AAN- EN VERKOOP
ONROEREND GOED

VERKOOP
AAN- EN VERKOOP
EN VERHUUR
END GOED HUUR
ONROEREND
GOED
Martin Trap - Joost Coutinho

N VERHUUR

Martin Trap - Joost Coutinho

TAXATIES EN ADVIEZEN

HUUR EN VERHUUR

Martin Trap - Joost Coutinho

Martin Trap - Joost Coutinho
Martin Trap - Joost Coutinho

Martin Trap - Joost Coutinho

S EN ADVIEZEN TAXATIES EN ADVIEZEN
Martin Trap - Joost Coutinho

Martin Trap - Joost Coutinho

Martin Trap - Joost Coutinho

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

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

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

Souvenirs, wooninspiratie & kleding

Waalderstraat 33, 1791 EB Den Burg
tel: 0222 - 31 25 50

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

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

tel: 06-45 64 71 99 Glasbewassing & reinigingsdiensten
www.getitclean.nl

0222 316227

o p

e e n

m i l i e u v r i e n d e l i j k e

m a n i e r !

Bakker Timmer
Bakkerijwinkel

Weverstraat 90

Den Burg

tel: 31 20 32

Bakkerijwinkel met tearoom

Hogerstraat 4

Den Burg

tel: 31 24 20

Bakkerijwinkel met tearoom

Dorpsstraat 90

De Koog

tel: 31 75 63

Bakkerijwinkel met tearoom

Kikkertstraat 7

De Cocksdorp tel: 76 00 31

Bakkerijwinkel met tearoom

Heemskerckstraat Oudeschild
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tel: 44 11 00

De beste wensen

Een ‘raar jaar’ - hoe vaak hebben we dat sinds 2020 niet gehoord?
Werd je normaliter begin januari gegroet met de woorden ‘Gelukkig nieuwjaar’, de afgelopen maand waren de
wensen vooral op ons lichamelijke welzijn gericht: ‘Een gezond 2022!’
Nu het nieuwe jaar is aangebroken willen de Seniorenvereniging Texel en Stichting Texels Welzijn u dan ook een
gezond en voorspoedig 2022 toe wensen.
We willen iedereen bedanken die
het afgelopen jaar hun steentje hebben bijgedragen aan Leef-Tijd.
‘Iedereen’, dat kunnen er zomaar
een paar honderd zijn. We staan er
niet altijd bij stil maar als we een
klein optelsommetje maken…
12 vaste schrijvers, een twintigtal
‘losse’ schrijvers, 8 (eind)redactieleden, 68 bezorgers, 72 adverteerders,

advertentieverkoper, puzzelmaker,
correctoren, fotograaf en fotobewerker, donateur, drukkerij, bestuursleden van Seniorenvereniging Texel,
team van Texels Welzijn... dan is het
vast niet gek dat we trots zijn.
Misschien leuk om te weten: zo af
en toe krijgen we van overkantse
senioren- en welzijnsorganisaties te
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horen dat ze wel een beetje jaloers
zijn op ons ‘seniorenblaadje’. “Hoe
doen jullie dat toch?”
Zie het optelsommetje hierboven,
dat zegt genoeg.
Seniorenvereniging Texel en Stichting
Texels Welzijn

Goed voorbereid op reis
Het is 1991 als ik met mijn vierjarige dochter de lange treinreis
van Den Helder naar haar oma in
de Achterhoek maak. We houden
allebei van reizen met de trein. Er
is genoeg te zien en te beleven onderweg. Zo had het toilet, met de
onder de pot voortrazende rails,
een grote aantrekkingskracht op
haar. Regelmatig kondigde ze dan
ook voor de hele coupé hoorbaar
aan: ‘Ik ga even poepen, hoor.’
Met mijn tas vol proviand, spelletjes en voorleesboeken was ik op
alles voorbereid. Nou ja, op alles?
Ter hoogte van Apeldoorn kwetterde mijn kleine meid er vrolijk
op los tijdens een potje memory.
Ondertussen aten we de meegebrachte boterhammen en onze medereizigers waren zwijgend verdiept
in krant of boek.
‘Mama,’ klonk ineens de heldere
stem van dochterlief. ‘Ik weet nu
wel dat baby’s uit de buik van de
moeder komen, maar hoe komen
ze daar eigenlijk in?’
Mijn broodje stokte me in de keel.

Ik werd me direct bewust van de
andere passagiers, die geamuseerd
en verwachtingsvol onze kant op
keken. Sommigen hadden hun krant
of boek enigszins laten zakken, om
maar niets van mijn antwoord te
hoeven missen.

zellig tegen me aan en vergat haar
vraag
Er ging een zucht van teleurstelling
door de coupé toen ik begon: ‘Pluk
had een klein rood kraanwagentje.
Hij reed ermee door de hele stad…’
Marianne Witte

Ooit had ik me heilig voorgenomen
om alle vragen die mijn kind zou
stellen op het gebied van voorlichting, meteen duidelijk te beantwoorden. Geen vaag gedraai over
bloemetje en bijtjes, of wacht maar
tot je groter bent. Nee, gewoon het
echte verhaal, inclusief details, in
voor haar begrijpelijke taal.
Maar moest dat nou net in de trein
gebeuren? Daar was ik dus niet op
voorbereid…
Laf ontweek ik haar vragende blik
en diepte paniekerig haar lievelingsboek en haar knuffelpopje op uit de
tas.
‘Er in? … Oh, dat vertel ik je later nog
wel eens. Hier, zal ik je voorlezen?’
Waar ik op hoopte gebeurde: ze
greep het popje, nestelde zich ge-

Tekening uit het prentenboek
‘Nina en de baby,
illustraties Iris Deppe,
verhaal Marianne Witte,
uitgever De Vier Windstreken

Verkoop foto van omslag Leef-Tijd
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 weer naar de Voedselbank.
Als u belangstelling heeft, bel dan Peter Ampt: tel. 314259.

Peter Ampt

De foto van de voorpagina is te koop voor € 35.-


AANGEPASTE ERGONOMISCHE KEUKENS

WIJ DENKEN
GRAAG MEE
VOOR EEN
KEUKEN OP
MAAT!

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

TATENHOVE BV


Bernhardlaan 186, 1791 XJ - Den Burg -

info@keukencentrumtexel.nl

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

Een tevreden gevoel
Daar was ie dan; de laatste werkdag van 2021. Tja, wat doe je dan
zoal op zo’n dag als dorpswerker/
maatschappelijk werker? Ik neem
u graag even mee.
Om 08.30 uur begin ik de dag met koffiezetten, dat is noodzaak. Vandaag
is het mijn taak om de telefoontjes
voor Tafeltje Dekje aan te nemen en
te verwerken. Het complete overzicht van de wijzigingen moet om
10.00 uur bij de Gollards keuken zijn!
Tussen de telefoontjes door stuur ik
nog wat mails over zaken die vóór
2022 afgehandeld moeten zijn.

Voor Tafeltje Dekje werken we sinds
kort met een nieuw systeem en
houden daarnaast nog een zogenaamde schaduwboekhouding bij.
Er komen verschillende telefoontjes
binnen; afzeggen van de maaltijd,
een extra maaltijd, een dieet, een
nieuwe aanmelding. Vaak komt er
een uitleg waarom iemand afzegt.
Vandaag vertellen veel mensen, dat
er voor hun gekookt wordt of dat ze
de kinderen of kleinkinderen te eten
krijgen, of daar gaan eten. Dat zijn
fijne gesprekjes want mensen zijn
blij. Natuurlijk gebeurt het ook dat
mensen afbellen omdat iemand ziek
is of is opgenomen in het ziekenhuis.
Vandaag gelukkig niet. Het is een
hele lijst die ingevoerd moet worden
in het systeem en er moet een mail

naar de keuken. Gelukkig heeft mijn
collega al veel voorwerk gedaan.
Tussendoor krijg ik een telefoontje
van een mevrouw, die met haar kinderen naar haar geboorteland gaat
reizen omdat haar moeder ziek is. Zij
moet papieren regelen en heeft mijn
hulp nodig. Ik maak een afspraak zodat ze langs kan komen.
Ik breng nog wat post weg en haal
een laptop op. Ik word nog bijna
aangereden door een busje met een
bokkige vent, die achteruitrijdt alsof
ik niet besta. Het systeem van de
auto, en ook van mij, blokkeert even.

Als ik terug ben, aan de slag met de
‘reismevrouw’. Die heeft haar kinderen mee, er is geen zaal beschikbaar
dus we moeten wel in de hal zitten. In
de chaos bellen we met de zorgverzekering om een verklaring te regelen.
Daarin staat dat mevrouw en de kinderen de zorg vergoed krijgen, mochten zij in het buitenland Corona krijgen. Het formulier komt in een mail,
die ik zal uitprinten omdat mevrouw
geen printer heeft. Ik zal ‘m later even
langsbrengen omdat zij anders nogmaals met twee kinderen bij mij langs
moet komen. Dit is de makkelijkste
weg. Ik leer hier ook weer van, wist
niets van zo’n verklaring.
Even snel een broodje tussendoor
en dan op weg voor een huisbezoek.
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Een meneer die alleen woont en al
een hele tijd in de lappenmand zit.
Ik ken hem al een tijdje; hij heeft
een hulpvraag. Formulieren die ingeleverd moeten worden. Hij heeft
ze al bij elkaar gezocht, maar vraagt
zich af hoe ze gekopieerd en op de
juiste plek kunnen komen. Voor
hem is dat lastig. Ik kan ze deze keer
meenemen en het regelen. Dan
doen we wat we altijd doen, we
drinken een kopje thee en hebben
het over levensvragen.
Dan ga ik door voor een volgend
huisbezoek. Ik lever de laptop af
die ik geregeld heb voor een oudste zoon. Nu kan hij lekker met z’n
vrienden spelletjes doen en chatten
en er natuurlijk zijn huiswerk op
doen. Ik kom niet zo snel weg als
ik zou willen. Het hele gezin zit om
tafel, we praten over allerlei dingen
en ondertussen staat er een bord
eten klaar. Heel lekker is het! Dan
weer terug naar De Buureton; mijn
collega is al naar huis maar ik wil het
laatste nog even afmaken. Dus papieren geprint en gekopieerd. Met
drie enveloppen rijd ik langs het
schaars verlichte en reeds verlaten
gemeentehuis. Hup, de brieven in
de bus, duurt wel even voor de bus
geleegd wordt maar ik ben eraf. Dan
door naar de ‘reismevrouw’ om de
papieren af te geven.
Ze heeft een link van de PCR-test,
maar van de drie testen heeft ze
maar 1 uitslag gehad. De paniek
slaat toe. Zo kan ik haar niet achterlaten. We gaan bellen en krijgen een
vriendelijke dame aan de telefoon
(en dat op kerstavond!).
Ze mailt de andere twee uitslagen
metéén door. Samen lopen we alle
papieren nog even door. Ik wens
haar veel succes en stap dan de deur
uit op weg naar kerstavond thuis. Ik
ben weliswaar twee uur later thuis
dan de bedoeling was, maar wel met
een tevreden gevoel.
Tanja Klaassen

Arm en klein zijn altijd de pineut
In 1965 werd onder de daadkrachtige politieke leiding
van minister Marga Klompé, de Algemene Bijstandswet
ingevoerd.

de eersten in aanmerking kwam voor een AOW-uitkering.
Nadat hij vanaf zijn vijftiende gedurende 50 jaar keihard
gewerkt had, kon hij nu ondanks dat hij geen loon meer
kon verdienen, toch gewoon zijn eigen sigaren kopen.

Alle Nederlanders, die niet in staat waren een eigen inkomen te verdienen, kwamen in aanmerking voor een
bijstandsuitkering op het niveau van het minimumloon
(100 % voor een huishouden van twee volwassenen, 70
% voor alleenstaanden). De oude praktijk van liefdadigheid werd terzijde geschoven, de bijstand werd voortaan
beschouwd als een recht. Bij de invoering van deze wet
sprak minister Klompé de legendarische woorden: “En
daar hoort ook een bloemetje bij”. Dat bloemetje stond
symbool voor een uitkering die bijstandsgerechtigden
een minimaal inkomen garandeerde, waarmee zij op decente wijze in hun levensonderhoud konden voorzien.

Het was deze menselijke waardigheid waar minister
Klompé met haar bloemetje op doelde. En het is deze
menselijke waardigheid die vanaf de jaren 80 langzaam
en steeds meer onder druk kwam te staan. Eerst werd
de bijstandsuitkering vele jaren achtereen losgekoppeld
van de loonontwikkeling. Het betekende een groeiend
koopkrachtverlies van uiteindelijk meer dan 25%. Later
werd er ook fors bezuinigd op de WAO. Arme mensen
werden armer.
Vernederende bejegeningen
De politiek in Den Haag vond dat de bijstand meer prikkels moest bevatten om weer aan het werk te gaan. De
belangrijkste prikkel was bezuinigen; enerzijds door het
mensen moeilijker te maken in aanmerking te komen
voor een uitkering, anderzijds door te bezuinigen op de
bijzondere bijstand, zodat mensen moeilijker toegang
kregen tot allerlei voorzieningen zoals bibliotheken,
theaters en sportclubs. Maar ook de mogelijkheid om
kapotte, noodzakelijke huishoudelijke apparaten te vervangen, werd erdoor bemoeilijkt. Arme mensen werden
armer gemaakt, maar moesten ook steeds vaker vernederende bejegeningen ondergaan om aan hun recht te
komen. Het is vernederend als je met een stofzuiger naar
de sociale dienst moet komen om daar en plein public te
demonstreren dat hij echt stuk is. Het is vernederend als
de in natura verkregen boodschappen van een dochter
of zoon of een goede buur opgegeven moeten worden,
zodat ze afgetrokken kunnen worden van de uitkering. En
het voelt als vernederend als je je hele hebben en houden
op tafel moet leggen om in aanmerking te mogen komen
voor een uitkering uit de armoedepot. Allerlei vormen
van armoedebeleid werden in veel gemeenten opgezet,
toen steeds duidelijker werd dat het minimum niet meer
voldoende was om van rond te komen. Goedbedoeld,
maar geen structurele oplossing; eerder een lapmiddel.
De gang van zaken tot op heden is, dat de overheid aan
arme mensen, die er in overgrote meerderheid helemaal
niets aan kunnen doen dat zij hun werk of gezondheid zijn
kwijtgeraakt, wel een uitkering wil geven, maar deze tot
op de laatste cent verantwoord wil zien. En dat betekent,
veel papieren invullen met altijd het risico dat er ergens
een foutje wordt gemaakt, wat onmiddellijk kan leiden
tot het stopzetten van de uitkering of zelfs het volledig
terugbetalen van eerdere uitkeringen en toeslagen. De
toeslagenaffaire heeft duidelijk gemaakt dat de overheid,
de belastingdienst voorop, alle uitkeringsgerechtigden
potentieel beschouwt als fraudeurs, die streng gecontroleerd moeten worden.

Herstel van menselijke waardigheid
De ABW kan samen met de één jaar later ingevoerde
WAO (Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering)
beschouwd worden als het sluitstuk van de Nederlandse
verzorgingsstaat, zoals deze in de naoorlogse jaren opgebouwd is. De opbouw van deze staat was in 1947 begonnen met de Noodwet Ouderdomsvoorziening, beter
bekend als de Noodwet Drees, vanaf 1957 de Algemene
Ouderdomswet (AOW). Deze noodwet was een revolutie;
omdat het oudere mensen onafhankelijk maakte van liefdadigheid. Of die nu van de kinderen kwam of van de kerken, of van welke instelling dan ook. AOW, ABW en WAO
gaven mensen, die eerder hun hand moesten ophouden,
hun menselijke waardigheid terug. Ik kan me nog goed
herinneren de dankbaarheid van mijn opa, die als één van
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De rijken worden rijker
Diezelfde overheid doet niets of heel weinig aan belastingontwijking of belastingontduiking. Het grote
bedrijfsleven wordt verwend met zogenaamde rulings,
waarin afspraken worden gemaakt over te betalen belasting, altijd in het voordeel van dat bedrijfsleven. De
overheid doet ook heel weinig aan de tienduizenden
brievenbusfirma’s, die Nederland gebruiken om hun
winsten zo snel mogelijk door te sluizen naar belastingparadijzen. Onlangs diende minister Hoekstra een wet
in, waarin voorgesteld wordt om de belasting op de
winsten van bedrijven te verlagen. Een eerdere poging
om de rijken te plezieren was de poging om de dividendbelasting maar gewoon af te schaffen, hetgeen door de
grote publieke verontwaardiging maar net mislukte. De
logica achter dit alles is dat de overheid al tientallen jaren bezuinigt op mensen die arm en klein zijn, maar de
loper uitlegt voor de rijken. Elk jaar stijgen de salarissen
van de topondernemers, topmanagers en de directeuren van zorginstellingen, terwijl voor de handen aan het
bed, de lopende band en de politieman of -vrouw op
straat elk jaar gevochten moet worden voor een salarisverhoging van één of anderhalve procent. Het is niet
voor niets dat Nederland elk jaar meer miljonairs kent,
maar ook steeds meer armen. De tegenstellingen groeien, de rijken worden rijker, de armen worden armer.

ook onder ogen zien dat de rek er bij veel mensen uit is.
Er is zoveel bezuinigd op onderwijs, gezondheidszorg,
cultuur, jeugdzorg en andere vitale sectoren dat de verzorgingsstaat, waar we ooit zo trots op waren, feitelijk
nauwelijks meer bestaat. De coronacrisis was daar niet
de oorzaak van, maar heeft dit alleen meer zichtbaar
gemaakt. Het belangrijkste element dat de neergang
van de verzorgingsstaat kenmerkt, is het gebrek aan
perspectief op een menswaardig bestaan en bestaanszekerheid. Starters, vooral jongeren kunnen geen eigen
woning huren of kopen. Voor te veel mensen is een vaste baan een illusie geworden. Het onderwijsniveau is al
jaren dalende. Zzp-ers werken zich een slag in het rond,
maar een groot deel van hen leeft onder het bestaansminimum. Asielzoekers huizen in omstandigheden die
we tot voor kort niet voor mogelijk hielden. Arme- en
kleine mensen hebben te weinig zicht op een menswaardig bestaansniveau en dat heeft een diep sluimerende onvrede veroorzaakt, die door de coronacrisis is
aangewakkerd en tot uitbarsting gebracht. Het nieuwe
kabinet heeft nu de mond vol van het herstel van het
vertrouwen en de menselijke maat. Dat is terecht, meer
dan terecht, maar wat in tientallen jaren is afgebroken,
is niet in één regeerperiode te repareren. Huizen bouw
je niet van vandaag op morgen en personeelstekorten
los je niet morgen op, maar het wordt wel tijd om er
een begin mee te maken, omdat anders armen en kleinen de pineut zijn en blijven.

Gebrek aan perspectief
Zonder ook maar iets goed te willen praten van de rellen, die Nederland de laatste tijd teisteren, moeten we

Kees Dekkers
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Thuis met Omring

Zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen

Meer informatie : 088 - 206 89 10

www.omring.nl

Jan de Wit
Weverstraat 18, Den Burg

tel: 0222 - 31 21 34

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

MARTIN TROMP

JUWELIER

Weverstraat 34
Den Burg
0222 – 312 912

Weverstraat 34

Koen van der Slikke - Hans van Es
Koen van der Slikke - Hans van Es
Koen van der Slikke - Hans van Es

Den Burg
info@trompjuwelier.nl

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

Verkoopplannen?
Verkoopplannen?
Verkoopplannen?
182, 1791 XJ Den Burg
Bernhardlaan
182,
1791vrijblijvende
XJ Den Burg
BelBernhardlaan
gerust voor
een
Bernhardlaan
1791vrijblijvende
XJ Den Burg
Bel
gerust
een
0222
- 313 voor
555182,
Bel
gerust
0222
- 313 voor
555 een vrijblijvende
kennismaking.
0222 - 313 555
www.detexelsemakelaars.nl
kennismaking.
www.detexelsemakelaars.nl
kennismaking.
www.detexelsemakelaars.nl
info@detexelsemakelaars.nl
Bernhardlaan
182, 1791 XJ Den Burg
info@detexelsemakelaars.nl
Bernhardlaan
182, 1791 XJ Den Burg
info@detexelsemakelaars.nl
Bernhardlaan
0222 - 313 555182, 1791 XJ Den Burg
0222 - 313 555
0222 - 313 555
www.detexelsemakelaars.nl
www.detexelsemakelaars.nl
www.detexelsemakelaars.nl
info@detexelsemakelaars.nl
info@detexelsemakelaars.nl
info@detexelsemakelaars.nl

www.krim.nl/dagrecreatie
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Vrijwilligers gezocht voor Museum Waelstee
Museum Waelstee, prachtig gelegen in De Waal, wordt
geheel geleid en onderhouden door een hechte groep
gedreven vrijwilligers met allemaal hetzelfde doel voor
ogen: behouden van de geschiedenis van het leven op
Texel en de noodzaak deze kennis over te dragen aan
de volgende generaties.

het museum in perfecte staat en repareert daar waar- en
zodra dat noodzakelijk is. Het bestuur neemt de bestuurlijke taken op zich. Het museum heeft geen betaalde arbeidskrachten.
Tijdens het seizoen van maart tot november is het museum 6 dagen in de week open.
Per dagdeel zijn er altijd minimaal twee vrijwilligers
aanwezig, één baliemedewerker en één rondleider die
samen de bezoekers een bijzondere ervaring over het
verleden van Texel meegeven. Op maandag is het museum gesloten voor het publiek en dan wordt er volop
geklust en uiteraard gezamenlijk koffie gedronken om bij
te praten.

Het museum is opgericht in 1963 onder de naam
Wagenmuseum. Omdat de collectie zich uitbreidde tot
veel meer dan alleen wagens en koetsen en een veelzijdig beeld geeft van het leven op Texel in het verleden,
dekte de naam de lading niet meer. Na wat naamswisselingen door de jaren heen staat het nu bekend als
Museum Waelstee.
Uit reacties in het gastenboek blijkt altijd weer dat de bezoekers onder de indruk zijn van de opzet en het onderhoud van de exposities, de grootte van het museum en
vooral ook het enthousiasme van de vrijwilligers die trots
zijn op ‘hun’ museum.

Voor het nieuwe seizoen, vanaf begin maart zijn wij op
zoek naar geïnteresseerde vrijwilligers met hart voor de
historie van het dagelijks leven op Texel om ons enthousiaste team te versterken.
Wil je deel gaan uitmaken van dit team,
of meer informatie bel dan naar
Janneke Boon (06 23960806) of stuur een mailtje naar
secretaris@cultuurmuseumtexel.nl.

De vrijwilligers in dit gezellige, ontspannen team hebben
elk hun eigen specialiteit. Zo zijn er baliemedewerkers
voor het verwelkomen van de bezoekers, de kaartverkoop en de winkel. De rondleiders weten vanuit hun
ervaring de bezoekers te boeien door hun uitleg in het
museum. Een team van technische mensen onderhoudt

Wij nemen dan snel contact met je op!
Namens het bestuur, Jan Beijert voorzitter
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Lockdown maakt kerstdiner Seniorenvereniging Texel
onmogelijk

Weer werd het ons dit jaar niet
gegund om als Seniorenvereniging
Texel samen met onze leden het
kerstfeest te vieren. Alle bestuursleden stonden in de startblokken
en hadden een prachtig parcours
uitgezet in samenwerking met de
Krim. Net voor het startschot zou
vallen, werden de spelregels aangescherpt, gevolgd door de lockdown. Teleurstelling alom.

Cruijff sprak ooit de legendarische
woorden “ieder nadeel hep ze voordeel” en zo is het ook vaak.
In ons geval hadden we in oktober een aanvraag ingediend bij de
Stichting Samen Eén Texel om ons
kerstfeest extra luister bij te kunnen
zetten. Niet alleen voor de 120 leden
die konden aanzitten bij het kerstdiner, maar voor alle leden.
We werden verrast met een toezegging van 5000 euro. Hiermee kwam
een heel andere mogelijkheid in
beeld. Een aantal adverteerders in
ons blad Leef-Tijd werd benaderd
met de vraag wat zij zouden kunnen
leveren aan producten waarmee wij
een verrassingspakket zouden kunnen samenstellen. Dit alles voor een
scherp prijsje, waardoor het pakket,
of beter gezegd de tas, een beetje
volume zou krijgen.
Het plan moest op korte termijn
uitgevoerd kunnen worden en “alle
hens aan dek” was geboden.
Zeshonderdvijfenzeventig
artikelen, van verschillende leveranciers,
werden in het Eierlandsche Huis
afgeleverd op 20 en 21 december.
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En op deze zonnewende dag, met
zonnige gezichten achter een gezichtsmaskertje, met veel plezier
en enthousiasme door een clubje
vrijwilligers in tasjes klaargezet. Dat
het Eierlandsche Huis ons de mogelijkheid kon bieden om ons plan uit
te voeren, had niet alleen te maken
met hun buurthuisstatus, maar ook
met de goodwill van de beheerders.
Hiervoor meer dan onze hartelijke
dank.
Twaalf auto’s met chauffeur en ‘corona verantwoorde’ bijrijders zorgden
diezelfde dag nog voor de bezorging.
Met dank aan alle leden die zich
hiervoor ingezet hebben, kunnen we
toch weer spreken van een succesvolle kerstactie. Niet alleen ik, maar
actiegenoten die ik nadien sprak,
hadden uitsluitend blije gezichten
gezien en leuke reacties gehoord van
de mensen die de tas in ontvangst
namen.
Al met al toch nog een geslaagd
kerstfeestje.
André van Gent

Dat verdient een hele dikke pluim
Na ’t lezen van ’t artikel van André van Gent in Leef-Tijd
nr. 5 in 2021, bekroop mij ’t gevoel van, ‘wat hebben
die mensen al die jaren veel werk verzet’. Petje af hoor!
Geweldig allemaal! Het bracht mij tot het schrijven van
onderstaand gedicht.

Janna Roeper en Guur de Porto-Dros (beiden 93 jaar) zijn
al vele jaren vriendinnen.
Aan verjaardagscadeautjes doen ze niet meer. Jaren
terug hebben ze afgesproken dat ze in plaats daarvan
voor elkaar een gedicht schrijven en samen de verjaardag vieren met een etentje buiten de deur.

In aanloop naar de kerst
Ze dienden en dienen de vereniging,
staken hun handen uit de mouw
ze bedachten, dat ze
wat licht en warmte wilde verspreiden
onder hun oudere medemens,
en dit allemaal, in aanloop naar de kerst.

Nu we oud zijn en versleten
Moeten we één ding niet vergeten
We hebben ook leuke dingen meegemaakt
En onze plichten nooit verzaakt
We woonden beide op een boerenstee
En we hielpen altijd dapper mee
Jij kwam niet uit de boerenstand
Maar deed alles met rappe hand
Later, toen het rustiger was geworden
Namen wij weer andere horden
We fietsten als een gek
Van de één naar de andere plek

Wat hadden ze daarvoor nodig?
vroegen zij zich af
‘nou’ zei er één, ‘we neme een grote pan’
en waar, daar met veel liefde
een echte soep tot stand kwam
geflankeerd met kadet en een kroket
was daar een traditie geboren,
en dit allemaal, in aanloop naar de kerst.

Nu is dat ook verleden tijd
En hebben wij onszelf verblijd
Met een rollator van deze tijd
Daar karren we nu mee door de stad
Nou ja, wie doet je wat
We komen waar we willen zijn
Zonder een centje pijn

De stal breidde maar uit en
dit fenomeen is na dertig jaar
uitgegroeid tot een groot diner
maar nog steeds met die
gedachten, licht en warmte
te delen met hun medemens,
en dit allemaal, in aanloop naar de kerst.

Maar het is iedere keer een stapje terug
En alle dagen minder vlug
Zo gaan we al 93 jaren
Naar het eindpunt varen

Irene Zegers.

Janna gefeliciteerd
Guur.

Hierboven het gedicht van Guur dat ze recent voor
Janna als verjaardagscadeau schreef.
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Huis verkopen?
Wij regelen de verkoop van uw woning voor een vaste
vergoeding van € 4.250,= (met ledenpas extra korting)
Inclusief alle werkzaamheden, een videopresentatie,
advertentie Texelse courant, plaatsing op Funda en BTW.

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

0222-315207

info@waaijeradvies.nl

www.waaijeradvies.nl

U bent welkom voor een afspraak!

Tel: 06-12 32 92 95

Robbepad 11 - Oosterend
Tel. 0222-365440 - info@zonweringentexel.nl

Dagelijks handgemaakte
verse bonbons
Gevaarlijk
lekkere vis!
Schilderweg 265, 1792 CJ Oudeschild
T (0222) 310783
www.detexelsevisspecialist.nl

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

Voor lekkerbekken!
die van vis houden
HET HELE JAAR GEOPEND
Vlamkast 53, tegenover De Spar Oudeschild
T (0222) 310783
www.deoudevismarkt.nl

www.chocolaterie-smidt.nl

IJsboerderij „Labora”
Ambachtelijk gemaakt schep-ijs

KALVERBOER
KOOT
Oosterend

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

Vlamkast 15 - Oudeschild
tel. 0222-314515

www.ijsboerderijlabora.nl

Stap nu ook over!

GA VAN GRIJS NAAR GROEN!

Totaalleverancier
van natuursteen

0222-314 939
12
12

Langeveldstraat 10
De Cockdorp
06-128 155 72
steenhouwerijtexel.nl

Alles is mogelijk

prestatie om dat te doen in een tijd, waarin we met allerlei
beperkingen moeten leven. Mijn bruidspaar is daar een
prachtig voorbeeld van. Het was hun tweede huwelijk.
Beiden hebben enkele jaren terug hun partner verloren
en beiden zijn nog onder de zestig. Ze hebben elkaar in
coronatijd leren kennen. Heel modern via internetdating
zoals dat tegenwoordig gaat. Daten in coronatijd, dat valt
natuurlijk niet mee. Toch weerhield het ze niet. Voor internetdating moet je sowieso uithoudingsvermogen hebben.
Je maakt van alles mee voordat je de ware hebt gevonden.
Zo dacht hij met een blonde schone te hebben afgesproken afgaande op de foto van de datingsite. De dame zag
er uit als een fotomodel. Helaas de foto was minstens 20
jaar oud en de date was inmiddels getransformeerd in een
ouwe tang. Helemaal niet wat hij verwachtte en hij moest
zich echt vermannen om zichzelf bekend te maken. Ook
zij had zo haar ervaringen. Op een foto is natuurlijk niet te

Het is belangrijk om lichtpuntjes te hebben en dat bedoel ik zowel letterlijk als figuurlijk.
Ik hou van lichtjes, kerstbomen, vuurwerk en alles wat
daarop lijkt. Zoals de kerstparade van tractoren en de
lichtjestour van de boeren, vorige maand op Texel. Ik heb
enthousiaste verhalen gehoord over hoe het was georganiseerd en over de trots van de boeren op hun bedrijven
en hun werk. Mensen werden er blij van. Precies wat we
nodig hebben in deze tijd. Helaas heb ik het moeten missen. Ik was bij een andere mooie gebeurtenis. Ik mocht die
dag een huwelijk voltrekken.
Ook een huwelijk is een lichtpuntje. Een speciale dag voor
het bruidspaar en voor iedereen die daarbij aanwezig is.
Helemaal als je in een lockdown zit. Dan is het extra mooi
om met elkaar bijzondere momenten te vieren. Een hele

HET LEUKSTE EN GEZELLIGSTE

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

GRAND CAFÉ VAN DE COCKSDORP!

WWW.BIJJOOSTTEXEL.NL
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zien dat de man, met wie je hebt afgesproken, 1.42 meter
is. Moeilijk om je daar tijdens een date overheen te zetten. In ieder geval was het geen succes. Haar abonnement
op de site liep af en ze wilde het er maar bij laten. Maar
op de valreep kwam hij in beeld. Er was een klik, dus het
abonnement werd verlengd. Ze bleken veel met elkaar gemeen te hebben en daarna ging het heel snel. Het leidde
tot een bijzondere trouwdag met veel mooie, persoonlijke
momenten. Een dag om nooit te vergeten.

ces. En daar ging Max als eerste over de streep. Vuurwerk
(heerlijk) en een uitzinnige oranje tribune. Wat een race!
Het was een wonder, maar het kwam ook door Max die
bleef vechten, bleef volhouden, bleef geloven. Waar het
op neer komt, is dat alles mogelijk is. Als de wil er is en als
je erin gelooft. Het lijkt mij een mooie boodschap voor het
nieuwe jaar. Ik eindig met een gedicht, dat mij altijd erg
heeft aangesproken en dat ik graag met u wil delen. Rest
mij nog u allen een uitzonderlijk 2022 toe te wensen!
Hennie Huisman

Als je denkt: “Ik ben verslagen”
Is de nederlaag een feit.
Als je denkt: “Ik zal niet versagen”
Win je op den duur de strijd.
Als je denkt: “Ik kan het niet halen”
Is de tegenslag op til.
Want het overslaan der schalen
Hangt voornamelijk af van WIL.
Moedelozen gaan ten onder
Door hun twijfel, door hun vrees
Vechters winnen, door een wonder
Telkens weer de zwaarste race.

Ik heb veel bewondering voor de veerkracht van mensen.
Er voor gaan; je niet laten weerhouden door tegenslag en
er het beste van maken. En daardoor ook anderen inspireren om door te zetten. Dat deed mijn bruidspaar en dan
moet ik ook denken aan Max Verstappen. Ik had het geluk erbij te zijn in Dubai, daar bij die allesbeslissende race.
Voor aanvang was het één groot feest. Het is tenslotte
ónze Max en corona was even vergeten. Na het gezang en
een peptalk van Tom Coronel begon de strijd tussen Max
en Lewis Hamilton. De eerste ronden waren spannend
met teamgenoot Perez, die Lewis knap afhield. Tot dat niet
meer ging. Hamilton heeft nu éénmaal de snelste auto.
We zagen het gat tussen Lewis en Max elke ronde groter
worden. Dit ging ‘m niet worden. De tribune werd steeds
stiller. Ik zat op het puntje van mijn stoel, te hopen dat er
nog iets zou gebeuren. Het wonder geschiedde vijf ronden
vóór het einde van de race. Toen een andere coureur uit
de bocht vloog, kwam de gele vlag. Iedereen moet dan
rustig rijden totdat de auto samen met de her en der verspreide onderdelen van de baan zijn gehaald. Het zorgde
ervoor dat Max weer naast Lewis kwam. Ronde na ronde
werd er langzaam gereden zolang de gele vlag van kracht
was. Toen kwam dan toch de hervatting van de race; één
ronde voor het einde. We hielden onze adem in. Max had
zijn banden gewisseld, Lewis niet. Dit betekende dat Max
het voordeel van nieuwe, snellere banden had. Daar gingen ze, met 300 km per uur. Max pakte Lewis bij de eerste
de beste bocht. Het was niet te geloven, hij lag vóór. Wie
had dat nog verwacht?!?Uiteraard deed Lewis alle mogelijke moeite om weer voorbij Max te komen. Zonder suc-

Denk: “Ik kan het” en dan gaat het
Ieder vindt bij wilskracht baat.
En in zaken wint de daad het
Steeds van nutteloos gepraat.
Als je jammert: “Ik ben zwakker
Dan mijn grootste concurrent”
Blijf je levenslang de stakker
Die je dan ongetwijfeld bent.
Niet de Goliath en de rijken
Tellen in de kamp voor zes
Maar degenen die niet wijken
Hebben vroeg of laat SUCCES.

Gedicht:
Lucien van Deelden
17 juli 2003
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Interview Ria Witte
Het water heeft haar altijd getrokken. Ria Witte, al
vanaf de lagere school droomde ze van varen. Ze
had het geluk, dat ze door haar huwelijk in 1971
met Noud Ellen in de binnenvaart belandde. Samen
met Noud vervoerde ze mijnsteen, - slakken en kolen vanuit het Ruhrgebied naar Rotterdam met een
110 meter lang sleepschip, de voorloper van de
duwschepen. Later verscheepten ze, met één van de
Grinza schepen, zand.
Na drie jaar kochten ze samen hun eigen schip, ‘Spang’. In
die tijd is hun dochter Kirsten geboren. Als zij oud genoeg
was, zou Kirsten naar het internaat voor schipperskinderen in Nijmegen gaan. De wereld van de schippersfamilies
is niet zo groot en voor een vrij weekend of een vakantie
werden de kinderen altijd wel door één van alle ouders
van het internaat opgehaald en naar de diverse schepen
gebracht. Die onderlinge samenwerking was heel prettig. Maar het liep allemaal anders toen hun schip in 1979
werd afgekeurd. Ze voeren daarna nog één keer met de
‘Spang’ naar Texel, om het schip daar nog een tijdje als
woonruimte te gebruiken, tot het werd afgevoerd voor
de sloop. Dat was voor Ria definitief het einde van haar
schippersleven. Met een gevoel van heimwee noemt ze
die acht jaren op het water, de mooiste van haar leven.
Ria Witte, dochter van Johan Witte en Reina Barhorst,
werd in 1951 geboren in de Warmoesstraat als oudste
van vijf kinderen. Al gauw verhuisde het gezin naar de
Gravenstraat, naar een huis dat half verscholen stond
achter het pand van de dames Haakman, dat destijds op de hoek stond van Gravenstraat- Hogerstraat
-Gasthuisstraat. Nu is daar het terras van de bioscoop.
Thuis was er vaak spanning en met haar vader had ze,
zacht gezegd, geen prettige relatie. Op de Jozefschool
hoorde ze met een paar van haar vriendinnen bij de betere leerlingen. Ter voorbereiding op de overstap naar
de HBS kregen die leerlingen ‘proefles’ in o.a. Engels,
Esperanto en wiskunde. Maar de HBS was voor Ria toch
wat te hoog gegrepen en na drie jaar heeft ze die school
verlaten. Naar de ULO wilde ze niet; de huishoudschool
bleef als enige optie over. Daar liep ze weliswaar achter
in de huishoudelijke vakken als koken en naaien, maar ze
begon al snel haar klasgenoten te helpen met Engels. Ze
maakte de school af met nog een jaar VVB, (een éénjarige vooropleiding voor verzorgende beroepen). Na het
beëindigen van die school, ging ze werken bij Jan Nauta,
die behalve boeken en fotoartikelen, ook nog souvenirs
en sieraden verkocht.

wel altijd met stemverheffing gesproken, maar er werd
tenminste gesproken in tegenstelling tot bij haar thuis.
Ria leerde er veel, ook over politiek. Zij en Noud kregen
verkering en zijn in 1971 getrouwd.
Weer even terug naar het schip. Toen dat voor de sloop
was afgevoerd begon het leven aan de wal. Zolang ze
geen vaste plek hadden, moesten ze noodgedwongen af
en toe verhuizen. In 1982 kwam het tot een scheiding
met Noud. Gelukkig had Ria intussen werk gevonden in
de gezinsverzorging en de bejaardenhulp. Maar wegens
rugklachten werd ze in 1989 afgekeurd. Het roer ging
toen weer om en in het volgende jaar begon zij in de
administratie van de HEMA. Vanaf 1998 deed ze de administratieve begeleiding van de fusie ‘Turkse tent’-‘Calluna’-‘Euroase’-‘Roompot’. Maar, toen die klus klaar

Noud Ellen had haar een keer na het werk staan opwachten. Ria was toen zestien. Die opstandige jongen vond
ze wel leuk. Over haar toekomstige schoonfamilie vertelt
ze, dat het er altijd heel gezellig was. Er werd bij de Ellens
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was, was het daar meteen einde verhaal. Van toen af aan
heeft Ria steeds korte dienstverbanden en uitzendbanen
gehad bij o.a het NIOZ, Texgro , Administratiekantoor Van
Tatenhoven en in de zomer in het loketje van TX44.
In de zomer van 1984 was Ria Hans tegengekomen, slager bij Iepe de Boer, en al een tijd weduwnaar. Het klikte
en samen gingen ze in het huis in de De Wittstraat wonen. In 1991 begon Hans met een krantenwijk. Diezelfde
krantenwijk van zeker vijf edities bezorgt Ria nu nog iedere morgen. In 2003 werd Hans ziek. Ria had toen net
een baan voor twee maanden, die niet verlengd werd.
Zij stopte met werken en is voor Hans gaan zorgen. In
2006 is Hans overleden. Behalve de gevoelens van rouw
en eenzaamheid, die haar toen overvielen, belandde Ria
nu ook direct in de bijstand. Het werd een lange periode
van armoede en afhankelijkheid. Alles wat ze met werken – want ze bleef wel werken – verdiende, ging van
haar uitkering af. Daarbij kwam ook nog de argwaan van
ambtenaren, die zeiden dat ze getipt waren en kwamen
kijken of er ergens in huis niet een tweede tandenborstel
te vinden was. Maar nee, Ria was alleen en bleef alleen.
Wel doet ze nog steeds heel loyaal de was voor Noud,
haar eerste man en vader van hun dochter.
Inmiddels bezorgt ze de ochtendbladen van haar krantenwijk en brengt twee weken in de maand de maaltijden
rond van ‘Tafeltje Dekje’. Vanaf 1980 zat zij in het bestuur
van de AVVL (de algemene vereniging van lijkbezorging).
Vanaf 1992 zit ze in het bestuur van de Vrouwenbond van
het FNV en coördineert ze de belastingwerkgroep daarvan. Ze is penningmeester van SOSA, de Oudeschilder
seniorengroep en ze deed tot vorig jaar de administratie
van de volkstuinen aan de Redoute.
Wat ze nog zou willen? Piano spelen! Vroeger had ze nog
blokfluit- en accordeonles gehad van mijnheer Rijf, destijds directeur van de muziekschool. Ze had toen ergens
een melodietje opgepikt, dat werd háár melodietje. Als
ze dat toch eens op de piano zou kunnen spelen. Pas
onlangs kwam ze te weten dat dat een melodie was uit
‘Gold und Silber was van Franz Lehár. Een prachtige wals,
die past bij één van de vele hobby’s die Ria heeft: muziek
en dansen. Maar ja… samen met al die andere hobby’s
die Ria nog heeft: lezen, handwerken, postcrossing en
haar vrijwilligerswerk, komt ze aan pianospelen nu niet
meer toe. En dan moet je ook nog een piano hebben!
Ze zegt van zichzelf, dat ze altijd angst heeft voor wie of
wat vreemd is; maar dat is niet wat mensen van haar
zien. Die zien eerder iemand, die zich telkens weer aan
nieuwe situaties heeft weten aan te passen en aan het
sociale leven nog altijd haar steentje bijdraagt.
Peter Bakker
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Gedicht
omdat hij weet, dat er tegenwoordig ook nog een kleinzoon van deze beroemde “Huib” gedichtjes in ons blad
(Texelse Courant) schrijft.
Ik vond het een bijzonder mooi gedicht van zijn grootvader, maar iets klopte niet. De 2 personen waarom het
ging waren niet bekend gemaakt, n.l.: “Harry en Jozef”
en dat bevredigde me niet.
Zouden er nog mensen op Texel in leven zijn, die dit raadsel voor mij zouden kunnen oplossen?

Valentijndag
Maakt Uw borst bloot, kameraden,
Holland heeft een nieuwe dag,
Die zich op de schone naam van
Valentijn beroemen mag.
Deze dag heeft niets met moeders
Of met vaders uit te staan
Nóch met schoonmoeders of dieren
Maar met bloemen, ‘t zal wel gaan.
Deze bloem van Valentijn geeft
Veel geluk, naar wordt verteld,
En vooral, dat is belangrijk,
Waar het hartenzaken geldt.
Vele harten kwamen daardoor
Reeds veel dichter tot elkaar……
Wel, dan weet ik nu meteen reeds
Wat ik doen moet Tesselaar,
Ik koop dadelijk twee tuiltjes,
Geef er Harry één present
En de andere aan Jozef,
Ons niet minder goed bekend,
En dan ga ik zitten wachten
Tot die hartjes, boem, boem, boem,
Eind’lijk tot elkander komen
Dankzij deze wonderbloem.
Maar ik vrees, dat ik dan niet meer,
Van mijn zetel op zal staan,
Ook al heb ik een dozijntje
Valentijntjes naast mij staan,
Nee, ik heb zo de gedachte,
Als ik mij niet erg vergis,
Dat het allergrootste voordeel
Wel voor de bloemisten is.
En nu, vrienden, maar weer uitzien,
Wat voor dag het straks weer wordt.
Heus, wij komen voor die dagen
Eerstdaags dagen nog te kort!!

Dit vroeg ik me af. Gelijk belde ik Harry de Graaf met
de vraag: “was jij die Harry en weet je ook welke Jozef
werd bedoeld “? Het antwoord was, ik weet het niet en
ik was ook nog niet bij de T.C. dat was pas in 1960. Toch
wilde ik het weten en ging langs de T.C. en de journalisten wisten ook geen antwoord te bedenken. Toch kwam
ik een stapje verder, want ik wist ook nog niet, dat zijn
eigen naam Fenijn was. Ik dacht aan Arie Brans, van de
Historische Vereniging en die zei: Ga maar eens naar
Bertha Boogaard, want Huib is familie van haar. Ze woont
aan de Noorderhaaks.
Nu ik woon al 63 jaar op het eiland, maar daar was ik nog
nooit geweest, terwijl ik 8 jaar bij het RIN en NIOZ heb
gewerkt. Het klikte gelijk tussen ons, en ze heeft mij veel
verteld over Huib, alleen die Harry en Jozef had ze ook
niet in haar hoofd zitten. Even liet ze nog de naam van
Pip Barnard vallen en die loste voor mij binnen 2 seconden het raadsel op!!
Huib was dus zeer ruimdenkend en volgde niet alleen het
nieuws op Texel en Nederland, maar ook de internationale politieke problemen.
Harry S. TRUMAN, van 1945 – 1953 was de 33ste president van de Ver. Staten (democratisch) , geboren 8/5
1884 in Missouri, V.S. en overleden 26/12 1972, gedurende zijn presidentschap maakte hij het einde van de
Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog mee. Een
Amerikaanse band “Chicago” speelde het nummer
“Harry Truman”.

Tekst: uit de TC van Woensdag 13 Februari 1952

Jozef STALIN was van de Sovjet UNIE de man die in de jaren 20 van de vorige eeuw macht verwierf over de SovjetUnie tot zijn dood in 1953. Hij was geboren in 1878, Gori
Georgië en hij is overleden in 1953, Kunt sevo Dacha. Hij
was een paranoïde, maar wel een begaafd politicus.
Hij heeft duizenden Russen naar Siberië (de Goelag
Archipel) gestuurd, die onder barre omstandigheden
daar hebben geleefd en zijn overleden. Het was een keiharde en wrede leider.

De indiener van dit gedicht vraagt zich af: Wie zijn de
Harry en Jozef, die hier genoemd worden?

Mijn conclusie is, dat Huib een zeer begaafd man was
met zeer veel interesses.

Mijn zoon Marcel in Amsterdam had dit mij toegestuurd,

Riny Wielinga

Huib de Rijmelaar
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Misdienaars naar Schiphol
Alle misdienaars van Texel gaan naar Schiphol op een mooie dag, wellicht in 1964. Dat is uitzonderlijk, maar héél bijzonder van deze foto is dat er vier meisjes op staan die niemand thuisbrengen kan. Ze staan in de achterste rij, naast
Wim Witte, de koster en Wiep van der Berg. Dus aan u de vraag: kent u de meisjes of zijn er namen volgens u niet
goed, dan hoor ik dan graag. Bij voorbaat mijn hartelijke dank.
Simon Dros

Langeveldstraat 8 |1795 AG | De Cocksdorp | 0222 - 760009
info@texel4trading.nl | www.texel4trading.nl

Achterste rij:
Middelste rij:
Voorste rij:
Wim Witte en Wiep van der Berg Pieter Duin - Ard Leber - Bert Huisman Sjef Beers - Paul Bakker - Gerard
- vier onbekende meisjes - Mieke - Cor Schrama - Jos van der Gracht - Zijm - Siem Groot - Theo Dernison
Graaf (?) - Marie
Witte-RuttenZonnepanelen
- H. André Keesom
Schulte - Henk - Harrie Witte - Jan Witte Thijsz.
Aanbieding
met- Paul
opslagsysteem!
Aanbieding
met opslagsysteem!
Langeveldstraat 8 |1795 AG
| De CocksdorpZonnepanelen
| 0222 - 760009
de Jong, chauffeur - Ina van der van Sambeekinfo@texel4trading.nl
- Kees Lexmond
- Niek
- Theo Witte - Bert Haarsma - Ton
| www.texel4trading.nl
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met 5 kWh energieopslag

Seniorenreis 2022
drankjes vanaf 17.00 uur tot 23.00 uur. Bij het wijnstadje Bernkastel-Kues maken we een vaartochtje over de
Moezel. De derde dag gaan we naar Luxemburgstad en
het Müllertal. Verder gaan we naar het Bitburger biermuseum, Wild en Erlebnispark Daun, Vianden in Luxemburg,
Trier de Romeinse en oudste stad van Duitsland. De terugreis gaat via het historische stadje Brüggen

De bedoeling was om in 2022 naar Luxemburg te
gaan, maar door corona hebben ze daar de prijzen
enorm verhoogd. Daarom was het voor ons niet meer
aantrekkelijk om daar een hotel te boeken. Het is nu
Duitsland geworden met twee keer een dagje naar
Luxemburg. De reiscommissie heeft in samenwerking
met BTR reizen weer een mooie reis samengesteld. Er
is een optie genomen voor deze reis van zaterdag 11
juni tot zaterdag 18 juni.

Deze reis kost bij deelname van tenminste 40 personen:
€ 765,00 + € 5,00 voor de Stichting Garantiefonds
Reisgelden (dit is tegenwoordig verplicht). De toeslag
voor een 1-persoonskamer is €105,00.
Opgeven graag vóór 15 februari 2022 bij Guusje Witte.
Email fransenguus@kpnmail.nl of telefoonnr.
06-44818097.
Na aanmelding krijgt u van ons weer het volledige
reisprogramma en het deelnameformulier.

Onze uitvalsbasis is Bitburg in de Südeifel. Hotel Bitburg
was vroeger een verblijf van de Amerikaanse luchtmachtmedewerkers. Dat is nog te zien in de “Fliegerbar” met
een gezellige dansgelegenheid.
De kamers zijn comfortabel ingericht met een zithoekje, televisie en een badkamer met douche, toilet en
een föhn. Ze zijn gelijkvloers of per lift bereikbaar. Ook
zijn er mindervalide kamers. Wifi is gratis, evenals de

De reiscommissie

De Texelse Apotheek
Weverstraat 95, 1791 AC Den Burg

T (0222) 312112

www.detexelseapotheek.nl

| De Cocksdorp | 0222 - 760009
w.texel4trading.nl

2 - 760009

HAIRSTYLING
YVONNE

|1795 AG |Beatrixlaan
De Cocksdorp |29
0222 - 760009
ng.nl | www.texel4trading.nl

Den Burg

0222-314073
06-12276261

Robbepad 11 - Oosterend
Tel. 0222-365440 - info@zonweringentexel.nl
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Vlees van
eigen bodem!

TEXELS LAMS, RUND- & VARKENSVLEES

Het hele jaar door bieden wij vlees van top kwaliteit!
Van gourmet tot BBQ of iets anders speciaals
informeert u naar de mogelijkheden.
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Den Burg | Vismarkt 5 | 1791 CD | Tel: 0222-441090
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WWW.BOUW2020.NL

ADRESSEN & OPENINGSTIJDEN

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

IDT-WITTE

IDT-WITTE

Waalderstraat 27-29
1791 EB Den Burg - Texel
i n f o@ d etexel sesl i jterij .nl
0222-313185

Waalderstraat 27-29
1791 EB Den Burg - Texel
i n fo@ de t e xe lse sli jt e r i j. nl
0222-313185

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

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

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

www.ibstexel.nl

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

tel. 313144

Iedere week weer een verse stal
op de maandagmarkt!

SHOP

Specialist
in alles
Haven 15, Oudeschild

0222 - 312771

info@civtexel.nl

www.civtexel.nl

Electrische installaties
Brand- en inbraakbeveiliging
Zonnepanelen
Spinbaan 10, Den Burg • Tel. 31 34 58 • www.vemtexel.nl
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Warmte in huis

Het is wintertijd en dus moeten we
ons huis verwarmen.
De huidige mogelijkheden om dat
te doen zijn legio. Voorbeelden
daarvan zijn:
Gaskachel, houtkachel, elektrische
kachel, tegelkachel, open haard,
palletkachel, zonneboiler, warmtepomp en daar zal het zeker niet
bij blijven. Wat een enorm verschil
met vroeger; hoe toen het huis, beter de kamer, verwarmd werd.
U, lezer van dit blad, zal het nog heel
goed weten, de grote verwarmingsbron was de kolenkachel. Bij ons en
bij vele anderen was dat een zwarte
kolenhaard met raampjes van mica,
die naarmate de haard ouder werd
ondoorzichtiger werden.
En om die kachel brandend te krijgen en te houden moest er wel wat
werk gedaan worden.
De eerste en de belangrijkste was de
kolenboer. Hij bracht thuis de kolen
per mud in kolenzakken om ze daarna in de kelder of het kolenhok te
storten. Voor het dragen van de zak-

ken gebruikte onze kolenboer een
muts met aan de achterkant een lange lap die zijn rug bedekte. De kleding en de handen van de kolenboer
waren meestal binnen de kortste keren pikzwart van het kolengruis.
Het sjouwen van de zakken leverde
vaak versleten nekwervels op en uiteraard was het gruis van de kolen
zeer slecht voor de longen.
Lagen de kolen in het kolenhok dan
werd de kolenkit ‘in werking gezet’.
Om de beurt werd de kit door ons
gevuld en naast de kolenhaard gezet.
Bij ons thuis hadden we antraciet
kolen Deze kolen waren duurder
dan de eierkolen vanwege het
feit dat zij stabielere brand-eigenschappen hadden en een geringere
verspreiding van stof. Onderin de
haard zat de asla die regelmatig
geleegd moest worden. Boven de
asla zat het rooster die je met behulp van de kachelpook heen en
weer kon schudden om de as naar
beneden te laten vallen zodat er
nieuwe zuurstof bij de kolen kon
komen. Er zaten vier schuifjes aan

de voorkant, twee grote en twee
kleine die je open kon schuiven,
eveneens voor de zuurstoftoevoer.
Het onderste deurtje kon geopend
worden om met de pook de as tussen de spijlen van het kolenrooster
weg te halen. Aan de zijkant zat een
hendel om de kachel hoog of laag te
laten branden.
Maar o wee, als je ’s morgens de
kamer in kwam en de kachel was
uitgegaan. Opnieuw de stook erin
krijgen was bepaald geen makkie.
In 1963 hadden wij voor het laatst
een kolenkachel en dat was het jaar
van de strengste winter allertijden.
De hele huisraad van de kamer is
toen voor de kachel gesleept om
ons warm te houden. Vanaf dat jaar
kwam de gaskachel in huis en werd
het verwarmen van meerdere vertrekken een makkie.
Met de komst van het aardgas verdwenen de kolenboer en de olieboer in de vergetelheid.
Henk Snijders

Kikkertstraat 9
1795 AA De Cocksdorp
0222 316 441
www.eethuusvanhetwad.nl
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Staatsiefoto’s

Recept
Romige kip met broccoli,
prei en rijst
Slechts 5 ingrediënten en wat olie heb je nodig
voor een lekkere, gezonde maaltijd zoals deze.
300 gr. rijst
1 el. zonnebloemolie
350 gr. kipfiletblokjes
200 gr. zuivelspread knoflook en kruiden
100 ml. warm water
500 gr. broccoli
2 preien

Het echtpaar dat 65 jaar getrouwd was, te weten Tinus
Vlaming en Jannie van Groningen.

Kook de rijst volgens de aanwijzingen op de verpakking. Laat afgedekt staan tot gebruik.
Verhit ondertussen de olie in een koekenpan en
bak de kip 2 minuten op hoog vuur. Voeg de zuivelspread en water toe en breng aan de kook. Laat
5 minuten met de deksel op de pan op middelhoog vuur garen. Roer af en toe.
Snijd ondertussen de broccoli in kleine roosjes,
schil de stronk en snijd in kleine stukjes. Was de prei
en snijd in dunne halve ringen. Kook de broccoli
5 minuten en voeg de laatste minuut de prei toe.
Giet de broccoli en prei af en voeg samen met de
rijst toe aan de saus en roer door. Breng op smaak
met peper en eventueel zout en serveer.

In 2004 hebben Henk Snijders en Rosa Harbers, werkende bij de Stichting Welzijn Ouderen Texel (SWOT), een
oproep gedaan aan echtparen die 50 jaar of meer getrouwd waren om een foto van henzelf te laten maken.
Het was bedoeld als een eerbetoon aan de mensen die al
zo lang bij elkaar waren en lief en leed hadden gedeeld.
Om zoveel mogelijke ‘gouden paren’ voor het project te
vinden werden de Texelse Courant, Radio Texel en het
ouderenblad “Ouder worden op Texel” ingeschakeld en
dat leverde succes op.
Er meldden zich 34 echtparen die het prachtig vonden
om mee te werken, waarvan één echtpaar 65 jaar terug
elkaar het jawoord hadden gegeven (Tinus Vlaming en
Jannie van Groningen).
De foto’s werden gemaakt in De Buureton. Voor ieder
echtpaar was de setting gelijk. Het ene echtpaar na het
andere kwam voor de lens om gefotografeerd te worden door Edo Kooiman die een prachtige serie maakte.
Grappig was om te zien dat er nogal verschil was in de
houding van man en vrouw ten opzichte van elkaar. Bij
de één hand in hand, bij de ander wat meer uit elkaar
zittend.
De meeste echtparen hadden ook hun trouwfoto meegenomen en die werden door de deelnemers met plezier
bekeken.
Alle paren kregen een foto van 20 x 20 centimeter en
voor de tentoonstelling werden er afdrukken van 40 x 40
centimeter gemaakt.
Waar deze gebleven zijn is de vraag.

Bron: Allerhande

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

Veel kinderen van de geportretteerden hebben een foto
van hun ouders in huis. Ik ben benieuwd te vernemen
wie ze nog heeft en waar ze eventueel hangen.
Laat het me even weten.
Mijn emailadres is blazer@texel.com

Leden van Seniorenvereniging Texel krijgen Leef-Tijd
op basis van hun lidmaatschap automatisch in de bus.

Henk Snijders
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Wintervogels
Terwijl ik dit schrijf giert de wind om het huis. “Het
waait dat het rookt” zogezegd. Raar weer, want voor
de tijd van het jaar is het uitgesproken zacht, zodat je
niet het gevoel hebt dat het winter is. Zulk weer heeft
invloed op dieren. Kijk niet gek op als je nog een egeltje ergens ziet scharrelen; zolang het zo zacht is, gaan
die vaak nog niet in winterslaap, of als ze al sliepen,
zijn ze weer wakker geworden. Ook de vogels gedragen zich naar het weer. Er zijn nog veel kieviten in het
land; die trekken pas weg als het vriest.

soorten ganzen: rotganzen, grauwe ganzen, kolganzen en
ook een groepje kleine rietganzen. De laatste soort laat
zich doorgaans weinig zien op Texel. Toen wij ze zagen,
helaas met tegenlicht, waren ze in gezelschap van kol- en
grauwe ganzen, zodat je goed het verschil in grootte kon
zien. De toendrarietgans, die hier in vrij grote aantallen
wordt gezien, is vrijwel even groot als de grauwe gans.
De kleine rietgans is echter een slag kleiner en valt verder te herkennen aan de roze poten (vandaar de Engelse
naam pinkfooted Goose) en de korte snavel. Bovendien
ligt er een blauwgrijze waas over de vleugeldekveren.
Tussen de gewone rotganzen zitten ook zwarte rotganzen en witbuikrotganzen.
De zwarte is de rotganssoort van Noord-Amerika en onderscheidt zich van onze gewone rotgans door de zwarte
buik, die haast naadloos overgaat in het zwart van borst
en nek, en tegelijkertijd een brede witte halsvlek, en opvallend witte zijden. De witbuikrotgans heeft, zoals de
naam al zegt, een witte, althans erg lichte buik in tegenstelling tot de donkere buik van de gewone rotgans, die
daarom ook wel zwartbuikrotgans wordt genoemd.

Ook goudplevieren en wulpen zijn nog massaal aanwezig op Texel. Er is nog overal voedsel te vinden, zowel op
het wad als op het land. De nattigheid, die gepaard gaat
met het zachte weer, deert de vogels niet. Harde wind
echter in veel gevallen wel. Gisteren zat in de luwte van
onze schuur een roodborstje met een hangend vleugeltje wat zielig te kleumen. Kennelijk door de storm ergens
tegenaan gevlogen. Of die het overleefd heeft weet ik
niet. De storm betekent ook dat er op het strand allerlei
zeevogels gezien kunnen worden. Soms zoeken die ook
luwe plekken op, zodat je ze in binnenwateren kunt aantreffen. Al enige tijd zit er bijvoorbeeld een zeekoet in
de haven van Oudeschild, samen met een parelduiker en
een middelste zaagbek, alle drie vogels die je normaal alleen op zee ziet. Het zachte weer heeft ook de grasgroei
bevorderd, wat natuurlijk prachtig is voor het grazende
vee, maar ook voor de vele ganzen die er momenteel op
Texel verblijven.

Ook wat eenden betreft zijn er op het ogenblik veel soorten op Texel te zien. Al enige dagen zit er bij de Krassekeet
een toppereend. Toppereenden zijn duikeenden die
sterk lijken op kuifeenden. De rug van de topper is echter niet zwart, maar grijs. Natuurlijk ontbreekt ook het
typische kuifje van de kuifeend. De vrouwtjes van beide
soorten zijn moeilijker uit elkaar te houden. Een vrouwtje topper is iets groter en heeft wit rond de snavelbasis.
Verder zijn er zo ongeveer alle soorten eenden te zien die
je buiten de winter ook kunt tegenkomen: bergeenden,
eiders, wilde eenden, krakeenden, slobeenden, wintertalingen, smienten en tafeleenden. Aan de Noordzeekust
kun je regelmatig zwarte zee-eenden langs zien vliegen

Het is dus prima weer voor de vogels en dus ook voor de
vogelaars, Texelse-, zowel als overkantse. Een rondje met
mijn kleinzoon Jarne een paar dagen geleden, leverde
ons heel wat leuke soorten op. Ik noemde al de parelduiker en de zeekoet. Bij het Ottersaat zagen we allerlei
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en langs de dijk verblijven veel eiders. Opvallend is daarentegen het vrijwel ontbreken van brilduikers, die kennelijk door de zachte winter, die ook in het zuiden van
Scandinavië heerst, nog geen behoefte hebben om naar
de Waddenzee te vliegen.
Door de paar vrij strenge winters die we gehad hebben is
het aantal ijsvogels in ons land sterk afgenomen. Als gevolg daarvan zien we ze hier in de winter ook veel minder
dan andere jaren. Toch is er de afgelopen dagen een ijs-

vogel gezien in de omgeving van het Prins Hendrik hotel
en de Krassekeet.
Door een aantal leden van de Vogelwerkgroep Texel
wordt op het ogenblik hard gewerkt aan het samenstellen van het Ornitologisch Jaarverslag 2011. Dat was
een gedenkwaardig jaar! Niet alleen groeide, tegen de
landelijke tendens in, het aantal broedparen van de
boerenzwaluwen tot meer dan 900 (in 2005 werden er
750 bewoonde nesten geteld), maar nam ook het aantal
broedparen van de kerkuil toe tot 7. Bovendien was de
velduil na een aantal slechte jaren – in 2010 was er zelfs
geen enkel broedpaar – met 4 paren weer terug op het
eiland. Wat “vreemde” gasten betreft kwam vogelend
Texel (en Nederland) aan zijn trekken met o.a. een zeldzaamheid als de Kaspische plevier, die zich in het voorjaar in de Nederlanden dagenlang liet bewonderen.
Kortom: Texel was weer een waar dorado voor vogels
en vogelaars.
Dit stuk verscheen in het Strender Nieuws van
januari 2012.
Bijgevoegde tekeningen zijn de tekeningen die gemaakt
zijn door mijn vader Adri Binsbergen.
Marije Binsbergen

Het nieuwe TESO-gebouw, een zeldzame foto
In 1930 werd begonnen met de
dijkverhoging op Texel. Dit in verband met de hogere waterstanden
die verwacht werden door de aanleg van de Afsluitdijk.
De Raad van Commissarissen van
TESO is bezig te onderhandelen met
vertegenwoordigers van RWS.
Er wordt onder meer van gedachten
gewisseld over de bouw van een
TESO onderkomen met een pakhuis, kantoor, café en twee woningen. Dat laatste was noodzakelijk
volgens TESO, want de caféhouder
én de agent van de TESO (de walbaas) moeten bij de boot kunnen
wonen.
Rijkswaterstaat stelt dan voor om
de twee woningen dan maar boven
elkaar te bouwen. Dit plan wordt
door TESO afgewezen. Men laat een
nieuw ontwerp maken door de architect D. Zaal Cz., uit Alkmaar.

In 1932, na veel oneffenheden in
de voorbereiding, mag er gebouwd
worden.
Het kolenpakhuis, tegenover de
aanlegsteiger, dat RWS ook wilde hebben, gaat uiteindelijk voor
f 1,00 over aan de Coöperatieve
Inkoopvereniging voor Visserij-
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benodigdheden te Oosterend.
De heer Kasse Zegel maakte deze
foto.
Het oude café met woonhuis staat
er nog en het TESO-gebouw is nagenoeg klaar.

Hoe gaat de redactie om
met aangeleverde kopij?

Ziekmelding –
Ziektebriefje

De redactie van Leef-Tijd is niet verantwoordelijk voor
de inhoud van de aangeleverde kopij. De inhoud blijft
voor rekening van de schrijver.

Geachte heer ik schrijf deez’ brief – ‘k ben helemaal niet goed
’t Is helemaal geen leuk gezicht, mijn kop zit vol met bloed
Mijn lichaam is gekneusd en blauw en horen doe ik vaag
Daarom schrijf ik u deze brief, da’k niet werken kan vandaag

Alle tijdig ingediende kopij wordt geplaatst, met uitzondering van:
• Kopij met een commerciële insteek.
• Kopij met een (gedeeltelijk) kwetsende inhoud. De
inzender zal hiervan op de hoogte gebracht worden.

‘k Stond gister op de steiger wel zo’n twintig meter hoog
Daar moest ik stenen ruimen, dus met een grote boog
Wou ik ze naar beneden gooien, wat de werkbaas mij
verbood
Ik moest ze naar beneden dragen van die ouwe kloot

Als meer kopij wordt aangeleverd dan mogelijk is om
te plaatsen, dan gelden de volgende prioriteiten:
• Een uit een voorgaande Leef-Tijd doorgeplaatst artikel, waarbij is afgesproken dat dit artikel in de huidige Leef-Tijd zal worden opgenomen, wordt in ieder
geval geplaatst.
• Actuele artikelen, zoals uitnodigingen voor activiteiten, worden uiteraard met voorrang behandeld.
• Overige artikelen. Hier geldt het devies; Wie het
eerst is, het eerst maalt.
• Bij overblijvende artikelen neemt de coördinator
‘Vormgeving en opmaak’ contact op met de inzender, om af te spreken in welke Leef-Tijd het artikel
daadwerkelijk zal worden opgenomen.

Om alles weg te werken, steeds vijf ladders op en neer
Dat was me al te gortig dus ik nam een ton meneer
Ik bond een stevig touw eraan en maakte dat goed vast
Zo’n ton, gevuld met stenen, dat is best een zware last
Maar in mijn haast met laden kreeg ik wel heel snel de schrik
Zo’n grote ton met stenen weegt veel zwaarder nog dan ik
Ik hield het touw dus stevig vast en vloog pijlsnel omhoog
Door-de-wetten van de zwaartekracht en ’n ton die
zwaarder woog
Als je door de ruimte schiet dan denk je er niet aan
Dat halverwege in de lucht een ton daalt in jouw baan
Het brak mijn rechter schouderblad, maar ik hield heel
dapper vol
Maar boven aangekomen knalt mijn kop op de katrol

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

Beneden viel de helft van alle stenen op de grond
Dus mijn gewicht was groter – en al was ik dan gewond
Ik viel weer naar beneden, u begrijpt al zeker dat
Ik halverwege met die ton een tweede botsing had
De ton kwam tegen de katrol, waardoor de bodem brak
De stenen vielen op mij neer en ik lag in de prak
Versuft van pijn liet ik het rood bebloede touw toen los
Dus ook de ton kwam op mij neer, ik was toen echt de klos
Ik brak daardoor drie ribben en ook mijn linkerarm
Mijn lijf is bont en blauw en door koorts wel heel erg warm
Ik voel me echt gevloerd en ook al hoort u dat niet graag
Maar u begrijpt nu wel dat ik niet werken kan vandaag.

Eigen verhaal, informatie
of tips…

Den Burg, februari 2016,
voor Jaap van Rijn

Heeft u als lezer van dit blad zelf een verhaal, interessante informatie of misschien tips die u wilt delen in
Leef-Tijd? Dan kunt u deze per e-mail of handgeschreven sturen naar:
• Redactie Leef-Tijd, Beatrixlaan 43, 1791 GA Den Burg
• E -mail: leeftijd.texelswelzijn@seniorenverenigingtexel.nl
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Eigen monumententuin
Beletteringen, reparatie, restauratie
Korte levertijd uit voorraad
Grafversieringen / vazen / lantaarns
Natuursteen onderhoudsproducten
Jaarlijks onderhoud over geheel Texel
Mark Pijper

0222-310 168

Bernhardlaan 147, 1791 XD Den Burg

DE NOTARIS Advies, notariële akten en meer!
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www.uitvaartcentrumtexel.nl

Overdag werken?
’s Avonds vrij?

Beatrixlaan 1, 1791 GA Den Burg Telefoon (0222) 31 52 41
TelefoonBeatrixlaan
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AANKOOP
VERKOOP TAXATIES
www.notariskantoortexel.nl

www.notariskantoortexel.nl
www.notariskantoortexel.nl

Wij zijn per direct op zoek
Maricoweg
1791 MD
Den Burg • kok!
(0222) 31 55 88
naar3 •een
goede

VOOR EEN GOED ADVIES
Tel. 313 888

Voor
meertot
informatie
Van buffet
barbecue
bel
of mail
ons!
en van
een compleet

info@janduin.nl

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

diner tot heerlijke luxe
hapjes!
Stoompoort
16

Wij houden uw auto in topconditie.

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

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

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

De Cocksdorp
www.langeben.nl

/langebentexel

RENTENAAR
ERKEND OPEL REPARATEUR

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

Bernhardlaan 200,  318000,
www.opelrentenaar.nl
26
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Achterstevoren
Ik zweefde door de lucht. Onder mij zag ik mijzelf op het
schoolplein staan met om mij heen jongens uit de hogere klassen, die mij uitjouwden, spotliedjes zongen en me
kunstjes lieten doen.

Geschiedenis is de optelsom van ons collectieve geheugen.
Wat niet van nut was voor de identiteitsvorming, voor sociale relaties en voor het toekomstbeeld van een bepaalde
groepering, kreeg bewust of onbewust geen plaats in de
herinnering en daarmee niet in de geschiedenis.
In de politiek van Rusland en China zie je nu, dat de geschiedenis geforceerd wordt aangepast. De historie moet
dienstbaar zijn aan het regerend systeem. Maar denk nu
niet, dat dat alleen daar gebeurt. Het heeft hier in ons
eigen land ook gespeeld en het gebeurt nog tot op de
dag van vandaag. Toen mijn vrouw en ik onze oude geschiedenisboeken van de middelbare school naast elkaar
legden - zij kwam van een Hervormd lyceum en ik van
een Roomse patersschool – kwamen we twee totaal verschillende zienswijzen tegen bij de behandeling van bijvoorbeeld de tachtigjarige oorlog. Boeiend om van lang
voorbije histories: de watergeuzen, de hagenpredikers,
de beeldenstormers en niet te vergeten de figuur van de
vader des vaderlands Willem van Oranje, zulke totaal van
elkaar afwijkende beschrijvingen te zien.
Ook bij ons heeft geschiedenis altijd in dienst gestaan
van de identiteitsvorming van de verschillende godsdienstige- en politieke richtingen. De ophef over ons
koloniaal verleden duurt nog altijd voort en over de
politionele acties in Indonesië kan in bepaalde kringen
nog steeds niet worden gesproken. Wat niet past in onze
emoties over het verleden, gummen we het liefst maar
uit. Hoelang duurt het voordat onze herinnering en ons
gedacht verleden echt ‘geschiedenis’ is?
En toch, en daarom is vervorming van geschiedenis zo
fnuikend, kunnen we over de toekomst niets leren, dan
alleen uit het verleden. Het is dan ook niet vreemd dat er
ten tijde van de eerste coronagolf herdrukken verschenen van boeken, die handelden over de pest; hoe die
zich verspreidde en werd bestreden en hoe die telkens
de kop weer op stak. Wat is het verschil met de huidige
pandemie?

Ik had ze willen ontvluchten, maar dat kon niet. Mijn enige verweer was het lijdzaam ondergaan en me in de geest
terug te trekken. Acht maanden daarvoor had ik door een
val vanaf de werkplaatszolder een schedelbasisfractuur
opgelopen en daarvan was ik, toen ik naar de eerste klas
ging, nog niet geheel hersteld. Ik had bijvoorbeeld nog
geen goed evenwichtsgevoel en was daardoor een dankbaar object voor notoire pestkoppen. Maar de ergste
boosdoener was voor mij de juffrouw van de eerste klas,
juffrouw Van der Knaap. Ik was doodsbang voor haar. Als
ik de beurt kreeg verstijfde ik totaal, waarop ze me voor
de hele klas uitschold. Aan het eind van het schooljaar
beet ze me luidkeels toe: “Weet je wat jij voor vlijt op je
rapport krijgt? Een vier”. Wat vlijt was wist ik niet, maar
een vier vond ik wel erg weinig. Ik ging tenslotte ‘voorwaardelijk over’ naar de tweede klas. Gelukkig weet ik
nog wel dat Yg van der Berg me op het schoolplein een
keer ruimhartig een stuiter toestak, nadat ik met knikkeren al mijn knikkers vergooid had om die ene felbegeerde
stuiter te bemachtigen, zo’n glazen, met een blauwe ster
erin.
Toen ik jaren later bij een reünie die juffrouw Van der
Knaap nog eens ontmoette en haar mijn ervaring in de
eerste klas vertelde, bleek ze zich van mij en mijn hele
verhaal niets te kunnen herinneren. Ze vierde een feestje
met de ‘goede’ leerlingen van vroeger; ‘lastige’ leerlingen
had ze klaarblijkelijk gewoon uitgegumd. Ik had toen mijn
gram kunnen halen, maar voor de lieve vrede heb ik het
maar zo gelaten.
Pas jaren later kwam bij mij de gedachte op, dat het in
die eerste klas misschien helemaal niet zo dramatisch is
geweest als ik het mij herinner. Is mijn herinnering in de
loop van de tijd misschien bijgesteld en de tragiek aangedikt? De ‘vier voor vlijt’ en ‘voorwaardelijk over’ staan
als feiten in mijn rapport, maar de taferelen daar rondom
heen, die hebben 70 jaar na dato de kleur aangenomen,
die ik er zelf aan gegeven heb. Zo werkt ons geheugen nu
eenmaal.

Heel bemoedigend is het, dat er nu mondiaal op het gebied van de wetenschap wordt samengewerkt aan bestrijding daarvan en ontwikkeling van vaccins. Mondiale
samenwerking als antwoord op een mondiaal probleem
is niet één-twee-drie effectief; de industrie vreest concurrentie en de politiek, verlies van macht. ‘Ieder zijn eigen
hachje’ is nog altijd het devies, terwijl bedrijven inmiddels
wereldwijd opereren en in de politiek de macht verschuift
van de nationale regeringen naar de mondiale ‘invloedsferen’. Voorbij het gewriemel in onze kleine-lands politiek
gaat het daarin over oorlogen, uitbuiting van mensen en
natuurlijke hulpbronnen en over cyberaanvallen, als strategieën in het spel om de macht. Pandemieën zijn in dat
geheel een onberekenbare factor.
Bij alles wat ons verdeelt zetten die ons misschien ook wel
op weg naar nieuwe vormen van samenwerking.
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Van de Deense denker Kierkegaard is de uitspraak, dat
het leven voorwaarts geleefd moet worden, maar dat
het alleen achterwaarts kan worden begrepen. Hij zegt
erbij, dat het jammer is, dat het ons ontbreekt aan de
nodige rust om het leven achterwaarts te begrijpen.
Onze herinneringen en geschiedenissen, ook al zijn ze
per definitie gekleurd, zijn de elementen waaruit wij
lessen kunnen putten voor de toekomst. Een andere
denker, Walter Benjamin, laat in zijn beeldspraak de
mens achterstevoren de toekomst in lopen, terwijl hij
zijn ogen strak gericht houdt op de puinhopen van de
geschiedenis. Vanuit het paradijs aan de horizon waait

Hospice Texel zoekt vrijwilligers
Het hospice Texel is een bijnathuis-huis dat onder leiding van
een coördinator gerund wordt
door vrijwilligers. Deze vrijwilligers
draaien in tweetallen vier diensten
van vier uur; vanaf ’s morgens 7.00
uur tot ’s avonds 23.00 uur.
De nachtzorg wordt verzorgd door
professionele medewerkers van
Omring.
Om alle vier diensten zeven dagen
per week dubbel bezet te houden,
heeft het hospice 56 vrijwilligers nodig. Maar er moet ook rekening gehouden worden met uitval door ziekte of quarantaineverplichtingen, en
door vakantie of afwezigheid anderszins. Om dit op te kunnen vangen,
heeft het hospice meer vrijwilligers
nodig. Nieuwe vrijwilligers worden
ingewerkt door meer ervaren vrijwilligers en kunnen deelnemen aan
een training voor beginnende vrijwilligers.

zorg nodig heeft, kan een dienst best
druk zijn, maar diensten kunnen ook
heel rustig zijn, omdat de gast slaapt
of bedlegerig is en weinig beroep
doet op zorg. Veel gasten waarderen het dat vrijwilligers tijd hebben
voor een praatje of voorlezen uit de
Texelse Courant. De vrijwilligers ervaren hun werk als meer dan zinvol.
Het is fijn om een gast te kunnen bijstaan in zijn- of haar laatste weken.
We weten dat al onze gasten deze
zorg enorm waarderen. En dat geldt
ook voor de naasten, die door al het
werk dat hen uit handen genomen is,
nu de tijd hebben om in alle rust afscheid te nemen. De vrijwilligers zijn
de kurk waarop het hospice draait.
Zonder voldoende vrijwilligers heeft
het hospice een probleem. Zover is
het niet, maar we willen voorkomen

Wat doen vrijwilligers?
Zij treden op als gastvrouw of gastheer en ontvangen naasten en vrienden, zij houden het huis schoon,
verzorgen de was en koken als dat
gewenst wordt voor de gasten.
Verdere persoonlijke verzorging
wordt door de wijkverpleegkundigen
van Omring gedaan. Zij komen meerdere malen per dag langs en zijn
altijd oproepbaar. Als een gast veel
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dat het zover komt. Daarom deze
oproep voor nieuwe vrijwilligers. Dat
kan in principe iedereen zijn, jonger
of ouder, man of vrouw, eerder in de
zorg gewerkt of zonder enige ervaring in de zorg. De enige vereiste is
nabij kunnen- en willen zijn bij onze
gasten en hun naasten. Wie belangstelling heeft, maar ook degene die
nog vol vragen zit, kan contact opnemen met coördinator Lonneke
Legierse.
Hospice Texel
Anne Frankstraat 32,
1791 DT Den Burg
Tel. 0222 728132
E-mail: info@hospicetexel.nl
Foto: Gertha Wessels

een heftige storm. Die storm, waarin hij zich nauwelijks
staande kan houden, noemt Benjamin de ‘vooruitgang’.
Het is jammer te moeten zien, dat er nog steeds puinhopen bij komen. Er is ook geen moment rust. Je hoeft het
nieuws maar te volgen en je weet, dat het paradijs nog
ver weg is.

bij de stijging van de zeespiegel – de ontwikkeling van zilte groente. Maar ook de grote bedrijven laten van zich
horen: ABP, dat niet meer belegt in de wapenindustrie of
Shell, dat met een nasleep van schandalen, nu toch hard
zijn best doet te vergroenen.
Hoe zullen wij straks naar deze tijd terugkijken? Ik houd
graag een roze bril op. Maar we kunnen zeker niet ‘met
gestrekt been’ de stormwind van de vooruitgang in gaan.
Dat leert ons wel de voorbije geschiedenis.

En toch, er zijn nog steeds mensen die een ander een
stuiter geven. Er zijn kleine initiatieven op allerlei gebied:
ons eigen Texelfonds bij voorbeeld, of internationaal:
steun aan een schooltje in Bangladesh, een studiefonds
voor jonge Bulgaren en - wereldwijd steeds belangrijker

Peter Bakker

Huib de Rijmelaar
Een korte levensbeschrijving van
Huib Fenijn onder de schuilnaam
(de Rijmelaar). Huib is geboren op
27 december 1905 in de Hekelstraat
te Alkmaar.
Hij maakte een lastige jeugd door
met een vader van socialistische – en
een moeder van christelijke huize.
De spanningen liepen zo hoog op,
dat vader Johan Fenijn voor lange
tijd in Dusseldorf ging wonen.
Ondanks alles had Huib een goed
contact met beide ouders. Zijn
vader stimuleerde zelfs het talent
van Huib.
In 1932 vestigde hij zich op Texel,
trouwde dan met Jannie Dros, dochter van bakker Dros en kreeg een
baan bij zijn schoonouders, Bakkerij
Dros in Oosterend. Het waren de
moeilijke jaren in heel Nederland.
Hij hielp in de bakkerij en ventte
brood uit over het hele eiland.
Al gauw kwam hij in contact met de
Texelse Courant. Hij mocht van de
toenmalige redactie af en toe wat
gedichten plaatsen, maar hij was
erg ijverig en in 1935 mocht er ter
gelegenheid van zijn 200ste gedicht
een foto van Fenijn in de Texelaar
geplaatst worden. In 1955 werd zijn
25-jarig jubileum als medewerker
van de Texelse Courant gevierd en
in 1963 werd uitgebreid aandacht

besteed aan zijn 1000ste gedicht
“Rijmelarijtje”.
Alle mogelijke onderwerpen heeft
hij gebruikt. Hij is ruim 30 jaar actief
gebleven en maakte na de heer Gijs
Duinker (redacteur) nog 6 andere
redacteuren mee. In heel Nederland
was hij bekend door zijn gedichten;
korte van 500 woorden tot zeer lange
met 3000 woorden. In de Trouw en
de Telegraaf werden af en toe ook gedichten van hem gepubliceerd.
Helaas, heeft hij nooit van zijn grote
talent kunnen leven. Hij heeft 10 jaar
op Texel gewoond. Na1945 (eind van
de 2de Wereldoorlog) was er voor
hem op Texel geen emplooi meer en
het gezin vertrok naar Alkmaar. Hij
is later blind geworden en op 12 december 1971 overleden in het
Elisabeth Gasthuis in Haarlem.
Een (hekel)dichter, die Huib Fenijn
heet, geboren werd in de Hekelstraat
en overleed op Ouwe Sunderklaas
(12/12), het hekelfeest bij uitstek,
daarover zou hij zeker een treffend
gedicht hebben kunnen schrijven.
De gegevens heb ik gevonden in het
archief van de krant. W. (Pip) Barnard
heeft een grote verzameling van Huib
zijn werk. Misschien is het een leuk
idee om nog eens een boekje uit te
geven, dan krijg je ook een beeld van
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de onderwerpen uit een tal van jaren,
over zaken die toen leefden.
Ik voelde me soms een soort detective en heb hierdoor ook nog leuke
contacten gekregen.
Nooit had ik kunnen bedenken, dat
Huib in zijn “Valentijnsgedicht” het
zo ver van huis zou zoeken toen hij
het over een vete (zeker geen vriendschap) tussen Harry en Jozef had. Ik
vond zijn naam Fenijn of Venijn erg
toepasselijk zo lang ik niet wist wie
die heren waren; zij zouden het toch
nooit te horen krijgen. Het was ten
slotte de vorige eeuw!! Het is nu 116
jaar geleden, dat hij werd geboren!!
In coronatijd heb ik er zeer van genoten, te meer omdat ik tijd genoeg had
en door mijn hoge leeftijd niet meer
zoveel buiten kwam.
Riny Wielinga, 2 September 2021

‘De Slufter’
Café-restaurant

Waalderstraat 6
1791 EC Den Burg

Tel 712 464

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

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

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

www.bosmaslapen.nl
info@bosmaslapen.nl

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 Seniorenvereniging Texel een doorlopende aanbieding.
23-12-2021
Op vertoon van uw ledenpas ontvangt u

ADVERTENTIE Wezenspyk Afmetingen 92 mm x 44 mm.indd 2

10% korting

Gerookte, gebakken en verse vis

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

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

www.mantjestore.nl

De Reuze Aardbei

CENTRALE VERWARMING
LUCHTBEHANDELING
VENTILATIE
AIRCONDITIONING
DUURZAME ENERGIE
SERVICE & ONDERHOUD

Spinbaan 8, Den Burg

Spinbaan 8, Den Burg

0222-313 703

0222-313 703

17:22

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

www.cvi-texel.nl

www.cvi-texel.nl

Weverstraat 55, tel. 312692

Nu slechts

4795.00

KLASSIEKE
KEUKEN
DESA

HEEMSKERCKSTRAAT 50 OUDESCHILD | WWW.RAB.NL
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Wereldvrouwen in De Buureton
We nodigen álle vrouwen die op Texel wonen uit om
deel te nemen aan Wereldvrouwen.

De ene donderdag is het gezellig kletsen met elkaar, de
andere donderdag is het een creatieve ochtend met activiteiten zoals sjoelen, schilderen, bloemstukken maken,
museumbezoek.

Het gaat om ontmoeting, nieuwe contacten leggen,
het delen van verhalen en daarnaast gezellig creatief
bezig zijn.

Vind jij het ook leuk om mee te doen?
Aanmelden niet nodig. De deelname is € 3,00.
De koffie staat klaar, je bent van harte welkom!

De bijeenkomsten zijn op donderdag (in de even weken)
van 10.00-11.30 uur in De Buureton, Beatrixlaan 43
Den Burg.

Wil je eerst nog wat meer informatie, neem dan contact
op met Cobie Daalder, Texels Welzijn: 0222 312696.

Tafeltje Dekje is op
zoek naar nieuwe rijders
Voor Den Burg zijn we op zoek naar vrijwilligers die 5 tot
7 dagen per maand de maaltijden willen rondbrengen in
Den Burg. En natuurlijk zijn vrijwilligers die als invaller af
en toe actief willen zijn ook van harte welkom.
De Tafeltje Dekje rijders ontvangen een onkostenvergoeding voor de gereden kilometers.
Tafeltje Dekje is er voor alle mensen op Texel die, om welke reden dan ook, niet goed meer voor hun eigen warme
maaltijd kunnen zorgen. Voor korte of lange tijd, voor
een of enkele dagen per week of zelfs voor de hele week.
Tafeltje Dekje is één van de activiteiten die door Texels
Welzijn georganiseerd wordt om mensen zo goed mogelijk te ondersteunen in het zelfstandig kunnen blijven
wonen en wordt mogelijk gemaakt door de inzet van vele
Texelse vrijwilligers.
Belangstellenden kunnen zich melden bij
Texels Welzijn: Hermina Kikkert, tel. 312696 of
welzijn@texelswelzijn.nl
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Boosterprik toevoegen aan je vaccinatiebewijs
Om de extra prik (boostervaccinatie) zichtbaar te maken in de
CoronaCheck-app of een nieuwe geprinte QR code te ontvangen, moet je
zelf iets doen. Het gaat niet vanzelf.
QR-code in de CoronaCheck-app
1. Open de CoronaCheck-app
2. Klik rechtsboven op het + teken
Er opent een scherm met de optie
om een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of testbewijs op te halen
3. Klik op Vaccinatiebewijs
4. Klik op Log in met DigiD
5. Na het inloggen met DigiD word
je automatisch doorgestuurd naar
de CoronaCheck-app waar je extra
QR-code met prikbewijs staat. Bij
de QR-code staat dan 3/3.
QR-code op papier - online regelen
Als je gebruik maakt van een QRcode op papier, dan moet je deze
ook vernieuwen. Volg de stappen op

www.coronacheck.nl om de nieuwe
boosterprik QR-code zelf uit te printen (inloggen met DigiD).
QR-code op papier - telefonisch
aanvragen
Een nieuwe QR-code op papier kun
je ook telefonisch aanvragen op tel.
0800 - 1241 (gratis nummer). Het
enige dat je hoeft door te geven is je
burgerservicenummer en postcode.
Na ongeveer vijf werkdagen ontvang
je een geprint exemplaar per post.
Heb je nog vragen over het vernieuwen van de QR code? Neem gerust
contact op met Texels Welzijn,
tel. 312696.
Voor de actuele informatie over
de geldigheid van de QR-code: zie
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
coronavirus-covid-19

Mannen gezocht
Zou er op Texel belangstelling zijn voor een
55+ mannen-praatgroep?
Op Texel wonen ongeveer 3800 mannen in de leeftijd
tussen de 55 en 70 jaar. Ze hebben een baan, eigen bedrijf of zijn gepensioneerd, getrouwd of alleenstaand.
Het idee is om een groep van tien tot vijftien serieus geïnteresseerden, bijvoorbeeld eens per maand, bij elkaar
te brengen om zaken en ervaringen die hen bezighouden
met elkaar te delen en te bespreken.
Ben jij of ken jij een man die hieraan mee zou willen
doen? Stuur dan een mail naar lebe1956@yahoo.com of
neem contact op met Texels Welzijn (tel. 312696).

Jutten? Je kunt er het
beste zo vroeg mogelijk
mee beginnen!
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De wegwijzer in Texel
Tijdens het opruimen van een doos met papieren
vonden we, Henk en Marijcke Snijders, een oude en
versleten uitgave met de titel de wegwijzer in Texel,
uitgave november 1928, een uitgave die huis aan huis
gratis werd verspreid. De uitgave begon met een voorwoord en wel het volgende:

Uitgebreid zijn de huwelijksvoorwaarden beschreven,
waarbij opvalt dat de man nogal wat bevoegdheden
heeft ten opzichte van de vrouw.
Een voorbeeld daarvan gaat over Beheer. Dit gedeelte
begint met het volgende:
De man alleen beheert de goederen der gemeenschap; hij
mag in het algemeen de daartoe behoorende goederen
zonder medewerking van zijn vrouw vervreemden of bezwaren.
Zonder bijstand of machtiging van den man kan de vrouw
zich tot niets verbinden.

Aan den lezer.
Wij bieden U een kosteloos boekje aan, dat in een leemte zal voorzien. Velen der burgers zullen niet bekend zijn
met alles wat zij feitelijk van gemeentelijke instellingen
etc. dienen te weten.
“Iedere Nederlander dient de wet te kennen”. Maar hoeveel kennen de wet? Zij weten dat hier en daar boekjes
worden uitgegeven, waarin verschillende mededelingen
zijn opgenomen, maar…..men moet die koopen!
Wij verschaffen ze gratis. De goede adressen van winkeliers en vaklieden dienen mede te worden aangewezen
en onder de aandacht te komen van alle burgers.
We zullen in zoo kort mogelijk bestek een en ander vertellen – maar zóó, dat ge dit boekje niet zult wegwerpen,
doch het bij de hand houden. Hen, die door hun advertenties dit boekje gratis te bezitten, zult ge bij Uw inkoopen
wel het allereerst willen gedenken?

Ja, heren lezers van Leef-Tijd, de tijden zijn veranderd!
Tevens is te lezen waarover belasting wordt geheven en
dat in zeer uitgebreide vorm, maar ook over verschuldigde
port voor brieven binnenland.
Wat voorbeelden: voor een gewicht tot en met 20 gram
7,5 cent en boven 20 gram tot en met 250 gram 15 cent.
De lijst eindigt met een gewicht boven 1500 gram tot en
met 2000 gram 40 cent.
Een prachtig verhaal over een reisje over Texel beslaat een
aantal pagina’s en alle dorpen komen aan bod. Het verhaal
is helaas te groot om te plaatsen en dat is heel jammer,
want het is leuk om te lezen wat er in die tijd op Texel te
zien en te beleven was.
Er staat nog veel meer in de Wegwijzer, maar het beschrijven daarvan zou de lengte van dit artikel te groot maken.

Hoogachtend
DE UITGEVER

Ik wil dit verhaaltje afsluiten met een pagina van advertenties, geplaatst in dit blad.
Het boekje is gevuld met vele advertenties van winkels
en bedrijven. Op de lijst van aanbevelenswaardige
adressen te Texel (zoals vermeld in dit boekje) worden
er 110 genoemd, een indrukwekkend aantal.
Maar ook andere informatie is te vinden. Onderstaand
daar voorbeelden van:

Henk Snijders

Hoe schrijft men de personen met titels aan? b.v.
•e
 en adellijke weduwe: Hoogwelgeboren Vrouwe,
Douarière
•H
 oogleeraar in de Godgeleerdheid: Hoogeerwaarde
Hooggeleerde Heer
• Aartsbisschop: Doorluchtige Hoogwaardig Heer of
Monseigneur
• Lid van den Hoogen Raad: Edelhoogachtbare Heer
Maar ook: Wettelijke bepalingen bij geboorte, bij overlijden, bij huwelijk bijvoorbeeld: om een huwelijk te kunnen aangaan moet een jongeman den leeftijd van 18 jaar
en een jonge dochter dien van 16 bereikt hebben. Het is
aan de Koningin overgelaten dit gebod om gewichtige
redenen door dispensatie op te heffen.
Een vrouw kan geen nieuw huwelijk aangaan dan
300 dagen na de ontbinding van het vorige.
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Op de barricades, of toch liever niet?

Maatschappelijk betrokken voelde ik me al toen ik nog
maar een tiener was. De meningen die ik eropna hield
waren niet bepaald uitgebalanceerd. Dat kan je van
een tiener ook niet verwachten.

Er werd gesproken van ons Indië, al driehonderd jaar een
wingewest voor Nederland. Ook andere Europese landen werden geconfronteerd met bevrijdingsbewegingen
in hun koloniën.

Wél las ik veel en volgde het nieuws. Dat nieuws volgen
werd in die jaren beperkt tot het lezen van de streekkrant
en een enkele keer naar de radio luisteren. De eenzijdige
belichting van het nieuws kwam voor rekening van het
maandelijkse in ons huis komende opinieblad. Saai en
taai! Verder moest ik het hebben van de beperkte bibliotheek, de meningen van mijn ouders en vooral van de
jeugdbeweging waar ik lid van was.

De voormalige NSB-er Luns, minister van Buitenlandse
Zaken, is het langst blijven roepen tegen de bevrijdingsbeweging voor Indonesië. Mijn helden waren bijvoorbeeld
Gandhi, die geweldloos streed voor de onafhankelijkheid
van India. Of Albert Schweitzer, de dokter die zich inzette
voor achtergestelde zwarte mensen in Lambarene. Ik zag
hoe oorlogen bijna altijd alleen maar verliezers kenden.
Doden en gewonden in onvoorstelbare grote aantallen,
verwoestingen en vernietiging van culturen. Oorlogen
veelal onder valse voorstelling van zaken begonnen en
gevoerd. Toch was er ook een andere kant. De twijfel.
Was niets doen, als je lang bij een conflict betrokken
raakte, niet laf? Andere de kastanjes uit het vuur laten
halen? Wat was jouw oplossing?

De dienstplicht kwam eraan. Militarisme was bij ons thuis
een begrip waar mijn ouders niets van moesten hebben.
Na een hele worsteling besloot ik een beroep te doen
op de dienstweigeringswet. De worsteling was er omdat
er altijd de twijfel knaagde of het allemaal wel klopte
met die meningen van mij. De bezwaren die ik tegen de
dienstplicht had waren oprecht. Inschakeling bij militaire taken waarmee ik het principieel oneens was kon ik
niet accepteren. De politionele acties, eind jaren veertig
waren niet anders dan koloniale oorlogsvoering voor instandhouding van de macht in onze ‘kolonie’ Indonesië.

De tijd van de dreigende komst van plaatsing van kruisraketten in ons land kwam. Dat was decennia later. Het
verzet tegen de plaatsing van deze verschrikkelijke wapens werd massaal. De regering zette door. De kranten
en andere nieuwsmedia, radio en televisie, waren bijna
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ker. De politiek ging er zich heftig mee bemoeien. De
meeste aanhangers van mijn linkse club waren voor een
jaar rond halfuurs-diensten met grote enkeldekkers.

dagelijks het podium voor de discussie voor of tegen de
komst van de raketten. Voor of tegen solidariteit met
grote vriend en beschermer de Verenigde Staten van
Amerika. De vredesbeweging was zeer actief en organiseerde en coördineerde grote demonstraties.

Er werd een demonstratie opgezet met vlaggen en borden. Vanaf het begin vond ik de argumenten van mijn
club niet zo steekhoudend. Er werd een sociaal sausje
overheen gegoten, maar waar het om ging was een praktische oplossing voor vergroting van de vervoerscapaciteit. Dat kun je het beste overlaten aan ervaringsdeskundigen. Maar wat doe je als dorpspoliticus, je wilt solidair
zijn. Meelopend achter de leuzen en vlaggen, voelde ik
me belachelijk.

Vanuit Texel deden we mee in Amsterdam en Den Haag,
waar meer dan vijfhonderdduizend mensen meeliepen
in optocht naar het Malieveld. De sfeer was euforisch.
Groepen mensen en eenlingen waren creatief met vindingrijke en speelse acties. Agenten van politie stonden
glimlachend met de handen op de rug langs de kant.
Grote internationale aandacht van de nieuwsmedia.
Iedereen werd meegesleept door de geweldig stemming
op het Malieveld. Zelfs de lieve prinses Irene hield een
mooie toespraak. Een beetje wazig volgens mijn altijd
kritische mening.

Later, ouder geworden, leerde ik vaker mensen kennen met andere keuzes in maatschappelijke kwesties.
Omdat ik had geleerd nog beter te luisteren dan ik altijd
al deed, ervoer ik verruiming en verbreding in mijn meningsvorming. Twijfel werd een waardevol gegeven. Op
een bepaald moment vond ik mezelf oud genoeg om
definitief te stoppen met meedoen aan demonstraties.
De wereld draait toch wel door zonder dat mijn meninkje ertoe doet. Dat gebruikte ik als geruststellende
smoes. Wel een waarheid als een koe, maar een standpunt van niks.

Toen kwam de minister-president Lubbers om zijn kant
van het verhaal te vertellen. Dat vond ik heel dapper. Wat
toen gebeurde deed mijn stemming omslaan. Iedereen
keerde de minister de rug toe. Een zogenaamd waardig
protest. Ik voelde schaamte. Altijd heb ik veel moeite gehad met- en tegenzin in grote mensenmassa’s. Ondanks
dat gevoel heb ik toch een aantal keren meegedaan met
betogingen. Solidariteit met de betogers vond ik soms
belangrijk genoeg, ondanks mijn bedenkingen tegen dit
soort gedoe.

Gelukkig zijn er nog altijd mensen genoeg om de barricades te beklimmen. Altijd maar nuanceren levert ook
weinig op!

Op Texel was het eeuwig actuele onderwerp de TESO. De
steeds maar toenemende drukte in de jaren zeventig en
tachtig van de vorige eeuw, vroeg om grotere vervoerscapaciteit. TESO-directeur Theo Hoogerheide, een man
met visie, propageerde de aankoop van een dubbeldek-

Fridtjof Blanken
Ingeleverd voor de verhalenmiddag 2018
van het Texelfonds

Belastingservice Seniorenvereniging
Leden van de seniorenvereniging
Texel kunnen hulp krijgen bij het
invullen van de belastingaangifte
en toeslagen.

De invullers zijn Marijke Otten,
Martin Baars en Eveline Keijser. Door
de invuller wordt een kleine onkostenvergoeding in rekening gebracht
€ 14,00 per aangifte p.p.

U wordt thuis bezocht. Leden die al
gebruik maakten van deze service
worden gebeld in februari. De belastingaangifte inkomstenbelasting
over 2021 kan vanaf 1 maart tot en
met 30 april 2022 ingestuurd worden, de aanvragen voor huursubsidie en/of zorgtoeslag kunnen het
hele jaar ingestuurd worden.

Voor informatie en hulp bij
het invullen kunt u bellen met
de coördinator
Marijke Otten 0222327010,
Martien Baars 0222317716,
Eveline Keijser 0222365969.
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Peter Ampt
Lina Bruijn en Marianne Dapper
Tekstcorrectie
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Lina Bruijn en Marianne Dapper
Annie van der Heide
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Vormgeving en opmaak
Langeveld & de Rooy
Distributie
Distributie
Cobie Daalder (telefoon 312696) en Truus Zoetelief
Advertenties
Advertenties
Mediabureau Langeveld & de Rooy met medewerking
van Tom Steenvoorden, telefoon 316656
06-13 88 30 65
Websites
www.texelswelzijn.nl
www.seniorenverenigingtexel.nl
Leef-Tijd is een uitgave van
Mediabureau Langeveld & de Rooy in samenwerking met
Texels Welzijn en Seniorenvereniging Texel.
Oplage: 2.500 stuks; verschijnt 6 maal per jaar.
Oplage: 2.500 stuks; verschijnt 6 maal per jaar.
Inzenden van kopij voor de volgende Leef-Tijd
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Leef-Tijd
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leeftijd.texelswelzijn@seniorenverenigingtexel.nl

RUIM ASSORTIMENT ELEKTRISCHE FIETSEN!

COMPLETE
WOONINRICHTING
Parkstraat 3, Den Burg
0222 312 246
firma@oosterhofwonen.nl,
www.osterhofwonen.nl

Gazelle·Batavus·Sparta·Cannondale·Koga·Cortina·Giant
Nikadel 60 De Koog · Kikkertstraat 3 De Cocksdorp · 0222 316432

www.vanderlindefietsen.nl

Carla Bakker

Bij inlevering van
deze advertentie

15% korting

ADMINISTRATIE SERVICE

Voor al uw vragen over toeslagen, aangiften en
inkomstenbelasting

Parkstraat 6
1791 CA Den Burg
tel: 0222 31 33 93

mail of bel
cebakkertexel@gmail.com
0222 - 314900
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Leden van Seniorenvereniging Texel krijgen op vertoon van hun ledenpas* korting bij
Leden
van Seniorenvereniging
Texel krijgen op vertoon van hun ledenpas* korting bij de
de volgende
bedrijven:
volgende bedrijven:
• Oosterhof Wonen in Den Burg geeft op alle artikelen 5% korting.
• 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).
• 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
• 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.
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).
• 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.
• 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
• 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:
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.
Durea, Ecco, Finn Comfort, Nimco, Xsensible, Item M6, Sockwell en Superfeet.
• Bosma, Waalderstraat, Den Burg verleent 5% korting op alle aankopen.
• 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
• Een leuke korting van € 251,- als Waaijer Advies Makelaardij uw woning mag verkopen.
dan € 3.999,-, incl. 21% BTW.
Vaste courtage wordt dan € 3.999,-, incl. BTW.
*) De korting geldt niet voor aanbiedingen. U dient van te voren kenbaar te maken, of u voor korting in aan*) De korting geldt niet voor aanbiedingen. U dient van te voren kenbaar te maken, of u voor korting in aanmerking wenst te komen. Toon daarom altijd direct uw ledenpas (wacht daar dus niet mee tot u tot betaling
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.
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.
Uw bedrijf kan ook meedoen aan dit initiatief! Hiervoor kunt u contact opnemen met Tom Steenvoorden.
(Tel. 316656 of mail naar bernest@xs4all.nl)
(Tel. 06-13883065 of mail naar tomenanstexel@gmail.com)
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Van de Puzzel uit Leef-Tijd 2021-6 ontvingen we weer veel goede inzendingen, zowel per mail als via de post.
Na het wegstrepen van de opgegeven woorden bleef ‘Twie is tessels toch’ als oplossing over.
Linda van Dijk uit De Koog is de winnaar van de cadeaubon van Vispaleis van der Star - Oudeschild.
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 13 letters over waarmee u een woord kunt vormen.
Deze oplossing mailt u voor maandag 28 februari 2022 naar welzijn@texelswelzijn.nl of u stuurt hem per post naar:
Texels Welzijn, Beatrixlaan 43, 1791 GA Den Burg.
We hebben deze keer twee prijzen:
Hoofdprijs: een cadeaubon t.w.v. € 30,00 van Bosma Slapen en meer - Den Burg
Extra prijs: een Tessels weerplankje. Handgemaakt en beschikbaar gesteld door Annie van der Heide en
John Bruggeling.
Heel veel succes!
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DIALECT - DUINEN - ECOMARE - FONTEINSNOL - GETIJDEN - IJZERENKAAP LAMSOOR - SCHAAP - SCHAPENBOET - SCHAPENVLEES - SKOOL - STRANDHUISJE
STRANDJUTTER - TUUNWALLEN - VUURTOREN
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Leef-Tijd wordt u gratis aangeboden

SENIORENVERENIGING
TEXEL

LYDIA BLOK, VOORZITTER
Vloedlijn 46, 1971 HK Den Burg. Tel 0618347334
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, SECRETARIS
Vloedlijn 10, 1791 HH Den Burg. Tel. 0222312320
ANK VAN PUTTEN, VICESECRETARIS
Vaargeul 26, 1791 HB Den Burg. Tel. 0222313990
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

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

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
detailhandelszaken (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.

Heeft u vragen over welzijn en maatschappelijke ondersteuning, of heeft u ideeën over activiteiten die de leefbaarheid in
uw eigen dorp kunnen ondersteunen?
Neem dan contact op met Texels Welzijn:
telefoon 0222-312696 / mail naar welzijn@texelswelzijn.nl
Of loop even binnen bij ons:
De Buureton, Beatrixlaan 43 Den Burg.

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

Natuurlijk bent u ook van harte welkom bij het wekelijks
inloopspreekuur van de dorpswerker in uw dorp:
Eierlandsche Huis
dinsdag
10.30 tot 11.30 uur
De Waldhoorn
dinsdag
10.30 tot 11.30 uur
De Hof
woensdag
10.00 tot 11.00 uur
De Wielewaal
woensdag
10.30 tot 11.30 uur
’t Skiltje
woensdag
13.30 tot 14.30 uur
De Bijenkorf
donderdag
09.30 tot 10.30 uur
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Samen één Texel

ondersteunt projecten die bijdragen aan een vitale samenleving op Texel.

Samen voor zorg en welzijn
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

• Verbouwing van de Gollards

• Tafeltje Dekje

• Texelgezinnen

• Busrondritten voor bewoners van

• Kinderboerderij

het Verpleeghuis
• Hospice Texel

• Voedselbank Texel
• Novalishoeve/Tante Jans

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 Steven Bakker
(voorzitter), 06 52834617.

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

Aanvraag doen
Wilt u een financiële bijdrage aanvragen voor een maatschappelijk Texels project?
Download het aanvraagformulier op onze website www.sameneentexel.nl
Stichting Samen één Texel
@ info@sameneentexel.nl
I www.sameneentexel.nl
B NL10 RABO 0362 537 569
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