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

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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Het is halen en brengen
‘Lezen is denken met andermans
hoofd.’ Deze tekst stond op de bibliobus waar ik zo’n zes jaar werkte. Daar leerde ik denken met het
hoofd van onze lezers.
Elke dinsdag kwam de bus uit
Alkmaar en deed op Texel alle buitendorpen aan. Mijn dag begon in
Den Hoorn, waar ik steeds een warm
gevoel kreeg als ik die bus vol boeken zag aankomen.
Op alle standplaatsen stonden de
eerste klanten al te wachten.
Bijvoorbeeld een vrouw die elke
week in plat Tessels opmerkte: ‘Tis
aars nag fris.’ Ook midden in de zomer. Waarop de chauffeur – een
nuchtere Westfries - antwoordde: ‘Ja, het is halen en brengen.’
Gaandeweg ging ik van die vaste
opmerkingen houden en ik gebruik
ze nu nog steeds. ‘Ja, het is halen en
brengen!’ Je kunt het in elke situatie
kwijt.
De chauffeur reed de route al jaren
en hij zette op de boot al een rijtje
boeken apart voor vaste klanten.
‘Dit is wat voor mevrouw X in De
Cocksdorp,’ legde hij aan mij uit.
“Grote letter streekroman.’
‘En van deze nieuwe thriller zal mevrouw Y in Oosterend smullen. Voor
haar kan het niet bloederig genoeg.’
Mevrouw Y bleek geen sinistere gothic te zijn, maar een vriendelijke,
hoogbejaarde dame.

Bijzonder vond ik het oudere echtpaar dat elke avond boeken aan
elkaar voorlas. Wat een liefdevol en
aangenaam ritueel!
In Oudeschild bracht een lezer steevast een kan koffie en een flink stuk
koek voor ons mee. Daar hadden we
amper tijd voor, want het idee van
de bibliobus was dat alle scholen in
de buitendorpen toegang hadden
tot bibliotheekboeken. Met een
steeds wisselende groep uitgelaten
kinderen stond de bus dan te schommelen op zijn wielen.
‘Heeft u een boek over paarden?’
‘Ik wil informatie voor mijn spreekbeurt over vulkanen.’
‘Waar staan de strips?’
En natuurlijk waren er kinderen die
het rijtje jeugdboeken over seksuele voorlichting wisten te staan en
die giechelend doorbladerden. Als
ik zei dat ze die gewoon mochten
lenen, keerden ze zich met rode
hoofden af.
Op onze laatste standplaats legde
een dame vaak een plak zelfgebakken krentenbrood voor ons neer
voordat ze boeken ging uitzoeken.
Daar werd duidelijk dat ik niet met
het hoofd van èlke lezer kon denken.
‘Heb je nog een nieuw oorlogsboek
van Konsalik?’ vroeg een man aan de
chauffeur. Nee, die schrijver was niet
meer actief, zei mijn collega, terwijl
hij wat andere titels liet zien.
Gretig om te helpen legde ik ook
een paar romans met dit onderwerp

voor hem neer. Maar de klant schoof
mijn boeken zwijgend terzijde.
‘Die gaan over de oorlog,’ legde ik
nog uit, maar hij bleef hardnekkig
naar mijn collega kijken en zei tegen
hem: ‘Ik moet geen oorlogsboeken
van vrouwen.’
Er kwam stoom uit mijn feministische oren, want inderdaad zaten
er vrouwelijke auteurs bij mijn tips.
Het liefst wilde ik liegen dat Konsalik
eigenlijk een vrouw was, maar ik
legde mezelf wijselijk het zwijgen op
en propte het krentenbrood in mijn
mond.
Het was halen en brengen.
Marianne Witte

De foto van de voorpagina is te koop voor € 35,00.
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: Tineke Terpstra

Verkoop foto van omslag Leef-Tijd

‘Die Gedanken sind frei’

morgen toch eerder dan ik gewenst had. En de eersten
bij de douches waren we ’s morgens dan ook niet. Ik vergeet nooit meer de grote zwarte man, die we in de lange
gang op weg naar de wasgelegenheid tegenkwamen.
Helemaal naakt, een handdoek in zijn hand, die hij, toen
hij ons zag, snel om zijn middel knoopte en op zijn hoofd
een kingsize zwarte koptelefoon met aan beide kanten
witte knoppen en antennes, die schuin de lucht in prikten. Hij kwam op mij over als iemand van een andere
planeet, die in Frankfurt was neergestreken net op het
moment dat ik daar ook was. De figuur intrigeerde mij.
Aan de ene kant natuurlijk, naakt, maar aan de andere
kant met een techniek, die hem waarschijnlijk in staat
stelde God weet waar mee in verbinding te staan.

Alex, een Amerikaan, die als uitwisselingsstudent bij
ons in huis heeft gewoond, kwam in 1968 als soldaat
weer naar Europa. Hij was gelegerd in Frankfurt en
belde mij op met de vraag, of ik zin had om met hem
op wintersport te gaan. We zouden vanaf Frankfurt
met zijn VW kever verder reizen. Leuk plan.
We hadden allebei een beetje ski-ervaring; wel genoeg
dachten wij. In een pension in Mayrhofen, destijds een
vaste pleisterplaats van mijn ouders, waren wij van harte welkom. Op de kazerne kon ik slapen bij Alex op de
kamer. De volgende morgen vroeg op, voordat de grote
meute de douches zou bestormen. Na een gezellig weerzien en een avond met niet al te veel drank, kwam de

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

keling van de moderne media, dat we daardoor moeite hebben te kiezen waaraan we willen denken, omdat
onze gedachten voortdurend worden ‘gekaapt’. We worden beroofd van wat ons leven het meest gelukkig kan
maken: van de vrijheid te kiezen op welke conditie wij
willen leven. Daarvoor is, zegt ze, oefening in aandacht
nodig. ‘Aandacht’, ligt volgens haar aan de basis van wat
het leven de moeite waard maakt.

Vandaag de dag heb ik de hele ‘huiterdewuiter’ op mijn
hoofd niet meer nodig. Mijn smartphone wekt mij ’s morgens met mijn favoriete radioprogramma, bij ontbijt laat
ik me bijpraten over het laatste nieuws; wie op Facebook
zit, kan daar per dag uren mee zoet zijn en ’s avonds kan,
wie dat wil, een filmpje pikken van Netflix. Als je één keer
via internet een stel schoenen koopt, krijg je nog tijden
lang reclames van schoenen. Dat is dan weer een keerzijde van de moderne media; als je gebruik maakt van internet, word je er ten faveure van commerciële partijen
ook door gebruikt. Je wordt door slimme marketeers tot
object gemaakt van handelsdriftig winstbejag. Na veel
van die programma’s wordt ons vervolgens gevraagd te
reageren - dat levert weer nieuwe consumentengegevens op - en in elk geval het bericht door te sturen aan
vrienden en kennissen. ‘Vind je dit leuk, zet dan een vinkje of meld je aan als vriend’.

Bij ‘aandacht’ denk ik terug aan de tijd, begin zestigerjaren, waarin ik mijn vakantiedagen als het maar even
kon in de duinen doorbracht bij ‘ome’ Jaap Maas, vogelwachter in de Bollekamer. Jéé, wat heeft die man me met
zijn aandacht en liefde voor de natuur veel geleerd. Soms
voegde ook Ed Drijver zich bij ons en niemand, herinner
ik mij, had een opmerkingsgave zoals hij; als er in het veld
ook maar iets bewoog had Ed het gezien. ‘Opmerking’,
‘kritische waarneming’, ‘zie ik wel wat ik zie’, zijn instrumenten van ‘aandacht’.
Waar denk ik dan nog meer aan? In 1976 hoorde ik in
een berghut in Oostenrijk voor het eerst het lied: ‘Die
Gedanken sind frei’. De oude Duitse tekst van vóór 1800
luidt: “Al ben ik aan handen en voeten gebonden, in mijn
gedachten ben ik vrij”. In de tijd van Nazi-Duitsland was
het binnen de verzetsbeweging een protestsong. Het lied
sprak mij direct aan. Je gedachten zijn vrij. Maar daarover doordenkend, vraag ik me af: “is dat wel zo?” Mijn
gedachten vliegen namelijk alle kanten op. Net als de kat,
die in onze tuin rondscharrelt, die soms recht op zijn doel
afgaat, maar meestal voor zich uit zit te staren, zich eens
lekker uitrekt en likt en zich door van alles en nog wat
laat afleiden, is ieder mens 60% van de tijd in trance; dat
wil zeggen in gemijmer verzonken en in gedachten niet
in het hier en nu. ‘Die Gedanken sind frei’, a me hoela!
Behalve dat ik onwillekeurig leef in mijn eigen bubbel,
met per definitie een beperkte belevingswereld en met
gedeelde gewoontes, dwaal ik veel tijd rond in mijn eigen
minder kritische onderbewuste en worden de gedachten, die daarin rondgaan, ook nog regelmatig ‘gekaapt’.

Toch heb ik nog een heel klein inwendig antennetje, dat
zacht gaat trillen, als mijn intuïtie iets aan me wil doorgeven. Er zit geen volumeknop aan en misschien heb ik
daardoor vaak pas achteraf in de gaten, dat ik iets voorbij
heb laten gaan. Zonde, denk ik dan, had ik nu maar….
Marjan Slob, winnares van de Socratesbeker 2017, de
prijs voor het meest actuele, prikkelende filosofieboek,
zegt in een interview met Floor Rusman over de ontwik-

Hoe overleef ik de aanslagen op mijn vrije gedachten,
hoe ontsnap ik aan de ruis van uitwendige- en inwendige verstrooiing en de mij door familie, mijn bubbel, mijn
omgeving, opgelegde verwachtingen? Kan ik me wel de
vrijheid permitteren te leven op mijn eigen condities?
Wat kost me dat?
Er is iets dat mij altijd weer opvalt als ik naar mensen kijk,
die ik bewonder omdat ze aandachtig leven. Ze gaan hun
eigen weg. Ook hun eigen bubbel slokt ze niet op; ze zijn
gewoon bijzonder.
‘Die gedanken sind frei’, maar vanzelfsprekend is dat niet.
Peter Bakker
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Overschrijding budgetkosten
Niemand van de inwoners heeft gevraagd om zo’n enorm
project. Het wordt bijna door geen enkele bewoner bezocht; dit in tegenstelling tot de toeristen, die het werk
van Calatrava massaal komen bewonderen
Overigens worden er al ernstige gebreken geconstateerd
aan het Paleis der Kunsten, dus de Valencianer staat nog
wat te wachten.
Om een idee te geven wat er gebouwd is, hieronder nog
een foto.
Ja, het is mooi om te zien, maar de enorme geldbedragen hadden beter besteed kunnen worden aan de armen
en daar zijn er veel van in Valencia.
Budgetteren blijft moeilijk. Ook in de toekomst moeten
de inwoners van dit eiland zich realiseren dat overschrijdingen blijven bestaan.
Een goede raad: haal Calatrava maar niet naar Texel!

Budgetteren is een belangrijke zaak wat betreft het
ontwikkelen van infrastructuur; zeker wat betreft
het realiseren van rijks- en gemeentelijke gebouwen.
Bijna altijd worden de kosten overschreden, en dat
soms met grote bedragen.

Henk Snijders

Ook op Texel zijn daar voorbeelden van te noemen, bijvoorbeeld de bouw van het gemeentehuis vanwege o.a.
het klimaatbeheersing systeem. De overschrijdingen
gelden voor meerdere projecten op Texel. Maar, echt te
gek waren de kosten voor het Paleis van de Kunsten in
Valencia, dat meer dan vier keer het oorspronkelijk gebudgetteerde bedrag van 100 miljoen overschreed.
Dit Paleis staat in de Stad van de Kunst en de Wetenschap.
Dit geheel kostte 1,3 miljard euro en dat alles is ontworpen door de architect Calatrava.
Bij deze beroemde architect worden de budgetten
meestal ver drie-of verviervoudigd. Toch gaan nog veel
steden in Spanje in zee met hem, wetende, of zouden
moeten weten, wat dat financieel betekent.
De belastingbetaler in Valencia draait op voor deze geweldige overschrijding.

Meer lucht door
mondharmonica therapie
In september start een nieuwe
mondharmonica therapie.
De cursus bestaat uit 5 maandagmiddagen (5 september, 3 oktober,
7 november, 28 november en 19 december) van 14.15 - 15.30 uur.
De cursus wordt gehouden in De
Buureton, Beatrixlaan 43, Den Burg.
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Het is vooral voor mensen met longproblemen. Er is ruimte voor nieuwe
deelnemers, ervaring met de mondharmonica is niet nodig.
Als u wilt komen kijken of informatie
wilt, neem vrijblijvend contact op
met Alie Vlaming: 06- 39142655.

Verharde weg van Oudeschild naar Den Burg,
meer dan 100 jaar
Niemand beseft dat de verharde weg van Oudeschild
naar Den Burg al meer dan honderd jaar oud is. Ja,
ja, 105 jaar oud. Je zult je daarbij afvragen hoe dat
vroeger dan ging.

der de grote machine komen bewonderen van 5 uur ’s
morgens tot 8 uur ’s avonds. In het artikel wordt niet genoemd wat de grote machine deed, maar ik neem aan
dat het een stoomwals moet zijn geweest. Er moest heel
wat zand worden aangevoerd om de weg ‘droog’ te kunnen aanleggen door het Mieland voor Oudeschild.
Het werk is volbracht en op 25 juli 1917 min of meer officieel geopend. Daardoor is het natuurlijk wel héél erg rustig geworden in Oudeschild. Het was er zó rustig dat de
inwoners wekenlang al vroeg wakker werden omdat het
vertrouwde geratel van de wagenwielen verdwenen was.

Ik begin op de haven.
De ruimte rond het koffiehuis wat op de haven stond was
klein. Er was nog geen coupure ter hoogte van het café
van Bakker en de tagrijnwinkel van Blom. Je kon niet anders dan achter het koffiehuis langs en over de dijk voor
het dorp langs gaan. Je ging in zuidelijke richting voor de
huizen langs tot het einde van de bebouwing. Daar ging
de weg naar beneden, onder de dijk langs, naar de Schans
over de Hoge Berg naar Den Burg.
Een bijzonderheid was het dat het gemaaide wier tegen
de dijk werd gedroogd. Een Amsterdamse firma had een
groot stuk gepacht en de vissers konden een deel daarvan
huren om hun wier te drogen.
Ook de Fa. Zegel had een deel van de dijk in pacht. Alleen
bij de afgang van de dijk mocht geen wier worden gedroogd. Bij harde wind zou het wier kunnen opwaaien en
daarvan zouden de paarden schrikken en op hol kunnen
slaan.

Simon Dros

Den Burg

De schansweg

In 1916 werd, na rijp beraad van het gemeentebestuur,
de weg van Den Burg tot De Keet (Burgzicht) verhard.
Men noemde dat ‘De Nieuwe Weg’. Niet lang daarna trok
men een bedrag van f 40.000,00 uit om de weg te verharden tot de haven. Voor het eerst werd hiervoor gebruik
gemaakt op Texel van een (hele) grote machine. In mei
1917 was het grondwerk klaar. De verharding is grind.
Op een oude kaart van Oudeschild staat te lezen dat de
Heemskerckstraat toen “De begrinde Straatweg” genoemd werd. In de volksmond “De Nuwwe Weg”.

Nieuwe weg

Haven
Oudeschild
De Schans

Als het grootste deel van het werk is voltooid, mag ie-

Zomer-openingstijden van
Texels Welzijn en De Buureton
Tijdens de zomervakantie hebben
Texels Welzijn en De Buureton aangepaste openingstijden.
Van maandag 25 juli t/m vrijdag 19
augustus zijn er nagenoeg geen activiteiten in De Buureton. Alleen de
koffie-inloop op dinsdagmorgen van
10.00 t/m 11.30 uur gaat door.
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Tijdens deze vier weken zijn wij de
middagen gesloten en bent u tussen
8.30 uur en 13.00 uur altijd welkom
als u vragen hebt op het gebied van
welzijn en maatschappelijke ondersteuning.
Bellen of mailen kan ook: tel. 312696
of mail welzijn@texelswelzijn.nl

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

Anneliessie
In de verte zag ik de donkere lucht al naderbij komen. Even een stapje harder lopen, dan ben ik nog
net voor de bui thuis. Een eindje verderop zie ik een
kennis van me met de fiets aan de hand in de berm
lopen. Het lijkt wel of ze iets zoekt. Ze steekt de weg
over en speurt in de andere berm en slootkant. “Ben
je iets kwijt?” Vraag ik.
Nou, m’n kleinzoon is zijn knuffel verloren en m’n dochter heeft met de auto de weg teruggereden maar niets
gevonden. Hij is zo verdrietig en kan er niet van slapen. Ik
dacht, ik ga nog even met de fiets misschien vind ik hem.
“Ik zal ook opletten en als ik hem vind, breng ik hem”.
Het deed me denken aan zo’n zelfde situatie ruim 40 jaar
geleden.
Onze zoon Floris van vier had ‘Anneliessie’, een klein vilten
popje met een plat hoofdje als een damschijf. Ik had
een pakje voor haar gehaakt; wat ze tegenwoordig een
‘onesie’ noemen maar toen een skipakje heette.
Hij was haar verloren na een wandeling naar de vijver
om de eendjes te voeren. Het was waarschijnlijk op een
warme dag, want ze had het gehaakte pakje niet aan.
Met het hele gezin op zoektocht, helaas zonder resultaat. Dat het pakje nog thuis lag was slechts een pleister
op de wonde.

Ik had zo m’n twijfels, zo’n grote knul. Hoewel hij het skipakje nog altijd bewaard had.
Eenmaal weer thuis volgde er een onvergetelijk moment.
Floris denderde met z’n lange lijf de trap af waar Laura
met een gelukzalige glimlach Anneliessie van achter haar
rug tevoorschijn toverde.
Er volgde een moment van herkenning en met een vreugdekreet gooide hij haar hoog de lucht in en riep met zijn
overslaande stem: Anneliessie!

Het zal zo’n 10 jaar later geweest zijn dat er op het schoolplein een soort fancy fair gehouden werd. Kinderen verkochten daar hun spulletjes voor een goed doel.
Ik schuimde daar met zijn zus Laura de kraampjes af toen
ze plotseling mijn arm pakte. Achter in een kraampje,
achter een heleboel andere spullen, zag ze Anneliessie.
Het was bijna zo’n zelfde popje. Ze kocht hem voor een
dubbeltje en was er helemaal verguld mee. Ze kon niet
wachten om haar grote broer, die inmiddels een lange
slungelige puber met een beginnende baard in de keel
was, te verrassen.

Het pakje werd voor de dag gehaald en het paste perfect,
ze was weer compleet. En nu, 40 jaar later, nog steeds in
zijn bezit. Glimlachend stapte ik de achterdeur binnen,
net voor de eerste regendruppels vielen.
Nel Witte

Buuretondiner
Eind augustus gaat het nieuwe
activiteitenseizoen in De Buureton
weer van start. En natuurlijk hoort
daar ook het Buuretondiner van
Texels Welzijn weer bij, elke derde
dinsdag van de maand.
De aftrap voor het eerste Buuretondiner is op dinsdag 20 september.
Wat er op het menu staat is nu nog
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niet bekend maar informeer gerust
even een paar weken tevoren.
De Buuretondiners beginnen om
17.30 uur. Iedereen is welkom, maar
geef je wel even op uiterlijk in de
week vóór het diner (tel. 312696 of
mail welzijn@texelswelzijn.nl).

Wonen is een grondrecht
Het recht op wonen is een grondrecht. Volgens artikel
22 van de Nederlandse Grondwet is ‘bevordering van
voldoende woongelegenheid voorwerp van zorg voor
de overheid’. De Grondwet zegt dus niet dat er eenieder zonder meer recht heeft op woongelegenheid,
maar formuleert het recht op wonen als een inspanningsverplichting voor de overheid.
De overheid moet dus alles doen om voldoende en kwalitatief fatsoenlijke woongelegenheid voor iedereen die
dat wenst en nodig heeft te verwezenlijken. Dit recht op
wonen wordt al jaren met voeten getreden. De woningmarkt zit volledig op slot. Voor starters is een betaalbare
woning nauwelijks meer te vinden. De prijzen van woningen zijn torenhoog en als woningen aangeboden worden, wordt er door kopers zwaar overboden. Starters,
en mensen met minder financiële mogelijkheden, vissen
zo voortdurend achter het net. Huren in de particuliere
sector is ook steeds meer alléén mogelijk voor mensen
met een ruime beurs. Voor appartementen van 40 tot 60
vierkante meter is een vraagprijs van 1200 tot 2000 euro
heel gewoon, zeker in de grote steden. Je moet goed
verdienen, wil je dit soort bedragen kunnen ophoesten.
Huren in de sociale sector is ook al nauwelijks mogelijk,
omdat er domweg veel te weinig sociale woningen zijn.
Een sociale huurwoning kent een maximale huur van €
763,47 (peiljaar 2022) dat elk jaar met een klein percentage verhoogd mag worden.
Verhuurdersheffing
De redenen dat er zo weinig betaalbare woningen zijn,
zijn velerlei. De woningcorporaties hebben sinds de invoering van de verhuurdersheffing in 2013 door toenmalig minister Stef Blok, onvoldoende ruimte om te investeren in nieuwe sociale huurwoningen. De redenering was,
dat woningcorporaties voldoende geld hadden, terwijl
de staat hard geld nodig had, onder andere vanwege de
nationalisatie van ABN-AMRO en Fortis. Het ging om een
tijdelijke crisismaatregel, maar nu we bijna tien jaar verder zijn, weten we dat de tijdelijke maatregel feitelijk permanent is geworden. Pas nu de woningnood nijpender
aan het worden is, is er politiek draagvlak aan het groeien
om de verhuurdersheffing geheel of gedeeltelijk terug te
draaien. Om de verhuurdersheffing te kunnen betalen
(totale opbrengst ongeveer 2 miljard per jaar), werden
corporaties gedwongen een deel van hun woningen te
verkopen; met als gevolg nóg minder sociale huurwoningen. In 2020 hebben de corporaties ruim 18.000 sociale
huurwoningen verkocht. Tegelijk hebben de corporaties
sinds 2013 honderdduizend woningen minder gebouwd
dan zonder de verhuurdersheffing mogelijk was geweest.
De nieuwbouw viel terug van ongeveer 30.000 woningen
per jaar in 2013, naar ongeveer 15.000 per jaar nu. Tel uit
je winst. Veel woningen onttrokken aan de sociale sector

én minder nieuwbouw leidt samen naar een woningtekort van zo’n 300.000 sociale huurwoningen in 2022.
Dit tekort is niet zomaar op te lossen. Minister de Jonge
kan wel willen dat in elke gemeente tenminste 30 % van
de woningen in de sociale huursector moet zijn; volgens
alle deskundigen is dit percentage volstrekt onhaalbaar.
Naast de woningbouwcorporaties die sociale verhuur tot
hun kerntaak rekenen, zouden ook particuliere investeerders meer betaalbare woningen kunnen bouwen; in het
bijzonder voor de woningzoekers die niet in aanmerking
komen voor een sociale huurwoning. Maar dat deden en
doen zij veel te weinig, omdat ze er minder aan verdienen.
Zij bouwen liever voor de rijkeren en rijken. En zo vissen de
minder kapitaalkrachtigen opnieuw achter het net.
Stikstofuitstoot
De druk op de woningmarkt van sociale huurwoningen is
groot en lijkt elk jaar groter te worden. Starters, mensen
met een laag inkomen, statushouders, dak- en thuislozen, zij beconcurreren elkaar om steeds schaarser wordende huurwoningen. De enige uitweg is bouwen en nog
eens bouwen. Maar dan duiken er nieuwe obstakels op.
De gemiddelde looptijd van een eerste plan tot realisatie
van woningen, is ongeveer zeven jaar zegt wethouder
Remco van der Belt. Gemiddeld betekent dat het korter
kan, maar óók dat het veel lánger kan duren. Dit heeft te
maken met de bestemmingsplanwijzigingen, milieuwetgeving, archeologisch onderzoek en niet te vergeten inspraakprocedures; waar betrokken- en minder betrokken
burgers, instellingen en actiegroepen gretig gebruik van
maken om plannen te traineren, of helemaal af te schieten. Een belangrijke eis is de vermindering van de stikstofuitstoot, waardoor mogelijk natuur wordt aangetast.
In dat kader heeft het kabinet Rutte III in 2019 de maximumsnelheid overdag beperkt tot 100 kilometer per uur,
waardoor er meer gebouwd zou kunnen worden, maar
inmiddels is gebleken dat deze maatregel niet werkt. Er
is geen woning extra gebouwd, mede omdat de rechters
het ene na het andere bouwproject afkeuren, omdat er
onvoldoende waarborgen zijn voor minder stikstofuit-
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stoot. Het belang van de natuur komt zó te staan tegenover het belang van woningzoekenden. Mijn mening is,
dat woningzoekenden onevenredig getroffen worden
door de stagnatie in de woningbouw. Bouwen geeft stikstofuitstoot, maar alléén tijdens het bouwen, en ook in
geringe mate. De grote stikstofuitstoot gebeurt elders bij
de veehouderij en de industriële productie. Maar daar
zijn grote economische belangen mee verbonden en
dus gebeurt er weinig. Maar een vergunning weigeren,
waardoor een bouwproject wordt stilgelegd, is blijkbaar
minder een punt.
Bouwen en nog eens bouwen
Natuur en milieu zijn belangrijk en we moeten alles doen
om in ons dichtbevolkte land natuur en milieu zo goed
mogelijk te beschermen; maar dan moet de politiek niet
om de hete brij heen draaien en de grote uitstoters met
rust laten. Hoe we het ook draaien en keren, als we in
Nederland woningzoekenden hun recht op wonen willen
geven, dan moet er gebouwd worden. In Nederland ben
je dan al gauw aan het bouwen in de nabijheid van de
natuur, maar de vraag is wel waar je anders kunt bouwen. Ik ben ervan overtuigd dat er gebouwd kan worden
met respect voor natuur en milieu; groen bouwen heet
dat tegenwoordig. Maar het allerbelangrijkste is, dat
het fundamentele recht op wonen niet langer gedwarsboomd mag worden door een overheid, die bij het bestrijden van de wooncrisis voortdurende de verkeerde
prioriteiten legt. Dus schaf de verhuurdersheffing af, zet
in op versnelling van de procedures voor woningbouw,
doe niet moeilijk over de vele initiatieven voor anders
wonen (woongroep, eco-dorp, tiny house, kangoeroe-

woning, generatie-wonen, etc.), pak de huurprijzen in de
vrije sector aan en verbied het opkopen van panden door
projectontwikkelaars en huisjesmelkers die zelf niet in de
gekochte woning gaan wonen, maar deze verbouwen
om er zoveel mogelijk huurders tegen woekerprijzen in
te huisvesten. Voor Texel betekent het meer investeren
in betaalbare huurwoningen en minder of helemaal niet
meer in riante vakantiebungalows voor rijke toeristen.
En, wat misschien wel het meest urgent is, pak de stikstofuitstoot aan op plaatsen waar het er echt toe doet en
dat vraagt in ieder geval om een forse verkleining van de
veestapel. Het kabinet lijkt intussen met serieus beleid in
deze richting te komen, maar onmiddellijk blijkt ook dat
VVD en CDA, onder de druk van een luidruchtig deel van
hun boerenachterban, er onmiddellijk weer afstand van
proberen te nemen. Daarmee wordt voorbijgegaan aan de
vele kleine- en grotere-, al dan niet biologische boeren, die
wel degelijk zien dat er een probleem is met de huidige
manier van intensieve veeteelt en die best, onder aanvaardbare voorwaarden, mee willen werken aan verandering. Tenslotte vraag ik me af wanneer oud-minister Blok
ter verantwoording wordt geroepen voor zijn onzalig woningbeleid. Aan het einde van zijn termijn in 2017 pochte
hij dat hij voor ééns en altijd de woningmarkt had gefikst;
dat er géén nieuwe minister van volkshuisvesting meer
nodig was, want de markt zou het allemaal wel oplossen.
We weten inmiddels waartoe zijn beleid geleid heeft. De
grootste wooncrisis sinds de Tweede Wereldoorlog en het
einde daarvan is nog lang niet in zicht. En of Hugo de Jonge
de boel kan lostrekken, is nog een volstrekt open vraag.
Kees Dekkers
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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
12
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Langeveldstraat 10
De Cockdorp
06-128 155 72
steenhouwerijtexel.nl

Cursus Mantelzorg Ontlast
In het najaar organiseren Therapie
Wolf en Texels Welzijn samen de
cursus Mantelzorg Ontlast.
Onze huidige samenleving, dat geldt
ook voor onze Texelse samenleving,
streeft ernaar dat mensen zo lang
en zelfstandig mogelijk in hun eigen
omgeving kunnen blijven functioneren en wonen. De meeste mensen
willen dat ook graag maar hebben
daar soms wel de steun van hun directe omgeving bij nodig. Dat geldt
in bijzondere mate voor de mensen
die mantelzorg verlenen.

Mantelzorg is onbetaalde- en vaak
langdurige zorg voor zieke familieleden of vrienden. Dit kan hulp of verzorging zijn bij dagelijkse activiteiten.
De cursus heeft een actief- en praktijkgericht karakter met de focus op
het verwerven van inzicht, kennis en
uitwisseling van ervaringen.
De cursus bestaat uit vier ochtendbijeenkomsten (vrijdag 9, 16, 23 en
30 september) die starten om 10.00
uur in De Buureton, Beatrixlaan 43
Den Burg. Maximaal 16 deelnemers.

Voor aanmelding of vragen kunt u
contact opnemen met

Texels Welzijn tel. 312696
mail welzijn@texelswelzijn.nl

Therapie Wolf tel. 312342
mail info@therapiewolf.nl

Seniorenvereniging gaat Jeu de Boulen
Gezien het succes van de vorige
keren is besloten de leden van de
Seniorenvereniging Texel nog een
keer uit te nodigen voor een sportief uitje op de banen van de Jeu de
Boule Club in Den Burg.
Deze open dag is op donderdag
25 augustus 2022. We beginnen om
11.00 uur. De kantine is open om
10.30 uur.
Het terrein van de club ligt achter
het zwembad Molenkoog en is heel
luw en zonnig. Bij mooi weer, en
daar rekenen we natuurlijk op, kunt
u veelal buiten verblijven, maar
mocht het weer ons een beetje in
de steek laten kunt u binnen eten
en drinken.
We beginnen de dag met koffie en
wat lekkers, daarna kunt u gaan
boulen en worden de beginselen

van het spel aan u uitgelegd door de
aanwezige leden. Tussen de middag
is er een broodje en s middags wordt
er weer gespeeld. Na afloop wordt
u getrakteerd op een hapje en een
drankje. Ook kunt u zelf drankjes kopen voor een schappelijke prijs.

U kunt zich opgeven bij Lydia Blok
tel. 0618347334 of per mail naar
lydiapc@live.nl.
De deelname is gratis.

Om te spelen trekt u gewoon een jasje aan. Ballen zijn aanwezig en gratis
te gebruiken. Ook als u niet meer zo
goed ter been bent kunt u spelen.
Er zijn magneten om de ballen op te
rapen zodat u niet hoeft te bukken.
Mocht u besluiten om lid te worden
van de Jeu de Boule Club dan hebben we een leuke aanbieding voor
u. U kunt dan voor de rest van het
kalenderjaar gratis lid worden en
deelnemen aan een cursus in het
najaar van 2022. Bovendien krijgt u
van de Jeu de Boule Club een gratis
setje ballen.

HET LEUKSTE EN GEZELLIGSTE

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

GRAND CAFÉ VAN DE COCKSDORP!

WWW.BIJJOOSTTEXEL.NL
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Fotowedstrijd
De jury bestaande uit Tanja
Klaassen, Jan Meijer en
Peter Ampt heeft met grote belangstelling gekeken
naar de ingezonden foto’s.
Zoveel fotografen, zoveel
manieren van kijken!

Eervolle vermelding: Els van der Star

Natuurlijk hebben we vooral ook gekeken naar wat
de foto te vertellen had,
kortom het verhaal achter
de foto. Een foto moest volgens ons net iets meer zijn
dan een mooi plaatje. Een
foto moest meer reacties
uitlokken dan alleen: Wat
mooi!
Van de laatste groep waren
er genoeg: Mooie plaatjes.
Boeiende foto’s! We hebben ook gekeken naar fototechnische zaken als o.a.
compositie, gebruik van
kleur en scherptediepte en
contrast, maar, wel minder
belangrijk, ook naar de mogelijkheid of de foto op het

Petra Kikkert

Tineke Terpstra-Eelman

Robbert van den Bent

Petra Kikkert

Reinie Dijkshoorn

Petra Kikkert

Petra Kikkert

Vrijwilligerswerk tussen de zeehonden en vogels
Ecomare is op zoek naar mensen die het leuk vinden om
tussen en voor de dieren te werken, maar niet met hen.
Het gaat om klusjes op het buitenterrein, zoals lichte
tuinwerkzaamheden en het opruimen van zwerfvuil. Het
werk vindt in de ochtend plaats, voor het publiek er is.
Met de zeehonden en vogels als enige toeschouwers!
Zwerfvuil op het buitenterrein is ontsierend en kan een
gevaar opleveren voor de dieren. Door dagelijks op te
ruimen wordt voorkomen dat afval verder de natuur in
waait. Elke hulp hierbij is van harte welkom.
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titelblad van Leef-Tijd zou
passen. Het is niet anders,
maar daar was hij tenslotte
ook voor bedoeld.
Tenslotte kwamen we overeen dat de foto van Tineke
Terpstra het meest voldeed
aan de door ons gestelde
criteria. De foto siert deze
editie het omslag.

André van Gent

Robbert van den Bent

Reinie Dijkshoorn

Reinie Dijkshoorn

Sylvie Stevens

Sylvie Stevens

Ank Lagerveld

Ank Lagerveld

Een prachtige plaat Tineke!
Gefeliciteerd namens de
hele jury.
Tanja, Jan en Peter
Els van der Star

Els van der Star

Robbert van den Bent

Tineke Terpstra-Eelman

Ecomare zoekt vrijwilligers om eenmaal per week van
8.30 tot 9.45 uur te komen helpen. Aansluitend wordt
er koffie gedronken met de medewerkers. In het rooster
hebben de meeste vrijwilligers hun vaste dag. Het zou fijn
zijn als degene die zich aanmeldt ten minste 20 keer in
het jaar ingeroosterd kan worden.
Als tegenprestatie biedt Ecomare:
•	Een medewerkerskaart die met 4 introducees gratis
toegang verstrekt tot de aangesloten musea.
• Een bijzondere en dynamische werkomgeving.

• Werkkleding.
• Contacten met collega’s.
•	Aansluitend gelegenheid om een kopje koffie te
drinken.
• Goed gereedschap en hulpmiddelen zijn beschikbaar.
•	De vrijwilligers worden op de hoogte gehouden van
nieuwtjes binnen de stichting via e-mail.
Voor aanmelden of meer informatie kan contact
worden opgenomen met Kelly Lexmond via
kellylexmond@texelsmuseum.nl of 0222-317741.
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Indicatie en toegang voor woonzorglocaties op Texel

Foto: Stefan Krofft
Door de toenemende vergrijzing, de personeelstekorten in de zorg en de schaarste van beschikbare appartementen in woonzorglocaties staan we samen voor
een flinke opgave.

die op Texel, geldt dat zij vaak niet direct een appartement beschikbaar hebben en er sprake is van wachtlijsten per locatie. Om u in te kunnen schrijven voor
één of meerdere van deze wachtlijsten heeft u een
indicatie vanuit de Wet Langdurige Zorg nodig. (WLZ
indicatie). Deze indicatie wordt getoetst en afgegeven
door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg).
U komt hiervoor mogelijk in aanmerking als u blijvend
intensieve zorg nodig heeft. En als u 24 uur per dag
zorg dichtbij of permanent toezicht nodig heeft. Vaak
Langeveldstraat 8 |1795 AG | De Cocksdorp | 0222 - 760009
wordt deze indicatie aangevraagd in overleg met de
info@texel4trading.nl | www.texel4trading.nl
huisarts of de wijkverpleging. De indicatie kunt u aanvragen via www.ciz.nl De zorgconsulent van Omring
kan u hierover informeren en adviseren of u helpen
met de aanvraag.
opslagsysteem!

We zullen een steeds groter beroep moeten doen op
mantelzorgers en uw sociale netwerk om u zo lang mogelijk thuis te ondersteunen. De professionele hulp- en
zorgverlening door bijvoorbeeld de wijkverpleegkundige
en zorgconsulent bieden wij u vanuit Omring.
Als het thuis écht niet meer gaat, kunt u op een
Omringlocatie veilig en comfortabel wonen. Op Texel
hebben we een drietal woonzorglocaties: Hollewal
(Verpleeghuis), Schuttehof en Gollards.
Het nieuwe groene
verpleeghuis
wordt ontwikkeld op
de
Aanbieding
Zonnepanelen
met
Aanbieding
met opslagsysteem!
Langeveldstraat 8 |1795 AG
| De CocksdorpZonnepanelen
| 0222 - 760009
locatie Vrije School en gedurende de verbouwing van
de
info@texel4trading.nl
| www.texel4trading.nl
Wat is een wachtstatus?
Gollards is ook locatie Schuttehoek nog in gebruik.
Als u een indicatie krijgt van het CIZ wordt daar, in overleg
Voor
de
toegang
gelden
wel
een
aantal
regels
en
voorLangeveldstraat 8 |1795 AG | De Cocksdorp
| 0222 - 760009
Aanbieding
Zonnepanelen met opslagsysteem!
info@texel4trading.nl
| www.texel4trading.nl
met u of uw eerste contactpersoon een wachtstatus aan
waarden.
Die lichten
we hieronder voor u toe.
gegeven. Deze wachtstatus wordt door de zorgconsulent
Zorgindicatie, wachttijd & wachtstatus
van Omring doorgegeven aan het zorgkantoor.
elen met
opslagsysteem!
Voor
veel verpleeghuizen in Nederland, en zo ook voor Sinds 2021 kent de langdurige zorg vier
wachtstatussen:
Langeveldstraat
8 |1795 AG | De Cocksdorp | 0222 - 760009
Langeveldstraat 8 |1795 AG | De Cocksdorp | 0222 - 760009
info@texel4trading.nl | www.texel4trading.nl

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

Aanbieding
Zonnepanelen met opslagsysteem!
Aanbieding
Zonnepanelen metMET
opslagsysteem!
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

‘urgent plaatsen’, ‘actief plaatsen’, ‘wacht op voorkeur’
en ‘wacht uit voorzorg’. Deze vier statussen geven aan
hoe urgent of dreigend uw situatie is en hoe snel u zorg
of opname nodig heeft.

Recept:
zomerse pasta salade

Wie bepaalt uw status?
De zorgconsulent bespreekt met u de mogelijkheden en
bepaalt samen met u de wachtstatus waarmee u op de
wachtlijst komt. Ook aanvullende gegevens zijn van belang om de status te bepalen. Zit u bijvoorbeeld in een
crisissituatie? Of is de zorg die u ontvangt niet passend
bij uw situatie? Dit wordt allemaal genoteerd en weegt
mee als het om de wachttijd gaat. Het is belangrijk dat
u tijdig contact met de zorgconsulent opneemt als uw
situatie wijzigt.
Meest urgente vragers eerst
Met deze nieuwe werkwijze is het niet meer zo dat het
eerst beschikbare appartement automatisch wordt toegewezen aan de langst wachtende persoon. Deze wordt
nu toegewezen aan de persoon die het appartement
het hardst nodig heeft. Het kan dus voorkomen dat er
mensen verhuizen naar een zorglocatie die minder lang
of zelfs nog maar heel recent op de wachtlijst staan.
Hiermee voorkomen we dat de schaars beschikbare
appartementen naar mensen gaan die het eigenlijk nog
redden om, al dan niet met inzet van zorg, zelfstandig te
blijven wonen.

Een heerlijke frisse pasta salade is altijd welkom.
Mocht je een keer uitgenodigd worden voor een
barbecue, dan ben je met deze salade zeer welkom.
Je maakt deze pasta extra fleurig als je de tricolore
fusilli gebruikt, de farfalle (strikjes pasta) kan natuurlijk ook maar is niet zo kleurrijk.
Dit recept is voor één persoon. Maar voor 10 personen is het ook makkelijk te doen, je kan hem zo
groot maken als je wilt.

Wijziging van de wachtstatus
Verandert uw situatie? Gaat uw gezondheid achteruit
of laat uw geheugen u steeds meer in de steek? Dan
neemt u of uw contactpersoon contact op met de zorgconsulent. Samen kijken we dan of uw wachtstatus nog
passend is en of deze eventueel moet worden gewijzigd. Als dat zo is geeft de zorgconsulent dit door aan
het zorgkantoor. Als de situatie dreigend wordt kan uw
wachtstatus bijvoorbeeld gewijzigd worden naar ‘actief
plaatsen’. Dit betekent wel dat wanneer er geen aanbod is op Texel, we moeten uitwijken naar de overkant.
We zoeken dan naar een ‘overbruggingsplek’. Vanaf
deze plek kunt u wachten tot er beschikbaarheid is op
uw locatie van voorkeur.

•	Kook 50 gram droge pasta beetgaar in ruim water met wat zout.
•	Giet de pasta af en laat deze afkoelen.
•	Was één bleekselderij stengel en snijd er smalle
boogjes van.
•	Blancheer de bleekselderij-boogjes een paar minuten, spoel deze onder de koude kraan af en
laat ze goed uitlekken.
•	Snij 50 gram kaas in kleine blokjes.
•	Snij één schijf ananas in kleine stukjes.
•	Meng nu alle ingrediënten voorzichtig door
elkaar en meng er ook één eetlepel mayonaise
en misschien wat pesto door. Breng op smaak
met nog wat peper, kerrie en evt. wat zout.
•	Bewaar de salade in de koelkast tot gebruik.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie of advies over wonen bij Omring,
een WLZ indicatie, de eigen bijdrage of de wachtlijsten? Neemt u dan contact op met de zorgconsulent via
088-208206
2 - 760009Meer informatie over:
WLZ: www.ciz.nl
|1795 AGWachtstatus:
| De Cocksdorpwww.vgz-zorgkantoren.nl
| 0222 - 760009
ng.nl | www.texel4trading.nl
Berekenen van eigen bijdrage WLZ: www.hetcak.nl
Omring: www.omring.nl

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

Een mooi glas witte wijn erbij en lekker genieten
van deze zomer.
José Huisman
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Café Brainstorm
Aandacht voor niet-aangeboren
hersenletsel, zoals CVA, Parkinson
en MS.
Jaarlijks krijgen maar liefst 135.000
mensen in ons land te maken met
de gevolgen van hersenletsel.
Bijvoorbeeld door een val met de
fiets, een auto-ongeluk, een beroerte, een hersentumor of een chronische ziekte. De impact die het op
hun leven heeft is vaak enorm. En
niet alleen op henzelf. Ook partners
en andere naasten krijgen te maken
met de gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel.
Daarom organiseren Therapie Wolf
en Texels Welzijn enkele malen per
jaar informatie- en ontmoetingsbijeenkomsten rond NAH in het zogenaamde ‘Café Brainstorm Texel’.

Op 1 juni 2022 was de eerste Café
Brainstorm na langere tijd weer
georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst is er uitleg gegeven over wat
Niet Aangeboren Hersenletsel is en
wat de gevolgen kunnen zijn. De
aanwezigen is gevraagd kenbaar te
maken welke onderwerpen nog aan
de orde zouden kunnen komen aan
de hand van een lijst met verschillende thema’s en uiteraard ook ruimte
voor eigen ideeën.
Het eerstvolgende Café Brainstorm
is op woensdagavond 31 augustus, aanvang 19.30 uur (inloop
vanaf 19.15 uur) in De Buureton
(Beatrixlaan 43, Den Burg)
Het thema is: ‘Ontmoetingscentrum
De Deel’

Het zou fijn zijn, voor onze voorbereiding, als u uw komst vooraf wel
even meldt.
Voor aanmelding of vragen kunt u
contact opnemen met Texels Welzijn,
tel. 312696 of mail welzijn@texelswelzijn.nl óf Therapie Wolf, tel.
312342 of mail info@therapiewolf.nl

Berend Busje
Onze seniorenreis begon goed toen
we in de bus zaten en de chauffeur
zicht voorstelde:
“Goede morgen, mijn naam is
Berend.” Meteen schoot me een
versje te binnen dat ik al op de
bewaarschool van Oudeschild had
geleerd.
Berend Botje ging uit varen met zijn
scheepje naar Zuid Laren - De weg
was recht, de weg was krom, nóóit
kwam Berend botje weerom!
Dat was te mooi om waar te zijn en
mijn besluit stond vast: ik maak een
liedje voor de chauffeur.
Wij zijn al een aantal jaren bezig
om tijdens lange ritten leuke din-

gen voor te lezen. Wij, dat zijn Irene
Schuijl en Simon Dros. Ik had de eer
om op de terugreis een paar keer
wat verhaaltjes voor te lezen van
tante Neeltje, dus in ’t Tessels dialect. Tot slot van ’t voorlezen begon
ik zachtjes te zingen:
“Berend Busje ging uit rijden, met
de jongens en de meiden - Hij reed
maar door, hij werd niet moe, steeds
maar naar het oosten toe.
Ik vertelde dat ik het in een korte
tijd had geschreven en dat ik, bij
gebrek aan computer + printer het
ook nog in ’t net moest overschrijven, omdat ik het anders niet lezen
kon. Daarna zong ik verder:

“Maar eerst stoppen om te eten,
man dat zal ik nooit vergeten - In
Venlo, ja wis en drie, eten in de
“Beckerie”!
Nou toen gingen we weer tuffen Reden verder zonder suffen. Ja we
hadden reuze zin, reden zo waar
Duitsland in.
Berend had de smaakt te pakken,
reed met veel vaart naar barakken
- Een hotelletje puur en net, in een
leger lazaret.
Nou, dat was het goed vertoeven,
zonder echt te willen snoeven Want de man, daar achter ’t stuur,
altijd vrolijk en nooit zuur.
Berend, kerel, die kan rijden, keihard vrachtverkeer vermijden - Ja
zijn stijl staat als een huis, zó komen
wij weer veilig thuis!
Beste Berend, bedankt voor de
mooie en vooral goede technische
reis.
Simon Dros
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Het team van Leef-Tijd zoekt versterking
Zonder schrijvers, redactieleden, bezorgers etc. geen
Leef-Tijd. Om dit mooie blad te blijven behouden kunnen we nog wel wat versterking gebruiken:
Schrijftalent
De redactie van Leef-Tijd is op zoek naar Texelaars met
schrijftalent die zo af en toe (of misschien wel elke editie)
willen schrijven voor dit mooie blad.
Dat kan variëren van een leuk interview, bijzondere
Tesselse wetenswaardigheden tot een informatief artikel.
Ook als je pas ontdekt hebt dat je schrijven heel leuk
vindt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
Wie weet sta je nog dit jaar in de Leef-Tijd met een mooi
verhaal.
Eindredacteur
We zijn naarstig op zoek naar iemand die bereid is om
samen met een ander redactielid, de eindredactie LeefTijd voor zijn/haar rekening te nemen.
Wat houdt het eindredactiewerk o.a. in:
•	Het verzamelen van artikelen en beeldmateriaal en
doorsturen naar correctoren en fotobewerker
•	
Daar waar nodig foto’s zoeken voor aangeleverde
artikelen
•	Vaste schrijvers een herinneringsmail sturen.
•	
Contact met de schrijvers als er vragen zijn over
aangeleverde kopij
•	Alle bestanden gereed maken voor verzending naar
de drukker
•	Contact met de vormgever
•	Zes keer per jaar aanschuiven bij de redactievergadering

Je zal stap voor stap wegwijs worden gemaakt met alle
ins/en outs. Uiteindelijk ga je, afwisselend met het andere redactielid, 3x per jaar de eindredactie van het blad
invulling geven.
Coördinator
Is regelen, coördineren en plannen je talent? Dan willen
we graag kennis met je maken. Als coördinator maak je
deel uit van de redactie en verzorg je o.a. de planning
voor het hele jaar, verstuur je de uitnodigingen voor de
redactievergadering, ben je de contactpersoon van de
vaste schrijvers en voorzitter van de redactievergaderingen.
En uiteraard willen we ook graag dat je meedenkt, bedenkt en het leuk vindt om te sparren over de Leef-Tijd.
Ben je geïnteresseerd in een van bovenstaande functies?
Laat het ons weten: Texels Welzijn, Cobie Daalder: tel.
312696 of mail naar c.daalder@texelswelzijn.nl

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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SM

SM

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: Anneke Berghuis

wat er opbloeit bij mensen waarmee ze werkt. Ze zegt
van zichzelf, dat ze nog al fel reageert en zich overal mee
bemoeit en dat ze aan de ene kant best graag alleen is,
maar dat ze aan de andere kant ook van mensen houdt,
ze graag ontmoet en leert kennen. Met veel mensen
heeft ze dan ook, wat ze noemt, een “draadje van herkenning”.

“Het gaat niet goed! Niet goed met de wereld en niet
goed met Nederland”. Dat is het eerste wat Anneke
zegt bij mijn binnenkomst in het Jan Ligtharthuis. “Het
milieu gaat razendsnel achteruit. Het verschil tussen
rijkdom en armoede wordt alleen maar groter”.
Anneke en Eilke wonen in hun kleine huisje onder aan
de voet van de dijk van de Prins Hendrikpolder half verscholen in hun tuin, die nog het meest lijkt op een georkestreerde wildernis; naast gekweekte groente mag
alles er blijven groeien. Het zevenblad - voor de meeste
mensen een vloek in de tuin, want je komt er nooit meer
van af - staat er in bloei en trekt een dikke hommel aan,
rondom zoemen insecten en fladderen vlinders, behalve
een merel hoor ik een vink slaan en een heggenmus zijn
liedje fluiten.

Anneke Bonte is in 1949 in Den Helder geboren in een
rood nest. Vader werkte op de Rijkswerf, was daar chef
tekenkamer en werkte als zodanig voor de marine. Thuis
stond de radio evenwel altijd op ‘In de rooie haan’.
Haar lagere school was de in die tijd zeer moderne Jan
Ligthartschool - dat ze later is gaan wonen in het Jan
Ligtharthuis is een pure toevalligheid -. Haar ouderlijk
huis stond in Nieuw Den Helder, fijn achter de duinen in
de wijk die Jeruzalem werd genoemd omdat de huizen
daar allemaal wit waren.
Ze ging naar de MULO en daarna zou ze naar de kweekschool gaan. Naar de toneelschool mocht ze niet van
haar ouders; de wereld van toneelspelers vertrouwden
ze niet. Maar de eerste twee jaar ter voorbereiding op de
kweekschool waren voor Anneke geweldig. Met vakken
als kunstzinnige vormgeving, filosofie en literatuur werden het hoogtepunten in haar opleiding. Gelukkig bleek
ze op de kweekschool toch toneel te kunnen spelen. Ze
herinnert zich lachend ‘De Herbergierster’ een komedie

Op mijn vraag hoe het met haar zelf gaat, vertelt ze iets
over blijvende vermoeidheid, waar de medici geen raad
mee wisten. Het vooruitzicht nooit meer uit haar stoel
op te kunnen staan maakte haar niet vrolijk. Haar dochter suggereerde: “Kan er niet iets met je schildklier zijn”?
En inderdaad, na een eerste voorzichtige medicatie trok
de mist in haar hoofd op en kwam haar zelfvertrouwen
weer terug. Anneke laat onopgesmukt haar twee gezichten zien: haar grote bezorgdheid om de wereld om haar
heen en haar vrolijkheid om wat groeit in de natuur en
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van de Italiaanse toneelschrijver Goldoni, die gespeeld
werd in het eindjaar. Als schooljuf was haar eerste baan
aan de school in Purmerend. Daarvan herinnert ze zich
het meest de Amsterdammertjes: leuke kinderen, open
en recht voor z’n raap. Maar na een rondje solliciteren
verruilde ze toch Purmerend voor Callantsoog. Want ondertussen was ze Eilke tegen gekomen op een feest in
Den Helder. Ze was daar heengegaan met vriendinnen
van de kweekschool en een jongen met een rood overhemd en een Noorse trui leek haar wel aardig. Hij werkte
bij het NIOZ vertelde hij en na nog een keer bij hem thuis
aan de Loodsgracht koffie gedronken te hebben, was de
klik zo hevig, dat ze meteen besloten in de vakantie samen liftend naar Schotland te gaan. Snel daarna zijn ze
met elkaar getrouwd. Eilke had al een huisje gekocht aan
de Loodsgracht. Daar trokken ze in en enkele jaren later
verhuisden ze naar een heel groot huis aan de zelfde
gracht. Later zijn ze - met macrobiotische vergezichten
- naar Texel verhuisd, naar het huisje aan de dijk van de
Prins Hendrikpolder, dicht bij de natuur en met ruimte
voor een moestuin.

Anneke heeft veel toneelprojecten gerealiseerd, met uitvoeringen in Den Helder, Hoorn, Schagen, Julianadorp en
op Texel. In Hoorn maakte ze deel uit van de docenten
van het kunstencentrum ‘De Blauwe Schuit’. Ze regisseerde daar uitvoeringen in samenwerking met docenten van andere disciplines, zoals dans, beeldend en muziek. Dat deed ze ook in Den Helder, Voor al de projecten
die ze onderhanden heeft gehad, moesten ze zelf eerst
wel met de pet rond: iedere keer weer subsidieaanvragen indienen en fondsen (zoals b.v. het Prins Bernhard
cultuurfonds) benaderen. Met enthousiasme en haar
aanstekelijke passie kreeg ze de kunstencentra steeds
weer zo ver met haar samen te werken om iets moois te
laten slagen.
Op Texel en in Den Helder heeft ze samen met Karin
Somers veel succes gehad met ‘Senioren Verteltheater’.
Anneke en Karin waren daarbij een hecht koppel. De
laatste voorstellingen op Texel onder de titel ‘Leef-Tijd
zijn al weer twaalf jaar geleden. (Wel leuk, dat de titel
Leef-Tijd met Annekes toestemming is overgenomen als
titel van ons blad.) Tussendoor deed ze o.a. zeer succesvol de regie van de opera ‘King Arhur’ van Henry Purcell
die Dyo Wassink met het kamerkoor van Artex had ingestudeerd. De formule ‘verteltheater’ gebruikte ze ook
op Wieringen. Daar deed ze dat met kinderen van groep
acht van de alle Wieringer scholen en, en dat gaf aan
het theater een extra dimensie, met de opa’s en oma’s
van die kinderen. Helaas ging het verlies van energie en
de vermoeidheid bij Anneke steeds zwaarder wegen. Ze
heeft op wilskracht het project op Wieringen afgerond.

Het toneel trok en ook met twee kinderen maakte ze
tijd voor de groep ‘Oki-Doki’ die toneel speelde voor
kinderen. Daarop volgde het spelen met Gerda Wolf en
Jacolien Eelman met ‘Verdraaid’. Marja Lely, leidinggevende bij Triade in Den Helder zag Anneke haar kwaliteiten en haalde haar binnen als docent. Vier jaar lang
ging ze daarna elke zaterdag naar Alkmaar om zich als
drama docent verder te bekwamen. Haar afstudeerwerk
van de academie was ‘Die Dreigroschenoper’ van Bertold
Brecht. Het stuk is ook opgevoerd in Oosterend.

We gaan de tuin in om foto’s te maken. Ze wijst me wat er
allemaal groeit, wat ze in de groentetuin geplant hebben
en wat er verder allemaal spontaan opgekomen is. Het
is werkelijk een paradijsje. Ik besef in eens hoe groot het
verschil is met mijn eigen tuin, die ik met de moed der
wanhoop ‘netjes’ probeer te houden, maar die daardoor
nooit dat paradijselijke karakter zal hebben. Eilke schuift
aan als we een kopje thee gaan drinken en Anneke laat
haar schilderijen zien. Ze heeft altijd veel gelezen en ze is
dol op haar tuin, maar sinds ze het toneelwerk afbouwde is ze met passie gaan schilderen In haar schilderwerk,
wat ze zelf ‘kledderen’ noemt. ‘Vervreemding’ denkt ze
is essentieel voor kunst, ‘afstand’, ‘de boel op zijn kop’,
‘iets waar je niet uitkomt’, zoals het leven zelf. Heerlijk,
om daarmee bezig te zijn.
Peter Bakker
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Opgelet fietsers, ze zijn er weer!
De toerist komt weer in groten getale naar ons eiland, jong en oud; om
te genieten van de schoonheid van
ons eiland en de veelheid aan mogelijkheden, die Texel te bieden heeft.

Het gevaar is de laatste tijd toegenomen door het gebruik van andere mogelijkheden dan de fiets. Een
betrekkelijk nieuw fenomeen is de
elektrische step.

Wat is er niet mooier dan de auto
niet te gebruiken, maar je op een
andere manier te verplaatsen. De
mogelijkheden zijn royaal, te weten:
E-bikes, kinderfietsen, bakfietsen,
tandems, scooters, mountainbikes,
elektrische steps en wellicht is er nog
meer keuze.
Maar aan die keuze kleeft ook een
nadeel; althans voor de ‘Texelse
fietsers’. Menig toerist toert over ’s
Heeren wegen met het idee, dat het
in het verkeer op een eiland minder
gevaarlijk is dan aan de overkant.
Te pas en te onpas knijpt men in de
remmen om te zien welke richting
men moet nemen om het gewenste
doel te bereken; en dat kijken gebeurt met enge regelmaat op een
kruising. De achteropkomende fietser kan met moeite de richtingzoekers ontwijken.

Het vergt, lijkt mij, toch enige ervaring
om met zo’n step de weg op te gaan.
Ik denk niet dat bij het verhuurbedrijf
eerst wordt getest of de huurder met
de elektrische step om kan gaan, en
dat is te merken op de fietspaden.
Met enige regelmaat kom ik slingerende steppers tegen, die duidelijk
niet in staat zijn de step te besturen.
Ik ben meer dan alert wanneer ik
in de verte steppen aan zie komen;
zeker wanneer men naast elkaar
rijdt en al keuvelend meer aandacht
heeft voor elkaar, dan voor de mede-gebruikers op het fietspad.
Laatst nog moest ik de graskant in rijden om twee senioren te ontwijken
die mij pratend en slingerend tegemoet kwamen.
Prachtig dat ons eiland zo in trek is
en dat men de auto laat staan, maar

dat geeft extra waakzaamheid op het
fietspad. Althans voor mij, met de
ervaring van twee gekneusde ribben
door het feit dat een jongetje (6 jaar
oud) plompverloren het voorrangsfietspad opreed en mij aanreed. Zijn
ouders hadden het te druk met het
zoeken en vinden van de voor hun
geplande route en hadden daardoor
het jongetje niet meer in het oog.
Ik heb nooit meer iets van zijn ouders gehoord! Overigens wens ik
alle bezoekers van Texel een mooie
zomer toe!
Henk Snijders

Scootmobielrit
De Zonnebloem organiseert t/m
september elke maand een scootmobielrit

We starten om 14.30 uur vanaf het
parkeerterrein bij het PHH-gebouw
(dokterspost) Zandkoog 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: dus
nog op donderdag 11 augustus en 8
september.
Op donderdag 12 mei zijn we met
zes dames en een heer naar het bos
geweest. Via de Rozendijk, Grensweg
om uiteindelijk bij het Turfveld koffie
met wat lekkers te doen.
Onderweg was het genieten van de
natuur: veel dotterbloemen, boshyacinten, fluitenkruid en vogelmelk.
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Een maand later waren om 14.30 uur
al 11 deelnemers bij de Zandkoog.
Tezamen met de vier vrijwilligers
toch een behoorlijk groepje. Op de
route via de Kogerweg sloten nog
twee deelnemers aan. De tussenstop
was bij het nieuwe bezoekerscentrum De Marel in Waalenburg, daar
was het tijd voor de koffie met wat
lekkers. Els Huisman en Andre van
Natuurmonumenten hebben beiden
een praatje gehouden en leuke tips
en wetenswaardigheden verteld.
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

Strender vogelnieuws - zomergasten
en is in augustus alweer verdwenen, dat wil dus zeggen
dat hij hier slechts vier maanden is. De rest van het jaar
zit hij in Afrika of op weg daar naartoe en andersom op
weg naar ons. Toch moet al dat heen en weer vliegen zin
hebben. In de zomermaanden verblijven ze in ons deel
van de wereld omdat de dagen er lang zijn en er volop
te eten valt, óók voor een nest vol jongen. In de rest
van het jaar zitten ze in Afrika, waar hun aanwezigheid
samenvalt met een (vaak natte) periode van overvloed.
Kennelijk biedt Afrika echter onvoldoende mogelijkheden om naast de eigen vogels in de broedtijd ook al die
vogels die er voor kiezen in het noorden te broeden,
van voedsel te voorzien. Zoals het nu gaat, wordt er
optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden om
voor een grote verscheidenheid aan soorten een voortbestaan te waarborgen. Dat gaat echter toch wel eens
mis. Afrika ganders hebben natuurlijk geen idee van de
weersomstandigheden in het noorden. Ze zijn geprogrammeerd om in mei terug te komen in hun broedgebied. En dan kunnen ze het treffen dat het voorjaar
uitzonderlijk vroeg is en het insecten leven waarvan ze
afhankelijk zijn al over de top heen is, zodat ze er niet in
slagen voldoende jongen groot te brengen om hun deel
aan het voortbestaan van de soort te leveren.
Standvogels, zoals mezen en merels, passen zich wel
aan en beginnen gewoon vroeger als het voorjaar
vroeg is. Maar ook dat kan een risico zijn. Hoe vaak gebeurt het niet dat na een aanvankelijk vroeg voorjaar
een koude periode volgt? Ook droogte kan funest zijn.
Dit voorjaar zijn bijvoorbeeld heel wat grutto’s niet
tot broeden gekomen omdat het in april zo droog was
dat ze hun geliefde voedsel, regenwormen, niet uit de
grond konden krijgen. Nee, het leven van de vogels gaat
niet over rozen.

Het zomerseizoen is bij de vogels duidelijk aangebroken. Eind mei zijn de meeste wintergasten en doortrekkers naar het noorden vertrokken, toch gaat de
voorjaarstrek voor sommige soorten nog enkele weken door. Zolang er in het hoge noorden nog sneeuw
ligt, hebben vogels daar weinig te zoeken.
Ondertussen zijn “onze” broedvogels haast allemaal
weer aanwezig. De huiszwaluwen zijn druk bezig hun
nesten te bouwen of zitten al te broeden, ook de gierzwaluwen die in Oosterend broeden, zijn weer ter
plekke. Overal hoor je weer spotvogels, zwartkoppen,
tuinfluiters en braamsluipers zingen. Er zijn van veel
soorten vogels al heel wat jongen uitgevlogen, overal
kom je jonge kool- en pimpelmezen tegen en hoor je
in de struiken het gepiep van jonge merels. Tegen de
tijd dat dit Strender Nieuws bij de lezer op de mat of op
schoot ligt zullen ook de jonge spreeuwen uitgevlogen
zijn. Het zal dan nog wel even duren voordat alle vieze
witte poepvegen van auto’s en huizen zijn verdwenen.
Gezellige vogels die spreeuwen, maar ze zouden niet zo
moeten ….

In het vorige Strender Nieuws heb ik iets verteld over
een van de typische zomervogels die op Texel broeden,
de grauwe vliegenvanger. Een weinig opvallende vogel, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de spotvogel, die
je overal in bosjes en op erven hoort zingen. Een heel
karakteristieke gevarieerde zang met veel imitaties van
andere vogels en met veel herhalingen. Typisch zijn de
explosieve, lange uithalen: tevie - tevie - en tèh - tèh. De
vogel is vaak moeilijk te zien. Met andere woorden, het
vergt enig geduld om hem te zien te krijgen. De spotvogel is een tamelijk ‘blonde’ zanger, iets groter dan
een fitis of een tjiftjaf, met een heldergele keel en buik.
Vooral in de eerste weken na aankomst in het broedgebied zingt de spotvogel veel, ook midden op de dag. Na
half juli hoor je hem niet meer.
Een andere zomergast, die enkele weken vroeger dan
de spotvogel arriveert, is de braamsluiper. Die is ongeveer zo groot als een fitis of pimpelmees. Op rug en kop

Je hebt gauw de neiging te spreken van “onze” vogels,
maar bedenk wel dat heel wat soorten hier maar enkele
maanden verblijven om voor hun nageslacht te zorgen.
Neem bijvoorbeeld de spotvogel. Die arriveert in mei
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is hij grijsbruin, op de keel wit en op de buik lichtgrijs.
Zijn wangen zijn donkerder dan de rest van zijn kop.
Ook de braamsluiper laat zich niet gauw zien, maar
horen zoveel te meer. Ook in Oosterend en omgeving
kun je zijn eigenaardige zang horen: een snelle ratel,
tè tè tè tè, sneller dan je het kunt zeggen. Aan die ratel
gaat een heel zacht prevelend liedje vooraf, dat je alleen kunt horen als je dicht bij de vogel staat. Vanwege
zijn rateltje wordt hij in het Duits Klappergrasmücke
genoemd en in het Nederlands ook kleppermannetje.
Dit artikel schreef mijn vader Andri Binsbergen voor het
Strender Nieuws van juni 2013. Ook de tekening zijn
door hem gemaakt.
Marije Binsbergen

Oproep voor nieuw
televisieprogramma
Voor een nieuw televisieprogramma zijn we
op zoek naar stellen die ouder zijn dan 70 jaar.
In elke aflevering volgen we één stel naar de
dag van hun bruiloft of de dag waarop zij hun
geloften willen hernieuwen. Ze hoeven dus niet
voor de wet te trouwen, maar we willen wel de
dag van de liefde met ze vieren.
Met hulp van de presentatoren van het
programma wordt de dag georganiseerd en
de kijker leert het stel kennen. Waar hebben
ze elkaar ontmoet? Wat doen ze in het dagelijks leven? Welke keuzes maken ze voor de
grote dag?
Voor meer informatie kunt u mailen naar
casting@talpa.com

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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Wandelen

Wandelen doe ik graag, en om het
aangename met het nuttige te verenigen raap ik afval op. Ik steek altijd een plastic tasje bij me en raap
(bijna) alles op wat ik onderweg zie
liggen. En dat is veel!
Je kan het zo gek niet bedenken
wat mensen allemaal verliezen of
weggooien.
Natuurlijk veel plastic, flesjes, zakjes,
verpakkingen van koek en snoep en
dergelijke. Maar ook handschoenen,
alleen rechter of linker of soms eerst
de rechter en 100 m. verderop de
linker. Zo heb ik al minstens 6 paar
compleet gevonden. En blij word ik
ook van werkhandschoenen; vooral
van een linker. Die gebruik ik bij het
werken in de tuin. Ik draag dan nooit
een rechter handschoen want in die
hand heb ik een harkje of schepje.
Onderbroeken vind ik ook regelmatig, ik stel me dan een gezellige situatie voor waarbij je je onderbroek in
de berm achterlaat. Uit de top van
een struik heb ik ook wel eens een
zwart kanten stringetje gevist. Op
die plaats zijn ongetwijfeld ook warme gevoelens gewisseld. Ook petten, hoofdbanden en mutsen vind ik
regelmatig.
Een blauw herenvest van Nike en een
zwart pluizig damesvest. Die lag overigens al een week in een plas water
en zag er meer uit als een verzopen
kat. Alles wordt gewassen en als we
het zelf niet kunnen gebruiken gaat
het in de zak voor Oost Europa.
Laatst vond ik een pak met twee gerookte slibtongen, keurig in papier

verpakt door de visboer. Er naast een
zakje met twee bruine boterhammen. Iemand heeft zijn overheerlijke
lunch gemist!
Ook een zakje met heerlijke
Valentijnsbonbons, jammer voor de
geliefde. Een glaslat van 2X2 centimeter. Maar wel van 4 meter lang.
Neem ik ook mee, kan Man vast
nog wel eens goed gebruiken. De
Pontweg er mee oversteken was nog
niet zo gemakkelijk met 2 meter voor
je en 2 meter achter je.
Soms vraag ik me wel eens af wat de
mensen van me denken als ik met
zulke spullen loop te slepen. Drugs
envelopjes, ook zoiets. Van die witte
kunstig gevouwen envelopjes soms
met het witte poeder er nog in. Soms
met een afbeelding en de naam van
Pablo Escobar of met een afbeelding
van ..White Horse. Dan denk ik, als
je voor een flink bedrag zoiets koopt
waarom verlies je het dan? Gelukkig
heb ik nooit de behoefte gevoeld om
het op m’n tandvlees te smeren.
Een geel/bruin schort van een Jumbo
medewerker, heb ik keurig gewassen
en gestreken bij de balie af gegeven. Een kettingslot, lag vroeg in de
morgen aan de kant van de weg in
het bos. Toen ik er ‘s avonds van het
strand weer langs kwam lag het er
nog. Dan wil waarschijnlijk niemand
het hebben en gebruiken wij het nu
soms om onze fietsen aan elkaar te
zetten. Een schapenvachtje, vies, nat
en met kilo’s zand erin. Uitgeklopt,
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gewassen en er een kleinkind blij
mee gemaakt.
Handdoeken, theedoeken, washandjes en vaatdoekjes, waarschijnlijk met
de harde wind van de waslijn af gewaaid. Als ik in m’n keukenkastje kijk
is minstens de helft van de stapels gevonden. Mondkapjes, alle soorten en
kleuren. Eerst gooide ik die allemaal
in de container maar er zitten hele
leuke zelfgemaakte bij. Daar heeft
iemand achter de naaimachine zijn
stinkende best op zitten doen. Deze
zelfgemaakte kunststukjes bewaar ik
dus. Ze worden gewassen en gestreken en misschien kan ik als de corona
helemaal voorbij is er een leuke tentoonstelling van maken.
Geld, munten maar ook twee keer
een briefje van 5 en van 10 euro. Dat
gaat rechtstreeks in het potje voor
leuke dingen. Lastiger wordt het als
je geld in een envelop vindt met een
naam erop. Dan is het duidelijk van
iemand. Dat zet ik dan op Facebook,
op de site gevonden/verloren. Ik
geef er een summiere beschrijving
bij. Er reageren dan altijd mensen
die er van uit gaan dat het van hun
is. Dan vraag ik naar meerdere details zoals vorm, kleur en inhoud van
de envelop.
Verrassend wat mensen dan opnoemen wat er allemaal in kan zitten.
Een envelopje met verjaardag geld
van opa en oma heb ik gelukkig wel
aan de rechtmatige eigenaar terug
kunnen geven. Als dank bracht de
oma mij een paar zelfgebreide warme sokken. Hoe lief is dat? Wat een
tref dat er nu statiegeld op plastic
flesjes zit! Soms vind ik een flesje
zonder dop, neem ik wel mee naar
huis. Bij de volgende wandeling vind
ik alleen een dop en dat maakt het
weer compleet.
Ook volle bierflesjes en een fles
Martini, min of meer verstopt door
jeugd of een stiekeme drinker denk
ik. Twee keer een gouden oorbel,
maar niemand bij verloren/gevonden, reageert erop.

Een leuke vondst was 24 blikjes cola,
dicht en nog niet op de datum. Dat
was natuurlijk veel te veel gewicht
voor m’n plastic tasje! Later hebben
we ze met de auto opgehaald en er
al dan niet met een scheutje rum
heerlijk van genoten. Drie spuitbussen slagroom, hoe dan? Lastig is, dat
de Gemeente bijna overal de grijze
containers heeft weggehaald. Het

gemeentelijke beleid is waarschijnlijk: geen prullenbakken, geen afval
en dan neemt men het wel mee
naar huis. Niet dus, inmiddels heb ik
op verschillend plekken bij vakantieparken, containers ontdekt waar ik
onderweg, als het te zwaar wordt,
m’n tasje kan legen.
Een waterpas, helaas stuk, pennen,
aanstekers, (zonnen)brillen, pakjes
met sigaretten maar vooral veel lege
pakjes. Snelbinders, ik heb er nog
twee hangen in de voorraad voor
m’n fiets. Onlangs nog een honden
worst, 70% lamsvlees, daar worden
de hondjes van een familielid heel
erg blij van.
Soms neem ik bewust geen tasje
mee, dan kijk ik vooruit en om me
heen en geniet van de natuur. Het is
heerlijk om te zien hoe de akkers in
de loop van de seizoenen verande-

ren. Van kale omgeploegde landerijen tot wuivende korenvelden. Vooral
dankbaar ben ik dat ik dit kan doen
en ik hoop er nog lang van te kunnen
genieten. Met of zonder afval.
Nel Witte

Het recht om te staken
In het bijbelse denken heeft men deze “sabbatoe overgenomen als ‘sjabbath’ (Sabbat) en er een dag van rust en
inkeer van gemaakt. Door het opnemen van de zevende
dag in de week zelf (terwijl de Babyloniërs het als een
overgangsdag zagen), werd de rustdag de bekroning van
de week. Dit idee werd op kosmologisch niveau groots
uitgewerkt in de scheppingsmythe, waarin God de wereld in 6 dagen geschapen heeft en op de zevende dag
rustte. Daaraan werd behalve de verplichting van de
wekelijkse rustdag, ook de uittocht uit de slavernij van
Egypte (op zaterdag) en het visioen van de messiaanse
era, waarin vrede en gerechtigheid op aarde zullen heersen, verbonden. Zeer essentieel is hierbij, dat de mens
BOVEN de tijd, de arbeid en de dienst gesteld wordt.
Door het staken van de arbeid stelt de mens zich op als
een VRIJ wezen, dat naar Gods beeld en gelijkenis geschapen is.

Nog steeds vind ik in mijn opruimwoede mooie- en
toepasselijke stukjes, die ik weer ga lezen en vraag me
dan af waarom ik dit heb uitgeknipt en bewaard.
Zelfs nu heb ik moeite om het weg te gooien, en daar
we in een wereld leven waar momenteel overal gestaakt
wordt, is het interessant om een verhaal te schrijven
over hoe Drs. H. van Praag hierover dacht. Hij hield de
lezers een spiegel voor van zijn tijd.
In het oude Babylonië kende men het zes- en twaalftallig
stelsel, dat nog steeds gehandhaafd wordt in onze uurwerken, want de Babyloniërs waren de eerste bekwame
astronomen. Daar de zesde- en twaalfde dag als heilvol
beschouwd werden, zag men in de zevende- en dertiende dag het risico van de nieuwe levenscyclus. Dertien
geldt nog steeds als een ongeluksgetal, al zullen slechts
weinigen de oorsprong van dit magische geloof weten.

Tot vrijheid geroepen
Het recht om de arbeid te staken behoort tot de onvervreemdbare rechten van de mens, die zich daardoor
fundamenteel van de slaaf onderscheidt. Vandaar dat
dit recht in de Bijbelse levenscode tevens een plicht is,
waaraan niemand zich mag onttrekken, tenzij het levensbehoud het gebiedt (een arts mag bijvoorbeeld op de
sabbat opereren).

Sabbatoe
Met zeven ligt de zaak anders, omdat de bijbel van zeven
juist een heilsymbool gemaakt heeft. Vanwege de gevaren van de zevende dag, werd in Chaldea (een deel van
Babylonië, waar o.a. Abraham vandaan kwam) op die
dag niet of zeer behoedzaam gewerkt. Men noemde die
dag derhalve sabbatoe, d.w.z. ‘staking’.
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‘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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Dit evenwicht van rechten en plichten is van het grootste
belang en wordt in deze tijd vaak over het hoofd gezien,
daar men de rechten veel zwaarder weegt dan de plichten.
Op het ogenblik horen en lezen we overal over stakingen
(in Engeland en zeer veel andere landen, in de fabrieken
en veel ondernemingen, enz.) en er is vaak verbittering
aan beide kanten van het conflict. De vakbonden staan
halsstarrig op het stakingsrecht, terwijl men zich in de
kringen van werkgevers beroept op de vastgelegde arbeidscontracten. In bepaalde gevallen wordt zelfs de
rechter ingeschakeld om de arbeidsonwilligen te dwingen, de heer Wiegel (VVD) heeft zowaar voorgesteld het
staken wettelijk te verbieden. Hier past ons, als democratische gemeenschap een duizendmaal, NEEN.
Ik herinner mij een nog levendig gesprek met mijn grote vriend dominee Eykman, die pas wegens een ongeneeslijke ziekte uit het concentratiekamp Buchenwald
ontslagen was en toen onmiddellijk zijn illegale activiteiten hervatte. Eykman - de oprichter van de A.M.V.J.
Amsterdamse Maatschappij voor jonge mannen - zei
toen tegen me: “In het kamp heb ik begrepen dat we
nooit meer mensen mogen dwingen te werken door de
stakingen met geweld te breken, want dan veroordelen we ze net zo tot slavernij als de nazi’s met ons in de
kampen gedaan hebben”. Het recht om te staken is even
wezenlijk als het recht om te werken en daarom is het
een schande dat er niet veel meer gedaan wordt om de
werkloosheid op te heffen!
Maar, zoals tegenover het recht om de arbeid te staken
ook de sabbatsplicht staat, zo staat tegenover het RECHT
om te werken ook de PLICHT om te werken.

voor betere lonen en arbeidsvoorwaarden, maar ieder
mens dient een bijdrage te leveren voor de samenleving.
Een staking kan in bepaalde gevallen geoorloofd en zelfs
geboden zijn. Maar dan dient dit een weloverwogen
daad van vakverenigingsbeleid te zijn, dat ook op langere termijn de arbeiders ten goede komt en niet de totale
economie ontwricht.
Waar met deze criteria geen rekening wordt gehouden,
wordt welbewust demagogie gepleegd. Hier ligt een
taak voor onze socialistische economen en politici, die
zich primair verantwoordelijk weten voor het heil der
arbeidersklasse. Het is een trieste ervaring, dat onze socialistische economen (Pen, Heertje, Polak, Drees) deze
verantwoordelijkheid zoveel beter hebben verstaan, dan
de meeste socialistische politici (Den Uyl en Vondeling)
om over de Labour Party maar te zwijgen. De tragiek van
deze onwaarachtigheid is dat een dergelijke houding een
inflatoire situatie bevordert, waarin werken geen recht
voor allen maar een voorrecht voor enkelen kan worden,
en het recht om te staken door de arbeidersbeweging
net zo verspeeld wordt, zoals Ezau zijn eerstgeboorterecht verspeelde voor een tijdelijk materieel gewin.
Drs. H. van Praag, 1916 - 1988.
Johan Eykman (1892 - 1945) Van bet- overgrootouders
tot heden predikanten en hij heeft ook voor predikant gestudeerd, maar niet gepraktiseerd. Hij heeft de A.M.V.J.
opgericht.
Het is goed om dit nog eens te lezen. Al deze voorvechters zijn al lang geleden overleden. In onze tijd moeten
er ook moedige mensen opstaan om grote en moeilijke
beslissingen te nemen.

De vrije mens aanvaardt zijn plichten
Deze arbeidsplicht kan de mens - behoudens noodsituaties - niet afgedwongen worden, maar dient door de vrije
mens in volle vrijheid aanvaard te worden. Dat betekent
niet, dat niet tegelijkertijd kan onderhandeld worden

Riny Wielinga
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Een gezellige ochtend op De Krim
Het was voor het eerst dit jaar, afgezien van de theatervoorstelling
in De Toegift, dat er voor de leden
van Seniorenvereniging Texel een
activiteitenochtend werd georganiseerd. Met een lunch ter afsluiting.
Omdat Pasen al verstreken was en
de zomervakantie nabij, werd met
een kleine eigen bijdrage van de
leden, weer eens lekker uitgepakt.
Luxe vervoer
We gaan er gelukkig niet over, maar
dat het een zonnige dag werd was
een cadeautje. Er waren 65 deelnemers en dat viel eigenlijk een beetje
tegen. Misschien durft nog niet iedereen de rem los te gooien nadat
we lange tijd in een lockdown hebben gezeten.

Ons aller Guusje Witte had voor een
bus gezorgd van TBO waarmee onze
deelnemers op luxueuze wijze naar
De Krim en terug werden vervoerd.
Er waren ook nogal wat mensen die
per stalen ros en electriek aangedreven de afstand overbrugden. De rest
kwam met eigen vervoer.
Spelletjes
Ver voordat alle deelnemers hun bestemming bereikten en aan de koffie
met gebak konden, was er al het nodige werk verzet. Op het terras was
menig tafel in beslag genomen door
een oud-Hollands spel.
De spellen zouden ‘s morgens om zes
uur op de Krim worden afgeleverd,
geïnstalleerd en toegelicht. Later kon
absoluut niet, daar de leverancier de
boot moest halen.
Wij kennen gelukkig een bestuurslid

die de vroegte niet schuwt en ook
nog eens in de buurt woont. Klokslag
zes uur was hij aanwezig voor de
overdracht.
Dat hij ter plekke niemand trof en er
zelf achterheen moest bellen, geeft
weer aan hoe vasthoudend hij kan
zijn als het om afspraken gaat. Hulde
aan onze Tom Steenvoorden.
Zwembadgangers
Op het volgestroomde terras in een
heerlijk ochtendzonnetje genoten we
van de koffie, de petit fours en bovenal van elkaar. De uren die erop volgden werden spelend doorgebracht
waarbij een kinderlijke vreugde alom
opgeld deed. Aan het fotograferen
van de activiteiten werd niet of nauwelijks gedacht.
De zwembadgangers hebben ongetwijfeld hun kans waargenomen om
in het Krimbad bommetjes te maken.
Zelf heb ik me in een midgetgolf avontuur gestort en wat ik daar zag was,
bij wijze van spreken, niet te filmen.
Gewapend met scoreplankje, stick
en feloranje bal betrad ik een spelonk met neon licht dat de menselijke bewegingen voortdurend van
kleur deed verschieten.
Boven het licht uit klonk een muziekje dat overstemd werd door het uitbundig lachen van de deelnemers.
Wat een toeren werden er bedacht
en uitgehaald om het balletje in een
hole te parkeren. En ligt hij er uiteindelijk in, hoe krijg je hem er dan
weer uit. Niet iedereen bleek even
soepel om deze klus te klaren en tot
mijn genoegen zag ik hoe spontane
mantelzorg ontstond. Medespelers
doken letterlijk en figuurlijk in het

gat. Het is jammer dat niemand hiervan beelden heeft geschoten. Het
was de speeltuin in optima forma.
De oud-Hollandse spelletjes waren
ook zeer in trek. Een aantal van de
aanwezigen waren ermee bekend en
dat was te zien aan de hoge score die
ze behaalden. Sjoelen om een hoekie is een techniek die de meesten
van ons niet beheersen.
Een bord met Krimsoldaten in felrood tenue en een hengeltje voor de
deelnemers. Bedoeling was om met
het hengeltje de troepen te verplaatsen. Een vreedzaam spel dat veel
plezier opleverde.
Wel eens geprobeerd om van afstand een balletje (dat aanvoelde als
een zitzak) in een klomp te gooien?
Prachtige sport. Kenmerkend voor
de spelochtend was, dat er geen verliezers waren.
Slechts enkel ‘kampioenen’.

Hoogteverschillen
Ongeveer om 12.30 uur verzamelden we ons bij de ingang van de
Kiekendiefzaal voor de zeer verdiende lunch. Hoe de mensen op hun
plek te krijgen vroeg nogal wat coördinatie. De zaal kende flinke hoogteverschillen.
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Dorpenronde Taalhuis Texel
Wist u dat ongeveer 2,5 miljoen Nederlanders van 18 jaar of ouder
moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en daardoor ook met
digitale vaardigheden? Zij hebben onvoldoende vaardigheden om zich
zelfstandig te kunnen redden in onze samenleving. Voor ongeveer
twee derde van hen is Nederlands de moedertaal en één derde heeft
een anderstalige achtergrond.
Wat betekent dit voor hen in het dagelijks leven? Het invullen van formulieren, lezen van recepten, toepassen van veiligheidsinstructies, aanvragen van zorgtoeslag, betalen van rekeningen, een treinkaartje kopen, je
kinderen voorlezen: Het is allemaal heel lastig als je niet goed begrijpt wat
er staat.
Gelukkig zijn er goede mogelijkheden om hier iets aan te doen!

Guusje leidde een groot aantal mensen, inclusief hun instrumenten zoals
rollators, leunstokken en steunkousen, een trapje af naar een enorme
soort van orkestbak. Daarin kon men
aanschuiven aan twee lange tafels.
Op het hoger gelegen middengedeelte was het buffet gesitueerd.
Met daarnaast een lange tafel.
Voor de ‘upper ten’ was nog een hoger gelegen eethoekje beschikbaar.
Het werd dus heel veel ‘trappetje
op en trappetje af’ om iets van je
gading op je bordje te verzamelen.
Ook hierbij werden de minder draagkrachtigen geholpen door de disgenoten die nog wat vitaler waren. Een
toonbeeld voor de samenleving. De
lunch was zodanig samengesteld
dat er voor ieder wat wils was en er
werd zichtbaar gesmuld.

Het Taalhuis Texel helpt!
Het Taalhuis Texel geeft gratis advies over de mogelijkheden om vaardigheden te verbeteren. De Taalhuismedewerker neemt voor elke bezoeker
tijd in een kennismakingsgesprek. Hierin wordt duidelijk wat iemand wil
leren en welke manier het beste daarbij past. Dat kan bijvoorbeeld een
taalmaatje zijn van Texels Welzijn, een Klik en Tikcursus in de bibliotheek
of het volgen van een cursus op het ROC Kop van Noord-Holland. De taalhuismedewerker heeft een overzicht van de gratis mogelijkheden. Ook als
u iemand in uw omgeving kent die moeite heeft met lezen, schrijven of
rekenen geeft het Taalhuis u graag advies.
Tijdens een dorpenronde willen wij op een interactieve manier met u
in gesprek gaan over wat Taalhuis voor u of mensen in uw omgeving
kan betekenen.
De Waal
Oudeschild
Den Burg
Oosterend
Den Hoorn
De Koog
De Cocksdorp

Woensdagochtend 21 september van 10.30 - 11.30 uur
Woensdagmiddag 21 september
van 14.00 - 15.00 uur
Woensdagavond 21 september
van 19.30 - 20.45 uur
Donderdagochtend 29 september van 10.00 - 11.00 uur
Dinsdagochtend 27 september
van 10.00 - 11.00 uur
Woensdagochtend 28 september van 10.00 - 11.00 uur
nog nader in te plannen avond in september

Het Taalhuis Texel en deze bijeenkomsten worden mede
mogelijk gemaakt door de Gemeente Texel, Stichting
Lezen en Schrijven, Kopgroep Bibliotheken, ROC Kop van
Noord-Holland en Texels Welzijn.

Eenmaal weer buiten en begeleid
door een vrolijk schijnend zonnetje,
togen we huiswaarts. De volgende
dag zag ik in mijn regenmeter 18 cc
hemelwater. De 18e mei was dus een
gezegende en bovenal gezellige dag.
André van Gent
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Najaarstrip naar Naturalis in Leiden
Op 14 september aanstaande organiseert Seniorenvereniging Texel, bij voldoende deelname, een dagtrip
naar Leiden. Daar wordt ‘Naturalis’ bezocht. Het nationaal onderzoeksinstituut op het gebied van biodiversiteit. Dit museum kwam onlangs nog in het nieuws vanwege de plaatsing van een groot skelet van de T-rex.

Terugreis
Rond drie uur stappen we weer in de bus om vervolgens
richting Den Helder te vertrekken. We rekenen erop de
boot van 17.30 uur te halen, zodat iedereen rond kwart
over zes in Den Burg afgezet kan worden.
Interesse?
Voor dit interessante uitje kunt u zich aanmelden bij
Guusje Witte via e-mail: fransenguus@kpnmail.nl of
telefoon 06-44818097. In verband met de planning zou
het fijn zijn indien u uw aanmelding vóór 14 augustus
2022 kunt doorgeven. Leden die in het bezit zijn van een
Museumjaarkaart worden vriendelijk verzocht dit tijdens
de aanmelding te vermelden.

De kosten voor deze dagtrip, gebaseerd op een deelname
van minimaal 55 personen, bedragen
€ 45,00 per persoon voor leden van Seniorenvereniging
Texel.
Om half negen vertrekt de bus vanaf het gemeentehuis.
Onderweg naar de boot wordt nog gestopt bij de volgende
haltes: de 99, Bernhardlaan/Buytengors en De Buureton,
waarna we met de boot van negen uur overgaan.
Tegen half twaalf zullen we in Leiden arriveren. We zullen
daarna in het restaurant van het museum de lunch nuttigen, waarna we ruim de tijd krijgen om de verschillende
collecties uitgebreid te bekijken.

Betaling
U ontvangt geen aparte rekening. Zodra Guusje Witte
alle benodigde gegevens heeft genoteerd, kunt u het
verschuldigde bedrag overmaken op bankrekening
NL81 RABO 0307893766, onder vermelding van ‘Dagtrip
Naturalis’.

Brunch
De brunch zal bestaan uit een buffet met diverse afgebakken broodjes en croissants, met diverse soorten kaas,
vlees en zoet beleg. Hierbij wordt koffie, thee, melk en
sap geserveerd.

Let op:
Pas als uw betaling binnen is, is uw aanmelding definitief. Vergeet u bij de betaling de gewenste vermelding door te geven, dan wordt uw betaling niet
herkend. Dan zit er voor de penningmeester niets
anders op dan het bedrag terug te storten. De mogelijkheid tot terugvragen van betaalde bijdragen,
in verband met ziekte of verhindering, blijft bestaan. Mits deze uiterlijk 48 uur vóór aanvang van
de activiteit is aangevraagd bij Guusje Witte.

Naturalis
Naturalis Biodiversity Center is een onderzoeksinstituut
en natuurhistorisch museum in Leiden. Het Nederlands
Centrum voor Biodiversiteit Naturalis is het product van
een fusie tussen het Zoölogisch Museum Amsterdam,
het Nationaal Herbarium Nederland en Natuurhistorisch
Museum Naturalis. De wetenschappelijke verzameling
bewaart men op één plek. Het is de basis voor het onderzoeken en begrijpen van de wereldwijde biodiversiteit.
Een deel hiervan ziet u terug in de, in het nieuwe museum tentoongestelde, collectie.

Bron aanvullende informatie: www.naturalis.nl
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Sorry, maar ik wil even iets kwijt
Het woordje sorry kom ik in het werk (en trouwens
daarbuiten ook) veel tegen. Mensen willen je een
papiertje geven maar laten dit vallen, oh sorry. Of ze
stoten tegen de tafel, lopen tegen je aan, sorry. Soms
gaat het verder dan dat. Dan komt het woordje sorry
veelvuldig terug in een gesprek: “Sorry dat mijn kind
niet stilzit, sorry dat mijn partner niet meekomt.”
Sorry voor dingen waar die persoon zelf eigenlijk niets
aan kan doen. Het klinkt bijna of iemand zegt sorry dat
ik besta.

ik dat vooral tegen in de samenwerking met externen in
het werk (wie de schoen past…). Cliënten vertellen me
wat ze te horen krijgen; Sorry dat door de samenloop
van omstandigheden het zo is gelopen (welke omstandigheden? Doen die iets dan?) sorry dat er een foutje in
is geslopen (alsof dat foutje stiekem beentjes heeft gekregen). Of sorry ik ben ook niet perfect, sorry gelukkig is
het niet erger of sorry volgende keer beter (verdoezelen
en bagatelliseren). En daar is de kous dan mee af. Deze
cliënten voelen zich niet gehoord waardoor de gebeurtenis steeds weer terugkomt in gesprekken.

Er zijn ook mensen die sorry als een inleiding gebruiken
voor iets wat meestal niet zo aangenaam is. Sorry maar ik
ga je nu even onderbreken, sorry maar jij doet echt nooit
wat. Vooral de combinatie met het woordje ‘maar’ doet
het ergste vrezen. U begrijpt dat het hier helemaal niet
gaat om oprechte excuses voor wat gezegd gaat worden.
Eerder als een dekmantel om jezelf de ruimte te geven
om nare dingen te zeggen. Wees gewaarschuwd!

Wat mij betreft betekent fouten maken dat je zelf iets
hebt gedaan of hebt nagelaten waarmee een ander tekort is gedaan of misschien zelfs (emotionele) schade
heeft opgelopen. Als je de ander serieus wilt nemen
betekent dit dat je méér doet dan sorry zeggen. Je doet
recht aan de ander door excuses te maken waarbij je erkent dat jij een fout hebt gemaakt (dus het woordje ‘ik’
moet ergens vallen) Soms is de fout te herstellen. Dat zou
ik dan zeker aanbevelen. Of wanneer dat niet mogelijk is
is een attentie soms een goede zet. Ik ben zeer gevoelig
voor humor en een goedmakertje!

Als ik het woord sorry opzoek vind ik het volgende:
Sorry- 1) verontschuldiging, informele excuses
Sorry - 2) om aan te geven dat het je spijt.
Advies; je kunt beter het spijt me zeggen dan geef je
immers toe dat je in de fout bent gegaan.
Dat we fouten maken is menselijk. Het overkomt mij
zeer regelmatig, grote en kleine. Fouten maken is niet
fijn en toegeven dat je ze maakt is niet altijd makkelijk.
Ik merk steeds vaker dat mensen het moeilijk vinden om
oprechte excuses te maken én verantwoordelijkheid te
nemen voor de fout die ze hebben gemaakt. Helaas kom

Mijn ervaring is dat je kwetsbaar opstellen en je fout erkennen wordt gewaardeerd. Immers fouten maken doen
we allemaal ons leven lang.
Ik denk dat we daar betere mensen van worden, althans
daar wil ik graag in blijven geloven.
Tanja Klaassen – Texels Welzijn

Toneelstuk over dementie
Het Alzheimer Café Texel heeft
Thomas Borggrefe bereid gevonden om de voorstelling Helderman
in het kader van Wereld Alzheimer
Dag op Texel ten tonele te voeren.
In het café op dinsdag 27 september bent u van harte welkom in De
Buureton. Inloop met koffie/thee
vanaf 19.15 uur, aanvang voorstelling 19.30 uur.
Helderman is een theatervoorstelling
over vergeten, dementie, ontreddering, gelukkig zijn en het zoeken naar
de grens van leven en dood. De voorstelling is een compositie van muziek,
teksten, zwaarte en lichtheid, zoals
het leven met dementie dat is. Een

musicus met dementie geeft openheid over zijn gevoels- en belevingswereld. Helderman schetst het beeld
van een mens in al zijn kunnen en niet
meer kunnen, de controle tegenover
de onmacht.
Thomas Borggrefe heeft veel ontmoetingen met mensen die dementie hebben en heeft zich voor deze
voorstelling laten inspireren door
actuele vragen, zoals ‘wanneer is
mijn leven met deze ziekte niet meer
leefbaar?’ De voorstelling geeft diepe
inzichten in de gevoels-en belevingswereld van een man met dementie.
Naast acteur/cabaretier is Borggrefe
werkzaam als geestelijk verzorger in
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een verpleeghuis in Utrecht. Na de
voorstelling gaat Thomas in gesprek
met het publiek waarbij er ruimte is
voor vragen en tijd voor verdiepende gesprekken. Namens Geriant is
aanwezig Trudie Luijk, casemanager
dementie op Texel.

Colofon
Redactie en eindredactie
Peter Bakker, Cobie Daalder, Kees Dekkers, Henk Snijders,
Guusje Witte en Rob Dapper.
Met medewerking van:
Familie Binsbergen, Liesbeth Rijk, Jose Huisman, Nel
Witte, Simon Dros, Marianne Witte, Riny Wielinga, Tanja
Klaassen, Peter Ampt, Jan Meijer, Simon Dros, André van
Gent, Floortje Zijm, Alie Vlaming, Els Huisman, Lydia Blok
en ‘Neeltje’.

Vormgeving en opmaak
Langeveld & de Rooy
Distributie
Cobie Daalder (telefoon 312696) en Truus Zoetelief
Advertenties
Mediabureau Langeveld & de Rooy met medewerking
van Tom Steenvoorden (telefoon 316656)
Websites
www.texelswelzijn.nl
www.seniorenverenigingtexel.nl

Fotobewerking
Peter Ampt
Tekstcorrectie
Lina Bruijn en Marianne Dapper
Puzzel
Annie van der Heide

Leef-Tijd is een uitgave van
Mediabureau Langeveld & de Rooy in samenwerking met
Texels Welzijn en Seniorenvereniging Texel.
Oplage: 2.500 stuks; verschijnt 6 maal per jaar.

Inzenden van kopij voor de volgende Leef-Tijd graag voor dinsdag 30 augustus 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, Sockwell en Superfeet.
*) 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 2022-3 ontvingen we weer veel goede inzendingen. Na het wegstrepen van de
opgegeven woorden bleef ‘Steden met de letters Z’ als oplossing over.
Jany van der Gracht uit De Cocksdorp is de winnaar van de cadeaubon van Kaasboerderij Wezenspyk.
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 koeiensoorten ook dubbel
gebruikt. Na het wegstrepen van alle woorden houdt u nog 39 letters over waarmee u een woord kunt vormen.
Deze oplossing mailt u voor maandag 29 augustus 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 Bakker Timmer.
Heel veel succes!
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TAUROS - CHILLINGHAM - BROWN SWISS - FLECKVIEH - FRIES ROODBONT
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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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