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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
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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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Leren fietsen
Voor mij op het fietspad langs de
Pontweg rijden een paar vrouwen
- zo te zien toeristen - en ik haal ze
in. Uit veiligheid bel ik eerst even.
Je weet tenslotte nooit of ze ineens
voor mijn wielen uitwaaieren.
‘Hé, je hoeft niet zo irritant te bellen,
hoor! Je kunt er toch gewoon làngs?’
kijft een van de vrouwen mij na.
Geschrokken en zwijgend fiets ik
door. Eenmaal thuis komt de woede en ik erger me aan mijn niet
alerte reactie. Het bellen was immers ook om háár geen ongeluk
te bezorgen! Wat een ondankbare
tuthola.
Op vakantie in de Betuwe fiets ik
met een vriendin op het fietspad.
Naast elkaar, want het is rustig op
de weg. Ineens schrik ik me een
ongeluk van een racefietser die ons
inhaalt en vlak langs mij scheert. Ik
val nog net niet om. ‘Hé, kun je niet
bellen?’ schreeuw ik hem – nu ineens wel alert - na. Ik heb niks aan
mijn belerende kreet, want met
zijn snelheid is de hork in lycra al
buiten gehoorsafstand.
De vriendin zegt dat haar broer
als racefietser een hekel heeft
aan e-bikers die het hele fietspad
in beslag nemen met hun knooppuntenrondjes. Nou, als e-biker is
mijn hekel aan racefietsers die het
fietspad als wielercircuit gebruiken
evenredig groot.

Vandaag in De Dennen word ik getroffen door hinderlijk gedrag van
medeweggebruikers op het fietspad. De regel is dat je bij tegenliggers even achter elkaar gaat fietsen,
zodat je elkaar makkelijk kunt passeren. Maar meerdere keren moet
ik bijna de berm in omdat men stug
naast elkaar blijft rijden.
Het lijkt op het fenomeen dat ik regelmatig ervaar als vrouw met een
klein autootje: op smalle wegen een
tegenligger tegenkomen die niet
aan de kant gaat. Meestal zijn het a.
grotere auto’s en b. mannelijke bestuurders. Maar op de fiets zijn het
mannen en vrouwen, jong en oud.

bakfietsen, die veel ruimte innemen
en behoorlijk hard gaan.
Maar wat doe je aan dit probleem?
Het is onbegonnen werk om alle
foute fietsers op te voeden, bovendien verpest die ergernis je eigen
dag. Beleefdheid en tolerantie zijn
de enige oplossingen. Vroom nemen wij ons voor alle tegenliggers
voortaan met een glimlach tegemoet te fietsen.
Maar mocht die tuthola mij ooit
weer toeschreeuwen dat ik niet zo
irritant moet bellen, dan ga ik naast
haar fietsen en vriendelijk, doch
vilein opmerken: ‘En wat is precies
uw vraag?’

Ik bespreek dit euvel met mijn omgeving en het wordt aan alle kanten
herkend. Zij noemen ook nog de

Dat zal haar leren.
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: Peter Ampt

Verkoop foto van omslag Leef-Tijd

Na je dood geëerd worden met je eigen straatnaam

Op Texel was dat o.a. R.P. Keijser
Czn, ook bekend als “C Re” en met
de bijnaam “Hulder” (=horzel,
wesp).
Hij had 2 petten op. Hij was ondernemer en politicus. Koopman en
firmant van handelsbedrijf Keijser
en Co. Hij was de oudste zoon van
Cornelis Reijerszoon Keijser, veehouder te Ongeren, geboren 1844
en overleden op 72-jarige leeftijd in
1916, gehuwd met Marretje Leijen.
R.P. is geboren 1868 te Ongeren en
overleden 1939 op 71jarige leeftijd.
Hij is zijn hele leven zakenman geweest, nl. de man van Keijser en Co.
Ik zal proberen een beeld van deze

man te schetsen, want hij was toen
een bekende Texelaar. Hij was vrijmetselaar en ongehuwd en heeft samengewoond met zijn zusje Grietje
ook ongehuwd en geb. 19 februari
1873. Zij is op haar verjaardag, 20
februari 1929 na de afwas van het
verjaardagbezoek van hun grote familie te hebben gedaan, in de nacht
naar zee gelopen. Een groot drama.
Alle nichten kregen die avond een
antiek aandenken. Ze had geen zin
om langer huishoudster te blijven
en te ploeteren voor de firma en
haar broer. Zij is 56 jaar geworden. Ik
heb 19 jaar in dat huis gewoond en
ik begrijp, nu ik oud ben, heel goed
dat ze geen gemakkelijk leven heeft

gehad. Zij waren de eerste bewoners in het Amsterdamse schoolhuis
Binnenburg 6 (door een binnenhuisarchitect helemaal in stijl gebouwd)
met een schitterende eikenhouten
lambrisering, met vast dressoir en
boekenkast in hetzelfde patroon.
Gelukkig, dat ik bij mijn trouwen
toen niet wist wat er zich allemaal
had voorgedaan.
Alle vertrekken beneden hadden
een parketvloer, restanten van het
net gebouwde Vredespaleis in Den
Haag.
De Vrijzinnig Democratische Bond
was zijn politieke partij (mr. P.J.
Oud). R.P. was een ondernemende


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

man. Zijn ouders woonden later op
de Ruitersplaats. In 1923 werd hij
wethouder tot 1932. Hij had de vaak
de gewoonte om een aantal raadsleden bij hem thuis in de zitkamer uit
te nodigen; dit met als doel, de besluitvorming van door hem gewenste zaken te beïnvloeden. Niet alle
raadsleden konden dit waarderen,
en in de raad van 28 februari 1928
zei een geërgerde D.C. Dros dat “de
geregelde samenkomsten ten huize
van wethouder Keijser de onderlinge
verstandhouding geen goed doen”.
Het voorkoken van te nemen besluiten gaf sommige ergernis, maar
leidde wel tot snelle besluitvorming.
Zijn vader was ook een zakenman:
C.R. Keijser en Co., die al op de
Ruitersplaats handelde in foerage,
kunstmest en granen. R.P. was
eerst in dienst van zijn vader en
met medewerking van hem breidde vader de zaken uit door aankoop
van de huizen Binnenburg 6 en 4,
1902 nieuwbouw van het pakhuis
Nieuwstraat (nu Burgwal) “Schakel”
van de PKN-kerk en op de haven een
houten pakhuis (nu “Pakhuus” restaurant). In 1906 stichtte zijn vader
de v.o.f. C.R. Keijser & Co. Firmanten
zijn kinderen/schoonzoons. Handel
in kunstmest en granen, hooi, vee,
exploitatie van 2 boerderijen, te
weten De Ruitersplaats en Ongeren,

inkoop van bouwterreinen. In 1916
stierf zijn vader en R.P. Keijser kreeg
de leiding.
Zijn broer Dirk was naar Den Helder
gegaan om daar als firmant een
foerage- en kunstmesthandel (met
pakhuizen aan de Binnenhaven) uit
te breiden in de kop van N.-Holland
en Wieringen.
Ook kocht R.P. Keijser ca. 39 ha land
aan de Hoofdweg in Eierland, daar
werd de boerderij “De Korenschoof”
gebouwd, daar zette hij een bedrijfsleider op, de landarbeider C. Van
Leeuwen uit Zeeland.
Samengevat was hij m.i. een zeer
verstandige en puur zakelijk ingestelde, strijdlustige persoonlijkheid. In
1933 kocht hij de oude kaasfabriek
met woonhuis te De Waal.
In 1935 ziet hij af van zijn leidende
rol bij de firma, waarin hij slechts
als gedelegeerd commissaris zal optreden met de directeuren Jan de
Beurs en A. Vermeulen (Ome Bram,
die later altijd voor Sinterklaas
speelde). Het waren 2 zwagers, die
beiden gehuwd waren met de 2
zusters Martha Rab en de oudste
dochter Marry Rab. Hun moeder
Frouwtje Keijser, zus van R.P., was
getrouwd met een Jan Jacobsz. Rab.
Marry is later gescheiden en Bram
Vermeulen is daarna getrouwd met
Anne Flens.

Mijn schoonvader heeft nooit auto
willen rijden en liet zich rijden door
Bram Vermeulen. Hij heeft alle dagen
op de fiets een bezoek gebracht aan
de pakhuizen, in Oudeschild en later
naar het bedrijf en het kantoor in
De Waal, ook toen mijn man al lang
directeur was.
In de jaren 1930 (“crisisjaren”) heeft
R.P. veel boeren geholpen met kredietverlening. Hoewel zijn uitstraling
zuiver zakelijk was en zijn optreden
soms bruut, mag hem ook een sociaal gevoel niet ontzegd worden. Hij
hielp ook in moeilijkheden verkerende boeren (in de crisisjaren waren er
velen) en hij was ook bereid om personen, waarin hij vertrouwen had,
zonder eigenbelang te helpen. Ook
bij aankoop van de vereiste grond
voor de bouw van een woning in
het kader van de Landarbeiderswet,
bood hij hulp.
In begin 1900 gebeurde de verbinding met ons eiland via beurtschippers, en mr. Bosman te Alkmaar, de
Mij. ALKMAAR-PACKET met de 2
stoomschepen de “Kampioen” en de
“Ada van Holland”. Het liep allemaal
niet zo regelmatig en de Texelaars
wilden graag een eigen verbinding.
In 1908 kreeg Texel een eigen schip
de “Dageraad” na een moeilijke strijd
met mr. Bosman te Alkmaar. Later
volgen de boten de “Marsdiep” en de
“Dr. Wagemaker”. TESO, Texels Eigen
Stoomboot Onderneming. In het begin was het geen winstgevend bedrijf
en de aandelen van 5, en 25, gulden
werden gekocht door de Texelaars.
Dividend werd op 6 % gezet. Zij wilden al gauw meer dividend.
R.P. Keijser ging in het openbaar pleiten voor tariefsverlaging in plaats
van dividendverhoging en schreef
op 15-04-1922 een ingezonden stuk,
waarin hij zich met hand en tand
verzette tegen dividendverhoging.
Vele Texelaars waren het met hem
eens. Een hoge winst is nergens voor
nodig. De gemaakte winst moest bij
de TESO blijven om in de toekomst
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nieuwe grotere boten te kunnen
aanschaffen en voor een goede verbinding met ons eiland te blijven zorgen en dat, wat ook belangrijk was,
tegen een redelijke prijs!!
Dit is nu al langer dan 100 jaar 6% gebleven dankzij de vooruitziende blik
van R.P. Keijser.
Ik heb mijn dividend nooit opgehaald
en vele anderen met mij ook niet.
Wat was 6% van 5 en 25 gulden?
Als wethouder heeft hij in 1927
de stoot gegeven tot oprichting
van de TEM (Texelse Elektriciteits
Maatschappij) na 7 jaar onderhandelen en opdracht voor een scheepvaartkanaal met bemaling gegeven
te hebben aan een ingenieursbureau: Dwars, Groothoff en Verhey.
Dit plan is niet doorgegaan. De knoop
is eindelijk doorgehakt en dan komt
er elektriciteit voor het hele eiland
en niet alleen een beetje stroom
voor de bewoners van Den Burg. Het
TEM-kapitaal, waarvan alle aandelen
geplaatst waren, bedroeg 50.000,00
gulden (verdeeld in 100 even grote
aandelen). 99 aandelen kwamen te
berusten bij de gemeente. Het enige
andere aandeel was van R.P. Keijser,
blijkens de oprichtingsakte van notaris Mulder in 1926.

In het Park stond de noodcentrale,
waarvan alleen de bewoners van
Den Burg in 1927 konden profiteren.

door hun karakters en daden en het
lange jaren leven van deze personen
in hetzelfde mooie huis. (1901).

De afnemers waren met weinig tevreden. Om 11 uur werd de installatie uitgeschakeld. Tegen die tijd
waarschuwde de machinist A. de
Wilt door de stroom enkele malen te
onderbreken en de nachtbrakers de
gelegenheid te geven om lucifers te
zoeken en gas-, kaarsen of olielampen te ontsteken. Men betaalde per
lichtpunt.
In 1932 verliet R.P. Keijser Czn om
gezondheidsredenen de raad en
trad af als wethouder. Hij is dan 64
jaar. Volgens M.W. de Graaf bleef
Keijser bij de RK-fractie in dankbare herinnering. Het was duidelijk:
Keijser had naast vrienden ook felle
tegenstanders, maar zelfs daar was
er ook waardering voor zijn werk.
M.W. de Graaf in de Tex. C. 27-081932: “Keijser voerde bewind met
medewerking van de RK-fractie”.

In 1935 maakte R.P. plaats voor mijn
schoonouders en ging er zelf naast
wonen op nr. 4 vóór de Grote Kerk.
Mijn schoonouders maakten weer
plaats voor hun zoon Joop, de man,
die toen weer directeur werd en
waar ik in november 1957 bijkwam.
Het eerste elektrische fornuis op
Texel stond op mij te wachten. De
kookplaten waren ondertussen wel
krom en versleten. Het fornuis stond
in de eerste Bruynzeelkeuken, die
er op Texel geleverd was. Na 19 jaar
kwam daar ook weer een eind aan;
toen hebben we een nieuw huis
gekregen naast Dr. Van Loon, waar
later Dr. Waverijn kwam wonen. In
de Binnenburg hoek Burgwal is later
alles verkocht.

Omdat ik 6 jaar was toen de 2e
wereldoorlog uitbrak, en er ook
geen gas en elektra gebruikt mocht
worden van de Duitse overmacht,
en heden ook weer zo’n situatie
kan ontstaan schreef ik dit verhaal.
Niemand kan in deze onzekere situatie de toekomst voorspellen.
Het bijzondere is, dat ik 2 personen,
die ik zelf nooit heb gezien of gesproken, en die al heel lang geleden
zijn overleden, heb leren kennen

6

Ook moet ik nog vaak aan mijn moeder in Leiden denken. Ik mocht studeren en vond het ook fijn.
Ik wilde haar wel helpen als ik klaar
was, maar ze zei altijd “Alleen je eigen kamertje, want later kun je nog
genoeg werken”. Nou dat is uitgekomen. Zo’n groot huis met kantoor
en 3 kolenkachels. (Het huis aan de
Binnenburg). Ik wist niet waar ik beginnen moest. AH was op de andere
hoek.
Met hard werken kun je blijkbaar
ook nog oud worden!
Riny Wielinga

Scootmobielrit Zonnebloem
Deze zomer organiseerde de Zonnebloem afd. Texel iedere maand een tochtje voor mensen met een scootmobiel.
Op 14 juli zijn we vanaf de Zandkoog, Verzetstraat, langs
de nieuwe Skool en via de Boerenroute naar De Waal gereden met 10 deelnemers en 4 vrijwilligers. In De Waal
bij Rebecca hebben we lekker op het terras gezeten en
genoten van de koffie met appelgebak. Later weer naar
Den Burg waar ieder zijn eigen weg weer ging.
Op 11 augustus, een warme dag, kwamen 13 mensen en
4 vrijwilligers bij de Zandkoog; ritje via de Westerweg,
Driehuizen naar de Theetuin, hoek Hoornderweg, onderweg een warm, maar lekker windje. In de Theetuin hebben we diverse soorten thee geproefd en van de zelfgemaakte taart gesmuld. Ook hier was af en toe een windje
en konden we in de schaduw zitten. Al was het een erge
warme dag, zo buiten Den Burg vonden de deelnemers
het toch heerlijk. Later via de Hoornderweg weer naar
Den Burg.

Geschreven door en foto’s van de Theetuin van Els
Huisman.
Toevoeging van het bestuur:
“Het bestuur van de Zonnebloem bedankt onze vrijwilliger Els Huisman van harte voor haar grote en enthousiaste inzet bij het organiseren en realiseren van de scootmobieltochten.”

Op 8 september hebben we de laatste scootmobielrit
van dit jaar gemaakt. Hoe, en of, dit volgende jaar een
vervolg krijgt horen jullie nog wel.

Acceptgiro verdwijnt
De acceptgiro verdwijnt per 1 juni
2023. Het gebruik ervan is de afgelopen jaren enorm afgenomen.
Currence, de producteigenaar van
de acceptgiro, heeft besloten per
1 juni 2023 definitief te stoppen
met de acceptgiro. De reden is dat
het gebruik van de acceptgiro flink
is afgenomen:
• Het aantal per post verstuurde
acceptgiro’s is afgelopen 5 jaar
met ruim 70% afgenomen.
• 9 op de 10 ontvangers van een
acceptgiro betalen deze via internet- of mobiel bankieren.

Voor wie niet over wil stappen
op digitaal zijn er fysieke alternatieven. Zo kun je bij je bank
een papieren boekje met overschrijfkaarten bestellen. Op de
overschrijfkaarten vul je zelf
het bedrag, rekeningnummer
en NAW in van de persoon of
instelling waar je geld naar wilt
overmaken. Dit formulier stuur
je naar de bank en zij regelen de
betaling. Dit blijft bestaan, waardoor bankieren via papier mogelijk blijft. Overschrijfformulieren
zijn niet gratis en alleen aan te
vragen bij de bank.
De tweede is de incassomachtiging, voor de eenmalige of
terugkerende automatische incasso.

Juiste
naamsvermelding
In de vorige editie van Leef-Tijd is
in het artikel van de fotowedstrijd
per ongeluk een verkeerde naam
vermeld bij een ingezonden foto.

Bron: www.banken.nl
De fotograaf van de mooie foto hierboven is Riet Buren.
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Thuis met Omring

Zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen

Meer informatie : 088 - 206 89 10

www.omring.nl

Jan de Wit
Weverstraat 18, Den Burg

tel: 0222 - 31 21 34

Zit u ergens mee?
Heeft u vragen over langer zelfstandig thuiswonen, werken,
geld of opvoeden & opgroeien? En komt u er niet uit met
familie en vrienden?Het Sociaal Team Texel staat voor u klaar!
Met elkaar zoeken we naar een passende oplossing voor vragen
over zorg, begeleiding en werk & inkomen.
U kunt uw vraag stellen door te bellen naar 14 0222 of
via www.texel.nl/sociaalteam.
Liever persoonlijk contact?
Dan kunt u een afspraak maken.

MARTIN TROMP

Weverstraat 34

JUWELIER

Den Burg

Gratis
toegang

0222 – 312 912

Weverstraat 34

Den Burg
info@trompjuwelier.nl

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

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

www.krim.nl/dagrecreatie

0222 316227

Bakker Timmer
Bakkerijwinkel

Weverstraat 90

Den Burg

tel: 31 20 32

Bakkerijwinkel met tearoom

Hogerstraat 4

Den Burg

tel: 31 24 20

Bakkerijwinkel met tearoom

Dorpsstraat 90

De Koog

tel: 31 75 63

Bakkerijwinkel met tearoom

Kikkertstraat 7

De Cocksdorp tel: 76 00 31

Bakkerijwinkel met tearoom

Heemskerckstraat Oudeschild
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tel: 44 11 00

Naar het strand!
‘k Was woensdag aan de Westen, toen mij de lust bekroop
Om ’t strand eens te aanschouwen, doch ’t was een verre loop:
Hoe wel de reis te aanvaarden, per kar of wel te voet?
Doch ‘k had de tijd voorzeker en daarbij goed moed
Per kar dan uitgereden, tot aan de hoogen duin
En verder dien beklommen, ‘k besteeg haar tot haar kruin
Het schouwspel was daar heerlijk, ’t gezicht er wonderschoon
Doch ‘k wou het strand aanschouwen en wat zij spreidt tentoon
Te voet dus ging ik verder, maar zie dat vile niet mee
‘k Zag schapen maar geen herder en daarbij weinig vee
De weg waarheen ik langs ging, was moeilijk, ruw, soms steil
Gaf doornen en distlen beide en daarbij vreemd terrein
Hier bleef ik staan, zou ‘k verder gaan!?
Maar ‘k wou het strand zo gaarne zien en dat moest nu geschien
Ik dacht op levensreize is ook de weg niet glad
En wie geniet de ruste die hier geen moeite had?
Maar moeite volgt de krone, na ’t strijden eerst de vree
En ‘k wou het strand aanschouwen en met haar ook de zee
En verder ging ik dwalen, maar ging ‘k mijn weg wel goed?
‘k Zag duinen, niet dan duinen en schier ontzonk de moed
Weer bleef ik staan, zou ‘k verder gaan?
Maar ‘k wou het strand zo gaarne zien en dit moest ik nu geschien
En met verhaaste schreden, langs struiken heen en heg
Vervolgde ik mijn treden en vond weldra de weg
Zoo ‘k haar maar immer volgde, ging ‘k maar met haar mee
Ze zou me op ’t einde brengen, ’t was zeker bij de zee
En weer beklom ik duinen, dan daalde ‘k er weer af
Totdat ’t geruisch der golven mij blijde hope gaf
Niet lang meer zou het duren, deez duin aan ginsche kant
Daar kon ik mij verblijden, ‘k stond weldra aan ’t strand
Nu was ‘k voldaan. Want ‘k was gegaan
Omdat ik wenschte ’t strand te zien, en dit mocht nu geschien.
Paula Kikkert
28 augustus 1895

Dit gedicht schreef mijn grootmoeder, omoe Eelman. Zij was Pauline
Kikkert, afkomstig van de fam. Kikkert uit de Westen. Wanneer zij geboren is weet ik niet, wel dat zij in 1947 is gestorven.
‘Het Hogeduin’ zal het duin achter het Turfveld zijn. Daar zal ze het paard
vastgebonden hebben. De Dennen bestond toen nog niet.
Het moet echt een lange wandeling zijn geweest want er zijn heel wat
duinrijen afgeslagen. Haar broer Jacob Kikkert uit de Kogerstraat heeft
later een fietspad laten aanleggen naar Westerslag.
Paula Brouwer-Terpstra, kleindochter

Senioren aan het
Jeu de Boulen
Donderdag 25 augustus was
het dan zover. De Jeu de Boule
vereniging Den Burg had de
Seniorenvereniging uitgenodigd
om kennis te komen maken met
het spel.
Er waren gelukkig ondanks het hele
warme weer toch weer een aantal
mensen gekomen die werden onthaald met koffie, wat lekkers en een
lunch. Tussendoor werd er uitleg gegeven door ervaren spelers. Er werd
geoefend en na de lunch kon er gespeeld worden met clubleden. Het
was heel gezellig en bijna iedereen
kwam erachter dat het niet zomaar
een balletje gooien was maar een
echte sport met regels.
Er zijn een aantal mensen lid geworden en sommigen moeten er nog
even over denken.
Heel fijn aan deze sport is, dat er zomer en winter gespeeld kan worden.
Bovendien is er een verwarmde kantine. Lekker bewegen in de buitenlucht. Hoe mooi kun je het hebben.
Al met al weer een geslaagde en
gezellige dag.
Lydia Blok
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Het cliché van de luie Griek

Limburgers zijn bourgondisch, Friezen koppig en
Hollanders nuchter, Duitsers zijn degelijk en Engelsen
stijf en zo is er over elk land en elke groep wel iets te
zeggen. Het zijn clichés, vooroordelen waarmee we de
wereld overzichtelijk houden.
Over de Grieken wordt gezegd dat ze lui zijn en liever
in de zon liggen dan werken. Vaak wordt er dan gezegd
dat zo’n cliché natuurlijk niet alles zegt, maar dat er wel
een kern van waarheid in zit. Maar dit is een gevaarlijke redenering, die het cliché overeind houdt en weinig
ruimte laat voor nuance. Die nuance is belangrijk om
te zien hoe andere mensen echt zijn. Mijn vrouw en ik
zijn vele malen in Griekenland geweest, maar een luie
Griek hebben we nooit gezien, al zullen er ongetwijfeld
luie Grieken zijn net zoals luie Limburgers, Friezen of
Hollanders. Integendeel, de Grieken die we ontmoetten,
waren vooral harde werkers. Het duurde even voordat
we het door hadden. De man of vrouw die ons op het terras bediende, was er niet alleen ’s middags of ’s avonds
op het moment dat wij er waren, hij of zij was er altijd.
Het gemiddelde restaurant op de vele Griekse eilanden
is een familierestaurant, waarin de hele familie actief is.
Moeder kookt, vader bedient, buiten schooltijd assisteren de kinderen en er zijn altijd nog wel ooms en tantes
die een bijdrage kunnen leveren. Grootouders werken
ook mee, wanneer maar mogelijk. Het koken gebeurt

in niet al te grote, bloedhete keukens met recepten die
binnen de familie overgeleverd zijn. Bedienen betekent
de hele dag op en neer lopen tussen keuken en terras,
waarbij meestal een weg overgestoken moet worden. De
terrassen zijn namelijk op het strand en de enige hoofdweg loopt er vrijwel altijd pal langs. Daarnaast heeft de
restauranteigenaar vaak ook nog een moestuin te onderhouden, waar hij groenten en kruiden teelt en kippen en
konijnen houdt die hijzelf slacht, alles in dienst van het
restaurant en voor eigen gebruik.
Een ander leefpatroon
Griekse restaurants kennen niet, zoals Franse, Spaanse
en Italiaanse keukens, een siëstapauze en betrekkelijke
vaste middag- en avondtijden.
Wij waren dit keer op Lesbos en elk restaurant opende al vrij vroeg in de morgen voor ontbijtgasten. Lunch
en diner volgen elkaar op zonder pauze. Een restauranteigenaar vertelde ons dat ze blij waren met al die
Nederlanders en Duitsers die het liefst vroeg in de middag of avond wilden eten, zodat de tafels vrij waren als
de Grieken kwamen. Het Griekse eetpatroon wijkt namelijk sterk af van dat van de noordelijke gasten. Grieken
gebruiken ’s morgens een sober ontbijt, niet veel meer
dan een kop koffie en een broodje. Na twee uur ’s middags is er dan een uitgebreide warme maaltijd en ’s
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avonds na negen uur een tweede, meestal wat lichtere
warme maaltijd. Dit patroon hangt samen met de hitte
die in de middag het heetst is; dan kun je beter dekking
zoeken op een wat koelere plaats. Hetzelfde geldt voor
de late maaltijd. Ruim na zonsondergang is de temperatuur op zijn best en is het heerlijk buiten zitten en eten.
Het familiepersoneel werkt derhalve de hele dag door
en dat zeven dagen in de week. Een dochter van een
restauranteigenaar vertelde ons dat haar ouders al 28
jaar geen dag vrij hadden gehad gedurende het zomerseizoen, dat gemiddeld begint in april en loopt tot in
oktober. Zij accepteerde dat niet langer en bedong dat
ze sinds dit jaar op maandag sloten, zodat zijzelf en haar
ouders ook één vrije dag in de week hadden. Hetzelfde
zien we bij de vele kleine supermarkten, die om acht
uur opengaan en open blijven tot elf uur ’s avonds. Ook
deze supermarktjes zijn familiebedrijven, voor wie de
winkel ook hun thuis is. Eén grotere supermarkt sloot
wel een paar uur in de middag, maar deze werkte dan
ook met personeel van buiten, die recht hebben op een
pauze. Ook oudere mensen werken veel. Griekenland
kent wel een oudedagsvoorziening, maar die is sober
en voor lang niet iedereen. Veel oude mensen zijn afhankelijk van de inkomsten uit het familiebedrijf of van
hun kinderen. Oma’s passen op kleinkinderen en opa’s
steken een handje toe waar ze maar kunnen.
Hard werken
Het Griekse minimumloon is vanaf 1 mei dit jaar verhoogd naar bruto 713 euro. Dat is niet veel, ook niet
in Griekenland. Het betekent dat veel mensen arm zijn
en hard moeten werken om rond te kunnen komen.
In de supermarkt zijn de prijzen voor vrijwel alle artikelen gelijk aan die in Nederland of zelfs hoger. Alleen
bepaalde producten zoals olijfolie, pasta, flessen water
en de typisch Griekse wijn retsina zijn goedkoop, maar
voor brood, kaas, vlees en ook voor benzine betaal je

net zoveel als in Nederland. Een eigen moestuin is feitelijk een noodzaak, omdat met het inkomen normaal
rondkomen nauwelijks mogelijk is. Nikolaos, de al wat
oudere eigenaar van ons appartement, heeft nog vijf
appartementen die voornamelijk verhuurd worden
in vier zomermaanden. De appartementen liggen in
een prachtige tuin met veel bloemen en fruitbomen.
Daarnaast heeft hij een moestuin, een kleine wijngaard
en nog wat grond waarop haver geteeld wordt voor de
verkoop. Dat onderhoudt hij allemaal zelf van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. En natuurlijk mochten
wij meedelen in wat hij had. De ene dag bracht hij of
zijn vrouw zelfgebakken appeltaart, de andere dag een
courgette frittata of enkele courgettes met een recept
hoe klaar te maken.
In de koelkast vonden wij zelfgemaakte compôte en een
fles wijn van de eigen boomgaard.
Gastvrijheid
Gastvrijheid is heilig in Griekenland. Elke maaltijd in een
restaurant wordt afgesloten met een dessert van het
huis, zoals een stukje zoetigheid, wat fruit of een andere
lekkernij. We raken in gesprek met Elektra en Kostas. Ze
runnen een klein appartementenhotel en een strandbar, waar je ook kunt eten. Ze beginnen ’s morgens met
het serveren van het ontbijt aan de eigen- en andere
gasten. De rest van de dag en avond lopen ze heen en
weer tussen de keuken en het strand om hun gasten
te bedienen. Ze werken hier van april tot oktober. Dan
gaan ze naar Athene waar hun beide dochters studeren.
Daar hebben ze een klein taxibedrijf dat in die tijd nog
wat inkomsten oplevert. We zitten graag bij ze, want het
is er altijd gezellig en het eten is heerlijk. Op een avond
komen we van het dorp langs hun strandbar lopen, als
Kostas ons naar binnen trekt. Het is de avond waarop
hij zijn gasten trakteert op een gratis buffet. Wij hebben al gegeten, maar dat maakt niet uit. Als we niet zelf
opscheppen, maakt Kostas zelf maar een bordje voor
ons. Het terras zit vol, er wordt gegeten en gedronken
en ook gedanst, sirtaki-achtig. De gasten kunnen meedoen. Limburgers die hier al jaren komen, vertellen ons
dat Kostas en Elektra dit buffet elke twee, drie weken
organiseren. Onvoorstelbaar.
Overigens is uit eten in Griekenland nog steeds niet
duur. Voor minder dan dertig euro heb je een goede
maaltijd inclusief drinken voor twee personen. Deze
prijzen zijn alleen mogelijk, omdat de lonen laag zijn.
Maar de Grieken werken er niet minder om. Wij hebben opnieuw genoten van Griekenland en de gastvrije
Grieken, maar het cliché luie Griek is in onze ogen meer
dan ongepast.
Kees Dekkers
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Interview: Johan Ran
en Johans moeder, Joop Smit, zong in het koor van Cor
Bremer in Oosterend. Johan, geboren in augustus 1947,
was de tweede in de rij. Hij had een oudere broer Cor,
een jongere broer Ben en een zus Marleen. Hij was drie
toen het gezin naar De Cocksdorp verhuisde, het dorp
waar hij met veel plezier nu nog woont. Lichamelijke ongemakken met o.a. veel migraine hebben zijn schooljaren en zijn schoolkeuze behoorlijk beïnvloed. Eerst ging
hij ná de lagere school voor een overbruggingsjaar naar
de Landbouwschool in Den Burg, daarna voor een schildersopleiding naar Den Helder. Hij ging in Den Helder in
de kost; dat bespaarde hem het dagelijks heen en weer
reizen De keuze voor een schildersopleiding was niet
zo vreemd; Johan was altijd gefascineerd geweest door
kleuren. Op zijn 16e verdween de migraine en leek er
voor Johan een nieuw leven te beginnen. Zijn schildersopleiding heeft hij afgerond met aanvullende cursussen
in Alkmaar en Hoorn. Over het feit dat hij in zijn leven
altijd alleen is gebleven, zegt hij: “Het is eenvoudigweg
zo gelopen; ik vind het prima zo: ik heb mijn eigen huis en
vrienden met wie ik dagelijks een kop koffie drink”.

Er wonen niet zoveel Rannen op Texel. Ze zijn allemaal
familie van elkaar. Rond 1650 zijn de eerste op Texel
komen wonen. Toen het loodswezen in Den Helder
werd geconcentreerd, verhuisden ze vanwege het werk
naar de overkant. Maar onze grootouders kwamen
weer terug naar het eiland. Een stukje genealogie was
waar we het gesprek mee begonnen.
De oudere Texelaars zullen de naam Ran ongetwijfeld
koppelen aan een slagerswinkel. In Den Burg waren dat er
twee, één in de Kogerstraat en één in de Warmoesstraat;
Johans ouders gingen hun geluk beproeven in De
Cocksdorp. Johan zelf zullen de meeste lezers van dit
blad kennen van de muziek. Dat is niet zo gek; muziek
is hem met de paplepel ingegeven. Zijn ouders waren
beide muzikaal: Vader Wim zong in het R.K.-kerkkoor

HET LEUKSTE EN GEZELLIGSTE

Op het vlak van de muziek gebeurde er voor hem iets
interessants, toen in de vriendenkring iemand een kleine
accordeon verruilde voor een grotere en Johan de kleine
voor een prikkie kon overnemen. Op dat instrument ging
hij lessen nemen o.a. bij Jan Visser. Later zouden daar nog
pianolessen bij komen bij Frans Kassenaar, die toch al aan
huis kwam voor lessen aan zijn zus Marleen. Als er op het
gebied van muziekkennis nog iets aan te vullen was, dan
was daar altijd nog broer Cor, die een conservatoriumopleiding volgde. Met zijn passie voor muziek was Johan,
toen er gezocht werd naar een opvolger als dirigent van
het RK-kerkkoor van De Cocksdorp, op zijn 17e daarvoor
de aangewezen persoon. Nog even en dan staat Johan
60 jaar voor zijn koor. Bij zijn 50 jarig jubileum is hij door
de RK kerk onderscheiden met de Gregoriuspenning en
bij die gelegenheid heeft het koning Willem Alexander
behaagd de jubilaris te benoemen tot lid van de orde van
Oranje Nassau. Terwijl ik hem spreek, half augustus, zijn
de repetities met zijn koor alweer begonnen; er is een
jubileum op komst en dat moet luister worden bijgezet.
Het koor, zeven zangeressen met Johan er bij totaal acht,

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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is nu al enthousiast. Van het koor is Johan tevens de organist; dikwijls vervult hij drie functies tegelijk. Het orgel
van de kerk is ook één van Johans grote liefdes. Het is
nog in de originele staat, zoals het in 1761 is gebouwd
en heeft nog de authentieke klank. Johan noemt zichzelf
meer muzikaal leider dan dirigent. Als organist – hij is dat
inmiddels meer dan 50 jaar - wordt hij zo nu en dan gevraagd andere orgels op Texel te bespelen. Zo speelde hij
deze zomer nog in het programma ‘Op verhaal komen’
in het kerkje van Den Hoorn. Hij is als vrijwilliger één van
de vaste organisten bij de weeksluitingen in Gollards en
Verpleeghuis. En, ook als vrijwilliger, maar heel iets anders, is hij drager bij uitvaarten vanuit het uitvaartcentrum.

hand dan ook goed kennen”. Het schildersvak zelf verandert voortdurend: andere kleurencombinaties, andere
verfsoorten en behang; alles is aan mode onderhevig,
niets blijft lang hetzelfde. Hij heeft er altijd met veel plezier in gewerkt.
Johan is een echte strandliefhebber. Hij voelt zich in De
Cocksdorp met links de Noordzee en rechts het wad dan
ook helemaal op zijn plek. Toen in 1978 voor het eerst
het rondje om Texel gezeild werd, was hij er meteen bij
en hij heeft daarna het rondje diverse malen meegevaren. Eerst op een Hoby 16 en later, op een Dart 18. Om
dichter bij huis óók een accommodatie voor de catamarans te hebben heeft hij op 18 juni 1980 met anderen uit
de Noordkop de Cocksdorper Kust Zeilvereniging opgericht. Uiteindelijk heeft hij van die hobby toch afscheid
moeten nemen; zijn rug begon problemen te geven bij
het hangen in de trapeze. “Mijn lijf houdt me nu tegen”,
zegt hij, ”het piept en het kraakt”.

In 1967 meldde Johan zich aan bij het Texels Fanfarecorps.
Hij kreeg les van Jan Wieten; aanvankelijk op een bugel
maar uiteindelijk werd een Euphonium, een bariton
tuba, zijn ’toeter’ (zo noemen blazers onder elkaar hun
instrument). Daar speelt hij met veel plezier nu nog op.
Sinds 2009 staat hij vóór het seniorenorkest.
Een orkest, dat bestaat uit leden van de verschillende
Texelse fanfarekorpsen. Ze hebben al eens opgetreden
op het Eilandfestival en tijdens Struun en meermalen in
Gollards. Er wordt serieus gerepeteerd, maar er is ook
tijd voor een praatje en er is vooral veel lol met elkaar.
Na het overlijden van Hans Boom is hij diens opvolger
geworden als leider van de Boerenkapel.

Op zijn 61e is hij met pensioen gegaan. “Zo noemen ze
dat”, zegt hij, “maar ik ben nog volop bezig. Eigenlijk doe
ik nog te weinig; ik zou meer piano willen spelen. Muziek
is wel het verband tussen alles wat ik doe in mijn leven
”. En, verder met een zucht, “het hoeft van mij allemaal
niet zo diepzinnig te zijn”. Hij ging met zijn moeder nog op
reis naar Zuid-Afrika, waar ze familie bezochten. Reizen
is ook iets wat hij graag doet, meestal met zijn zus en
zwager of met vrienden. Nu staat er met hen weer een
reis naar Krakau op stapel. Maar naast al die activiteiten
en de muziek, houdt Johan veel van lange wandelingen
over het Texelse strand, de zee, met tussen de golven een
zeehond, de lucht met vogels, de weidsheid, de ruimte.
Niets houdt hem, nu hij alle tijd heeft, daar nog van af,
zeker het weer niet.

Ben Beumkes was Johans eerste werkgever. Dat duurde
maar kort, want toen Jan Graaf voor zichzelf begon aan
De Cocksdorp, was Johan zijn eerste werknemer. Later,
toen ook Piet Zijm bij Jan kwam werken, vormden ze samen zo’n hecht driemanschap, het leek wel ‘de heilige
drie-eenheid’. Johan is er tot zijn pensioen blijven werken. “Er zijn in al die jaren”, zegt hij, “veel klanten waarbij
je regelmatig over de vloer komt; die leer je langzamer-

Peter Bakker
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Eerbetoon
Géén overlijdensbericht in de krant,
geen condoleance, geen begrafenis.
Normaal gesproken zal ik niet zo
snel over ex-cliënten schrijven maar
na dit schamele afscheid voel ik de
behoefte aan een soort eerbetoon.
Gek genoeg kende ik hem uit
Amsterdam, waar ik in mijn studententijd woonde. Hij was mijn type
niet, grote bek, heel aanwezig, haantje met een agressieve uitstraling.
Nu ging ik naar zijn huis omdat hij
om hulp had gevraagd.
Ik wist niet waar ik kijken moest toen
ik binnen kwam. Was ik in een museum terecht gekomen? Overal platen;
foto’s, knipsels, reclame, kaarten,
teksten op de muren, deuren, kasten, ramen etc.
Ik vertelde dat ik wel bij zijn schoonvader in t eettentje kwam. Hij wilde
weten waar ik gewoond had en begon meteen over Amsterdam te praten. Ik was ‘binnen’.
Rebellentijd
Elke visite zorgde hij voor een klaargemaakt fruitje en/of een versgeperst sapje. Door hem ben ik een
fan van passievrucht geworden. Elke
visite kwam er weer een verhaal over
vroeger, over zijn (laat ik het netjes
noemen) rebellentijd in Amsterdam.
Veel verhalen waren vol geweld. Hij
hield van vechten zei hij. Dat had hij
ook vaak (overal) gedaan en er was

weinig voor nodig om hem zover te
krijgen. Ik denk dat hij op het eiland
wel een bepaalde naam had die gelinkt was aan drank en geweld. Veel
vrienden had hij niet (meer) en vrouwen waren over het algemeen niet
zo gecharmeerd van hem. Ook ik was
niet altijd gecharmeerd van hem,
hij kon ontzettend kwaad worden,
schreeuwen, kwetsende opmerkingen maken. Hij had de regie, alles in
huis een vaste plek (niet aankomen!),
een routine, boodschappen bepaalde
merken en niet anders. Hij was vaak
kwaad op de hele wereld. Mensen
uitschelden, kleineren, afbranden. Hij
had een hekel aan kleinburgerlijkheid
en prietpraat. Dus géén koetjes en
kalfjes of een praatje over het weer,
sodemieter op!
Ging ‘t even niet zoals hij wilde dan
kon hij ‘uit z’n plaat gaan’. En heel
snel weer bijtrekken.
Waar we elkaar ontmoetten was de
liefde voor muziek, Amsterdam, geschiedenis, boeken, films.
Hij gaf mij tips en ik hem. Ondanks
dat hij bijna niet in de schoolbanken
had gezeten verbaasde hij me met
zijn kennis. Toen hij het huis niet
meer uit kon waren zijn bezigheden
voornamelijk tv kijken en lezen (hij
spelde verschillende kranten helemaal uit) en knippen en plakken. Dan
wilde hij graag vertellen wat hij had
gezien/gelezen. En natuurlijk over
Amsterdam, eindeloos herhalen.
Hij had een geweldige zelfspot en
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kon smakelijk lachen om zijn eigen
verhalen. Hij kon beeldend vertellen
en ondanks de herhaling móest ik
dan wel weer lachen.
Herinneringen
Uiteindelijk gingen de gesprekken
ook over een ander ‘vroeger’; zijn
jeugd, zijn ouders, zijn leven. Een geschiedenis van verlating, afwijzing,
geweld, zwerven en zoeken naar
geluk en het niet vinden. Uiteindelijk
ziek, moe en alléén achterblijven in
een huis vol (pijnlijke) herinneringen
en spijt.
Ik had het met hem te doen en ging
hem steeds beter begrijpen. Ik zag
een jongetje dat door beide ouders
ingezet was in hun strijd, veel geweld, geen school, geen aandacht,
geen liefde en geen thuis. Dat doet
iets met een mens. Hij zag dat zelf
ook en hoe pijnlijk was dat…
Afscheid
Februari 2022 werd hij opgenomen.
Ik wilde hem nog opzoeken in het
ziekenhuis maar het was al te laat.
We konden nog bellen op woensdag
en dan zou hij ‘s avonds zijn laatste
feestje hebben met pizza en drank.
Wat een ongemakkelijk moeilijk moment vond ik dat. Maar hij was opgewekt, niet somber. Bedankt voor
alles Tan, graag gedaan Rob en een
goeie reis, dag Tan, dag Rob.
Tanja Klaassen, Texels Welzijn

Mijn verloren koffertje

Na familiebezoek en vakantie in Australië en Tasmanië,
zeiden mijn vrouw en ik tegen elkaar over deze reis
naar de andere kant van de wereld: “Dat doen we
nooit meer”. De terugvlucht uit Sydney was slopend.
Milieuoverwegingen telden ook mee en we besloten
daarom: “t Is mooi geweest met dat vliegen”.
Maar verleidingen komen onverwachts en zo waren wij,
op uitnodiging, op 26 juni op weg naar Athene vanwaar
we na een paar dagen door zouden vliegen naar Lesbos.
Op het vliegveld van Athene verloor ik toen mijn koffer.

en hoe ze het moesten aanpakken. Maar na het voorval
sliep ze al snel weer prima. Ik aapte haar met hulp van
mijn ratio na door ook te zeggen: “het zijn maar spullen”. Maar ‘s nachts liep ik in gedachten urenlang tot
in detail, tot het aantal zakdoeken en wattenschijfjes,
de inhoud van mijn verloren koffer na, me steeds weer
mijn onoplettendheid verwijtend. De meest nodige
dingen heb ik in de dagen na aankomst op Lesbos aangeschaft: een tandenborstel, wat onderbroeken, een
zwembroek en een paar ‘snotschrapertjes’, zo noemden wij thuis die wegwerpscheermesjes. Ik heb me er
prima mee gered.
De inhoud van mijn koffer had ik heel precies in mijn
hoofd, jammer dat na thuiskomst de verzekering daar
niets mee deed. Die maakte mij duidelijk: ik had gewoon
beter op moeten letten. En terecht. Ik moest dus zelf
aan de gang om te vervangen wat ik verloren had. Bij de
apotheek haalde ik een zalfje en ik kocht een paar nieuwe sandalen. Maar voortdurend was toch mijn moeder
in mijn gedachten, die ik er nooit op heb betrapt dat ze,
wat ze was kwijtgeraakt, opnieuw ging kopen. Af en toe
kon ze best wel ‘groos’ wezen met een mooie broche of
met haar bontjasje - dat ze trouwens gedragen heeft tot
het tot op de draad versleten was -, maar van haar door
de inbraak verloren sieraden had ze eenvoudigweg afscheid genomen. Waarom moest ik zo nodig de spullen
uit mijn verloren koffer weer aanschaffen?
In een eerder stukje in dit blad, heb ik al eens smalend
gesproken over de mensen, die, terwijl de eerste coronagolf nog voortduurde en de quarantaineperiode nog

Ik ging door de grond. Stom, stom, stom. Moment van
onbedachtzaamheid bij het kopen van broodjes en koffie en weg koffer. Gelukkig had ik persoonlijke papieren
en betaalmiddelen in mijn rugzak gedaan. Na de eerste
schrik en een zoektocht rond de kiosk, dacht ik terug
aan mijn moeder, die over wat ik miste gezegd zou hebLangeveldstraat 8 |1795 AG | De Cocksdorp | 0222 - 760009
ben: “Het zijn maar spullen”. Zij mocht dat zeggen. Er info@texel4trading.nl | www.texel4trading.nl
was eens bij haar ingebroken. Een brandkast met inhoud: een oude postzegel- en muntenverzameling, nog
van mijn vader, wat paperassen en sieraden van mijn
moeder zelf was
in z’n geheel verdwenen.
Professioneel
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nauwelijks was beëindigd, zo nodig weer naar de zon
moesten; het eerste vliegtuig namen om zich te laten
opsluiten in een resort, enkel en alleen om aan twee
kanten bruin te worden.
Ze konden de tijdelijke achteruitgang van verworvenheden niet langer verduren. Mijn verloren koffer liet me
zien dat ook ik in eerste instantie geneigd was, om wat
ik verloren had terug te krijgen. Daarvan afstand doen
vond ik erg lastig. Mijn moeder was gehecht aan de weinige sieraden die ze had, maar ze was blijkbaar ook in
staat daarvan met een kalm gemoed te onthechten.
‘Onthechten’ een woord dat in de oudheid voorkomt bij
de Stoïcijnen, dat in de middeleeuwen hoort bij mystici
als Hadewijch en Ruusbroec, en dat we halverwege de
16e eeuw weer tegenkomen bij Michel de Montaigne,
een welgestelde Franse filosoof die ons in zijn essays
aanmoedigt door onthechting onze ambities in te tomen. Zou dat woord ‘onthechting’ nog, of misschien
wéér opnieuw passen in ons vocabulaire? Als ik de losse
aantekeningen van mijn vader uit 1936 lees in wat een
dagboek had moeten worden - maar meestal zal hij te
vermoeid geweest zijn om ’s avonds nog wat te schrijven
- dan was dat een periode van overleven. Ik herinner mij
zelf nog goed, hoe uiterst simpel wij leefden in de 50er
jaren. Mijn kleren kwamen voor een groot deel van een
oudere oom – mode was er niet; die luxe kwam later –
en alles werd tig keer hersteld. Van toen af aan is er een
voortdurende stijging van welvaart geweest. We spiegelen ons daarbij voortdurend aan onze buren – ‘keep up
with the Johnsons’ zoals de Amerikanen het zeggen - en
we zijn met z’n allen gewend geraakt aan meer, meer,
meer. Toom die inmiddels algemene ‘ambitie’, om met
Montaigne te spreken, maar weer eens in.
Intussen is de aarde flink opgewarmd, het noordpoolijs
smelt en bosbranden teisteren jaarlijks het noordelijk en
het zuidelijk halfrond, de wateren vervuilen, de rivieren
staan droog.

weer snel aan te vullen wat ik met mijn verloren koffertje
was kwijtgeraakt. Er wordt weer enthousiast gevlogen en
de autowegen lopen weer vol. We eten inmiddels meer
fastfood dan ooit en de hoeveelheid plastic die we in zee
gooien groeit alleen maar. Het kabinet streeft er naar
onze ecologische voetafdruk door consumptie in 2050 te
halveren. Een ambitieus plan. Wat vraagt dat van ons?
Wat vraagt het van mij, als ik me echt bekommer om het
voortbestaan van moeder aarde: niet meer vliegen, maar
met de trein, mijn consumptie drastisch verminderen?
Gaan we het nog redden om met actieve gelatenheid
afscheid te nemen van onze verworven leefstijl, omdat
de aarde, die wij tot nu toe hebben uitgewoond daar nu
met haar laatste adem om schreeuwt?
Peter Bakker

Sinds het begin van de industriële revolutie, zo’n 140 jaar
geleden, zijn we de aarde aan het leegroven. Natuurlijke
grondstoffen raken op. Onze productie van broeikasgassen is in dezelfde periode significant toegenomen.
Dat met name de CO2 uitstoot gedurende de wereldwijde
| De Cocksdorp | 0222
- 760009 lockdown is afgenomen is bemoedigend. Dat laat
w.texel4trading.nl
zien hoeveel invloed ons gedrag heeft op het milieu.
Onthechten en consuminderen zou de gezondheid van
moeder aarde weer wat kunnen opkrikken. Maar eenvoudig is dat niet. Zijn we inmiddels, om het maar eens
2 - 760009op z’n Texels te zeggen, niet allemaal ‘met bananen
gróótbrocht’? Niemand wil iets van de verworven wel|1795 AGvaart
| De Cocksdorp
| 0222
- 760009
inleveren.
De inhaalbehoefte
die er was, toen er
ng.nl | www.texel4trading.nl
na de eerste lockdown werd versoepeld, is illustratief en
die is er nog steeds. De inhaalbehoefte die ik voelde om

Alternatief ‘boerenprotest’
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Texelse HORCA-leden
onderscheiden in
Maastricht

HOCRA-Congres extra
feestelijk voor jubileum
afdeling Texel

Het is 1965.
Twaalf Texelaars reizen naar Maastricht om de jaarvergadering van de HORCA mee te maken. “HORCA” staat
voor Nederlandse bond van Horeca en aanverwante
bedrijven. Later is de naam veranderd in HORECA!

Het is 1966.
Drie dagen lang wordt alles uit de kast gehaald door
de Texelaars, die de gasten een onvergetelijk bezoek
willen bezorgen.
Natuurlijk wordt er vergaderd op diverse niveaus en
wordt er heerlijk gegeten en gedronken. Het mooie weer
doet de rest.
Het congres zal plaatsvinden op de veerboot “Marsdiep”
omdat de gemeente Texel nog niet kan beschikken over
een gemeentehuis. Dankzij de welwillende medewerking van de TESO, nu verheven tot een varend gemeentehuis. Dit betekent niet, aldus de burgemeester, dat aan
boord huwelijken voltrokken zullen worden. De bondsvoorzitter, Westerhoven, toonde zich helemaal niet rouwig over het feit dat de bijeenkomst aan boord van een
schip moest plaatsvinden. Hij noemde dit een éénmalig
gebeuren in het 83-jarig bestaan van de bond.

Twee Texelaars zullen worden onderscheiden omdat zij 25
jaar lid zijn. Het waren de heren J. Dernison en J. Bakker,
die de onderscheiding kregen opgespeld. Samen met hun
vrouwen bezochten zij het Horca Congres. Daar trokken
zij zeer de aandacht want vier paren waren gekleed in de
oud Texelse klederdracht. Zowel tijdens de ontvangst op
het stadhuis, als gedurende het congres bleek, dat er van
deze kleding een bijzondere aantrekkingskracht uitging.
Honderden Maastrichtenaren informeerden naar Texel;
sommigen bleken het bestaan ervan niet te kennen. Het
congres wordt ieder jaar op een andere plaats gehouden
en zal het volgende jaar op Texel plaatsvinden.

Simon Dros
Achter van links naar rechts: Adrie Bakker (Loodsmanwelvaren); Jan van der Kerkhof (Waddenparel); Piet de
Graaf (Hotel de Graaf); A.G. v.d Berg (De Oranjeboom);
Luuk Kelner (Casino).
Voor van links naar rechts: Willem Brugmans (De
Karseboom); Joop Jellema (De Buteriggel); Jan Dernison
(De Zwaan).

Dat onze Texelse collega’s ernst maken met hun gastheerschap voor ons komende congres in 1966 bewijst de
bovenstaande foto. In “groot ornaat” waren zij in hun
nationale kledij op ons congres in Maastricht aanwezig,
om de aandacht te trekken voor hun eiland. Na de oorlog
is het grootste Waddeneiland ontdekt en hoog opgeschoten in de vaart der “Waddenvolkeren”. Dat goede Texel,
waar het zo veelvuldig waait, dat mooie blonde eiland,
geniet, -terecht- een grote populariteit. En dat zullen de
gastheren in 1966 gaan waarmaken.
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Twee bijzonder ansichtkaarten
10 januari 1916
Twee bijzonder ansichtkaarten uit
de Eerste Wereldoorlog die waren
gericht aan één en dezelfde persoon,
namelijk mejuffrouw Hanna van
Maldegem van boerderij Jachtlust.
De eerste kaart ontving zij in het ziekenhuis van Den Helder en daar staat
op dat Hanna 1e klas werd behandeld. Zij lag daar met een buikvliesontsteking. Nog vier Texelse vrouwen
die daar toen lagen hebben het niet
overleefd. Hanna wel, gezien de
tweede kaart die ze ontvangen heeft
op Jachtlust. Op deze kaart staat geen
afzender en de postzegel is er af gehaald, zodat je niet kunt zien op welke
dag die verzonden is.
De naam op de eerste kaart is raadselachtig. Ik denk dat er Willy Rackwitz
staat. De stempel op de postzegel
is in Laren.

Op deze kaart staat aan de voorzijde:

Op de tweede kaart staat:

VAN HUIS VERDREVEN

KOLENNOOD

Vaderlief heeft aan moeder geschreven
Dat hij elken dag voor ons bidt
En als de strijd is gestreden
Is ons dorpje weer in ons bezit
Als de bomen weer bladeren krijgen
En de bloempjes weer zijn in de tuin
Bouwt Vader voor ons een nieuw huisje
Aan de voet van het Nieuwpoortse duin.

Mijn vrouwtje is jarig nu
ben ik verheugd
Maar de kolen zijn op en
verstoren de vreugd
Ik geeft dus geen bonbons
zoals je ziet
Doch een heerlijke doos
Engelsche anthraciet.
Simon Dros

De Texelse Apotheek
Weverstraat 95, 1791 AC Den Burg

T (0222) 312112

www.detexelseapotheek.nl

HAIRSTYLING
YVONNE
Beatrixlaan 29
Den Burg

0222-314073
06-12276261

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

TEXELS LAMS, RUND- & VARKENSVLEES

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

ADRESSEN & OPENINGSTIJDEN

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

IDT-WITTE

IDT-WITTE

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

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

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

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

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

www.ibstexel.nl

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

tel. 313144

Iedere week weer een verse stal
op de maandagmarkt!

SHOP

Specialist
in alles
Haven 15, Oudeschild

0222 - 312771

info@civtexel.nl

www.civtexel.nl

Electrische installaties
Brand- en inbraakbeveiliging
Zonnepanelen
Spinbaan 10, Den Burg • Tel. 31 34 58 • www.vemtexel.nl
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Texels Welzijn - Jaarverslag 2021
Het jaarverslag is ook dit jaar weer in een overzichtelijk en kleurrijk jasje gestoken. Hieronder treft u
de verkorte versie aan met daarin onze highlights.
Het volledige jaarverslag 2021 kunt u lezen op
www.texelswelzijn.nl > Over ons > Documenten.
Doen wat er wél kan!
In 2021 bepaalde corona voor een belangrijk deel
ons leven. En net als in 2020 hebben we daar vanuit
Texels Welzijn actief op ingespeeld door Texelaars in
kwetsbare posities regelmatig te bellen en waar nodig op afstand te ondersteunen. Corona was er, maar
wat hebben we nog veel kunnen doen en betekenen.
De Deel
Zo werd het vervoer naar ziekenhuizen of andere zorgverlening op het vasteland met financiering door het
Texelfonds opgepakt door de Texelse taxibedrijven.
Voor de maaltijden van Tafeltje Dekje was er in de
coronatijd aanmerkelijk meer vraag. Daar speelden
de Omring-keuken en de Tafeltje-Dekje-organisatie
soepel op in. Dank aan de inzet en flexibiliteit van alle
medewerkers en vrijwilligers!

Simone Ouwehand met deelnemers en vrijwilligers van
De Deel: “Ik kan bij De Deel elke week binnenlopen voor
fijn contact met andere Texelaars met geheugenproblemen of niet-aangeboren hersenletsel. Mooi dat deze
nieuwe voorziening er nu op Texel is!”.
De Deel is de open ontmoetingsplek voor mensen met
geheugenklachten of niet-aangeboren-hersenletsel. Zij
kunnen elke dinsdag en donderdagmiddag terecht.

In de korte coronapauze rond de zomer kon het
Taalhuis officieel van start gaan waarin we met de
Bibliotheek en anderen samenwerken aan hulp bij
laag-geletterdheid. De Deel kwam succesvol op gang:
onze mooie nieuwe open ontmoetingsplek in Den
Burg voor mensen met geheugenklachten of niet-aangeboren-hersenletsel.
De corona-epidemie gaf extra druk bij mantelzorgers
van mensen met kwetsbaarheid. Reden voor ons om
de jaarlijkse uitreiking van het mantelzorgcompliment
extra accent te geven, door speciale aandacht in de
Texelse media. We willen onze dienstverlening op dit
vlak graag nog verder versterken.
Wat ook goed van pas kwam in relatie tot corona was
de scholing dag over eenzaamheid die we samen met
veertien collega’s van elders uit de hulp en zorg op
Texel mochten organiseren. Verder gaf corona ons de
mogelijkheid om onze website en basis PR geheel te
vernieuwen en actief mee te denken met de planontwikkeling van de gemeente op sociaal terrein.

Mantelzorgdag
Meta Blommers, die mantelzorger is voor haar man:
“Texels Welzijn zet elk jaar samen met gemeente Texel en
andere partijen op het eiland de bescheiden mantelzorger op een respectvolle en sympathieke manier weer in
het zonnetje. Chapeau!”.

Texels Welzijn verstaat de kunst van het verbinden. Het
verbinden van vitaliteit en kwetsbaarheid, van zelfredzaamheid en samenredzaamheid. Met alle Texelaars
maken we het samenleven de moeite waard!

Op de Dag van de Mantelzorg verzorgt Texels Welzijn
voor de gemeente Texel een attentie voor mantelzorgers.
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Leef-Tijd magazine

Taalhuis Texel

Matt en Wies van Beek, bezorgers van Leef-Tijd:
“Hoe leuk is het om mee te mogen werken aan hét blad
voor 55-plussers op Texel dat in liefst 2500 huishoudens
ontvangen wordt! Mooi dat de Seniorenvereniging
Texel, Texels Welzijn en ruim 100 vrijwilligers dat voor
elkaar krijgen”.

Vrijwilliger Birthe Bak (rechts) met twee cursisten): “Het
is fijn om als Taalmaatje mensen met problemen met
lezen of schijven te mogen helpen in het Taalhuis. Een
mooie samenwerking van Bibliotheek Texel, ROC-KopNoord-Holland en Texels Welzijn”.

Leef-Tijd is een informatief magazine met praktische
tips en achtergrondverhalen voor en door Texelaars
vanaf 55 jaar. Het blad verschijnt in samenwerking met
Seniorenvereniging Texel zes keer per jaar.

Op Texel is de Bibliotheek gestart met het Taalhuis.
Inwoners die dat nodig hebben kunnen daar hun basisvaardigheden versterken in taal, maar ook in rekenen, werken
op de PC, omgaan met geld en andere zaken. Vanuit Texels
Welzijn dragen we bij aan het vinden van vrijwilligers voor
dit initiatief en de organisatie van trainingen.

Buurtbemiddeling

Inburgering

“Met Buurtbemiddeling zijn weer verschillende gevallen
van burenproblemen ondersteund en waar mogelijk opgelost. Mooi dat de gemeente, politie, Woontij en Texels
Welzijn hierin actief samenwerken”.

Beletsom Halfom Measha: “Texels Welzijn heeft mij
goed geholpen nadat ik hier uit Eritrea op Texel ben
gekomen, ook voor veel dingen met de gemeente en
andere instellingen”.

Gemeente Texel en Texels Welzijn trekken samen op als
bemiddelaars bij burenconflicten. Het doel is om gezamenlijk een oplossing te bedenken die voor iedereen
aanvaardbaar is.

Texels Welzijn werkt mee aan de invoering van de nieuwe wet Inburgering en aan de opvang van nieuwkomers
op Texel.
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Busreis Bitburg juni 2022 Seniorenvereniging Texel
11 juni 2022 7.30 uur.
Alle 44 deelnemers aan de reis
waren stipt op tijd bij de boot en,
voortbewogen op enthousiasme
en motorvermogen, bereikten we
onze eerste bestemming Den Helder.
Daar werden we onthaald door onze
chauffeur/reisleider. Een korte donkerharige verschijning, die me in zijn
bouw deed denken aan Jerommeke
uit Suske en Wiske.
Met groot gemak stuwde hij koffers
en rollators in de laadruimte van de
bus en geenszins bezweet of buiten
adem stelde hij zich voor als Berend
Withaar. Die naam, in contrast
met zijn haarkleur, deed het eerste
lachsalvo door de bus klinken en dat
salvo zou niet bepaald het laatste
zijn.
Rond de klok van 9 uur ging het richting Venlo. Ergens in de buurt van
Amsterdam was er een koffiestop
op een parkeerplaats. De koffie van
Berend was kwalitatief prima en
voor wie wilde was er koek. Tijdens
de reis leidde Irene ons rond door
het Den Burg van halverwege de
vorige eeuw. Ze schetste ons een
beeld van winkels en werkplaatsen met hun eigenaren. Voor velen
van ons heerlijke nostalgie. Ergens
rond 14.00 u bereikten we de plaats
Boekend waar we een lunch kregen
aangeboden in een vriendelijk etablissement ’de Beckerie’. Er werkten
ook mensen met een beperking en
alles verliep heel ontspannen. Buiten
stond een bord met een tekst in het
Limburgs waarvan de betekenis door
ons Tesselaars omarmd werd.

Na de voortreffelijke lunch ging het
richting grens, die we dankzij het
Schengenakkoord
probleemloos
passeerden. Schengen komt later terug in dit verhaal.
Dat Berend naast chauffeur ook enthousiast reisleider is, bewees hij al
meteen. Hij trakteerde ons op tal van
‘weetjes’ over plaatsen en streken
waar we langs en door kwamen. Eén
van die gebieden in Duitsland betrof
de ontginning van bruinkoolgebieden. Links en rechts van de snelweg
was een enorm gebied afgegraven en
zagen we hoe, in de diepte, monsters
van graafmachines hun werk deden.
Berend vertelde dat er nog 7 dorpen
op de nominatie stonden om te verdwijnen en dat daartegen fel geprotesteerd werd. Ook tegen het voornemen om van de enorme mijnen,
in toekomst, mega recreatieplassen
te maken. De bruinkool wordt volledig aangewend om te verbranden
en energie op te wekken. Geen CO2
vriendelijke bedoening. Toen ons dit
verteld werd realiseerden we ons nog
niet dat Duitsland mogelijk gedwongen wordt om met de winning door
te gaan vanwege de gaskraan die
door Poetin is toegeknepen en mogelijk wordt dichtgedraaid. Genoeg
hierover. We vieren vakantie.
Weg van de snelweg en rijdend door
een vriendelijk ogend bergachtig
landschap, toerden we naar Bitburg,
waar we rond 16.00 u bij het hotel
aankwamen.
Ons hotel was één van een serie
vrijwel identieke gebouwen, die
in de jaren 50 en 60 van de vorige
eeuw een onderkomen waren voor
Amerikaanse luchtmachtmilitairen.
Zelfs Elvis Presley is er gelegerd
geweest. Mogelijk zijn er stiekem
mensen onder ons geweest, die ervan droomden dat ze de hotelkamer
hadden getroffen waar Elvis ooit verbleef en zijn liedjes zong, of gewoon
snurkte. Aan de kopse kant van de
gebouwen waren afbeeldingen geschilderd van bekende Amerikanen.
Van de sterren op de uniformen had
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het hotel er 3 gekregen om daarmee
de rang te bepalen in de hotelketens. Manager Jan heette ons al in
de bus welkom en gaf uitleg over het
inchecken. Hij sprak voortreffelijk
Nederlands.
We zouden niet meer loskomen van
Jan en hij niet meer van ons. (inmiddels hopen we van wel) Jan was
recentelijk ingevallen voor iemand
die overleden was en zocht naarstig
naar een adequate werkwijze en de
daarbij passende houding. Het was
zichtbaar een hordeloop, maar wat
deed die man zijn best. Petje af.
Bij voorbaat stond al vast dat we
met prachtig weer zouden arriveren. Ter plekke hoorden we dat de
temperatuur de komende week
hard zou oplopen. Ons programma
zou door Berend en Jan, in samenspraak, volledig omgegooid gaan
worden. Eerst maar eens even installeren op onze kamers en een
biertje of iets anders nuttigen in de
sfeervolle Biergarten.
Dagelijks tegen zeven uur werd gedineerd. Over het eten zou ik breedvoerig kunnen verhalen, maar daar

kies ik niet voor. Ochtend, middag
en avond stond een buffet klaar met
voor elk wat wils. De kwaliteit was
zonder meer goed. Ik heb geen klacht
gehoord. De toetjes waren van een
ongekende schoonheid.
Kortom iedereen hillegaar tevreden.
Onze eerste avond werd meteen
al een beetje ‘een bonte’. Het
Nederlands mannenvoetbal elftal
speelde tegen Polen. Via internet
was een beeldverbinding gelegd.
Het bleek een inter ‘netnie’ verbinding. De partij werd gefragmenteerd
weergegeven. De door ons gemiste
penalty was bijna het enige hoogtepunt. 2-2 was de uitslag.
De niet liefhebbers vierden hun eigen feestje in de Biergarten bij een
heerlijk temperatuurtje. Alle dagen
van 17.00 tot 23.00u was de drank
gratis, dus ……. Dini liet zich op enig
moment ontvallen dat zij niet zo van
de alcohol was. Kort daarna zou zij
vanachter haar glas jus d’orange druk
verhalend en hevig gesticulerend,
mijn glas rode wijn van de tafel meppen. De inhoud over haar kleding
en het glas net zo gefragmenteerd
als de voetbaluitzending. Een fraai
kunstwerkje bleef op het dienblad
achter en de scherven moesten ons
geluk opleveren.
Dinsdag zou er weer gevoetbald
worden en dus had Jan voor de niet
liefhebbers een quiz georganiseerd.
Hij heeft dit waarschijnlijk als een
groot succes ervaren, want met 2
bingoavonden en nog een quiz op de
laatste avond, overtroefde hij zichzelf. Pikant detail. Jan gebruikte voor
de bingo geen mand met balletjes,
maar een programma op zijn telefoon. Reuze handig en snel. (Ideetje
voor de Buureton?)
De zondag, 12 juni, werd ingevuld
door een bezoek aan een Wild- und
Erlebnispark in Daun. De weg er
naartoe was prachtig, met zijn bossen en vulkanisch gevormd gebergte.
In het park volgden we met de bus
een panoramaweg waarbij we op tal

van plekken ‘wilde’ dieren kregen te
zien. Er waren halte plaatsen voor
het maken van foto’s. Het was een
weg met vele haarspeldbochten en
vanuit de bus keken we rechtstreeks
op dier en diepte. Berend stelde ons
gerust met de boodschap dat, als wij
denken boven het ravijn te hangen,
de wielen van de bus er nog een
meter van verwijderd zijn. De man
was de rust zelve en bracht ons veilig
naar een parkeerplaats van waaruit
we te voet een bezoek brachten aan
een roofvogelshow. De presentator
praatte op zeer luidruchtige wijze en
vrijwel zonder adempauze de show
aan elkaar. Hij gooide vogels in het
publiek van waaruit ze pas wegvlogen wanneer hij verderop een sein
gaf. Dit alles ging gepaard met veel
stukjes vlees, waarmee hij zijn gezag
afdwong.
Leuker was de apenkloof waar op
meer dan 6 hectare meer dan 50 berberapen leefden. De wijze waarop ze
zich ter plekke presenteren roept bij
ons mensen altijd weer tedere gevoelens op. Tja….wie is de aap?!

Maandag 13 juni reden we richting
Echternach in Luxemburg. Onze
reisleider voerde ons langs de route
evenwijdig aan de Moezel met de
oevers links en rechts van ons begroeid met druivenranken.
Links over de Moezel was Duits
wijngebied. De rechterkant, waar
wij ons bevonden, was Luxemburgs
met eigen wijnen. Men heeft zelfs
een bubbeltjes wijn ontwikkeld die
naar Champagne neigt, maar absoluut niet daarnaar mag verwijzen.
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Eenmaal in Echternach aangekomen bleken alle winkels gesloten,
op een enkele uitzondering na.
Niet voor te stellen dat daar vorig
jaar het water van de Sûre in de
winkelstraat stond.
De binnenstad is mooi met onder andere het prachtige klooster.
Genoeg te zien buiten de terrasassen en winkels om.

Via een schilderachtige route vervolgden we onze tour, met de stad
Luxemburg als bestemming.
Aldaar aangekomen gingen we, aangevoerd door onze reisleider, met
bus 17 van het (gratis) openbaar vervoer van de parkeerplaats naar de
binnenstad.
Vanaf een halteplaats, die niet te
missen was voor de retourrit, zou ieder zijn of haars weegs kunnen gaan.
Berend maakte met ons nog de oversteek naar de hoofdwinkelstraat. Als
een soort ‘zwaan-kleef-aan’ volgde,
of beter gezegd achtervolgde ons gezelschap de leider. Pas bij de kathedraal werd duidelijk dat we op eigen
kracht en initiatief de historische binnenstad moesten gaan verkennen.
Dat ging niet iedereen even gemakkelijk af, terwijl de bezienswaardigheden op korte afstand van elkaar
lagen. De meesten van ons beperkten zich tot wat winkelen en een terrasbezoek.
Jammer, want naar beneden lopend
trof ik al snel de kazematten van de
stad en uitzicht op de benedenstad
met in de verte de financiële wijk.
Op het dak van een lagergelegen
gebouw prijkte een glazen piramide

en daarin, jawel, een groen, net niet
Tessels schaap.
Aan de rand van het winkelcentrum, achter moderne gevels,
lag de ingang van een uitgestrekt
stadspark.
Achteraf gezien bleek dit park de
achtertuin te zijn van de vele ambassades. Ik waagde me erin en met
mijn slecht ontwikkeld richtingsgevoel, verdwaalde ik gigantisch.
Toen iedereen al lang en breed in
de bus zat, arriveerde ik. Precies om
16.45u, de afgesproken tijd van vertrek. Als een verloren zoon werd ik
met gejuich binnengehaald. Als toegift nam onze chauffeur een route
die langs de ambassades voerde en
zo reden we de stad uit, door de imposante financiële wijk. Niet zo gek
dat wonen in de stad Luxemburg
een dure aangelegenheid is en dat
de meeste mensen die er werken
forensen.
Dinsdag 14 juni reden we naar het
Müllerthal, beter bekend onder de
naam Klein Zwitserland vanwege
zijn indrukwekkende rotsformaties
en romantische beekdalen.

Het wandelpad vanaf de parkeerplaats naar de waterval van
Schliessentümpel bleek voor de
meesten van ons onbegaanbaar.
We moesten, op een enkeling uitgezonderd, genoegen nemen met het
beeld dat we vanuit de bus hadden
meegekregen. Vianden was de eindbestemming van de trip. Een prachtige stad die te voet te verkennen
was. Hooggelegen was er de Feodale
Burcht, meerdere malen verwoest
en herbouwd.

Te voet kon ook, maar absoluut niet
met een rollator. Van de mensen die
ik nadien sprak waren de meesten
niet binnen geweest. Jammer, want
er was veel te zien over de geschiedenis, waarin de Oranjes ook van
betekenis zijn geweest.
Er was ook een beschrijving van het
Schengengebied met etalagepoppen
in traditionele kledij. De vrouwen
droegen uitsluitend ringvormige sieraden.
Mogelijk ten teken van verbondenheid. Die verbondenheid is
in ieder geval vastgelegd in ‘het
Schengenakkoord’. Ondertekend nabij Schengen, aan boord van een schip

De burcht kon bezichtigd worden.
De weg ernaar toe was naar keuze.
Er ging een kabelbaan met stoeltjes
naar boven of een treintje van het
soort dat in pretparken rondrijdt.

Bij vertoon van
de ledenpas een gratis
lekkernij bij de koffie

KLUS EN TIMMERBEDRIJF
Ap den Braven

Kikkertstraat 9

Vliegwiel 10 | 1792 CS | Oudeschild - Texel | Telefoon: 06 - 2537 1055
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1795 AA De Cocksdorp
Kikkertstraat 9,
1795 AA, De Cocksdorp 0222 316 441
0222 316 441
www.eethuusvanhetwad.nl
info@eethuusvanhetwad.nl
eethuusvanhetwad.nl
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Voor een uitvaart
naar uw wens
Beletteringen, reparatie, restauratie
Korte levertijd uit voorraad

Grafversieringen / vazen / lantaarns

DE NOTARIS Advies, notariële akten en meer!
DE NOTARIS
Advies, notariële akten en
Voor particulier en ondernemer
OP TEXEL
DE NOTARIS
Voor particulier en ondern
Advies, notariële akten en meer!
OP
TEXEL
Jaarlijks onderhoud over geheel Texel
DE
NOTARIS
Voor particulier en
ondernemer
Advies,
notariële
akten
en meer!
DE
NOTARIS
OP TEXEL
Advies,
notariële
akten
en
DE
NOTARIS
Advies,
notariëleen
akten
en meer!
meer!
Voor
particulier
ondernemer
Mark & Yolanda Pijper
0222-310 168
06-512 832 46
Voor
particulier
en
ondernemer
OP
TEXEL
Beatrixlaan
1,
1791
GA
Den
Burg
Voor
particulier
en
ondernemer
Mark Pijper
0222-310 168
OP
TEXEL
Beatrixlaan 1, 1791 GA Den Burg
OP Telefoon
TEXEL(0222)
31 52 41
Ook met vragen over een persoonlijke
Natuursteen onderhoudsproducten
invulling kunt u bij ons terecht

Bernhardlaan 147,
147, 1791
1791 XD
Bernhardlaan
XD Den
Den Burg
Burg

www.uitvaartcentrumtexel.nl
www.uitvaartcentrumtexel.nl

Overdag werken?
’s Avonds vrij?

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

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

AANKOOP
VERKOOP TAXATIES
www.notariskantoortexel.nl

www.notariskantoortexel.nl
www.notariskantoortexel.nl

Wij zijn per direct op zoek
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1791 MD
Den Burg • kok!
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info@janduin.nl

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

diner tot heerlijke luxe
hapjes!
Stoompoort
16

Wij houden uw auto in topconditie.

1792
CT Oudeschild
Stoompoort 16 1792 CT
Oudeschild
0222
- 3130222
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info@texelcatering.nl
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Bosch Car Service van Sambeek
Schilderweg 252 Oudeschild
Telefoon 315353 www.vansambeek.com

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

De Cocksdorp
www.langeben.nl

/langebentexel

RENTENAAR
ERKEND OPEL REPARATEUR

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

Bernhardlaan 200,  318000,
www.opelrentenaar.nl
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op een punt waar 3 landsgrenzen samenvallen. De grenscontrole binnen
de EU kwam daarmee te vervallen.
Alle avonden gebeurde er wel iets
onverwachts. Wil wilde te Bet(t) en
kwam ietwat paniekerig de Bierstube
in. Ze stond voor een dichte hotelkamerdeur en de sleutel zat niet in
haar tas. Ze vermoedde dat die binnen lag. Ze had de hoteldetective
al ingeschakeld. Wij, ‘dom en niets
bijgeleerd’, concludeerden dat de
sleutel niet op de kamer kon liggen
als de deur in het slot was gedraaid,
dichtvallen kon namelijk niet. De inhoud van Wil’s tasje viel op tafel en
...jawel.
Wat zullen jullie nu niet van me
denken??!! Niets dan goeds Wil.
Welterusten.
Woensdag 15 juni in de ochtend
verkenden we Bitburg. Beetje verlaat vanwege de wijzigingen in het
programma. Het oude centrum met
het stadscarillion, en ook de mooie
kerk gelegen aan een winkelstraat,
deed liefelijk aan. Fonteinen met een
beeldengroep symboliseerde de geschiedenis van de stad uit de tijd dat
deze belegerd werd door de Denen.
Kinderen in schaapskleren hadden
de stad gered door op de stadsmuur
de indruk te wekken dat er veel verdedigers waren.
Na de lunch stapten we weer in de
bus richting Bernkastel. De tour
voerde ons door de wijngebieden
langs de Moezel, de rivier waarop
we een korte boottocht maakten.

Daarna vergaapten we ons aan de
prachtige vakwerkbouwgevels van
de stad en aan de sfeervolle steegjes, die uitkwamen bij het marktplein met de 17e eeuwse Michaels
runnen. Het geheel deed sprookjesachtig aan. Met een hoog Anton
Pieck gehalte.

schat haar op nog geen 1 meter 50),
maar als je zó weet te boeien,……..
klasse. Alles wat in een brouwerij
nodig is om tot een kwaliteitsbiertje
te komen, was zichtbaar aanwezig.
Wat ontbrak was de geur van het
brouwproces.
Rond de klok van 11 verwende het
goudkleurig vocht onze kelen in een
kantineruimte, waar tal van tapinstallaties stonden met verschillende
soorten bier. Oeps!! Op de terugweg naar hotel en lunch passeerden
we de eigenlijke ‘bierfabriek’. Met
kratten die flat hoog opgestapeld
stonden en enorme brouwketels in
wolken stoom, kregen we toch een
indruk van wat zich achter de hoog
opgetrokken hekken aan processen
afspeelden. Na de lunch waren we
vrij.
Vrijdag 17 juni was een nationale
feestdag in Duitsland en daarbij het
moment om Trier te bezoeken. Het
is de oudste stad van Duitsland en
in opdracht van keizer Augustus gebouwd. Berend reed ons eerst langs
overblijfselen van Romeinse thermen en klom via haarspeldbochten
naar grote hoogte boven de stad.

Donderdag 16 juni was het tijd voor
een bezoek aan de bierbrouwerij
van Bitburg. Als ik noem ‘tijd’ dan
denk ik niet aan 9.50 u in de morgen. Dat was het tijdstip waarop de
rondleiding begon. De dame die de
rondleiding verzorgde articuleerde
prima van achter haar mondkapje en
de expressiviteit van haar ogen deed
de rest. Dan mag je niet groot zijn (ik

Het uitzicht op de stad en de omliggende druivenvelden was prachtig.
Jos trakteert ter plekke op bonbons,
vanwege zijn jarigheid. Terug in het
centrum ging ieder, alleen of samen,
op bezichtiging uit. Via de Porta
Negra (Romeinse stadspoort) liepen
we het prachtige centrum in. In de
indrukwekkende Dom was het koel
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en daarom alleen al was een bezoek
de moeite waard. Winkels waren niet
open deze dag. Terrassen des te meer.
Zaterdag 18 juni (bij 34 graden C)
verzamelden we ons na het ontbijt
bij de receptie om in te leveren waar
we geen recht op hadden. Dan met
de koffers naar de bus. Toen Dini bij
de bus aankwam, was ze haar rollator en koffer kwijt. Haar benen,

die ooit marathons liepen, snelden kennelijk op de zaken vooruit.
Gelukkig hebben we dan Piet in ons
gezelschap, die als voormalig hoteleigenaar meteen weet hoe de vork
in de steel zit. Namelijk: Bij de eetzaal. Met grote vanzelfsprekendheid
kwam hij aanlopen met het vermiste
goed. Uitgezwaaid door Jan aanvaardden we de terugreis die voorspoedig verliep. Met een laatste stop

in Brüggen, waar lunchpakketten
werden aangesproken en benen gestrekt, was het in Duitsland gedaan.
Tijdens de reis las Simon (traditiegetrouw) op sien Tessels de avonturen
voor van Neeltje. Een goede manier
om afscheid te nemen van de Duitse
taal. Een vervroegd diner in een
restaurant nabij Haarlem, waarbij
Berend alle lof werd toegezongen
voor de wijze waarop hij deze reis tot
een succes had gemaakt, luidde het
afscheid in. Dit ging gepaard met het
overhandigen van een enveloppe
met waarde briefjes. In Den Helder
was het wennen dat we Berend, met
zijn bus, moesten achterlaten. (bij
17 graden C) Maar ja…. Zoals zijn
vrouw wachtte op zijn thuiskomst,
wachtten op Texel onze dierbaren.
André van Gent
(Reiziger eerstejaars)

De duivelsverzen
toen al af of Khomeini het boek ooit echt gelezen had.
Als hij het gelezen had, heeft hij het niet begrepen en
de ironische verteltoon van Rushdie verward met spot,
wat geenszins de bedoeling was van de schrijver. Erger
was, dat Khomeini niet alleen boos was, maar een fatwa
uitsprak over Rushdie wat elke moslim het recht gaf om
hem te doden. In heel de islamitische wereld ontstonden enorme protesten tegen Rushdie in de vorm van
demonstraties, waarin zijn dood al symbolisch vormgegeven werd. Rushdie dook onder en is sindsdien ondergedoken gebleven. Pas in de laatste jaren verschijnt hij
af en toe weer in het openbaar, altijd met beveiligers
om hem heen, maar die hebben, zoals vaker, de aanslag
niet weten te voorkomen.

Onlangs werd de Brits-Indiase schrijver Salman
Rushdie tijdens een lezing in New York door een moslimextremist neergestoken. Op het moment dat ik dit
schrijf, lijkt het erop dat hij de aanslag zal overleven,
zij het met blijvende schade. Voor veel mensen zal de
naam Salman Rushdie niet veel meer oproepen dan
een vage herinnering aan een hoop gedoe rond zijn
boek ‘De Duivelsverzen’.
Toch is hij één van de belangrijkste schrijvers van onze
tijd. Zijn nieuwste, net voltooide boek ‘Victory City’,
zal begin 2023 in Nederlandse vertaling verschijnen.
Zijn roman ‘De Duivelsverzen’ verscheen al in 1988
en is een magisch-realistische vertelling, waarin feiten en fictie op onnavolgbare wijze met elkaar verweven zijn. Onderdeel van de roman is het verhaal van
Mahoen, een verbastering van de naam van de profeet
Mohammed. Salman Rushdie geeft via Mahoen zijn kijk
op het leven van Mohammed en het ontstaan van de
islam. Een prachtig verhaal, opgetekend met veel ironie
en met tal van verwijzingen naar al dan niet echte gebeurtenissen in het leven van Mohammed. Niet lang na
de publicatie ontstak ayatollah Khomeini, de geestelijk
leider van Iran, in grote woede, omdat volgens hem het
boek van Salman Rushdie godslasterlijk was en de spot
dreef met de heilige waarden van de islam. Ik vroeg me

Zij zijn verheven reigers
Maar, wat was er nu zo godslasterlijk aan ‘De
Duivelsverzen’? Het verhaal van de duivelsverzen stamt
uit de oudste islamitische tradities. Het verhaal zegt dat
Mohammed, vanwege zijn prediking van de ene God,
vernederd, vervolgd en met de dood bedreigd werd in
zijn geboortestad Mekka. Mekka was van oudsher een
religieuze vrijplaats, georganiseerd rondom de Kaäba,
het heiligdom dat volgens de islam gesticht zou zijn door
Abraham en zijn zoon Ismaël. Als religieuze vrijplaats
was Mekka in die tijd een belangrijk handelscentrum
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voor de vele Arabische stammen. De rijke elite van
Mekka, moest echter niets hebben van de oproep van
Mohammed om zich af te keren van hun vele goden
en zich volledig te onderwerpen aan de ene god Allah.
In hun ogen bracht zo’n ommekeer hun bloeiende
handel in gevaar. Zijn vervolging bracht Mohammed
tot zo’n grote wanhoop dat hij een knieval zou hebben
gedaan voor het veelgodendom van Mekka. Na een
openbaring, verkondigde hij, dat de drie belangrijkste
godinnen van Mekka, al-Laat, al-Oezza en Manaat,
een soort engelen zijn; weliswaar ondergeschikt aan
God, maar niettemin
reëel. Letterlijk zou hij
gezegd hebben: ‘Zij zijn
verheven reigers, op
hun voorspraak kan men
hopen’. Hiermee tastte
Mohammed de absolute
enigheid van God aan en
dat riep onder zijn aanhangers zoveel verzet
op, dat hij de uitspraak
schielijk terugtrok met
als argument dat het
hem door de duivel ingefluisterd was. Deze uitspraak van Mohammed
staat bekend als de duivelsverzen. Zij staan niet
in de Koran, maar in de
Koran staat wel de terugtrekking van de door
de duivel ingefluisterde
verzen in soera 22,52:
‘En Wij (God) hebben
nog nooit een profeet
gezonden zonder dat de
duivel hem probeert te
verleiden te openbaren
wat van de duivel is. Maar God schaft af, wat de duivel
ingeeft’. En in soera 17,73 staat: ‘En bijna hadden zij
(de drie godinnen) jou weggelokt van wat Wij aan jou
geopenbaard hebben, zodat jij over Ons iets anders
zou verzinnen en dan hadden zij jou tot vriend genomen’.
Het zijn slechts namen
Dat verzinnen is een kernwoord. Moslims moeten ervan uit kunnen gaan, dat wat Mohammed openbaart,
rechtstreeks van God afkomstig is. Als Mohammed
openbaringen zou verzinnen, dan komt de waarheid
van héél de Koran op losse schroeven te staan; net zoals de waarheid van de Bijbel ondergraven wordt als je
niet elke tekst letterlijk hoeft te nemen. De Koran ver-

kondigt via Mohammed de absolute eenheid van God.
De grootste ketterij is om naast God andere goden te
plaatsen. Dat zou een terugval zijn naar het pre-islamitische tijdperk van het vroegere veelgodendom. Met
opnieuw een verwijzing naar de duivelsverzen, zegt
de Koran in soera 53,19: ‘Hoe zien jullie dan al-Laat
en al-Oezza en Manaat?’ Hier noemt de Koran dus de
namen van de drie vereerde godinnen. Het was op dit
punt dat de beruchte duivelsverzen door Mohammed
zouden zijn ingelast, maar later dus herroepen. De
soera vervolgt dan: ‘Het zijn slechts namen die jullie
en jullie vaderen gegeven hebben’, met andere
woorden, die godinnen
zijn door de mensen zelf
verzonnen en kunnen
dus ook niets bewerkstelligen.
Een te hoge prijs
Salman Rushdie brengt
deze episode in het leven van Mohammed op
beeldende wijze tot leven. Het oorspronkelijke
verhaal zoals dat in de
traditie bewaard is gebleven, weerspiegelt de
onzekere tijd in de eerste
periode van de islam.
Het is eigenlijk het verhaal van elke profeet die
zijn verhaal verkondigt,
weerstand krijgt, concessies doet en weer vooruitgaat. Daar is op zichzelf niets vreemds aan.
Het verhaal van de duivelsverzen schuurt echter, omdat het verwijst naar de vraag of Mohammed
alleen maar spreekbuis van God was, of dat hij toch
ook eigen ideeën in de openbaringen had opgenomen.
En dat is het godslasterlijke dat Khomeini Rushdie verwijt. Rushdie pakt het oorspronkelijke verhaal van de
duivelsverzen op, zonder dat hij een uitspraak doet of
het verhaal waar is of niet. Hij schrijft literatuur en geen
theologisch traktaat. Maar voor Khomeini was het te
veel. Hij verkondigde dat Rushdie gestraft moest worden met de dood. Nu was er dan een moslim die de
daad bij het woord voegde. Rushdie heeft de aanslag
overleefd, maar de prijs die hij betaald heeft voor ‘De
Duivelsverzen’ is tot op heden hoog geweest, te hoog.
Kees Dekkers
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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

30

Seumere
Oppòsse
“Maar nou dr’s wòt aars Aaf. Hei daags effe in de spiegel kieke, dòn
jee ok leze fòn dòt vrouwtje met ken je siên of je wel pikt en dreve
d’r ijskòrtje. Hoe ken ’n mêns ’t bent òs je de deur uutgaat.”
verzinne hè? Die Ans zit deer òl ’n “Leste hodde wee ’t over ’n kolle’t “Nou,
Is òl puur
so’n
tiêdje
leeje
dòt
Aaf
fertelde
dòt en‘Aaf,
sienooit
je d’r uut?
nou, we hebbe ’n seumertje jaar of vijftien
d‘r wòt
is nag
kedotter, je weet wel ’n jong feusefòn
’n gevloge
weekie sow
na d’r
oudtante
Baafie
gaan
sow
in
Wòt
is
d‘r
loos?
mien moeder seit wòt beurd. Ze heb gnappe rooie geltje. Maar Tante Nettie uut de
Worremetuut.
’t Ouwe
mêns
olliênderig
is d’r beurd?
hèèuwe, begon
Aaf gliek
te wòs
pratehéélkléédjes
over Wòt
stamme
hange, Burreg fond dòt ik dòt verkeerd
endoe
déérom
kwamme
de
tantesègers
omstebeurt
Hèèw
je
òl
wòt ete hòd?
see over de drempel stapte. veert fòn de weg, weer de mênse
seit hòd; je bedoelt zeker kollebee
heur
op
te
pòsse.
Tante
wòs
déér
maar
wòt
Wil
je
koffie?’
Wee magge fon geluk spreke dòt zitte kenne.
kepotter, sei ze, ’n stiene knikker
bliêd
mee.
De
òfgelope
week
wòs
Knelie
fan
ome
wee na de middag nag puur in ’t Ik hoorde ok nag dòt die mênse om mee te pottere en te knikkeJaap
d’r weest
Aaf fond
dòt deer’t nou welderes
Ssssst,dòt
onderbrak
dòtdoe
drokke
fòndòt
skadetje
zitteen
kenne.
En dòn
die klagetiêd
seit heeuwe
se niet Aaf
re. òl
Nou
most gepraat
ik uutdeuje
wier
see ok
ging op
te pòsse.
Belanrijkste
Neeltje.
Sssssst,
zó luud,
hèèw
pienhebbe
in mefòn
beedòt
òldeur
’n frissig
wiendje
fòn ’t voldoet
òn de Horeca
eise.
Wòntnietwee
òn Skil‘knooit
hoord
wòs
dòt
tante
niet
olliênderig
wòs.
Dus
ging
Aaf
‘n
kop.
En
praat
wòt
sachter,
je
liekt
wel
een
viswijf.’
achter de diek fòndaan.”
de mênse kenne niet na de plee, kollekepotter!”
week
’t
huushouwe
bee
heur
doên
én
foor
gezels-niet d’rleu
Aaf skoot
in de
lach. “Ja Aafie fòn me, we weune
“Nou, seit Neeltje, ik sow nag se
kennen
hònde
wòskapsdame
speule.
Same
boeskippe
doên
en
same
‘n
Skorre
lach
vermengd
wòt gehoest
en gegraag es ’n keertje zwemme gaan se en nag veul meer wiste se uut haastmet
in mekaars
achtertuuntje
overlegge
wòt ‘renollegaar
deen worre
heurte kòrne.
proestIkmaar
na Neel.
achter diek
dòn achter
de most
d’rleuinkont
fiendd’r
dotógiesenlachte
dòn vrolijk
gebruuke
wee gieniense
huussie.
Ze
wòs
toch
niet
foor
niks
na
deuze
tante
‘Och
skòt
fòn
me,
ik
ben
ereguster
verom
komme
Witte Punt in ’t sontje je eige op- wee achter vrouw Kikkert moete glieke woorde. Hoe zowe
se in de
fernoemd?
En
netuurlijk
gezellig
klesse
met
memet
de
leste
bóót.
Maar
ik
wòs
ferkouwe,
snotterig
droge late. Dòt wòs echt foor mee gaan staan.”
Burreg gnuuve noeme? Bee ons
kaar.
krocherig en zo. Ikis ben
te bêd
’t hóógste genot. Lekker kwekke “Dòt fiend ik ok, en
meid.”
’t zoks
os inkrope.
je vuussie lache en
Ik
had
nag
genog
ete
in
huus.
met mekaar.”
lol heeuwe.
Daags
nadòt
òllegar
ferteld ‘En
hòd hoe
brochtfond Ikjee
docht,
siek ’t nag
effe heeuwe-n-t
uut in iên ofdòn
twieover
Neeltje
ging Aaf
na dedòt
keuke
en kwam
de ikHaven
Arewel
mense
ome
Rumpie
heur
na
de
bóót
fòn
elleve.
nachies.
‘t
Is
gewoon
‘n
ferkouwenis.
òl fluks met lekkere koffie en sprits Visdag?”
knikkere en bedoele vòls speule.”
‘t Wòs
maar
wòt
freemd
dòt
Aaf
d’r
niet
meer
wòs.
Néé,
néé,
gien
Corona
naar bute. Deer wòs ’n hóóg stek “Nou, dòt wòs kasjeweel. Wòt
Neeltje
dònenokd’r
puur
bee’nd’r
stéért veul
om. mênse,
Zonder maar
Inok:
de wòt
week
‘k bee
tantemoste
wòs heb
heur
achterliep
huus
sting
gróte
’ndòt
hitte.
‘Wee
maar
eshuusòrs
wòt gaan
Aaf
hòd
ze
‘n
deel
fòn
de
dag
niks
te
doên!
ons
‘n
test
òfnome.
Wee
benne
beiegaar
negatief!!
paresol.
Dòt sag je ok òn de manne die òs ete. Ik heeuw zó maar d’r es zin in
Ik benstingen.
dus ôllien
“Heeuw jee dòt kiekie siên in ’t van ouds oppe wage
D’rmaar
’n ferkouwe.’
vissie met petòt, dus trek wòt
Fòn
òrremoêd
liende
se
’n
boek
fòn
tante
Annie
Neeltje
nam
òlles
in
ógeskouw
en sei
‘Aaf,wòt
jeeete
sufferdje fòn hoe de trap òn de ware d’r bee die ‘n korte broek òn òn
dòn gaane
weedoe:
samen
uut
de Burreg.
Datworre
boek hiette
: DEis RIJN.
gaatkakke
eerst inmaar
onder
de does. Dòn trek je
haven
toetakelt
zel. Dòt
hòdde of met blote
sòn- d’rsbee
Jan Star.”
Eerst
hòd
se
d’r
maar
’n
swéér
hóófd
in,
maar
’t
wòt
gnappe
klere
òn.
In
de
tussetiêd
òlleszorg
toch gien gezicht, mêns; Hoe kom- dale oppe beun stinge te singe. “Dòt is gaaf
fòn je ken
Neel,ikdòn
wier
leuker
leze.woorDoe ze over
hal-songeònzekant
Fòndaag
ete we hier; je lust toch
mesteeds
se d’r bee.
Letom
optemien
Maarde
toch
best make.
goed, al
is voor
left
wòs
kwam
d’r
‘n
serie
op
‘t
“bóze
óóg”
over
wel
slippies?’
de: dòt worre ongelukke. ‘k Siên ’t wòs de swééterigheid fòn uut de ’n paar lekkere drankies bee dòt
dòt
boek.
Nou dòt
merakels
prachtig.
foor
me. Jonge
leu fond
met ’nsebromveerte
te siên.
lekker ete,
Semerd
kreegofte’nsiên
wòt
se
leze
hòd.
Doe
Aaf
Aafom
d’rweer
óógies
te glimme. Doe fertelde se
ootootje en ’n flinke Lekkerlanger
wòs ‘t ook
esbegonne
’n
wegbleef
dònoor,
se reeje
seit hòd,
ze maar
d’rs kiefòn tante
‘t heur goed ging. Aaf hòd
snee in d’r
nachsging
na de
gebakke
vissie oppe
have Baafie
te ken-en dòt
Neeltje
kehaven.
bee d’r
huussie.
Controlere
of
òlles
nag
goed
‘n
ferkouwenis
oplópe
doe
se zonder jòs bute lópe
Se siên op iêne ’n deurgang nen krigge. Gewoon lekker ouwerwòs.
’t Hòd
nacht
puurvaart
stormtwes!
en jeHeerlijk!”
weet
ging met tante, twielt heur rolstoel duwend.
na de
havedeuze
en gorre
in volle
maar
nooit.
Doe
sag
se
’t
ôl.
De
gerdiene
ware
hòlfrisseriens
dòn se docht hòd en weer verom in
teuge de stiene trappe.”
“Nou Aaf, ‘k ben‘t ’tWòs
hillegaar
lef“Nou
dicht.nou
Guster
nag
niet!
Fòn
òlles
skoot
deur
d’r
huus
sting
se
te
skubbere in d’r tuug fòn de koud.
Aafie, je fòntesie is met jow hoor!”
hóófd
* sow
wese.
sowe d’r
freemde
nacht wazwier ‘t ôl snot en kwiel en daags d’r
gróter
dónd’r
je inbroke
sow denke.
Os* die
“Doe
we lest ‘In
beedeAnnie
mênse
insitte:
*
sowe
dòt
assielsoekers
weze
kenna
hod
ik
nog
gòssies nachs reeje heeuwe se ze wòs deer in heur gebouw puur
de wòt tiêd nódig om ‘n are nicht
ne?
* sowe
‘r meubeltjes
verkocht
hèèwe in zo’n
te strikke
de oppòs.. Deerom kwam ik met de
toch
licht se
òn?d Nou
dòn! En don
“Schuttehoek”
aardig foor
mensie
Desiene
Koog?
*
moe’k
de
pliessie
bellen?
Ze
liep
na
de
leste
bóót.
Ik
hòd
se òllegaar skadetjes fòn de en die sag ik leste oppe mòrkt. òn de overkònt òl ‘n taxi regeld.
foordeur
enen
... ja,
deursewòs
los.
Rumpie
wow ik zó laat niet meer late reeje.’
traptrede
dòndesiene
toch
ok Ik moet sèège Ome
dòt se
d’r nagòl
De
évend
wier
gezellig en fééstig. Ach lieve skòt,
dot ‘t deer niet ope is?”
feerfòlderig uutsag. Niet wosse,
Se“Nou
skraapte
ôl heur
bee
mekaar
riep Aaf
ze heur fingers òflikte, wòt sow ik
je ’t seit
moet moed
ik je wel
toehééren
in ging
de wòr, klere
vol terwijl
kreukels
sluup-sluup
na
binne,
dee
héél
langzaam
de
deur
toch
zonder
jow
beginne moete,
geve dòt ik ’n beetje swòrt-wit en ok nag ’n gòt in d’r sok.”
fòn
de
kamer
open
en
...
déér
lag
een
klein
siek
docht heeuw.”
“Neeltje, dòn moet je ok maar
feugeltje in de róókstoel.
NEELTJE?

30

31

Epiloog(ica)
Als de lezer zich afvraagt of alles wat
beschreven staat zo probleemloos
en zonder ongelukjes verliep. Het
antwoord is ...neen. Natuurlijk waren er de valpartijen, die gelukkig
allemaal goed afliepen. Het credo:
”Rol ik nu of rol ik lator”, was zeker
op zijn plaats.
Ongelukjes van een andere orde,
waren die van de vergeten spullen.
Voorbeeld daarvan was Meyert, die
zijn pet op Texel had laten liggen.
Tijdens de boottocht brak dit hem
op en hij zou zijn naam als specialist
in zonwering eer aandoen door ter
plekke te improviseren.
Een bijna ongelukje overkwam ons
tijdens het fotograferen van ‘wilde’
dieren op dag 2. Nog net op tijd viel
de zijdeur van de bus in het slot, anders hadden we reisgenoot 45 aan
boord gehad. Zaten we daarop te
wachten??

Leuk weetje is dat Simon, als rechtgeaard zoon van de bakker, zichzelf
de rol van keurmeester op brood had
toebedeeld tijdens ons bezoek aan de
brouwerij. Hoe mooi het broodje, dat
we bij een biertje aangeboden kregen, ook van vorm was, Simon keurde
het af na een visuele inspectie en zonder het te proeven.

hotelmanager heb ik geleerd hoe je
onmogelijke quizvragen kunt bedenken. Aan de lezer de eer om bij iedere
voornaam de achternaam te zoeken.
Leuke bezigheid voor als de herfst zijn
intrede doet.
Bijna last but not least noem ik Lies en
haar dochter Evelien, die een prachtige fotoserie maakten van alles wat
er te zien was. Zij fotografeerden op
kwalitatief grote hoogte; letterlijk zowel als figuurlijk.
Op 27 juni jl. hebben we in de
Buureton van de prachtige beelden
kunnen genieten.
Natuurlijk klonk ter plekke applaus
voor de reiscommissie, die het allemaal prima verzorgd had en alvast
een voorschot nam op de reis in 2023.
André van Gent
Foto’s: Lies en Evelien

Met dat Guusje me vroeg om het
reisverslag te maken, realiseerde ik
me, dat ik weinig wist van mijn reisgenoten. Ik ging voor de eerste keer
mee. Kennismaken werd een inhaalslag. Wat heb ik achteraf gezien veel
leuke mensen leren kennen en kennis
mogen nemen van hun achtergrond
en geschiedenis. Soms deelden we
die op onderdelen, omdat ik al meer
dan een halve eeuw op Texel rondloop. Dat ik geen achternamen heb
genoemd in dit verslag is bewust
gedaan. Ik weet hoe nieuwsgierig de
Tesselaar van nature is. Van Jan de

Het COPD koor heet “De Duunpiepers”
Plezier in het zingen, herstel van
het vertrouwen in eigen lichaam en
de ontmoeting met andere zangers
staan centraal.
Doelgroep: Mensen met COPD,
Astma, Hyperventilatie en Longcovid.
We hebben een divers repertoire van
bv. John Denver, Bob Dylan, Simon &

Garfunkel, Leonard Cohen, Rob de
Nijs, muziek uit de musical Cats, the
Sound of Music en the Titanic enz.
De Duunpiepers repeteren iedere
woensdagmiddag vanaf 7 september 2022 van 13.45-15.30 u in de
Buureton, Beatrixlaan 43 1791 GA
Den Burg.
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Hebben wij u nieuwsgierig gemaakt en wilt u zich aanmelden dan
kan dat bij Nelleke Schreur-Visser
tel. 06 12095784.
U bent van harte welkom.

Vingerhoeden, naairingen en aardappelkrabbers
De aardappeloogst op de volkstuinen is grotendeels gebeurd. De
vork in de grond dichtbij de aardappelplant en de aardappels aan de
oppervlakte brengen. Met de hand
nog eens graven naar aardappels
die nog in de grond kunnen liggen.
Vroeger werden de aardappels
handmatig gerooid. Daarbij werden naairingen, vingerhoeden en
aardappelkrabbers gebruikt om de
vingers te beschermen tegen glas
en andere voorwerpen. De meeste
lezers van dit blad kennen de vingerhoed als bescherming van de vingers
bij het werken met naalden, bijvoorbeeld bij het borduren.
Ikzelf kende het begrip naairingen
niet, maar bij navraag blijkt dat deze
ring vaak werd en wordt toegepast
bij het verstellen van kleding. Ik heb
het idee dat deze beide voorwerpen
niet zo veel meer worden gebruikt
maar of dat zo is weet ik niet.
In de Vingerhoedwereld is te lezen
dat de oudste vingerhoeden in China
zijn gevonden, ze dateren uit de late
Han-dynastie (100-250 na Christus).
Deze hadden geen top en waren dus
eigenlijk naairingen.
In Afghanistan zijn vingerhoeden met
top gevonden, die wellicht door de
Sassaniden (224-642) zijn gemaakt.
In Europa werd de vingerhoed zonder top pas in de negende tot de

twaalfde eeuw in gebruik genomen. De gesloten vingerhoeden zijn
aangetroffen in Spanje. De laatste
waren gemaakt door de Moren.
De aardappelkrabber werd over de
vinger geschoven ter bescherming,
maar door het gebruik van aardappel rooimachines werd deze krabber
verleden tijd
Dit artikel heeft zijn oorsprong in
een verhaal over vondsten gedaan
met een metaaldetector door Tom
de Kleijn. Hij heeft een bungalow

op een vakantiepark in Oosterend
en brengt daar een groot gedeelte
van het jaar door, samen met zijn
echtgenote. Hij vindt met enige regelmaat bronzen vingerhoeden en
naairingen op ‘overkantse’ akkers;
naast vele andere voorwerpen zoals
munten.
Plaats van zijn verhalen: de Strender
volkstuin de Knieneberg, waar wij
beiden, samen met vele anderen,
met plezier zaaien en oogsten.
Henk Snijders

Musio: muziekgroep voor ouderen
Onze groep bestaat uit 8 personen,
bestaande uit: sopraan-, alt-, tenor-,
en basblokfluit, en 1 gitaar.
We spelen muziek vanaf de 16- eeuw
tot en met heden. Musio treedt 2x
per jaar op in Oosterend bij de bezichtiging van de Maartenskerk. Het
zou leuk zijn als we konden uitbreiden met nieuwe muzikanten, wij
verwelkomen u graag. Heeft u een
instrument in de kast liggen, dat u
best weer eens zou willen oppakken
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en kunt u goed noten lezen, dan is
dit uw kans.
Wij repeteren iedere dinsdagmiddag vanaf 6 september 2022 van
14.00-16.00 uur in de Buureton,
Beatrixlaan 43 te Den Burg.
U kunt ook een keer vrijblijvend
langskomen en meeluisteren.
Voor info:
Nelleke Schreur-Visser
06 12095784.

Seniorenfietsen

28 juli: Oude School Zuid-Eierland
met 12 personen
Bij het gemeentehuis welkom geheten en verteld wat het programma was. Op de fiets, Emmalaan,
Bernhardlaan, Hallerweg, Kadijksweg, Marsweg, Tienhoven, De
waal Bomendiek, Polderweg, fietspad Zaandammerdijk, Limietweg,
Postweg naar De Oude School,
Eiland Galerij van Niek Welboren en
Kerstin Edelmann.
We werden welkom geheten door
Niek. Hij heeft ons iets verteld over
de Galerij, het klaslokaal dat vol
staat met spullen uit onze schooltijd, en over de tuin. Om 3 uur kwam
Veronica van Beek uit de Koog met
koffie, dit sponserde zij als beheerster van het Dorpshuis van De Koog.
Nadat we allemaal koffie/thee hadden met de koek die ik had meegenomen zette Niek de film aan. Hier
zien we het Paaseiland en het tot
stand komen (o.a. hakken) van het
Paaseilandbeeld dat vóór de galerij
staat. Daarna was er nog heel veel
te bekijken, ook de mooie tuin was
de moeite waard.
Dan op de fiets weer terug over
de Postweg en bij de Ruigendijk

rechtsaf, tot we linksaf het fietspad
op konden aansluitend de Waal- en
Burgerdijk tot de Burgerdijk, hier
rechtsaf naar de Kogerweg en naar
Den Burg. Op het veldje vlakbij
Buitenlust hadden we dit keer het
eindpunt, hesjes werden weer ingeleverd en iedereen ging zijn eigen
weg naar huis.
25 augustus Spang en Voedselbos
met 10 personen
Vanaf het gemeentehuis gingen we
via de Boerenroute naar De Waal.
Verder op de Oosterenderweg stond
Nieteke Roeper bij de Spangerweg
ons al op te wachten. Nieteke heeft
ons wat verteld over de Sommeltjes
en de Sommeltjesberg, de legende
van De Waal. Verder noemde ze wat
veldnamen en vertelde ze ons, aan
de hand van oude kaarten, hoe het
daar vroeger was.
Verder ging het op de Spangerweg,
terwijl we af en toe stopten waar
Nieteke ons wees op de mooie tuinwallen, en waar ze vertelde over het
oude huisje van net na de oorlog,
dat op de monumentenlijst staat.
Nu weten we wat het Dominees Pad
is! Vroeger waren er nog niet veel
wegen, maar de dominee ging bij
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de mensen langs over de weilanden, waar vaak een plank over een
sloot lag, die ook door de schooljeugd werd gebruikt. Ter hoogte van
de eendenkooi van Spang namen
we afscheid van Nieteke en daar
hoorde een doosje chocolaatjes bij.
Wij zijn verder gefietst en we hebben
bij de dijk lekker buitendijks gereden, het was bijna 30 graden. Na het
gemaal van Dijksmanshuizen verlieten we de dijk weer en gingen via de
Ottersaat en de Middellandseweg
naar Het Voedselbos.
Hier werd eerst koffie gedronken
waar de meesten een stukje voedselbostaart bij namen; echt een
aanrader. In de tuin was het heerlijk
genieten. Jacco Boerssen vertelde
iets over het familiebedrijf.
Om 16.15 uur vertrokken we daar
weer en al gauw ging ieder zijn eigen weg en eigen tempo.
Alléén op donderdag 29 september
organiseer ik nog een fietstocht.
Daarna houden we een winterstop
tot 30 maart 2023.
Geschreven door en foto’s van
Els Huisman.

Digitale nalatenschap
Steeds meer ouderen hebben
een computer en een mobiele
telefoon. Dat is ook te zien bij de
Seniorenvereniging Texel. De laatste
jaren geven nieuwe leden bijna altijd
een emailadres en een mobiel telefoonnummer op. De vereniging heeft
op dit moment 669 leden. Daarvan
hebben er 516 een emailadres en
211 een mobiel telefoonnummer.
Mensen realiseren zich niet altijd
dat het gebruik van computer en
mobiele telefoon tot gevolg heeft
dat er na hun dood een digitale nalatenschap ontstaat. Hieronder vallen
niet alleen de zichtbare gegevens
op computers en mobiele telefoons,
maar ook wat er actief is (en blijft)
aan accounts (bijv. Facebook) en aan
digitale abonnementen.
Nabestaanden staan voor de vragen:
- Heeft de overledene beschreven
wat er met de digitale nalatenschap
moet gebeuren?
- Is er een lijst met online-accounts en
toegangen?
- Hoe krijgen we toegang tot de com-

Recept:
prei salade

De nieuwe zomerprei is er alweer
een tijdje. Deze prei gaan we rauw
eten. Dit schrikt sommige mensen
erg af. Maar heus, het is de moeite
waard om het eens te proberen.
Neem één verse stevige preistengel, het liefst zó uit de tuin of bij

puter en mobiele telefoon?
- Wat moeten we doen met bestanden en de albums met foto’s?
- Wat moeten we doen met de emailberichten?
Als hierover niets is geregeld is er voor
de nabestaanden veel (zoek)werk.
Om hen dat te besparen is het belangrijk dat je vastlegt wat er na je dood
met die gegevens moet gebeuren en
wie dat mag uitvoeren. Dit kan o.a. in
het nabestaandendossier. Op internet is hierover veel informatie te vinden (zoek op “digitale nalatenschap”).
Daar kun je ook checklists downloaden (bijv. Dela, Seniorweb).
En help de nabestaanden ook door
regelmatig opruimen: verwijder oude
en overbodige bestanden, foto’s,
emailberichten (in en out), contacten,
accounts, chats (bijv. Whatsapp).
Na deze digitale nalatenschap-overdenking even aandacht voor een
zeehonden pup. Hij lag op 2 juli op de
zuidpunt van de Hors. Een prachtig
beestje.

een groente stalletje vandaan. Snij
deze prei overlangs vanaf de wortelkant doormidden en spoel hem
eventueel uit. De wortelkant laat
je dus intact.
Nà het wassen snij je de wortelrozet eraf en leg je beide helften
op de snijplank. Begin aan het
witte uiteinde hele, hele dunne
reepjes te snijden en stop bij het
donkere gedeelte. Een scherp mes
is hierbij wel fijn. Laat de prei op
een zeef uitlekken. Van 2 plakjes
ham snij je dunne reepjes. Neem
hier mooie ham voor dat komt de
smaak extra ten goede.
Meng nu de ham door de prei en
doe er ook 50 gram geraspte jonge kaas door. Maak een sausje van
1 el yoghurt en el mayonaise, peper en iets zout. Schep het sausje
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Hij lijkt te slapen. Maar is dood. Daarna
deed de natuur snel het opruimwerk.
Door de werking van zon, wind, regen,
een springvloedje, insecten en vogels
was een groot deel in korte tijd verdwenen. Na een paar weken lag de
rest onder een laagje zand en was er
niets meer van te zien.
Het zeehondje leeft voort op het vergrendelscherm van mijn mobiele telefoon. Dat herinnert mij eraan dat ik
af en toe weer eens wat oude spullen
moet opruimen.
Jan Meijer (augustus 2022)

door het preimengsel. Leuk met
nog een toefje peterselie erop.
Bij deze koude preisalade zijn gebakken aardappeltjes, al of niet
gekruid, een mooie combinatie.
Neem voor deze aardappeltjes
eens Annabellen. Dit gladde, vastkokende krieltje kook je eerst even
10 minuten voor in de schil, in water met wat zout.
Laat deze daarna afkoelen en snij
er partjes van. Kruid ze eventueel,
misschien met verse rozemarijn
uit de tuin of anders met wat
paprika -en kerrie poeder. Bak ze
dan lekker in de boter of de olie.
Geniet van deze lekkere maaltijd.
José Huisman
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Leef-Tijd is een uitgave van
Mediabureau Langeveld & de Rooy in samenwerking met
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Oplage: 2.500 stuks; verschijnt 6 maal per jaar.

Adreswijziging/opzegging
Bent u verhuisd of wilt u de bezorging van Leef-Tijd
stopzetten? U kunt het ons laten weten per mail:
c.daalder@texelswelzijn.nl of een kaartje/briefje naar
Beatrixlaan 43, 1791 GA Den Burg.

Inzenden van kopij voor de volgende Leef-Tijd
graag voor woensdag 26 oktober 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, dat 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, vóórdat 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 2022-4 ontvingen we weer veel goede inzendingen. Na het wegstrepen van de
opgegeven woorden bleef ‘dit zijn allemaal nederlandse koeiensoorten’ als oplossing over.
C.M. Schraag uit Den Burg is de winnaar van de cadeaubon van Bakker Timmer.
De cadeaubon kan worden afgehaald bij Texels Welzijn, Beatrixlaan 43, Den Burg.
Hieronder vindt u de nieuwe opgave gemaakt door Annie van der Heide. Om tot de oplossing te komen streept u
weer weg: van links naar rechts of van rechts naar links. Diagonaal en van boven naar beneden of andersom. Let
op: sommige woorden kunnen vaker voorkomen. Bovendien worden sommige woorden ook dubbel gebruikt. Na
het wegstrepen van alle woorden houdt u nog 23 letters over waarmee u een woord kunt vormen.
Deze oplossing mailt u voor maandag 24 oktober 2022 naar welzijn@texelswelzijn.nl of u stuurt hem per post naar:
Texels Welzijn, Beatrixlaan 43, 1791 GA Den Burg.
En uiteraard hebben we weer een leuke prijs: een cadeaubon t.w.v. € 30,00 van CIV Texel in Oudeschild.
Heel veel succes!
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Leef-Tijd wordt u gratis aangeboden

SENIORENVERENIGING
TEXEL
TEXELS WELZIJN BIEDT INWONERS OP TEXEL:

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

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

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

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

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

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

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

• SENIORENVERENIGING TEXEL STREEFT NAAR:
H
 et 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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