AAN- EN VERKOOP
ONROEREND GOED

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

N VERHUUR

Martin Trap - Joost Coutinho

TAXATIES EN ADVIEZEN

HUUR EN VERHUUR

Martin Trap - Joost Coutinho

Martin Trap - Joost Coutinho
Martin Trap - Joost Coutinho

Martin Trap - Joost Coutinho

S EN ADVIEZEN TAXATIES EN ADVIEZEN
Martin Trap - Joost Coutinho

Martin Trap - Joost Coutinho

Martin Trap - Joost Coutinho

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

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

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

Souvenirs, wooninspiratie & kleding

Koen van der Slikke & Hans van Es

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

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

e e n

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

m a n i e r !

“Verkoopplannen?
Bel gerust voor een vrijblijvende kennismaking”.

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

Bernhardlaan 182, Den Burg 0222-313 555
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Extra lang, extra handig
Op de groenteafdeling van de
Albert Heijn zoek ik ingrediënten
voor soep bij elkaar. Dan valt mijn
oog op een juichend aanbiedingsbord iets verderop: ‘Siliconen insmeerborstel met lange steel. Extra
handig.’
Wow, dat is net wat ik nodig heb!
Met de zomer in aantocht doemt
namelijk mijn jaarlijkse probleem op:
hoe smeer je als alleenstaande je rug
in met zonnebrandcrème?
Met wat armrekken kom ik een heel
eind, maar dat eind wordt ondanks
de dagelijkse gymoefeningen met het
ouder worden steeds korter. Altijd
blijft er tussen mijn schouderbladen
een flink stuk rug onbereikbaar en
dus on-ingesmeerd.
Uit gêne heb ik nooit aan andere
stramme singles gevraagd hoe zij dit
probleem oplossen. Durft niemand
dit taboe te doorbreken, is iedereen
leniger dan ik of laten ze ook stilletjes
hun rug verbranden?
Maar hoera voor de AH! Daar is nu
de ‘extra handige insmeerborstel met
lange steel’! Ik zie me al staan voor de
spiegel. Even wat zonnebrandcrème
op de siliconenborstel en dan hup,
met één zwierige beweging smeer ik
fluitend mijn hele rug in. Overal kan
ik bij met die handige lange steel.
Weg met de frustratie. Weg met het
verongelijkte gevoel dat je als alleenstaande oudere altijd overal alleen

voor staat. Met deze nieuwe borstel
kan ik ook op zonnebrandgebied
de zelfredzame single zijn. Eindelijk
denkt de middenstand met ons mee.
Dit attribuut gaat ongetwijfeld een
gat in de markt vullen!
Begerig spurt ik met mijn boodschappenwagentje naar de aanbieding.
Misschien koop ik er wel vier. Voor
al mijn alleenstaande vrienden één.
Ik zal ze verrassen met deze noviteit!
Bij het juiste schap aangekomen
slaat mijn euforische stemming
echter snel om in een teleurstelling.
Die handige lange insmeerborstel
blijkt niet voor je rug, maar voor de
barbecue te zijn…

Thuis zet ik meteen de soep op. Er is
niets zo troostend als soep. Terwijl
ik meditatief in de pan roer krijg ik
ineens een lumineuze ingeving. Snel
spoel ik de plastic pollepel af, ren
ermee naar de spiegel en ruk mijn
shirt uit. Ik smeer wat zonnebrandcrème op de bolle kant van de lepel.
Daarmee reik ik naar mijn rug.
Eureka!
Zou ik hier patent op kunnen aanvragen?
Marianne Witte

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

Verkoop foto voorblad Leef-Tijd
ten bate van Voedselbank

Laag inkomen? Vraag energietoeslag aan!

Als u een laag inkomen heeft, komt
u mogelijk in aanmerking voor een
eenmalige energietoeslag van uw
gemeente, die kan oplopen tot €
800. Maar deze moet u vaak wel zelf
aanvragen.
De energieprijzen stijgen hard,
dat merken we allemaal. De
Rijksoverheid verlaagt daarom per 1
juli het btw-tarief op gas en elektriciteit van 21 naar 9%. Iedereen profiteert hiervan. Mensen met een laag
inkomen kunnen daarnaast in aanmerking komen voor een eenmalige
toeslag van maximaal € 800.
Gemeenten bepalen zelf wat zij onder een ‘laag inkomen’ verstaan.
Daardoor kan het per gemeente
verschillen wie in aanmerking komt
voor de toeslag. Ook bepalen de gemeenten de hoogte van het bedrag;
dat is niet landelijk vastgelegd. Het
enige dat vastligt, is dat de toeslag
maximaal € 800 bedraagt.

Niet bekend
De gemeenten kennen de energietoeslag in elk geval toe aan inwoners
die vanuit de gemeente een uitkering
krijgen (bijvoorbeeld een bijstands-,
IOAW- of IOAZ-uitkering). Zij krijgen
het geld automatisch en hoeven dus
niet zelf in actie te komen.
Maar als uw inkomen niet bekend is
bij de gemeente, moet u de toeslag
zelf aanvragen. U kunt in aanmerking
komen als u bijvoorbeeld alleen een
AOW-uitkering heeft.
Belastingvrij
Wat belangrijk is om te weten is dat
de uitkering van de energietoeslag
belastingvrij is. Dat betekent dat
deze geen gevolgen heeft voor andere inkomensafhankelijke regelingen,
zoals de huurtoeslag.

merking komt voor energietoeslag.
Wel heeft de overheid een landelijke richtlijn gegeven. De richtlijn is
dat mensen met een inkomen tot
120% van het ‘sociaal minimum’ in
aanmerking komen voor de energietoeslag.
•	Voor gehuwden/ samenwonenden
is het sociaal minimum €1.724,99
en de landelijke richtlijn €2.070
bruto per per maand.
•	Voor alleenstaanden is het sociaal
minimum €1.250,19 en de landelijke richtlijn €1.501 bruto per
maand per maand.
Mocht u er niet uitkomen, u kunt
ondersteuning krijgen van Texels
Welzijn.
Afkomstig van de ANBO website

Wilt u weten of u in aanmerking
komt voor de energietoeslag?
Uw gemeente bepaalt of u in aan-


AANGEPASTE ERGONOMISCHE KEUKENS

WIJ DENKEN
GRAAG MEE
VOOR EEN
KEUKEN OP
MAAT!

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

TATENHOVE BV


Bernhardlaan 186, 1791 XJ - Den Burg -

info@keukencentrumtexel.nl

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

Opstandigheid
Onze jongste zoon zat in de laatste klas van de HAVO
toen we een uitwisselingsstudente uit de USA in huis
hadden. Een ijverig meisje, dat in de kortste keren
Nederlands sprak. Een stil meisje ook, dat veel tijd
doorbracht met het borduren van kruissteekjes. Zij
kwam uit Utah, het centrum van de Mormoonse geloofsgemeenschap in Amerika.

- getuige het feit, dat ze zonder daarover iets te zeggen,
bij haar afscheid op het kussen van haar kamer het Boek
van Mormon achterliet. Uit de manier waarop wij aan
de jongste zoon ruimte gaven heeft ze vast de conclusie
getrokken, dat er voor haar met haar leerstelligheid geen
beginnen aan was.

Anders dan onze conventionele kerken waarvan de zendelingen en missionarissen zich meer en meer op gezondheidszorg, scholing en modernisering van landbouw
zijn gaan richten en minder op geloofsverbreiding, zijn
de Mormonen heel actief in missionering. Onze studente
was zich in haar geloofsijver, terwijl ze in een uitwisselingsprogramma naar Nederland was gekomen om ons
land beter te leren kennen, aan het oriënteren op een
zending naar Europa, om daar het geloof van ‘de heiligen
der laatste dagen’ te gaan verbreiden. En inderdaad is
ze later, nadat ze eerst teruggekeerd was naar de States,
hier in de hoedanigheid van predikant nog eens gesignaleerd. Maar wij hebben haar toen niet gezien.
Omdat we dicht bij de school wonen en thuis eten een
welkome onderbreking van het schoolleven was, zijn
onze kinderen altijd tussen de middag thuis een boterham komen eten. De jongste – de anderen waren inmiddels de deur uit – kon dan stoom afblazen. Een heerlijke
opstandige puber, die overal wat van vond, het nergens
zomaar mee eens was en twijfel opbouwde tot de wildste redeneringen en zo de grenzen van vrijheid en van
het denken opzocht. De leraren, de school, het hele onderwijssysteem, de regering, alles ging bij hem voor de
bijl. Dat alles met een heftigheid, die naarmate de redeneringen meer bizar werden, luidruchtiger werd; totdat
wij weer eens moesten proesten van het lachen, omdat
hij zich in zijn wildste ideeën klem had geredeneerd.
Bijzonder voor onze verhouding was, dat hij zijn betoog
nooit afsloot met dooddoeners als: “Hè, ja toch, zeg nou
zelf, is toch zo”, allemaal kreten waarmee je doorgaans
alleen maar om bevestiging vraagt, nee, hij daagde ons
aan het eind van zo’n betoog altijd uit met de vraag: “wat
vinden jullie daar nu van?” Wat is toch die puberteit een
heerlijke fase. Het kost nu eenmaal tijd om je terrein te
verkennen. Bij zo’n gelegenheid vroegen wij aan onze
studente: “Hebben jullie thuis ook zulke gesprekken aan
tafel?” “Nee”, was daarop het antwoord, “want wij hebben op alle vragen al een antwoord.” De jongste zoon
ontplofte; dat was nou precies waartegen hij in opstand
kwam: het hautain toegeëigende gezag waarmee de vragensteller de mond wordt gesnoerd. “Wel hier en gunder
(hij gebruikte een andere krachtterm). Vragen zijn toch
veel belangrijker dan antwoorden”. Hier botsten twee
werelden. Zij heeft aan ons vast een zware kluif gehad

Wij fietsten vanuit het Beierse Woud omlaag naar
Deggendorf aan de Donau en vandaar langs de rivier met
de stroom mee naar Passau (Nooit doen in de zomer; het
is filefietsen). In Passau, op de landtong waar de rivieren
de Donau, de Inn en de Ilz samenvloeien vonden we een
hotelletje. Daar staat ook de barokke kathedraal met het
grootste orgel ter wereld. Indrukwekkend! De volgende
dag fietsten we weer omhoog, terug naar onze tent in het
Beierse Woud. In het dorp Zwiesel liepen we vast: een
opgebroken weg. We waren bijna waar we zijn moesten.
De wegomlegging die stond aangegeven was dertig kilometer, eerst omlaag en dan weer omhoog. Er werd op
dat moment niet aan de weg gewerkt; het was weekend
en we zouden er met onze fietsen langs kunnen, maar
hoever? Langs de weg in één van alle voortuintjes stond
een man te werken; die zou ons vast wel wegwijs kunnen
maken. Toen we naar hem toe liepen, zagen we dat hij
één normaal been had en één houten-. Hij begroette ons
allervriendelijkst en toen we hem vroegen of we met de
fiets langs de opgebroken weg naar het volgende dorp
zouden kunnen komen, antwoordde hij: “Ja, freilich” Hij
zei er nog bij, dat als een agent ons zou zeggen dat het
niet mocht, we maar moesten zeggen: “Wir haben es
nicht gewuβt”. Ik schrok me kapot; zoiets zeg je niet. Mijn
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In alle autoritaire regimes verdringen te snelle - en de
zaak vermijdende en verdraaiende antwoorden, de gestelde vragen; als ze al gesteld mogen worden. Maar niet
alleen daar; ook in sektes, in kringen van fundamentalisten en bij complotdenkers zijn antwoorden al gegeven
vóór de vragen zijn binnen gekomen. Doorvragen is dan
alleen maar lastig, het ondergraaft bestaande zekerheden en roept enorme weerstanden op. Zo ook in ons
land. Over de misdragingen van Nederlandse militairen
tijdens de politionele actie in Indonesië, mocht niet worden gesproken. Van degenen die er zijn geweest, hebben
er velen geleden aan pathologisch stilzwijgen. De toeslagen affaire zou eerder zijn beëindigd, als er meer kritische
opstandigheid was geweest en, terwijl we al lang weten,
dat we met te kort aan zorg voor het klimaat onze ondergang tegemoet gaan, wordt er nog steeds gezocht naar
afkoopregelingen in plaats van het nemen van noodzakelijke maatregelen. We kunnen onmogelijk blijven zeggen,
ook niet denken: “Wir haben es nicht gewuβt”.

vrouw naast me schoot in de lach; ze doorzag de ironie.
De man met zijn houten been, zijn leeftijd, duidelijk een
oorlogsslachtoffer, mocht het zeggen. De spot, de pijn
daarachter, het zelfverwijt, de schaamte. Hoe lang zou
de man daar al niet mee rondgelopen hebben, hoe geef
je aan dat alles weer woorden?
Aan de markt in het centrum van Leipzig is in een
modern gebouw, tussen gerestaureerde gevels, het
‘Zeitgeschichtliches Forum’ gevestigd. Bij de binnenkomst word je als bezoeker in niets verhullende woorden
verteld wat er te zien is. Het gaat daar om ‘de verschrikkelijke oorlog, die wij (Duitsers) over de wereld hebben
gebracht’. Hier wordt het collectieve schuldgevoel van
Duitsland zichtbaar.
Ik denk nu aan de Russische soldaten, die straks weer
thuiskomen, al of niet met een houten been. Ze likken
hun wonden en kijken om naar wat zij hebben gedaan,
gehoorzaam aan het gezag, doorgezet, je kameraden laat
je niet in de steek, frustratie om omgekomen vrienden,
om de aftocht. En dan, na afloop, leven met het idee,
dat je mensen hebt gedood. Hoe hebben we dat ‘in
Gods naam’ kunnen doen? ‘Wir haben es nicht gewuβt’
werkt op dat moment alleen maar – of eigenlijk niet als zoethouder, getuige de man met zijn houten been in
Beieren. Op zijn best leidt het tot ironie. Je moet immers
weer verder.

Ik ben dan ook steeds meer belang gaan hechten aan
die vervelende opstandigheid, de knetterende ruzies,
de slaande deuren, die het gezapige leven van volwassenen zo kan opschudden: de puberteit, waarin de vragen
belangrijker zijn, dan de antwoorden en waarin jonge
mensen daarbij serieus genomen willen worden. Duurde
die periode maar langer en namen we het waardevolle
daarvan maar mee naar volgende levensfases.
Peter Bakker
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Jaarvergadering Seniorenvereniging

Op maandag 28 maart j.l. werd de jaarvergadering van
de Seniorenvereniging Texel gehouden in Stayokay. De
laatste keer dat er een vergadering werd gehouden,
was alweer 2 jaar geleden.

punten 8 en 9, over de financiën om onduidelijke redenen werden overgeslagen.
Na de pauze zou er een spreker zijn, maar deze was
helaas geveld door Corona; op een later tijdstip wordt
een herkansing geboden. Tijdens de rondvraag werden
er zoals altijd vragen gesteld over de wel- of niet te bouwen woningen en de grootte van zulke woningen.
Het bestuur deed ook nog een tweetal dringende oproepen, namelijk: geef a.u.b. uw correcte emailadres
door aan het bestuur, zodat informatie via de mail aan
u kan worden doorgestuurd. Een andere oproep werd
gedaan over dit blad Leef-Tijd. Momenteel is er slechts
1 persoon die zich bezighoudt met de layout van de
Leef-Tijd. Er is dringend een tweede persoon nodig.
Geef u op via de voorzitter, Lydia Blok.

Enkele dagen na de bijeenkomst sprak ik met mensen,
die de vergadering hadden bijgewoond en vroeg naar
hun ervaring. Nu, het meeste wat was bijgebleven, was
de voortreffelijke lunch. Het leek wel een beetje op de
TESO-vergaderingen van enkele jaren geleden, waar
ik ook hoorde dat sommige personen naar die bijeenkomst gingen omdat de nazit zo goed verzorgd was.
Er waren, aan het geroezemoes te horen, ongeveer 70
personen aanwezig. Er werden een aantal beslissingen
genomen, zoals de benoeming van de nieuwe voorzitter: Lydia Blok.

Alle emailadressen en telefoonnummers van alle bestuursleden van de Seniorenvereniging zijn te vinden
op hun website: www.seniorenverenigingtexel.nl.

Tevens waren er enkele wisselingen binnen het bestuur, zoals Andre van Gent, die van 2de secretaris
nu 1ste werd. Binnen de financiële kant was er ook
een wijziging: Carla Bakker is nu penningmeester en
Bea Aalders is vice-penningmeester geworden. Als
secondant, vice-secretaris werd Ank van Putten gekozen. Hiermee is het bestuur weer helemaal volledig.

Op de openingspagina ziet u het woord, Contact; Klik
hierop en u ziet alle namen en de benodigde gegevens.
Al met al een goede vergadering.

Els Huisman, voorzitter van de ideeëncommissie, wil
deze afdeling nieuw leven inblazen en roept leden van
de Seniorenvereniging op zich bij haar aan te melden.
(Niet allemaal te gelijk).

Rob Dapper

We schijnen een bloeiende vereniging te zijn met veel
leden en ook financieel staan we er goed op. Alleen
hoe goed was niet duidelijk gemaakt; mede doordat de
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Thuis met Omring

Zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen

Meer informatie : 088 - 206 89 10

www.omring.nl

Jan de Wit
Weverstraat 18, Den Burg

tel: 0222 - 31 21 34

Zit u ergens mee?
Heeft u vragen over 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.

MARTIN TROMP

Weverstraat 34

JUWELIER

Den Burg

Gratis
toegang

0222 – 312 912

Weverstraat 34

Den Burg
info@trompjuwelier.nl

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

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

www.krim.nl/dagrecreatie

0222 316227

Bakker Timmer
Bakkerijwinkel

Weverstraat 90

Den Burg

tel: 31 20 32

Bakkerijwinkel met tearoom

Hogerstraat 4

Den Burg

tel: 31 24 20

Bakkerijwinkel met tearoom

Dorpsstraat 90

De Koog

tel: 31 75 63

Bakkerijwinkel met tearoom

Kikkertstraat 7

De Cocksdorp tel: 76 00 31

Bakkerijwinkel met tearoom

Heemskerckstraat Oudeschild
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tel: 44 11 00

Fietstocht
Seniorenvereniging
21 april hebben we onze eerste fietstocht gehad.
We startten zoals al jaren, vóór bij het gemeentehuis, we
gingen met 9 personen op pad, nadat ik iedereen welkom had geheten en wat over de route had verteld.
Jan Meijer heeft even wat foto’s genomen, onderweg
stond hij ook nog ergens om een foto te nemen.
Wij gingen via de Hallerweg en de Kadijksweg naar de
Marsweg en via de Georgiëweg naar de Kogerweg, stukje
Pontweg tot aan de Californiëweg en toen richting het
bos.
Naar het nieuwe fietspad langs het Sommeltjesbos en
daarna het fietspad langs de Bosrandweg naar De Koog.
In het Vogelhuis hebben we koffie gedronken en sommige mensen namen er iets lekkers bij.
Els deelde hier het blad De Koog Info uit voor de belangstellenden.

Internetten
Onze moeder was een schat,
Die kookte, naaide, dagelijks bad.
Nimmer was haar iets te veel,
Ieder kreeg op tijd zijn deel.
En vader kreeg voor ieder klusje
Altijd weer een dankbaar kusje.
‘s Avonds rustig bij de haard,
‘s Zondags lekker appeltaart.
Helaas, ‘t is over met de pret:
Mammie is aan ‘t internet.
Nog steeds is pappie in de weer,
Maar hij krijgt geen kusje meer,
Zit vaak zielig bij de buis.
Mammie liefkoost nu een muis.
Nooit meer is er appeltaart,
‘t Is Hotmail, Dot Com, Apestaart.
Zelden is er warm te eten,
Haar kookkunst is ze mooi vergeten.
Internetten uur na uur,
Eten trekken uit de muur,
Een bal gehakt en een kroket,
Want mammie is aan het internet.
Laatst verloor ze duizend yen,
Poker spelend met Dzjapaen.
En een man uit San Francisco
Wil nu met haar naar de disco.
Ze deed zich voor als een jonge meid
En nu raakt ze hem niet meer kwijt.
Pappie gaat alleen naar bed,
Want mammie is aan ‘t Internet.

Daarna via de vernieuwde Brink, Ruyslaan, Randweg en
BBQ-veld naar het Tureluurspad, daar even gestopt om
naar de mooie sloot met dotterbloemen te kijken.
Wij vervolgden onze weg over het fietspad naar de
Grensweg, Rozendijk, Laanweg Westerweg en nadat we
de Pontweg over waren gestoken ging iedereen zijn eigen weg naar huis.
Volgens mij en zo te horen heeft iedereen genoten van
deze fietstocht die in het teken stond van de nieuwe
fietspaden, de mooie voorjaarbloemen, bloesems en de
wilde boshyacinten.
We gaan19 mei weer fietsen daarna is het weer de laatste donderdag van de maand.
Misschien tot ziens bij een volgende fietstocht,

Dichter onbekend,
Aquarel Riny Wielinga.

Els Huisman
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Pand Heemskerckstraat 2.
Een foto van na de ‘Russenoorlog’, mei 1945

Een foto van dit huis doet me denken aan de aanvallen van de Russen in Oekraïne.
Op de achtergrond zijn de visafslag en de schuur van C. R.
Keijser en co te zien. De schade is te zien van de aanval van
de Georgiërs die in opstand waren gekomen. De Duitsers
kwamen een dag later en schoten ook granaten af. Alle bewoners kropen weg in het achterste deel van het huis en
hebben niet gezien vanwaar de schoten kwamen.
Helemaal rechts – niet te zien – was het hotel Havenzicht,
maar dat is na de beschietingen tot de grond toe afgebrand. De brandweer kreeg van de Duitsers geen toestemming om te gaan blussen.
De bewoners van het huis waren op dat ogenblik de familie Witvliet, met vier personen en een Amsterdammertje.
De familie Boogaard uit de Koog, die hun huis noodgedwongen moesten verlaten, met z’n vijven, plus een
Amsterdammertje, woonde bij hen in.
De schade aan het pand werd veroorzaakt door granaten, die door Georgiërs én Duitsers werden afgevuurd.
Toen het schieten begon, gingen ze allemaal achter in de
woning in dekking.
Zoals te zien is zijn de ramen aan de voorkant van de fietsenwinkel weg. Die grote winkelruiten werden eruit geblazen en vóór het gat in de buitenmuur stond een tank
om regenwater in op te vangen. Toen er een pauze kwam
tijdens het vuren, verlieten de bewoners ijlings het pand
en gingen via het Skillepaadje naar ‘Rozenhout’. De jongste, Wim Witvliet, werd in zijn kinderwagen in de looppas
vervoerd. Daar sliepen ze een nacht in het stro. Ze waren
niet de enige Oudeshilders bleek al gauw. De volgende

dag werden ze met paard en wagen opgehaald en naar
familie op ‘Capni’ gebracht. Daar verbleven ze enige
maanden voordat ze weer naar huis konden vertrekken.
Het woonhuis op de foto is gebouwd voor Klaas Duinker
Pz, zeilenmaker van beroep. Hij moest zijn bedrijf op
de haven verlaten in verband met de aanleg van de
Afsluitdijk en de daar aan verbonden dijkverhogingen
van de dijken rond de Waddenzee.
In 1926 bouwde hij dit woonhuis met zeilmakerij op
Sectie D 2761.
Een verhaal van mijn opa, Simon Kuijper, wil ik jullie niet
onthouden,
Klaas ‘klomp’ zoals Duinker genoemd werd, werkte met
een knecht zeven dagen in de week.
Met al die zeilende vissers was er altijd werk.
Nooit was er een vrije dag. Zijn knecht wilde graag
trouwen.
Hij vroeg zijn baas om een vrije dag op een zondag.
Die zei: “Weer heb dòt fóór nódig?”
“Ik gaan sundag trouwe baas!”, was het antwoord.
“Nou, dòn is ‘t goêd, maar je moet ‘t niet foor ‘n gewoonte houwe!”
Simon Dros en Arend Witvliet
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Vervolg emancipatie en feminisme
Ongelijkheid tussen mannen en
vrouwen is nog niet de wereld uit!
De oproep was: Steun het Aletta
Jacobs Fonds en doneer ….
In 1898 werd de inhuldiging van koningin Wilhelmina aangegrepen om
de Nationale Tentoonstelling van
Vrouwenarbeid te houden. Het doel
van het Haagse evenement was, om
het publiek t.a.v. arbeid door vrouwen positief te beïnvloeden en hun
kansen te verruimen. Ze hielden een
loterij.
De initiatiefnemers wilden promotiemateriaal voor de expositie ontwikkelen. Het was de eerste keer, dat ze
zoiets deden en de organisatie moest
een weg vinden in het aanzoeken van
kunstenaars.
Het liefst kunstenaressen, want de
tentoonstelling was vóór en dóór
vrouwen.
Helaas waren er geen vrouwen, die
zich meldden.
De poster werd gemaakt door de beroemde kunstschilder Jan Toorop.
Wat beeldt de affiche uit?
De vrouw in het midden staat prominent op de voorgrond, de vrouwen-

figuren op de zijkant zijn klein getekend. Sommigen ogen mismoedig
en triest en boven hen torent een
vervaarlijke sfinx uit.
Wat wilde Toorop hiermee uitdrukken?
De centrale figuur is het belangrijkste. Dit was een portret van de
vrouw, die hij al in 1897 had getekend en zij kwam op de loterijaffiche.
De japon was toen in de mode en
werd gedragen door de vrouwen van
de bourgeoisie. De vrouwen aan de
zijkanten stellen de arbeidsters voor.
In 1898 leefden zij aan de kansarme
kant van de maatschappij.
De vrouwen, die de tentoonstelling
organiseerden, waren afkomstig uit
de gegoede middenklasse.
Van vrouwen uit de arbeidersklasse
verwachtten zij geen belangstelling.
Na felle kritiek van de socialistische
vrouwen zoals Henriëtte Roland
Holst, stelden zij hun doelstelling bij.
Toch kwamen er weinig arbeidsters.
De toegangsprijs van de expositie
was te hoog. Toorop had dit goed
gezien.
De achtergestelde positie van de arbeidsters heeft hij willen uitbeelden.

Zijn kunstwerk was een kritische
noot op de organisatie.
De figuur van de SFINX bevestigt
deze theorie. Volgens Toorop vertegenwoordigde deze figuur “Het
symbool van het levensmysterie. Zij,
die geheel onder de klauwen van de
Sfinx gebukt gaan, zijn de wezens van
lagere orde”.
De klauwen van de sfinx op de affiche grijpen de hoofden van deze lagere orde, de arbeidsters.
Hoe is de bestelling van de affiche
bij Jan Toorop terecht gekomen?
Mogelijk heeft Toorop de opdracht
via zijn Haagse netwerk verkregen
en is deze mondeling tot stand gekomen. Hij vroeg er geen geld voor. Dit
feit en de manier waarop hij zich tot
vrouwen verhield in zijn kunstwerken, spreekt voor zijn steun. Hij zag
vrouwen als symbool voor sociale
verandering.
De organisatrices hebben echter wel
degelijk geprobeerd om vrouwelijke
kunstenaars te werven.
Dat laten de brieven van de academies voor beeldende kunsten zien,
die zijn bewaard in het archief van
Atria. De scholen reageerden op een
oproep of meisjes mee wilden doen
met de decoratie van de tentoonstelling. Van de 14 aangeschreven
instanties zegde er slechts 1 de deelname toe. De anderen lieten weten,
dat hun onderwijs niet toestond om
hun leerlingen te laten deelnemen,
of dat er in het geheel geen of te
weinig vrouwelijke leerlingen in hun
instelling aanwezig waren. Dit is een
goede verklaring waarom mannelijke kunstenaars voor de Nationale
Tentoonstelling van Vrouwenarbeid
werkten. Er waren in het jaar 1898
nog onvoldoende vrouwen opgeleid
in de toegepaste kunst.
Heden in 2021 is er nog geen gelijkheid. In Europa valt het mee, maar
buiten Europa moet er nog veel veranderen!
Riny Wielinga
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Tel: 06-12 32 92 95

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

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

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

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

www.chocolaterie-smidt.nl

IJsboerderij „Labora”
Ambachtelijk gemaakt schep-ijs

KALVERBOER
KOOT
Oosterend

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

Vlamkast 15 - Oudeschild
tel. 0222-314515

www.ijsboerderijlabora.nl

Stap nu ook over!

GA VAN GRIJS NAAR GROEN!

Totaalleverancier
van natuursteen

0222-314 939
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Langeveldstraat 10
De Cockdorp
06-128 155 72
steenhouwerijtexel.nl

Kweekgras
Kijkend naar volkstuinen, ziet de
voorbijganger of de wandelaar op
het tuincomplex hardwerkende
tuinders met het zweet op het
voorhoofd. Zaaiend, oogstend,
maar ook onkruid bestrijdend. Het
is het werk dat verricht moet worden om een mooie oogst binnen te
halen.
Een plaag voor elke tuinder is
kweekgras. Met veel noeste arbeid
is het mogelijk dit onkruid te bestrijden en uiteindelijk de kweek uit de
tuin tot het verleden laten behoren.
Vooral op nieuwe gedeeltes van de
tuin laat het kweekgras ‘haar gezicht’ volop zien.
De eerste aanvalsgolf tegen het
kweekgras kan men inzetten met
een kweekmachine, die twee keer de
grond omwoelt om de kweek aan de
oppervlakte te brengen en van het
land te verwijderen. De tweede aanval moeten de tuinders zelf voeren en
dat is altijd een hele klus. Elk sprietje
dat aan de oppervlakte komt, moet
verwijderd worden. Dat verwijderen houdt in, dat de spa de grond in
moet om de volledige wortel van het
kweekgras naar boven te brengen
en af te voeren; want van elk stukje
overgebleven wortel, groeit doodleuk
een nieuw plantje (en dat lacht je uit
terwijl je bezig bent).
Sommigen kiezen ervoor de grond
af te dekken met plastic en dat voor
één jaar. Het volgende tuinseizoen
kan men dan beginnen met schone
grond omdat de kweek geen kans
meer heeft gekregen om te groeien
en daardoor is verdwenen.

Maar dit onkruid heeft ook opmerkelijke medicinale eigenschappen.
Kweekgras werkt vocht afdrijvend
en bevat tricine (grassuiker) die de
bloedspiegel niet verhoogt en dus
ook zeer geschikt is voor diabetici.
Kweekwortels werken verzachtend
op klachten van jicht en reuma en
reinigen blaas en nieren. Ook helpt
het tegen keelpijn en slijm in de
luchtwegen. Daarbij helpt de volgende thee:
Je maakt die thee door een eetlepel
fijngehakte wortel een nacht te laten
weken in koud water. Dan het koude
water afgieten en bewaren en een

HET LEUKSTE EN GEZELLIGSTE

halve liter kokend water op de geweekte wortels gieten. Beide aftreksels mengen en daarna opdrinken.
Gemakkelijker is het bestellen van
kweekgraswortel, die van farmaceutische kwaliteit is. Het is 100% zuiver,
dus zonder toevoegingen. Hiervan
kun je thee maken met 2 – 3 theelepels per 150 ml kokend water en dat
10 minuten laten trekken.
Een extract van de wortel (geconcentreerd aftreksel), verkregen door
inkoken en indampen, is in de natuurgeneeskunde een medicijn voor
mensen die chronisch te weinig energie hebben. Ook kouwelijke mensen,
die veel stilzitten en daardoor veel
afvalstoffen moeten afvoeren hebben baat bij dit middel. Zulke mensen kunnen eczeem hebben, reuma
of jicht. Kweek voert het gif af.
Kweekgras: een plaag maar ook genezend.
Henk Snijders

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

GRAND CAFÉ VAN DE COCKSDORP!

WWW.BIJJOOSTTEXEL.NL
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Opnieuw oorlog in Europa

Op 29 oktober 1983 liepen mijn vrouw en ik mee in de grootste demonstratie die Nederland ooit had gezien.
Meer dan een half miljoen mensen waren naar Den Haag gekomen om nee te zeggen tegen de plaatsing van
kruisraketten met kernkoppen in Woensdrecht. Het was een hoopvolle tijd. We geloofden echt dat de koude
oorlog tussen Oost en West tot een einde gebracht kon worden.
Op 7 december 1987 ondertekenden de leiders van de
Verenigde Staten en Rusland, Ronald Reagan en Michail
Gorbatsjov, het INF-verdrag (Intermediate-Range Nuclear
Forces-verdrag), waarin bepaald werd dat de twee grootmachten zouden stoppen met de productie van nucleaire en conventionele raketten met een bereik van 500
tot 5500 kilometer. De bestaande wapens in deze orde
van grootte moesten vernietigd worden. En veel van die
raketten zijn ook daadwerkelijk vernietigd. Ook de kruisraketten in Woensdrecht zijn er nooit gekomen. Tijdens
de demonstratie viel een tekst ons bijzonder op: ‘Ik ben
van ná de oorlog en dat wil ik graag zo houden’. Wij waren
zelf van de generatie van ná de oorlog en we waren ervan overtuigd dat een nieuwe tijd zonder oorlog mogelijk
was. Die gedachte werd nog versterkt door de val van de
muur in 1989 en het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in
1991. Dat was ook het jaar dat Oekraïne als zelfstandige
staat ontstond.

misschien zelfs kernraketten zijn ingezet, maar één ding
is zeker, de Russische dictator Poetin is tot alles in staat in
zijn onbeheerste drang om Rusland weer tot een grootmacht te maken; binnen de oude grenzen van weleer. En
Oekraïne speelt in dat scenario een hoofdrol.
Kiev-Roes
In de negende eeuw ontstond op het huidige Oekraïense
grondgebied een groot rijk, bekend als Kiev-Roes, met
als hoofdstad Kiev. De naam Kiev stamt van de stichters
van de stad Kiev in de negende eeuw, de gebroeders Ky.
Eén van de eerste heersers noemde zijn rijk ‘de Roes’, een
naam die later is overgegaan naar Rusland. Kiev-Roes is de
voorloper van wat later Oekraïne, Rusland en Wit-Rusland
ging heten. Dit rijk viel in de eeuwen erna uiteen in een
veelheid van vorstendommen, die in de dertiende eeuw
ingenomen werden door de Mongoolse troepen onder
leiding van Dzjengis Khan. Uit dit Mongoolse rijk ontwikkelden zich de drie volken van Oekraïne, Rusland en WitRusland. In de veertiende eeuw kwam Moskou opzetten
als hoofdstad van een nieuw rijk dat zich beschouwde als
de rechtmatige en enige erfgenaam van het oudere KievRoes. Het grondgebied van Oekraïne viel intussen onder
de heerschappij van Polen. Tegelijk bleven de Oekraïners
nauw verbonden met de volken die zich ontwikkelden in
wat nu Wit-Rusland en het Moskovische Rusland is. Ze
deelden hun orthodoxe religie, hun talen zijn verwant
en er zijn altijd sterke familiale verbanden geweest. In
de zeventiende eeuw werd het oosten van Oekraïne ingelijfd door het Russische tsarenrijk. Het westen bleef
onder Poolse heerschappij. Hier ligt de kiem voor de verdeeldheid tussen Oost- en West-Oekraïne die tot vandaag

Een nieuwe oorlog
We zijn nu ruim dertig jaar verder. De geschiedenis is niet
gegaan zoals we, misschien naïef, toen gedacht hadden.
Integendeel, we zijn niet meer van ná de oorlog, maar getuigen van een nieuwe oorlog op Europees grondgebied.
Een gruwelijke wrede oorlog, die duizenden slachtoffers
telt en een ongekende stroom van miljoenen vluchtelingen op gang heeft gebracht. In Oekraïne zijn hele steden
platgebombardeerd en dat impliceert dat het oorlogsgeweld zich niet alleen heeft gekeerd tegen militaire doelen,
maar voluit tegen burgers, hun woningen, ziekenhuizen
en culturele instellingen. Op het moment dat ik dit schrijf,
weten we nog niet hoelang de oorlog gaat duren en of er
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zichtbaar is. Tijdens de Russische revolutie van 1917 was
er voor het eerst sprake van een zelfstandig internationaal erkend Oekraïne; de Oekraïense Volksrepubliek die
echter al gauw werd opgenomen in de Sovjet-Unie. Zoals
al gezegd, herrees pas in 1991 Oekraïne als zelfstandige
staat. Hoewel nauw verwant aan Russen en Witrussen,
hebben de Oekraïners in de loop der eeuwen ook een
duidelijke eigen identiteit en cultuur ontwikkeld, met Kiev
als politiek- en religieus centrum. Ook voor veel Russen
is Kiev een heilig, religieus centrum, waarnaar talloze
Russen op bedevaart gaan. Tot voor kort neigde OostOekraïne meer naar Rusland dan naar het Westen, maar
intussen is duidelijk geworden dat de Russische inval
Oost- en West-Oekraïne dichter bij elkaar heeft gebracht.
Onbedoeld hebben de Russen de nationale identiteit van
Oekraïne een geweldige boost gegeven.

zó ondergraven, dat hij geen andere uitweg zag dan te
vluchten naar Rusland. Hij werd opgevolgd door de democratisch gekozen Porosjenko, die vier jaar later weer
werd opgevolgd door Volodymyr Zelensky.
Een ouderwetse oorlog
Zelensky had geen politieke ervaring, maar was bekend
geworden door zijn rol in de televisieserie ‘Dienaar van
het volk’, waarin een eenvoudige geschiedenisleraar
tot president van Oekraïne wordt benoemd. In deze rol
keerde hij zich tegen de corruptie en het slechte overheidsbestuur in zijn land. Blijkbaar dachten de Oekraïners
dat hij zijn rol maar eens in het echt moest waarmaken.
Aanvankelijk koos Zelensky voor een gematigde politieke
koers, waarin hij de blik op het Westen overeind hield,
maar ook toenadering zocht naar Poetin. Hij wilde de
banden met Rusland aanhalen, maar ook de wens van
de Oekraïners respecteren, die lid wilden worden van de
Europese Unie en de NAVO. De Europese Unie was misschien op termijn nog wel denkbaar, maar een lidmaatschap van de NAVO zat er zeker niet in; zoals inmiddels
ook wel duidelijk is geworden. Maar alléén al die wens,
was voor Poetin ondenkbaar. Om die wens de kop in te
drukken, was Poetin al jaren, in ieder geval al vanaf 2014,
bezig met de voorbereiding van wat hij noemde een ‘militaire operatie’ om Oekraïne weer in het gareel te brengen.
De militaire operatie bleek een ouderwetse oorlog te zijn,
waarin de Russen met bruut geweld de zelfstandigheid
van Oekraïne probeerden plat te bombarderen. Zij streefden een verandering van regime na, waarin Zelensky vervangen moest worden door een meer Russisch gezinde
leider. Op het moment dat ik dit schrijf, lijken deze doelen
niet gehaald te worden. De Russen hebben zich inmiddels
teruggetrokken uit Kiev en het noorden van Oekraïne.
Het Oekraïens verzet was te hevig, de westerse reactie te
sterk en Zelensky heeft getoond een president te zijn, die
zijn volk is voorgegaan in de strijd. De Russen lijken zich
nu te richten op Oost-Oekraïne en de zuidelijke doorgang
naar de Krim. In dat kader is het zich hevig verzettende
Marioepol zo ongeveer met de grond gelijkgemaakt.
Wat ook de uiteindelijke afloop zal zijn van deze heilloze oorlog, duidelijk is nu al, dat deze oorlog alleen verliezers kent. Duizenden doden en gewonden, zowel aan
Oekraïense- als Russische zijde, miljoenen vluchtelingen,
platgebombardeerde steden en verwoestende economische gevolgen bij alle partijen; Oekraïne, Rusland en ook
Europa en zelfs de hele wereld. Hoewel de meeste vluchtelingen trekken naar de omliggende landen, met Polen
als het belangrijkste ontvangende land met meer dan
twee miljoen vluchtelingen, trekken er ook veel mensen
door naar West-Europa. De eerste vluchtelingen hebben
inmiddels Texel bereikt, waar zij gastvrij ontvangen zijn.

Groot-Rusland
Volledig in lijn met de Russische geschiedenis, die eeuwenlang bepaald werd door de heerschappij van de
tsaren, ziet Poetin zichzelf als de nieuwe heerser over
een groot Russisch rijk, dat nationalistisch, antiwesters
en antidemocratisch is. Alléén met een absolute heerser
die alle macht in handen heeft, is Rusland in staat zich te
handhaven tegen het democratische westen. Misschien
is het Westen er na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie
te gemakkelijk van uitgegaan, dat het de koude oorlog
gewonnen had. Misschien heeft het te gemakkelijk voormalige Oostbloklanden opgenomen binnen de Europese
Unie en de NAVO. Misschien is het Westen te gemakkelijk
voorbijgegaan aan het gevoel van angst en bedreiging,
dat aan Russische zijde is gegroeid en door Poetin stevig
is aangewakkerd. Maar dit neemt allemaal niet weg, dat
er geen rechtvaardiging bestaat voor de brute inval van
Rusland in Oekraïne. Uiteindelijk heeft elk volk het recht
zijn eigen lot te kiezen. De Oekraïners hebben gekozen
voor een zelfstandige staat, vóór democratie en een sterkere gerichtheid op het Westen. Zij hebben zich gekeerd
tegen de met verkiezingsfraude aan de macht gekomen
Janoekovytsj, die zich al snel ontpopte als een vazal van
Poetin. De demonstraties tegen zijn bewind in 2014 werden bloedig neergeslagen, maar zijn positie was toen al

Kees Dekkers
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Lets Texel
Karin van Empel en Pieternel
Geurtz hebben met elkaar afgesproken, de één ‘doet voetjes’ en
de ander ‘knipt haren met een tondeuse’. Ondertussen praten zij over
de Boetjesclub, zoals Lets Texel ook
genoemd wordt, want er wordt
gebruik gemaakt van Boetjes als
betaalmiddel. Beide dames zijn al
jaren erg actief en happy met deze
bijzondere vorm van uitwisseling
van goederen en diensten. Ze vertellen er graag over.

hebben veel Letsers mij geholpen!
Boodschappen doen, maaltijd brengen, kippen verzorgen, mij naar het
ziekenhuis brengen etc.
Nu ik weer fit ben kan ik dingen terug doen, zoals autorijden. Ik heb
een oude stationcar waar veel inpast. Mensen naar de boot brengen
of spullen vervoeren, als ik tijd heb
doe ik het! Ook vind ik het leuk om
het beheer van de inschrijvingen te
doen. Het regelen dat dit goed gebeurt; maar ook het feit dat je door
deze taak automatisch iedereen
Pieternel begint: “Ik doe bijna dakent.
gelijks wat met Boetjes, meestal
Karin brengt ook wel eens met de
diensten. Soms spulletjes, afgelopen
auto iemand naar het ziekenhuis:
week bijvoorbeeld, het overnemen
“De patiënt betaalt dan met euro’s
(voor 1 Boetje) van een houten
gewoon de benzine en de boot
speelblokje, om te gebruiken als soken als tegenprestatie een aantal
keltje bij mijn klei-kunstwerkje voor
Boetjes.”
de kunstveiling Oekraïne.”
meteen flink in de min. Inmiddels Pieternel vertelt dat de Lets moKarin is momenteel erg rustig: “Mijn betekent de Lets veel voor mij. Het menteel 40 leden heeft: “Ze zitten
huis wordt verbouwd en ik kan niks is eigenlijk mijn derde kind. Alles verspreid over het hele eiland. Elk
vinden, de dingen waarmee ik nor- wat ik nodig heb, zoek ik eerst bij lid betaalt per maand één Boetje
maal Boetjes verdien, liggen in dozen de Lets. Je kunt bijvoorbeeld bij de contributie, zo komen er toch elke
en ik heb nu geen puf voor diensten, Lets voor een boetje eenmalig wat maand veertig Boetjes in de algebehalve jouw voetjes dan, ook om- lenen. Het is ook erg leuk om iets, mene pot. Uit deze pot worden ledat het gezellig is.”
dat je in de kast hebt, uit te kunnen den betaald die zich inzetten voor
lenen. Je krijgt er een Boetje voor de ruilkring.”
Pieternel is al lid vanaf de oprich- in plaats van een bos bloemen, Karin vertelt over de handige
tingsfase van Lets Texel: “Ik schat die ik liever niet wil of een reep Gouden Gids: “Daarin staat een
Langeveldstraat 8 |1795 AG | De Cocksdorp | 0222 - 760009
ruim 15 jaar nu, het idee om dien- melk chocolade terwijl
ik van puur duurzaam aanbod, van a tot z,
info@texel4trading.nl | www.texel4trading.nl
sten voor elkaar te doen sprak me hou....!”
bijvoorbeeld aanhangwagen uitleerg aan, naast de duurzaamheid van
nen, behangen, kapper, logies, taxi
goederen. Bijna alles wat ik in huis Voor Pieternel heeft de Boetjesclub rijden of zwemles. Via de besloten
heb of gebruik,
is “geboet.” Zonnepanelen
een familie-vervangende
betekenis Facebook site worden ook vaak
Aanbieding
met opslagsysteem!
Aanbieding
met opslagsysteem!
Langeveldstraat 8 |1795 AG
| De CocksdorpZonnepanelen
| 0222 - 760009
Karin herkent dit, ze is nu 10 jaar lid: gekregen: “Zeker
nu ik
ouder word
spulletjes aangeboden, al dan niet
info@texel4trading.nl
| www.texel4trading.nl
“Ik vind het nog steeds net zo leuk en vaker hulp nodig heb bij zware zelfgemaakt, of eten.”
als Langeveldstraat
in het begin,
mijn eerste
transklusjes. Ook ben ik de afgelopen
8 |1795 AG | De Cocksdorp
| 0222 - 760009
Aanbieding
Zonnepanelen met opslagsysteem!
info@texel4trading.nl
| www.texel4trading.nl
actie
was kleding
aanschaffen voor jaren een paar keer door operaties, Zijn er ook minder leuke dingen bij
echt héél veel Boetjes, ik kwam gekluisterd geweest aan de bank en de Lets? Pieternel merkt op: “De
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info@texel4trading.nl | www.texel4trading.nl

elen met opslagsysteem!

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

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

info@texel4trading.nl | www.texel4trading.nl

Aanbieding Zonnepanelen met opslagsysteem!
Aanbieding
Zonnepanelen met opslagsysteem!
Aanbieding
Zonnepanelen metMET
opslagsysteem!
AANBIEDING ZONNEPANELEN
Langeveldstraat 8 |1795 AG | De Cocksdorp
| 0222 -OPSLAGSYSTEEM!
760009
info@texel4trading.nl
| www.texel4trading.nl
Aanbieding Zonnepanelen
met
opslagsysteem!

Langeveldstraat 8 |1795
| De Cocksdorp | 0222 - 760009
Langeveldstraat
8 |1795
De Cocksdorp
0222 - -760009
18 stuks
Panelen
All Black
+ omvormer
+AGopslagsysteem
Langeveldstraat
8 |1795
AG | AG
De|Cocksdorp
||0222
760009
info@texel4trading.nl | www.texel4trading.nl
info@texel4trading.nl | www.texel4trading.nl
info@texel4trading.nl | www.texel4trading.nl

met BTW teruggave
€ 9.849.- incl. BTW, € 8.139,Langeveldstraat
8 |1795 AG | De Cocksdorp | 0222

Aanbieding Zonnepanelen met opslagsysteem!

info@texel4trading.nl | www.texel4trading.nl

BESTAANDE
UIT:
Aanbieding Zonnepanelen met opslagsysteem!
Aanbieding Zonnepanelen
met opslagsysteem!
AANBIEDING ZONNEPANELEN
18 stuksMET
PV panelen OPSLAGSYSTEEM!
330
Wp premium Glass-Glass
Langeveldstraat
8 |1795
De Cocksdorp||0222
0222 - -760009
Langeveldstraat
8 |1795
AG | AG
De|Cocksdorp
760009Langeveldstraat 8
Panelen All Black
Aanbieding Zonnepanelen met opslagsysteem!
info@texel4tradin
info@texel4trading.nl
|
www.texel4trading.nl
Totaal;
5.94 kWp
Langeveldstraat
8 |1795
AG | De Cocksdorp
| 0222 - 760009+ opslagsysteem
18 stuks Panelen
All
Black
+ omvormer
info@texel4trading.nl
| www.texel4trading.nl
info@texel4trading.nl | www.texel4trading.nl
1 stuks
6.6 KTL driefase omvormer
€ 9.849.incl. BTW, € 8.139,- met BTW
6 KW ACteruggave
vermogen, met
Langeveldstraat 8 |1795
AG
| De Cocksdorp
| 0222 - 760009
Langeveldstraat
8 |1795
De Cocksdorp||0222
0222 - -760009
Aanbieding
Zonnepanelen
Langeveldstraat
8 |1795
AG | AG
De|Cocksdorp
760009
W-Lan, geïntegreerde monitoring met opslagsysteem!
info@texel4trading.nl | www.texel4trading.nl
info@texel4trading.nl | www.texel4trading.nl
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1 stuks
Opslagsysteem, accu 3000SP

BESTAANDE UIT:

met 5 kWh energieopslag

Lets is een afspiegeling van de normale samenleving met allemaal verschillende mensen. Dat kan soms
botsen, maar het doel (ruilen van
goederen en diensten, duurzaamheid en sociale contacten) staat
voor mij altijd bovenaan. Ik laat dat
niet simpelweg door bijvoorbeeld
een verschil van mening beïnvloeden. Ik vind de Lets gewoon te leuk.”
Ook Karin houdt ervan om te handelen met een gesloten euro-beurs:
“Zo hou je geld over voor andere
leuke dingen, maar ook de duurzaamheid, het handelen, het ruilen, spelen een rol. Waarom zou je
een plantje kopen als je bij iemand
van de Lets een stekkie kan halen?
Dingen die je niet leuk vindt, die
laat je doen. En als er een Letser

bij zit waarmee het niet zo goed
klikt, dan zal ik ook niet veel met zo
iemand doen. Je hoeft bij de Lets
alléén maar dingen te doen die je
graag doet. Mijn leukste handel was
een schrijvers-workshop regelen
voor een vertrekkende collega die
het idee had om kinderboeken te
gaan schrijven, want het toeval wil
dat we een schrijfster bij de Lets
hebben!”
Pieternel legt tenslotte uit dat het
belangrijk is dat er ook dingen georganiseerd worden, voor de binding tussen de leden: “Jaarlijks een
gezellige ledenvergadering, een
ruilmarkt of een feest. Door corona
is er twee jaar langs niks georganiseerd, ook geen echte ledenver-

gadering. Die hebben we schriftelijk
gedaan. Dit jaar doen we een midzomeravond feestje op woensdag
22 juni. Tenminste, als het weer
meewerkt...
Vanaf 20.00 uur is het feest, in Den
Burg op de ijsbaanweide bij de picknick tafel. Een aantal Letsers heeft
al gemeld dat ze iets gaan doen, zoals eten verzorgen, muziek maken,
windlichten maken. En, het zou erg
leuk zijn als er ook belangstellenden
langs komen die dit stukje gelezen
hebben!”
Voor meer info, kijk op
www.letstexel.nl stuur een
mail naar info@letstexel.nl of
neem contact op met Karin,
tel. 312849.

Recept: asperges soep
Dit soeprecept is voor 2 personen en je hebt ±250 gram
asperges nodig.
Vraag bij de aspergeboer naar soepstukjes. Dit zijn gebroken en kromme stukken asperge, soms met verkleurde kopjes. Deze zijn een stuk goedkoper, beter voor je
portemonnee en net zo lekker.
•	Snij de kopjes eraf en kook deze 4 minuten in 200ml
(kippen)bouillon.
Haal de kopjes eruit en hou ze apart.
•	
1 half gesnipperd uitje even aanzetten in 1 el boter.
•	De overige asperges in stukjes snijden en met het uitje
een paar minuten mee laten garen tot ze gaan glanzen.
•	Voeg de bouillon erbij en laat het 10 minuutjes zachtjes
koken.
•	Snij een klein bosje kervel fijn (gedroogde kan ook) en
voeg dit bij de bouillon.
•	Pureer de soep en voeg 50 ml room toe. Dit bindt de
soep mooi.
•	Breng op smaak met wat peper, zout en nootmuskaat.

Eigenlijk zou ik pas in de volgende editie van “Leef-Tijd”
deze rubriek overnemen.
Maar nu de eerste kopjes van de asperges boven de
grond uitsteken, kan ik het niet laten om dit recept nu
door te geven want het seizoen is kort en zo voorbij.
Asperges, koningin der groente zeggen ze, zou het echt
zo zijn?
Asperge is een seizoengroente. Kort verkrijgbaar en bepaald niet goedkoop.
Dat het een gezonde snack is, dat is zeker. Ze barsten van
de vitamines, mineralen en ook nog eens een stimulans
voor de nierfunctie.
Wat wil je nog meer?

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

Verdeel de aspergekopjes over twee soepkommen en
voeg de soep erbij.
Misschien nog een paar blaadjes verse kervel erop?
Lekker genieten van dit soepje.
Broodje beenham erbij en uw lunch is compleet.

2 - 760009

Eet smakelijk zou ik zeggen.

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

José Huisman.
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Melkboerenrace
Aan het Schilderend bij Cobus Lips
stonden ’s morgens om 7 uur de
melkboeren uit Den Burg. De melkbussen werden gevuld en zo werd
de melk in Den Burg aan de man gebracht.

Hierbij een anekdotes, die ik vroeger
heb gehoord. Of ie waar is, dat weet
ik niet, maar ze gingen voor waar
dóór. Ze spelen allemaal rond 1950.
Ten tijde dat er nog melkboeren
aan de deur kwamen had Den
Burg 4 melkboeren. Henk Boon in
de Weverstraat, waar zich nu de
Trekpleister bevindt. Piet Kok had
zijn bedrijfje in het glop tegenover
“De Banaan” aan de Weverstraat.

Nan Huisman oefende zijn bedrijf uit
aan de Schoonoordsingel en Cobus
Lips woonde aan het Schilderend.
Om die melkboeren te voorzien van
melk reed Joop Huizinga, de latere
eigenaar van De Smulpot, met een
kleine vrachtauto met daarop een
grote tank. Die werd ’s morgens
gevuld bij de melkfabriek aan de
Schilderweg, thans biermakerij, en
reed dan naar de betreffende melkboeren op Texel.

Festival klassiek
Eindelijk is het dan zo ver! Na twee
jaar stilte vanwege de coronapandemie, heeft de International Holland
Music Sessions (IHMS) dit jaar weer
haar kernactiviteit opgestart: de
‘Summer Academy’, een opleidingsprogramma voor veel belovende
jonge musici: violisten, cellisten, pianisten en voor pianotrio’s.
Daarvoor worden van over de hele
wereld 100 jonge toptalenten aangetrokken, om gedurende 5 weken
masterclasses te volgen van wereldberoemde leermeesters. Aan dit
programma is een ‘Festival’ gekoppeld: de talenten geven in die periode maar liefst 150 concerten op 25
verschillende plaatsen in Nederland.

Omdat de musici steeds zo enthousiast zijn over de akoestiek en de
ambiance van ons Hoornder kerkje, worden wij op Texel altijd goed
bedeeld met een serie concerten.
Deze zomer elke zondagmiddag van
17 juli tot en met 28 augustus. Over
de inhoud van de concerten kunt u
alles lezen op de website van IHMS
en óók in de Texelse media. In de
volgende editie meer over deze serie
en over de winterserie ‘New Master
on Tour’, die samen een unieke bijdrage vormen aan de cultuur op ons
eiland.
Peter Bakker
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Nan Huisman had een bakfiets en
daar kon hij heel snel mee rijden.
Piet Kok had een mooi houten wagentje met een klein paardje ervoor.
Op zekere dag moest worden uitgemaakt wie het snelst was. Huisman
of Kok. Ter hoogte van de Reijer
Keijserstraat moest naar “Helios” en
terug worden gereden. Op het 1 - 2
- 3 ging men van start. Kok met zijn
paardje was als eerste terug. Maar
een echte winnaar was er nog niet.
De tweede keer weer dat hele stuk
was een overwinning voor Huisman.
Kok had zijn paardje een beetje ingehouden. Dat was gelijk spel. De derde
keer was de winnaar Kok. Huisman
had drie keer gereden en was aardig
moe. De melk die Huisman bij zijn
klanten bezorgde was op het eind
van die dag wat aan de late kant.
Joop Kramer uit verhalen
Texelfonds 2012

Fotowedstrijd Leef-Tijd
Stuur je mooiste Texel foto nog snel in, dat kan tot
uiterlijk 12 juni. Meedoen kan dus nog. En wie weet
staat jouw foto op de volgende omslag van Leef-Tijd.
In de vorige editie plaatsten we een omroep om de lezers
uit te dagen een mooie Texel foto te maken. De winnende
foto prijkt op de omslag van augustus 2022.
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 foto’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 fotowedstrijd, stel je de ingezonden foto(’s) beschikbaar voor gebruik in Leef-Tijd.
•	Stuur je foto(s) voor 12 juni 2022 naar: leeftijd.texelswelzijn@seniorenverenigingtexel.nl, vermeld als onderwerp Fotowedstrijd. Vergeet niet je naam en telefoonnummer te vermelden.

De jury bestaat uit Peter Ampt (vaste fotograaf van de
omslag), Jan Meijer (Seniorenvereniging Texel) en Tanja
Klaassen (Texels Welzijn).
Ingezonden foto’s zijn te bekijken op de website:
www.leeftijdfoto.blogspot.com

De Texelse Apotheek
Weverstraat 95, 1791 AC Den Burg

T (0222) 312112

www.detexelseapotheek.nl

HAIRSTYLING
YVONNE
Beatrixlaan 29
Den Burg

0222-314073
06-12276261

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

TEXELS LAMS, RUND- & VARKENSVLEES

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

ADRESSEN & OPENINGSTIJDEN

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

IDT-WITTE

IDT-WITTE

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

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

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

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

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

www.ibstexel.nl

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

tel. 313144

Iedere week weer een verse stal
op de maandagmarkt!

SHOP

Specialist
in alles
Haven 15, Oudeschild

0222 - 312771

info@civtexel.nl

www.civtexel.nl

Electrische installaties
Brand- en inbraakbeveiliging
Zonnepanelen
Spinbaan 10, Den Burg • Tel. 31 34 58 • www.vemtexel.nl
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Interview: Herman

Vanuit de diepte van de put riep hij tenslotte de Heere
aan: “Heere, neemt U het alstublieft van me over, want ik
kan het verder niet”. Herman is van huis uit niet gelovig,
maar ging af en toe wel met een vriendje mee naar zondagschool. Riet was Nederlands Hervormd. Aanvankelijk
gingen ze samen naar de Hervormde kerk. Later zijn ze
lid geworden van de Vrije Baptisten, een actieve en warme gemeenschap waarin alles zelf wordt gedaan, waarin
men echt naar elkaar omziet. Ze voelden zich daar thuis.
Vroeger was Herman vaak in het gebouw van Kotex te
vinden. 25 Jaar heeft hij postduiven gehouden en was hij
actief lid van ‘Op eigen wieken’. De laatste tijd ging hij
af en toe nog wel eens naar - wat nu de kinderboerderij
is - om een bakkie koffie te drinken. Zonder dat het zijn
bedoeling was, begon hij daar te helpen bij het verzorgen van de dieren. Vanwege zijn COPD komt hij niet bij
de vogels, maar vier dagen in de week is hij actief in het
terreinonderhoud. Hij geniet van het werk en heel in het
bijzonder van de klassen schoolkinderen, die op de boerderij komen en helpen met het voeren van de dieren. “Ik
zit nu weer lekker in mijn vel”, zegt hij. “Het is de hand
van de Heere geweest die mij daarnaartoe heeft geleid,
zoals Hij óók al die aardige mensen op mijn pad heeft
gezet, die zich om mij bekommeren”. Die brengen hem
een gebakken visje, gaan met hem wandelen, of komen
gewoon om een bakkie. “Siep raadde me aan eens iets te
gaan maken en toen ben ik aan die scheepjes begonnen”.

“Je moet eens gaan kijken bij Herman Groeneveld,
die maakt uit een brok hout wel zulke prachtige
scheepjes”.
Het was een tip van Siep Zijlstra. Nieuwsgierig ging ik,
in de Noordwester eens bij Herman om een praatje. En
Siep had niets te veel gezegd. Herman zijn scheepjes zijn
heel precies gemaakt, ze zouden het eindproduct van
een zelfbouwdoos kunnen zijn, maar dat zijn ze niet. Het
bijzondere van zijn scheepjes is dat ieder onderdeel ervan, is gemaakt uit een ruw stuk hout. Het vakmanschap,
het oog voor de kleinste details, van de stroomlijn van
de romp tot de verstaging, dat is wat mijn bewondering
wekt.
Toch is Herman nog niet zo lang met deze hobby bezig.
Dat begon pas na de dood van zijn vrouw Riet, die hij
daarvóór twintig jaar had verzorgd. Riet was chronisch
nierpatiënt. Na acht jaar dialyse kreeg ze een nieuwe
nier, maar die ging maar vijf jaar mee. Daarna kwam er
een periode waarin ze langzaam kwaliteiten moest inleveren, maar ze klaagde nooit en bleef altijd optimistisch.
Zo lang het kon en zolang het weer het maar even toeliet,
maakten ze samen dagelijks lange wandelingen (zeker
twee uur), Herman achter de rolstoel. Toen zij tenslotte
overleed, kwam hij in een periode die hij omschrijft als
“rusteloos”. “Ik kon mijn liefde niet meer kwijt”, zegt hij,
“Ik wilde wel weer een vriendin, maar dat lukte niet”.
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in een rot periode”. Hij is gedeeltelijk hersteld, maar hij
heeft er COPD aan over gehouden.
Riet werd in die tijd ook steeds zieker en Herman begon
meer in het huishouden over te nemen en voor Riet te
zorgen. Zij raakte ten slotte toch naar ‘Ten Anker’ in Den
Helder. Hij reisde toen elke dag heen en weer. De laatste weken heeft ze gelukkig in een ziekenkamer van de
Gollards kunnen krijgen en daar is ze gestorven.
Riet had hij voor het eerst ontmoet, toen hij vanuit
Amsterdam een keer op Texel ging vissen - dat deed hij
wel vaker: met de trein naar Den Helder, op Texel naar
het strand, een dagje vissen, op het strand slapen en
dan weer terug – het was liefde op het eerste gezicht.
Eerst hebben ze gecorrespondeerd. In 1970 zijn ze getrouwd, negen maanden (clandestien) in Amsterdam
gewoond, toen konden ze gelukkig een huisje kopen in
de Cocksdorp. Op Texel zijn ze altijd gebleven. Hun zoon
woont nu in Den Burg, hun dochter in Engeland. Om Riet
haar sterfdag te gedenken komen ze ieder jaar bij elkaar.
“De kinderen willen dat ook zo”, zegt Herman.
Toen Riet al drie keer in de week dialyse kreeg, kwam
Aad van Heerwaarden, die de situatie had aangezien,
Herman vragen te helpen bij de folkloremarkten. “Je
moet af en toe ook eens iets anders aan je hoofd hebben”, zei hij, “Dat is goed voor je”. En Herman heeft tot
het einde van de folkloremarkten Aad geholpen op de
markten: kramen opzetten, wol wegen en toeristen uitnodigen op de weegschaal te stappen.
Aan de ene kant raadt Herman aan de ‘tekenen des tijds’
goed in de gaten te houden; het zijn volgens hem voorboden van de eindtijd. Aan de andere kant heeft hij daarvoor geen angst. “Jezus”, zegt hij, “heeft ons vrijgekocht.
Wij leven nu uit genade. Als we sterven gaan we naar het
paradijs en na de wederkomst van de Heere Jesus naar
de hemel”.

Een nautische achtergrond heeft Herman bepaald niet,
behalve dat hij als jochie met zijn vriendjes altijd speelde
langs het Noord Hollands kanaal in Amsterdam Noord.
Ze vonden het leuk om een stukje op een schip mee te
varen en dan met een ander-, in omgekeerde richting,
weer terug. Moest je natuurlijk wel geluk hebben dat er
een schip de andere kant op ging. Van zijn moeder kreeg
hij een dubbeltje voor het zwembad, maar dat ging op
aan andere dingen; zwemmen deden ze in het kanaal.
Tot de huisarts een keer vertelde, dat er ratten zwommen in het kanaal. Moeder doorzag de kwajongensstreek. Het dubbeltje bleef, maar nu om in het zwembad
zijn zwemdiploma te halen. Herman vertelt over zijn
leven in Amsterdam Noord als van een mooie tijd. Zijn
vader was een echte dierenliefhebber, had thuis een vogelkooi en een aquarium en Herman zorgde al gauw, dat
dat laatste regelmatig werd bijgevuld met salamanders,
stekelbaarsjes en kikkervisjes.
Zijn eerste vogeltje kocht hij toen hij vijf was op het
Waterlooplein voor vijftig cent: een zebravinkje; een kanarie was duurder. Voor dat geld moest hij sparen, cent
voor cent en oude kranten ophalen. Later heeft hij altijd
dieren gehad. Het begon met twee tortelduifjes, later
grasparkieten, nog later 4 honden en ook nog een paar
schapen, maar dat was toen hij al met Riet al op Texel
woonde.
De lagere school is voor Herman een trauma geweest.
Toen hij de deur daarvan dicht trok, raadde zijn vader
hem toch aan naar de ULO te gaan, maar dat werd
ook een drama; na twee keer te zijn blijven zitten, was
er iemand die vertelde, dat ze nog mensen zochten bij
Publieke Werken Amsterdam en daar is hij toen maar op
af gestapt. Toen hij later naar Texel verhuisde heeft hij
gesolliciteerd naar een functie bij de plantsoenendienst
van de Gemeente Texel. Daar heeft hij met veel plezier
16 jaar gewerkt, tot hij werd afgekeurd. “Je belandt dan

Peter Bakker
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Ruime keuze beweegaanbod Sportstichting Texel

Julia en Yvonne trouwe bezoekers dynamic tennis en KeepFit
en tafeltennis. De bal en rackets zijn van lichte materialen
en het veld heeft de afmetingen van een badmintonveld,
maar het net hangt op tennishoogte. Er wordt gespeeld
met twee tegen twee. Mannen en vrouwen zijn gelijk,
want kracht is niet belangrijk. Wekelijks speelt een enthousiaste groep ouderen Dynamic tennis op twee of
drie velden in de grote zaal van de sporthal. Yvonne: “We
kijken elke week hoeveel tennissers er zijn en maken
dan duo’s. Dat gaat heel soepel. Meestal speel je iedere keer met iemand anders en als er een oneven aantal
is, draai je door.” De jongste deelnemers zijn eind vijftig
en de oudsten lopen tegen de tachtig. Volgens Julia gaat
het vooral om het in beweging zijn en de gezelligheid. “Je
traint niet alleen je armen en benen hoor, maar de spieren in je hele lijf. De één is fanatieker dan de ander, maar
dat gaat allemaal goed samen. We spelen vaak leuke rally’s, waarbij je toch je best doet om een bal te halen.”
Fit in het dagelijks leven

Of ze willen vertellen waarom het zo leuk is om
te sporten? Dat doen Julia Timmer (79) en Yvonne
Hornby (77) graag. De zussen zijn trouwe bezoekers
van de wekelijkse lessen KeepFit en dynamic tennis van Sportstichting Texel in Sporthal TXL in Den
Burg. Ze vinden het belangrijk om in het dagelijks
leven fit en actief te blijven en hun conditie op peil
te houden.
Als meisje wilde Julia Timmer al graag tennissen. “Toen
ik een jaar of tien tot twaalf was, heb ik een keer mogen meedoen, maar na een kwartier moest ik de baan
alweer af. Dat was een teleurstelling. Ik hoopte het later
weer eens te kunnen oppakken, maar door kostschool
en werk kwam het er niet meer van.
Een aantal jaren geleden heb ik me aangemeld voor
Dynamic tennis in de zaal. En leuk dat ik het vind!
Dynamic tennis is laagdrempelig, en het is voor iedereen met een beetje balgevoel heel goed te doen.” Julia
kreeg ook haar zus Yvonne enthousiast. “Ik heb nog
nooit getennist en wist niet of ik het zou kunnen en of
het wel wat voor mij was, maar ik heb me laten overhalen om het te proberen. Gelukkig maar, want het is leuk
om te doen en de groep is gezellig.”

Beide zussen doen ook wekelijks mee met een uurtje
KeepFit, een sportles waarin op een leuke en gevarieerde
manier diverse vormen van sport aan bod komen, zoals
badminton, bewegen op muziek, tennis en conditietraining. De lessen worden gegeven door Betsie Verhoeven,
die elke week weer een ander programma samenstelt,
met aandacht voor lenigheid, kracht, reactiesnelheid, stabiliteit, coördinatie en uithoudingsvermogen. Iedereen
kan op zijn eigen niveau meedoen. Julia: “Meestal heeft

Toegankelijk
Dynamic tennis is populair onder senioren. Het is een
racketsport, die het midden houdt tussen gewoon tennis
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Betsie een circuit uitgezet met oefeningen. De ene is
makkelijker dan de ander, maar ze zijn allemaal goed te
doen. Betsie houdt alle deelnemers goed in de gaten en
weet precies wat iedereen wel of niet kan. En je hoeft je
er heus niet gemakkelijk van af te maken hoor, want dat
heeft ze door. Ze stimuleert je positief. Misschien denk je
dat je een oefening niet kunt, maar dan lukt het toch! Dat
is leuk.” Ook Yvonne gaat met plezier naar de KeepFitlessen. “Ik merk echt dat ik er veel aan heb in het dagelijks leven. De oefeningen, die we bij Betsie leren, doe

ik thuis ook een paar keer in de week.” Beide vrouwen
kijken uit naar hun wekelijkse sportuurtjes. “We zorgen
altijd dat we er zijn. Het stimuleert om samen te sporten
en te bewegen. En het is heel gezellig!”
Naast Dynamic tennis en KeepFit organiseert Sportstichting Texel nog meer laagdrempelige beweeg- en
sportactiviteiten voor senioren. De activiteiten zijn niet
alleen in Den Burg, maar ook in de buitendorpen.

Ruim aanbod beweeg- en sportactiviteiten
Dynamic tennis
Elke week op dinsdag in Sporthal TXL, van 16.00-17.00 uur.
U kunt ook af en toe meedoen. Kosten: € 3,50 per les.

Den Burg, sporthal TXL (Emmalaan 55):
Woensdag
18.30 – 19.30 uur
19.30 – 20.30 uur

KeepFit
Een gevarieerde sportles waarin kracht, conditie en stabiliteit aan bod komen tijdens afwisselende oefeningen
en activiteiten.

Oudeschild, gymzaal ’t Skiltje (De Ruyterstraat 61):
Maandag
13.30 – 14.30 uur
Donderdag
19.30 – 20.30 uur
Oosterend, gymzaal De Bijenkorf (Mulderstraat):
Dinsdag
17.00 – 18.00 uur
De Koog, gymzaal De Hof (Nikadel 11):
Woensdag
9.00 – 10.00 uur

Bezorgers gezocht
Voor het bezorgen van de Leeftijd
bij de bezorgers van de buitendorpen zoeken wij vrijwilligers.
Het gaat om het afgeven van
de stapels. Alles zal ongeveer
1,5 uur in beslag nemen, eens in
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de 2 maanden en de kilometers
worden vergoed.
Bij interesse graag contact
opnemen met Lydia Blok,
tel. 0618347334.

bewust zijn van je omgeving en lekker actief zijn in de
buitenlucht. Opgeven kan via de e-mail bij beweegcoach
Robert Bakker, robert@sportstichtingtexel.nl
Sociaal Vitaal Texel
Bewegen heeft een positief effect op de kwaliteit van
leven en zelfredzaamheid. De kwaliteit van leven wordt
beter, de deelnemers zitten sociaal en psychisch beter
in hun vel. Met een kleine groep leeftijdgenoten gaat u
onder leiding van een ervaren docent aan de slag met
uw fysieke gezondheid. De lessen zijn laagdrempelig en
heel geschikt voor ouderen die graag weer wat (meer)
willen bewegen. Het programma is gericht op meer
beweeglijkheid van de gewrichten, het verbeteren van
spierfuncties, betere coördinatie en het vergroten van
het algehele uithoudingsvermogen.

Gezond Natuur Wandelen
Elke week organiseert Sportstichting Texel een wandeling
door de Texelse natuur. Iedereen die graag wat meer in
beweging wil komen en het leuk vindt om in groepsverband te wandelen, is welkom. De wandelingen starten
op een vast punt en worden begeleid door vrijwilligers.
Aanmelden vooraf is niet nodig en deelname is gratis. De
start is om 10.00 uur. Na afloop is er een mogelijkheid
om gezamenlijk nog een kopje koffie te drinken.

Den Burg, TXL Sporthal (Emmalaan 55):
Woensdag
10.30 – 11.15 uur
11.15 – 12.00 uur
De Waal, dorpshuis De Wielewaal (Langewaal 9):
Woensdag
10:30 – 11.15 uur
Oudeschild, dorpshuis ’t Skiltje (De Ruyterstraat 61):
Dinsdag
11.00 – 11.45 uur
De Cocksdorp, dorpshuis ’t Eierlandsche Huis
(Klimpstraat 33):
Dinsdag
9.45 – 10.30 uur
Den Hoorn, dorpshuis De Waldhoorn (Herenstraat 47):
Maandag
10.30 – 11.15 uur

Woensdag
Oosterend, startpunt Het Cafeetje
Donderdag
De Koog, startpunt Het Maartenhuis
Den Burg, startpunt De Gollards
Zaterdag
Den Burg, startpunt Stayokay

Alle activiteiten zijn laagdrempelig en erop gericht dat
zoveel mogelijk senioren kunnen meedoen. Dus trek de
stoute (sport)schoenen aan en doe mee! We vinden het
leuk als u komt.

Werelddansen
Voor iedereen die het leuk vindt om internationale dansen te leren, met af en toe een uitstapje naar andere
dansvormen.
Den Burg, TXL Sporthal
Woensdag
9.00 – 10.30 uur

Heeft u vragen of wilt u meer weten over de wekelijkse
activiteiten of evenementen van Sportstichting Texel?
Kijk dan op de website sportstichtingtexel.nl. U kunt ons
ook bereiken via e-mail info@sportstichtingtexel.nl of
telefonisch via 0222-313471

Mindful wandelen
Wandelen en echt bewust bezig zijn met alleen maar
wandelen. De afleiding in je hoofd weerleggen en bewust aanwezig zijn in het hier en nu. Dat is in de basis
mindful wandelen. Voelen wat er in je lijf gebeurt, je

Tekst: Louise van der Sluis
Foto’s: Mara van Sportstichting Texel

Bij vertoon van
de ledenpas een gratis
lekkernij bij de koffie

KLUS EN TIMMERBEDRIJF
Ap den Braven

Kikkertstraat 9

Vliegwiel 10 | 1792 CS | Oudeschild - Texel | Telefoon: 06 - 2537 1055
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1795 AA De Cocksdorp
Kikkertstraat 9,
1795 AA, De Cocksdorp 0222 316 441
0222 316 441
www.eethuusvanhetwad.nl
info@eethuusvanhetwad.nl
eethuusvanhetwad.nl

Voor een uitvaart
naar uw wens

DE NOTARIS Advies, notariële akten en meer!
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OP
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Beatrixlaan 1, 1791 GA Den Burg
OP Telefoon
TEXEL(0222)
31 52 41

Ook met vragen over een persoonlijke
invulling kunt u bij ons terecht
Mark & Yolanda Pijper

0222-310 168

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

Bernhardlaan 147, 1791 XD Den Burg

www.uitvaartcentrumtexel.nl

Overdag werken?
’s Avonds vrij?

Beatrixlaan
1, 1791
GA
Den Burg
www.notariskantoortexel.nl
www.notariskantoortexel.nl
Beatrixlaan
1791
GA
Burg
Telefoon1,(0222)
31 Den
52 41
Telefoon
(0222)
31
www.notariskantoortexel.nl
Telefoon (0222) 31 52
52 41
41

AANKOOP
VERKOOP TAXATIES
www.notariskantoortexel.nl

www.notariskantoortexel.nl
www.notariskantoortexel.nl

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

VOOR EEN GOED ADVIES
Tel. 313 888

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

info@janduin.nl

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

diner tot heerlijke luxe
hapjes!
Stoompoort
16

Wij houden uw auto in topconditie.

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

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

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

De Cocksdorp
www.langeben.nl

/langebentexel

RENTENAAR
ERKEND OPEL REPARATEUR

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

Bernhardlaan 200,  318000,
www.opelrentenaar.nl
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De Dolle Mina’s - Wilhelmina Drucker
15 jaar later trad de vrouwenbeweging opnieuw in de openbaarheid
met een grote tentoonstelling.
Tentoonstelling Vrouwenarbeid en
Toorop.

een gelijke positie van vrouwen en zaken als zedelijkheid. Iets dat door het
publiek als shockerend werd ervaren.
Voorbehoedsmiddelen zijn een vereiste voor een vrij huwelijk.

Wilhelmina Drucker, geb. 1847 en
Mina Kruseman, geboren 1839, waren medestrijdsters van Aletta Jacobs,
geboren in 1854, en waren zelfs ouder dan Aletta.
Wilhelmina Drucker werd wel een
”ijzeren mina” genoemd. Ze kwam uit
een arme familie.
Haar moeder heette Constantia
Lengsing, was naaister, modiste en
hoedenmaker, ongehuwd, maar had
een zeer lange liefdesrelatie met een
zeer rijke van afkomst Duitse bankier en rentenier in Amsterdam. Zijn
werk bestond uit kinderen maken.
Wilhelmina had nog een zusje en een
halfbroer, en de beide zusjes wisten
niet beter dan dat de bankier hun
echte vader was.
De bankier heette Louis Drucker;
heeft de kinderen nooit erkend, maar
financieel wel geholpen; alles heeft
hij voor hen betaald.
Later is hij nog getrouwd en met zijn
eigen vrouw had hij ook nog 4 kinderen. Zijn echte zoon had de grote erfenis alléén gekregen, maar dit heeft
Wilhelmina aangevochten en met
succes; zij won en kreeg de helft, wat
zij deelde met haar zusje.

De “Dolle Mina bewegingen” (2e
feministische golf)
In 1969 werden deze vrouwen naar
Wilhelmina vernoemd. Zij gingen
op de barricaden. Zij liepen vaak in
groepjes met ontblote buik, waarop geschreven stond: ”Baas in eigen
buik”. Zij waren links-radicaal; deze
actiegroepen bestormden in 1976
kasteel Nijenrode en verbrandden dames-korsetten bij het monument van
Wilhelmina, dat na haar dood in 1939
werd onthuld in de Churchilllaan
(Amsterdam). De urinoirs van de
mannen werden voorzien van roze
linten. (De vrouwen wilden óók een
openbaar toilet).
Op het monument staat: VROUWEN,
houdt de fakkel brandende
Door vrede, vrijheid, ontwikkeling en
naastenliefde.

Als politica, nam ze haar vadersnaam
aan. Ze was een schrijfster en vredesactiviste en schreef onder verschillende pseudoniemen. Ze heeft de VVV
(vrije vrouwenvereniging) opgericht.
Er was géén toegang voor mannen.
Ook is het nationale comité: Wettelijke
regeling van Vrouwenarbeid opgericht welke naar haar is vernoemd.
Vele misdaden werden aan de kaak
gesteld, met name: de veroordeling
van vrouwen tot huwelijken en moederschap en de ondergeschiktheid
aan hun echtgenoot.
De dubbele seksuele moraal!
Wilhelmina debatteerde o.a. met
Troelstra (een socialistenleider) over

Mina Kruseman “De echte dolle
Mina”
Zij hoorde óók bij de eerste feministische golf. In Velp geboren in 1839 en
overleden in 1922 in
Frankrijk. Ze was zangeres, schrijfster,
actrice en pacifiste en was vernoemd
naar Wilhelmina Drucker. Ze baarde opzien als bewust ongehuwde
moeder en pleitte voor het recht van
vrouwen en ging met haar levenswijze tegen de conventies in.
Ze kreeg een relatie met de fotograaf
Frederik Hoffman geb. 1858 -1918,
wel 20 jaar jonger. Het was een grote
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liefde; ze kregen 2 dochters zonder
ooit gehuwd te zijn.
Ze was de meest bewonderde- en
tegelijkertijd de meest verguisde feministe van haar tijd. Mina Kruseman
zei: Als koeien worden we naar de
slachtbank geleid. Zodra we geboren
zijn wordt het vonnis uitgesproken:
een meisje wordt een huishoudster
of nog beter een machine!!
Haar vader was H. Georg Kruseman
en is begonnen als cadet aan zijn militaire loopbaan en bracht het uiteindelijk tot Generaal-Majoor en werd al
op zijn 38e gepensioneerd. Hij was er
vroeg bij, maar als we zijn tropenjaren
dubbel tellen kon hij terugkijken op
een complete loopbaan. Hij kwam uit
een Duits geslacht. Hij was getrouwd
met Hendrina Drenth en ze hadden 9
kinderen, 7 meisjes en 2 jongens.
Op haar 6e jaar ging het gezin naar
Ned. Indië. Op haar 15e kwam het
gezin terug naar Nederland.
In de koloniale Java oorlog waren er
15.000 soldaten en 200.000 Javanen
omgekomen en haar vader had een
litteken van een kogelwond in zijn
been. Hij heeft zich na zijn pensionering als zilversmid gevestigd in
Leeuwarden.
Mina kon Indië niet vergeten en is
later weer teruggegaan. Olf Praams
heeft in zijn mooie boek “een feministe in de tropen. De Indische jaren
van de roemruchte Mina Kruseman
(1877-1883) beschreven. Ze was te
excentriek, volgens de mensen in A
haar dorpje. Ze ging weer terug naar
Nederland en België. Ze gaf lezingen
en concerten opera en conservatorium (piano) had ze gehaald.
Ze speelde als toneelspeelster in
Vorstenschool, het stuk van haar
aanbidder Multatuli. Later verbrak ze
weer het contact met hem.
Mina was vaak in het Indische nieuws.
Ze is ook in Napels en in Amerika geweest en in Frankrijk overleden. Ze
was haar tijd ver vooruit en de mensen konden haar niet begrijpen.
Riny Wielinga

“Ik vond het wel eens gek, dat niemand naar
mijn vader vroeg”
Dit artikel stond 5 jaar geleden in een landelijk dagblad
waar toevallig mijn oog op viel.
Het was mijn tandarts in Leiden na de oorlog toen was ik
12 jaar. Ik vond het een geweldige tandarts. Ik herinner mij
een dikke vrouw, heel schoon en fris in een spierwitte jas,
en bang was ik niet. Ik wist wel, dat er een huisman was,
die voor de kinderen zorgde. Het was een vrije zelfstandige
vrouw met een full-time praktijk aan huis. Ze heette Mevr.
Van Rij-Zitman en had een groot huis aan de Hoge Rijndijk.
Ik denk, dat Thomas haar oudste zoon was toen ik bij haar
kwam, die nu 74/ 75 jaar moet zijn als hij nog leeft.
Thomas staat rechtsonder in de foto
Hij schrijft:” ik werd veel te vroeg geboren en belandde in
een couveuse, in 1947. In een andere couveuse lag een
kindje van een hoer, zo werd gefluisterd. Het “hoerenkind”
ging goed en ik maakte het slecht.
Toen overleed onverwacht dat kindje en knapte ik op. “Die
hebben ze vast verwisseld”, zei mijn vader. Waarop mijn
moeder antwoordde: “Dat vind ik dan goed gedaan, ik wil
graag een kind en bij ons heeft het betere kansen”.
Ik denk, dat ik niet echt ben verwisseld, hoor!
Bij ons thuis was het wel totaal anders dan bij andere gezinnen die tijd. Mijn vader werkte niet, maar voedde mijn
broers, zus en mij grotendeels op.
Mijn moeder was full-time tandarts, daar mochten wij
altijd binnenlopen en dat deden wij ook geregeld. Soms
reageerden patiënten dan enigszins verbolgen. Kinderen
mochten haar niet zomaar storen, vonden ze. “Als patiënten dat niet willen, gaan ze maar weg” riep ze altijd als
mensen mopperden.
Mijn moeder was geliefd en zeer betrokken, ze was best
beroemd in Leiden. (Dit kan ik beamen).
“De dikke tandarts” werd ze genoemd. Als we door de stad
fietsten, groetten veel mensen haar en maakten graag een

praatje. Ik vond het wel eens gek, dat niemand naar mijn
vader vroeg.
Mijn vader zat niet met kopjes thee klaar als wij uit school
kwamen, maar hij voedde ons op, was heel geduldig, gaf
ons veel vrijheid en je kon eindeloos gesprekken met hem
voeren.
Het gebeurde nogal eens dat mensen zich met onze thuissituatie bemoeiden.
De bovenmeester op school riep eens toen ik nog wat rondhing op het schoolplein: “Ga jij maar naar je gekke vader”.
Dat vond ik zo idioot, die man was niet wijs. Thuisgekomen
vertelde ik het gelijk aan mijn vader en voegde eraan toe:
Maar ik weet wel beter”.
Het is dan ook niet zozeer de plek in het gezin, die mij heeft
beïnvloed als de positie van ons moderne gezin in die tijd.
Tegendraads, vrij, eigenzinnig. Die sfeer heb ik zeker meegenomen in mijn eigen gezin. Ook mijn kinderen hadden
veel vrijheid en mochten veel zelf beslissen.
Riny Wielinga

Valys - taxivervoer voor verder weg
Op familiebezoek of een dagje er
op uit aan de overkant? Dan is taxivervoer van Valys een optie.
U kunt Valys gebruiken als u verder
reist dan 25 km vanaf uw woonadres.
Naast taxivervoer dat u van deur
tot deur brengt, kunt u met Valys
bijvoorbeeld ook een treinreis onder begeleiding maken.
Valys is er voor reizigers met een
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mobiliteitsbeperking die sociaal-recreatieve uitstapjes buiten de eigen
regio willen maken.
U heeft hiervoor wel een Valyspas nodig. Kijk op www.valys.nl
of neem contact op met Texels
Welzijn (tel. 312696) voor info of
hulp bij het aanvragen van de vervoerspas.

We mogen weer
Na twee jaar kunnen verenigingen weer gaan organiseren en komen er weer groepsactiviteiten.
Seniorenvereniging Texel nodigde de leden uit op donderdagmiddag 24 maart voor een theatervoorstelling
in ‘De Toegift’ te Den Hoorn.
Fietsen was die zonnige middag geen straf getuige het
aantal fietsen daar ter plekke.
Ook voor vervoer per bus was gezorgd.
Weldra was de zaal dan ook gezellig vol. Leuk om veel
bekenden weer te ontmoeten.
Tijdens de ontvangst met koffie of thee en huisgemaakte appeltaart werd er dan ook gezellig bijgepraat.
De opening werd verzorgd door Francien Dijt en Gerrit
Terpstra die bekende Nederlandse en Engelse liederen
zongen en zichzelf begeleidden op gitaar. De refreinen
werden door de meeste mensen enthousiast meegezongen.
Te snel was hun tijd om en bleef er nog één lied over dat
ze volgend jaar willen komen zingen.
In de daaropvolgende pauze werden allen voorzien van
een drankje en wat warme hapjes.
Daarna was het de beurt aan onze gastheer Berry
Lussenburg met zijn optreden met oude en nieuwe
sketches waarin hij inspeelde op o.a. coronamaatregelen, gemeenteraadsverkiezingen en het stemmen in het
algemeen, nieuwe en oude André Hazes en zijn nieuwe
cabaretprogramma ‘Open kaart’.
Na een geslaagde middag keerde iedereen weer huiswaarts.
Tekst: Toos Witte
Foto’s: Ria Witte

Koffie met een boekje
Iedere eerste vrijdag van de
maand wordt er in de bibliotheek
om 10.30 uur onder het genot van
een kopje koffie een mooi verhaal
voorgelezen.
Iedere volwassene is welkom om
te komen luisteren. Een medewerker van de bibliotheek zoekt
een mooie tekst uit om voor te
lezen. Voorgelezen worden is leuk
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en gezellig. Het geeft ontspanning
en is vaak aanleiding om met elkaar te praten of herinneringen
op te halen.
Deelnemen is gratis.
Aanmelden is niet nodig.

‘De Slufter’
Café-restaurant

Waalderstraat 6
1791 EC Den Burg

Tel 712 464

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

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

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

www.bosmaslapen.nl
info@bosmaslapen.nl

Voor uw kunstgebit en
klikgebit met zorg,
kennis en aandacht voor
uw persoonlijke wensen
aangemeten door uw specialist
Sommeltjesweg 3, 1793 AL De Waal
Tel. 0222 - 312069 • praktijk@tppvk.nl

Mantje schoenen heeft voor u als lid van Seniorenvereniging Texel een doorlopende aanbieding.
23-12-2021
Op vertoon van uw ledenpas ontvangt u

ADVERTENTIE Wezenspyk Afmetingen 92 mm x 44 mm.indd 2

10% korting

Gerookte, gebakken en verse vis

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

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

www.mantjestore.nl

De Reuze Aardbei

CENTRALE VERWARMING
LUCHTBEHANDELING
VENTILATIE
AIRCONDITIONING
DUURZAME ENERGIE
SERVICE & ONDERHOUD

Spinbaan 8, Den Burg

Spinbaan 8, Den Burg

0222-313 703

0222-313 703

17:22

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

www.cvi-texel.nl

www.cvi-texel.nl

Weverstraat 55, tel. 312692

Nu slechts

4795.00

KLASSIEKE
KEUKEN
DESA

HEEMSKERCKSTRAAT 50 OUDESCHILD | WWW.RAB.NL
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Rookmelders verplicht vanaf 1 juli 2022
Ook als je in een huurhuis woont,
is het straks verplicht om rookmelders te installeren. De verplichting
om de huurwoning te voorzien van
de nodige rookmelders ligt bij de
verhuurder.
Een verzekeraar kan besluiten
niet uit te keren na brand in een
huis zonder of met te weinig rookmelders.
Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht
om in iedere woning in Nederland
rookmelders op te hangen. Deze
verplichting bestaat al langer voor
nieuwbouwwoningen, maar gaat
nu dus ook gelden voor bestaande bouw. Met deze maatregel
probeert de overheid het aantal
(dodelijke) slachtoffers van brand
tegen te gaan.

Wat als je geen rookmelder
ophangt?
Maar wat als je als de verhuurder
nalaat om een rookmelder op te
hangen? Wat je nu veel in de media leest, is dat de overheid wel
aangeeft dat hier enige eigen verantwoordelijkheid ligt. Het is niet
zo dat de politie aan de deur komt
om te controleren of je je rookmelders wel hebt bevestigd. Maar

wat als na een brand achteraf blijkt
dat er geen rookmelders waren?
Verzekeraars geven aan dat de
schade gewoon gedekt blijft, maar
het is beter om het zekere voor het
onzekere te nemen.
Plaats rookmelder is cruciaal
De juiste plaatsing van rookmelders
is cruciaal: op elke woonverdieping,
aan het plafond en bij voorkeur in
het midden van de ruimte, niet te
dicht bij ventilatiepunten, dichtbij
de badkamerdeur of in de keuken.
Bij de laatste twee is de kans op vals
alarm erg groot (door vervuiling of
kooklucht) en de kans dat de bewoner de melder verwijdert en niet
terughangt is dan groot. Zo ontstaat
schijnveiligheid. De afstand tussen
de rookmelder en de muur moet
minimaal 50 cm zijn.

Scootmobiel rit
De Zonnebloem organiseert t/m
september elke maand (bij voldoende deelnemers) een scootmobiel rit. We starten om 14.30
uur vanaf het parkeerterrein bij
het PHH-gebouw (dokterspost) en
verwachten rond 17.00 uur weer
terug te zijn. De routes zijn rondom
Den Burg.
We vragen hiervoor een kleine
bijdrage van € 2,00 p.p. voor de
koffiestop onderweg met…?
De Zonnebloem organiseert dit elke
2e donderdag van de maand:
donderdag 12 mei, 9 juni, 14 juli,
11 augustus en 8 september.

de dames wisten hier verhalen over.
Daarna via het Skillepaadje naar
Oudeschild, door De Ruyterstaat gehobbeld, via de Schilderweg naar het
voedselbos waar we lekker van de
koffie met voedselbostaart hebben
genoten. Daarna via de Hallerweg
naar Den Burg, waar we op een gegeven moment afscheid van elkaar
hebben genomen, de groep gesplitst
want voor de Koog sloegen we hier
af, de rest Den Burg in.

Donderdag 14 april hebben we dit
voor de eerste keer gedaan, jammer
genoeg kwamen er maar 2 dames
met hun scootmobiel. We zijn richting Hogeberg gegaan, ja zelfs de
bult over wat goed ging. Bij het Bosje
stond Rien Boer klaar om ons iets te
vertellen hierover, vooral over vroegere jaren en over wat plantjes. Ook
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Volgens mij hebben we alle 5 een
gezellige mooie middag gehad met
mooi weer.
Voor informatie kunt u contact opnemen met iemand van de uitjescommissie:
• Anneke de Lugt, 06-106 380 10
• Nel Bertrand, 06-136 709 88
• Els Huisman, 06-136 179 20

Verbouwing van de Gollards op de helft
De verbouwing en de gedeeltelijke nieuwbouw van
de Gollards vordert gestaag. Eind juni verhuizen de
bewoners van het deel van het gebouw dat nog niet is
verbouwd, naar de nieuwe vleugels van het gebouw.
Met de oplevering van de nieuwbouw op de hoek van
de Pontweg en de Gasthuisstraat werd begin 2021 een
belangrijke eerste stap gezet richting toekomstbestendige ouderenhuisvesting op Texel. Bewoners van de woongroepen in de Gollards verhuisden naar de Schuttehof.
De Schuttehoek werd in gebruik genomen als tijdelijke
huisvesting voor bewoners van de Gollards, die door de
verbouwing elders onderdak nodig hebben.
Direct na deze verhuizingen kon begin 2021 worden
gestart met een grondige renovatie van het bestaande

Renovatie Gollards

gebouw en de gedeeltelijke nieuwbouw van de Gollards.
De Gollards wordt in 2 fasen geschikt gemaakt voor
bewoners met dementie of met een intensieve lichamelijke zorgvraag. Er komen éénkamerstudio’s en tweekamer-appartementen en diverse buurtkamers, waar
bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Per buurtkamer is
er een terras of balkon. Ook blijft er, na de verbouwing,
kortdurend verblijf mogelijk; bijvoorbeeld voor mensen die moeten herstellen na een ziekenhuisopname of
waarvan de mantelzorger tijdelijk uitvalt. De verbouwing
omvat verder vele duurzaamheidsmaatregelen, die ook
het klimaat in het gebouw zullen verbeteren. In totaal
zijn er in het nieuwe Gollards straks 82 appartementen
en studio’s. De centrale keuken en het Eethuys zijn inmiddels opgeleverd en weer in gebruik genomen.

De centrale keuken
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Beschermd Wonen is een alternatief voor het traditionele verpleeghuis. De inzet van zorg, ondersteuning en
behandeling wordt multidisciplinair georganiseerd en
er is 24-uurs zorg aanwezig. Bewoners zijn mensen met
dementie of een complexe lichamelijke zorgvraag (vanaf
zorg zwaarte pakket ZZP5). Zij krijgen, naast een eigen
appartement met eigen keuken en badkamer, ook de
beschikking over een ‘buurtkamer’ waar gezamenlijk
kan worden gegeten en waar elke dag leuke activiteiten
plaatsvinden.
Uitbreiding aantal plaatsen
Gelet op de huidige wachtlijst voor wonen met zorg, en
de demografische ontwikkeling op Texel, is Omring het
aantal plaatsen voor Beschermd Wonen aan het uitbreiden. Dit is ook in lijn met de prognose voor de toekomstige behoefte aan Beschermd Wonen, waar voor Texel
onderzoek naar is gedaan.
Na de interne verhuizing van de huidige bewoners van
de Noordvleugel, start medio juli de verbouwing van
deze laatste vleugel. Dit zal nog ongeveer een jaar in beslag nemen.

Op de hoogte blijven?
Wilt u graag op de hoogte blijven van alle bouw- en verbouwplannen van Omring op Texel? Bijvoorbeeld over
het Groene Verpleeghuis? Bekijk dan de website www.
helemaalthuisoptexel.nl. Hier leest u de laatste ontwikkelingen en kunt u ook mogelijke vragen of opmerkingen
kwijt.

Beschermd Wonen
Helemaal in lijn met het overheidsbeleid, wonen de
meeste mensen, ook als ze ouder worden, gewoon thuis.
Op Texel lukt dit vaak prima, óók tot op hoge leeftijd. Met
hulp van iemands eigen netwerk en, indien nodig, hulp
van ‘buitenaf’; zoals het dorpswerk, de thuiszorg, wijkverpleging, Tafeltje Dekje, Geriant, dagopvang, etc. Toch
kan het gebeuren, dat het voor iemand niet meer mogelijk is om thuis te wonen en er verhuisd moet worden
naar een woonzorglocatie. Voor deze groep ontwikkelde
Omring het concept ‘Beschermd Wonen’.

De keuken in één van de
buurtkamers in ‘Ceres’.

Impressie in foto’s
Hieronder wat beelden van de nieuwbouw vleugel
(Westerslag) en de gerenoveerde Zuidvleugel (Ceres):
Katrijn van der Vlerk

Een opgeknapte badkamer
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De zaal van het Eethuys onderging
een stevige facelift.

Geslaagde Texelse vrijwilligersdag

De vrijwilligersdag op zaterdag 23 april jl. in de
Wielewaal trok ruim 120 bezoekers.

’s middags en een ’s avonds. Het thema was ‘Lekker belangrijk’, met een knipoog natuurlijk.

Deze feestelijke dag werd vanwege de corona voor het
eerst in bijna drie jaar weer gehouden als waardering van
gemeente Texel voor de inzet van de vele vrijwilligers op
het eiland.
Wethouder Remko van de Belt noemde hen het grote
kapitaal en het cement van de samenleving op Texel.
Het was een gezellig samenzijn in twee gangen; eentje

De verrassingsvoorstelling met sketches en zang was in
goede handen van vijf Texelse artiesten: Francien Dijt,
Belinda Laan, Marina Affourtit, Cor van Heerwaarden en
Bas ten Have.
De Texelse vrijwilligersdag werd mede mogelijk gemaakt
door een bijdrage van gemeente Texel en het Texelfonds.

Texland
Wralda schiep de aarde en schonk
haar drie dochters. Lyda, Finda en
Freya. Van hen stammen alle mensen af.
Lyda was een vrouw met een grillig
karakter. Van wetten moest ze niks
hebben. Ze deed wat in haar hoofd
kwam; iedereen was bang voor haar.

Haar nazaten waren precies hetzelfde. Na de door van hun moeder hadden ze eeuwig ruzie met elkaar.
De tweede dochter, Finda was onweerstaanbaar verleidelijk. Haar
stem was als honing, maar in haar
hart was ze onbetrouwbaar en meedogenloos. Duizenden wetten bedacht zij, maar zelf volgde ze geen
enkele op. Ook háár nageslacht aardde naar de moeder. Altijd twistten ze
onderling; nooit was er vrede.
Freya was de jongste en de mooiste
van de drie. Haar stem was zuiver, ze
had een opgewekt karakter en was
dapper en onzelfzuchtig. Deze eigenschappen bracht zij over op haar
kinderen.
Freya liet haar nageslacht een tekst
na met raadgevingen en geboden,
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waardoor ze vrij konden zijn en in
vrede met elkaar leven. Toen zij tenslotte voorgoed haar volk verliet,
werd de wereld op slag aardedonker.
Het water in de stromen trad buiten
de oevers. Als een waarschuwing
kliefde de bliksem door de lucht. Het
land dreigde onder te lopen.
Het volk van Freya wierp een hoge
heuvel op om zich tegen het stuwende water te beschermen. Op
de wierd bouwden ze een sterke
burght, en in de wallen kerfden ze
Freya’s wetten. Het land er omheen
noemden ze Texland. En hiervan zegt
men dat het nooit verloren zal gaan,
zolang de aarde bestaat.
Uit: Moet ze d’r uut burgemeester
Verzameld en opgeschreven door
Femmy Witte en Theo Timmer

De Deel straks ook donderdagmiddag te bezoeken
Omdat de dinsdagmiddag goed
wordt bezocht, gaat De Deel met
ingang van 12 mei de donderdagmiddag toevoegen. Het Texelse
Odensehuis is in de eerste plaats een
plek voor mensen met geheugenklachten of niet aangeboren hersen-

letsel (nah), maar óók voor familie,
mantelzorgers of vrienden van de
bezoekers. De Deel valt onder Texels
Welzijn.
Het is een plek, waar mensen elkaar
kunnen ontmoeten en samen activiteiten ondernemen. Er is geen kant
en klaar aanbod.
Omdat de fase voor de diagnose dementie heel belastend kan zijn, niet
alleen voor de mensen zelf, maar ook
voor hun naasten, kunnen de vrijwilligers de bezoekers desgewenst ondersteunen en adviseren.
Een bezoek aan De Deel is gratis en

vrij toegankelijk (diagnose of indicatie niet nodig).
U maakt zelf uit of u komt en met
wie. Aan- of afmelding is niet nodig.
U bepaalt zelf hoe laat u binnenstapt
en wanneer u weer vertrekt. Alleen
voor de lunch wordt een kleine bijdrage gevraagd.
De
Deel
is
gevestigd
in
Kinderboerderij Texel, Paelwerck 9 in
Den Burg en is van 12.00 tot 16.00
geopend. Voor informatie kunt u
terecht bij Liesbeth Rijk (tel 06 2281
1573), Simone Ouwehand (tel. 06
3081 0495) of Texels Welzijn (tel.
0222 312696).

Wie heeft, zal nog meer krijgen - 2
In nummer. 2 van Leef-Tijd vertelt Kees Dekkers hoe
het zit met de tegenstrijdigheid in de bijbel: opkomen voor de armen en felle kritiek op de rijken en
de uitspraak van Jezus, dat wie heeft, nog meer zal
krijgen.

bijbelse geschiedenis. Op die bewuste dag vertelde de juf
ook over “het is zaliger te geven dan te ontvangen”. Ze
vroeg wie van ons dat uit kon leggen. Na een lange stilte
stak ik mijn vinger op: Het is beter om een klap te geven
dan er één te krijgen. Het leek mij een volkomen logische
verklaring. De juffrouw stuurde mij woedend de gang op,
om maar eens goed na te denken over die vreselijke uitleg van mij. Ik moest naar het hoofd van de school, waar
ik nog een tirade kreeg en er was niemand die uitlegde
waarom mijn verklaring fout was.

Die uitspraak blijkt toch niet tegenstrijdig en mondt uit
in: Het is zaliger te geven dan te ontvangen.
Dat deed mij weer terugdenken aan een gebeurtenis in
de 5de klas van de lagere school in Apeldoorn. Ik zat op
een Christelijke school. De lessen begonnen met gebed
en het zingen van een psalm of gezang. We kregen ook

Marijke Palm

Programma Alzheimer Café

Het Alzheimer Café vindt plaats in
De Buureton, op de laatste dinsdag
van de maand. Belangstellenden
zijn van harte welkom. Aanmelden
is niet nodig en de toegang is gratis.

Dinsdag 31 mei:
Dementie en herinneringen
Voor mensen met dementie zijn
herinneringen vaak makkelijker
bereikbaar dan recente gebeurtenissen. Die herinneringen kunnen
waardevolle momenten opleveren.
Gastspreker Pascalle de GraauwSchmitz (Geriant) staat echter óók
stil bij herbelevingen van doorgemaakte trauma’s, die veel verdriet
kunnen veroorzaken. De avond
wordt afgesloten met een verhaal
van Ria Beijersbergen (columnist van
de Schager Courant) over de Lewy
Body dementie van haar man.
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Dinsdag 28 juni:
Esmir van Wering over haar boek
‘Mijn vader, Alzheimer en ik’.
De ziekte van Alzheimer staat erom
bekend dat je elkaar langzaam kwijtraakt. Maar als de vader van de
schrijfster de diagnose Alzheimer
krijgt, heeft de wekelijkse mantelzorgdag, naast alle ellende en verdrietige momenten, óók onverwacht
positieve gevolgen.
Alzheimer Café: van 19.30 tot 20.30
uur, bar en zaal open tot 21.30 uur.
Informatie: Liesbeth Rijk (tel 06
22811573), Reinalda Slagter (r.slagter@geriant.nl) of Texels Welzijn, tel.
0222 312696.

Colofon
Redactie en eindredactie

Vormgeving en opmaak

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

Langeveld & de Rooy

Met medewerking van:
Peter Ampt, Margreet Berndsen, Lydia Blok, Simon Dros,
Karin van Empel, Pieternel Geurtz, Jose Huisman,
Els Huisman, Joop Kramer, Mara, Marijke Palm, Louise
van der Sluis, Katrijn van de Vlerk, Marianne Witte,
Riny Wielinga, Ria Witte en Toos Witte.
Foto voorpagina + fotobewerking
Peter Ampt
Tekstcorrectie
Lina Bruijn en Marianne Dapper
Puzzel
Annie van der Heide

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 29 juni 2022 naar
leeftijd.texelswelzijn@seniorenverenigingtexel.nl

RUIM ASSORTIMENT ELEKTRISCHE FIETSEN!

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

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

www.vanderlindefietsen.nl

Carla Bakker

Bij inlevering van
deze advertentie

15% korting

ADMINISTRATIE SERVICE

Voor al uw vragen over toeslagen, aangiften en
inkomstenbelasting

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

mail of bel
cebakkertexel@gmail.com
0222 - 314900
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Leden van Seniorenvereniging Texel krijgen op vertoon van hun ledenpas*
korting bij 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 tevoren 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: Alléén 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 2022-2 ontvingen we weer veel goede inzendingen. Na het wegstrepen van de
opgegeven woorden bleef ‘Het is lastig om een hele leuke puzzel te maken met alle kleuren groen’ als oplossing over.
Lia de Ridder uit Den Hoorn is de winnaar van de cadeaubon van De Oude Vismarkt in Oudeschild.
De cadeaubon kan worden afgehaald bij Texels Welzijn, Beatrixlaan 43, Den Burg.
Hieronder vindt u de nieuwe opgave gemaakt door Annie van der Heide. Om tot de oplossing te komen streept u
weer weg: van links naar rechts of van rechts naar links. Diagonaal en van boven naar beneden of andersom. Let
op: sommige woorden kunnen vaker voorkomen. Bovendien worden sommige letters ook dubbel gebruikt. Na het
wegstrepen van alle woorden houdt u nog 17 letters over waarmee u een woord kunt vormen.
Deze oplossing mailt u voor maandag 27 juni 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 Kaasboerderij Wezenspyk.
Heel veel succes!
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Leef-Tijd wordt u gratis aangeboden

SENIORENVERENIGING
TEXEL
TEXELS WELZIJN BIEDT INWONERS OP TEXEL:

LYDIA BLOK, VOORZITTER
Vloedlijn 46, 1971 HK Den Burg. Tel 0618347334
TOM STEENVOORDEN, VICEVOORZITTER
Molenlaan 30C, 1795 AM De Cocksdorp Tel. 06-13883065
Advertenties Leef-Tijd, Wonen/woonomgeving, PR
CARLA BAKKER, PENNINGMEESTER
Noordwester 37, 1791 HE Den Burg. Tel. 0222-314900
IBAN nummer van de vereniging NL81 RABO 0307893766
BEA AALDERS, VICEPENNINGMEESTER
Noordwester 37, 1791 HE Den Burg. Tel. 06-46633966
ANDRÉ VAN GENT, SECRETARIS
Vloedlijn 10, 1791 HH Den Burg. Tel. 0222312320
ANK VAN PUTTEN, VICESECRETARIS
Vaargeul 26, 1791 HB Den Burg. Tel. 0222313990
MARIJKE OTTEN, ALGEMEEN BESTUURSLID
Epelaan 42, 1796 AT De Koog. Tel. 0222-327010
Wmo/Zorg/Welzijn, Belasting, koopkracht bijz. bijstand
GUUSJE WITTE, ALGEMEEN BESTUURSLID
Molenstraat 20, 1791 DL Den Burg. Tel. 0222-314171
Reizen, Verkeer en Vervoer, redactielid Leef-Tijd
MARIAN ZEGERS, ALGEMEEN BESTUURSLID
Verzetstraat 26, 1791 DS Den Burg. Tel 0222-313561
Lief en leed

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

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

• LEDEN VAN DE SENIORENVERENIGING TEXEL KUNNEN
ONDER ANDERE GEBRUIK MAKEN VAN:
Invullen jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting en aanvragen ten
behoeve van toeslagen door middel van huisbezoek à
€ 14,00 per persoon. Korting bij een aantal Texelse detailhandelszaken (Zie pag. 37)

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

• LEDEN VAN DE SENIORENVERENIGING TEXEL KRIJGEN
INDIEN GEWENST:
Hulp en advies over vragen m.b.t. WMO, Zorg en Welzijn.
Collectiviteitskorting bij zorgverzekering De Friesland.

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

• SENIORENVERENIGING TEXEL STREEFT NAAR:
Het scheppen van voorwaarden ter verbetering van de

sociale binding binnen de leeftijdsgroep.
Het geven van onderricht en het scheppen van voorwaarden
voor educatie en ontwikkeling van de leden.
Het bieden van participatiemogelijkheden en lokale belangenbehartiging op Texel.
Het vertegenwoordigen van de leden in verschillende klankbord- en adviesgroepen.
• JAARCONTRIBUTIE € 30,00. Inwonende gezinsleden € 25,00
• WEBSITE: www.seniorenverenigingtexel.nl
• CONTACTADRES info@seniorenverenigingtexel.nl
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Samen één Texel

ondersteunt projecten die bijdragen aan een vitale samenleving op Texel.

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

Projecten die wij ondersteunden:
• Zorgappartementen Gasthuisstraat

• Verbouwing van de Gollards

• Tafeltje Dekje

• Texelgezinnen

• Busrondritten voor bewoners van

• Kinderboerderij

het Verpleeghuis
• Hospice Texel

• Voedselbank Texel
• Novalishoeve/Tante Jans

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

Wilt u ons steunen?
Wij gaan graag met u in gesprek.
Kijk voor meer informatie op onze
website of bel met Steven Bakker
(voorzitter), 06 52834617.

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

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