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Overweegt u de verkoop van uw huis, 
belt u ons gerust voor een vrijblijvend gesprek. 

Wellicht kunnen wij u verder helpen.
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Waalderstraat 33, 1791 EB Den Burg
tel: 0222 - 31 25 50

www.getitclean.nl
Glasbewassing & reinigingsdienstentel: 06-45 64 71 99
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Souvenirs, wooninspiratie & kleding

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

Bernhardlaan 182, Den Burg    0222-313 555

“Verkoopplannen? 
Bel gerust voor een vrijblijvende kennismaking”.

Koen van der Slikke & Hans van Es
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Op een nacht schrik ik wakker door 
ratelende geluiden. Overmand door 
angst, maar gedreven door adrena-
line grijp ik het eerste het beste ding 
dat ik zie. Een houten kleerhanger. 
Daarmee gewapend ga ik de over-
loop op. 

Geen insluiper te zien, maar het rit-
mische geratel gaat onverminderd 
door. Het komt uit mijn werkkamer. 
Voorzichtig doe ik de deur een stuk-
je open. 
Naast mijn computer staat een net 
aangeschafte printer. Hij is aan het 
werk. Maar van wie krijgt hij mid-
den in de nacht een printopdracht? 
Stuurt iemand mij een bericht van-
uit het universum? Wie in hemels-
naam? 
Met de kleerhanger in mijn hand 
staar ik naar de papieruitvoer. Er 
komt niks uit. Wel knippert er een 
rood lampje. 
Omdat ik nu toch klaarwakker ben, 
pak ik de gebruiksaanwijzing van 
het nieuwe apparaat erbij. Daar lees 
ik dat deze slimme Brother zichzelf 
reinigt wanneer hij wil, ook al is het 
midden in de nacht.

Weer in bed denk ik glimlachend 
aan mijn moeders ervaring met het 
universum. 
Zij stond een keer in gedachten ver-
zonken bij het graf van haar ouders 
op het Oudeschilder kerkhof. Dat 
ligt vredig op de Hoge Berg, omringd 
door struikgewas en weilanden. Op 
de poort staat te lezen: ‘Ook U wacht 
ik.’ Plotseling begon het te onweren. 
Ze rilde bij de eerste regendruppels 
en begeleid door een bliksemflits 
snelde ze naar haar fiets. 
Ze was amper opgestapt toen een 
metalen stem klonk: ‘Allemaal er-
uit! Snel! Iedereen moet er nu uit 
komen!’ Mijn moeder viel bijna van 
haar fiets. Een oproep uit het uni-
versum! Was dit dan de dag des 
oordeels? Zouden de graven zich 
openen en al haar voorvaderen uit 
de dood herrijzen? Zonder om te 
kijken trapte ze op de pedalen alsof 
de duivel haar op de hielen zat. 
Het donderde in de lucht. Zou ze 
heelhuids haar huis halen of werd 
ze ingehaald door…? Daar had je die 
stem weer! ‘Allemaal het water uit 
en naar binnen!’
Het water uit? Ineens drong het tot 
haar door. Hier sprak niet de Verlos-

ser, maar de badmeester van Mo-
lenkoog, die bij onweer iedereen 
via de luidsprekers het zwembad 
uit stuurde. Zijn gebod galmde ver-
waaid door de wind over de weilan-
den. Mijn moeder kwam doornat, 
maar veilig thuis. 

Dit jaar zou ze honderd worden. 
Wat zou het leuk zijn als mijn moe-
der me uit haar huidige universum 
nog eens een berichtje stuurde. 
Desnoods via de printer.

Marianne Witte

Berichten uit het universum

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

De foto wordt afgedrukt op het formaat 30 x 20 cm op aluminium en 
een ophangsysteem wordt erbij geleverd. Na aftrek van de drukkos-
ten gaat de “winst” naar de Voedselbank. 

Als u belangstelling heeft, bel dan naar Peter Ampt tel.: 314259

Verkoop foto voorblad Leef-Tijd  
ten bate van Voedselbank

Peter Ampt
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Ja, het wordt steeds gekker, nu zoe-
ken wij (Corrie en Nelleke) al met 
loep en spiegeltje naar paddenstoe-
len, we lijken wel de twee zussen 
van Sherlock Holmes. We beleven 
er veel lol aan.
Begin van 2022 waren we nogal 
eens te vinden bij de 7 Pannenkoe-
ken op de Hoge Berg en zagen pad-
denstoelen, die we nog niet eerder 
gezien hadden. We waren nogal van 
het padje af zeg maar. 

De zalmzwam hebben we zelfs met 
spiegeltje genomen dat was wel 
leuk om dat zo een keer te fotogra-
feren. Het is zo prachtig om zoveel 
paddenstoelen te zien.
Laatst waren we in de duinen, daar 
zie je ook prachtige exemplaren, 
zoals wasplaat, gele knotszwam en 
vuurzwammetje.
We hebben er een paar uitgezocht 
om te laten zien.

Nelleke Schreurs-Visser

Coronahobby van twee zussen deel II
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Bernhardlaan 186, 1791 XJ  -  Den Burg  -  Tel. 0222-312447

AANGEPASTE ERGONOMISCHE KEUKENS
WIJ DENKEN 
GRAAG MEE 
VOOR EEN 

KEUKEN OP 
MAAT!  

info@keukencentrumtexel.nl   www.keukencentrumtexel.nl

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

aannemingsbedrijf
TATENHOVE BV

Aanleg en onderhoud van tuinen
Grond-, weg- en straatwerk
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De Deel voorziet in een behoefte

Hoe gaat het nu eigenlijk op De Deel, 
die al enige maanden van start is? 
Zijn de verwachtingen uitgekomen, 
weten de mensen de weg te vinden 
naar de ruimte in kinderboerderij 
Kotex? Vandaag is het toevallig een 
klein groepje, maar over het alge-
meen is de belangstelling voor het 
nieuwe initiatief flink.

Peter heeft niet aangeboren hersen-
letsel en is van meet af aan betrok-
ken geweest bij de voorbereidende 
gesprekken over De Deel. ‘Ik heb 
deelgenomen aan het brainstormen 
en geholpen bij het opstarten. Het 
idee om met gelijkgestemden eens 
per week samen te komen, vond 
ik leuk. En ik moet zeggen, nu het 
draait, brengt het me nog meer dan 
verwacht. Het is een mooie dagin-
vulling en de groep is heel vertrouwd 
met elkaar. Open over dingen die je 
anders voor jezelf zou houden. En 
leeftijd maakt niet uit hier, het is al-
les door elkaar.’

‘Ik kan er nog niet echt over oorde-
len,’ zegt Joke, die geheugenklachten 
heeft en op het moment van schrij-
ven pas voor de derde keer aanwezig 
is. ‘Ik kan er dus nog niet al te veel 
over zeggen, maar de sfeer voelt in 
ieder geval vertrouwd. Een sfeer die 
je met elkaar creëert en persoonlijk 
ervaart.’

Irene is vandaag een keer aanwezig 
zonder haar man, die vergeetachtig 
is. ‘Hij zag De Deel in eerste instan-
tie niet zo zitten,’ vertelt ze. ‘Vooral 
het samen eten vond hij een belem-
mering. We zijn de eerste keer maar 
een uurtje gegaan, na de lunch, en 
toen hij wat bekenden zag was zijn 
weerstand verdwenen. Voordeel is, 
dat je kunt komen en gaan wanneer 
je wilt, niets moet, alles mag. Ze zien 
je hier met wat je hebt. De sfeer is 
heel fijn, echt een compliment voor 
de begeleiding. Zelf kan ik als part-
ner ook wat toevoegen. Ik geef aan 
degenen die mee willen doen, Dru 
Yoga, vanuit het hart. Even samen 
ontspannen en bewegen.’

Vanaf de start is ze aanwezig, Grie-
ta. Ze heeft na enkele infarcten 
afasie ontwikkeld en daar heeft ze 
het heel moeilijk mee. ‘Ik kan niet 
vertellen wat ik in m’n hoofd heb en 
dat is erg lastig.’ Als ze helemaal niet 
uit haar woorden kan komen, heeft 
ze in haar tas een kaartje om de bui-
tenwereld uitleg over haar aandoe-
ning te geven. Op De Deel vindt ze 
het leuk, vertelt ze.

Tiny heeft Lewy Body dementie en 
slikt medicijnen om het proces te 
remmen. ‘Die helpen, maar hebben 
als bijwerking, dat het voortdurend 
zoemt in m’n hoofd. Alsof er een 
hele zwerm muggen om je heen 
vliegt. Vervelend, maar De Deel 
geeft afleiding. Ik voel me hier om-
armd, ik ben hier thuis. Als ik heen 
mag, word ik blij. ‘s Avonds ben ik 
het meeste van wat ik overdag heb 
meegemaakt al bijna weer verge-
ten en kan ik mijn man nog maar 
een paar dingen vertellen. Maar het 
geeft niet, maken we weer nieuwe 
verhalen, toch?’ 

Een van de initiatiefneemsters, Lies-
beth, is heel tevreden over de gang 
van zaken tot nu toe. ‘Wij wisten 
ook niet echt waar we aan begon-
nen. Zou de combinatie beginnen-
de dementie en niet aangeboren 
hersenletsel wel werken? Nou, dat 
gaat heel goed samen. De ontwik-
kelingen tot nu toe hebben ons 
positief verrast. We zijn zelfs aan 
het denken om er nog een middag 
aan toe te voegen. Dan zou De Deel 
op dinsdag- en donderdagmiddag 
openstaan voor bezoekers. 
Daarover later meer in de Leef-Tijd 
en de media. 

Neem contact op met 
Liesbeth (tel. 06 22811573)
Simone (tel. 06 30810495) 
of Texels Welzijn, tel. 312696.

Margreet Berndsen
Foto: Gertha Wessels



6

Toen de deur na de eerst lockdown op een kier 
werd gezet, zaten de vliegtuigen meteen vol. Men-
sen wilden inhalen wat ze gemist hadden. Vreemd; 
die eerste vliegtuigen zetten mensen af bij een re-
sort, waarvan de poort na binnenkomst onmiddel-
lijk weer dicht ging. Was dat wat ze gemist hadden? 
De ene beperking van vrijheid werd zonder morren 
ingeruild voor de ander met als enige verschil een 
warm zonnetje. 

Het gevoel, dat er iets moest worden ingehaald, was 
voor deelnemers aan die reis alles overheersend. Dat 
corona van voorbijgaande aard zou zijn, leidde niet 
tot de conclusie, dat er in die tijd dan waarschijnlijk 
dingen overgeslagen zouden moeten worden. Ook 
het idee, dat er na de eerste en volgende lockdowns 
weer terugkeer naar het ‘oude normaal’ mogelijk zou 
zijn, is niet alleen irreëel, het gaat voorbij aan de ma-
nieren waarop we in staat zijn te leren om ons snel 
aan te passen. 

Hier op Texel hadden we het in die eerste lockdown 
eigenlijk heel goed. Veel mensen hebben die periode 
gebruikt om bij het mooie weer het eiland te verken-
nen en te genieten van wat het te bieden heeft. Op 
een wandeling door de Bollekamer sprak ik mensen 
die daar nog nooit geweest waren en zich over de 
schoonheid verbaasden. “Het lijkt Zuid-Afrika wel”, 
hoorde ik zeggen. Toch vreemd. Ik wenste ze een 
tweede lockdown; het eiland heeft immers nog zo 
veel te bieden en je hoeft daarvoor niet de hele we-
reld over te vliegen. De vraag waarom we überhaupt 
op vakantie gaan, is in die lockdowntijd diverse keren 
bij me opgekomen. Het viel me, daarover nadenkend, 
op, dat ‘vakantie’ bij veel mensen een heel verschil-
lend beeld oproept. Zelfs met mijn beste vrienden 
zou ik daarom niet op vakantie gaan: de één neemt 
een stapel boeken mee, om eindelijk eens rustig te 
kunnen lezen, de ander zoekt de zon op een tropisch 
eiland op. Ik was juist tot de conclusie gekomen, dat 
ik niets van die verschillende manieren van vakantie-
vieren wilde veroordelen, toen we op een reis naar 
IJsland een paar dagen op de Faeröereilanden ble-
ven. De veerboot, die ons uit Denemarken daarheen 
bracht, was net uit de haven van Thórshavn vertrok-
ken, toen er een cruiseschip het kleine haventje bin-
nen voer. Het drijvende flatgebouw paste er precies 
in; aan beide kanten was er nog een paar centime-
ter speling. Vanuit het dorp – Thórshavn is de hoofd-
stad van de Faeröer, maar alles is daar klein net als 
op Texel - was het een gigantisch gevaarte, dat vanaf 
een andere planeet leek te zijn gekomen om de eilan-
dengroep te overheersen. “Daar ga ik nooit van mijn 

levensdagen mee mee”, zei ik, toen ik dat zag, tegen 
mijn vrouw. Reisorganisaties bieden reizen met een 
cruiseschip aan als ‘exclusief’; alles is aan boord, je 
hoeft er niet vanaf. Bij een wandeling over Madeira 
kwamen we een jong stel tegen, dat toch het schip 
had verlaten “Waarom ze met een cruiseschip gin-
gen”, vroegen wij. Dat was, omdat alles zo goed was 
geregeld; je wist zeker, dat je niet voor verrassingen 
kwam te staan. Ze waren op huwelijksreis vertel-
den ze. Veel te licht gekleed en op van die zomerse 
sneekers, waren ze op de rotsige bergweggetjes ver-
dwaald op een wandeling, die veel langer werd, dan 
was gepland. Wat een verschil; voor ons zijn verras-
singen juist essentieel in de vakanties. 

Maar die veroordeling van cruises, heb ik later moe-
ten nuanceren. Een vriendin van ons, die altijd gek 
was geweest op reizen, vertelde ons trots, dat ze nog 
één keer op reis wilde. Ze had slokdarmkanker en een 
hersentumor overleefd, maar de chemo’s hadden 
haar zenuwen langzaam gesloopt en nu had ze nog 
één wens: “een reis met een cruiseschip rondom IJs-
land”. O.k We hebben haar daarmee natuurlijk heel 
veel plezier gewenst. Het zette tegelijkertijd mijn oor-
deel over cruiseschepen weer op zijn kant. 
Vanwege fysieke ongemakken, operaties, herstel, het 
feit dat we ouder worden en vanwege de corona, 
hebben we al een aantal jaren geen lange fietstoch-
ten meer gemaakt. De laatste was een jaar of vijf ge-
leden, een tochtje van Saarbrücken naar Heidelberg 
en weer terug. Na corona pakken we de draad wel 
weer op. Voor ons even geen reizen. In plaats daar-
van hebben we herinneringen opgehaald aan onze 
eerdere reizen en daar hebben we dagenlang plezier 
aan beleefd. Hier volgt een verhaal in twee delen 
over een fietstocht door Hongarije. 

Toen we Tiszafüred in het ochtendlicht achter ons 
lieten en eindelijk de poesta in reden, één van de 
doelen die wij, echtpaar met twee zonen, ons gesteld 

Waarom gaan we eigenlijk op vakantie?



7

hadden voor deze tocht, was het niet meteen wat 
we ons ervan hadden voorgesteld. We vonden daar 
een vorm van extensieve landbouw, er waren nog 
de lange traditionele graanschuren, zeer functioneel 
overigens en daarom nog bijgebouwd in de tijd van 
de Kolchozen, verder veel tuinbouw met een weel-
de aan paprika’s, pompoenen, meloenen, augurken, 
komkommer, veel fruit, alles in soorten en maten. Ik 
had de indruk, dat als de Hongaren wat beter zouden 
kunnen organiseren - dat konden ze toen wij er 25 
jaar geleden voor de eerste keer kwamen echt niet, 
wat vaak tot hilarische scenes leidde, maar daarover 
later - dat wij dan met het hele Westland wel konden 
inpakken. 
De zon scheen gratis en overvloedig, het klimaat was 
goed en hier in het westelijk deel, dicht bij de rivier 
was de bodem nog niet zo droog. Overal langs de 
weg stonden stalletjes met fruit, die ons naarmate de 
zon steeg hoe langer hoe meer begonnen uit te no-
digen. Overal om ons heen hoorden we krekels, die 
langzamerhand het rammelen van onze magen niet 
meer konden overstemmen. We stopten in een klein 
buurtschapje bij één van de kramen. Nee, de kraam 
was even dicht; het was lunchtijd, maar of wij ook 

wat mee wilden eten. Er stond achter het bescheiden 
huis een lange tafel met banken aan weerskante en 
we schoven aan bij de familie. Op tafel schalen met 
paprika’s en meloenen. Daar kun je toch niet op fiet-
sen dachten wij, maar dat bleek uitstekend te gaan. 
We moesten afrekenen; voor ons een belachelijk laag 
bedrag. Maar, wat leuk, dachten wij, zo’n verrassing. 
Het deed ons denken aan een soortgelijke ervaring 
die we met de jongens een paar jaar eerder in Ierland 
hadden beleefd. Daar gaan de kleine dorpswinkeltjes 
pas dicht als de mensen naar bed gaan. Wij liepen, 
na een dag fietsen door een apensaaie, doodstille 
streek, waar nog nooit een toerist te bekennen was 
geweest, door een dorp waar geen camping was en 
geen hotel. Uiteindelijk hadden we er een piepklein 
appartementje gevonden. We dachten inkopen te 
gaan doen in het winkeltje van de plaatselijk Duw Hin. 
Bij binnenkomst hoorden we praten, maar er gebeur-
de niets, tot de vrouw des huizes naar voren kwam 
en ons vertelde dat ze ons niet kon helpen, want deze 
avond was de wekelijkse kaartavond. Maar ze wilde 
ons ook niet wegsturen; of we geen zin hadden om 
mee te kaarten. We traden binnen in een gelag- an-
nex woonkamer achter het winkeltje en kregen een 
stok kaarten. We kregen een pot thee en gaandeweg 
kwamen er mensen naar ons tafeltje – zo’n laag ta-
feltje met kleine krukjes, zoals gebruikelijk in de Ier-
se kroegen – om te horen waar wij vandaan kwamen 
en wat we in Ierland zochten. Het werd waarachtig 
nog gezellig. Voor we uiteindelijk weg gingen, moch-
ten we in het winkeltje toch nog onze boodschappen 
doen, zodat we niet met lege handen in ons kleine 
onderkomen terug kwamen. 

Ik noem dit: “inclusief reizen”; je overgeven aan het 
onverwachte, contact maken en genieten van wat 
mensen en de natuur je aanbieden. Meestal gaat dat 
makkelijk, omdat overal bewoners trots zijn op wat 
hun streek te bieden heeft aan specialiteiten en be-
zienswaardigheden. 

Tijdens de lockdowns heb ik me niet alleen meer-
maals afgevraagd: “waarom gaan we eigenlijk op va-
kantie”, maar ook: “hoe komt het dat we vakantie als 
een recht zijn gaan beschouwen en veel mensen op-
standig worden, als de vakantie eens een jaartje (of 
twee of zelfs meer) moet worden overgeslagen”. Nog 
niet zo lang geleden gingen mensen helemaal niet op 
vakantie en nu is dat nog zo bij een kwart(!) van de 
Nederlanders. Wij doen het nu maar even zo, met 
onze herinneringen. Verderop in dit blad het tweede 
deel van onze fietstocht door Hongarije.

Peter Bakker
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Thuis met Omring
Zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen

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

Jan de Wit

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

www.krim.nl/dagrecreatie

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

Gratis 
toegang

Heeft u vragen over langer zelfstandig thuiswonen, werken,  
geld of opvoeden & opgroeien? En komt u er niet uit met  
familie en vrienden?Het Sociaal Team Texel staat voor u klaar!
Met elkaar zoeken we naar een passende oplossing voor vragen  
over zorg, begeleiding en werk & inkomen.

U kunt uw vraag stellen door te bellen naar 14 0222 of  
via www.texel.nl/sociaalteam. 

Liever persoonlijk contact?
Dan kunt u een afspraak maken.

Zit u ergens mee?

Weverstraat 34 

Den Burg

MARTIN TROMP   JUWELIER Weverstraat 34

Den Burg

0222 – 312 912

info@trompjuwelier.nl

Lokale producten uit een ambachtelijk keuken…

Karin van Dompselaar en René Remmers      
info@topido.nl www.topido.nl 
Kikkertstraat 23 1795AA    De Cocksdorp     0222 316227

Bakker Timmer
Bakkerijwinkel

Bakkerijwinkel met tearoom

Bakkerijwinkel met tearoom

Bakkerijwinkel met tearoom

Bakkerijwinkel met tearoom

Weverstraat 90

Hogerstraat 4

Dorpsstraat 90

Kikkertstraat 7

Heemskerckstraat

tel: 31 20 32

tel: 31 24 20

tel: 31 75 63

tel: 76 00 31

tel: 44 11 00

Den Burg

Den Burg

De Koog

De Cocksdorp

Oudeschild
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De tandarts, vijfenzestig jaar geleden
Toen ik 65 jaar geleden op ons 
mooie eiland kwam te wonen, 
moest ik op zoek naar een tand-
arts. Lang hoefde ik niet te zoeken, 
want er was niet veel keus omdat 
er maar 1 tandarts was!!

Hij heette “ten Hool” en zijn vrouw 
was “Jopie ten Hool”. Hij kwam uit 
Drenthe en zij hadden 
geen kinderen. Zij woonden met 
praktijk aan huis op het Schilderend.
Ik vond het een prima tandarts en 
hij vond dat mijn gebit in Leiden 
keurig was behandeld
en verzorgd.
Later hoorde ik wel, dat hij bekend 
stond als de man, die graag snel kie-
zen eruit trok. 
Als hij zag, dat je je gebit jaren had 
verwaarloosd, aarzelde hij niet lang. 
Waarschijnlijk had hij er dan geen 
zin in of geen tijd voor. Enfin, ik was 
tevreden.

Op bezoek bij de tandarts was toch 
wel apart voor mij, want als je in de 
hal zat te wachten, werd
je binnen geroepen en ging hij aan 
het werk. Als je klaar was, ging je 
niet naar de hal, maar hij 
was heel snel om de tussendeur 
voor je open te doen. Daarachter 
zat zijn vrouw in een gezellige huis-

kamer aan een grote ronde tafel, die 
gevuld was met schaaltjes bonbons, 
chocolade lekkernij, koekjes enz. 
Ik begreep, dat zij kennis met me 
wilde maken. Het waren kennissen 
van mijn schoonouders. 
Wat er toen door mijn hoofd speel-
de: “Jopie werkt op haar manier 
mee om te zorgen, dat de 
gaatjes blijven komen”. 
Het was een heel gezellige gastvrije 
en lieve vrouw; ik moest ook nog 
wennen op Texel.

Zij deed veel voor het culturele le-
ven op het eiland en toneel was 
haar hobby. ”t Nut van het Alge-
meen”, daar gingen ze ook naar toe. 
Er was ook een toneelvereniging 
op Texel, UDI. Uitspanning Door In-
spanning
Ook weet ik nog, dat zij een kerst-
spel wilde uitvoeren en zij had de 
regie: Zij had al een Maria en ik her-
inner mij, dat ik het een geweldige 
keus vond. Een gezichtje met een 
mooie ogen en een lieve uitstraling; 
zij heette Merie Blanken. Ik weet 
niet of ik ook een rol had. Het zal 
wel op het kerstfeest van de Platte-
landsvrouwen zijn uitgevoerd.

Nu, op het ogenblik zijn er wel 7 
tandartsen of meer en mondhygië-
nisten. Fijn, dat je tot op hoge leef-
tijd je eigen tanden nog kunt hou-
den, maar af en toe moet je nog wel 
eens een beetje pijn
lijden. Dat moet je er voor over heb-
ben!!

Riny Wielinga

Beste leden van de 
Seniorenvereniging Texel 

Eindelijk mogen we weer aan de gang. Het bestuur moest zich ook 
houden aan de maatregelen, dus niet vergaderen of wel vergaderen, 
op 1,5 meter afstand van elkaar aan tafels zitten, hard schreeuwen 
dus. Plannen maken konden we wel, maar de uitvoering ervan moest 
steeds maar weer geannuleerd worden. Maar op 2 maart konden we 
weer constructief vergaderen en echt plannen maken. Ik kan u verze-
keren dat er leuke dingen aankomen, dus houdt u de komende tijd de 
kranten en onze website in de gaten, zodat u op de hoogte blijft van de 
activiteiten. Wij hebben er weer zin in, hopelijk u ook. 
Tot ziens. 

Het bestuur Seniorenvereniging Texel
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Vandaag de dag mag er geen drank worden geschon-
ken aan de jeugd jonger dan 18 jaar. Dat is niet altijd 
zo geweest. 

Ik weet nog uit mijn jeugd, dat ik als 16-jarige, gezeten 
op een barkruk, normaal een rondje kon bestellen. De 
eerste keer dat ik dat deed zat Jan Kaan tegenover me 
aan de bar en zei misprijzend; “Zó, Siempie Dros?” Met 
andere woorden: ‘Eerste keer zeker? Jow hèèw ‘k hier 
nag nooit siên!’

In het vooroorlogse Oudeschild waren er mensen be-
zorgd over het feit dat de jeugd zo veel drank gebruikte 
en ze traden daarmee naar buiten. Op deze foto staan 
ze met een groot bord waarop geschreven staat:

’JEUGD EN ALCOHOL ZYN VYANDEN!’
Deze foto is van ca. 1930. Het is een actie van de JVO, 
dat is de socialistische Jeugdbond Voor Onthouding.
Daarmee probeerden ze de jeugd van de straat te  
houden en dus vrij van de alcohol.

Staande: Jan Blom - Piet Hemelrijk, postkantoor -  
Wim Mets en Meindert Visser.
Zittend midden: Dick Backer Tz - Janny Koos Zoete,  
onderwijzer en Klaas Vlas. 
Voor: Antje Zoete-Blom - Annie Zegel, dochter van Japie 
van Kasse en Koos Zoete, schoolmeester.

Simon Dros

Alcohol en jeugd
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In de laatste Leef-Tijd werd ge-
schreven over Huib Fenijn. Ik moest 
gelijk denken aan een gezellige ge-
beurtenis uit de jaren 40. Dat heb 
je bij het ouder worden, herinne-
ringen komen boven.

Het zal in de zomer van 1945 ge-
weest zijn. Mijn moeder, Jane Terp-
stra-Eelman, heeft Huib de Rijme-
laar opgezocht en hem gevraagd 
om een gedicht te maken voor Arie 

Timmer, de kruidenier in Oosterend.
Arie Timmer ging elke dag op pad 
om overal langs huizen en boerde-
rijen bij zijn klanten de boodschap-
penbriefjes op te halen. De volgen-
de dag bracht zijn broer Gerrit de 
boodschappen rond.
Zo ook bij mijn moeder. Ze is vaak 
verhuisd, maar Arie Timmer kwam 
trouw. Nu wilde moeder hem, sa-
men met andere klanten, bedanken 
voor zijn inzet voor hen in de oorlog. 
Niemand kon te veel bij hem bestel-
len, want wat hij had verdeelde hij 
onder z’n klanten, heel geweldig.
Dus op een dag stond een hele 
stoet dames samen met Huib Fe-
nijn op straat voor de winkeldeur 
van Arie Timmer. Ik denk dat Excel-
sior er ook was. Het was een prach-
tige gebeurtenis. Arie en Gerrit 
Timmer en hun vrouwen zijn nog 
jaren doorgegaan.

Paula Brouwer-Terpstra

Hiernaast een gedicht dat ik vorig  
jaar van Huib Fenijns kleinzoon 
mocht ontvangen.

Hulde
Nu de oorlog dan voorbij is,
Willen wij in een gedicht,
Arie Timmer hulde brengen
Voor hetgeen hij deed uit plicht.
Want wat Timmer in de oorlog
Voor zijn klanten heeft gedaan,
Mogen wij vast niet vergeten,
Moet geboekstaafd blijven staan.
Toen haast niets meer was te krijgen,
Zelfs ook niet meer op de bon,
En alleen, dan nog in tel was,
Die het zwart betalen kon,
Toen had Timmer in zijn winkel
Altijd nog iets achteraf,
Wat hij zonder eigen voordeel,
Aan zijn vaste klanten gaf.
Zelfs de buitendorpelingen,
Ergens achter in het land,
Werden niet door hem vergeten,
Bleven nochtans ‘Koningklant’.
Timmer, daarvoor onze hulde,
En wij wensen op het eind,
Dat je met je ouwe, trouwe
Merrie maar weer gauw verschijnt.

Je buitenklanten
Hb. de R.

Hulde

Recept: Preirolletjes met ham in kaassaus
Dit gerecht is helemaal ‘kidsproof’ en een prima 
alternatief voor witlofrolletjes uit de oven. 

Benodigheden:
Prei, plakken achterham, melk, bloem, boter en een 
snufje kerrie

Bereiding:
Verwarm de oven vóór op 200°C. Snij de stengels prei in, 
spoel ze onder stromend water en snij ze vervolgens tel-
kens in 3 gelijke stukken. Bak de stengels prei goudbruin 
in een pan met 20 gram boter. Giet er 200 milliliter wa-
ter bij en dek af met een deksel. Laat 20 minuten garen. 

Verhit 80 gram boter in een andere pan en roer er de 
bloem beetje bij beetje door. Laat de roux kleuren tot 
de geur van gebakken koekjes vrijkomt en giet er dan 
beetje bij beetje, al roerend, de melk bij tot je een be-
chamelsaus hebt. Roer er, van het vuur af, 180 gram ge-
malen kaas door en breng op smaak met peper, zout en 
nootmuskaat.

Rol de stengels prei in de ham en leg ze per 3 naast el-
kaar in ovenbestendige pannetjes (of 1 grote ovenschaal 
van 27 x 35 cm). Overgiet met de kaassaus en verdeel er 
de rest van de kaas over. Zet 10 minuten in de oven.
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Huis verkopen?

Senioren hypotheek?

Wij regelen de verkoop van uw woning voor een vaste
vergoeding van € 4.250,= (met ledenpas extra korting)
Inclusief alle werkzaamheden, een videopresentatie,
advertentie Texelse courant, plaatsing op Funda en BTW.

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

U bent welkom voor een afspraak!

Kogerstraat 61, Den Burg       0222-315207

info@waaijeradvies.nl       www.waaijeradvies.nl

GA VAN GRIJS NAAR GROEN!

0222-314 939

Stap nu ook over!

IJsboerderij „Labora”
Ambachtelijk gemaakt schep-ijs

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

www.ijsboerderijlabora.nl

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

Tel: 06-12 32 92 95

Schilderweg 265, 1792 CJ Oudeschild
T (0222) 310783

www.detexelsevisspecialist.nl

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

www.deoudevismarkt.nl

Voor lekkerbekken 
die van vis houden!

Schilderweg 265, 1792 CJ Oudeschild Vlamkast 53, tegenover De Spar Oudeschild

die van vis houden!
Gevaarlijk 

lekkere vis! HET HELE JAAR GEOPENDHET HELE JAAR GEOPEND

Totaalleverancier 
van natuursteen

Langeveldstraat 10
De Cockdorp

06-128 155 72
steenhouwerijtexel.nl

Oosterend
KOOTKALVERBOER

Vlamkast 15 - Oudeschild
tel. 0222-314515

Dagelijks handgemaakte
verse bonbons

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

www.chocolaterie-smidt.nl
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Leven

In dit stukje wil ik wat vertellen over 
mijn werk. Vanwege de privacy kan 
en wil ik geen namen noemen. Ik 
denk ook niet dat het belangrijk is. 
Van belang is dat we, wat ik hier 
beschrijf, allemaal één of meerder 
keren in het leven meemaken. 

De gemiddelde leeftijd van de men-
sen waar ik mee te maken heb in 
mijn werk, is vergeleken met mijn 
vorige baan, wel wat omhoog ge-
gaan. Bij de koffie-inloop van Texels 
Welzijn ben ik omringd door men-
sen met ongeveer de leeftijd van 
mijn ouders. Sommigen wat jonger, 
sommigen wat ouder. In de afge-
lopen twee jaar zijn er van dit ge-
zelschap vier heren overleden. Dat 
slaat wel een flinke bres in het tóch 
al niet zo grote groepje. Het verlies 
is niet alléén zichtbaar, de lege stoe-
len, maar ook voelbaar in de aan-
wezigheid van de achterblijvende 
partner.

Ik ben op huisbezoek gegaan en 
mocht de verhalen beluisteren van 
twee vrouwen over de laatste da-
gen van hun partner tot het defini-
tieve einde en daarna. Ze hebben 
me meegenomen door hun leven, 
met foto’s, anekdotes en andere 
memorabilia. Vertelden me van de 
dagen en uren van vasthouden tot 
het uiteindelijke loslaten. In niets 
zo idyllisch als op tv of in de film! 
Het fysieke onwelzijn en de strub-
belingen daar omheen en alle bijbe-
horende emoties. Geen romantiek 
maar het echte leven. Het verzorgen 
van de ander en het constant in de 
nabijheid zijn van die ander in alle 
schoonheid en gruwelijkheid van 
het laatste stadium van een ziekte. 
De laatste gesprekken, de laatste 
aanrakingen, de laatste alles…

Na het afscheid en de ‘gebruikelijke’ 
rituelen de stilte en kaalheid in huis. 
Soms toch ook het ervaren van rust. 

Begrijpelijk na een tumultueuze 
tijd waarin het leven als in een roes 
voorbijgaat. Daarna komt als een 
dief in de nacht toch het gemis. Van 
de geschiedenis die je met de ander 
had en met niemand anders kan 
delen, de gesprekken, het samen 
lachen, samen eten en ja natuur-
lijk ook de irritaties, onhebbelijk-
heden en kibbelarijen. In het hele 
huis staan en hangen dingen die je 
aan de ander doen herinneren, leu-
ke dingen, goeie dingen maar toch 
pijnlijk.

Aan de andere kant zie ik dat deze 
vrouwen ondanks hun verlies het le-
ven weer oppakken, de rouw omar-
men. De naam van de partner wordt 
nog vaak genoemd, herinneringen 
gedeeld met betrokkenen. Ze pak-
ken dingen op die de partner vaak 
regelde of deed, ruimen spullen op 
waar ze zich al lang aan stoorden of 
gaan nieuwe uitdagingen aan. Ze 
ervaren afwisselend donkere dagen 
maar kunnen ook genieten van wat 
er nog wél is.

Wandelen met de hond, op vakan-
tie met de kinderen en kleinkinde-
ren, vrienden te eten vragen etc.
De gesprekken waren dan ook niet 
alléén maar verdrietig. Wat mij be-
treft tenminste. 
Ik kwam om iets te geven maar ging 
zelf met méér naar huis.
Mijn dank aan deze dames en on-
eindig respect.

Tanja Klaassen
Texels Welzijn
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Dag opa

Ideeëncommissie Seniorenvereniging

Met deze aanhef krijg iemand een 
appje van ‘zijn’ kleindochter. 
Ze had dringend geld nodig en het 
vervelende was dat ze een nieuw 
mobieltje en nummer had en het 
nog niet mogelijk was om te bankie-
ren via het internet.
Haar ouders kon zij niet bereiken 
want die zijn waren op vakantie en 
zij hadden tijdelijk hun mobieltje 
uitgezet om ongestoord te genieten 
van hun reis.

Of opa maar vandaag nog 500 euro 
wilde overmaken. Uiteraard zullen 
haar ouders het bedrag terugstor-
ten wanneer ze weer thuis waren, 
want zij hadden wel meer inge-
sprongen om haar financieel wat te 
ontlasten.
Uiteraard krijgt opa de lieve groeten 
van haar.

Een vervelend gegeven voor vele 
mensen die dit soort berichten ont-

vangen. Vaak zijn het ouders die op 
deze manier benaderd worden.
Eenmaal geld gestort komt men in 
handen van een gewiekste bende 
die de ‘zogenaamde dochter’ steeds 
meer geld laat vragen.
En nog vervelender is het dat zo’n 
bende met enige regelmaat succes 
heeft en zo goedwillende ouders 
heel veel geld afhandig maken. Hoe 
verder men meegaat in het storten 
van geld hoe agressiever de oplich-
ters zich gaan gedragen.
Nog niet zo heel geleden was er op 
de televisie een vader te zien die 
meer dan 100.000 Euro’s was kwijt-
geraakt en zich diep schaamde dat 
hij in de oplichterij was getrapt. 

Een belletje naar de dochter/klein-
dochter is natuurlijk de juiste weg. 
Dan wordt duidelijk dat er niets 
klopt van het verhaaltje.
Overigens had ‘lieve opa’ helemaal 
geen kleindochter. 

Henk Snijders

Ooit is er een ideeëncommissie op-
gericht van de seniorenvereniging 
Texel.
In 2019 is er gevraagd met de jaar-
vergadering, wie er bij wilde want 
het was toen een klein groepje.  
Ik ( Els) heb me daar voor aange-
meld en een paar anderen, in 2019 
hebben we een paar bijeenkomsten 
gehad.
Door Corona en wat bestuursveran-
deringen was het even op een laag 
pitje gekomen.Ik heb aangeboden 
om de ideeëncommissie weer wat 
nieuw leven in de blazen. Ik heb wat 
bestuurservaring door de Vrouwen 
van Nu Texel.
Graag willen we er nog wat perso-
nen bij, graag ook wat van de jon-
gere leden, dan hebben we meer 
een mix van de leeftijden in de 
Commissie.

Uit de ideeëncommissie is ook het 
fietsen ontstaan, wat we iedere 
laatste donderdag van maand, te 
beginnen met 21 april 2022 weer 
gaan oppakken en waar ik ook bij ga 
helpen. Ik ben de contactpersoon 
geworden tussen het bestuur en 
het fietsen.
Met het fietsen starten we om 
14.00 uur, voor het gemeentehuis.
U krijgt daar een groen hesje uitge-
reikt, om tijdens het fietsen goed 
zichtbaar te zijn.
Tijdens het fietsrondje stoppen we 
altijd ergens voor de koffie/thee die 
u krijgt van de seniorenvereniging, 
als u er iets bij wilt gebruiken moet 
u dat zelf betalen, dus de knip mee.

Heeft u nog tijd om bij dit alles te 
helpen meldt dit dat even bij mij! 
Vele handen maken licht werk. 

We weten dat er vele leden zijn 
die bepaalde vragen hebben of 
hele gewone vragen. Die willen wij 
graag horen van u. Vragen die voor 
het bestuur bestemd zijn, speel ik 
door.

Heeft u een bedrijf of iets anders 
leuks wat we onderweg met een 
stop mogen bekijken, meld dit ook 
even bij mij, helemaal mooi als we 
daar ook om de koffie/thee kunnen 
tegen kost prijs.

Els Huisman- van Heerwaarden
De Koog
 
Tel. 06-13617860, 
b.g.g. 317860 
of stuur een email naar 
elsvanheerwaarden@hotmail.com
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Fotowedstrijd: maak jij de mooiste foto voor het omslag?

Meer lucht door mondharmonica therapie

Maak jij de mooiste foto voor het 
omslag van Leef-Tijd? Doe mee aan 
de fotowedstrijd en maak kans op 
de coverfoto van editie nr. 4

Je eigen omgeving is vaak inspire-
render dan je denkt. Je hoeft Texel 
niet af om mooie foto’s te maken. 
Ga de uitdaging aan en fotografeer 
Texel door je eigen lens. 
Hierbij kun je denken aan een 
kleurrijk beeld van landschap en 
natuur, een gave actiefoto, of juist 
een mooie foto van een klein detail. 
Of de foto gemaakt wordt met een 
smartphone of digitale fotocamera, 
het is de jury om het even. Het re-
sultaat telt.
Uit alle ingezonden foto’s wordt een 
winnaar gekozen. De winnende foto 
zal het omslag van Leef-Tijd num-
mer 4 sieren. De winnaar krijgt per-
soonlijk bericht.

De jury bestaat uit Peter Ampt (vas-
te fotograaf van het omslag), Jan 
Meijer (Seniorenvereniging Texel) 
en Tanja Klaassen (Texels Welzijn).

Meedoen is eenvoudig: 
•  Maak een mooie foto tussen 1 

april en 11 juni 2022. 
•  De foto heeft een staand formaat, is 

minimaal 2 MB en maximaal 5 MB.
•  Meedoen kan met maximaal 3 fo-

to’s per deelnemer! Foto’s mogen 
niet bewerkt zijn. 

•  De ingezonden foto dient door de 
deelnemer persoonlijk gemaakt 
te zijn.

•  Als je meedoet aan de foto- 
wedstrijd, stel je de ingezonden  
foto(’s) beschikbaar voor gebruik 
in Leef-Tijd.

•  Stuur je foto(s) vóór 12 juni 2022 
naar:

   leeftijd.texelswelzijn@senioren-
verenigingtexel.nl, vermeld als 
onderwerp Fotowedstrijd. Vergeet 
niet je naam en telefoonnummer 
te vermelden.

Ingezonden foto’s zijn te bekijken 
op de website: 
leeftijdfoto.blogspot.com

Leef-Tijd is niet aansprakelijk indien rechten 
geschonden worden.

Deze therapie vindt plaats in een cursus, bestaande 
uit 6 middagen van 14.15 – 15.30 uur, te beginnen op 
maandag 4 april.
De cursus wordt gehouden in De Buureton, Beatrixlaan 
43, Den Burg.

De therapie richt zich op mensen met een luchtweg-
problematiek (benauwdheid, COPD, astma, bronchitis, 
hyperventilatie, maar ook na doormaken COVID).
De therapie werkt. De longfunctie verbetert door een 
betere conditie van de ademhalingsorganen en daar-
door een efficiënter gebruik van de beschikbare lucht.
Het motiveert! Geen saaie oefeningen die na verloop 
van tijd meestal niet meer worden gedaan.
De deelnemers maken muziek en trainen spelenderwijs 
hun longen.

Het motiveert niet al-
leen, maar het activeert 
ook door ontmoetingen 
met medespelers en er is ook even 
tijd voor het uitwisselen van nieuwtjes en er-
varingen. De deelnemers hoeven geen noten te kunnen 
lezen en uit ervaring blijkt hoe snel een deuntje wordt 
meegeblazen. 

De cursus wordt gegeven door Alie Vlaming, muziekthe-
rapeut en Annemiek Vloon, muziektherapeut/fysiothe-
rapeut.

Interesse? 
Voor informatie en/of aanmeldingen: Alie Vlaming, tel. 
0639142655 of via emailadres acvlaming@live.nl
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Rollator lente-klaar
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AANBIEDING ZONNEPANELEN MET OPSLAGSYSTEEM!
18 stuks Panelen All Black + omvormer + opslagsysteem

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

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

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

1 stuks    Opslagsysteem, accu 3000SP  
     met 5 kWh energieopslag
     5 kW laad en ontlaad-vermogen, 
     3  Phase compensatie, geïntegreerde  
     monitoring, Lithium accu, 90% ont- 
     lading, passieve koeling
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*indien gewenst behoort financiering ook tot de mogelijkheden, neem gerust vrijblijvend contact met ons op. 
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De winter trekt zich langzaam te-
rug van ons eiland… En dan volgt 
natuurlijk de tijd waarin het weer 
heerlijk is om veel naar buiten te 
gaan. U bent er vast klaar voor, 
maar uw rollator ook?

Daarom organiseren de Omringwin-
kel en Texels Welzijn een inloopo-
chtend voor klein onderhoud van 
rollators. Jan Zijm en Jan Nico van 
de Ploeg zullen op deze ochtend 
aanwezig zijn om de rollators af te 
stellen, te smeren, remkabels te 
controleren en zo nodig schroeven 
en moeren aan te draaien. 

Eventuele kosten voor materiaal 
dienen contant betaald te worden.

Het onderhoud is op donderdag 
7 april 2022 om 10.00 uur in de 
Buureton in Den Burg.
Woont u in één van de andere dor-
pen en heeft u niet de mogelijkheid 
om naar De Buureton te komen: 
laat het ons weten. Dan kijken we 
of de Omringwinkel op afspraak bij 
u thuis langs kan komen.

De inloopochtend is gratis, maar 
het is prettig als u uw komst vooraf 
wel even meldt!

Voor meer informatie of aanmel-
ding: bel Texels Welzijn 312696, mail 
welzijn@texelswelzijn.nl, of loop 
even binnen tijdens de koffie-inloop 
in uw dorp.

Foto Henk Snijders

“Het is nog een heel eind naar Texel.”
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De gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest. Nog een 
paar weken en dan ga ik met pensioen. Nou ja, ik ga niet 
echt met pensioen natuurlijk maar ik vind het wel leuk 
klinken. Ik stop in ieder geval als wethouder. Na twaalf 
jaar wordt het toch een herhaling van zetten. Als je dat 
punt hebt bereikt, is het tijd om iets anders te gaan doen. 
Daarnaast is het goed om plaats te maken voor ande-
ren, die weer met een frisse blik naar de zaken kijken. 

Het is een wonder dat ik het 12 jaar heb volgehou-
den. Ik ben namelijk een enorme flapuit. Ik zeg wat 
ik denk en hoewel politici dat graag roepen over zich-
zelf, geloof ik niet dat dat per sé handig is. Het kan 
wel eens leiden tot ongemakkelijke situaties. Zoals 
die keer dat ik één van mijn vrienden tegenkwam. 
“Ik heb net die zure ex schoonmoeder van je gespro-
ken”, riep ik spontaan. Hij fronste de wenkbrauwen. 
“Hoe kom je erbij dat het mijn ex schoonmoeder 
is?”, informeerde hij. De verkering bleek weer aan. 
 
Hendrika Duck
Zo’n flapuit ben ik ook in de politiek. Een uitspraak die aan 
mij kleeft is “het klotst tegen de plinten”. Die uitspraak 
stamt uit een tijd dat ik nog geen wethouder Financiën 
was. Voor wie wil weten hoe dat zit: ik ben in 2010 be-
gonnen als wethouder Sociaal Domein. Vanuit het Rijk 
werden allerlei bezuinigingen aangekondigd. Gemeenten 
kregen 40% minder geld voor de huishoudelijke hulp, en 
zorgtaken werden overgeheveld terwijl de bijbehorende 
budgetten werden geminimaliseerd. Namens het colle-
ge gaf ik op de jaarlijkse dorpenronde een presentatie 
over de wijzigingen. In Oudeschild maakten inwoners 
zich ernstig zorgen. Wat als het geld op was, kregen ze 
dan geen zorg? “Geld is geen enkel probleem”, stelde ik. 
“Dat hebben we genoeg.” Dit leidde tot grote hilariteit in 
de zaal en ook bij de aanwezige raadsleden. Eén van de 
raadsleden riep: “dus het geldt klotst tegen de plinten?” 
Ik heb dat niet ontkend. Prompt stond er de volgende 
dag een Dagoberta Duck cartoon in de krant waarin ik 
mezelf herkende, klaar voor een duik in mijn geldpaleis. 
In de jaren daarna werd ik nog regelmatig door mensen 
herinnerd aan deze uitspraak.

Nog een laatste voorbeeld, waar ik zelf ook erg om 
moest lachen. Sinds kort ben ik de havenwethouder. Ik 
heb dat overgenomen van Edo Kooiman. De haven van 
Oudeschild leidde tot nogal wat beroering in de raad; 
vanwege een visie uit 2014, waarin gesproken wordt 
over de mogelijkheid om 50 toeristische bedden in de 
haven te creëren. De raad wilde weten hoe het zat met 
die bedden, want dat was niet helemaal duidelijk. Ik stak 
van wal door te vertellen dat ik sinds kort de haven in 
mijn portefeuille heb, en dat ik daar eens in gedoken ben. 
Wederom was er grote hilariteit. Ik keek verbaasd om me 

heen totdat iemand vroeg of ik wel een handdoek mee 
had genomen. Toen begon het me te dagen. 

Ik hou dus wel van een beetje humor hoewel dat niet 
altijd bewust gaat. Wel bij mijn speeches en bij mijn co-
lumns. Ik probeer altijd wat grapjes te verwerken en het 
luchtig te houden. Maar aan alles komt een eind, ook aan 
mijn speeches als wethouder en mijn columns in de Leef-
Tijd. Bedankt voor het lezen en voor de reacties die ik 
soms kreeg. Ik vond het erg leuk om te doen. Het gaat u 
allen goed en tot ziens!

Hennie Huisman
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In de Stille Oceaan verdwijnen als 
gevolg van de zeespiegelstijging hele 
eilanden onder water. Bangladesh 
kampt net als veel andere kustgebie-
den met enorme overstromingen. 
Grote delen van de overstroomde ge-
bieden worden daardoor onleefbaar. 

Het lijkt ondenkbaar dat Texel, net als 
die eilanden in de Stille Oceaan, ook 
ooit onder water kan komen te staan 
met de Hoge Berg als eenzaam topje 
erboven. Toch kan het ondenkbare 
zich voordoen, als de zeespiegelstij-
ging zich doorzet. De voorbije eeuw 
is de zeespiegel wereldwijd met on-
geveer 21 centimeter gestegen. Maar 
alle signalen wijzen erop dat de stij-
ging aan het versnellen is, waardoor 
aan het einde van deze eeuw gere-
kend mag worden op een stijging van 
misschien wel 60 tot 100 centimeter. 
Dan komt niet alleen Texel, maar ook 
grote delen van Nederland onder wa-
ter te staan.

Zeespiegelstijging
De zeespiegelstijging wordt ver-
oorzaakt door het uitzetten van het 
warmer wordende zeewater en het 
smelten van het landijs op Groen-
land, Antarctica en de grote gletsjers 
in de bergen overal ter wereld. De 
wereldwijde temperatuurstijging is 
een direct gevolg van de stijging van 

de broeikasgassen in de atmosfeer. 
Deze stijging is weer een gevolg van 
het opstoken van fossiele brandstof-
fen, van ontbossing en grootschalige 
industriële en agrarische activiteiten. 
Duidelijk is, dat al deze activiteiten 
menselijk handelen betreffen, voor-
al van de westerse mens; sinds het 
begin van de industriële revolutie 
vanaf het midden van de negentien-
de eeuw. Tragisch is, dat de gevol-
gen van de temperatuurstijging op 
dit moment eerst en vooral gevoeld 
worden in de derde wereld, terwijl 
die het minst heeft bijgedragen aan 
deze stijging. Maar we moeten ons 
goed realiseren dat deze gevolgen 
niet beperkt zullen blijven tot de der-
de wereld, maar ook zullen opdrin-
gen naar onze westerse wereld. De 
eerste tekenen hiervan zijn de steeds 
warmer en droger wordende zomers 
en winters, meer en sterkere stor-
men en heviger regenval, waar Lim-
burg al over mee kan praten. 

De club van Rome
Precies vijftig jaar geleden kwam de 
Club van Rome met het rapport ’De 
grenzen aan de groei’. Het was een 
alarmerend rapport dat goed onder-
bouwd aangaf dat bij ongewijzigd 
beleid de aarde geconfronteerd zou 
worden met een schier onomkeer-
bare catastrofe. Het rapport nam 

vooral het toen heersende idee van 
groei, als motor van de vooruitgang, 
op de korrel. Groei betekent niet al-
leen vooruitgang, maar heeft ook 
een keerzijde die zichtbaar wordt in 
de grote problemen die we tegen-
woordig klimaatverandering noe-
men. Hoewel het rapport van de Club 
van Rome best wel serieus genomen 
werd, werd het toen toch ook vaak 
neergezet als een te negatieve vorm 
van doemdenken. We zijn nu vijftig 
jaar verder. Nu zien we het gelijk van 
de Club van Rome steeds meer be-
vestigd worden. Erger is, dat in deze 
vijftig jaar bar weinig is gedaan om 
het tij te keren. Het afkicken van onze 
verslaving aan fossiele grondstoffen 
blijkt niet zo eenvoudig te zijn. De 
stijging van broeikasgassen blijft tot 
op de dag vandaag doorgaan. Ont-
bossing is nog lang geen halt toege-
roepen geworden. Intussen duiken er 
nieuwe problemen op, zoals de plas-
tic soep in de oceanen, die nog veel 
ernstiger is dan tot voor kort werd ge-
dacht. Maar ook hier gaat de wereld 
gewoon door met het produceren en 
weggooien van plastic. Met andere 
woorden, de mensheid is drukdoen-
de de planeet waarop en waarvan hij 
leeft, te vernietigen. 

Het tij keren
Natuurlijk, deze sombere analyse is 
maar één kant van het probleem. De 
Club van Rome wees er al op dat het 
tij wel degelijk nog gekeerd kan wor-
den. Het is met andere woorden nog 
niet te laat. Maar dan moet er wel 
snel en stevig ingegrepen worden. En 
dat is nu net wat er niet of in ieder 
geval niet voldoende is gebeurd. Nog 
steeds is het niet te laat. Maar de tijd 
die we hebben om de negatieve ont-
wikkelingen te stoppen, is wel korter 
geworden. In tal van conferenties van 
de Verenigde Naties zijn ferme doe-
len gesteld en ook worden er steeds 
concretere maatregelen naar voren 
gebracht. De temperatuurstijging 
moet beperkt blijven tot maximaal 
anderhalve graad. De circulaire eco-
nomie moet worden gestimuleerd. 

Onder water of toch niet?
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Er moet meer aandacht zijn voor 
lokaal produceren en consumeren. 
Het terugdringen van fossiele grond-
stoffen en het tegelijk meer inzetten 
van alternatieve energiebronnen zo-
als zonnepanelen, windmolens, ge-
tijdenenergie en andere mogelijke 
bronnen is in volle gang. Maar elke 
stap vooruit stuit op weerstand van 
klimaatontkenners, van belangen die 
verbonden zijn met de oude produc-
tiewijzen en gewoon op het gegeven 
dat verandering nu eenmaal altijd 
pijn doet. En vooral, het kost heel 
veel geld en wie zal dat betalen? Ie-
dereen moet een bijdrage leveren, 
zeggen de rijke landen. Jullie hebben 
het probleem veroorzaakt en dus 
moeten jullie meer betalen, zeggen 
de derdewereldlanden. Deze onenig-
heden vertragen de besluiten, die 
steeds dringender genomen moeten 
worden. Het tij kan nog steeds ge-
keerd worden, maar dan moet er wel 
werk van gemaakt worden.

Zelf het nodige doen
Natuurlijk kunnen we zelf ook het no-
dige doen. We kunnen er naar stre-
ven minder te vliegen en de auto wat 
vaker te laten staan. We kunnen ons 
afval zo goed mogelijk scheiden. We 

kunnen ons plastic gebruik vermin-
deren en onze boodschappen doen 
in herbruikbare tassen. We kunnen 
kapotte apparaten repareren en ze 
zo een langer leven geven. Een Re-
pair Café op Texel zou in deze, goede 
diensten kunnen leveren. We kunnen 
ons eetpatroon meer instellen op 
wat lokaal geproduceerd wordt. Een 
goed voorbeeld is de korte vleeske-
ten op Texel. Lokale boeren houden 
onder goede omstandigheden koei-
en, varkens en schapen. Wanneer 
het hun tijd is, gaan ze naar de lokale 
slachterij, die het vlees vervolgens 
brengt naar de lokale slagers en en-
kele supermarkten. Bewust vlees 
eten kan overigens ook betekenen 
minder vlees eten. Een ander voor-
beeld zijn de vele kramen langs de 
weg, waarop lokale producenten hun 
producten aanbieden. Korter kan de 
keten niet. Het is niet altijd gemakke-
lijk om te zien wat zo’n eigen bijdrage 
precies betekent, maar dat is geen 
reden om niet gewoon onze eigen 
bijdrage aan een duurzame en leef-
bare wereld te leveren. In de jaren 
tachtig liepen mijn vrouw en ik mee 
in de grote vredesdemonstraties on-
der de leuze: alle kernwapens de 
wereld uit, om te beginnen in Neder-

land. En met ons liepen er nog hon-
derdduizenden mee. Dan kun je nu 
de vraag stellen: is het doel bereikt? 
Nee dus. Op vliegveld Volkel in de 
gemeente Uden zijn nog steeds kern-
wapens aanwezig. Wereldwijd zijn er 
minder kernwapens dan aan het ein-
de van de vorige eeuw, maar de ker-
nmogendheden bezitten nog steeds 
grote aantallen kernwapens. Is ons 
meelopen dan voor niets geweest? 
Opnieuw nee dus. De bewustwor-
ding over de gevaren van kernwa-
pens is enorm gegroeid en een mo-
gelijke inzet is eigenlijk voor niemand 
meer bespreekbaar. Mettertijd zullen 
de kernwapens uit de wereld ver-
dwijnen. Natuurlijk, sindsdien zijn er 
nieuwe wapens ontwikkeld, wordt er 
rekening gehouden met cyberaanval-
len en zelfs een conventionele oorlog 
is niet ondenkbaar zoals blijkt uit de 
enorme spanningen op de grens van 
Rusland en Oekraïne. Maar als men-
sen zich massaal inzetten voor een 
betere wereld, dan komt die wereld 
een stukje dichterbij. Precies deze in-
zet biedt het hoopgevend perspectief 
dat het verdrinken van Texel voor-
komt.

Kees Dekkers
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De Texelse Apotheek

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

HAIRSTYLING
YVONNE

Beatrixlaan 29 0222-314073
Den Burg 06-12276261 Robbepad 11 - Oosterend

Tel. 0222-365440 - info@zonweringentexel.nl
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www.ibstexel.nl   tel. 313144

Specialist
inalles

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

SHOP

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

Iedere week weer een verse stal  
                     op de maandagmarkt!

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

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

Electrische installaties 

Brand- en inbraak- 

beveiliging 

Zonnepanelen

WWW.BOUW2020.NL

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

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

 informeert u naar de mogelijkheden. 

ADRESSEN & OPENINGSTIJDEN 

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

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

Vlees van 
eigen bodem!

D
E  

T E
XELSE  SL I J TER I J

S M I D T - W I T T E

Waalderstraat 27-29
1791 EB Den Burg - Texel

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

D
E  

T E
XELSE  SL I J TER I J

S M I D T - W I T T E

Waalderstraat 27-29
1791 EB Den Burg - Texel

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

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

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

2166662_Leef-tijd_2022_Advertenties.indd   202166662_Leef-tijd_2022_Advertenties.indd   20 13-01-22   13:5913-01-22   13:59



21

Bruggenbouwer

Seniorenreis 2022

In onze wereld en ook op Texel zijn de onderlinge 
verhoudingen soms slecht. Onenigheid tussen fa-
milieleden, tussen buren, met de overheid, over 
wegen en fietspaden, over de standplaats van de 
ijsboerin in de Dennen, ach het is te veel om op te 
noemen.
Het probleem is, dat te weinig oplossingen worden 
gevonden om onenigheden uit de weg te ruimen. 
Derden kunnen soms als bemiddelaar optreden en 
daaruit ontstaan hernieuwde banden tussen de 
mensen. Een mooi verhaal over een bemiddelaar 
gaat als volgt:

Het gaat over twee broers.
Ze woonden naast elkaar en werkten al heel lang sa-
men. Tot op een kwade dag een misverstand ontstond. 
Het werd ruzie en ze konden elkaar niet meer luchten 
of zien, ook al wisten ze na enige tijd niet meer hoe de 
ruzie was ontstaan.
Op een dag groef de oudste broer een kanaal in het 
weiland zodat de scheiding nog duidelijker werd. 
De jongste broer was woedend. Een dag later stond 
er plotseling een timmerman voor zijn deur. “Hebt u 
werk voor mij?” vroeg hij.
De jongste broer zei: “zie je die stapel hout? Maak nu 
langs het kanaal een schutting van 2,5 meter hoog zo-
dat ik mijn broer niet meer hoef te zien”. 

Voor deze zomer hebben we met BTR reizen 
weer een aantrekkelijke vakantieweek kunnen  
samenstellen. 

We gaan van zaterdag 11 juni t/m zaterdag 18 juni 2022 
naar Bitburg in de Südeifel in Duitsland. Van daaruit  
maken we leuke dagtripjes. We gaan b.v. 2 x een 
dag naar Luxemburg, maken een boottocht over de 
Moezel, bezoeken de oude romeinse stad Trier. Deze 
all inclusive reis kost: €765,00. Toeslag voor 1persoons 
kamer is €105,00.
Er zijn nog een paar kamers beschikbaar.

U kunt zich nog opgeven bij Guusje Witte- Glasbergen. 
Telefoon: 06 448 180 97.
Wanneer u zich heeft opgegeven krijgt u van ons het 
volledige reisprogramma en de inschrijfformulieren. 
(Wacht niet te lang, want vol is vol).

De Reiscommissie. 

Om wat tot rust te komen boekte hij voor een paar 
dagen een bungalow op Texel.
Toen hij terugkwam was de timmerman juist klaar met 
zijn werk. Hij had met het hout een stevige brug ge-
bouwd en juist toen de jongste broer uitstapte kwam 
zijn broer over de brug naar hem toe met een uitge-
stoken hand en hij zei: “wat fijn dat je na alles, wat 
ik je heb aangedaan een brug naar mij toe hebt laten 
bouwen. Vergeef me en laat me je omhelzen en laten 
we weer in vrede met elkaar leven”.
De broers zagen nog net de timmerman zijn spullen 
inpakken en ze vroegen hem of hij nog even wilde blij-
ven, want ze hadden nog wat klusjes.
“Nee”, zei de timmerman, ik moet nog heel wat brug-
gen bouwen”.

Gelukkig zijn er nog zulke timmerlieden te vinden, ook 
op Texel. Mensen die zich inzetten om geschillen op te 
lossen, ook al lukt dat niet altijd en wordt er geen brug 
gebouwd om weer op een goede manier met elkaar 
om te gaan.
Toch denk ik dat veel Texelaars wel iemand kennen 
die er voor heeft gezorgd dat mensen weer tot elkaar 
kwamen, nadat ze hun ruzie door bemiddeling had-
den bijgelegd.

Henk Snijders
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Ganzen
Als je vroeger, zeg zo’n 10, 15 jaar 
geleden, als vogelaar ganzen wilde 
zien, dan ging je in de winter naar 
Zuid-West Friesland, een gebied dat 
geldt als pleisterplaats van duizenden 
ganzen van verschillende soorten. Er 
gaat ook nu nog elk jaar een groep 
leden van e Vogelwerkgroep naar 
Friesland en, het moet gezegd wor-
den, je ziet daar soorten die je hier 
zelden of slechts in kleine aantallen 
ziet. Het verschil wordt echter steeds 
kleiner. Ook op Texel zie je tegenwoor-
dig allerlei soorten en die verblijven 
hier meestal ook langer in de winter. 
Kennelijk is het hier goed toeven of, 
met andere woorden, valt hier veel te 
vreten.

Een leek zal het verschil tussen de 
grauwe en rotganzen makkelijk zien. 
Rotganzen zijn duidelijk veel kleiner 
en donker getint. Grauwe ganzen heb-
ben opvallende oranje snavels. Maar 
hoe herken je die andere soorten?

Laat ik beginnen met de grauwe gans. 
Halverwege de vorige eeuw was deze 
als broedvogel  praktisch uitgestorven 
in Nederland. Vanaf de jaren zestig 
groeide het aantal broedparen ech-
ter en in de jaren zeventig broedden 
er ook op Texel weer grauwe ganzen. 
Sindsdien is de stand zo toegeno-
men dat er gesproken wordt van een 
‘plaag’. Er vliegen op ons eiland ook 
veel witte of gevlekte grauwe ganzen 
rond, product van paring tussen tam-
me en wilde ganzen (de tamme gans 
stamt van de grauwe gans af). Al deze 
ganzen hebben echter gemeen dat ze 
een oranje snavel hebben. Hun veren-

kleed is bruin en hun achterwerk wit. 
Overigens zijn het niet alleen onze 
broedvogels die je hier ‘s winters 
ziet. Er komen, getuige de ringen aan 
poten of nek, ook overwinteraars uit 
Scandinavië hiernaartoe.

Een soort die hier alleen ‘s winters zit 
(op een enkele blijver na) is de kol-
gans. Deze is gemiddeld wat kleiner 
dan de grauwe gans. Hij is onmiddel-
lijk te herkennen aan de witte bles bo-
ven de roze snavel. Volwassen dieren 
hebben bovendien zwarte banden 
op borst en buik. Jonge dieren heb-
ben noch een witte bles, noch zwarte 
banden, waardoor ze erg op grauwe 
ganzen lijken. Hun snavel is echter 
roze. Bovendien blijft bij ganzen de 
familieband tot het voorjaar in stand, 
zodat je die moeilijk herkenbare jon-
ge vogels altijd in gezelschap van hun 
makkelijk te herkennen ouders ziet.

De derde soort is de rietgans. In feite 
gaat het daarbij om twee soorten: de 
taiga- en de toendrarietgans. Op Texel 
komt vrijwel alleen de laatste voor. 
Rietganzen lijken het meest op grau-
we ganzen, maar zijn wat donkerder, 
vooral aan de hals, en bovendien wat 
slanker. Ze hebben een donkerdere 

snavel met een kleine oranje vlek en 
oranje poten (grauwe hebben roze 
poten). De toendrarietgans heeft een 
vrij korte snavel met een kleine vlek, 
de taiga een lange snavel met een 
grote oranje vlek. Naast deze twee 
rietganzen heb je ook nog de kleine 
rietgans, maar deze is op Texel zeld-
zaam. Behalve dat deze vogels kleiner 
zijn, hebben ze een opvallende blauw-
grijze zweem op hun vleugels en geen 
oranje poten, maar roze.

Tot zover de ganzen van het geslacht 
Ancer, de grauwe ganzen.

De rotgans behoort tot een andere 
groep ganzen: het geslacht Branta, 
waartoe ook de Canadese gans, de 
brandgans en de roodhalsgans be-
horen. Op Texel is de rotgans een 
bekende overwinteraar, die hier eind 
september, begin oktober aankomt 
en pas eind mei weer vertrekt. Dat wil 
zeggen, een deel blijft hier die hele 
periode, een ander deel trekt verder 
en komt in het voorjaar weer terug 
in het Nederlandse Waddengebied. 
De rotgans is makkelijk te herkennen 
aan de zwarte kop en nek, met een 
klein wit bandje in de hals. De rug 
is grijs met zwart en de buik is grijs-
zwart. Snavel en poten zijn zwart. Ik 
beschrijf nu de zwartbuikrotgans, die 
we hier hebben. Er is ook een wit-
buikrotgans, die in Groenland en op 
Spitsbergen broedt en voornamelijk 
in Denemarken en Engeland over-
wintert, en een zwarte rotgans die in 
het noorden van Siberië en Amerika 
broedt en hier zeldzaam is. De namen 
geven al aan wat het verschil is.
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Een soort die wel regelmatig op Texel 
wordt gezien, maar niet talrijk is, is 
de brandgans. In het Duits heet deze 
Weisswangengans en inderdaad, deze 
gans heeft witte wangen. Daarnaast 
heeft hij een zwarte hals en borst. 
Onmiskenbaar dus. Bovendien is hij van 
onderen lichtgrijs, haast wit. Hij is iets 
groter dan de rotgans. Brandganzen 
broeden tegenwoordig in klein aantal 
op Texel; een plaats waar je ze meest-
al kunt zien is bij de vogelkijkhut aan 
het Ottersaat bij Dijkzicht. Een soort 
die het voor de wind gaat. Ook in 
Zweden broedt hij in snel toenemen-
de aantallen. Daar broeden ook veel 
Canadese ganzen, een oorspronkelijk 
Noord-Amerikaanse soort die zich in-
middels ook in Nederland gevestigd 
heeft; in de Wormer bij Purmerend 
zit vaak een grote groep van deze gro-
te ganzensoort. Oppervlakkig lijken 

Canadeze ganzen wel wat op brand-
ganzen, maar ze zijn een stuk groter 
en hebben een meer bruingrijs veren-
kleed. Bovendien hebben ze wel een 
zwarte hals, maar geen zwarte borst 
zoals de brandgans. Zo af en toe ko-
men er ook op Texel Canadese ganzen, 
naar aangenomen wordt trekvogels 
uit Scandinavië.

Tenslotte is er nog de nijlgans, een 
soort die eigenlijk niet tot de ganzen 

behoort, maar nauwer verwant is met 
de bergeend. Nijlganzen zijn in de ja-
ren zeventig in de buurt van Den Haag 
en elders losgelaten en hebben zich 
stormachtig verspreid over ons land, 
ondanks het feit dat ze als ‘exoot’ niet 
beschermd zijn. Nijlganzen zijn bruin, 
hebben een typische donkere oogvlek 
en grote witte vlekken op hun vleu-
gels.

Een goed gebied om ganzen te zien 
is de polder Waalenburg. Rietganzen 
verblijven voornamelijk in Eierland, 
vaak in het gebied tussen de Ruigendijk 
en de Muyweg en ten noorden van 
De Cocksdorp. Rotganzen zitten voor-
namelijk langs de oostkust van het ei-
land, in de omgeving van Oosterend, 
in de Eendracht en bij de Hoge Berg.

Andri Binsbergen

Diners in De Buureton
Het Buureton Diner van Texels Welzijn betekent iedere maand weer een 
gezellige gezamenlijke maaltijd, met een culinair tintje. Schuif lekker aan!

- dinsdag 19 april: bami met atjar, ei en kroepoek / toetje
- dinsdag 17 mei: het aanschuifdiner met twee soorten ovenschotels  
(Hollandse schotel met aardappelpuree, prei en gehakt en een ovenschotel 
met broccoli, aardappelschijfjes, kaas en tomaat) / toetje

De Buureton Diners beginnen om 17.30 uur.  Deelname: € 12,50, inclusief 
koffie en thee. Iedereen is welkom, maar geef je wel even op, uiterlijk in de 
week vóór het diner.
(tel. 312696 of mail welzijn@texelswelzijn.nl)

Joop Kramer stuurde ons een bericht naar aanleiding 
van het stuk over de Jeu de Boules Club Den Burg, in de 
Leef-Tijd 2021 nummer 5. De vereniging van Den Burg 
deed daarin een oproep voor nieuwe leden. Joop merkte 
terecht op, dat er op Texel méér Jeu de Boules vereni-
gingen zijn en dat ze allemaal met hetzelfde probleem 
kampen. Joop is zelf lid van de club van Oosterend. Ook 
in de Waal ligt een baan. Jeu de Boules is een sport die, 
op Texel, hoofdzakelijk door ouderen wordt bedreven. 

Het aantal van de ouderen op Texel zal de komende jaren 
stijgen. Bewegen en buiten zijn is voor die leeftijdsgroep 
zeer belangrijk en dat gaat het beste in verenigingsver-
band. Te hopen is, dat alle Jeu de 
Boules verenigingen op Texel dat 
zullen merken in de toename 
van hun ledenaantallen.                         
 
Peter Bakker

Jeu de Boules
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Wat is het verschil tussen emancipatie en feminisme

Emancipatie is het streven van ach-
tergestelde groepen naar gelijkbe-
rechtiging, b.v. katholieke vrouwen, 
homoseksuelen. Het tijdschrift “Op-
zij” zegt man-vrouwverhoudingen, 
gelijke rechten aan homo’s,
Maori’ s, Joden, ouderen enz. Ook 
gelijkstelling van rassen en groepen.

Feminisme staat voor zowel een po-
litieke- en sociale beweging, als voor 
een wereldbeschouwing. Feminisme 
is minder zakelijk dan emancipatie. 
Het gaat meer om een levenshou-
ding; een actieve poging om een 
stempel te drukken op het streven 
en strijden voor gelijke rechten en 
mogelijkheden voor de vrouw, zoals 
die gelden voor de man. Een feminis-
te wil gelijke rechten krijgen. Recht 
op scholing en betaalde arbeid, zoals 
de man. Zij gingen op de barricade!! 
Aletta Jacobs was voorvechtster voor 
het vrouwenkiesrecht. De eerste golf 
brak aan in 1850 – 1919. 

Andere voorvechters waren: 
Hermanna Molkenboer-Trip, (1851 
– 1911). Zij was een freule van arme 
adel en had een karig bezit van 800 
gulden en haar man was een gewo-
ne burger. Hij had een groot bezit 
van 180.000 gulden en was directeur 
van een goed bedrijf met 100 arbei-
ders, hij overleed op jonge leeftijd. 
Er waren 4 kinderen ; zijn vrouw is 
het bedrijf gaan leiden op een zeer 
sociale manier (geen uitbuiting).
Medestrijdsters zijn: Wilhelmina 
Drucker en Dora Haver, Betsy Perk, 
Marie Boissevain Pijnappel, Cathari-

na Tussenbroek was in Nederland de 
tweede vrouwelijke arts gynaecolo-
gie en Emmy Belinfante.

Aletta was de eerste huisarts in 
Nederland, geboren in februari 
1854.
Haar ouders waren Joods. Pa was 
huisarts in Sappermeer en ma zorg-
de voor het grote gezin van 11 kin-
deren. Het was geen rijk gezin. Alet-
ta wilde ook arts worden, maar dat 
mocht niet. Zij ging een cursus apo-
theker volgen en op haar 15e werd 
zij leerling-apotheker. Zij zette door 
en was het eerste meisje, dat naar 
de HBS ging en daar vreselijk werd 
gepest en getreiterd door de jon-
gens. Studeren aan een universiteit 
mocht ook nog niet. Zij heeft minis-
ter Thorbecke persoonlijk een brief 
geschreven met het verzoek om toe-
stemming te krijgen voor toelating 
tot een universiteit. Resultaat was 
dat zij een jaar op proef mocht stu-
deren in Groningen. In 1878 was ze 
arts en 1879 werd ze doctor in de 
medicijnen.
Ze vestigde zich in Amsterdam aan 
de Herengracht en in de Jordaan gaf 
ze gratis consulten. Zij onderzocht, 
via wetenschappelijke studies, een 
voorbehoedsmiddel. Dat was het 
“pessarium”. In de Jordaan waren er 
namelijk veel zieke- en zwakke vrou-
wen, die veel kinderen kregen en zij 
wilde de vrouwen hiervoor behoe-
den. 

In 1882 laat zij zich plaatsen op de 
kieslijst, maar wordt geweigerd.
In 1894 is er een landelijke vereniging 
voor Vrouwenkiesrecht Zij wordt 
presidente van de VVK, voor samen-
werking en bundeling van kracht van 
vrouwen uit het hele land. 
4 mei 1913 was er veel protest.
Zij heeft veel weerstand ondervon-
den, maar werd wel gesteund door 
een aantal vrienden. Carel Victor 
Gerritsen steunde en bewonderde 
haar. De vriendschap groeide uit tot 
liefde en hun vrije huwelijk hebben 
zij uiteindelijk omgezet in een burger 

huwelijk.
Zij hadden beiden wel bezwaar te-
gen de belofte van “gehoorzaam-
heid”, die de vrouw aan de man 
moest afleggen. Zij hadden een kin-
derwens en kregen een zoon, die na 
één dag is overleden.
Na de dood van haar geliefde in 
1905 had Aletta moeite om zich aan 
haar idealen te wijden.
De strijd voor het vrouwenkiesrecht 
heeft haar weer bij het leven getrok-
ken.

1911 -1912 maakte Aletta een we-
reldreis voor het vrouwenkiesrecht, 
seksuele voorlichting en bijdrage 
aan de wereldvrede. Men ging in 
Nederland beseffen hoe bijzonder 
zij was. In 1919, net na de eerste 
wereldoorlog kregen de vrouwen 
eindelijk hun kiesrecht. 10 augustus 
1929 overleed Aletta in de leeftijd 
van 75 jaar.

Hoe is men eigenlijk aan het woord 
feminisme gekomen?
Het woord komt uit het Frans, af-
geleid van het Latijnse “femina” 
(vrouw). Het woord feminist is 
voor het eerst gebruikt in 1872 in 
een brief van de Nederlandse pio-
nier Mina Kruseman aan de Franse 
schrijver “Dumas”.
Zij hebben met anderen ervoor ge-
zorgd, dat vrouwen geen tweede-
hands burgers meer waren, maar 
werden gezien als een mens.

Nog enkele vrouwen, die hebben 
gestreden: 
Hennie de Swaan-Roos (een Dolle 
Mina),
Joke Kool – Smit, feministe weten-
schappelijk arbeid en werkende 
moeder.
Jeanne Merkus.

Ik heb veel bewondering voor al die 
vrouwen, die zo vooruitstrevend 
hun doel hebben nagestreefd en 
veel bereikt hebben.

Riny Wielinga
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Wie heeft, zal nog meer krijgen
Eén van de meest controversiële 
uitspraken van Jezus vinden we in 
het Evangelie van Marcus: Want wie 
heeft, zal nog meer krijgen. Maar 
wie niets heeft, zal zelfs het laatste 
ontnomen worden (Mc. 4,25). Deze 
woorden zijn ook te vinden in de 
Evangelies van Mattheus en Lucas 
(Mt. 13,12; Lc. 8,18). 

Het feit dat deze woorden in drie 
evangelies te vinden zijn, is altijd be-
schouwd als een teken, dat dit een 
echt woord van Jezus kan zijn ge-
weest. Tegelijk staan deze woorden 
haaks op de vele uitspraken van Je-
zus over opkomen voor de armen, en 
zijn scherpe kritiek op de rijken. Zie 
bijvoorbeeld de parabel over de rijke 
en de arme Lazarus (Lc. 16,19-31) of 
de parabel over de werkers van het 
elfde uur (Mt. 20,1-16). Maar hoe 
moeten we dan die vreemde woor-
den in het Evangelie van Marcus 
duiden? Door de geschiedenis heen 
zijn ze talloze malen aangehaald om 
de positie van de rijken te verdedi-
gen. Zo verwees Karl Marx naar deze 
woorden waarin hij bewezen zag, 
dat het proletariaat, de arme arbei-
ders van zijn tijd, met instemming 
van de kerk werd uitgebuit door het 
kapitaal. Eveneens door de geschie-
denis heen hebben talloze geleerden 
zich het hoofd gebroken over wat Je-
zus toch met deze woorden bedoeld 
moet hebben. Ze zijn er nooit uitge-
komen. Het was en bleef een harde 
uitspraak, die strijdig was met de 
kernboodschap van de evangelies. 

In 1945 vonden twee boeren op een 
oud kerkhof nabij Nag Hammadi, 

een woestijndorp in Opper-Egyp-
te, een kruik met een groot aantal 
onbekende, vooral gnostische ge-
schriften uit de eerste eeuwen van 
het christendom. Heel bijzonder, 
omdat tot die tijd nauwelijks com-
plete teksten uit die eerste eeuwen 
bekend waren. Tussen deze teksten 
was ook het Evangelie van Thomas 
aanwezig. Het was wel bekend dat 
zo’n evangelie bestaan heeft, maar 
behalve wat losse uitspraken was 
de tekst verloren gegaan. Tot het 
compleet teruggevonden werd bij 
Nag Hammadi. Het Evangelie van 
Thomas bleek een verzameling van 
114 korte teksten met uitspraken en 
daden van Jezus te zijn. De Utrecht-
se hoogleraar in de geschiedenis 
van het vroege christendom, Gilles 
Quispel, was één van de eerste ge-
leerden die toegang kreeg tot dit 
evangelie. In 1958 publiceerde hij 
een Nederlandse vertaling met uit-
voerig commentaar. In het Evangelie 
van Thomas vinden we in logos 41 
(logos betekent woord) de beruch-
te uitspraak uit het Evangelie van 
Marcus terug, vrijwel letterlijk, maar 
met één klein verschil. In logos 41 
staat: Jezus zegt: Wie heeft in zijn 
hand, hem zal gegeven worden, en 
wie niet heeft, zelfs het weinige dat 
hij heeft, zal hem ontnomen wor-
den. De toevoeging in de tekst ‘in 
zijn hand’ leidt tot een veel logi-
scher verklaring van de uitspraak, 
zoals geciteerd bij Marcus. Wie altijd 
iets in zijn hand heeft om te geven 
aan een ander, zal beloond worden, 
maar wie zich vastklampt aan zijn 
bezit en niet wil delen, die zal alles 
verliezen. Dat is dus precies het te-

genovergestelde van wat men altijd 
gedacht heeft. In het boek Hande-
lingen wijst de apostel Paulus, ver-
wijzend naar Jezus, precies op deze 
verklaring wanneer hij zegt: Geven 
maakt gelukkiger dan ontvangen, 
of, in de oudere meer bekende ver-
taling: Het is zaliger te geven dan te 
ontvangen (Hand. 20,35).
 
De vraag is nu of de toevoeging ‘in 
zijn hand’ oorspronkelijk was, of la-
ter is toegevoegd. De wetenschap 
gaat er in het algemeen vanuit, dat 
de tekst van het Evangelie van Tho-
mas is samengesteld vóór 140 na 
Chr., maar dat het uitspraken bevat 
die veel ouder zijn. Een meer precie-
ze datering is niet mogelijk. Feit is, 
dat er na de dood van Jezus talloze 
woorden, uitspraken en verhalen 
van en over hem rond gingen. Zij 
werden opgeschreven en overge-
schreven en in andere talen omge-
zet. Zo zijn oorspronkelijk Griekse 
teksten in een koptische vertaling 
terecht gekomen in Egypte. Bij dit 
overschrijven en vertalen kunnen 
gemakkelijk woorden verloren zijn 
gegaan, of andersom, ter verdui-
delijking zijn toegevoegd. Tenzij er 
meer bewijzen komen, blijft het on-
zeker of we hier te maken hebben 
met een oorspronkelijk woord, een 
schrijffout, of een verduidelijking. 
Maar, wat het ook is, de in het Evan-
gelie van Thomas teruggevonden 
uitspraak biedt een nieuwe inter-
pretatie van een lastige tekst die 
veel beter past bij de verkondiging 
van Jezus. 

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

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

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

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

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

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

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

NEELTJE?

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

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

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

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

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

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

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

NEELTJE?
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D’r wòs gien aardigheid meer òn, 
fond Aafie, òlle leuke dinge ware 
ferdweene of ginge niet deur en 
d’r kwam nag ’n berreg oorlog ach-
ter òn, dòt wòs zeker.
Só hing de vlag d’rbee doe Aaf bee 
Neeltje om ’n bakkie kwam. Se 
hòd wel effe bee Erik weest foor 
wòt lekkers bee de koffie, dòt nag 
wel, maar foor de rest fond ze d’r 
niks òn eigelijk,
Se wòs dus beetiêds bee Neeltje, 
die met de krònte puuzel bee de 
tafel zòt en bliêd opkeek doe Aafie 
binnen kwam stiefele. 
‘Séér biên Meike, froeg se, wònt je 
trekt zó met je póót?’
‘Nunnik ouwe, ik denk dòtter ’n 
stientje in mien skoen sit; ’k zel 
gliek d’rs effe kieke.’
‘Kom maar gauw zitte en doen de 
deur dicht wònt ik stook niet foor 
de buure. Ós wee vroeger de deur 
fon de kamer opestaan liete dan 
brulde ons vaar: “Ik wow dot je 
reet só véért ope sting.” 
Nou en dòn wist je niet hoe gauw 
je’m dicht trekke most.
Neeltje pakte de koppies die in ’t 
kleine koekepòntje op de iênpitter 
stinge op te wòrreme.
‘Goh mêns, dòt ik deer nag nooit 
òn dòcht heeuw, zó wòrrem je se 
beiegaar lekker op en bluuft je kof-
fie veul langer wòrrem. Skitterend 
Neel!’

Aaf trok d’r jòs uut en pakte de fer-
se butterkoek die se bee de Spòr 
kocht hòd. ’t Bróódplankie hòd se 
ok òl òrresteerd en sneed met ’t 
skurrepe messie fòn Neeltje wel 
zes rejale punte uut.
‘Wòt zel dòt lekker smake Aaf, 

maar eh……., hebben we dut on te 
danke?, froeg Neeltje.
‘Dòt zel ik je sèège. Dòt betekent 
dòt mien moeder Aaltje, op de 
kop òf dortig jaar leeje is overlede. 
Deer wil ik niet on fóórbee gaan en 
deerom trakteert dòt ouwe mên-
sie fòndaag. Proost!’

Je kon wel siên dòt Aaf ’t puur te 
pakke hòd. Zó lang òs se leefde 
kwame se elleke dag effe bee me-
kaar om ‘n klessie met ’n bakkie. 
Dòn bee de iên en dòn weer bee 
de aar. Maar ’t bleef niet òllien 
bee prate en teute. Nunnik! Òlle 
kienderkleertje hod Aaf d’r moe-
der maakt in de oorlog. Op ’t lest 
wòs er niks meer te krigge en wòt 
je op de textielbonne kon krigge 
wier ook ôldeur minder. Dus dòn 
zòtte de vrouwe ouwe klere uut 
mekaar te hale om deer dòn fóór 
de kienders pòssende kleertjes te 
naaien. Die meikes konne zó mee-
doen met ’n modeskouw. Prachtig 
liepe se d’r bee.
‘En dòn ok nag die stomme Poetin, 
brulde Aaf, ik ken die vent wel ver-
niêle.’
Neeltje pakte d’r hònd en hield die 
vòst en soênde d’r effe op. Trane 
glomme in Aaf d’r óge.
‘Laat maar effe gaan moppie, dòt 
lucht op. En laat die onnozele Rus 
maar effe bute beskouwing.’
Aaf keek Neeltje dankbaar an en 
foelde d’r eige ’n beetje oplucht. 
‘Ja hè, die stomme hufter snapt 
‘r na ôl die jare nag gien reet fòn. 
Iederîen die zoks prambeerd het, 
ging d’r kepot òn. En nou gaat die 
eigenwieze drôl sien eige tot god-
van-het-kouwe-water uutroepe of 
zoks. Sowe die stomme kirrels ’t 
nooit lere?’
‘Néé Aaf, die zelle-n-t nooit en te 
nimmer lere wònt se heeuwe gien 
tiêd om òn are mense te denke. 
Ze denke òlliên òn d’r eige en die 

kliere fòn mieljòrdèèrs heeuwe zó 
veul geld, dòt se de héle wereld 
wel seuve keer kópe kenne.’
Dus Poetin moet wel ’n beetje op 
sien póót speule aars verliest ie 
sien vriendjes!
Aaf was d’r stil fòn. 
Dòt hòd Neeltje mooi seit.
Se pakte ‘n zadekkie en snoot ‘r 
neus. Haalde ok ’n feegie langs d’r 
óóge en zei vòstberade: en nou òn 
de koffie, Proost!
Neeltje lachte dankbaar.
En zó kwamme se fònzellef oppe 
Twiede Wereld Oorlog terecht. 
Met eerst de Hollandse militairen 
in het SDAP gebouw en doe ok nag 
de moffe. Dòt ware trouwes aardi-
ge mònne, want se waren zó oud 
dòt se òllien nag goed genog ware 
om overôl wacht bee te lope.
D’r benne puur wòt fòn die oud-
jes weest die an Skil ’t bericht kre-
ge dòt de stòd weer see weunde 
hillegaar plòt gooit wòs deur de 
Amerikane.
Antje Kuijper, die met Jan Sieme 
trouwd wòs, fertelde mee wel d’rs 
dòt zo’n aardige gòst na huus sow 
gaan met verlof. “Oerlaup” riep ie 
doe. 
In de winkel krigt ie ok sien post 
wònt Boon kwam ok net laans. 
Günther gaat effe achter diek om 
in òlle rust de brief te leze en niet 
veul later hore de mênse ’n skot. 
Günther dóód!!
Doe bleek dòt sien héle fermielje 
omkomme was bee ’n bombarde-
ment. 

Poetin heb deer nag gien weet fòn.
Hee wòs meskien ’t domme jonge-
tje fòn de klòs?
Vòst en zeker met z ón blote-kon-
te-gezichie;

Hee hòd toch gewoon effe kenne 
frage,
Neeltje?

Blote-konte-gezichie
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Het land werd al kaler toen we Tiszafüred in het och-
tendlicht achter ons lieten en verder fietsten, geen 
akkerbouw, geen fruitteelt. De laatste solitaire eiken-
bomen lieten we achter ons. Er was alleen nog een ein-
deloze gele grasvlakte. Hoog in de lucht draaiden twee 
roofvogels hun rondjes. De lucht trilde. We keken uit 
naar een paar bijzondere vogels die daar moesten voor-
komen: de renvogel en de grote trap, maar die hebben 
we niet gezien. Wel zagen we er lamsoor bloeien, wat 
fletser dan het onze in de Slufter en op een hogere sten-
gel, maar met hetzelfde blad. Van een bioloog van het 
NIOZ hoorden we, dat het water van de Tisza een klein 
percentage zout bevat en dat de vlakte van de poesta 
vroeger vaak overstroomde. Nu zit er een stuw in de 
rivier en wordt het water gebruikt voor bevloeiing, 
vandaar de vruchtbare streek die we in het westen zijn 
doorgefietst. Er zit in de hele poesta nu nog een klein 
beetje zout in de bodem, net genoeg voor het lamsoor. 
De hele vlakte was leeg, geel en gortdroog, maar her en 
der zagen we de voor de poesta karakteristieke water-
putten met een hele lange boomstaak. Naarmate we 
Hortobágy naderden, het plaatsje midden in de vlakte, 
waarnaar het omringende Nationaal Park is genoemd, 
doken er hier en daar schaapskuddes op en ook kud-
des van die typische vaalwitte koeien. Over een brug 
met negen bogen reden we Hortobágy binnen. Het is 
een toeristenoord geworden. Toen we er aankwamen, 
zagen we nog net het laatste nummer van een ruiter-
show. Mannen staande op twee paarden en een span 
van vier mennend, stunts die je anders alleen in het 
circus ziet. Maar de poesta heeft zijn eigen paardenras 
en kinderen lijken daar wel op de rug van een paard ge-
boren te worden. Alles in zo’n show straalt het grootste 
gemak en veel plezier uit. De markt is niet anders dan 
die van ons, met veel van de laatste outdoor-kleding, 
universiteitsshirts en schattige printjes, alles voor een 
‘outletprijs’. We zijn maar snel wat gaan drinken in de 

plaatselijke kroeg. Die bleek een replica van de authen-
tieke herberg te zijn, maar helemaal nieuw opgetrok-
ken voor het laven van de toeristen. De bediening was 
vriendelijk en snel en we besloten daar, na het opzetten 
van de tenten, naar terug te gaan voor het avondeten. 
Maar ’s avonds was er duidelijk een andere ploeg: de 
soep kwam, zoals we al eerder hadden meegemaakt, na 
het hoofdmaal. Er was een lepel te kort, daar moesten 
we eindeloos op wachten, want voor bestek was een 
speciaal persoon verantwoordelijk en die was er even 
niet. Bij het dessert – ik herinner me nog dat het een 
meringue was drijvend in vanillevla - kwam als mosterd 
na de maaltijd eindelijk de wijn. Dat was Hongarije. Be-
stel, als u daar komt, één gerecht; dan gaat het waar-
schijnlijk goed. Dertien jaar later doorkruisten we het 
land nog eens; aan de bediening was in de tussentijd 
niets veranderd.
Met reizen is het als met het lezen van een roman; je 
verdwijnt uit je eigen wereld in een andere-, met een 
andere omgeving, andere mensen, andere normen en 
waarden en het geheel ondergedompeld in een andere 
kleur.

Verder ging het naar Debrecen, de tweede stad van 
Hongarije. Het is vanaf Hortobágy een kaarsrechte weg. 
Debrecen is een saaie stad met veel Sovjet flatgebou-
wen en in het centrum een bouwstijl, die stamt uit het 
eind van de 19e en het begin van de 20e eeuw. Maar de 
Grote Kerk aan het eind van de lange hoofdstraat van 
de stad en met ervóór een plein waaraan de mooiste 
huizen van de stad te vinden zijn, is imposant. Dat mag 
ook wel; Debrecen is het centrum van de reformatie 
in het overigens katholieke Hongarije. Het in 1538 ge-
stichte Reformatorisch college is na fusies met andere 
hogescholen uitgegroeid tot een heuse universiteit. Een 
kerk nodigt ons, behalve om er in te gaan, ook altijd uit 
er een rondje omheen te lopen. En tot onze grote ver-

Naar het oosten van Hongarije
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bazing vonden we achter de kerk een monument voor 
onze eigen Michiel de Ruyter. Wat heeft die nu met De-
brecen te maken gehad? In 1676 werd De Ruyter, die 
met zijn vloot op de Middellandse Zee lag, te hulp ge-
roepen om 26 Hongaarse dominees, geloofsgenoten, te 
bevrijden. Die waren, omdat zij hadden geweigerd zich 
tot het katholicisme te bekeren, gevangengenomen en 
moesten zich als galeislaaf afbeulen op een schip van 
de Spaanse koning. Er kwam geen zeeslag aan te pas; na 
diplomatiek overleg – Spanje was aan Holland wat ver-
plicht, omdat de landen samen streden tegen de Fran-
sen - werden ze in de haven van Napels aan De Ruyter 
overgedragen.
Verder ging het naar de grens van het drielandenpunt 
Hongarije, Oekraïne en Slowakije. Het was daar niet om 
vrolijk van te worden. Het ijzeren gordijn was al verle-
den tijd, maar de naweeën daarvan waren ter plekke 
nog goed zichtbaar en voelbaar. Onze jongens, eerst 
nog nieuwsgierig naar die buurlanden, waren zo onder 
de indruk van het militair vertoon rond de grensover-
gang, dat ze eerder dan wijzelf de fietsen hadden ge-
keerd. “Laten we eerst maar wat gaan eten; ik heb hon-
ger”, hoorde ik er één zeggen. Twee kilometer terug lag 
het dorp Záhony met een leuk terras. Daar streken we 
neer voor een echte Hongaarse goulash. De serveerster 

bracht ons haar eigen specialiteit. We hebben ervan 
gesmuld. Later zocht ik in een Hongaars-Duits woorden-
boek op wat we gegeten hadden. Het bleek een meng-
sel te zijn van rundvlees met ingewanden. Zou ik, als ik 
dat geweten had, nooit gekozen hebben. Maar goed, 
dat er verrassingen bestaan. Buiten het dorp stond 
een silo, zo één van golfplaten, die was beschilderd als 
een Coca Colaflesje. Tot in de verste uithoeken wordt 
dat product gepromoot. Iemand had erop gekladderd: 
“Fuck the Yanks”. Gelukkig; het kan te gek ook.
We kruisten weer de Tisza om langs de noordgrens 
door het Bükkgebergte te trekken. Daar zagen we in de 
openlucht nog hoe kalk wordt gebrand en houtskool. 
Dikwijls was dat het werk voor zigeuners. In het Bükk-
gebergte vind je nog veel grotten, die hier en daar nog 
bewoond worden. Eger is het centrum voor wijnbouw, 
waar de dieprode wijn ‘stierenbloed’ vandaan komt en 
waar het in het centrum van het oude barokstadje op 
een zomeravond heerlijk toeven is. ‘Stierenbloed’ komt 
voor in bijbelse- en diverse mythologische verhalen, 
maar in de ruïne van de oude burcht van Eger vertel-
de men ons daarover weer een ander verhaal. Toen 
de Turken in 1552 probeerden de burcht te veroveren, 
die door de inwoners van het stadje effectief werd ver-
dedigd, deed het gerucht de ronde, dat de Hongaren 
als toverdrank stierenbloed gebruikten, wat hen on-
overwinnelijk maakte. Dat wilden de Turken natuurlijk 
ook wel eens proberen. Er werden vaten aangeslagen 
en het spul smaakte de aanvallers opperbest, maar in 
plaats van onoverwinnelijk, raakten de brave moslims, 
die geen alcohol gewend waren, door de wijn beneveld, 
leden zware verliezen en moesten tenslotte de aftocht 
blazen. Egri Bikavér, inderdaad een smakelijke drankje, 
goed te onthouden.
Verrassingen en regelmatig ervaringen, die laten zien, 
dat onze maatstaven niet de maat van alle dingen zijn. 
Dát is waarom ik op vakantie ga.
Maar gelukkig is het motief voor iedereen anders.

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

CENTRALE VERWARMING

LUCHTBEHANDELING

VENTILATIE

AIRCONDITIONING

DUURZAME ENERGIE

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

www.dereuzeaardbei.nl
Schorrenweg 32a  Oostererend

7 dagen per week geopend van 9.00 - 21.00 uur

van Kralingen
tandprotheticus

Voor uw kunstgebit en 
klikgebit met zorg, 

kennis en aandacht voor 
uw persoonlijke wensen 

aangemeten door uw specialist 

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

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

Op vertoon van uw ledenpas ontvangt u

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

Xsensible, Item M6, Sockwell en Superfeet

www.mantjestore.nl

Waalderstraat 6
1791 EC Den Burg

www.bosmaslapen.nl
info@bosmaslapen.nl

Tel 712 464 

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

Gerookte, gebakken en verse vis

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

Café-restaurant

‘De Slufter’
Hét adres voor een heerlijk kopje koffie 

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

www.caferestaurantdeslufter.nl

Weverstraat 55, tel. 312692

HEEMSKERCKSTRAAT 50 OUDESCHILD | WWW.RAB.NL

KLASSIEKE 

KEUKEN

DESA

Nu slechts

4795.00
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Texels Welzijn organiseert, onder-
steunt en huisvest het hele jaar 
door in De Buureton activiteiten 
gericht op ontmoeting en ont-
spanning. Sinds de versoepeling 
begin dit jaar zijn alle activiteiten 
weer gestart:

MAANDAG
Biljartcompetitie
Competitie in spelsoort Libre.
13.00 - 17.00 uur
Mondharmonica
Mondharmonica-therapie, ge-
schikt voor mensen met longpro-
blemen.
14.15 - 15.30 uur
Line-dance
Dansen in een rij op countryuziek.
19.30 - 22.00 uur
Schaakclub En Passant
De schakers spelen een interne 
competitie.
Vanaf 19.30 uur

DINSDAG
Koersbal
Een gezellig en verrassend bin-
nen-balspel dat lijkt op Jeu-de-
Boules.
14.00 - 16.00 uur
Musio, muziekgroep voor ouderen
Musiceren met diverse instru-
menten: o.a. blokfluit, dwarsfluit, 
gitaar.
14.00 - 16.00 uur

WOENSDAG
Biljartcompetitie
Competitie in spelsoort Libre.
09.30 - 12.30 uur 

Gym op de stoel
Beweegprogramma 50+ door 
Sportstichting Texel.
11.00 - 11.45 uur 
Bridge
Een kaartspel, gespeeld door vier 
spelers verdeeld over twee teams.
Bridge wordt gespeeld met 4 spe-
lers, waarvan er in paren 2 tegen 2 
wordt gespeeld
13.30 - 17.00 uur 
De Duunpiepers
Een zangkoor voor mensen met 
COPD, hyperventilatie, astma of 
hartklachten.
13.30 - 16.00 uur
Line-dance
Dansen in een rij op countrymu-
ziek.
19.30 - 22.00 uur

DONDERDAG
Klaverjassen
Er wordt met een wisselende 
maat gekaart, je kunt dus ook 
alleen komen.
13.30 - 17.00 uur  
Stijldansen
Engelse wals, tango, quickstep en 
rumba. Deelname per paar.
19.00 - 21.00 uur

VRIJDAG
Sjoelen
Het welbekende Hollandse gezel-
schapsspel in clubverband.
13.30 - 16.00 uur
Biljartcompetitie
Competitie in spelsoort Libre.
13.00 - 17.00 uur
Biljarten: buiten de competitie 
om, is dagelijks recreatief biljarten 
mogelijk (ma. t/m vrij. van 08.30 - 
17.00 uur).

2X PER MAAND
Wereldvrouwen  
Gezellige bijeenkomst voor ont-
moeting en activiteiten.
Elke donderdag in de oneven 
weken.
10.00 - 11.30 uur

Postzegelclub  
Voor alle verzamelaars, om onder-
ling postzegels te ruilen.
Elke 2e donderdag van de maand.
19.00 - 21.00 uur

1X PER MAAND
Buureton Diner
Een gezamenlijk diner waarvoor 
iedereen zich kan aanmelden.
Elke 3e dinsdag van de maand.
17.30 - 19.30 uur
Alzheimercafé
Trefpunt voor mensen met de-
mentie, partners, familieleden en 
vrienden.
Elke laatste dinsdag van de maand.
19.00 - 22.00 uur

Heb je interesse is één van de acti-
viteiten? Neem gerust contact met 
ons op. Ook als je een idee hebt 
voor een nieuwe activiteit. Texels 
Welzijn, tel. 0222-312696.

Activiteiten in De Buureton
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Distributie

Cobie Daalder (telefoon 312696) en Truus Zoetelief

Advertenties
Mediabureau Langeveld & de Rooy met medewerking 
van Tom Steenvoorden (telefoon 06-13883065)

Websites
www.texelswelzijn.nl
www.seniorenverenigingtexel.nl

Leef-Tijd is een uitgave van
Mediabureau Langeveld & de Rooy in samenwerking 
met Texels Welzijn en Seniorenvereniging Texel.

Oplage: 2.500 stuks; verschijnt 6 maal per jaar.

Inzenden van kopij voor de volgende Leef-Tijd graag 
voor woensdag 20 april 2022 naar
leeftijd.texelswelzijn@seniorenverenigingtexel.nl

Redactie en eindredactie

Peter Bakker, Cobie Daalder, Kees Dekkers, Henk Snijders, 
Guusje Witte, Rob en Marianne Dapper, Gooitzen Kedde.

Met medewerking van:
Familie Binsbergen, Margreet Berndsen, Simon Dros, Hen-
nie Huisman, Paula Brouwer, Nelleke Scheur, Els Huisman, 
Marianne Witte, Riny Wielinga, Tanja Klaassen en ‘Neeltje’.

Foto voorpagina + fotobewerking
Peter Ampt

Tekstcorrectie
Lina Bruijn en Marianne Dapper

Puzzel
Annie van der Heide

Vormgeving en opmaak
Langeveld & de Rooy

Colofon
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Carla Bakker

cebakkertexel@gmail.com
0222 - 314900

A D M I N I S T R A T I E S E R V I C E
Voor al uw vragen over toeslagen, aangiften en

inkomstenbelasting
mail of bel

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

www.vanderlindefietsen.nl

RUIM ASSORTIMENT ELEKTRISCHE FIETSEN!

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

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

Bij inlevering van
deze advertentie 
15% korting

C O M P L E T E 
W O O N I N R I C H T I N G

Parkstraat 3, Den Burg
0222 312 246

firma@oosterhofwonen.nl, 
www.osterhofwonen.nl
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Leden van Seniorenvereniging Texel krijgen op vertoon van hun ledenpas* 
korting bij de volgende bedrijven: 

• Oosterhof Wonen in Den Burg geeft op alle artikelen 5% korting. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vaste courtage wordt dan € 3.999,-, incl. BTW. 

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

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

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

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

(Tel. 06-13883065 of mail naar tomenanstexel@gmail.com)
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Van de puzzel uit Leef-Tijd 2022-1 ontvingen we ruim 80 inzendingen. Na het wegstrepen van de opgegeven 
woorden bleef ‘Typisch Texels’ als oplossing over. 

Marijke Stark uit Oosterend is de winnaar van de cadeaubon van Bosma Slapen en meer - Den Burg.
De extra prijs, een Tessels weerplankje, is gewonnen door mevrouw Bakker-Smit uit Den Burg.
Het weerplankje is beschikbaar gesteld door Annie van der Heide en John Bruggeling.
De prijzen kunnen 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 57 letters over waarmee u een woord kunt vormen.
Deze oplossing mailt u voor maandag 18 april 2022 naar welzijn@texelswelzijn.nl of u stuurt hem per post naar: 
Texels Welzijn, Beatrixlaan 43, 1791 GA Den Burg.

Doe uw best, want we hebben weer een leuke prijs: een cadeaubon t.w.v. € 30,00 van De Oude Vismarkt in 
Oudeschild.

Heel veel succes

ZEEGROEN - BERGGROEN - BRONSGROEN - MOSGROEN - DOFGROEN - FLESGROEN 
GIFGROEN - HARSGROEN - JADEGROEN - LEIGROEN - OUDGROEN - SMARAGDGROEN 

VAALGROEN - ZACHTGROEN

Z A C H T G R O E N H N B

E E V A A L G R O E N E R

E D O F G R O E N O T O O

G I S B L A S S T R I R N

R G O E M F E G E G N G S

O H E R L L E L R S E I G

E U K G E E P U Z O Z E R

N E L G T S E M A M E L O

S M A R A G D G R O E N E

K E N O M R E T A L L E N

K L E E U O U D G R O E N

R E N N N E O R G E D A J

G R O E N N E O R G F I G
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Leef-Tijd wordt u gratis aangeboden 
   

 
 
 

SENIORENVERENIGING 
TEXEL 

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

LYDIA BLOK, VOORZITTER 
Vloedlijn 46, 1791 HK Den Burg. Tel. 06-18347334 
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. 0222-312320  
ANK VAN PUTTEN, VICESECRETARIS  
Vaargeul 26, 1791 HB Burg. Tel. 0222-313990  
MARIJKE OTTEN, ALGEMEEN BESTUURSLID  
Epelaan 42, 1796 AT De Koog. Tel. 0222-327010 
Wmo/Zorg/Welzijn, Belasting, koopkracht bijz. bijstand 
GUUSJE WITTE, ALGEMEEN BESTUURSLID  
Molenstraat 20, 1791 DL Den Burg. Tel. 0222-314171  
Reizen, Verkeer en Vervoer, redactielid Leef-Tijd 
MARIAN ZEGERS, ALGEMEEN BESTUURSLID  
Verzetstraat 26, 1791 DS Den Burg. Tel 0222-313561  
Lief en leed 
 
 

LEDENADMINISTRATIE:  
Jan Meijer, telefoon 06-46025143,  
e-mail jan.meijer.jan@gmail.com  

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

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

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

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

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

 
Heeft u vragen over welzijn en maatschappelijke ondersteu-
ning, of heeft u ideeën over activiteiten die de leefbaarheid in 
uw eigen dorp kunnen ondersteunen? 
Neem dan contact op met Texels Welzijn:  
telefoon 0222-312696 / mail naar welzijn@texelswelzijn.nl 
Of loop even binnen bij ons:  
De Buureton, Beatrixlaan 43 Den Burg. 
 
 
Natuurlijk bent u ook van harte welkom bij het wekelijks in-
loopspreekuur van de dorpswerker in uw dorp: 
Eierlandsche Huis dinsdag  10.30 tot 11.30 uur 
De Waldhoorn dinsdag 10.30 tot 11.30 uur 
De Hof woensdag 10.00 tot 11.00 uur  
De Wielewaal woensdag 10.30 tot 11.30 uur 
’t Skiltje woensdag 13.30 tot 14.30 uur  
De Bijenkorf donderdag 09.30 tot 10.30 uur 
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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 fi nanciële bijdrage aanvragen voor een maatschappelijk Texels project? 
Download het aanvraagformulier op onze website www.sameneentexel.nl

Stichting Samen één Texel

@ info@sameneentexel.nl

I  www.sameneentexel.nl

B  NL10 RABO 0362 537 569

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

• Tafeltje Dekje

•  Busrondritten voor bewoners van 

het Verpleeghuis

• Hospice Texel

• Verbouwing van de Gollards

•  Texelgezinnen

• Kinderboerderij

• Voedselbank Texel

• Novalishoeve/Tante Jans
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