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AAN- EN VERKOOP
ONROEREND GOED

HUUR EN VERHUUR

TAXATIES EN ADVIEZEN

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

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

Bar/Zaalverhuur/Snackbar

Info 0619749159
Koen van der Slikke  - Hans van Es

Verkoopplannen? 
Bel gerust voor een vrijblijvende 
kennismaking.

 
  

 

 
 

 

Bernhardlaan 182, 1791 XJ Den Burg
0222 - 313 555

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

Firma Graaf wordt

Nieuwe naam, ouderwets winkelplezier bij Pier 53 aan de Postweg!
Ma t/m za 9 - 18 uur / Zo 11 - 17 uur • Postweg 215 De Cocksdorp • 0222-316243
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Op een zwak moment ben ik er klant 
geworden. Sindsdien valt er om de 
haverklap een veelkleurige envelop 
in de bus. Die schreeuwt mij vanaf 
de mat toe: ontdek snel de waarde 
van uw gratis verrassing! Speciaal 
voor u als trouwe klant! Benieuwd 
naar de nieuwste beautygeheimen? 

Een vriend spreekt deze postorder-
drogist liefkozend op zijn Tessels uit: 
Ieves Rogger. Zijn moeder bestel-
de er ook en als kind kende hij de 
Franse uitspraak niet. Eigenlijk ben ik 
helemaal niet iemand om benieuwd 
te zijn naar de nieuwste beautyge-
heimen. Het simpelste crèmepje of 
lippenstift is mij goed genoeg. Maar 
gek als ik ben op gratis verrassingen, 
wist Yves Rocher mij binnen te halen.

Hun folder doornemen is een ware 
uitputtingsslag. De envelop bevat 
namelijk een lading aan bonnen, 
persoonlijke verrassingscoupon-
nen, stickervellen, kraskaarten en 
zeer speciale aanbiedingen. Het 
één nog ingewikkelder dan het an-
der. ‘Open dit biljet en ontdek uw 
geschenksticker’. Je moet dan langs 
een perforatierandje een karton-
netje uitdrukken - iets wat ik altijd 
graag doe - en het geschenkbedrag 
daarop blijkt (toevallig!) altijd het 
hoogste van de drie mogelijke be-
dragen. In no time ligt mijn tafel 
bezaaid. Het bestelformulier blèrt: 
EXCLUSIEF VOOR U GESELECTEERD, 
MEVROUW WITTE! Het is de deo 

die ik vorige keer bestelde.

Gratis
Dit keer is de trigger een gratis ket-
ting plus bijpassende oorbellen. Bij 
een bestelling uiteraard. Ik ploeter 
door de wanorde aan onoverzich-
telijke hokjes, regels, stippellijnen, 
vakjes waar je ja aan moet kruisen 
(nee kan niet), kortingspercentages, 
bestel nu en betaal later, plak hier de 
zegel met uw 1e beautygeheim, op-
lopend tot het 7e geheim, subtotaal, 
verzendkosten, totaal! 
Ik vul voor het minimumbedrag deo- 
dorant, handcrème en shampoo in, 
plak de kortingstickers in de hokjes, 
kras de kraskaart en vinkvakjes aan. 
Check en double check of ik niet per 
ongeluk een dure parfum heb aan-
gekruist. Vergeleken met dit bestel-
formulier is de belastingaangifte een 
peulenschil. Met de verzendkosten 
erbij is het niet goedkoop, maar hé, 
met gratis cadeautjes! 

Verjaardag
Ik werd een keer op de vroege och-
tend van mijn verjaardag gebeld. 
Een meisje met een lieve stem feli-
citeerde me allerhartelijkst. Ze was 
van Ieves Rogger! Ik hoorde haar 
glimlach door de telefoon, zo aardig 
was ze. Speciaal voor mijn verjaar-
dag mocht ze mij een exclusieve 
aanbieding doen. 
‘Gratis?’ vroeg ik hoopvol. 
Nee, ik moest wel een bestelling 
plaatsen en dat kon, heel makkelijk, 

direct bij haar. 
Met hun vriendelijke verjaardagtele-
foontjes beuren ze vast veel trouwe 
klanten op. Die dan ook meteen iets 
bestellen, blij dat ze zich niet door 
het complexe formulier hoeven te 
worstelen. 
Ik bedankte haar en bestelde niks.

Laatst kwam ik een kennis tegen 
met wie ik wat moeite heb. Ze pocht 
te veel over dure merkkleren en ze 
praat te kakkerig. Terwijl ze een ver-
haal ophing, zag ik om haar hals iets 
bekends glinsteren. De gratis ketting 
van Ieves Rogger! Plus de bijpassen-
de oorbellen, net zo gratis. Ha, zij 
met haar dure smaak, rechtstreeks 
door de mand met beautygeheimen 
gevallen!

Marianne Witte

Ieves Rogger

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

Verkoop foto voorblad Leef-Tijd  
ten bate van Voedselbank

Peter Ampt



4

Hoelang alles nog gaat duren  
weten we niet. Het kan 25 miljard 
jaren zijn, misschien 100 miljard 
jaar. Dan komt er ook aan ons 
heelal een einde.

Ik kreeg onlangs van een kennis een 
boekje toegespeeld met de titel: 
‘R.I.P. Heelal’. R.I.P. is wat je nog wel 
eens op een grafsteen ziet staan: 
‘Requiescat In Pace’ hetgeen bete-
kent: ‘Hij of zij ruste in vrede’.

Oerknal
Een beetje cynisch is dat wel, want 
geleerden hebben een aantal  
theorieën voor het einde bedacht, 
maar vredig zijn ze geen van allen. 
Grofweg komt het erop neer, dat er 
twee krachten zijn, die daarbij een 
leidende rol spelen. Bij de één gaat 
de uitdijende kracht van de oerknal 
zo lang door tot alle materie ver-
spreid en versplinterd is, en bij de 
andere wint de aantrekkingskracht 
het van de uitdrijvende kracht; die 

trekt alle elementen samen tot één 
punt. Dat punt bevat zo ontzettend 
veel energie, dat een nieuwe oerknal 
niet denkbeeldig is en dan begint  
alles weer van voren af aan. Op 
deze theorieën zijn weer een aantal 
varianten bedacht. Allemaal reuze 
interessant, maar toch hield het 
me allemaal niet erg bezig. Immers 
tegen de tijd, dat het heelal aan z’n 
einde komt, zijn wij mensen er al 
lang niet meer. 

CO2 uitstoot
Wat me veel meer bezighoudt is, 
hoe lang de mensheid het nog vol-
houdt en op welke manier. Telkens 
weer wordt er een jaartal genoemd 
waarin de CO2 uitstoot moet zijn 
afgebouwd. Is het 2030, 2040 of 
2050? Dat is hoe dan ook binnen 
afzienbare tijd. Intussen blijven lan-
den gas, aardolie en steenkool ge-
bruiken, zelfs promoten en is het wel 
duidelijk, dat we nog lang niet van 
de fossiele brandstoffen af zijn. De 

aandelenkoers is nog steeds belang-
rijker dan het klimaat en onze ver-
worven leefstijl. Het eten van vlees 
en onze ‘noodzakelijke’ vakanties, 
gaan vóór versobering. Lichtpuntjes 
zijn bv. internationale bedrijven, die 
het aantal vluchtbewegingen en de 
automobiliteit van hun personeel 
drastisch hebben teruggeschroefd. 
Maar daar tegenover staan particu-
lieren, die het tijdens de coronatijd 
verloren gegane vakantiereisje zo 
snel mogelijk willen inhalen. Dat 
houdt vliegtuigen in de lucht, maar 
is geen bijdrage aan het behalen van 
klimaatdoelstellingen. Tot nu toe is 
dit alles een politiek issue - dat wil 
zeggen, afgeschoven naar de politiek 
- en nog steeds geen persoonlijk the-
ma. ‘Na ons de zondvloed’, lijkt de 
algemene gedragslijn.

Dementie
Een schrikbeeld waarmee ik in de 
privésfeer steeds vaker geconfron-
teerd word is dementie. 20% van 

Apocalyps
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ons Nederlanders overlijdt daaraan 
en dat percentage stijgt. Een fysio- 
therapeut in het Lucas-Andreas 
ziekenhuis in Amsterdam, die mijn 
schoonmoeder na een heupopera-
tie weer wilde leren lopen, hoorde 
ik zeggen: “Mevrouw Visser, nu 
moet u eerst uw linkerbeen naar 
voren zetten”. Ze leunde op haar 
looprekje, keek omlaag naar haar 
benen, maar ze wist echt niet wat 
ze nu moest doen. Na de dood van 
haar man was ze wat meer verward 
geworden. Dat leek ons begrijpelijk. 
Nu ze zou moeten revalideren, werd 
ons duidelijk, dat er hier en daar wat 
begon te haperen. Toen ik haar een 
volgende keer bezocht, trof ik haar 
aan in een deerniswekkende toe-
stand. Kwestie van delier of toch al 
een gevorderde fase van dementie? 
Ze kreeg na lang wachten een plekje 
in een verzorgingshuis in Rosmalen, 
maar daar werd de situatie ook niet 
direct goed ingeschat. De eerste de 
beste keer dat ze een rondje in haar 
elektrische rolstoel zou rijden, ver-
oorzaakte ze een aanrijding met het 
afdelingshoofd. Ja, een goed begrip 
van links-rechts is wel essentieel als 
je moet sturen.
Een man met wie ik jaren geleden 
samen in Nijmegen een cursus had 
gevolgd, zocht ik een paar keer op in 
het verpleeghuis. Oude herinnerin-
gen ophalen vond hij fijn. “Ik zou er 
zo weer heenrijden” zei hij dan, “ik 
ken nog prima de weg” Dan herhaal-
de hij een aantal keren: “Zoals we 
nu zitten te praten Peter, dat is toch 
heel normaal, maar dan kan ik toch 
ook wel weer gewoon naar huis, dan 
hoef ik hier toch niet te zitten”?
Een goede kennis, tien jaar ouder 
dan wij, is fysiek nog steeds heel 
goed. Ze wandelt graag, al kreeg dat 
wandelen langzamerhand wel iets 
dwangmatigs. De Schuttehof kon ze 
wel uit, dan liep ze door Den Burg 
zolang ze zelf wilde, maar terug kon 
ze de weg niet meer vinden. Eigenlijk 
wilde ze ook niet meer terug naar 
wat ze altijd met een gezicht vol mis-
prijzen ‘dat weiland’ noemde. (De 

Schuttehof is gebouwd op het landje 
van Pelgrim.) Diverse keren beland-
de ze dan gelukkig bij ons in de tuin 
en dronken we samen een kopje 
thee. Ze is in gezelschap nog altijd 
heel gezellig en inmiddels is het ver-
pleeghuis haar thuis geworden.
Een paar jaar heb ik met iemand van 
gelijke leeftijd iedere zondagmorgen 
een radioprogramma verzorgd. Hij 
aan de knoppen en ik aan de micro-
foon. We waren een mooi koppel 
en raakten in de loop van de tijd op 
elkaar gesteld. Op het laatst begon 
hij de controle te verliezen. Nadat 
wij met het programma gestopt 
waren, verhuisde hij al snel naar de 
Gollards. Het waren angstbeelden, 
die hem thuis ‘s nachts zijn bed uit 
joegen. Als ik hem opzocht liet hij 
me altijd vol trots de fotoalbums van 
zijn familie zien. Eerst nog met hele 
verhalen, maar al heel gauw moest 
hij naar woorden zoeken en eenmaal 
in het verpleeghuis keken we alleen 
nog maar plaatjes.
Een vriendin van ons, gepensio-
neerd, schaapjes op het droge zou 
je zeggen, is pas verhuisd naar een 
mooi huis met tuin en nog een stuk-
je land. Maar op de vraag: “Waar is 
je WC?”, keek ze rond en zei: “Dat 
weet ik niet, maar als we nu samen 
gaan zoeken, vinden we die wel”. 
Natuurlijk gingen we later een rond-
je door de tuin en over het land. 
Daar liep ze dwangmatig het ge-
maaide gras op te rapen en wijzend 
op de hooiklamp vertelde ze, dat ze 
dat allemaal al verzameld had.

Arjan Ederveen
Onlangs speelde Arjan Ederveen, 
op een tekst van Spinvis de rol van 
een man met dementie. De ene keer 
was hij de vader, oud huisarts, die te-
gen zijn zoon praatte, dan weer was 
hij de zoon die zijn vader toesprak. 
Het geheel was ingebed in een con-
cert van het Nederlands Kamerkoor 
dat liederen zong van Brahms en 
Sweelinck, maar dat gaandeweg de 
sfeer medebepaalde met moderne 
toonzettingen van eigentijdse com-

ponisten op gedichten en de ob-
sessieve brieftekst van iemand met 
dementie. Waarom heeft de voor-
stelling mij zo verpletterd? Wat is het 
iedere keer weer, dat mij zo raakt 
bij de ontmoeting met familieleden 
met dementie, vrienden, bekenden, 
leeftijdsgenoten? Waarom komt het 
zo direct op mij af? Is het een deel 
van mijn-, van ons leven geworden, 
meer nog dan de dreiging van oorlo-
gen, pandemieën, volksverhuizingen 
en zelfs van klimaatverandering?

Odensehuis
Een goed werkend medicijn tegen 
(gevorderde) dementie is er nog niet. 
Te voorkomen is het niet. Wat helpt 
is: voldoende bewegen en je brein 
aan de gang houden: nieuwe dingen 
leren. Maar dan nog: je kunt niet 
kiezen hoe je oud wordt. Goed, dat 
er de laatste tijd zoveel aandacht is 
voor dementie in kranten, literatuur 
en op het toneel. Op Texel mogen we 
blij zijn met een goed functionerend 
verpleeghuis en instellingen als het 
Alzheimer Café en recentelijk, de 
vestiging van een Odensehuis ‘De 
Deel’ voor mensen met beginnende 
dementie en mensen met niet aan-
geboren hersenletsel, waarin de één 
zich om de ander bekommert. 
Dat is wat ons hoop geeft.

Peter Bakker
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Het Buuretondiner van Texels Welzijn betekent iedere 
maand weer een gezellige en gezamenlijke maaltijd. 
Een team van vrijwilligers staat klaar om u met veel 
plezier te bedienen. Dus schuif lekker aan! 

De menukaarten voor de komende maanden zien er als 
volgt uit: 

Dinsdag 21 december 2021: KERSTMENU 
Welkomstdrankje 
Voorgerecht: pastei met kippenragout
Hoofdgerecht: wildstoofschotel, stoofpeertjes, pommes 
duchesse en seizoensgroenten
Nagerecht: verrassingsdessert 
Aanvang diner: 17.30 uur / kosten: € 22,50 per persoon

Dinsdag 18 januari 2021: 
Andijviestampoot met gehaktbal. En natuurlijk wordt 
ook dit diner afgesloten met een heerlijk toetje en nog 
koffie toe!
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

Buuretondiners



 

 




 

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

AANGEPASTE ERGONOMISCHE KEUKENS
WIJ DENKEN 
GRAAG MEE 
VOOR EEN 

KEUKEN OP 
MAAT!  

info@keukencentrumtexel.nl   www.keukencentrumtexel.nl

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

aannemingsbedrijf
TATENHOVE BV

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

Brugse Ommeland

Tijd heeft dit land links laten liggen
de waan van de dag gaat er steeds aan voorbij
de opdienster nadert, met halfgevuld schenkbord
en spreekt al haar gasten beleefd aan met Gij
 

Mijn fietsroute wijkt van het oneindig jaagpad
door een dorpje in naam aan een heilige verwant
een statig stadhuis op het dorpsplein passerend
vervolg ik mijn weg door het ommeland

Wat dikbilkoeien herkauwen gestadig
een hoeve bewaakt door een blaffende hond 
kalende knotwilgen hurken gedrongen
markeren stil nog onverkavelde grond

Kerktorens prijken aan iedere einder
een eenzame kloosterklok beiert bedaard
zwaarlijvige renners op zuchtende fietsen
jagen elkaar langs de Damse vaart

Twee knooppunten verder doen zij een terraske
zichzelf gul belonend met zwaar Belgisch bier
ik volg er hun voorbeeld, ik weet mij hier welkom
en vraag aan de dienster een glas Tempelier

Gerard Witte
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Blij met de TESO
Heel veel inwoners van Texel zijn 
meer dan tevreden over Texels Eigen 
Stoomboot Onderneming. Die te-
vredenheid heeft te maken met de 
sociale instelling van deze onderne-
ming. Regelmatig lees ik dat de TESO 
een financiële bijdrage heeft gele-
verd aan verschillende organisaties 
die op Texel actief zijn en dat nog 
steeds doet.
Zelf hebben wij, Henk Snijders en 
Rosa Harbers, organisatoren van de 
theaterreizen naar De Kampanje, 
steun van deze onderneming door 
middel van extra vaarten om de  

theaterbezoekers van Texel na af-
loop van de voorstellingen weer op 
te halen.
Dit theaterseizoen wordt de boot 
maar liefst 14 keer ingezet om 
Texelaars de gelegenheid te geven 
één of meerdere voorstellingen bij 
te wonen.
Deze theaterreizen kunnen alleen 
maar doorgaan als er 75 of meer 
belangstellenden zijn voor een voor-
stelling. 
Gelukkig kunnen de mensen weer 
naar het theater na een lang seizoen 
waarin daarvan geen sprake was.

Gelukkig is De Kampanje door finan-
ciële steun overeind gebleven en dat 
is voor velen in de Kop van Noord-
Holland, inclusief Texel, een prettig 
gegeven.

Te hopen is dat de voorstellingen 
die tot juni nog resten, door kunnen 
gaan.
Uiteraard kan men uitsluitend te-
recht wanneer men geboekt heeft 
en zo nu en dan zijn er nog kaarten 
te verkrijgen wanneer mensen om 
verschillende reden niet naar het 
theater kunnen.

De voorstelling vanaf februari zijn: 

17 februari Marc-Marie Huijbregts
5 maart Abba the Music
19 maart Tineke Schouten
26 april Plien en Bianca
3 juni Patrick Laureij
4 juni Nick & Simon

Hoe het dan zal zitten met de  
QR-code is uiteraard de vraag.
Op 1 november, het schrijven van dit 
artikeltje, is dat nog zeker het geval.

Henk Snijders

Meld je aan voor een EHBO -cursus op Texel.

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

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

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

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

Afdeling Rode Kruis Texel

ADVERTORIAL

EHBO: Weet jij wat je moet doen?
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Thuis met Omring
Zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen

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

Jan de Wit

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

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

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

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

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

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

Oosterend
KOOTKALVERBOER

Vlamkast 15 - Oudeschild
tel. 0222-314515

www.krim.nl/zwembad

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

Bestel 
online

kaarten

*) op basis van beschikbaarheid

Zit u ergens mee?

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

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

Liever persoonlijk contact?
Dan kunt u een afspraak maken.

Dagelijks handgemaakte
verse bonbons

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

www.chocolaterie-smidt.nl

Weverstraat 34 

Den Burg

MARTIN TROMP   JUWELIER
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Wij zoeken dus winkelmedewerkers, die een paar uur per 
week willen helpen in de winkel: achter de kassa, bij de 
inname, bij de kleding, boeken en/of huishoudelijke arti-
kelen. We beginnen ’s ochtends om 9.30 uur met koffie 
en een praatje en dan gaat om 10 uur de winkel open. 
Om 13.00 uur begint de middagploeg, tot 16.15 uur. 

We zijn - al zeggen we het zelf - een hele leuke groep; 
bij Dorcas vinden we het namelijk het allerbelangrijkste, 
dat alle vrijwilligers het naar hun zin hebben. Dat is ook 
waarom wij werken met een heel flexibel rooster, op in-
ternet. Daar vul je een paar dagen van tevoren zelf in als 
je wilt komen helpen en op welke afdeling.

Dus: Heb je tijd en zin om een paar uur in de week te 
helpen in de mooiste kringloopwinkel van Dorcas en 
deel uit te maken van een gezellige groep Texelaars, 
meld je dan nu aan via bestuur-denburg@dorcas.nl of 
kom gewoon even langs in de winkel. Dan maken we 
een afspraak om alles samen goed door te spreken en 
kun je een keertje komen ‘proefdraaien’. Zo kunnen we 
dan in de nabije toekomst meer dagen open om nog 
meer mensen blij te maken!

De tijd van groezelige kringloopwinkels is al lang voorbij; 
dat is wel te zien aan de mooie, schone en moderne 
Dorcaswinkel aan de Abbewaal. 

Het mes snijdt óók nog eens aan vier kanten - bij wijze 
van - want het is niet alleen goed voor het milieu om-
dat er minder spullen worden weggegooid. Ook voor 
mensen met een kleine beurs is het fijn dat ze hier 
prima spullen kunnen kopen voor een redelijk prijsje. 
Verder komen de opbrengsten volledig ten goede aan 
de minst draagkrachtige medemens in Oost-Europa, het 
Midden-Oosten, Afrika. Ook lokale goede doelen, zoals 
bijvoorbeeld de Voedselbank, Van der Vis en Jan en Paula 
Brouwer worden niet vergeten. Ook biedt de winkel een 
bevredigende- en gezellige tijdsbesteding voor een groep 
enthousiaste vrijwilligers! Wie heb ’t?

Dorcas Texel draait momenteel op een kleine dertig 
mannen en vrouwen die er samen voor zorgen dat we 
twee dagen per week de winkel aan de Abbewaal kun-
nen opendoen. Dat is mooi, maar we willen meer dagen 
open en daarom zijn wij op zoek naar Texelse mannen en 
vrouwen, die zin hebben de handen uit de mouwen te 
steken in een gezellig team op een fijne locatie! 

WWW.BIJJOOSTTEXEL.NL

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

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

Dorcaswinkel
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In de tweede week van maart jl. 
werd ik door mijn man geatten-
deerd op de rouwadvertentie van 
Theo Witte in de Texelse Courant. 
Mijn gedachten gaan terug naar de 
middagen, waarin ik Theo heb ge-
interviewd over zijn spel als Zwarte 
Piet, die hij zo’n vijfentwintig jaar 
met passie had vervuld.
‘Wie wil er Zwarte Piet spelen?’

In dat eerste interview vroeg ik hoe 
hij toch zo betrokken was geraakt 
bij de ‘Intocht van Sinterklaas’ op 
Texel. Hij keek mij aan, ging er eens 
goed voor zitten en stak van wal. 
“Vierentwintig jaar heb ik het spel 
gespeeld zijnde Zwarte Piet. Hoe 
kwam je ertoe, zo lang? Hoe oud was 
je toen je begon? Wel, het is begon-
nen hier op de openbare school van 
Oosterend. Want toentertijd ging in 
de Sinterklaastijd de schoolmees-

ter van Oosterend als Sinterklaas 
naar De Cocksdorp. Vanaf De 
Cocksdorp kwam de schoolmeester 
als Sinterklaas naar Oosterend. Zo 
deden ze dat. 
Ik zat dus in de zesde klas toen de 
meester vroeg? ‘Wie wil er Zwarte 
Piet spelen?’ Nou, ik stapte daarin 
met Willem van der Vis, wij met zijn 
tweeën. Ik zal die eerste keer nooit 
vergeten. Het was 1944, dus oor-
logstijd. Heel erg winter en gladde 
wegen. Met paard en wagen, een 
tentwagen, en het paard op scherp. 
Zo gingen we op pad. 
Nu vraag je je misschien af, hoe wa-
ren jullie gekleed? Nou ja, ze hadden 
daar van die ‘gekke pakken’ in ieder 
geval. Hoe waren we zwart gemaakt? 
Nou, dat zal ik ook nooit vergeten. 
Eerst werd je gezicht met vaseline in-
gewreven. En dan hadden ze van die 
zwarte poeder, dat werd zo op je kop 

gedept. Je glom als een vuurtoren. 
Git- en gitzwart. Zo zijn wij vanuit 
Oosterend met de onderwijzer als 
Sinterklaas, en Wim van der Vis en ik 
als Zwarte Piet, vertrokken naar De 
Cocksdorp.
Na die koude tocht kwamen we aan 
bij de school. En wat hadden ze daar 
nou gedaan? Ze hadden een bühne 
gemaakt en daarop stond de stoel 
voor Sinterklaas. Aan het eind van 
die bühne stond ik, naast een grote 
schoolkachel, dat waren toen echt 
van die grote joekels. Lekker warm 
hoor. Maar wat gebeurde er, door 
de warmte, begon het zwart op mijn 
gezicht in mijn ogen te lopen. O jé-
tje, dacht ik nog. Nou dat was mijn 
eerste kennismaking als Zwarte Piet. 
Ik was 14 jaar. 

Maar goed het heeft er wel toe ge-
leid dat ik het daarna alle jaren heb 
gespeeld, maar toen met mijn broer 
Willem. In het fotoboek laat hij mij 
een foto zien, gemaakt op vier de-
cember 1945. Theo als Zwart Piet en 
zijn broer Willem als Sinterklaas. In 
de deuropening op de boerderij van 
‘St. Marcus’.

Russenoorlog
Op mijn vraag hoe oud zijn broer 
Willem daar op de foto was, zei hij: 
“Ik ben heel slecht in datums en 
jaartallen, maar ik zal je een ander 
fotootje laten zien, wat betreft de 
leeftijden van ons. Hier heb je boer-
derij St. Marcus in de jaren dertig. Ik 
ben daar in 1929 geboren, en hier op 
dit fotootje ben ik twee of drie jaar 
oud. Wat was nu de aanleiding van 
deze foto. Wel, er werd toen op Texel 
een hele grote loterij gehouden met 
als hoofdprijs een auto. Mijn vader 
kocht samen met een collega-boer 
een lot. Laat daar nu de auto opval-
len. Het was een T-Ford en die Ford 
kwam bij ons op ‘Marcus’. 
Wie zitten er op de motorkap, dat 
ben ik met broer Marius en die was 
net boven mij. Dan staat hier mijn 
broer Willem, waar ik dan vele jaren 
later het Sinterklaasfeest mee heb 

Memoriam Theo Witte
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Op 19 januari 2022 hebben wij onze jaarvergadering 
gepland. 
Deze wordt weer gehouden in Stay-Okay, ’s morgens, 
met aansluitend de welbekende lunch. De agenda, en 
hoe u zich kunt opgeven, komt later in het jaar op de 
website en in de krant te staan. Wel is bekend dat we 
voor die ochtend de notaris, mevrouw Stouthart uit 
Den Helder, hebben uitgenodigd. Zij gaat ons vertellen 
over het levenstestament. 
Ook is er de verkiezing voor een nieuwe voorzitter. 

Een druk programma dus, maar gelukkig kan het weer. 
Wel zijn er nog de regels waar we ons aan moeten 
houden. Zo kan u alleen worden toegelaten als u een 
QR-code kunt laten zien, of een negatieve test, of een 
bewijs dat u genezen bent van Corona.
Vergeet uw ID niet. 
Wij vertrouwen erop dat u verstandig met deze regels 
omgaat en hopen u weer te zien op 19 januari 2022.

Het bestuur van de seniorenvereniging

Op 15 december is het kerstdiner in de Krim. De kaart-
verkoop voor dit diner is op maandag 29 november van 
09.00 uur tot 12.00 uur in De Buureton. 
U kunt dan tevens opgeven of u een speciaal dieet volgt 
en of u gebruik wilt maken van het vervoer, dat wordt 
geregeld door de Seniorenvereniging.
Bij het schrijven van dit stukje gelden nog steeds de  
volgende regels:

U kunt alleen meedoen als u bent gevaccineerd, of een 
negatieve test kunt laten zien of als u een bewijs heeft 
dat u genezen bent van Corona. 
Vergeet ook uw ID niet. 
Wij vertrouwen erop dat u verstandig omgaat met deze 
regels en hopen op een gezellige avond.

Vriendelijke groet Lydia Blok

Vooraankondiging ledenvergadering 
Seniorenvereniging Texel

Uitnodiging aan de leden van de Seniorenvereniging Texel

gespeeld. En dat is mijn broer Henk, 
die in de oorlog door een kogel is ge-
troffen. Nu komen we op een punt 
in mijn verhaal bij jou terecht, de 
familie Broekman van Tienhoven. 
Of het je vader was, ik denk het van 
wel…, maar zeker weten doe ik ‘t 
niet, maar het was een Broekman 
van Tienhoven, en ja, nou moet ik 
het allemaal wel goed vertellen. 
Wij hadden toen die Russenoorlog. 

In die oorlog was Den Burg zwaar 
beschoten. Nu hadden wij een hele 
lieve oma, die alleen in Den Burg 
woonde. Via, via had mijn vader 
vernomen dat oma met buren was 
mee gevlucht Den Burg uit, richting 
Spang. Toen mijn ouders dat wisten, 
vroeg mijn vader aan tafel, ‘wie wil er 
eens gaan kijken waar oma is?’ Broer 
Henk, 19 jaar en net drie weken te-
rug uit Assen zei: “Vader ik ga wel”. 
Hij pakt de fiets en rijdt van ‘Marcus’ 
af, zo heb ik hem zien gaan, en ik heb 
hem nooit meer terug gezien. Wat 
blijkt nu, onderweg kreeg hij nog 
een fietsmaatje mee, en dat was een 
Broekman van Tienhoven. Zij fiets-
ten samen richting de Waal, toen 
er ineens werd geschoten. Ze stap-
ten van de fiets om in de slootkant 
dekking te zoeken, dat ging goed, en 
toen zei Broekman wat, maar Henk 
gaf geen antwoord. Hij was getroffen 
door een kogel.” 

St. Marcus
“Ik heb mij nog als doel gesteld,” 
zegt Theo, “nu ik met al mijn andere 
activiteiten ben gestopt, om een ma-
quette te bouwen van St. Marcus.” In 
zijn hobbykamertje laat hij zien hoe-
ver hij daarmee is. De boerderij is 
nog halfopen en aan de binnenkant 
van de schuur, zie ik een heus vier-
kant. “Het volgende waar ik tegen-
aan liep was,” zegt Theo, “hoe moest 
ik nu het bekleden van een rieten 
dak nabootsen. Daar moest ik even 
over nadenken, maar ik had een 
oplossing. De ragebol, een nieuwe 
welteverstaan. Die heb ik uit elkaar 
geplozen en zo het dak bekleed. En 
kijk, zie je dat zolderraampje, daar 
sliep ik met een van mijn broers.”

Foto’s: Fam. T. Witte en Irene Zegers 
Tekst: Irene Zegers
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Huis verkopen?

Senioren hypotheek?

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.

Speciaal voor u: seniorenhypotheek met lage woonlasten.
Ook mogelijk als u alleen AOW ontvangt.

U bent welkom voor een afspraak!

Kogerstraat 61, Den Burg       0222-315207

info@waaijeradvies.nl       www.waaijeradvies.nl

GA VAN GRIJS NAAR GROEN!

0222-314 939

Stap nu ook over!

Sanitair
Leidingen
Riolering

Dak
Zink
Koper

Loodgietersbedrijf

06 83 54 66 29 edwin.slik@gmail.com

IJsboerderij „Labora”
Ambachtelijk gemaakt schep-ijs

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

www.ijsboerderijlabora.nl

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

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

Schilderweg 265, 1792 CJ Oudeschild
T (0222) 310783

www.detexelsevisspecialist.nl

Vlamkast 53, tegenover De Spar Oudeschild
T (0222) 310783

www.deoudevismarkt.nl

Voor lekkerbekken 
die van vis houden!

Gevaarlijk 
lekkere vis! HET HELE JAAR GEOPEND

TomTexBOUW- EN TIMMERBEDRIJF
tel: 06 – 135 308 77  
mail: info@tomtex.nl
www.tomtex.nl
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Dromen van een metaaldetectorhouder

In het land der blonde duinen
En niet ver van de zee
Woonde eens een mensenpaartje 
En die heetten To en Kee.

“t Waren hele arme mensjes
en ze woonde vreselijk lot,
want ze hadden heel geen eigen huisje
woonde in een van de grote woningbouwpot.

’t Vrouwtje zorgde voor het eten
want dat eten moest er zijn
’t Ventje ging dagelijks uit werken
strikte soms een haas of een konijn.

Op een kille oktobermorgen
lazen ze in de Texelse Courant
Dat er was een metaaldetector
daar kon je mee lopen op het strand.

Doodstil werd het op die morgen
In de Drijverstraat
Want die beide mensen dachten
Waar haal je het geld voor zo’n apparaat.

’t Apparaat is er gekomen
vraag niet hoe het ging
Maar nu moet hij gaan verdienen 
Met dat toeterende ding.

En des morgens in de vroegte
’s anderdaags ging Kee
springend op zijn rubberlaarzen 
door de duinen naar de zee.

Munten riep hij reeds van verre
met zijn handen aan zijn mond
Zitten jullie hier bij tientallen
ja bij duizenden in de grond!

Het antwoord  liet niet lang op zich wachten
Met een kromme rug
schepte hij het geld met karrenvrachten
dat was toch wel heel erg vlug.

Toen Kee thuis kwam,vond hij
druk zijn vrouwtje in de weer
Met het tekenen van een eigen huisje
en zij sprak als de eerste keer.

Man je moet teruggaan
want de detector is zo goed
Zoek voor mij nog wat mooie ringen
En een armband en een horloge dat het nog doet.

En…..ofschoon hij nu wat moe werd
ging het mannetje Kee
Sloffend op zijn rubberlaarzen
weer met de detector naar de zee.

Gaarne liep hij door de duinen
maar het werd hem nu wat saai
Boven hem vloog hoog een zeemeeuw
voor hem uit een Vlaamse gaai.

Onderweg dacht hij nog telkens
aan zijn dromen van weleer
en dat hij het nu zo goed had
maar hij floot geen liedje meer

Kee vermoeid nu van het lopen
Ging naar huis, zijn vrouwtje was
ook zo-even thuis gekomen
maar niet bijster in haar sas.

Kee je moet weerom keren
Dadelijk, ik ben erop gesteld
Anders moeten we zo gauw interen
heus ik wil nog véél meer geld.

Toornig sprak de man Kee 
Ik verkoop de detector en ik stop ermee
hebzucht is het ergste wat een mens kan tonen
daarom blijven we toch maar in ons (eigen huisje) 
wonen.

Toke van Sambeek–Maas
 

 1981 

Elk jaar met sinterklaas maken wij voor elkaar gedichten bij de cadeautjes om zo het feest wat extra te verhogen!
In 1981 maakte mijn vrouw dit gedichtje voor mij omdat ik een metaaldetector had aangeschaft waar ik veel mee op 
pad ging. Er werden leuke dingen gevonden en ook het strand was een fijne en spannende plek om daar naar munten en 
andere spulletjes te zoeken. Dat bracht haar toen kennelijk op het idee om het oude kinderverhaaltje van het mannetje 
Timpetee er bij te pakken. Laatst kwam dit gedichtje weer te voorschijn. 
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Slager en troubadour
Gerrit Terwindt, zanger, gitarist, 
tekstdichter, maar de meesten zul-
len hem toch nog kennen als de sla-
ger in de winkel aan de Kogerstraat, 
of misschien nog van vroeger als 
jonge jongen in de slagerij van 
Herman Boekel in Oudeschild. 

Het is stralend weer als ik hem op-
zoek en we vinden een plekje in de 
schaduw onder het afdak; in de tuin 
achter het huis aan de Mulderstraat. 
Gerrit is geboren in juni van het jaar 
1940 in Oudeschild. Zijn vader was 
als beroepsmilitair gelegerd op de 
MOK – pas na de oorlog, toen Gerrit 
zes was zou hij zijn vader weer zien - 
en zijn moeder was Neeltje Weijdt. 
Hij had één zus, Gretha. Zijn oma is 
kosteres geweest en zijn moeder 
was weliswaar reserve organist in de 
kerk, maar streng religieus was de 
familie niet. Met kerstmis ging men 
ter kerke en dat was het dan.
Zijn lagere school stond vanzelfspre-
kend in Oudeschild met meester 
Boon en juffrouw Gré Dros. Samen 
met Simon Dros begon Gerrit daar in 
de ‘kippenschool’. Tegenwoordig is 
dat groep één. Vermeldenswaardig 
is, dat je daar toen naar toe mocht, 
als je ‘droog’ was.
Wat leren betreft kwam er met de 
overgang naar de ULO de klad in; er 
werd gespijbeld en na twee jaar was 
iedereen het er over eens, dat Gerrit 
maar beter aan het werk kon gaan.

Zijn eerste baan was zakken meel, 
erwten en bonen sjouwen in het 
magazijn van Albert Heijn in de 
Binnenburg. Zwaar werk voor een 
jonge jongen. Toen hij dan ook de 
gelegenheid kreeg knechtje te wor-
den in de slagerij van Herman Boekel 
in Oudeschild was de keuze gauw ge-
maakt. Klaas Dros zorgde daar voor 
een speciaal inwijdingsritueel door 
hem een pens lek te laten prikken. 
De stank die daaruit kwam was zo 
sterk, dat hij bijna voor de wereld 
ging. Maar… Gerrit had zijn vak ge-
vonden.
Hij wilde het vak leren en ging, na 
hier eerst nog een jaar meegelopen 
te hebben in het leerlingstelsel, naar 
de slagersvakschool in Amsterdam. 
Hij kon op kamers bij tante Heintje 
in de 1e Helmerstraat, werkte vier 
dagen in de slagerij en ging één dag 
naar school. Zijn eerste baan als 
15-jarige was die van slagersknecht 
op het Leidseplein, een prachtige 
tijd met bekende Nederlanders als 
Jan Wolkers en Wim Sonneveld 
als klant. Na drie jaar verhuisde de 
zaak naar de Amstelveense Weg. 
Veel van de betere horecabedrijven 
waren hun klanten en Gerrit fietste 
- slagersmand vóórop - kriskras door 
Amsterdam om spullen te bezorgen 
en om fijne spullen op te halen uit 
Amsterdam Noord. 
Peter Post organiseerde in die tijd 
wedstrijden voor slagersknechten 

en Gerrit sloeg daar geen slecht fi-
guur. Hij had weinig geld en in zijn 
vrije tijd trainde hij solo zijn rond-
jes Amsterdam - Zandvoort langs 
wisselende routes. Het kopje van 
Bloemendaal zat wel altijd in zijn par-
cours. Naar Texel ging hij in die tijd 
voor het wielrennen, naast schaat-
sen was dat zijn favoriete sport. Hij 
reed diverse keren de ronde van 
Eierland en de ronde van Zuidema 
en toen hij aan het eind daarvan op 
het podium stond zag hij Riet Zegers. 
Het was liefde op het eerste gezicht. 
Van het podium af vroeg hij haar met 
een lach of zij de rondemiss was – 
die mag je namelijk kussen. Enfin: zo 
is het gekomen.

Op zijn 20e had Gerrit alle vakdiplo-
ma’s en na zijn militaire dienst en 
twee jaar verkering verloofden Riet 
en hij zich, twee jaar daarna zijn ze 
getrouwd. Hij werkte toen bij slager 
Dros in Oosterend en ze woonden in 
een klein huisje in de Peperstraat. 
Daar is hun dochter Marleen gebo-
ren, maar daarmee was het huisje 
meteen wel heel erg klein. 
Dankzij bemiddeling van Jan Daalder 
ruilden ze van huis met een on-
derwijzeres, die haar huis in de 
Mulderstraat te groot vond. Dat le-
verde twee tevreden partijen op en 
in het huis in de Mulderstraat wonen 
Gerrit en Riet nog steeds.
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Na slagerij Dros werkte Gerrit 12 jaar 
in de supermarkt van Niek Schoo,  
later van Joop van der Meer in De 
Koog. Daarna werd hij de rechter-
hand van Niek Ran in de Kogerstraat 
tot die winkel ging sluiten. Gerrit was 
toen 60 jaar. Hij heeft toen Maurice 
Dix nog een tijd geholpen met snij-
den en voorbewerken van vlees vóór 
het werd ingeblikt en hij was regel-
matig bij Aad van Heerwaarden op 
de slachtplaats voor het slachten en 
uitbenen van het aangeleverde vee. 
Gerrit was de klusjesbaas, die van alle 
markten thuis is. Dat is hij heel lang 
gebleven en eigenlijk is hij dat nu nog.

Die leeftijd van 60 jaar was voor 
Gerrit een jaar van een omslag. Hij 
had, toen hij 35 was wel eens een 
gitaar in handen gehad en een les 
gekregen van Jan Beijert, met als ide-
aal eens liedjes te gaan zingen van 
Boudewijn de Groot. Toen bestond 

zijn leven nog uit werken, werken, 
werken. Muziek paste daar nog niet 
in. Pas door zijn kleindochter kreeg 
hij plezier in het zingen van liedjes. 
En eenmaal begonnen, ging het alle-
maal heel snel: Simon Dros – ja die 
van de ‘kippenschool’ – vroeg hem 
mee te zingen in het Visserskoor, hij 
ging toen ook serieus gitaarlessen 
volgen bij Sieme van der Geest. Jan 
Beijert vroeg hem mee te doen met 
‘A Capabel, het mannenkoor meldde 
zich en in 2001 had hij samen met 
Rob Manse zijn eerste optreden bij 
het Promsconcert in de schuur van 
Wim Trap. Van toen af dateert zijn 
vriendschap met Rob Manse, met 
wie hij op de tonen van KTF, 10 jaar 
lang kerstliedjes heeft gezongen tij-
dens de Kooger kerstmarkt. Speciaal 
voor de presentatie van het boek 
‘De walvisvaarder’ schreef hij een 
lied en was hij even het middelpunt 
van de belangstelling bij uitgevers 

en pers. Heel enthousiast vertelt hij 
over de concerten van het ‘Groot 
Mannenkoor Noord- Nederland’ van 
Martin Mans waar hij voor het eerst 
heen ging met Peter Hopman en 
een jaar later met Rob Manse. Beide 
mannen zijn er inmiddels niet meer. 

Gerrit schrijft en speelt nu liedjes bij 
ieder denkbare gelegenheid: slaap-
liedjes voor kleine kinderen, zee-
mansliedjes, een Texellied, vrolijke 
liedjes, treurliedjes, liedjes in het 
Texelse dialect en noem maar op.
Bij het afscheid van Rob Manse 
schreef hij voor diens dochter 
Annemarieke het lied: ‘As ’t me tied 
is’. Voor ik naar huis ging wilde hij 
mij dat nog graag laten horen. 

Nog steeds ontroerd reed ik daarna 
terug naar Den Burg.

Peter Bakker

ADVERTORIAL

Stoelyoga voor senioren  
in Den Burg

Een stoelyogales bestaat uit het uit-
voeren van milde yogahoudingen 
op een stoel; voor iedereen haal-
baar, ongeacht leeftijd, omvang, 
lenigheid of conditie.

Een stoelyogales bestaat meestal 
uit ontspannings- en ademhalings- 
oefeningen, rek- en strekoefen- 
ingen, versterkende oefeningen, 
lichaamshoudingen, concentratie- 
technieken en meditatie. Ont-
spannen en genieten staan voorop.

Al zijn de bewegingen nog zo 
klein, je lichamelijke en geestelijke  
gezondheid zal vooruit gaan bij  
regelmatige beoefening.

Lessen worden gegeven op  
donder-dagmiddag van 16.00 tot 
17.00  in Yogacentrum De Aleph, 
Weverstraat 54 in den Burg.
Kosten € 8,- per les. Leden van de 
seniorenvereniging Texel betalen  
€ 7,50 per les en kunnen koste-
loos 1 proefles deelnemen.
 
Aanmelden via 
info@senso2assist.nl of 
06-50 455 717  - Sandra Schuin
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Het is half negen in de ochtend als op 20 oktober de 
Herfstmarkt van Den Burg op het laatste moment wordt 
afgeblazen. Teveel regen en een te onstuimige wind gooi-
den roet in het eten. Maar voor die middag staat ons uitje 
met de Jan Plezier gepland. Toch maar even bellen met 
Guusje of alles doorgaat. Een volmondig ‘Ja’ maakt dat 
wij rond half twee, gewapend met een extra dikke jas, 
sjaal en gemengde gevoelens bij De Buureton in de bus 
stappen. 

Op de Nikadel in De Koog aangekomen mocht ik, om wat 
foto’s te kunnen maken, vóór in de huifkar zitten, waarna 
het drie uur durende genieten begon. Want genieten werd 
het. Van Texel, van een hele gezellige groep mensen die 
elkaar soms al maanden niet meer gezien of gesproken 
hadden en van een steeds nadrukkelijk aanwezig zonnetje. 
En dat beetje onstuimige wind? Dat maakte er alleen een 
nog mooiere herfstbeleving van.  

Sjaak en Lisa
Duindoorn, zeekraal, satijnvlinders, oeverzwaluwen, heel 
veel paddenstoelen, hazen en konijnen, Wilde katten, 
paarden, schapen, galloway runderen, zilverreigers, inwo-
ners van Texel en leuke en minder leuke toeristen, dit alles 
passeerde die middag volmondig de revue. Maar aller-
eerst stelde de in stevige laarzen en korte broek gestoken 
paardenbaas Pieter Dros, de paarden aan ons voor: Sjaak 
en Lisa. Twee zeer dikbillige Belgische trekpaarden. Ieder 
1000 kilo die, hoewel ze niet vaker dan één keer per dag 
voor de huifkar werden gespannen, elke zes weken nieuwe 
hoefijzers nodig hebben. 

Looplust
Pieter nam zelf het eerste gedeelte van het parcours voor 
zijn rekening. Om de rest van de middag, terwijl zijn lief-
tallige hulp Isabelle Smids nu de teugels strak in handen 
houdt (de paarden hadden volgens Pieter overmatig last 
van ‘looplust’) met welluidende stem de meest smeuïge en 
interessante natuur-details te vertellen. Waarbij de humor 
niet ontbrak. Bijvoorbeeld als hij het heeft over padden-
stoelen “Die je slechts éen keer in je leven kan eten”, of 
over het schuim op de mond van het paard: “Een goed 
teken, maar als de koetsier er last van krijgt kun je beter 
snel uitstappen.” Ook minder plezierige onderwerpen als 
konijnen met myxomatose, hazen die steeds talrijker wor-
den maar eigenlijk niet in de duinen horen, en het wilde 
katten- en ganzenprobleem, werden niet gemeden. 

De Muy
Ondertussen trokken Sjaak en Lisa vol verve de wagen 
met zijn met 32, veelal grijs koppige inhoud door De 
Nederlanden en De Muy. En, als je, zoals ik, veel te weinig 
in dit mooie gedeelte van Texel komt, is dat echt genieten. 
Onderweg gaat de natuurles van Pieter verder en hij wijst 
ons op een witte vlek die zich aftekent tegen de bosjes ver-
derop. Het is een zilverreiger. Zeldzaam, maar er zijn er tot 
nu toe al zes in De Muy gespot. Als we dichterbij komen 
gaat het dier ook nog even voor ons op de vleugels, waarbij 
goed te zien is hoe groot hij eigenlijk is.  

De Slufter
Ook bijzonder is de rit hierna door de Slufter. De paadjes le-
ken daar, door de die ochtend gevallen overvloedige regen, 

Uutwaaien op de Jan Plezier
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AANBIEDING ZONNEPANELEN MET OPSLAGSYSTEEM!
18 stuks Panelen All Black + omvormer + opslagsysteem

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

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

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

1 stuks    Opslagsysteem, accu 3000SP  
     met 5 kWh energieopslag
     5 kW laad en ontlaad-vermogen, 
     3  Phase compensatie, geïntegreerde  
     monitoring, Lithium accu, 90% ont- 
     lading, passieve koeling
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eerder op smalle riviertjes. Maar de paarden trokken zich 
daar weinig van aan en leken er zelfs plezier in te hebben 
om met hun stevige benen door de plassen te stampen. 
Waarna het tijd wordt voor een pauze. Als de huifkar op 
een mooi plekkie tegen de duinen is geparkeerd kun je 
even je benen strekken en genieten van elkaar, de koffie of 
thee en de heerlijke koekjes. Die door een paar medereizi-
gers voor Friese Dumkes worden uitgescholden maar toch 
echt Texelse Tuunwoaltjes bleken te zijn. Nadat iedereen 
weer plaats had genomen op zijn schapenvachtje in de kar 
is het tijd voor de terugtocht. Over een ander parcours dan 
heen, maar niet minder interessant. 

Het ‘pleziertje’
De weg terug telt twee korte stops: één om de in de duinen 
op een natuurlijke manier gemaakte oeverzwaluwnesten 
te bewonderen, en één om Kees Dros, de vader van de 
koetsier, op te pikken. Deze laat zich vanmiddag de kans 
niet ontgaan om te midden van deze groep oudere texe-
laars te genieten van een ‘pleziertje’, een rumlikeurtje, 
speciaal gemaakt en gebotteld voor de Jan Plezier. Na een 
tweede likeurtje, en nog maar eens een proost op de leuke 
rit (Pieter lachend: “Ho. We moeten nog terug hé”) verruilt 
Kees de huifkar weer voor zijn bankje in de Nederlanden 
en gaan wij op voor het laatste stukje van de rit. Nadat wij 
uitgebreid alle huizen, hotels, eigenaars en bewoners van 
De Boodtlaan in De Koog hebben besproken (nee geen ge-

roddel, alleen positief…) kwam de Nikadel weer in zicht. En 
ons busje.

Spetters
Als we daarin onderweg naar Den Burg zijn, gonst het om 
mij heen met “Wat was het mooi, Ik heb zo genoten”, “Zo 
heerlijk dat dit soort dingen weer kunnen.” en vooral met 
“Wat hebben we het getroffen met het weer He?” Dat 
laatste is zeker het geval. Maar, terwijl ik dit bedenk, ver-
schijnen er op de voorruit van het busje de eerste spetters. 
Het begin van weer een onstuimige avond. 

Riet Veenendaal
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Opgericht door mevr. Jouwersma in 1960 (zij was de echt-
genote van de heer Jouwersma – directeur van de Mulo). 

In 1961 werd ik erbij gevraagd. Ik vond het heel leuk, want 
in 1957 was ik getrouwd met Joop de Beurs en kwam te 
wonen in het mooie, maar grote Amsterdamse Schoolhuis 
met kantoor aan huis, Binnenburg nr. 6. Mijn schoonmoe-
der mevr. Martha de Beurs-Rab maakte plaats voor haar 
zoon Joop en ging in een kleiner huis naast ons wonen, 
nr.4 naast de grote kerk.

Het eerste jaar op Texel was erg moeilijk wennen. Ik was 
23 jaar. Had de oorlog meegemaakt en moest in de hon-
gerwinter een half jaar naar een boer in Kampen; 11 jaar 
was ik toen. In Leiden was er geen eten. Toen ik na de be-
vrijding thuiskwam lag er een broertje in de wieg. Later 
begreep ik waarom ik weg moest. Mijn moeder gebruikte 
mijn bonkaart. Ik mocht doorstuderen en ging naar de 
meisjesschool op de Breestraat naast de Eglise Wallone 
(Franse kerk). Aldoor gestudeerd tot aan mijn huwelijk en 
in het huishouden wilde ik wel eens helpen, maar mijn 
moeder zei altijd: alleen je eigen kamer, want je kunt la-
ter nog genoeg werken in het huishouden. Nu dat heb 
ik geweten 3 kolenkachels, ‘s morgens asladen legen. Ik 
wist niet waar ik moest beginnen. Na de bruidsnacht in 
de Lindenboom, mijn man was al naar zijn werk, werd er 
op de huiskamerdeur geklopt. Mijn schoonmoeder kwam 
achterom, dat kon vroeger nog alles open, om me te ver-
tellen hoe ik de eiken lambrisering moest poetsen. 
Nou kan ik er vreselijk om lachen, maar toen.

Nu ben ik bijna 87 jaar en ben aan opruimen, niet mijn 
leukste bezigheid, maar ik wil mijn nazaten er niet mee 
opschepen. Alles gaat dan in de container vermoed ik. 
Maar papieren, belasting, aktes van de vele verhuizingen 
en aankopen polissen enz. wil ik vernietigen. Het eerste 
wat ik vond waren 2 schoolschriftjes en nu zal ik uitleggen 
hoe het is verlopen met die heerlijke boekenclub waar-
voor ik werd gevraagd of ik interesse had erbij te komen. 

Zo kon ik kennismaken met alle leden van het begin. Er 
was 1 echte Texelaar en dat was Mevr. Neel Keyser-Eelman 
van De Hal en de rest was “import” zeggen ze op Texel. 
Wat ik in het begin niet geweten heb hoe ik erbij gekomen 
ben, nl. door middel van ballotage. Toen had ik het niet 
begrepen. Ik had er nog nooit van gehoord. Ik was gewoon 
te jong om dit te weten. Dat merk je later als je zelf mee 
mag beslissen!! Ik geloof, dat het nu niet meer bestaat. 
Het was ook bij de biljartclub “De witte Burcht”. Je moest 
daar geïntroduceerd worden door een ander lid.
De club mocht bestaan uit 11 of 12 dames. We kwamen 
altijd op donderdag om de 14 dagen bij elkaar. Het begon 
om half 2 en we stopten 5.15 of half 6. Er was al een boe-
kenclub van de Plattelandsvrouwen, maar daar was de eis 

om ook lid te zijn van de Bond v. Plattelandsvrouwen.
Ik was dit wel, maar de meesten wilden geen lid worden 
van de Bond.

De bedoeling was, dat je zelf een boek inbracht om het te 
bespreken, maar in de huiskamer van een ander lid.
Deze gastvrouw zorgde voor een kopje thee en na de lezing 
kregen we koffie met altijd iets lekkers. Tijdens de koffie 
mochten we onze mening over het boek zeggen. Niet ie-
der boek had een vast eind, ook waren er wel boeken met 
een open eind en dan kwamen we vaak met heel verschil-
lende oplossingen. Over de politiek en de vele geloven en 
stromingen dachten we soms verschillend, en we hadden 
begrip voor elkaar en respect. Een groot vertrouwen was 
er in elkaar.

De boeken werden zelf gekocht of je moest een exemplaar 
uit de Bieb halen, waar we wel van geprofiteerd hebben 
waren de hangmappen uit de Bibliotheek, die zeer veel 
informatie over de schrijver bevatten en over de andere 
boeken van de schrijver. Later werden de mappen geruimd 
en moesten we zelf maar zien hoe we aan de gegevens 
kwamen. Ik weet ook, dat één van de dames de schrijfster 
zelfs had gebeld om iets aan de weet te komen. Het is ons 
toch altijd gelukt.

Op de eerste bijeenkomst eind september of begin okto-
ber deelden wij mee welk boek ieder wilde bespreken en 
de titels hoorden wij dan ook en konden het in de loop 
van het jaar zelf aanschaffen of kijken in de bibliotheek of 
het daar aanwezig was. Ze lieten het ook wel bestellen uit 
een Bieb op het vaste land. Alles was mogelijk, maar de 
meesten kochten het zelf of met z’n tweeën. Dit deden 
wij Tante Neel (dikke vriendin van mijn schoonmoeder) en 
ondergetekende. Als ik het boek uit had belde ik haar op 
om te horen of ze mij kon ontvangen, want ik bezorgde 
altijd haar boeken thuis.
Het was een heerlijke wandeling naar de boerderij “De 
Hal” en ze wilde ook, dat ik koffie bij haar bleef drinken 
met meestal iets er bij wat ze zelf had gebakken. We had-
den aan gesprekstof geen gebrek, meestal ging het over 
boeken of schilderen. Dat was ons beider hobby. Zij werk-
te met olie en ik maakte aquarellen (waterverf).

Particuliere boekenclub 
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Onze leden:
Rie Dros–van Bommel, Gré van Wijland, Neel Keyser-
Eelman, Mevr. Kleinhuis, Ali Bakker, Mevr. Noordijk, Nel 
Kooyman , Suze Rey. Later kwamen erbij: Hanny Boere, Els 
Postma, Ineke Swennen, Margreet MaasdaM.

Cootje de Winter (vrouw van dir. Mulo) is door ziekte niet 
zo lang bij ons gebleven, maar ze was zeer belezen en heeft 
nog jaren thuis veel gelezen. Van één weet ik niets meer, 
ze is van het eiland vertrokken, Alle genoemde dames zijn 
overleden en ondergetekende was er nog bij de opheffing 
in 2003 na 42 jaar lid te zijn geweest en ik hoefde ze niet 
weg te gooien, maar later aan de Historische Vereniging 
doorgeven. We hebben vanaf 1960 600 boeken gelezen 
en goed besproken na afloop.

Mevr. Noordijk heeft Alzheimer gekregen en ze werd altijd 
opgehaald. Op het laatst kwam iemand haar halen en dan 
stond ze nog met haar schort voor in de keuken. Het was 
een heel keurige dame, maar ze wilde wel mee. Ze vond 
het gezellig, maar kon niet meer bespreken en zat te pra-
ten tijdens de lezing. Ze besefte dit niet en het volgende 
jaar na de grote vakantie is ze niet meer opgehaald.
Naar het Verpleeghuis gegaan en is 100 of bijna 100 jaar 

geworden. Wel sneu vond ik het. 
Tante Neel deed het anders. Ik weet het nog goed. Zij ging 
het boek bespreken van een Zweedse schrijfster. Haar 
dochter Rie (predikant) hielp haar wel erbij. Het was een 
ingewikkeld boek en ze kon er geen eind meer aan breien. 
Het was al over zessen en we zaten in Den Hoorn bij Nel 
Kooyman. Op de terugweg zei ze tegen mij. Als ik geen 
boek meer kan bespreken wil ik ook geen plaats meer be-
zetten. Zo was ze.

Ik ben na de opheffing nog lid van een andere club ge-
weest. Heel anders dan ik gewend was. De meeste dames 
werkten buitenshuis en wilde maar 1x per maand bij el-
kaar komen: altijd ‘s avonds. Ze wilden geen boek kopen, 
maar de koffer van de bibliotheek huren met 7 boeken 
erin. Ik kon niet meer wennen en ben gestopt. Ik merkte 
toen, dat de wereld was veranderd en er een andere ge-
neratie was opgestaan.

Door het bekijken van de schriftjes kon ik met het verve-
lende opruimen even ophouden. Er zullen nog wel meer 
dagen komen hoop ik!! 

Riny Wielinga

Alzheimer Café Texel gaat weer van  
start op dinsdag 7 december
Het kan weer! Een gezellige café-avond, ontmoeting, bijpraten, muziek én  
informatie over het nieuwe project van Texels Welzijn De Deel. 
Simone Ouwehand en Liesbeth Rijk geven uitleg over het nieuwe aanbod. 

‘Is De Deel iets voor mij? Bij geheugenklachten, een vermoeden van beginnende dementie of niet aangeboren 
hersenletsel, met of zonder diagnose. Heb ik een indicatie nodig voor een bezoek of deelname aan De Deel?  
Wat kan ik verwachten van De Deel? Moet ik mij aanmelden voor deelname?’ 
Deze vragen komen aan bod en er is alle gelegenheid om uw vragen te stellen.

Programma dinsdag 7 december 2021
19.15 uur Inloop met koffie en muziek 
19.30 uur Thema: Is De Deel iets voor u?
20.30 uur Café met muziek, een hapje en een drankje
21.30 uur Eindtijd

Reinalda Slagter is namens Geriant aanwezig. Waar? In De Buureton, Beatrixlaan 43 te Den Burg. 
Informatie: r.slagter@geriant.nl, e.rijk@zorgring.nl of Texels Welzijn, tel. 312696

Bij verkoudheidsklachten of verhoging? Blijf thuis, ziek uit en zorg dat u anderen niet besmet. 
Entree in De Buureton vindt plaats op basis van de geldende coronamaatregelen.  
Meer weten? Zie de aankondigingen binnenkort in de Texelse media.
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www.ibstexel.nl   tel. 313144

Specialist
inalles

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

SHOP

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

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

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

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

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

Iedere week weer een verse stal  
                     op de maandagmarkt!

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

 Tuinaanleg      Tuinonderhoud      Bestrating 
 Groot groen onderhoud      Levering beplanting

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

Electrische installaties 

Brand- en inbraak- 

beveiliging 

Zonnepanelen

WWW.BOUW2020.NL

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

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

 informeert u naar de mogelijkheden. 

ADRESSEN & OPENINGSTIJDEN 

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

Den Burg | Vismarkt 5 | 1791 CD | Tel: 0222-441090
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Stagiair 
geestelijke verzorging
Dag Texelaars! Ik ben Rein, 30 jaar jong en ik woon nu 
iets meer dan een jaar op dit prachtige eiland, waar ik 
niet makkelijk meer weg te krijgen ben. Vanuit mijn 
zwerftocht rond de wereld en mijn ervaring in jeugdzorg 
en psychiatrie, ben ik geraakt door de manier waarop 
mensen betekenis geven aan hun leven. Daarom doe ik 
nu een opleiding tot geestelijk verzorger. 

Een geestelijk verzorger staat met je stil bij je leven, wat 
daarin gebeurt of gebeurd is. Dat kan bijvoorbeeld zin-
vol zijn bij een ingrijpende verandering, zoals ziekte of 
verlies, of bij een nieuwe levensfase. Soms zijn mensen 
de zin van het leven, of het zicht op de toekomst kwijt-
geraakt. We zoeken dan samen naar wat van waarde of 
betekenis is in het leven, en hoe dat kan helpen bij je 
volgende stap. Dat kan in één-op-één gesprekken, maar 
ook in kleine groepen. 
Ik loop stage binnen het CVL (Centrum Voor Levensvragen 
Noord-Holland), waar ik ook begeleiding krijg. Mijn stage 
mag ik (deels) op Texel vormgeven in samenwerking met 
Texels Welzijn. In overleg met de dorpswerkers Barbara, 
Betsie, Cobie en Tanja zal ik meekomen naar verschillende 
dorpsbijeenkomsten om mij kort voor te stellen.
In eerste instantie is het mijn bedoeling om een (kleine) 
groep van maximaal 5/6 mensen samen te stellen, la-
ter kunnen we dat zo nodig aanvullen met één-op-één  
contact. Ik kijk er naar uit om jullie te leren kennen en 
vanuit jullie (levens-) ervaring met elkaar aan het werk 
te gaan.

Voor informatie en aanmelding: tel. 06-438 187 36 
 e-mail: rein.vanderburg@student.uvh.nl of via de 
dorpswerkers van Texels Welzijn (tel. 312696).

Rein van der Burg

Recept november 2021 
 

Wraps
Eenvoudig en zo lekker als je maar wilt...
Wraps, saus (yoghurt, mayonaise, honing 
en knoflook), sla, komkommer, tomaatjes,  
champignons

In de winkel verkopen ze zakken met 6 tortilla 
wraps.
Haal er 2 of 3 uit en bewaar de andere voor bv 
een volgende dag.
U kunt de wraps voor u ze gaat beleggen of vullen 
iets verwarmen in bijvoorbeeld de koekenpan of 
in de magnetron gedurende 1 minuut 
Maak een sausje van 2 lepels mayo en 1 lepel 
yoghurt, en maak het op smaak met wat honing 
en knoflook.
U kunt kiezen om de saus op de wrap uit te 
smeren of te mengen door de verse sla
Allebei kan natuurlijk ook.
Leg de sla op de wrap. Daar overheen kunt u de 
tomaatjes, gebakken
champignons, stukjes komkommer verdelen, of 
wat u nog meer lekker vindt.
Misschien een hard gekookt eitje? Als dit klaar is 
mag u er geraspte kaas over
strooien. 
Nu kan de wrap aan 1 kant de zogenaamde  
“onderkant” omgevouwen worden. 
Vouw vervolgens de beide zijkanten om en dan 
smullen maar.

Ria Visch
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Van Zwarte Piet naar Roetveegpiet 

Ik heb tien jaar terug al eens geschreven over Sint en 
Piet, maar sindsdien is er wel wat veranderd. 
Over het kinderfeest viel de zware schaduw van de 
discussie over Piet, die toen nog onbekommerd zwart 
was. Maar het groeiend aantal mensen met een kleur 
pikte Zwarte Piet niet meer. 

De vrolijke, en meestal ook wat domme Piet, stond in 
hun ogen symbool voor de onderdrukte zwarte mens; 
de tot slaaf gemaakte mens, die als vee vanuit Afrika 
naar andere delen van de wereld versleept was. Het 
deed er niet meer toe dat de meeste witte mensen 
deze verbinding met onderdrukking en slavernij nog 
nooit gemaakt hadden. 

De geest was definitief uit de fles. Voor- en tegenstan-
ders kwamen elk jaar scherper tegenover elkaar te 
staan. Intochten van Sinterklaas werden verstoord door 
demonstraties en soms zelfs door geweld. We hielden 
aan het geweld zelfs een nieuw Nederlands woord over: 
de blokkeerfriezen. Waar de één in Piet een symbool 
van onderdrukking en slavernij zag, zag de ander alleen 
maar een vrolijke kindervriend, die onlosmakelijk be-
hoorde bij onze Hollandse cultuur. 

Het sinterklaasjournaal
Het Sinterklaasjournaal ging de uitdaging aan om de ge-
polariseerde discussie weer tot normale proporties terug 
te brengen. Zwarte Piet werd steeds meer een Piet, die 
door zijn afdaling door vele schoorstenen, getekend was 
door roetvegen. Als we dan toch gingen veranderen, kon 
Piet ook nog wel vele kleuren meer krijgen. Gaandeweg 
bleek ook, dat kinderen er geen enkel probleem mee 
hadden dat Piet van kleur verschoot. Zij waren vooral be-
zig met de spannende voorbereiding; het zetten van hun 
schoen, de komst van Sint en Piet op school, en vooral 
het uitkijken naar het heerlijk avondje en de cadeautjes 
die daar op hun lagen te wachten. 
In ons land leven tegenwoordig miljoenen medelanders 
met een kleur. Dat is een feit, dat niet meer terugge-
draaid kan worden. En dat hoeft ook niet. Medelanders 
van Surinaamse, Antilliaanse, Indonesische, Ghanese en 
andere afkomst behoren tot onze geschiedenis. Zij be-
horen bij een gedeeld koloniaal verleden, waar de één 
onderdrukker was en de ander onderdrukte. 
Binnen dit kader was het begrijpelijk dat de figuur van 
Zwarte Piet aanstoot gaf. Mijn indruk is dat de scherpe 
kanten van de discussie er wel wat vanaf zijn. De grote 
meerderheid van Nederland accepteert dat Zwarte Piet 
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een roetveegpiet is geworden en dat al die aanstootge-
vende kenmerken, zoals dikke rode lippen, kroeshaar en 
krom taalgebruik uit het beeld verdwenen zijn. En dat is, 
als we naar het verleden kijken, ook meer dan terecht. 
Want wie was Piet eigenlijk?

De wilde jacht
Van oudsher vertelt het verhaal ons dat Sinterklaas, ge-
assisteerd door Zwarte Piet, over de daken reed om over-
al cadeautjes te brengen. 
Dit te paard rijden over daken, gaat terug op de 
Germaanse oppergod Wodan. Wodan reed op een acht-
potige schimmel en trad op als aanvoerder van de wilde 
jacht van overledenen. De wilde jacht was de benaming 
voor een bovennatuurlijk winters verschijnsel, dat leek 
op een spookachtige jachtgroep. 
Feitelijk was dit verschijnsel een aanduiding van nade-
rend onweer. De beelden van Wodan, die met wapperen-
de haren en baard op zijn schimmel door het luchtruim 
reed, zijn overgegaan op Sint Nicolaas. die verplaatst zich 
eveneens op een schimmel, niet door de lucht, maar 
over de daken. En op zijn tocht gooit hij cadeautjes door 
de schoorstenen naar binnen. Later werd dit gebruik 
overgenomen door een knecht, die de cadeaus niet meer 
door de schoorsteen gooide, maar zelf door de schoor-
steen kroop om ze binnen af te leveren. Daar komt de 
uitdrukking ‘zo zwart als roet’ vandaan. 

Jan Schenkman
De helper van Sinterklaas is een knechtfiguur, die pas in 
de 19e eeuw zijn intrede deed. Hierbij moeten we vooral 
denken aan de onderwijzer, dichter- en kinderboeken-
schrijver Jan Schenkman (1806-1863). 

Hij publiceerde in 1850 het prentenboek ‘Sint Nicolaas 
en zijn knecht’. In dit verhaal kwam Sinterklaas met een 
stoomboot uit Spanje naar Nederland en werd daarbij 
vergezeld door een donkergekleurde naamloze helper. 
Voordien opereerde Sinterklaas alleen, of werd hij ver-
gezeld door de duivel, die door de Sint gedwongen werd 
goede daden te verrichten. Dit beeld van de duivel ging 
over op de knechtfiguur, die door Schenkman als hulpje 
aan Sinterklaas was toegevoegd. 
Zwart als roet werd dit hulpje steeds meer geïdentificeerd 
met een Moor, afkomstig uit het voormalige Morenland 
Spanje. Dat werd weer in de hand gewerkt door het feit 
dat in die tijd Moor en Duivel min of meer synoniem wa-
ren. Deze achtergrond maakt duidelijk dat de figuur van 
Zwarte Piet oorspronkelijk helemaal niet in het verhaal 
van Sinterklaas aanwezig was en dus ook niet behoorde 
tot onze Hollandse cultuur en traditie. 
De knechtfiguur die door Schenkman bedacht was, was 
ook al niet zwart, maar vanwege zijn afkomst uit Spanje, 
wat donkerder gekleurd en gekleed als een matroos. 
Onder invloed van de koloniale en racistische tijdgeest 
kreeg deze helper steeds meer de trekken van een zwar-
te man, met alle negatieve kenmerken die daarbij toen 
gedacht werden. 
Het zijn precies deze later toegevoegde kenmerken, die 
de helper deden uitgroeien tot de aanstootgevende fi-
guur van Zwarte Piet. 
Dat deze figuur nu van het toneel aan het verdwijnen is 
ten gunste van de roetveegpiet, is in het licht van de his-
torie terecht, en doet ook het verhaal van Sint Nicolaas 
meer recht.

Kees Dekkers
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Duurzaam diner
Als wethouder ben je altijd druk met 
lezen, vergaderen, bellen, mailen, 
appen en nog meer lezen. Het klinkt 
misschien saai, maar toch is het een 
afwisselende baan. Je ontmoet bijzon-
dere mensen. Je bemoeit je met aller-
lei dossiers en je leert veel over heel 
verschillende onderwerpen. En af en 
toe heb je even iets anders, zoals een 
opening. Hoewel natuurlijk meestal 
de burgemeester daarvoor gevraagd 
wordt. Die legt toch altijd net even 
wat meer gewicht in de schaal. Maar 
heel af en toe mag ook de wethou-
der acte de présence geven. Het zijn 
de krenten in de pap. Helaas viel er 
de afgelopen anderhalf jaar weinig te 
openen voor wethouders. Wel werd 
ik de laatste maanden regelmatig ge-
interviewd. Ook dat hoort erbij. Maar 
dat is toch hard werken hoor. Je moet 
goed uitkijken dat je niet de verkeerde 
dingen zegt. Voor je het weet, sta je in 
een artikel met hele verkeerde quotes. 

Zonneparken
Momenteel is het thema duurzaam-
heid erg hot. Dus kwam het financieel 
dagblad in de lucht. Die wilden graag 
van de wethouder duurzaamheid ho-
ren, waarom Texel helemaal niet meer 
voorop liep met de energietransitie. 
Tsja, inderdaad moest ik bekennen 
dat we ooit grootse plannen had-
den. Reeds in 2007 riep Texel dat we 
in 2020 zelfvoorzienend wilden zijn. 
Dit was op zich redelijk revolutionair. 
Niemand had het in die tijd over het 
zelf opwekken van energie via wind 
en zon. We liepen daarin voorop. Heel 
vooruitstrevend. Maar gezegd is nog 
niet gedaan. In de praktijk viel het niet 
mee om de handen op elkaar te krijgen 
voor windmolens en zonneparken op 
Texel. En ook dat is te begrijpen. Texel 
is te mooi voor windmolens, althans 
dat is toch wel de algemene publieke 
opinie. Grond is erg schaars. Die heb-
ben we nodig voor woningen, bedrij-
ven, natuur en landbouw. Weinigen 
voelen ervoor om ook nog tientallen 
hectares voor zonne-akkers vrij te 
maken. De man van het Financieel 
Dagblad begreep het wel. 

Brigitte
Kort daarop kwam de Brigitte via 
de VVV. Ik had er nog nooit van ge-
hoord, maar het Duitse magazine 
Brigitte is zeer populair bij onze 
oosterburen. Het wordt door mil-
joenen mensen gelezen en is verge-
lijkbaar met de Libelle in Nederland. 
De VVV was al enige tijd in gesprek 
over een artikel in de Brigitte Green. 
Dit zustermagazine van Brigitte ging 
een editie wijden aan het thema 
Duurzame Waddeneilanden. De 
journaliste, Frau Schmidt, wilde ook 
graag de Texelse wethouder spre-
ken. Dat moest gebeuren bij een di-
ner in een goed restaurant, dat met 
Texelse producten kookt. Leuk! Zo’n 
uitnodiging aan wethouders komt 
toch maar zelden voor. Zoals ik al zei 
wordt meestal de burgemeester voor 
dergelijke frivoliteiten gevraagd. Dus 
ja, ik wilde daar wel aan meewerken. 
Op de afgesproken tijd zat ik klaar in 
het restaurant. 

Duitsers
Frau Schmidt was nog niet gearri-
veerd dus ik wachtte geduldig af. 
Niet zo pünktlich zoals we normaal 
van Duitsers gewend zijn, maar daar 
kwam ze dan toch. Ze nam direct het 
heft in handen. Het moest het verras-
singsmenu worden. Prima, met mij 
kun je alle kanten op. Toen het eten 
besteld was, barstte ze los. Waarom 
had ik nog niets gedaan en waarom 
liet ik nog auto’s toe op Texel? ‘Du 
sollst Mut haben!’ Neem een voor-
beeld aan andere Waddeneilanden 
waar auto’s uit den boze zijn. Ik sta-
melde dat dat op Texel toch wel wat 
lastig was. Toeristen die met bagage, 
de kinderen, de hond, fietsen en wat 
al niet meer het eiland opkomen. 
Die krijg je niet zomaar zover dat ze 
de auto in Den Helder laten staan. 
De vrouw keek me aan alsof ik ver-
rückt was. ‘Du sollst mutig sein’, riep 
ze nogmaals. Het niet toestaan van 
auto’s op het eiland was volgens 
haar de enige manier om duurzame 
vooruitgang te boeken. Ik was wel 
enigszins verbaasd want ze had me 

net daarvoor verteld dat ze de wind 
op het eiland toch echt te gortig vond 
voor de fiets. Ze had iemand gechar-
terd die haar met de auto rondreed 
en ze nam ook na het eten een taxi 
naar huis. Prima hoor, maar ik was 
wel gewoon met de fiets, ook al 
moest ik 10 km heen en 10 km terug. 

Windenergie
Ik liet me natuurlijk niet zo snel uit 
het veld slaan. Ik somde op wat we 
als gemeente deden om toch resul-
taten te bereiken. Zon hebben we 
genoeg vertelde ik haar. Dus daar 
zetten we op in. Zonnepanelen 
op daken, parkeerterreinen en in 
fietspaden. Quatsch, dat doet toch 
iedereen. Oké, oké. Maar we doen 
ook een proef met windenergie 
op water. De slowmills, in de zee 
drijvende bladen die op de golven 
meedeinen en energie opwekken, 
kunnen mogelijk binnenkort 600 
huishoudens van energie gaan 
voorzien. Unzureichend, vond Frau 
Schmidt. Was noch, was noch, ik 
brauche mehr! Ik begon het aardig 
benauwd te krijgen. We hebben ook 
een sporthal, riep ik. Eén van de vier 
sporthallen in Nederland die ener-
gie producerend is. En ons zwem-
bad heeft 175 zonnepanelen en is 
helemaal zelfvoorzienend. En we 
hebben drijvende zonnepanelen op 
Everstekoog. En ook een hele inte-
ressante proef met het Waterschap, 
waarmee het Waterschap zuurstof 
(O) uit het water haalt en dan hou-
den we waterstof (H2) over. Het 
zweet stond op mijn voorhoofd. Ik 
geef het je te doen om dit in je bes-
te Duits naar voren te brengen. Frau 
Schmidt keek me schattend aan. 
Dit was misschien net voldoende. 
Ik regelde een taxi voor haar zodat 
ze snel naar haar verblijfsaccom-
modatie kon. Pffff…. Ik was wat blij 
dat ik nog even 10 km kon fietsen in 
de buitenlucht. Volgende keer mis-
schien toch de burgemeester maar 
inseinen.

Hennie Huisman,
Wethouder duurzaamheid
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Vreemde bekken trekken
Het is weer trektijd. Duizenden vogels passeren ons  
eiland. Sommige blijven hier maar kort, zijn de volgen-
de dag alweer vertrokken. Andere blijven hier dagen- of 
wekenlang en er zijn er ook die hier overwinteren. Er 
zijn ook soorten die hier al aankomen als het nog volop 
zomer is. Zo’n soort is de kruisbek, een vinkachtige vogel 
met een vreemde bek: boven- en ondersnavel zijn ge-
bogen en steken kruislings over elkaar. Dat lijkt vreselijk 
onhandig, maar dat is het juist niet. Met die gekke sna-
vel kunnen ze heel handig zaden uit den- of sparappels 
pulken. Kruisbekken broeden vroeg in het jaar, meestal 
al in februari. Daarna zwerven ze vaak in troepen rond, 
op zoek naar voedsel. Als er gebrek is aan zaden in de 
naaldbomen, dan zwermen ze vanuit het noorden uit 
op zoek daarnaar. Als er massale trek van kruisbekken 
is, noemt men dat een invasie. Zo’n invasie is dit jaar 
aan de gang. Overal in het land komt je troepen kruis-
bekken tegen, opvallend ook doordat ze als ze vliegend 
altijd druk roepen, gliep, gliep of kliek, kliek. De volwas-
sen mannetjes van de kruisbek zijn op kop, borst en rug 
prachtig rood, de vrouwtjes groenig en de jonge vogels 
bruin gestreept. De snavels van de jonge vogels hebben 
wat kortere, minder ver uitstekende punten dan die van 
de oude vogels. Naast de gewone kruisbek, die in een 
groot deel van Europa voorkomt, heb je ook nog een 
grote kruisbek, die een opvallend grote dikke kop, hals 
en snavel heeft. De grote kruisbek broedt in Skandinavië 
en het aangrenzende deel van Rusland en belandt hier in 
invasiejaren samen met gewone kruisbekken ook wel in 
Nederland, maar in kleine aantallen. En dan is er ook nog 
de wat kleinere, in het noorden van Rusland broedende 
witbandkruisbek, die net als de grote kruisbek hier ook 
wel wordt gezien. 

Er zijn meer vogels met gekke bekken. Natuurlijk kennen 
we allemaal de kluut met zijn dunne omhoog gebogen 
snavel, die hij door ondiep water maait op zoek naar 
wormpjes en ander klein gedierte. Zijn tegenhanger is de 
wulp, wiens snavel naar beneden gebogen is. Handig? Ik 
weet het niet, want hij steekt er meestal niet zo diep mee 
in het wad waar hij meestal zijn voedsel zoekt. Opvallend 
is dat het vrouwtje van de wulp een langere snavel heeft 
dan het mannetje. Er zijn andere soorten steltlopers die 
ook gebogen snavels hebben, omhoog zowel als omlaag, 
maar met uitzondering van de naaste verwanten van de 
wulp, zoals de regenwulp, nooit zo sterk als de wulp. Er is 
ook een plevierachtig vogeltje, de wrybill, een bedreigde 
Nieuw-Zeelandse soort, die een naar links gebogen sna-
vel heeft, asymmetrisch dus. De wrybill, of zoals hij in het 
Nederlandse heet de scheefsnavelplevier, broedt op kei-
enstrandjes in of langs de Nieuw-Zeelandse rivieren met 
een brede bedding (zgn. braided rivers), waar ze vaak 
te lijden hebben van verstoring door recreanten en hun  

honden. Toen wij een paar jaar geleden in Nieuw-Zeeland 
waren hebben wij naar wrybills gezocht. We kwamen ze 
op het spoor door borden die natuurbeschermers bij 
hun nestplaats op een eilandje hadden geplaatst met het  
verzoek uit de buurt te blijven en het eilandje niet te  
betreden. Grappige vogels! 

Zo zijn er in de vogelwereld, die zo’n 10.000 soorten 
telt, velerlei variaties in vorm en grootte van de snavel. 
Alles toegespitst op het voedsel dat de vogels eten. 
Soms zie je ook binnen een soort verschillen. Zo heb 
je scholeksters met een korte stevige snavel en schol- 
eksters met een lange dunnere snavel. De stevige  
beitelsnavels zijn hét instrument om een kokkel of  
ander schelpdier te openen, de lange dunnere snavels 
zijn vooral geschikt om uit weiland of wad regenwormen 
of pieren te peuren. Er kunnen ook regionale verschillen 
zijn. Van de putter of distelvink worden wel 20 onder- 
soorten onderscheiden, voorkomend in Europa en 
Azië van Atlantische tot Grote Oceaan. Er zijn onders-
oorten met een grijze kop in plaats met een zwart-wit 
getekende kop zoals bij ons gebruikelijk is. En er zijn 
ondersoorten van de putter waarvan de snavel langer 
en dunner is, aangepast aan de planten waarvan ze 
het zaad eten. Meestal zijn dat distels, maar er zijn  
distelsoorten met grote bloemen waarvan de zaden 
heel diep zitten. 

Rond de tijd dat dit nummer van het Strender Nieuws in 
de Strendse brievenbussen valt zal Texel niet alleen druk 
bevolkt zijn met allerlei vogels, maar ook met fanatie-
ke vogelkijkers, leden van de Dutch Birding Association 
(DBA). Concentraties van dit bijzondere slag men-
sen bevinden zich doorgaans op het noorden van het  

Strender Vogelnieuws

De kruisbek
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We waren al een tijdje aan het wor-
stelen met de stortbak van ons toilet, 
die niet altijd de hoeveelheid water 
produceerde die je, in bepaalde situ-
aties, graag zou willen. Zijn prestaties 
waren als die van een man op leeftijd, 
nog wat gedruppel en dat was het. 
Dus manlief naar de winkel voor een 
nieuwe. Kort verhaal; hij kreeg ‘m 
niet geplaatst. Veel gevloek en getier 
en met vliegende vaart ging het ding 
weer terug naar de winkel. Hij was er 
klaar mee, hij ging voor een nieuwe, 
goeie kwaliteit stortbak en metéén 
maar dat zwevende toilet dat ik al zo 
lang wilde. Ik dacht Yes!

Woest zwetend
Manlief was in shock toen ik zei dat 
ik de tegels er dan ook meteen maar 
af wilde halen; een groene giet-
vloer wilde en de wanden met een 
sjiek papiertje behangen. Behang….
op de wc? Ja dus. Ik zag het al voor 
me. Gewapend met beitel en hamer 
ging ik aan de gang. Ik zal er beslist 
charmant hebben uitgezien in een 
mouwloos hemdje, (Julianaflappen) 
een ouwe korte broek en een mond-
kapje op, woest zwetend. Tegels van 
een betonwand afslaan is wel een 
dingetje. ’t Wandje kwam er dan ook 
niet ongeschonden onder vandaan. 
Om de rommel te verdoezelen leek 
het verstandig om er een houten 
lambrisering tegenaan te gooien. U 
voelt ‘m al aankomen, dit verhaal 
gaat in de papieren lopen.
De aansluiting van de afvoer bleek 
nog een klusje. De gemozaïekte vloer 
was tamelijk hard en de leidingen 

lagen erg aan de oppervlakte… het 
gevolg behoeft geen toelichting denk 
ik. Het lied van Annie M.G. Schmidt 
over Hendrik Haan uit Koog aan de 
Zaan kwam in me op…

Alarmbellen
We besloten om de mozaïekvloer te 
laten liggen en onze gietvloer er ge-
woon overheen aan te brengen. Dat 
kon ook, zeiden ze op de website. Ik 
verheugde me al op die mooie glad-
de, makkelijk schoon te maken vloer. 
Nou, die kwam er niet. Het mozaïek 
zag je precies liggen, in onze naïviteit 
dachten we dat nóg een laag erop 
zou helpen. Maar die paar millime-
ter deed natuurlijk niks, het was nog 
even hobbelig. Ik kan hier wel mee 
leven riep mijn man, zichzelf iets wijs-
makend. Maar even later kwam hij 
met een Makita en binnen 17 minu-
ten lag alles eruit. Toen een zandce-
ment vloer erin voor het egale effect. 
Die moest een week drogen. Daarna 
kon de 3e coating er weer op. (Ping, 
kassa) “Nou?” vroeg ik, “wat denk je 
ervan?” “Ga zelf maar kijken”, zei hij. 
Hoorde ik daar alarmbellen? Het was 
allesbehalve glad, vegen, bubbels 
etc. Firma gebeld, wat nu te doen? 
Beetje zacht opschuren zeiden ze en 
dan opnieuw een laag erop. Beetje 
zacht opschuren… grappenmakers! 
Ik heb de schuurmachine gepakt en 
zo grof mogelijk schuurpapier. Na 
deze schuursessie was de vloer ein-
delijk weer redelijk glad. Verder was 
alles groen; mijn armen, benen, alle 
wanden en ik denk mijn hersenen 
ook. Alles voor de zoveelste keer 

afnemen. En toen met de roller, de 
4e (en hopelijk definitieve) coating 
erop. Die was goed én door naar de 
volgende klus.
Ik zou nog wel een A4tje verder kun-
nen schrijven over wat er nog volgde 
aan domme en onhandige acties; de 
worsteling met het behang, de (té 
ouwe) lak die wit uitsloeg, de onge-
lijke lambrisering, de afwerklatjes die 
niet goed wilden plakken etc.

Koninklijk toilet
Het is uiteindelijk goed gekomen, niet 
na 1 week maar na ruim 1 maand. 
Het kostenplaatje roept de verwach-
tingen op van een koninklijk toilet. En 
eerlijk gezegd vind ik dat het dat ook 
best wel een beetje is geworden. Ik 
wil u het resultaat niet onthouden, 
oordeel zelf.

Tanja Klaassen

eiland, rond de Robbenjager, het Reddingboothuis, de 
vuurtoren en de voormalige tuintjes van de vuurtoren-
wachters. Alle bosjes worden uitgekamd op zoek naar 
rariteiten. Bijzondere waarnemingen worden doorge-
geven aan anderen. Zie je ergens een samenscholing, 
dan is dat vast vanwege een zeldzaamheid. In deze tijd 
van het jaar is de kans dat je een bijzondere soort kunt 
zien groot en door de grote oplettendheid van al die 

fanatieke vogelaars worden ze ook gauwer opgemerkt. 
Dus wie wat bijzonders wil zien doet er goede aan in het 
weekend van 12 en 13 oktober op pad te gaan. 

Dit artikel schreef mijn vader Andri Binsbergen 
voor het Strender Nieuws.

Marije Binsbergen

Het kleinste kamertje
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Eindelijk op reis ….
Het wordt dan toch weer spannend om te gaan. Na 18 
maanden Corona konden we weer een reisje gaan ma-
ken. Iedereen was duidelijk drukker en zenuwachtiger 
dan anders. Ja, zelfs een beetje schoolreisjes-achtig! Het 
weerzien na al die tijd was hart-verwarmend. En dan de 
bus in. Je ziet dat een groot deel van de groep weer op 
dezelfde plaats gaat zitten als de vorige keer. Wel zo ge-
makkelijk.

20 september 2021 – maandag
“Ik ben Willem” zegt de chauffeur als alles is ingeladen en 
iedereen zit. Willem Ovenkamp. Ik ben 53 jaar geleden in 
het huis van mijn oma in Den Helder geboren. Ik heb in de 
Aardbeienstad Beverwijk gewoond en nu in Heemskerk. 
Willem laat weten dat hij voor de eerste keer mee gaat als 
chauffeur en dat hij (nog) niets weet van de route die we 
gaan afleggen
We gaan op pad. We missen Piet en Irene op het voorste 
bankje. Zij kunnen niet mee omdat Piet aan zijn knie is ge-
opereerd. En, ondanks het verdriet wat ze onlangs moesten 
verdragen, gaan Els en Theo ook mee. Fijn!
We lunchen in Meerkerk en reizen dan door naar Royal 
Astrid Hotel in Oostende. Voordat we uitstappen zegt Willem 
dat het diner om half 7 is! Hij gaat naar binnen en komt terug 
met een lijst én de sleutels van de kamers. Elf jaar geleden 
zaten we hier ook en tot onze verbazing hebben Ilse en ik de-
zelfde kamer als toen. Bijzonder is, als je hier in België ergens 
binnengaat, dat je een mondkapje moet dragen. Dus als je je 
kamer uitstapt draag je een kapje, maar als je doorloopt naar 
de eetzaal heeft en hoeft niemand meer een kapje op. Dus 
Texelaars vergissen zich nogal eens. 
Als we lekker een glaasje drinken, voorafgaand aan het diner, 
worden we in allerijl opgetrommeld om aan tafel te gaan, 
want 18.00 uur is de tijd om aan tafel te gaan! Een warme 
maaltijd staat voor ons klaar.
Als Willem laat weten dat we de volgende morgen om 10 

uur vertrekken roepen we dat het wel half 10 zal wezen! Het 
ontbijt is tussen 8 en 10. We gaan om 10 uur rijden.
Na het diner even naar het strand lopen om te zien hoe het er 
uitziet. Er zijn hier geen duinen meer te zien. Wel enorm hoge 
gebouwen; torenflats, die een wijds uitzicht hebben over de 
zee. Een brede boulevard waar iedereen naar hartenlust kan 
gaan en staan waar hij/zij maar wil.  We zien vreemdsoorti-
ge twee- tot acht persoons trapkarren, waarmee een gezin 
met kinderen zich al trappende verplaatst en, te zien aan de 
gezichten, met veel plezier. Veel E-steps en allerlei soorten 
andere voertuigen. En dan, vóór de muur van de boulevard, 
ligt een breed strand. Alleen kunnen wij dat niet zien als we 
van ons hotel over een badweg naar het strand lopen, want 
dan zie je alleen de achterkanten van de badhokjes.

21 september – dinsdag.
Vandaag staat Gent op het programma. Leuk om te horen 
is dat de Gentenaren “Hent” zeggen. Ze hebben een dia-
lect dat de ‘h’ en de ’g’ verwisselt.
We hebben goed geslapen, al was het wel erg warm op 
de kamers. Men denkt dat een deel van de warmte wordt 
geproduceerd door de koelkast, die zijn warme lucht de 
kamer in loodst. Het ontbijt is enorm in variëteiten van 
brood beleg en fruit, vruchtendranken, warme dranken en 
noem maar op. 
We stappen om 11.15 uur uit de bus bij de Sint Jacobskerk 
en krijgen te horen dat we daar weer om drie uur worden 
opgehaald. Dus eerst op zoek naar een Info (V.V.V). Al gauw 
zijn er groepjes die zich laten rondvaren in bootjes waar 
een gids ze vertelt over de geschiedenis van de stad. Heel 
aangenaam, zo’n tochtje in de zon. Tijdens de rondvaart 
kwamen we veel te weten over de geschiedenis van deze 
oude stad, met name over de Oude Vismijn en het Groot 
Vleeshuis.
De presentatie van “Lam Gods” in de St. Baaf Kathedraal, 
gebouwd in de tiende eeuw, is meer dan indrukwekkend. 
De naam luidt:“Lights On Van Eyk. Art & Light Experience” 

Seniorenreis naar België
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Men is 5 jaar bezig geweest met de restauratie van dit ge-
weldige drieluik. We genoten van een bak koffie op een 
terras en de dag werd afgesloten met een vrolijk diner.
Daarna een wandeling of T.V. kijken op de kamer; we zitten 
hier midden in de W.K. Wielrennen. 

22 september – woensdag.
Vandaag staat Ieper met het museum Flanders Fields op 
het programma. De zon schijnt volop en het is bijna wind-
stil. Mijn verwachtingen waren hoog gespannen, want 
onze eerste kennismaking met dit museum was, dat er 
hard werd gewerkt om in de Lakenhalle een museum te 
maken op de eerste verdieping. Toen stond alles een bé-
tje door elkaar en kon je alles zelf bekijken en uitzoeken. 
Deze keer valt het tegen. Het geheel was te gestroomlijnd 
en verbonden met knoppen en knopjes; maar ook met 
een apparaatje, dat je alle informatie verstrekte. Alles was 
in het half schemer en alles was schoongewassen. Henk 
zei terecht dat hij niks van de oorlog had gezien, alleen 
maar spulletjes en wapens. Zelfs het feit dat Ieper totaal 
in puin was geschoten kwam daar niet goed uit de verf, 
vonden wij.
In Australië, waar wij gasten waren van Maarten Dijt, kwa-
men we in een museum van 1914-1918. Alle Aussies die 
nog leefden werden voorzien van nieuwe kleding en de 
oude kleding ging smerig en wel mee naar huis. Daar wer-
den met poppen scenes opgebouwd naar de werkelijkheid; 
met soldaten in de echte kleding met de Belgische modder 
er nog aan! Indrukwekkend echt! Maar dit terzijde!

We gingen wan-
delen en kwamen 
bij de Menen 
Poort waarin alle 
namen van ruim 
55.000 buiten-
landse soldaten 
staan gegraveerd. 
Op de terugweg 

werden twee verhalen voorgelezen, mede namens Irene 
Schuijl. Dit doen wij al een aantal jaren bij de soms wat lan-
gere busreizen. In het programma stond een muziekavond 
aangegeven. Maar dat ging niet door vanwege de Corona. 
Iedereen sprakeloos. We zitten allemaal in één grote eet-
zaal en dan kunnen we niet in een zaal zitten om naar mu-
ziek te luisteren en/of mee te zingen? Jammer. 

23 september – donderdag.
Vandaag alweer een prachtige- en zonnige dag. Zeeuws 
Vlaanderen staat op het programma en vooral een bezoek 
aan Sluis. Daar is iets bijzonders te zien op de klokkentoren. 
Daar staat een mannetje op wacht. Hij wordt Jantje Sluis 
genoemd. Jantje staat bij de grote Belfortklok en als Jantje 
daar op slaat dan betekent dat dat de Spanjaarden er aan 

komen. Vanaf een terras waar we koffie dronken konden 
we Jantje zien en ook dat de klok niet was gebruikt.
Veel activiteiten waren er niet. Ja, winkeltjes en zo. Even 
wat rondslenteren is het wel zo’n beetje. Meer dan de 
helft van de vrouwen gaan niet winkelen en mannen al 
helemaal niet. Maar het staat wel beschreven bij ieder 
dagprogramma!
We rijden nog wat rond en maken een korte stop in 
Zuidzande bij “Atelier de Fest”. Daar is heel veel te zien, 
vooral het verwerken van glas tot mooie gebruiksvoorwer-
pen. Hier worden er wel spulletjes gekocht.
Om half vijf zijn we terug en bereiden ons voor op de 
warme maaltijd; dit keer staan kippenpoten op het menu. 
Twee stuks per persoon, samen met wat worteltjes en 
friet. Velen van ons bleven nazitten in het café.

24 september – donderdag.
We vertrekken op tijd naar Brugge en een half uur later 
staan we op een uitstapplaats, het Barge Plein, waar drie 
paardenkoetsen voor ons klaar staan om ons een rondrit 
door de stad te gaan bezorgen. Het heeft heel lang ge-
duurd eer dat weer kon, zei koetsier Dirk tegen me en hij 
vertelde dat de paarden het zichtbaar fijn vonden dat ze 
er weer op uit konden. We kregen een mooie rondrit van 
ruim een uur en zagen vele mooie gebouwen en kerken. 
Het verkeer hield rekening met de paarden. 
In het centrum worden we afgezet. Een bijzondere stad 
waar alle pleinen en straten belegd zijn met kinderhoofd-
jes. Dat was vooral zwaar voor onze reisgenoten met een 
rollator. Daarom wil ik hier een grote pluim uitdelen aan 
Dora en Jan Geus die het heel zwaar hadden maar rustig-
jes aan de weg terug zijn gelopen naar het opstapplein. 
Voor iedereen was het een topdag, want héél zonnig, héél 
mooi, héél zwaar. Wat ons opviel was, dat een plein met 
een waterspeelplaats voor kinderen, was veranderd in 
een gebied met alleen maar terrassen. Toen wij daar de 
laatste keer waren , keken we naar kindertjes die in het 
water speelden onder het toeziend oog van hun moeders 
op de bassinrand. Een inwoner, die daar zat vroeg ik naar 
de reden van de verandering. Hij sprak van: “Horeca – geld 
verdienen – alles moet daarvoor wijken!”
Maar,..een mooie stad en Willem kwam op tijd om ons 
terug te brengen. Het was echt warm geweest op de kas-
seien; dus waren we toe aan een koele dronk.
Het was een prachtige dag, echt één om van te dromen. 
Wij lagen er dan ook vroeg in!

25 september – zaterdag.
Vandaag gaan we varen! Dat zit bij de prijs inbegrepen!
We varen langs met riet begroeide oevers maar jammer-
genoeg kunnen we de gids, die tekst en uitleg geeft, niet 
verstaan. Toch genieten we van de tocht en de weidse 
uitzichten. Het boerenland in België is zo veel anders dan 
bij ons.
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Spinbaan 8, Den Burg    0222-313 703    www.cvi-texel.nl

CENTRALE VERWARMING

LUCHTBEHANDELING

VENTILATIE

AIRCONDITIONING

DUURZAME ENERGIE

SERVICE & ONDERHOUD

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

  

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

Beleef onze boerderij
Beleef onze boerderij

Kaasboerderij „Wezenspyk”

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

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

www.dereuzeaardbei.nl
Schorrenweg 32a  Oostererend

7 dagen per week geopend van 9.00 - 21.00 uur

van Kralingen
tandprotheticus

Voor uw kunstgebit en 
klikgebit met zorg, 

kennis en aandacht voor 
uw persoonlijke wensen 

aangemeten door uw specialist 

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

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

Op vertoon van uw ledenpas ontvangt u

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

Xsensible, Item M6, Sockwell en Superfeet

www.mantjestore.nl

Waalderstraat 6
1791 EC Den Burg

www.bosmaslapen.nl
info@bosmaslapen.nl

Tel 712 464 

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

Gerookte, gebakken en verse vis

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

Café-restaurant

‘De Slufter’
Hét adres voor een heerlijk kopje koffie  

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

www.caferestaurantdeslufter.nl

Weverstraat 55, tel. 312692

HEEMSKERCKSTRAAT 50 OUDESCHILD | WWW.RAB.NL

KLASSIEKE 

KEUKEN

DESA

Nu slechts

4795.00
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De tocht gaat van Nieuwpoort naar Diksmuide. Daar gaan 
we aan land en kunnen we zelf bepalen wat we gaan 
doen. Omdat we bij een terras aan wal komen, doen we 
eerst effe ’n bakkie. Je kan daar ook lekker eten en ’t gebak 
is daar perfect. 
Henk en ik bepalen dat we een rustdag hebben en blijven 
op het terras van “Hotel De Haan” zitten en draaien een 
beetje met de zon mee. We hadden van tevoren beslo-
ten om niet meer dan 900 stoeptegels heen en 900 tegels 
terug te lopen. Totaal toch nog 600 meter! Dus een soort 
van rustdag. Zo’n dagje kijken naar hoe de Belgen hun za-
terdag doorbrengen en allemaal lekker gaan zitten eten en 
drinken met vrienden of met hun kinderen. Zoiets kennen 
wij hier niet!
Op de grote markt zijn o.a. pastinaken te koop, maar daar 
is ook het bijzonder fraaie gerestaureerde gemeentehuis 
te zien. Ook de St Nicolaaskerk is in oude glorie hersteld.
Morgen gaan we naar De Haan. Ieder staat het vrij om 
mee te gaan. Omdat we om 1 uur terug zijn gaat iedereen 
mee. Er blijft nog genoeg tijd over om in de middag zelf 
een tochtje met de kusttram te maken. In de halte achter 
het hotel, kun je een dagkaart pinnen voor € 7,50.
Wat eten we vandaag?  Eendenborst in saus, deze was 
vers en dus vreselijk taai.
Net zoals een haas moet je een eend laten adelen, die moet 
je een aantal dagen laten hangen, dan wordt het vlees 
mals. Dat leerde ik in mijn jeugd als seizoenkelner bij Eef 
Breeuwer van Hotel- Café Restaurant “de Oranjeboom”.

26 september – zondag.
Alweer zo’n prachtige en zonnige dag. De voorspelling is 
dat het 23 0 C wordt vandaag. In principe zijn we vandaag 
vrij. Willem rijdt om half 11 naar De Haan. Om half één 
gaan we terug. Dat past mooi in onze plannen. Iedereen 
gaat mee.
We komen in een klein duindorpje met knusse straatjes 
en terrasjes. Lekker koffie drinken, de appeltaart is warm 
tot onze verbazing en héél erg lekker met die grote toef 
slagroom er bij. We wandelen wat en gaan zitten kijken op 
een bankje. Daar in de buurt is een halte van de kusttram. 
Ik verheug me al op de middag. 
We rijden op tijd terug naar Oostende en worden bij de 
havens uitgezet. Onkundig als we waren van de plannen, 
zit een ritje met de tram er niet meer in. We lopen in etap-
pes terug naar het hotel. Het is mooi en schoon aangelegd, 
zouden de Belgen zeggen, maar er is geen enkel duintje 
meer te zien. Alleen het zand van het strand dat duidelijk 
ook een facelift heeft gehad. 
We doen het rustig aan want er valt veel te beleven op de 
boulevard. Thuis gekomen wachten we op de vrouwen. Er 
komt een einde aan het fraaie weer. De lichtflitsen komen 
niet van de fotograaf maar van een naderend onweer. Die 
avond gaat ieder op tijd naar boven om alvast met inpak-
ken te beginnen.

27 september – maandag.
Naar huis! Vroeg op, want het ontbijt begint mogelijk van-
af half 8. Willem wilde om 9 uur gaan rijden. Bij de recep-
tie flink wat drukte omdat de consumpties van de vorige 
avond. daar betaald moesten worden. Maar we vertrek-
ken gewoon klokslag negen met een wolkendek boven 
ons. We rijden naar Antwerpen. Een vrouwelijke gids stapt 
daar in en vertelt op een geestige- en leuke manier over 
de geschiedenis van de haven van Antwerpen. Aan het 
eind van de rit neemt ze ons mee naar buiten om te voet 
nog het één en ander toe te voegen aan haar verhaal. Dan 
begint het zachtjes te regenen én ….. de meeste plu’s en 
regenjassen liggen nog in de bus.

Onderweg in Nederland leest Simon zijn laatste verhalen 
voor in ons eigen dialect en belooft de verhalen naar Irene 
Schuijl te brengen. 

De laatste dag en dus de eindmaaltijd in Wognum. Die  is 
over-heer-lijk !
Hier, hebben we gegeten aan een volle gedekte tafel en 
als je nog wat lustte, dan hoefde je maar te kikken. Alom 
tevreden gezichten.

Hup in de bus. Nog een klein eindje rijden. In een mum 
van tijd staan we op de haven en lopen één voor één bij 
Guusje langs omdat de koppen geteld worden voor de 
boot. Aan boord nemen we afscheid van elkaar en wensen 
elkaar ’t allerbeste toe en misschien tot een volgend jaar. 
We hebben allen volop genoten van de reis en van elkaar.

Reiscommissie bedankt.

Simon Dros.
Een impressie van de reis door één van de  

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

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

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

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

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

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

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

Maar de wat oudere lezer van dit blad zal zich zijn/haar 
schooltijd nog wel kunnen herinneren en misschien met 
nostalgie daaraan terugdenken; of juist vervelende ge-
voelens hebben overgehouden.
Op sommige scholen, gelukkig niet de mijne, werden 
kinderen die niet zo goed konden leren, achterin de klas 
gezet en zij die goed mee konden komen zaten vooraan. 
Dat zal voor menig kind achter in de klas een ongelukkig 
gevoel hebben gegeven, dat ook later in de herinnering 
bleef. Ik heb daarover menig verhaal gehoord.

Allemaal in de rij
Tja, hoe was het toen op de lagere school. In iedere geval 
behoorlijk wat gedisciplineerder dan nu; te beginnen op 
het schoolplein voordat de lessen begonnen. Er werden 
rijen gevormd van de verschillende klassen. Het eerst gin-
gen de eersteklassers naar binnen en dan eindigend met 
de zesde klas. Geen geschreeuw en geen gejoel op het 
schoolplein zoals thans het geval is. In België zijn de rijen 
nog steeds het geval en de discipline is heel wat groter 
dan in ons land. Een aantal ouders in het grensgebied stu-
ren hun kind dáár naar school.

Rookwolken
In de klas stonden tafels met banken waarin twee kinde-
ren konden zitten. In het midden de inktpot, waarin je je 
kroontjespen kon dopen, om zo weer verder te schrijven.

Om de pen schoon te maken had iedereen een inktlap 
waarbij de meisjes hun uiterste best deden een zo mooi 
mogelijk lap te maken.
Gerookt werd er door het onderwijzend personeel volop. 
Pijp, sigaar, sigaret of sjekkie: de klas werd gevuld met 
rook. Ik denk dat als we nu voor een momentje zouden 
terug kunnen keren, we al hoestend de klas zouden ver-
laten.

Lineaal
De leerkrachten hadden vaak ook losse handjes. Een klap 
krijgen was niets bijzonders. In de tweede klas had ik 
een juffrouw Stip Stap (zo noemden we haar, haar echte 
naam heb ik nooit geweten) die met een liniaaltje op je 
hand sloeg. Protesteren thuis had geen zin want het ant-
woord van vader of moeder was: je zult het er wel naar 
gemaakt hebben. Op sommige scholen kregen kinderen 
een tik op de vingers wanneer zij linkshandig schreven.
Je kunt het je niet meer voorstellen. Tegenwoordig zou 
er een rechtszaak tegen de onderwijzer worden gevoerd. 
Ontslag zou het eerste zijn wat dat betreft.

Godsdienst
We begonnen de dag met zingen, geen psalmen, want 
op de openbare school was daar geen sprake van. Elke 
woensdagochtend kwam er een dominee (een hervorm-
de en een Lutherse) en een pastoor, waar je naar toe ging 
als de ouders dat wilden.
Op de Christelijke School, zo hoorde ik van mijn vrouw 
Marijcke, moest men één keer per week een psalmversje 
uit het hoofd opzeggen. In de klassen hingen schoolpla-
ten van Jetses en een blindekaart van Nederland waar-
op vele plaatsen met rode stippen werden aangegeven 
waarbij je bij elke stip de plaatsnaam moest noemen. Je 
kreeg op deze manier wel inzicht in de topografie van ons 
land. Tegenwoordig weet menig kind niet te vertellen 
waar Assen of Roermond ligt. De hele lagere schooltijd 
moesten wij ook op zaterdagochtend naar school, wat 
lang niet overal het geval was. 

Schoolplein
Op het schoolplein werd in het speelkwartier touwtje 
gesprongen, geknikkerd, bokkie gesprongen, tikkertje ge-
daan en vooral de meisjes waren aan het kaatsenballen. 
Ik keek er altijd met bewondering naar. Tussen de middag 
gingen de kinderen naar huis. De zomervakantie was in 
augustus en duurde vier weken.
En dan kwam er een einde aan de lagere schooltijd. Geen 
citotoets, geen rapportbespreking, maar op gezag van 
de hoofdonderwijzer naar de huishoudschool of naar 
de technische school, Ulo, HBS of MMS (Middelbare 
Meisjes School).

Henk Snijders

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

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

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

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

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

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

Aaf d’r óógies begonne te glimme. Doe fertelde se 
fòn tante Baafie en dòt ‘t heur goed ging. Aaf hòd 
‘n ferkouwenis oplópe doe se zonder jòs bute lópe 
ging met tante, twielt heur rolstoel duwend.
‘t Wòs frisser dòn se docht hòd en weer verom in 
huus sting se te skubbere in d’r tuug fòn de koud.
‘In de nacht wier ‘t ôl snot en kwiel en daags d’r 
na hod ik nog puur wòt tiêd nódig om ‘n are nicht 
te strikke foor de oppòs.. Deerom kwam ik met de 
leste bóót. Ik hòd òn de overkònt òl ‘n taxi regeld. 
Ome Rumpie wow ik zó laat niet meer late reeje.’
De évend wier gezellig en fééstig. Ach lieve skòt, 
riep Aaf terwijl ze heur fingers òflikte, wòt sow ik 
toch zonder jow beginne moete,
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’t Wier bar koud.
D’r sòt vorst in de lucht en de wiend wier óóste-
lijk. En ’t begon op sundag. Déér foor wòs ’t iên en 
ôl nottigheid weest. Olmaar rege, rege en nag es 
rege. ’t Hield maar  niet op. D’r kwam gien end on.
En op die sundag skeen opiêne ’t sontje. De lucht 
wòs helder en bute kwam je asem  òs uut ’n stoom-
keteltje. Doe wòs ’t end fón de ellende in ’t zicht. 
De boere konne ôl tiêde niet op ’t lónd komme. 
En nou dróógde ’t lekker an. D’r lag iês oppe slóte 
en de mênse krege de kriebels en ginge op zolder 
soeke na de skaase. En doe freedags de kotters dik 
onder ’t ies binne kwamme wos ’t echt winter. 
‘k Wòs net terug uut ’t NWZ. Ja, zó hiet ’t siekehuus 
nou. Niks gien Lidwina meer of zoks. Toch sonde!
Maar………., nou zel je frage wotter nou toch wòs 
met mee. De dokter dòcht dòt ’t mien hòrt wòs. Ik 
foelde opiêne steke in me rubbekós en docht laa’k 
die mòn maar deres belle. Nou in ’n floep en ’n 
zucht sting ie foor de deur. Hee mòst se eige eerst 
nag foorstellen wont wee hòdde mekaar nag nooit 
siên of sproke. Maar hee wòs wel erg bezorgd en 
wou dò’k maar na ‘t siekehuus sow gaan.
Dòt ging òn.
Fòn déér dòt Aafie, die goeierd, me mien nuwwe 
pon kwam brenge en me héérborstel en twie sjar-
meuse dirrektwaars. 
Diezellefde dag dòchte se in ’t siekehuus nag dòt-
t-n spier ferrekkinkie weest wòs of zoksewòt.  Ik 
hoefde dus niet langer te bluuve. Aaredaags kwam 
Aaf me met ome Rumpie weer ophale. ‘k Hèèw 
me nuwwe pon dus maar iên nachie òn  hòd.

‘k Lag deer met nag ’n vrouwtje op iên kamertje. 
’t Òrreme mêns sòt vol met slankies en plastieke 
zakke. Wel zielig hoor. 
’t Leek wel een stiekelforreke. Maar see hod best 
nag wel goeie praat. Se hiette Antje. 
Se wòs opereerd en ’n gróót deel fòn d’r maag 
hòdde ze d’r uut sneeje. ’t Òffòòl kwam deur ’n 
strontslankie na bute. Zoks hiet trouwes  ’n stoma. 
D’r hinge twie zakkies naast ‘r bêd. Dòt are wòs 
foor de pies. Òs òlles achter de rèèg is, houdt se 

d’r  iêntje over en deer moet se dòn de rest fon d’r 
leve mee doên.

De meide die d’r helepe benne alderliefst. Skòtte 
benne-n-‘t, héle liêve skòtte.  Ôldeur bliêd kieke, 
opgewekt en goeie praat. 
Ja, òn mee hodde se giên werrek. Ik kreeg me 
nòtje en mien dróógie. Ik kon zellef na de does en 
de plee, dus se  hòdde echt gien kiênd on me.
Antje wos puur bliêd met me. Ze is krek os ik, dus 
met ’t hòrt oppe tong. We hòdde-n-t over fòn ôl-
les. 
Don sòt ik naast ‘r oppe rand fòn ’t bêd. Aaf hòd 
giên sloffies fiende kenne, dus sòt ik deer met me 
skéépegrééuwe sokke an. Lekker worrem hoor!
Antje fertelde dòt se opiêne deur ferskrikkelijke 
piene floerd wier. Dòt was op ‘n  sundag. Fòn òr-
remoêd wòs se ok nag in ’t sis doe se in vliêgende 
véért na ’t siekehuus bròcht wier. 
Deer kon se nou wel om lache.

De tiêd vloog ferbee.
Deer hoor ik opiêne ’n bekende stem: Aaf!
Och wòt wòs dòt meike bliêd dò’k na huus toe 
mocht. 
Se soênde me wel vier keer en dòt is héél erreg 
uutzonderlijk!

Ome Rumpie nam de tòsse, ik soênde Antje op d’r 
wang.

Liêf meike, sei se teuge me, wòt ben‘k blied dòt ik 
jow hier hèèw lere kenne.                                                                               

Neeltje

Koud
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Van kláaze, stréétfegers en tiêntòne

Hij kon het nooit verzitten, ijsbeerde door de kamer, keek 
door het raam of er al ‘speulers’ te zien waren, haalde 
zijn handen nog eens door de kist met verkleedkleren, 
maar kon niet vinden wat hij zocht. Wat zocht hij trou-
wens? Het kwam er bij hem met zijn drukke werk altijd 
op neer, dat het goede idee op het laatste moment nog 
moest komen binnenwaaien. Als er niets bruikbaars in 
die oude theekist zat vol met  grimmen, hoeden, petten, 
jasjes, broeken, een versleten monnikspij, allerhande de-
coratiemateriaal: pluimen, sjaaltjes etcetera,  was er nog 
één redding: de winkel van Rein Boom. Glunderend - nog 
net op tijd want na hem ging de deur op slot -  kwam hij 
terug met een masker van een kat.  Langzaam vond toen 
de metamorfose plaats: eerst het zwarte trouwpak van 
opa – zat ook in de kist,  had al heel wat dienst gedaan 
en paste hem met wat vulmiddel perfect, dan een paar 
zwarte laarzen, een hoed met een brede rand die met en 

wat suikerwater en boven de kachel nog een beetje van 
vorm werd veranderd, een paarse pluim er op, een oude 
sloop was intussen omgetoverd tot een sjaal, de grim op 
en daar stond hij: een kruising tussen de gelaarsde kat en 
‘vader gaat op stap’. Zo verging het mijn vader nou ieder 
jaar. Inventief, maar altijd op het laatste moment.  We 
keken hem na tot hij bij De Zwaan om de hoek verdween. 
Moeder liet hem gaan. Zelf was ze te bleu om zich achter 
een masker veilig te voelen. De volgende dag was hij al-
tijd al weer aan het werk als wij als kinderen aanschoven 
voor de ontbijtboterham.

In de namiddag was er ouwesunderklaas voor de kinde-
ren. Die moesten, als het donker werd, maar zeker tegen 
etenstijd van de straat zijn. Er was dus in die tijdsaandui-
ding  een zekere marge, die door ons als kinderen maar 
al te graag werd gebruikt om ons spel zo lang mogelijk te 



35

rekken. Maar vóór het spel van de volwassenen begon, 
moesten de kinderen hoe dan ook van straat zijn. Gingen 
ze niet uit zichzelf, dan kregen ze te maken met de stréét-
fegers en tiêntòne 

Wij woonden in een kinderrijke buurt. Naast ons woonden 
de Dernisonnen van De Zwaan, tegenover ons de familie  
Maas van de groenteboer, even in de Warmoesstraat 
de Wittes van de Minister, in de Zwaanstraat de Van 
Sambeeken en op de hoek van de Molenstraat de Familie 
Groot van de Vivo. Ons speelterrein was ‘het rondje om 
het huusie’: het driehoekje Molenstraat - Zwaanstraat 
-Gravenstraat. Soms hadden we versterking van Age 
Kramer uit de Zwaanstraat en Rob Beumkes op de hoek, 
maar die waren net iets ouder dan wij en daarbij ‘niet 
katholiek’ en dat leek wel niet zo te voegen.
Iedereen had thuis wel zo’n verkleedkist of -doos want er 
werden natuurlijk wel vaker verkleedspelletjes gespeeld. 
In elk geval was er op ouwesunderklaaseévend een 
groot aantal kinderen als een onsamenhangende groep 
gemaskerden op straat, waarbij ieder, alsof het heel ge-
woon was, zijn of haar nieuwe identiteit had aangeno-
men. De één sprak met een bromstem, de ander gilde, 
maakte weidse gebaren, of vloog door de lucht, er waren 
bedelaars en koningen. En de ouders stonden er omheen 
te genieten van al die gekke invallen van hun kroost. 

Maar plotseling klonk dan in de schemering het eerste 
geluid van een ratel, macabere aanduiding van naderend 
onheil en vanaf dat moment waren al die vaders en moe-
ders met hun gelach, aanmoedigingen, ahhhs en ohhhs  
niet meer in  beeld en richtten al de kinderen zich op 
wat zou gaan komen. Wij waren gewaarschuwd. Vanaf 
de Groeneplaats kwamen ze aan: de stréétfegers en de 
tientône. Eén had er een ratel en één sleepte zware ket-
tingen achter zich aan – je kon dus maar beter niet door 
hem in de boeien worden geslagen -, een bezem van 
takkenbossen hadden ze allemaal. De meest afzichtelijke 
koppen zag je: bokken met enorme horens, afschuwelijk 
misvormde gezichten, waarbij ‘gewone’ duivels lieftallig 
afstaken. De tientôners hadden voeten, als zwemvliezen 
met aan iedere voet tien etterende tenen met geel en 
groene push.  De meeste droegen over een overall die-
renvellen, één had er een hoorn en als hij daarop blies 
was dat het signaal waarop de achtervolging van kinde-
ren, die van straat moesten worden geveegd, werd inge-
zet. Het ging er hardhandig aan toe: je kon gewoon een 
lel met zo’n straatbezem krijgen en je maakte dus wel 
dat je wegkwam. De hele kleintjes vluchtte gauw onder 
moeders rokken. Anderen rende voor de wildemannen 
uit. Het was maar goed dat we het terrein op ons duimp-
je kenden, beter dan onze achtervolgers. Je kon je goed 
verstoppen tussen de houtopslag van de timmerwerk-
plaats van Bakker in de Gravenstraat. Er waren steegjes 
genoeg en de meeste poorten waren toen niet op slot 
en zo konden wij  van de boemannen wegkomen door 
het steegje naast Casino, de poort van De Zwaan en die 
van Piet Witte, het steegje naast Bram Bakelaar en die 
naast de Minister. Maar soms werd je ook daar nog ach-
tervolgd en moesten we om aan ons hachje te redden 
over schuttingen in een tuin van de buren klimmen. En 
daar zat je dan. Als het een tijdje stil was gebleven, zocht 
je toch de straat maar weer op, die op dat moment hele-
maal leeg bleek te zijn. Nu kon je veilig naar huis. Moeder 
had het brood al klaar. Aan tafel had iedereen zijn eigen 
verhaal, de één nog heldhaftiger dan de ander.  

Het gebruik van de stréétfegers en de tiêntòne is nu ver-
dwenen. Zo gaat het met folklore: er zijn oude elemen-
ten die verdwijnen en er komen weer nieuwe bij. Of die 
stréétfegers en tiêntòne echt een lange geschiedenis heb-
ben en nog teruggaan op Germaanse gebruiken weten 
we tot op heden niet zeker. Gelijkenissen met vieringen 
van Sinterklaas op de andere waddeneilanden en in an-
dere landen doen dat wel vermoeden. Maar voor wie het 
nog heeft meegemaakt is het een kleurrijke herinnering.

Wat mijn vader die avonden verder allemaal heeft be-
leefd, zullen we nooit weten. 

Peter Bakker
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Carla Bakker

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

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

www.bakkeradministratieservice.nl

Parkstraat 3, Den Burg
T: 0222-312 246

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

Sta op stoelen die optimaal 
zitcomfort combineren met 

een technisch perfecte 
en veilige sta-op-functie.

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

www.vanderlindefietsen.nl

RUIM ASSORTIMENT ELEKTRISCHE FIETSEN!

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

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

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

Mooie dingen doen voor de  
Texelse samenleving

Wilt u ook mooie dingen doen voor 
de Texelse samenleving?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dan € 3.999,-, incl. 21% BTW. 

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

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

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

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

(Tel. 316656 of mail naar bernest@xs4all.nl)
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Van de Puzzel uit Leef-Tijd 2020-5 ontvingen we, zowel per post als per mail, weer veel goede inzendingen. 
Na het wegstrepen van de opgegeven woorden bleef ‘Echt typisch nederlands’ als oplossing over. 

Arie Brans, Bernhardlaan - Den Burg is de winnaar van de cadeaubon van Peter Haker, de vakslager - Den Burg.  
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 17 letters over waarmee u een woord kunt vormen.
Deze oplossing mailt u voor woensdag 22 december 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,- van Vispaleis van der Star in 
Oudeschild. 

Heel veel succes!

ÈÈRREPEL - PIEPER - SUKELAAD - SÜKELAATJE - MÓSTERD - BEULEGÓRT - BLÓMKÓÓL - KÉÉS -
 FET - SNERT - MÓSSEL - SKROKKE - FNIESTERTJE - KORSIE - SKÉÉPEKÉÉS - SUUKER - 

ÉÉRDEBEI  - PANGKOEK - RIESTEMELLEK - BÓÓNE - INKRÓÓST - KEJAK - BIEST - BUTTER

È È R R E P E L T W S S I

R T E F E D A A L E K U S

E M Ó S S E L I K É R U F

P A N G K O E K É T O K N

E S K É É S T P É E K E I

I T S E I B E E S F K R E

P S S S E K O R S I E L S

E Ó S T É R E T T U B Ó T

N Ó C É É R D E B E I K E

Ó R S Ü K E L A A T J E R

Ó K H B L Ó M K Ó Ó L J T

B N T R Ó G E L U E B A J

R I E S T E M E L L E K E
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Leef-Tijd wordt u gratis aangeboden

È È R R E P E L T W S S I

R T E F E D A A L E K U S

E M Ó S S E L I K É R U F

P A N G K O E K É T O K N

E S K É É S T P É E K E I

I T S E I B E E S F K R E

P S S S E K O R S I E L S

E Ó S T É R E T T U B Ó T

N Ó C É É R D E B E I K E

Ó R S Ü K E L A A T J E R

Ó K H B L Ó M K Ó Ó L J T

B N T R Ó G E L U E B A J

R I E S T E M E L L E K E

SENIORENVERENIGING 
TEXEL

TEXELS WELZIJN BIEDT INWONERS OP TEXEL: 

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

DE FUNCTIE VAN VOORZITTER IS VACANT 

DE FUNCTIE VAN SECRETARIS IS VACANT 

TOM STEENVOORDEN, VICE-VOORZITTER  
Kikkertstraat 84, 1795 AE De Cocksdorp Tel. 0222-316656 
Advertenties Leef-Tijd, Wonen/woonomgeving, PR  
BEA AALDERS, PENNINGMEESTER  
Noordwester 37, 1791 HE Den Burg. Tel. 06-46633966
IBAN nummer van de vereniging NL81 RABO 0307893766
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

•  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 detailhan-
delszaken (Zie pag. 37)

• 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 voor-

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

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

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

Heeft u vragen over welzijn en maatschappelijke ondersteu-
ning, of heeft u ideeën over activiteiten die de leefbaarheid in 
uw eigen dorp kunnen ondersteunen? 
Neem dan contact op met Texels Welzijn: 
telefoon 0222-3126969 / mail naar welzijn@texelswelzijn.nl 
Of loop even binnen bij ons: 
De Buureton, Beatrixlaan 43 Den Burg. 

Natuurlijk bent u ook van harte welkom bij het wekelijks in-
loopspreekuur van de dorpswerker in uw dorp: 
Eierlandsche Huis dinsdag 10.30 tot 11.30 uur 
De Waldhoorn dinsdag 10.30 tot 11.30 uur 
De Hof woensdag 10.00 tot 11.00 uur 
De Wielewaal woensdag 10.30 tot 11.30 uur 
’t Skiltje woensdag 13.30 tot 14.30 uur 
De Bijenkorf donderdag 09.30 tot 10.30 uur 
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Ons doel is de leefbaarheid op Texel te bevorderen; een vitale samenleving 
waarin elke Texelaar meetelt en waar jong en oud prettig met elkaar kunnen 
wonen en werken. 

Projecten die wij ondersteunden:

• Zorgappartementen Gasthuisstraat

• Tafeltje Dekje

•  Elektrische duofi ets voor de 

Texelse Reede

•  Gezondheidsbeurs voor de 

Texelse jeugd

•  Busrondritten voor bewoners van 

het Verpleeghuis

• Hospice Texel

• Verbouwing van de Gollards

•  Strandrolstoelen voor 

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

en legaten. Uw gift aan de stichting is 

vrijgesteld van schenk- en erfbelasting 

en komt geheel ten goede aan onze 

projecten.

Wilt u ons steunen? 

Wij gaan graag met u in gesprek. 

Kijk voor meer informatie op onze 

website of bel met Arjen Boerhorst 

(voorzitter), 06 2323 1795.

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

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

Download het aanvraagformulier op onze website www.sameneentexel.nl

Stichting Samen één Texel

@ info@sameneentexel.nl

I  www.sameneentexel.nl

B  NL10 RABO 0362 537 569

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

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

Samen voor zorg en welzijn
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