”
verschillende salades aangeboden.
De viering werd steeds populairder
en het aantal deelnemers groeide.
Het aantal vrijwilligers dat zich ervoor
inzette groeide naar 15.
Toen de meeste seniorenverenigingen op Texel als organisatie aangesloten waren bij de ANBO, was er
voor de kerstviering relatief weinig
geld gereserveerd. Veel contributiegelden gingen naar het landelijk
hoofdkantoor van de ANBO. De
kosten voor ons Texelaars waren
beduidend meer dan de baten.
Toch lukte het toen om, ondanks de
geringe financiële middelen, ieder
jaar weer de kerstviering tot een
succes te maken. Inmiddels met zo’n
dertigtal vrijwilligers. Waar hadden
we toch al die vrijwilligers voor nodig?

De locaties, die we afhuurden of
soms belangeloos aangeboden
kregen, moesten volledig worden
omgetoverd tot een sfeervolle
ruimte met voldoende tafels en
zitplaatsen. Dit alles voor inmiddels
meer dan honderd deelnemers. De
entree moest uitnodigend zijn, kapstokken moesten van elders worden
aangevoerd om voldoende jassen
te kunnen dragen. Een volledig
assortiment aan glazen, schalen en
borden in diverse formaten moest
uit de berging worden gehaald en op
de plaats delict naar de keuken met
afwasmachine worden gesjouwd.
Vrijwilligers afwasspecialisten gingen
meteen aan de slag om alle stof van
de opslag af te wassen. Thuis was
een groepje vrijwilligers bezig met
het maken van kerststukjes, die de
tafels moesten gaan sieren. De aankleding van de zaal, tafels, en niet
te vergeten de kerstboom, hoorden
tot hun takenpakket. Natuurlijk
werden daar vele vrijwilligers aan
toegevoegd. Een menukaartje
moest ontworpen worden, gedrukt
en op tafel komen te liggen naast
ieder bord. De geluidsinstallatie
moest aangelegd, uitgetest, muziek
moest van tevoren worden uitgekozen en opgenomen. Vaak werd een
life muziekgroep uitgenodigd. Voor
het uitkiezen en brengen van het
kerstverhaal hadden we onze vaste
vrijwilliger, die daar keigoed in was.
In de keuken was een kleine groep
vrijwilligers bezig om verdere voorbereidingen te treffen voor het bereiden en uitserveer klaar maken
van de gerechten. Simpel, zou je zo
op het eerste oog zeggen. Vergeet
het maar.
Alles begon met een kleine groep
vrijwilligers met culinaire interesse.
Zij kwamen bij elkaar om ideeën
uit te wisselen over de te verkiezen
recepten. Een wijntje daarbij verhoogde de creativiteit en de feestvreugde. Maar er gold een criterium,
te weten: “Een menu, waarvoor
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gekozen wordt, moet wel grotendeels ter plekke bereid kunnen
worden of verantwoord kunnen
worden aangevoerd”. Dan volgt de
fase waarin gekozen moet worden
voor leveranciers en wie regelt
wat met wie en liefst gratis of voor
een klein prijsje. De bereiding van
al het verkozene was alweer een
organisatie op zich.
Ik herinner mij de verhalen van de
vrijwilliger die thuis op het fornuis
sloten appelmoes maakte. Meer
dan we op konden. (En dat was
maar goed ook gezien het vervolg
van dit verhaal). Of er wel een paar
mensen konden komen helpen
appels schillen. Een ander maakte thuis voorbereidingen voor een
soep of saus en tijdens het pureren
veranderde de keuken van kleur.
Net even te veel enthousiasme.
In de grote keuken op locatie schilde een keukengroep kilo’s aardappels weg. Groente werd schoongeboend, gewassen en soms alvast
gekookt. Sla gewassen en droog
geslingerd. Er waren altijd hotelpannen aanwezig en wij vroegen
iemand, die daarmee ervaring had
leiding te geven aan het proces.
Koken in die grote hoeveelheden is
een vak apart.
Als de dag daar was dat uitvoering
moest worden gegeven aan wat lang
tevoren al bedacht was, dan gierde
de adrenaline door onze lijven. De
ochtend werd nog hard gewerkt
aan van alles. Rond het middaguur
gingen de meesten naar huis, om
rond 15.00 uur chique gekleed in
rood en zwart weer op hun post te
zijn. Om 16.00u ging de zaal open
en natuurlijk kwamen de eerste
gasten om 15.30u. De vrijwilligers
die “de ontvangst” deden moesten
daar coulant mee omgaan, maar
een Glühwijntje hoorde daar nog
niet bij. Dat werd pas later in de
volle zaal rondgebracht door de
groep vrijwilligers die in de bediening werkten. Zij moesten op tijd in
de buurt van de keuken klaar staan

om de gerechten uit te serveren. Op
het betreden van de keuken stond
nog net niet de doodstraf. De bediening werkte in koppels en kregen
een hoeveelheid tafels toegewezen
waar ze verantwoordelijk voor waren.
De beste lopers kregen de verste
tafels. De drankjes werden door
andere vrijwilligers ingeschonken.
De afstemming was heel belangrijk
en hiervoor was 1 persoon verantwoordelijk (de coördinator) die het
sein van opdienen en afruimen gaf.
Dit in nauwe samenspraak met de
keuken. De afwasploeg beulde zichzelf en de machine af om op tijd de
bordjes van het voorgerecht weer
klaar te hebben voor het nagerecht.
U zult zich afvragen of er nooit eens
iets misging. Ach natuurlijk.
Soms kwamen we er op tijd achter
wat misging. Zoals een enorme pan
soep in korte tijd warm maken op
een elektrische kookplaat. Dat lukt
niet. Hals over kop werd ergens een
gasfles en industriebrander vandaan gehaald. Poeh...net op tijd.
En dan was er nog dat telefoontje
van een cateraar, dat de Paté niet
geleverd was. Daar stopte het.
Maar het stond wel op de menukaart. Het moest en zou er komen
al was het van de Zeeuwse eilanden,
Paté en Overflakkee of zoiets. We
werden net op tijd uit de brand

geholpen door een aantal Texelse
vakslagers. Die bediening is een
hoofdstuk apart. Die bestaat uit een
flink aantal “ego’tjes” dat weliswaar
goed geïnstrueerd, toch tijdens
de uitvoering dingen anders gaan
doen. Praktischer, vinden zij op dat
moment.
Chaos en een verontwaardigde
coördinator tot gevolg.
En dan nog de ongelukjes.
Zelf struikelde ik met een dienblad
vol schalen appelmoes over een
doos die onder een biljart vandaan
getrokken was en niet teruggeschoven. De klap was enorm. Men moet
dat in de zaal gehoord hebben boven
de muziek uit. Veel breuk en een giga
plas appelmoes op de looproute.
Terwijl een vrijwilliger met een
wisser het pad weer begaanbaar
maakte, werd ik door een keukendame afgepoetst en daarna ging het
werk (met zere knie) gewoon door.
Dan is er altijd nog die kleine misrekening waardoor een nagerecht,
met de kunst van het weglaten,
toch verantwoord gepresenteerd
kan worden.
Tot slot: als na het traditiegetrouw
zingen van het “Ere zij God” en de
koffie met een neutje, om 19.00
uur alle gasten vertrokken zijn en
de meeste vaat alweer afgewas-
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sen en ingepakt klaarstaat, dan is
het moment daar van het “restjesdiner” voor alle vrijwilligers. In een
sfeer van euforie vierden we menig
keer, gezeten aan een lange tafel en
bediend door de “die hards”, ons
succes. Wat werd er veel gelachen
tijdens deze feestelijke nazit, tijdens
de voorbereidingsbijeenkomsten,
tijdens de uitvoering en bij het opruimen daags daarna. Bijna nooit
hebben we kritiek gekregen en als
die er was, dan was het duidelijk
uit welke hoek die kwam. Een lid
dat culinair bereide rode bietjes
rekende tot de armoedegroente of
iets van dien aard. Een verhuurder
van de ruimte die achteraf nog wat
punaises had ontdekt in de lambrisering. Dan dachten wij: “Poets ze
op en leg ze in je prijzenkast”. Kaartje
erbij van de Seniorenvereniging
Texel en klaar.
Menig kerstdiner is op deze wijze
succesvol verlopen dankzij al die
jaren inzet van de vrijwilligers.
Onze vrijwilligerstoekomst gaat er
anders uitzien. Sinds de Seniorenvereniging Texel is opgericht in 2015
en we ons losgemaakt hebben van
de ANBO is er meer geld beschikbaar om een kerstfeest te kunnen
financieren.
We hebben al eerder cateraars kunnen inschakelen. Niet altijd even
succesvol, maar toch. Dat gaat in
de toekomst standaard gebeuren.
De uitvoering wordt vrijwel volledig
uit handen gegeven. Dat is enerzijds
jammer, maar ook goed. Onze vrijwilligers zijn inmiddels veelal hoogbejaard.
Wij hebben onze sporen verdiend
al die jaren en mogen voortaan
aanschuiven aan het diner bij de
andere leden en bestuursleden van
onze vereniging en... ons heerlijk
laten verwennen.
Uiteraard tegen betaling van de eigen
bijdrage.
André van Gent, Vicesecretaris
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Texels Welzijn - Jaarverslag 2020
Nu, in 2021, gloort er gelukkig weer perspectief.
Voorzichtig aan kunnen we weer wat meer. Ook Texels
Welzijn start weer activiteiten. En we hopen dat we dit
najaar ons samenleven weer volop mogen oppakken.
Inclusief weer veel gezellige ontmoetingen, mooie
samenwerkingen en warme omarmingen.

Het jaarverslag van Texels Welzijn is ook dit jaar
weer in een overzichtelijk en kleurrijk jasje gestoken.
Hieronder treft u de verkorte versie aan met daarin
enkele highlights. Het volledige jaarverslag 2020 kunt
u lezen op www.texelswelzijn.nl.
Veerkracht en perspectief!
Het coronavirus heeft in 2020 een onverwacht grote
invloed op ons leven en welzijn gekregen.
Dit geldt voor elke Texelaar op zijn of haar manier. Maar
voor sommige groepen meer dan andere:
• Voor de mensen die toch al kwetsbaar zijn en hun
naasten, waaronder de mantelzorgers
• Voor ondernemers en winkeliers die noodgedwongen
hun zaken moesten sluiten, en voor mensen die hun
werk kwijtraakten
• Voor kinderen en jongeren die hun levens overhoopgehaald zagen

Wij blijven ons inzetten voor de mogelijkheden voor
een goed leven en maatschappelijke deelname van
alle inwoners van Texel. In het bijzonder de meer
kwetsbaren onder ons en/of mensen met mindere
kansen. Perspectief is ook daarbij een sleutelwoord.
Want onze wensen geven ons wil, onze dromen inspiratie, en onze hoop zin en betekenis.
Voor ons was 2020 tevens het jaar dat directeur
Brigitte Hollands afscheid nam van Texels Welzijn.
Ook dat heeft door Corona helaas niet de aandacht gekregen die zij verdiende, met haar grote inzet voor het
welzijnswerk op Texel gedurende de afgelopen elf jaar.
Namens het team en het bestuur van Texels Welzijn
willen we haar daarvoor nogmaals hartelijk danken.

Vanuit Texels Welzijn hebben we hier natuurlijk volop
mee te maken gehad. Veel van onze gewoonlijke activiteiten kwamen met de corona-golven stil te liggen.
Andere namen juist toe. En we zijn meteen overgeschakeld op persoonlijk contact met onze meest kwetsbare
cliënten.

Texels Welzijn verstaat de kunst van het verbinden. Het
verbinden van vitaliteit en kwetsbaarheid, van zelfredzaamheid en samenredzaamheid. Met alle Texelaars
maken we het samenleven de moeite waard!

We hebben daarbij veel samenwerking en aanpassingsvermogen gezien. Bij individuele inwoners van Texel; in
gezamenlijke activiteiten van Texelaars om anderen te
helpen; en in de samenwerking met onze partners. We
mogen trots zijn op de veerkracht van Texel!

Tafeltje Dekje
Trijnie Daalder (rijder Tafeltje Dekje) met Theo Kempers
(kok Gollards): “De rijders van Tafeltje Dekje vervullen
een dankbare en belangrijke rol.”
In dit jaar van de pandemie heeft het bezorgen van
de Tafeltje Dekje maaltijden extra inzet gevraagd van
de rijders. Zij hebben met zorg het hele jaar rond de
deelnemers voorzien van maaltijden. De maaltijddozen
werden tot aan de buitendeur gebracht, waarbij het
sociale contactmoment (op afstand) zo goed mogelijk
bleef behouden. Onder andere door de lockdown en de
tijdelijke sluiting van dagbesteding zijn ten opzichte van
2019 ruim 5000 maaltijden meer aan huis bezorgd.
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Sociale vaardigheidstraining

Activiteiten in De Buureton

Deelnemers training: “Sociale vaardigheden zijn niet zo
gemakkelijk en vanzelfsprekend.”

Harm de Vries en Jack Bruin: “Het biljarten en de gezellige
contacten hebben we echt wel gemist.”

De maatschappelijke werkers van Texels Welzijn hebben
Bij De Bolder in kleine groepjes een sociale vaardigheidstraining gegeven. De training helpt om beter en
makkelijker met anderen te kunnen communiceren. Zoals
een praatje maken, luisteren, iets bespreken of opkomen
voor je mening. De cursisten kunnen de vaardigheden
in verschillende situaties gebruiken en daarmee hun
zelfredzaamheid vergroten. Tijdens de bijeenkomsten
valt er ook veel te leren met en van elkaar.

Biljarten is een van de vaste activiteiten in De Buureton.
Bij de tijdelijke verruiming van de coronamaatregelen
benutten we de mogelijkheden om activiteiten weer
op te starten. Vier personen per dagdeel konden hun
hobby weer oppikken. Ook andere activiteiten vonden
op aangepaste wijze tijdelijk weer plaats: sjoelen,
line-dance, koersbal, vergaderingen, en gesprekken in
‘kleinere kring’ op de open-inloop in diverse dorpen.

Voedselbank
Deelnemer: “Door de Voedselbank kan ik weer gezonde
producten eten, verse groenten en fruit.”
Een aanmelding voor de voedselbank gaat via maatschappelijk werk van Texels Welzijn. Zij toetsen of de
aanvrager voldoet aan de criteria. Het gaat om mensen
die langdurig zonder werk zitten of failliet zijn gegaan.
En om inwoners die door een samenloop van omstandigheden in de problemen komen. Door het coronavirus
is het aantal mensen dat (tijdelijk) gebruik maakt van
de Voedselbank gestegen.

Foto’s: Edwin Boering
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Vrijwilligers voor Coronahulp

Stage sociaal werk bij Texels Welzijn

Ed Lammers en mevrouw Jongejan: “Aandacht voor
elkaar, daar doe ik het voor.”

Indy Esselman: “Aangepast praktijkervaring opdoen
heeft me veel gebracht.”

In de lockdown-perioden hebben tientallen Texelaars
zich aangemeld om iets voor een ander te betekenen.
Door samen te werken met Coronahulp Texel zijn vraag
en aanbod van hulp samengebracht. Inwoners hebben elkaar geholpen met bijvoorbeeld boodschappen
doen, digitale hulp geboden met studie en taalles. En
we hebben veel telefonische contacten gelegd om de
eenzaamheid te doorbreken.

“Tijdens Corona een stageplek vinden voor m’n opleiding Sociaal werk leek bijna onmogelijk. Daarom ben
ik blij dat ik de kans kreeg bij Texels Welzijn. Ik heb het
allemaal als heel leerzaam ervaren: gesprekken met
ouderen, kleine ontmoetingsbijeenkomsten organiseren, spelletjes-activiteiten verzinnen. Het was leuk om
te ervaren dat dit gewaardeerd werd. Deze stage heeft
me laten zien dat je ook in een tijd met beperkingen
heel veel kunt betekenen voor mensen”.

De Texelse Apotheek
Weverstraat 95, 1791 AC Den Burg

T (0222) 312112

Laat u door ons
uit het zonnetje zetten

HAIRSTYLING
YVONNE
Beatrixlaan 29
Den Burg

www.detexelseapotheek.nl

0222-314073
06-12276261

Robbepad 11 - Oosterend - Tel. 0222-365440
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Waddeneilanden in de spotlights
Het wil nog niet zo vlotten met de formatie in Den Haag. Rechts wil niet
te veel links en links wil niet te veel rechts in het nieuwe kabinet. Het
helpt ook niet dat de zetels zijn verdeeld over maar liefst 18 partijen.
Dat zijn 5 partijen meer dan bij de verkiezingen daarvóór. We zullen
dus nog even geduld moeten hebben, maar verder draait de politieke
wereld gewoon door.

Er worden beslissingen genomen,
over de jeugdzorg, vaccinaties, klimaatadaptatie, corona, stikstof,
enzovoort, enzovoort. We hebben
zoals elk jaar Prinsjesdag en de
Tweede Kamer vergadert en brengt
werkbezoeken.
Zo brachten bijvoorbeeld een aantal Tweede Kamerleden onlangs
een werkbezoek aan de Waddeneilanden. Tijdens zo’n werkbezoek
krijgen de Kamerleden informatie
over de waddenproblematiek. Denk
aan een goede bereikbaarheid, de
veerboten, openbaar vervoer, de
energietransitie, de woningnood,
en het organiseren van goede zorg
en onderwijs op elk van de eilanden.
Vraagstukken die landelijk ook spelen maar die op een eiland net wat
lastiger zijn in te vullen. Altijd goed
om politici daarin mee te nemen.
Uiteraard wilde ik graag weten wie
de Kamerleden zijn die zich voor het
werkbezoek hadden opgegeven. Je
weet maar nooit of je een ingang in
Den Haag nodig hebt. De grootste
landelijke partij, de VVD, is goed
vertegenwoordigd met maar liefst
vier Kamerleden. Verder zijn de
PvdA, D66, Forum voor Democratie
en JA21 er met één kamerlid en
zijn de éénmansfracties Lianne den
Haan en Caroline van der Plas van de

BoerenBurger-Beweging aanwezig.
Wat een interessant gezelschap!
Vooral de laatste twee dames hebben mijn aandacht. Over beiden is
veel te vertellen.
Lianne den Haan kent u misschien
nog wel als directeur van de landelijke ANBO. Dat was geen beste tijd
voor de ANBO. Onder haar bewind
ging de ANBO van ruim 180.000
leden naar zo’n 75.000 leden. Dat
had o.a. te maken met het feit
dat Mevrouw Den Haan vond dat
alle activiteiten centraal moesten
worden aangestuurd vanuit het
ANBO-hoofdkantoor. Alle lokale
afdelingen, waaronder toenmalig
ANBO Texel, waren verplicht het
geld van de leden bij ANBO op de
rekening te houden. Ze bevroor al
deze tegoeden en bracht het geld
op een rekening onder beheer van
het hoofdkantoor. Dat geld waren
we dus kwijt, zonder pardon. Deze
actie leverde haar de bijnaam
mevrouw Poetin op. Het leidde
tot een afsplitsing van een groot
aantal ANBO-afdelingen die verder
gingen als seniorenvereniging. Ook
had Den Haan namens ANBO ingestemd met het pensioenakkoord,
terwijl de achterban van 50Plus fel
tegen dit akkoord was. Groot was
dan ook mijn verbazing dat 50Plus
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haar als lijsttrekker vroeg. 50Plus
was al langere tijd instabiel door
interne ruzies en met de nogal omstreden Den Haan als lijsttrekker,
lag het nogal voor de hand dat de
partij de verkiezingen zou verliezen.
Triest om dan die éne zetel die nog
behouden werd, aan deze mevrouw
kwijt te raken. Ben erg benieuwd
naar de indruk die ze op me maakt
tijdens het werkbezoek.
Van de toch minder populaire Den
Haan naar BoerenBurgerBeweging,
Caroline van der Plas. Tot nu toe
is ze een successtory. Ze is vorige
maand uitgeroepen tot het meest
waardevolle kamerlid volgens de
Nationale Politieke Index. Er wordt
dan gekeken naar de aanwezigheid
bij debatten, ingediende moties,
aantal werkbezoeken, zichtbaarheid
in de media. Nou, dat laatste zit wel
goed. Je kunt geen programma opzetten of ze zit erin. Ze is dan ook
van oorsprong journaliste en heeft
de naam een neus voor nieuws te
hebben. Lientje heeft een antenne voor datgene wat de mensen
bezighoudt. Dat lijkt me een hele
goede eigenschap voor de politiek.
Ze is nogal direct en ook dat is iets
wat mensen kunnen waarderen in
een politica. Verder valt ze op door
haar stoere uiterlijk met dat leren
jasje. Zou me niet verbazen als de
make-over van Ploumen door haar
geïnspireerd is. Ook naar Caroline
ben ik erg benieuwd.
Politiek blijft mensenwerk. De partij
filosofie is belangrijk maar het gaat
vooral om het vertrouwen dat we
hebben in onze volksvertegenwoordigers. Wij stemmen op de persoon
die we de kans willen geven om het
waar te maken. Ik ben benieuwd
hoe de dames het gaan doen de
komende vier jaar. En wat ze van de
Waddeneilanden meenemen naar
Den Haag. De tijd zal het leren!
Hennie Huisman,
Waddenwethouder
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Groen licht voor ‘Odense Initiatief Texel’
Ontmoetingsplek in Den Burg voor
mensen met geheugenproblemen,
beginnende dementie en niet-aangeboren-hersenletsel
Vanaf mei 2020 is er een oriëntatie
gestart om te polsen of een Odensehuis voor Texel van toegevoegde
waarde zou kunnen zijn. Er zijn veel
gesprekken gevoerd met belanghebbenden en er is gaandeweg een
ontwikkelplan ontstaan.
Het Odense Initiatief is geïnspireerd
op de landelijke Vereniging van
Odensehuizen, maar aangepast op
de Texelse situatie.
Eind juli 2021 is door de gemeente
Texel het besluit genomen om het
project voor anderhalf jaar financieel te ondersteunen. Het Odenseinitiatief heeft organisatorisch onderdak gevonden bij Texels Welzijn.
Wat is het Odense Initiatief?
De inzet is een ontmoetingsplek
voor en door mensen met geheugenproblemen, en/of beginnende
dementie, Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), -of een vermoeden
daarvan-; samen met hun mantelzorgers, familie en vrienden. We hebben
hiervoor een geschikte locatie in Den
Burg gevonden bij de Kinderboerderij
Texel. Het initiatief is geïnspireerd
op de werkwijze van Odensehuizen
in Nederland en heeft een preventief karakter. We willen deelnemers
hiermee een ontmoetingsmogelijkheid bieden en voorkomen dat
zelfstandig wonende mensen en
hun mantelzorgers in een isolement
komen.
We starten het Odense-initiatief
met één middag per week.
Afhankelijk van de behoefte, later
uit te breiden naar twee of meer
dagdelen. Mensen die vragen of
zorgen hebben over hun geheugen
of aandoening, kunnen terecht
voor informatie en advies. Ook is er
de mogelijkheid om mee te doen
aan een gezamenlijke lunch en/of
activiteiten.

Er is géén kant en klaar aanbod.
Het idee is, dat op initiatief van bezoekers, een activiteit of voorlichting kan worden georganiseerd. Zo
wordt er geleidelijk een programma
opgebouwd, waar mensen aan kunnen deelnemen; niets moet, maar
er kan veel. De bedoeling is dat bezoekers zelf naar de Kinderboerderij
komen en daar zelf bepalen hoelang ze willen blijven en wat ze wel
of niet willen doen .
Het Odense Initiatief Texel is een
vrijwilligersproject. De coördinatie
wordt vooralsnog gezamenlijk ingevuld door Liesbeth Rijk en Simone
Ouwehand, met Liesbeth als eerste
aanspreekpunt.
Niet pluis gevoel
Uit ervaring is bekend dat de fase
vóór de diagnose dementie of NAH
een belastende periode is. Zowel
voor de mensen zelf als voor hun
naasten, familie en vrienden. Men
wordt geconfronteerd met een
enorme inbreuk op het leven. Soms
krijgt men te maken met spanningen
binnen de relatie of het gezin. Er is
een gevoel van uitzichtloosheid, en
een sociaal isolement ligt op de loer.
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Hierin kan het Odense Initiatief perspectief bieden, mensen ondersteunen, adviseren, en/of verwijzen. Het
is een plek waar mensen elkaar ontmoeten en samen activiteiten kunnen ondernemen. Vrij toegankelijk,
zonder diagnose of indicatie. Dat is
prettig, want je kunt zelf uitmaken
wanneer je komt en wat je wilt doen.
Het verschil met een dagbesteding is,
dat mantelzorgers altijd welkom zijn;
dat verlaagt de drempel. Bezoekers
en mantelzorgers delen ervaringen,
steunen elkaar en kunnen stoom afblazen. Er is veel herkenning.
Iets voor u?
• Bij geheugenklachten, beginnende
dementie of (een vermoeden van)
Niet Aangeboren Hersenletsel
•M
 et of zonder diagnose
• Voor u, maar ook voor uw naasten
zoals familie en vrienden
• Het bieden van perspectief
• Blijven deelnemen aan de samenleving
Kader met voorbeelden
NAH is een verzamelnaam voor
verschillende aandoeningen:
Hersenbloeding,
herseninfarct;
hersenvliesontsteking; een hersen-

tumor of hoofdtrauma na een ongeluk, operatie, zuurstofgebrek na
hartstilstand; epilepsie; MS; ziekte
van Lyme
Typerend voor NAH is dat het niet
beperkt blijft tot één gebied, maar
dat het ook tot uitdrukking komt in
bewegen, verminderde concentratie, zien, spraak, evenwicht, geheugen en verhoogde of verminderde
prikkelgevoeligheid.

Voor vragen of reacties kunt u
terecht bij Liesbeth Rijk en/of
Simone Ouwehand, te bereiken
via Texels Welzijn: 0222 - 312696,
welzijn@texelswelzijn.nl
Voorbereidingsgroep
’Odense Initiatief Texel’,
Liesbeth Rijk, Simone Ouwehand,
Brigitte Hollands, Mart Stel

Stukje
Tijden veranderen, net als onze opvattingen en ons taalgebruik. De eerste
10 jaar na de oorlog waren gewijd aan de wederopbouw van ons land.
De sociale woningbouw begon vorm te krijgen. Gebouwen met meer
woonlagen, stadsplannen werden ontwikkeld. Begin jaren zestig werd de
Bijlmermeer als een nieuwe paradijselijke vorm van wonen beschouwd en
er werd meer gelet op de menselijke behoeften aan groene ruimtes om en
tussen flats. Opbouwwerk, maatschappelijk werk werden georganiseerd,
de A.O.W. ingevoerd, vrouwen konden eindelijk over hun eigen geld
beschikken, de pil werd ingevoerd en daarmee kwamen er nieuwe taal
en ideeën in omloop.
Vijftig jaar geleden moest ik een stageverslag schrijven over het maatschappelijk werk. Maatschappelijk
werkers zijn een soort huisarts voor
sociale problemen, een soort heelmeester. Wie schetst mijn verbazing
te merken dat ze niet heelden, maar
alles in stukken deelden. Ze zagen het
als hun taak “een stuk druk weg te
nemen” of “een stukje levensgeluk
terug te brengen”. Druk en levensgeluk, ongrijpbaar en dus ondeelbaar.
Een halve eeuw later worden maatschappelijk werkers hulpverleners
genoemd en zijn er veel specialiteiten in de hulpverlening ontstaan.
Het gaat veel meer om het persoonlijke, dan om maatschappelijk
beter worden. We leven nu in een
“ik cultuur” en we hebben via de
sociale media veel minder echt
sociaal contact. Ons taalgebruik
is half Engels geworden en alles is

opgedeeld in stukjes, vooral de ongrijpbare dingen.
Inmiddels is het gangbaar dat
iedereen de ongrijpbaarste dingen
in stukjes opdeelt. Een paar maanden geleden zei iemand, die een
afspraak vergeten was, dat het “een
stukje misverstand” was. Iemand
die niet langs een hond durfde, zei,
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toen hij er voorbij was: dat is “een
stuk opluchting” in plaats van: dat
is een hele opluchting. Het klinkt al
bijna gewoon als iemand weer “een
stukje geluk” heeft hervonden.
Stukken en beetjes zijn veranderd
in stukjes. Natuurlijk gebruikten wij
ook wel van die uitdrukkingen: na
een zware ziekte voelde je je eerst
een beetje beter en als het goed
ging “een stuk beter”.
Als vergelijking kunnen stukjes en
beetjes prima dienen.
Zoals: we zijn “een stuk ouder geworden”, of iets kan “een heel stuk
verder lopen/fietsen/rijden” zijn.
Als een vrouw er aantrekkelijk uitziet, is zij “een stuk”. Daarnaast heb
je “mannen uit één stuk”. Dat is
duidelijk “een stukje verschil”!
Zijn we bang voor het hele gevoel: geluk, liefde verdriet, angst,
blijheid, druk, boosheid, woede,
tevredenheid? Kunnen we geen
heelheid meer aan? Leven we in
een tijd en een omgeving waarin
we alleen nog maar stukjes kunnen bevatten? Laten we proberen
elkaar én het hele plaatje te zien,
ik wens u alle goeds.
Marijke Palm

Strender Vogelnieuws
De Slechtvalk
De ‘klap op de vuurpijl’ was het gisteravond, de laatste
dag van augustus, toen we op de Schorren een slechtvalk op een paaltje zagen zitten. Nummer 100 van de lijst
van soorten die mijn kleinzoon Jarne in augustus op Texel
heeft gezien. ‘s Morgens nog waren we er op uit geweest
om het streefaantal van 100 te halen, maar aan het begin
van de avond ontbrak er nog één aan. Die zouden we,
dachten we, zonder twijfel zien tijdens de excursie van de
Vogelwerkgroep Texel naar ‘Utopia’ en de Schorren. Dat
viel echter niet mee. Het wordt al vrij vroeg donker en de
meeste steltlopers zaten nog ver weg op het wad toen het
water kwam opzetten. Wel een machtig mooi gezicht, al
die vogels, tureluurs, wulpen, rosse grutto’s, bonte strandlopers, bontbekplevieren en steenlopers, die voor het
water ui liepen, renden soms. Wij konden er helaas niets in
ontdekken dat we niet al eerder gezien hadden. Die stoere
slechtvalk, op z’n gemak gezeten op een paaltje, was dus
een cadeautje! In het winterhalfjaar zitten er de laatste
jaren steeds wel tussen de 5 en 10 slechtvalken op Texel,
in de Mokbaai, de Slufter, op de Schorren, in Waalenburg
en hier en daar elders op het eiland. In Den Burg zit er
vaak een op de zendmast achter de Waalderstraat. Altijd
op plaatsen waar ze uitzicht hebben en hun prooi, meestal duiven, steltlopers of eenden, kunnen beloeren.

De Slechtvalk
op Texel, maar ik acht het niet uitgesloten dat dat nog
eens gaat gebeuren.
De slechtvalk is een kosmopolitische soort, een soort die
over de hele wereld voorkomt, is het niet als broedvogel,
dan toch tijdens de trek. De wetenschappelijke naam
Falco peregrinus betekent niet voor niets ‘trekvalk’. Toch
zijn er streken waar de soort standvogel is, voornamelijk
in warme landen. Zoals bij veel soorten die een grote verspreiding hebben, bestaan er veel ondersoorten van de
slechtvalk, die in formaat en kleed in geringe mate van
elkaar verschillen. In sommige gevallen zijn ondersoorten die sterker afwijken tot zelfstandige soort ‘gepromoveerd’. Dat is bijvoorbeeld het geval met de Barbarijse
valk, die in Noord-Afrika en op de Canarische eilanden
voorkomt. Slechtvalken zijn typische valken: lange spitse
vleugels en relatief korte staart. Je zou ze kunnen verwarren met de boomvalk, maar die is niet alleen een stuk
kleiner, maar ook een stuk slanker en bovendien heeft
hij een rode broek (bevedering boven zijn poten). Ik vind
het wel eens jammer dat Strender Nieuws niet in kleur
wordt gedrukt. Dat betekent dat ik kleurige vogels alleen
in zwart/wit en grijs kan tekenen. Bij de slechtvalk is dat
geen probleem omdat die eenvoudig zwart, wit en grijs
in zijn verenkleed heeft. De tekening bij dit stukje is dus
realistisch.

Toen ik in de jaren vijftig van de vorige eeuw in Zaandam
woonde zat er in de winter vaak een slechtvalk op
de kerktoren die we vanuit huis konden zien. Zonder
twijfel leefde die van de stadsduiven die daar in onbeperkte hoeveelheden rondvlogen. Aan het eind van de
jaren vijftig werd het echter stil. Overal in Europa nam
de slechtvalk sterk in aantal af, een gevolg van het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw waar ook
roofvogels onder leden. De noodklok werd geluid en de
gevaarlijkste middelen verboden. Daarna namen overal
de roofvogels weer in aantal toe. Bij de slechtvalk ging dat
zo moeizaam dat hulp in de vorm van fokprogramma en
herintroductie in het wild nodig was. Vooral in Duitsland
en in Noord-Amerika heeft men dat gedaan. Nu is overal de stand weer op peil. Zelfs in Nederland broeden nu
jaarlijks ongeveer 100 paar slechtvalken. Niet op rotsrichels hoog boven de grond, zoals in bergachtige streken
gebruikelijk is, maar tegen hoge gebouwen, koeltorens,
fabrieken en dergelijke, en vaak in speciaal voor hen aangebrachte kisten en zelfs midden in steden. Soms maken
ze ook gebruik van een bestaande kom in de grond of
de vogels maken met borst en poten zelf zo’n kom; ze
slepen geen nestmateriaal aan zoals de meeste andere
vogels doen. De 3 à 4 eieren worden door beide vogels
circa 30 dagen bebroed, 1/3 van de tijd door het mannetje, de rest door het vrouwtje, en de jongen vliegen na 5
à 6 weken uit. Slechtvalken zijn vroegelingen, al in maart
begint het broedseizoen. Er broeden geen slechtvalken

De jachtmethode van de slechtvalk is heel specifiek.
Vanuit de lucht of vanaf een uitstekend punt in het landschap wordt een prooi gespot, die vervolgens in duikvlucht of achtervolging wordt gegrepen. Daarbij kunnen
snelheden worden bereikt van meer dan 200 kilometer
per uur. De hoogste snelheid van een slechtvalk die gemeten is, was 410 km per uur. Slechtvalken zijn echte
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ben je dus niet zomaar. Veel mensen die roofvogelshows
verzorgen en zich valkenier noemen, zijn dat in feite niet.
Natuurbeschermingsorganisaties hebben zich recent
tegen deze roofvogelshows gekeerd omdat ze vinden
dat die het houden van roofvogels en uilen stimuleren,
met als gevolg o.a. Illegale handel en het roven van jonge
vogels uit de natuur.

vogelvangers, hoewel vastgesteld is dat ze ook wel eens
een zoogdier (konijn bijvoorbeeld) pakken en zelfs insecten (libellen). Favoriete prooien zijn duiven, talingen en
steltlopers. Als een slechtvalk een blauwe reiger of een
gans slaat, wat wel eens is gezien, dan is dat een uitzondering. De vogels, die in de lucht gegrepen worden, worden vaak al door de enorme ‘inslag’ van de valk die als
een kanonskogel op ze af komt gedood, maar als dat niet
het geval is, wordt er met een beet in de nek een eind
aan gemaakt.

Wie op Texel een slechtvalk wil zien, moet vooral goed
om zich heen kijken. Soms zie je er zomaar een langs
vliegen, maar vaak zitten ze rustig op een paal of andere
verhoging in het veld. De beste methode om er een te
zien is daarom de hogere punten in het land afzoeken.
Een goede plek is de Slufter bij de Oorsprongweg of
Waalenburg, waar er vaak een op een molentje zit. Ook
de Mokbaai is een goede plek. Reken er wel op dat geduld
geboden is. In ieder geval is ook een goede kijker nodig,
maar een telescoop is natuurlijk nog beter. Meegaan met
een (gratis) excursie van de Vogelwerkgroep Texel is ook
een prima manier en gezellig en leerzaam bovendien.

In de Flora- en faunawet heeft de slechtvalk samen met
de havik de status ‘jachtvogel’, wat betekent dat er de
valkenjacht mee bedreven kan worden. Dat mag echter
niet zomaar. Valkenier in de zin van de wet ben je pas als
je met goed gevolg een streng examen hebt afgelegd en
van de minister van ELI een valkeniersakte hebt gekregen. Ook dan kun je nog niet jagen, want daarvoor moet
je toestemming hebben van de eigenaar of gebruiker van
de gronden waar je met je jachtvogel wilt jagen. Een valkenier mag ook alleen jagen met een in gevangenschap
geboren jachtvogel, die van een gesloten pootring is
voorzien. Bovendien moet de verzorging en huisvesting
van de jachtvogel aan bepaalde eisen voldoen. Valkenier

Dit artikel schreef mijn vader Andri Binsbergen
voor het Strender. Nieuws van september 2011.
Marije Binsbergen

‘O, wat is ze mooi!’
Mijn vader, Piet van Heerwaarden,
was de oprichter van de Verenigde
Schilders Coöp. in Den Burg op
Texel. Daar ben ik als jong meisje
ook gaan werken als huisschilder.
Mijn vader gaf mij en de andere
jonge schilders eenmaal in de
week ’s avonds theorieles. De jongens gingen zaterdags naar school
in Alkmaar, daar mocht ik toen in
die tijd niet heen van mijn moeder.
In de praktijk leerde ik zo ook het
schildersvak! We werkten aan verschillende grote klussen, zoals het
Reddingboothuis bij De Cocksdorp,
het nieuwe P.E.N.-kantoor in Den
Burg, Huize Irene in Den Burg, bij
particulieren, enz.
Ook kregen we vaak opdrachten van
het Ministerie van Defensie om in en
aan de gebouwen op de M.O.K. te
schilderen. We hadden een binnenwerkklus om de kantine, het toiletgedeelte en de gangen te schilderen.

Het was een klus van een paar weken
met een groepje schilders, daar was
ik er een van.
Toen we op een morgen (begin
maart 1963) weer binnenkwamen
door de betegelde, brede gang, lag
daar een grote berg aardappelen op
de vloer. Ik kwam als laatste binnen.
We moesten tussen de aardappelen
door lopen en we zeiden ‘goedemorgen’ en lachten naar de piepers
jassende soldaten. Ze zongen toen
allemaal ‘Oh, wat is ze mooi!’
Er werden opmerkingen gemaakt als
ik boven op een trap stond: ‘val er niet
af, hoor!’ Er was een jonge soldaat bij
die vroeg of het werkelijk mijn beroep
was. Hij dacht dat ik op die manier
‘aan de man’ wilde komen. Die ben
ik al tegengekomen, zei ik toen. Ook
bracht er iemand een bord vol met
warm eten. Die Texelse jongen dacht
blijkbaar ook dat de liefde door de
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maag ging. Een korporaal zei: ‘dat is
geen vrouwenwerk!’ Zo kreeg ik vaker
verschillende reacties als vrouwelijke
schilder. Ik heb ook de landelijke dagbladen ‘gehaald’ in die tijd.

Ik ben nog altijd blij dat ik het schildersvak heb geleerd. Het komt me
nog steeds van pas. Niet alleen om in
en om huis alles te schilderen, maar
ook als kunstschilder!
Lenie Steffen-van Heerwaarden
Ingeleverd voor de verhalenmiddag
2012 van het Texelfonds

‘De Slufter’
Café-restaurant

Waalderstraat 6
1791 EC Den Burg

Tel 712 464

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

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

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

www.bosmaslapen.nl
info@bosmaslapen.nl

Kaasboerderij „Wezenspyk”
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Echte Texelse Boerenkaas van
koeien-, schapen- en geitenmelk.

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

Hoornderweg 29 (halverwege Den Burg – Den Hoorn)

www.wezenspyk.nl

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

10% korting

Gerookte, gebakken en verse vis

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

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

www.mantjestore.nl

De Reuze Aardbei

CENTRALE VERWARMING
LUCHTBEHANDELING
VENTILATIE
AIRCONDITIONING
DUURZAME ENERGIE
SERVICE & ONDERHOUD

Spinbaan 8, Den Burg

Spinbaan 8, Den Burg

0222-313 703

0222-313 703

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

www.cvi-texel.nl

www.cvi-texel.nl

Weverstraat 55, tel. 312692

Nu slechts

4795.00

KLASSIEKE
KEUKEN
DESA

HEEMSKERCKSTRAAT 50 OUDESCHILD | WWW.RAB.NL

30

Het leven vieren
Op vrijdagmiddag had zij een uur extra school voor
catechese. Buiten de school was er een rivaliteit tussen
de Christelijke- en de openbare school, waar niet aan
viel te ontkomen. Maar het cultuurverschil was voor
niemand zo erg als voor Betsies moeder; die kon er onmogelijk aan wennen. Zij miste het gemoedelijke en de
Bourgondische leefstijl van Brabant. Het gevolg was een
terug verhuizing, terug naar Brabant. Het werd Uden,
waar alles weer vertrouwd was en iedereen zijn of haar
oude draad weer oppakte.
Toen Betsie op haar 15e een ernstige knieblessure
kreeg, was de droom van een leven in de topsport in
één klap vervlogen. Om toch in haar geliefde sport actief
te blijven, ging ze meteen een cursus Recreatieleider
assistent volgen en het jaar daarop begon ze aan een
serie van gymnastiek opleidingen voor alle leeftijden
van peuters tot bejaarden en ook nog volksdansen en
bewegen voor ouderen. Op haar 16e gaf ze gymnastiekles, werd ze jurylid bij wedstrijden van de Koninklijke
Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) en leidster van
de zomerkampen van de Unie in Beekbergen.

Weinig mensen die Betsie Verhoeven kennen, zullen
haar kunnen plaatsen in de modebranche en toch is
ze haar werkzame leven daarin begonnen. Na Mulo
en de cursus Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)
kreeg ze haar eerst baan op de administratie in een
modebedrijf. Er moest natuurlijk eerst gewoon geld
verdiend worden.
Betsie Verhoeven werd in 1956 geboren in Veghel
als oudste van een gezin met drie kinderen. Een echt
Brabants gezin waarin de kinderen als vanzelf allemaal misdienaar werden, maar waar het ook gebruikelijk was, dat ze met meer dan vijf mensen aan tafel
zaten. Nu nog is bij Betsie iedereen welkom voor een
kop koffie of om mee te eten. Voor de lagere school
ging ze naar de nonnen; jongens en meisjes waren nog
strikt gescheiden. Vader had een kruidendrogerij en
moeder was altijd thuis. De kinderen speelden buiten
en waren zoals gebruikelijk lid van de drumband, de
paardensport, de toneel -, voetbal - en gymvereniging.
Gymnastiek en dans werden haar passie en zou haar
leven verder gaan beheersen. Toen Betsie 10 jaar was
gingen ze verhuizen. Haar vader had een baan gekregen
in Geldermalsen, een dorp in de Betuwe, mooi gelegen aan de Linge. Maar de verandering was enorm.
Betsie ging naar de openbare school. Voor wie dat
wilde werd aan de vijfde en zesde klas Frans gegeven.

Haar hele leven werd mede bepaald door gymnastiek:
trainingen voor vele groepen, uitvoeringen, wedstrijden.
Altijd was zij onderweg om ergens te jureren of met
een team aan het werk te zijn. Na de wedstrijd werd er
altijd met de hele groep gegeten. De Bourgondische inslag was ook in de gymvereniging gemeengoed. In 1971
kwam zij op een zomerkamp van de KNGU Gerrit tegen. De liefde was meteen wederzijds, al moest de tijd
voor elkaar door het verliefde stel wel gestolen worden
tussen alle sport- en studie-activiteiten door. Vaak bleef
alleen de zondagavond daar maar voor over.
In 1978 zijn zij getrouwd en naar Texel gekomen waar
Gerrit als gymleraar bij de Gymnastiek Vereniging Texel
aan de slag ging en waar Betsie een aantal peuter- en
kleuteruren kon geven en de administratie deed voor
de MeerSportenVereniging Texel. Er was zelfs een huis,
al moesten ze daarvoor wel getrouwd zijn. Geen probleem; trouwen wilden ze toch al. Het trouwfeest met
een mis in de mooie oude Petruskerk in Uden was echt
op zijn Brabants met een ereboog, alle kinderen, die
les hadden van Gerrit en Betsie waren present, een
Bourgondische lunch en diner en ‘s avonds een feest
met orkest. Bijzonder was het dat er ook al leden van
GVT naar Uden waren gekomen.
Betsie en Gerrit hebben geen kinderen. Zij genieten er
tot op de dag van vandaag van, dat er zoveel kinderen/
jongeren om hen heen zijn geweest.
In 1981 vroeg de RST, beheerders voor de campings
Kogerstrand en Loodsmansduin. Gymles geven is
zwaar werk; daar moet je op tijd mee stoppen. Ze
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solliciteerden en werden het nieuwe beheerders echtpaar van Kogerstrand. Het werk daar was 24/7, maar leuk,
altijd reuring en in de loop van de tijd steeds nieuwe
uitdagingen van bekabeling en riolering tot nieuwe toiletgebouwen, kantoor, receptie en een nieuwe kantine. En
wat zou je denken van de automatisering? Wat ze daar
ook met heel veel plezier hebben gedaan, is de opvang
van de kinderen van vluchtelingen, die toen waren ondergebracht in Motel Texel. De kinderen waren welkom
bij alle activiteiten op het kampeerterrein van playbackshows en met de kinderspelletjes op de camping. Het
werkte geweldig en de interactie zorgde spelenderwijs
voor integratie. Al snel was de schroom verdwenen en
kwamen de ouders kijken en meehelpen als vrijwilliger
of post tijdens de avondspelen.

van de eersten die niet op het terrein woonden. Betsie
is op het Maartenhuis later ook volksdansen gaan geven
en ze kon haar ervaring gebruiken bij de presentaties en
organisatie van activiteiten.
Sport en dans loopt nog steeds als een rode draad
door haar leven. Misschien wel juist nu, omdat ook
bij Betsie de ouderdom komt met gebreken. Ondanks
haar lichamelijke ongemakken blijft haar devies: “Blijf
bewegen!” “Het is wel zo”, zegt zij, “dat je als oudere
langzamerhand een andere plek gaat innemen”.
De afgelopen jaren heeft ze samen met Connie Joling
van Sportstichting Texel sport- en beweegprojecten
opgezet voor 55+, projecten die in alle dorpen op Texel
gegeven worden. Ze heeft zitting in het Internationale
Comité voor Seniordans en zit inmiddels al twaalf jaar
in de technische commissie van de KNGU voor senioren.
Op Texel is zij nog dorpswerker bij Texels Welzijn, contactpersoon voor het AED-netwerk. Met het natuurlijk
overwicht dat zij heeft, blijft ze mensen stimuleren om in
plaats van te kijken naar wat je niet meer kan, oplossingen te bedenken. Daarom geeft ze voor de Sportstichting
Texel les in valpreventie en leidt ze projecten als ‘doortrappen’. In haar vrije tijd – een wonder, dat ze die nog
heeft – is ze graag in haar tuin bezig met bloemen en
planten en met (geneeskrachtige) kruiden.

Eén van de kinderen die bij de playbackshow opviel,
toen ze met veel flair boven op een tafel stond te dansen, was Dana. Iedereen was van haar onder de indruk.
Binnen drie maanden had ze perfect Nederlands geleerd. Gerrit en Betsie hebben altijd contact gehouden
met haar, ook toen ze op haar 11e terug moest naar
Bulgarije. Dat is overigens helemaal in lijn met het idee
van Gerrit en Betsie; dat kinderen moeten opgroeien in hun eigen land. Om haar te steunen richtten ze,
samen met Nico Stoter en Yvonne Bruining de Stichting
Studiefonds Dana op, waarmee Dana in Londen kon
afstuderen en waarmee Dana inmiddels talentvolle kinderen in Bulgarije verder begeleidt. Wie geïnteresseerd
is, kijk op: ‘Studiefondsdana.nl’.

“Verzamel herinneringen” is een devies van haar; “dat
is je grootste bezit”. Als motto voor dit gesprek koos zij:
“Vier het leven” en met een aanmoediging, die ze vast
en zeker al vaak gebruikt heeft in de gymnastiekzaal,
voegt ze er nog aan toe: “elk klein succesje is er één”.

Toch verruilden Gerrit en Betsie in 2000 het Kogerstrand
voor het Maartenhuis. Betsie begon daar op de administratie en Gerrit was voor alle voorkomende werkzaamheden van bouwen tot automatiseren. Zij waren, één

Peter Bakker
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Wandelen op historische grond

heb je een uniek panorama over
het grootste deel van Odsherred,
de Lammefjord, het heuvelachtige
gebied naar het noorden en landinwaarts uitgestrekte landerijen met
geel gerijpte graanvelden.

Deze zomervakantie zijn wij traditiegetrouw naar Denemarken geweest. Onze dochter woont daar en
heeft een zomerverblijf in het noordwesten op het eiland Sjaelland. Zelf
woont ze in Kopenhagen op zo’n
100 kilometer naar het oosten.
De gemeente draagt de naam
Odsherred. Volgend jaar (2022) zal
daar de tweede rit van de Tour de
France door het gebied trekken. We
moeten de route nog verkennen,
maar voor zover ik het heb begrepen komt de Tour op ongeveer
2 kilometer van het zomerhuis op
een flink klimmetje langs.
Een ander plekje dat de Tour passeert is Esterhøj. Het is een oude
grafheuvel uit de Bronstijd, 89
meter boven zeeniveau en waarschijnlijk het meest bezochte uitkijkpunt van Odsherred. Vanaf hier

In het landschap zie je verschillende
grafheuvels. Grafheuvels zijn begraaf- plaatsen voor de meest gerespecteerde mannen in de bevolking.
Op de Esterhøj ligt een reüniesteen.
Deze steen is dat wat Esterhøj beroemd heeft gemaakt. Het is boven
op deze berg geplaatst als herinnering aan de hereniging van ZuidJutland met de rest van Denemarken
na de Eerste Wereldoorlog.
De steen woog 25 ton en moest
worden verplaatst van een punt
dicht bij zeeniveau naar een punt
89 meter boven zeeniveau.
In die tijd waren er geen kranen of
vrachtwagens beschikbaar, dus het
werk moest door mensen en paarden worden gedaan.
De verhuizing begon op dinsdag
22 juni 1920.
De steen werd vastgebonden op
een platte wagen die werd getrokken door elf paarden en nog eens
300 mensen trokken aan lange
touwen.
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Op de avond van 26 juni was het
transport voltooid, en om 21.30
uur lag de steen op de zijn plek en
zongen de vele aanwezigen “Der er
et yndigt land” (Er is een prachtig
land).
In totaal waren, naast het werk van
de vele paarden, 3688 vrijwilligersuren nodig om de steen op zijn
plaats te krijgen.
Al met al een leuk achtergrondverhaal bij een uniek rotsblok en
voorwaar een prachtig uitzicht.
Tekst en foto’s:
Rob en Marianne Dapper

Tafeltje Dekje
Sinds vijf jaar rij ik voor Tafeltje Dek
Je. Toen ik zestig werd, wilde ik iets
doen op vrijwilligers gebied en maaltijden bezorgen leek me wel iets voor
mij. Het eerste jaar was ik invaller en
heb eerst De Koog, De Cocksdorp
en Oudeschild gereden. Na dat jaar
mocht ik vast gaan rijden voor Den
Hoorn. Heel bijzonder hoor want
Den Hoorn heeft alleen maar rijders
uit het eigen dorp!
Hoe ziet zo’n route eruit? Alle rijders verzamelen zich op maandag
vanaf 11.30 uur in de Gollards. We
parkeren aan de achterkant waar
de keuken is en wie wil kan dan een
kop soep nemen in het restaurant. Ik
vind dat altijd heel erg leuk. Iedereen
druppelt binnen en we kletsen bij
over van alles en nog wat. Nieuwe
maaltijd formulieren liggen klaar en
we kijken wat er is veranderd, want
we rijden allemaal één keer in de vijf
weken dus soms is er iemand bijgekomen en soms is er iemand bij wie
niet meer bezorgd hoeft te worden.
Dat kan verschillende redenen hebben: Door lichamelijk ongemak was
de bezorging tijdelijk of door bijvoorbeeld verhuizing naar De Gollards en
soms ook door overlijden van de bewoner wat ik zelf altijd weer moeilijk
vind omdat je in die vier jaar toch een
band op bouwt met elkaar. Hoe kort
je elkaar ook ziet en is heel raar als
iemand niet meer in de bezorgronde
zit.
Aan het hoofd van de tafel zit Wim,
als enige op een vaste plek en ik
noem hem altijd ‘de burgemeester’
omdat hij bijna iedereen kent en ook
bijna van iedereen wat weet. Heb ik

een adres op de Pontweg dan vraag
ik aan Wim of hij weet waar dat ongeveer is en natuurlijk weet hij dat.
Sommige rijders zijn alleen en anderen zijn er als echtpaar. In de loop van
de jaren leer je elkaar beter kennen
en ook dat vind ik leuk.
De mensen waar ik de maaltijd bezorg zijn heel verschillend van aard.
De één is heel hartelijk, de ander wat
stug en de derde zie je nooit. Daar zet
je dan de maaltijd in het schuurtje of
bij de voordeur. Sommige van deze
mensen zijn echt eenzaam. Ze willen
graag een praatje maken maar als ze
niet de laatste persoon zijn waar ik
kom dan moet ik mij verontschuldigen met de woorden “ik moet weer
verder hoor anders worden de maaltijden koud!”
Toen ik nog maar net voor Den Hoorn
reed was er ook zo’n klant die mij telkens vroeg om ‘s middags eens langs
te komen om een kopje thee te drinken. Hij was al zo oud en krakkemikkig...ik dacht “straks is ie dood en dan
heb ik er spijt van dat ik niet gegaan
ben!”
Dus ik op zekere middag naar meneer
B. Ik moest de auto aan de zijkant
parkeren, door een schuurtje lopen,
weer een stukje door de buitenlucht
en dan door de achterdeur van zijn
huis gaan. De achterdeur was op slot
maar daar kwam ie al aan geschuifeld. Met één hand hield hij zijn broek
vast en probeerde de deur open te
maken maar dat lukte niet, dus met
twee handen en floep....daar zakte
zijn broek op z’n enkels en stond ie
daar in een lange witte onderbroek!

“Nou dat gaat lekker zo”, dacht ik
maar het bleek dat ie zijn broekriem
niet dicht kreeg dus heb ik hem maar
geholpen.
Ik kreeg een hele rondleiding door
zijn huis en pas na een uur gingen we
aan de thee. Ik denk dat ie het bezoek zo lang mogelijk wilde rekken!
Een aardige man die inmiddels niet
meer in de bezorgronde zit.
Een andere bewoner die ik als laatste klant had praatte zoveel....hij liet
geen pauze vallen. Een voortdurende stroom van woorden. Alsof ie
dacht: “Nu heb ik een toehoorder
dus neem ik de kans waar!”
Daarna zijn er nog meer verzoeken
geweest om nog eens langs te komen ook van vrouwen. Het is er nog
niet van gekomen, maar ik ga dat zeker weer doen.
Soms gaat er wel eens wat mis....een
eetbox te weinig of een teveel...of de
verkeerde eetbox afgeven en daar
dan bij de vierde klant achter komen.
Met een rotgang terugrijden om te
redden wat er te redden valt. Ook
fruit is een dingetje. Die gaat niet
in de box maar krijg je apart mee.
Aan het ezelsoor van het adresbriefje weet je bij welke box het hoort.
Maar daar let ik niet altijd goed op
en dan is er ineens aan het eind van
de rit een banaan over!
Ik hoop dat Tafeltje Dek je nog heel
lang blijft bestaan. Zolang tot ik zelf
niet meer kan koken. Dan ga ik daar
zeker gebruik van maken!
Jeannette Korf
Ingeleverd voor de verhalenmiddag
2017 van het Texelfonds

Zingen, het kan weer, het mag weer
Vrouwenkoor Allegro (voorheen
Texels Vrouwenkoor) heeft de repetities weer opgestart. Iedere maandagmiddag vanaf half twee zingen
we in de oefenruimte van het Texels
Fanfarekorps.
We zijn momenteel met 20 zangers;

we zouden graag zien dat meer
enthousiaste vrouwen zich aanmelden. Het repertoire is gevarieerd. Moderne muziek, musicalliedjes, ook licht klassiek staat op
het menu. Dit alles onder leiding
van Nelleke Schreur.
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Heb je zin om lekker te zingen, kom
dan een keer langs.
Wil je meer weten?
Bel met Erszi van Straaten tel:
06-44484916 of
Nelleke Schreur 06-12095784
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Vormgeving en opmaak
Langeveld & de Rooy
Distributie
Cobie Daalder (telefoon 312696) en Truus Zoetelief
Advertenties
Mediabureau Langeveld & de Rooy met medewerking
van Tom Steenvoorden, telefoon 316656
Websites
www.texelswelzijn.nl
www.seniorenverenigingtexel.nl
Leef-Tijd is een uitgave van
Mediabureau Langeveld & de Rooy in samenwerking
met Texels Welzijn en Seniorenvereniging Texel.
Oplage: 2.500 stuks; verschijnt 6 maal per jaar.
Inzenden van kopij voor de volgende Leef-Tijd
graag voor dinsdag dinsdag 27 oktober 2021 naar
leeftijd.texelswelzijn@seniorenverenigingtexel.nl

Puzzel
Annie van der Heide

RUIM ASSORTIMENT ELEKTRISCHE FIETSEN!

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

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

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

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

www.vanderlindefietsen.nl

Carla Bakker

ADMINISTRATIE SERVICE

Voor vragen over onze diensten,
neem contact met ons op per e-mail of telefoon.
E-mail: cebakkertexel@gmail.com - Tel. (0222) 314900
www.bakkeradministratieservice.nl
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Het bestuur van het Texelfonds | Het bestuur van het Jong Texelfonds

Leden van Seniorenvereniging Texel krijgen op vertoon van hun ledenpas* korting bij de
volgende bedrijven:
• Oosterhof Wonen in Den Burg geeft op alle artikelen 5% korting.
• De firma Graaf in De Cocksdorp geeft 10% korting op Texelse dekbedden (op = op).
• In de Kookwinkel van Keukencentrum Texel kunt u als klant punten sparen voor 5% korting. Bij iedere euro
spaart u een punt, bij 300 punten ontvangt u automatisch € 15,- korting op uw volgende aankoop.
• Restaurant Topido in De Cocksdorp geeft 10% korting op een diner (exclusief drankjes).
• Zegel Modes in de Weverstraat en Zegel Lingerie aan de Binnenburg te Den Burg geven 10% korting.
• Mantje Lifestyle Stores (in Den Burg en De Koog) geeft 10% korting op: schoenen op maat, sokken, gemak
schoenen, semi-orthopedische schoenen en inleg zolen. De korting is van toepassing op de volgende merken:
Durea, Ecco, Finn Comfort, Nimco, Xsensible, Item M6, Sockwell en Superfeet.
• Bosma, Waalderstraat, Den Burg verleent 5% korting op alle aankopen.
• Een leuke korting van € 251,- als Waaijer Advies Makelaardij uw woning mag verkopen. Vaste courtage wordt
dan € 3.999,-, incl. 21% BTW.
*) De korting geldt niet voor aanbiedingen. U dient van te voren kenbaar te maken, of u voor korting in aanmerking wenst te komen. Toon daarom altijd direct uw ledenpas (wacht daar dus niet mee tot u tot betaling
overgaat). De stelregel is: Alleen korting als u het kenbaar maakt, voordat u de koop sluit.
Uw bedrijf kan ook meedoen aan dit initiatief! Hiervoor kunt u contact opnemen met Tom Steenvoorden.
(Tel. 316656 of mail naar bernest@xs4all.nl)
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Van de Puzzel uit Leef-Tijd 2020-4 ontvingen we, zowel per post als per mail, weer veel goede inzendingen.
Na het wegstrepen van de opgegeven woorden bleef ‘Vakantietip’ als oplossing over.
Harry Ran uit Den Burg is de winnaar van de cadeaubon van Inn de Knip - Den Hoorn. 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 21 letters over waarmee u een woord kunt vormen.
Deze oplossing mailt u voor maandag 25 oktober 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 Peter Haker
de Vakslager – Den Burg.
Heel veel succes!
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Leef-Tijd wordt u gratis aangeboden

SENIORENVERENIGING
TEXEL

TEXELS WELZIJN BIEDT INWONERS OP TEXEL:

DE FUNCTIE VAN VOORZITTER IS VACANT

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

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

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

• LEDEN VAN DE SENIORENVERENIGING TEXEL KRIJGEN INDIEN GEWENST:
Hulp en advies over vragen m.b.t. WMO, Zorg en Welzijn.
Collectiviteitskorting bij zorgverzekering De Friesland.
• SENIORENVERENIGING TEXEL STREEFT NAAR:
✓ Het scheppen van voorwaarden ter verbetering van de
sociale binding binnen de leeftijdsgroep.
✓ Het geven van onderricht en het scheppen van voorwaarden voor educatie en ontwikkeling van de leden.
✓ Het bieden van participatiemogelijkheden en lokale belangenbehartiging op Texel.
✓ Het vertegenwoordigen van de leden in verschillende
klankbord- en adviesgroepen.
• JAARCONTRIBUTIE € 30,00. Inwonende gezinsleden
€ 25,00 • Website: www.seniorenverenigingtexel.nl
• Contactadres info@seniorenverenigingtexel.nl

Natuurlijk bent u ook van harte welkom bij het wekelijks inloopspreekuur 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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Samen één Texel

ondersteunt projecten die bijdragen aan een vitale samenleving op Texel.

Ons doel is de leefbaarheid op Texel te bevorderen; een vitale samenleving
waarin elke Texelaar meetelt en waar jong en oud prettig met elkaar kunnen
wonen en werken.

Projecten die wij ondersteunden:
• Tafeltje Dekje
• Elektrische duofiets voor de
Texelse Reede
• Gezondheidsbeurs voor de
Texelse jeugd

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

Wij kunnen niet zonder u!
Onze stichting krijgt geen subsidie en is
afhankelijk van schenkingen, erfenissen
en legaten. Uw gift aan de stichting is
vrijgesteld van schenk- en erfbelasting
en komt geheel ten goede aan onze
projecten.

Wilt u ons steunen?
Wij gaan graag met u in gesprek.
Kijk voor meer informatie op onze
website of bel met Arjen Boerhorst
(voorzitter), 06 2323 1795.

Foto Stefan Krofft

• Zorgappartementen Gasthuisstraat

Foto Jeroen van Hattum/Texelse Courant

Samen voor zorg en welzijn

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

Aanvraag doen
Wilt u een financiële bijdrage aanvragen voor een maatschappelijk Texels project?
Download het aanvraagformulier op onze website www.sameneentexel.nl

Stichting Samen één Texel
@ info@sameneentexel.nl
I www.sameneentexel.nl
B NL10 RABO 0362 537 569

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