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

Wellicht kunnen wij u verder helpen.
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AAN- EN VERKOOP
ONROEREND GOED

HUUR EN VERHUUR

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

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

Nieuwe naam, ouderwets winkelplezier bij Pier 53 aan de Postweg!
Ma t/m za 9 - 18 uur / Zo 11 - 17 uur • Postweg 215 De Cocksdorp • 0222-316243

Bernhardlaan 182, Den Burg    0222-313 555

“Verkoopplannen? 
Bel gerust voor een vrijblijvende kennismaking”.

Koen van der Slikke & Hans van Es
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Op de ULO kregen we zo rond 1965 
Franse les van meneer de Winter. 
Hij kon behoorlijk streng zijn en bo-
vendien was hij ook het hoofd van 
de school. Wij hadden groot ontzag 
voor hem. Op een dag leerde hij 
ons werkwoorden vervoegen, o.a. 
‘pardonner’. Aan het eind van de 
les overhoorde hij Dirk en probeer-
de hem op diverse manieren het 
woordje ‘pardon’ te ontfutselen. 
De arme puber begreep niet waar 
de leraar heen wilde en bloosde he-
vig. Waarop de Winter vroeg: ‘Wat 
zeg je als iemand op je tenen gaat 
staan?’ Dirk antwoordde schou-
derophalend en met onvervalste 
Tesselse tongval: ‘Nou eh… je staat 
op gemééntegrond…’

Na de ULO werd ik au pair in 
Londen. Daar leerde ik behalve de 
Engelse taal, ook de Engelse be-
leefdheid kennen. Verstond je ie-
mand niet goed? Dan vroeg je net-
jes: ‘I beg your pardon?’ Vaak werd 
dat afgekort tot ‘Pardon?’ Het lag 
bij alle Engelsen in de mond be-
storven en na een paar maanden 
ondergedompeld te zijn in Londen, 
ook bij mij. Eenmaal weer terug op 
Texel rolde het er nog steeds auto-
matisch uit. Toen ik op een verjaar-
dag een oom niet verstond zei ik 
dus: ‘pardon?’. Hij keek me glazig 
aan en gek genoeg schaamde ik me 
ervoor.

Dat beleefde woordje was er diep 
ingesleten. Wanneer mij wel eens 
een damesachtig boertje ontglipte, 
zei ik mijn leven lang direct: ‘par-
don’. Maar vanaf vorige week, na 
het ruim 50 jaar gebruikt te hebben, 
ben ik ervan af! Het is vervangen 
door een nieuw woord. En iedere 
keer als ik het zeg moet ik lachen. 
Dat is te danken aan mijn driejarige 
kleindochter. Zij leert praten door 

anderen te kopiëren. Dat gaat haar 
goed af. Laatst dronk ik mijn thee te 
snel op, met als gevolg een boertje 
en mijn geijkte ‘pardon’. De kleine 
meid keek me oplettend aan, klok-
te haar melk naar binnen, liet een 
grommende nep-boer en zei triom-
fantelijk: ‘ballon!’ 
En dat zeg ik nu dus ook. 

Marianne Witte

Pardon! 

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 druk-
kosten gaat de winst weer naar de Voedselbank.

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

Verkoop foto van omslag Leef-Tijd
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Elke morgen rond acht uur valt Trouw, de krant die ik 
al vele jaren lees, in de bus. Zon, regen, kou, de krant 
is er altijd met dank aan Ton en Irene, die in onze buurt 
al jaren de krant rondbrengen.

Ik ben een fanatieke papierenkrant lezer. De digitale 
krant is aan mij niet besteed. De krant is mijn venster op 
de wereld. Maar de laatste tijd besluipt me soms een ge-
voel van tegenzin bij het lezen van de krant. 

Slecht nieuws was er natuurlijk altijd al, maar nu lijkt de 
krant wel vol te staan met alléén maar slecht nieuws. 
Oorlog in Oekraïne en andere plaatsen, nucleaire drei-
ging, groeiende armoede in vrijwel de hele wereld, ook 
in ons welvarende Nederland; klimaatcrisis, asielcrisis, 
woningcrisis, crisis in de gezondheidszorg, de jeugdzorg 
en, niet in de laatste plaats, crisis in de politiek, waar nie-
mand meer lijkt te weten welke kant het met Nederland 
op moet. Bladerend door de krant, voel ik de neiging te 
gaan somberen, waarbij ik me steeds meer afvraag hoe 
het allemaal zo ver heeft kunnen komen. Juist in deze 
hoogtechnologische tijd zouden we in staat moeten zijn 
de wereldbevolking te voeden, armoede uit te bannen, 
oorlogen te beëindigen en het klimaat te redden. Het 
gebeurt niet, omdat de grote oliemaatschappijen onze 
fossiele verslaving blijven voeden en stimuleren, omdat 
bij te veel bedrijven winstgevendheid vóór algemeen be-
lang gaat, en omdat de politiek geen idee meer heeft hoe 

de wereld er straks uit zou moeten zien en dus voortdu-
rend achter de feiten aan loopt. 

Scheppingsverhalen
Tegen deze achtergrond moet ik vaak denken aan het 
scheppingsverhaal in de Bijbel. God schiep op de zesde 
dag de mens naar zijn evenbeeld en als zodanig als zijn 
medeschepper die hij de verantwoordelijkheid gaf voor 
het goed beheren van de schepping, van de wereld die uit 
de schepping was voortgekomen. In het tweede schep-
pingsverhaal maakt de Bijbel duidelijk dat de mens het 
moeilijk heeft met deze verantwoordelijkheid. God plaats-
te de mens in de Hof van Eden om die te bewerken en 
erover te waken. Hij mocht van alle bomen eten, alleen 
niet van de boom van de kennis van goed en kwaad. 

De hoop brandend houden
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Bernhardlaan 186, 1791 XJ  -  Den Burg  -  Tel. 0222-312447

AANGEPASTE ERGONOMISCHE KEUKENS
WIJ DENKEN 
GRAAG MEE 
VOOR EEN 

KEUKEN OP 
MAAT!  

info@keukencentrumtexel.nl   www.keukencentrumtexel.nl

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

aannemingsbedrijf
TATENHOVE BV

Aanleg en onderhoud van tuinen
Grond-, weg- en straatwerk
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Maar de uitdaging was te groot. Beide eerste mensen aten 
toch van de vruchten van deze boom, waarna zij de Hof 
van Eden moesten verlaten. Het paradijs was hiermee voor 
eeuwig verloren gegaan. Het eerste scheppingsverhaal 
plaatst de mens als kroon op de schepping met een grote 
verantwoordelijkheid voor het beheer ervan, het tweede 
scheppingsverhaal vertelt hoe het fout ging en dat is zo 
gebleven tot op de dag van vandaag. Beide scheppingsver-
halen houden in onderlinge samenhang de herinnering 
vast aan hoe het misging, maar tegelijk ook aan de blijven-
de verantwoordelijkheid voor het goede beheer van de 
schepping, van de wereld. In deze zin is die verantwoorde-
lijkheid een opdracht die elke dag opnieuw waargemaakt 
moet worden. En dat is in onze tijd urgenter dan ooit. 

De duurzame honderd
In onze tijd zien we dat er meer misgaat dan we tot voor-
kort hadden kunnen denken. Toch ben ik geen doemden-
ker. Ik ben en blijf ervan overtuigd, dat mensen in staat zijn 
om de negatieve trends te keren. En dáár doet de krant 
gelukkig óók verslag van. Trouw publiceert bijna dagelijks 
over hoopgevende ontwikkelingen en initiatieven. 

Op nummer één van de jaarlijks samengestelde duurzame 
top honderd van Trouw staat dit jaar Caring Farmers, een 
organisatie die wil laten zien dat de landbouw kan veran-
deren, dat goed en rendabel boeren óók mogelijk is met 
respect voor de natuur. Caring Farmers staat niet alleen. 
De top honderd wijst naar nog 99 andere bewegingen en 
initiatieven, die zich niet willen neerleggen bij de voort-
gaande plundering van de wereld en de daaruit voort-
komende problemen van armoede, achteruitgang van 
biodiversiteit, verontreiniging van water, bodem, lucht 
en verlies van kwaliteit van leven. Ook deze honderd be-
wegingen staan niet alleen. Zij zijn gekozen uit een veel 
groter aantal bewegingen, die ieder op hun eigen terrein 
proberen een bijdrage te leveren aan een betere wereld. 
Zij zijn de tekenen van de hoop, die ons nooit mag verla-
ten. En deze hoop kan ieder van ons stimuleren om zijn 
of haar eigen bijdrage te leveren. Wij kunnen de oorlog in 
Oekraïne en andere delen van de wereld niet zomaar stop-
pen, maar wij kunnen wel de vluchtelingen opvangen, die 
huis en haard hebben moeten verlaten om veiligheid en 
perspectief op een beter leven te krijgen. Wij kunnen de 
armoede in de wereld niet even stoppen, maar wij kunnen 
wel consuminderen en méér biologische en fair trade pro-
ducten kopen. Wij kunnen het klimaat niet van de ene op 
de andere dag veranderen, maar wij kunnen wel minder 
vliegen, minder vlees eten en minder plastic gebruiken. 
Wij kunnen onze tuintjes veranderen in paradijsjes voor 
insecten. Er is zoveel dat mensen kunnen doen. Eigenlijk 
weten de meeste mensen dat ook wel en velen doen dat 
ook, maar veranderen is moeilijk en nog moeilijker is het 
om veranderingen vol te houden. 

Nieuw leven
Mijn vrouw Brigitte en ik zijn op het moment dat ik dit 
schrijf een maand geleden de dankbare grootouders 
geworden van twee nieuwe mensenlevens. Elke ouder 
en grootouder voelt op zo’n moment de enorme verant-
woordelijkheid om deze nieuwe levens te beschermen 
en groot te brengen. Omdat nieuw leven elke dag gebo-
ren wordt, groeit ook elke dag het verlangen naar een 
omgeving, waarbinnen de nieuwe levens kunnen gedijen 
en straks zelf weer aan de slag kunnen gaan. 

In heel de wereld zien we dat de jonge generaties het 
niet meer pikken dat hun toekomst vergald wordt door 
oud beleid, door halsstarrig vasthouden aan wat bewe-
zen is niet meer te werken. In Iran zijn het de jonge vrou-
wen die in opstand zijn gekomen tegen de ayatollahs. Het 
gaat in hun strijd allang niet meer over het juist dragen 
van de hoofddoek, maar over het recht je eigen leven te 
leiden. In heel Afrika zijn het de jongeren die beseffen dat 
ze niet kunnen blijven vluchten naar het rijke Noorden, 
maar dat ze hun eigen lot in handen moeten nemen. In 
Rusland blijven jongeren zich inzetten voor een andere 
politiek, hoe extreem moeilijk en gevaarlijk dat op dit 
moment ook is. In de Verenigde Staten keren jongeren 
zich tegen de vastgeroeste- en volstrekt onwerkbare 
verhouding tussen Democraten en Republikeinen. Als ik 
me opwind over de vele negatieve berichten in de krant, 
moet ik tegelijk beseffen dat goed nieuws geen nieuws 
is, dat de krant bijna per definitie meer aandacht geeft 
aan slecht nieuws dan aan wat goed gaat. Dit betekent 
ook dat de krant een vertekend beeld geeft van wat in de 
wereld gebeurt. Het is dan ook van groot belang dat we 
oog houden voor wat er nog meer in de wereld gebeurt; 
voor al die kleine zichtbare- en onzichtbare stappen die 
mensen zetten om een betere wereld een beetje dich-
terbij te brengen. Daar oog voor blijven houden, ook als 
de krant er te weinig over schrijft, is de vlam van de hoop 
brandend houden. 

Kees Dekkers 
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Bridgeclub Groot Slem geeft ook 
deze winter weer een bridgecur-
sus in Den Burg. Onder leiding van 
Margaret en Hennie Elzinga wordt 
het bridgespel in alle facetten be-
handeld. Tijd en dag in overleg. 

Wetenschappers hebben aange-
toond dat bridge spelen de hersenen 
positief activeert en daardoor tot op 
hoge leeftijd gespeeld kan worden. 

Er wordt wel eens gezegd dat het 
een saaie sport is, maar als je je erin 
verdiept, merk je dat er héél veel in 
het spel zit. Kaartkennis is makkelijk, 
maar niet persé noodzakelijk. Het leu-
ke van het spel is, dat je het over de 
hele wereld kunt spelen. Jong en oud 
beleven veel plezier aan deze sport. In 
dit nummer staat ook een verhaal van 
Riny, die 41 jaar actief speelde in onze 
club. Nieuwsgierig geworden? 

Bel 0222313271 voor informatie of 
opgave.

Veronica van Beek

Bridgecursus in Den Burg

Donderdag 29 september 2022
Vandaag buiten mij en Dirk Lap, 
altijd goed voor de achterhoede, 
kwamen er drie dames om mee 
te fietsen, dus een groepje van  
5 fietsers.

Via de Haffelderweg, Leemkuil, 
Pontweg, Zuid-Haffel, Hoornderweg, 
Hemmerweg, Westerweg, Kerkstraat, 
Stolpweg naar het Boetje van Ruud 
Bakker, waar Herman Bakker ons zat 
op te wachten en Erica Voortman 
kwam even later.
Erica vertelde ons in het Boetje iets 
over haar kunstwerkwerken, die zij 
gemaakt heeft; Barbies die ze heeft 
aangekleed met natuurlijk materi-
aal en veel haak- en breiwerk, twee 
dames van onze groep hadden dit 
nog niet gezien.

Daarna met zijn zevenen naar de 
Kathedraal, ook een kunstwerk van 
Erica, zei vertelde hier iets over en 
Herman vertelde over het landschap 
van vroeger en nu bij Den Hoorn.
Daarna via het Klematspaadje naar 
het Boetje van Klemat dat we ook 
van binnen hebben bekeken, veel 
oud servies op een speciale manier 
bij elkaar gezet.
Daarna afscheid genomen van Erica 
en Herman, als dank had ik een 
doosje chocolade voor ze gekocht.

Via het fietspad en weggetje langs 
Loodsmansduin naar het restaurant 

van Loodsmansduin, waar ik met 
Paul van Dijk had afgesproken om 
daar de koffiestop te doen. We heb-
ben heerlijk buiten gezeten al zagen 
we onderweg steeds een hele don-
kere wolk in de lucht.
Al zaten we heerlijk, toch uitein-
delijk maar naar Den Burg via de 
fietspaden en Watermolenweg, 
Hoornderweg. Bij de TXL sporthal 
afscheid van elkaar genomen, ik 
werd bedankt voor de leuke toch-
ten van dit jaar.

Dit was de laatste fietstocht van 2022 
die ik organiseerde, nu houden we 
een winterstop tot de laatste don-
derdag in maart (30) 2023. In april 
doen we de fietstocht op 20 april, 
want 27 april is het Koningsdag.

Ik heb alweer leuke ideeën voor vol-
gend jaar, fietst u dan ook mee?
Het is wel handig dat u dan een 
Texels museumkaart hebt, voor € 3,- 
aan te vragen bij het gemeentehuis.

Els Huisman

Fietstocht Seniorenvereniging
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Het Alzheimer Café vindt plaats in De Buureton, op de laatste dinsdag van 
de maand. Belangstellenden zijn van harte welkom. De toegang is gratis.

13 december: 
Wintercafé en verhalen en gedichten, afgewisseld met live muziek.

24 januari: 
Reinalda Slagter van Geriant over omgaan met dementie. 
Over goede voornemens, geduld verliezen en het schuldgevoel daarna.

Margreet Berndsen

Programma Alzheimer Café 

Op woensdag 14 september heb-
ben we met een groep van 38 per-
sonen een bezoek gebracht aan het 
museum Naturalis in Leiden.

Vertrek om 08.30 uur met een 
touringcar van TBO, met chauffeur 
Hans, vanaf het gemeentehuis rich-
ting veerhaven, zodat we met de 
boot van 09.00 uur naar de over-
kant vertrokken. Vanaf Den Helder 
linea recta naar Leiden, waar we om 
11.15 uur bij Naturalis arriveerden.
In het museum stond onze lunch 
als lopend buffet al gereed, één en 
ander hebben wij ons goed laten 
smaken. Na de lunch op eigen gele-
genheid door het museum gezwor-
ven. Museum Naturalis is gevestigd 

in een schitterend nieuw gebouw.
In indrukwekkende zalen vergaap je 
je aan de rijkdom van de natuur.
De zalen zijn gevestigd op diverse 
verdiepingen in het het gebouw:
Een bezoek aan Naturalis is een 
combinatie van zien, doen en bele-
ven. In de indrukwekkende muse-
umzalen ontdek je meer over het 
vroegste leven op aarde, Nederland 
in de ijstijd en de oerkrachten van 
onze aarde. 

Je maakt kennis met de verras-
sendste versiertrucs van planten 
en dieren, staat oog in oog met een 
Afrikaanse olifant en T. rex Trix. 
De zaal: De aarde is een ode aan de 
enorme kracht van onze planeet: 
scheppend en gevend, maar ook 
vernietigend. Hier reis je langs plek-
ken waar die kracht zichtbaar- en 
zelfs ook voelbaar is.
De ijstijd: Een onherkenbaar land-
schap bedekt Nederland. Wilde 
natuur in een onherbergzaam oer-
landschap. Dat is waar de zaal De 
ijstijd je mee naartoe neemt.
Dino zaal: In deze zaal staan diverse 
skeletten opgesteld, onder andere 
de kroonjuwelen van Naturalis.
In de spotlights: T. rex Trix, haar tijd-
genoten en andere oer reptielen 
Bijzonder zijn ook de volgende zalen 
met volgende titels:
Leven, de dood, de verleiding, de 
vroegste mens.

Om alle zalen te beschrijven daar-
voor krijg ik van de redactie vast niet 
de gelegenheid. Ik kan dit museum 
voor jong en oud van harte aanbe-
velen.

Om 15.15 uur vertrokken wij weer 
richting Den Helder waar we met 
de boot half zes naar Texel ver-
trokken, al met al een bijzonder 
geslaagde dag.

Gerard van Uunen

Dagreis Naturalis Leiden
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Thuis met Omring
Zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen

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

Jan de Wit

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

www.krim.nl/dagrecreatie

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

Gratis 
toegang

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

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

Liever persoonlijk contact?
Dan kunt u een afspraak maken.

Zit u ergens mee?

Weverstraat 34 

Den Burg

MARTIN TROMP   JUWELIER Weverstraat 34

Den Burg

0222 – 312 912

info@trompjuwelier.nl

Lokale producten uit een ambachtelijk keuken…

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

Bakker Timmer
Bakkerijwinkel

Bakkerijwinkel met tearoom

Bakkerijwinkel met tearoom

Bakkerijwinkel met tearoom

Bakkerijwinkel met tearoom

Weverstraat 90

Hogerstraat 4

Dorpsstraat 90

Kikkertstraat 7

Heemskerckstraat

tel: 31 20 32

tel: 31 24 20

tel: 31 75 63

tel: 76 00 31

tel: 44 11 00

Den Burg

Den Burg

De Koog

De Cocksdorp

Oudeschild
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Een kleine supermarkt geschiedenis.De eerste super-
markt in Nederland werd in mijn geboortejaar geo-
pend. In De Koog gebeurde alles wat later en opende 
zelfbedieningszaak “Kroon” in 1964.

Ik (Ton Gieles) werd geboren in 1946, in het noodzieken-
huis in Den Burg. Op die plek staat nu het verpleeghuis. 
Na de kleuterschool, Thijsseschool en ULO kwam ik al als 
zaterdag-hulp bij Albert Heijn in de Binnenburg terecht. 
Boodschappen bezorgen met een bakfiets of transport-
fiets met zo’n grote mand waarop een emaille bord zat 
van “AH-hofleverancier”.

Als jongste bediende kwam ik in vaste dienst bij de 
grootgrutter en moest onder andere de bestelboekjes 
ophalen; een taak die ik soms ook samendeed met Frans 
Pieterse, de zoon van de bedrijfsleider Leen Pieterse. 
Tijdens zo’n rondje boekjes ophalen hielden we in 
Oudeschild nog wel eens een ruime pauze op de haven, 
in het Stoomboot Koffiehuis van Jan Dogger, waar we 
dan op het biljart 10 over rood speelden.

Eigenlijk wist ik niet goed wat ik wilde worden. Ik meld-
de me aan voor de beroeps Marechaussee, maar werd 
afgekeurd. Volgens de keuringsarts had ik een bril nodig 
en brildragers mochten destijds niet bij de politie werken. 
Tegenwoordig mag dat wel, anders zouden ze nu nog meer 
mensen tekortkomen. En nog steeds draag ik geen bril.

Na een jaar Albert Heijn kwam ik bij buurman Van der 
Meer, Groenten en Fruit terecht en daar is het eigenlijk 
allemaal echt begonnen. In 1964 ben ik in de Koog be-
gonnen. Van der Meer had Hotel Hollandia gekocht en 
daarbij werd een “Kroon” zelfbedieningszaak gevestigd.
In 1965 werd ik opgeroepen voor militaire dienst. 
Waarvoor ik eerder was afgekeurd, ging ik nu in dienst, 
namelijk bij de Marechaussee. Hoe gek kan het gaan.
Na mijn diensttijd ging ik weer verder in de Koog, waar 
het steeds drukker werd. In 1969 ben ik getrouwd met 
Tineke en een jaar later gingen we boven de nieuwe 
winkel wonen. Tineke had de leiding in de aangrenzende 
drogisterij, een filiaal van drogisterij van de Slikke uit Den 
Burg.
Daarnaast zaten een groente- en fruitzaak en een cho-
colaterie. De chocolaterie werd later omgebouwd tot 
Cocky’s Kapsalon, die daar heeft gezeten tot de zaak van 
Cocky verhuisde naar het Dorpsplein in het pand van 
Modehuis Moerbeek.

Tegenwoordig lijken supermarkten bijna altijd geopend, 
maar destijds waren wij in de zomer ook al tot 21.00 uur 
open. Op zaterdag sloten we zelfs pas om 22.00 uur, na 
de aankomst van de laatste boot. In die tijd kwam Jan van 
Beek bij ons werken en hier ontmoette hij Veronica, waar 
hij later mee trouwde. Er werkten veel Texelse jongens en 
meisjes bij ons, zoals Martien Zegel (van Marten Classics) 
en Martin Witte (de chef van RAB Betoncentrale).

Van Kroon tot en met Jumbo en meer
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In het hoogseizoen sliepen deze jongens in een tent ach-
ter de winkel, op het grasveldje naast de garage van Joke 
de Boer en Menno van der Wal. Naast hard werken was 
het ook gezellig met op zaterdagavond, na werktijd, nog 
effe bieren (Martien Meijland zou “wijnen, wijnen, wij-
nen” zeggen)

Het kon soms tot laat doorgaan, maar zondagmorgen 
moest de winkel toch weer open. Een gevleugelde uit-
spraak van Jan van Beek in die tijd was: “Kom op jongens 
ff doordrinken, dan hebben we weer fl. 8,60”;( destijds 
het statiegeld van een leeg krat bier). Zondag was ieder-
een weer gewoon present.

Na 15 jaar KROON, Centra en A&O 2000 namen we in 
1979 de zaak over van Joop van der Meer. Op 1 januari 
1979 begonnen we voor onszelf en uitgerekend die dag 
begon het hevig te sneeuwen, niet normaal meer. Er was 
geen aanvoer meer van brood, melk, groenten en andere 
levensmiddelen. Van Heerwaarden uit het Mienterglop 
kwam met een tractor aardappelen brengen en wij 
brachten boodschappen thuis met de slee.

Het hield allemaal niet over, maar achteraf was het nog 
zo slecht niet, want niemand kon voor zijn boodschap-
pen naar Den Burg, en de vriezers raakten ook nog eens 
een keer leeg. “Elk nadeel heb ze voordeel”, luidt een 
spreekwoord van een aardige voetballer.

We deden veel aan sponsoring, onder andere met A&O 
zaalvoetbalteams in de Texelse zaalvoetbalcompetitie 
met spelers als Jan, Cees en Wally van Beek, Richard 
Daalder, Nanning Kikkert, Dirk Barends, Ger Bongers, Ton 
en Ruud Gieles, Jan List, Cor Kuip en onze, als eerste op 
Texel meevoetballende keeper Arjan Verseput. Het wa-
ren allemaal “Kogers”. 

Het zaalvoetbalteam deed het heel goed maar moest 
lang wachten om kampioen te worden, dat gebeurde 
pas nadat GAMMA aan de overkant ging zaalvoetballen. 
Naast zaalvoetbal deed er ook nog een leuk dames vol-
leybalteam mee in de Eilandcompetitie.

Na jaren van hard werken en het alsmaar drukker wor-
dende hoogseizoen, kwam er in 1984 een eind aan de 
omzetgroei. Dit kwam omdat er weer een derde super-
markt in de Koog bij kwam, naast de Spar van Daalder, en 
de onze. In het voormalige Koopcentrum aan het einde 
van de Dorpstraat (later Le Berry, nu Stella) vestigde Joop 
Maas, wiens supermarkt in Den Burg door brand was 
verwoest, een 4=6 winkel. Om toch weer een toonaan-
gevende supermarkt te worden gingen we in 1986 groots 
verbouwen. Naast de supermarkt kwam een slijterij, 
waar Tineke het diploma voor had gehaald en, inpandig, 
een prachtige slagerij van Iepe de Boer. En er kwam weer 
een nieuwe naam: MEERMARKT Gieles.

Op verzoek van Iepe de Boer nam ik zijn plaats in in het 
bestuur van de Dorpscommissie. Dat deed ik natuurlijk 
niet alleen om het oud papier op te halen (en dat ge-
beurde toen ook nog niet, maar dat ging in een con-
tainer achter onze winkel). Ik kon zo ook in de gaten 
houden wat de plannen voor de Nikadel zouden wor-
den. Er was een groot plan van een projectondernemer 
UBA uit Uithoorn, met huizen, penthouses, winkels en 
restaurants. Op een tekening stond ook een grote win-
kel. Daar stond niet het woord supermarkt bij, maar 
wel was het logo van Albert Heijn er alvast in het blauw 
opgezet. Dat was het sein om ons tot de gemeente te 
richten en dat bleef niet zonder succes.

Na veertien succesvolle jaren van heel hard werken 
in de MEERMARKT, kregen we de kans om, in plaats 
van Albert Heijn, op de Nikadel een gloednieuwe su-
permarkt te laten bouwen. Dat ging niet zonder slag 
of stoot en bezwaarschriften, waarvan zelf één van 
de Dorpscommissie, waar ik notabene zelf deel van 
uitmaakte en zonder ingelicht te zijn. Alle weerstand 
lostte redelijk snel op. In december 1992 begon de 
bouw en op 13 mei 1993 werd een mooie supermarkt 
geopend met de naam TOPTIEN. Op dat moment was 
het de grootste supermarkt op Texel. De nieuwe winkel 
betekende ook een verhuizing uit de Dorpsstraat. Veel 
vrijwilligers hielpen een handje, van familie en vrienden 
tot het volleybalteam en de SOS-band.

Eén van de leukste dingen van mijn werk vond ik het ma-
ken van etalages en decoraties, die voor veel sfeer in de 
winkel zorgden. Ik gebruikte auto’s, boten, strandhuisjes, 
nep-, para’s, hangend aan een parachute, etalagepop-
pen, racefietsen en nog veel meer. Eigenlijk had ik eta-
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leur willen worden en op deze manier deed ik dat alsnog. 
Ik beleefde er altijd ontzettend veel plezier aan en ik mis 
dit soort dingen vaak, als ik in een supermarkt kom.

Ook de periode TOPTIEN is een prachtige tijd geweest, al 
was het wel wennen om in het digitale tijdperk mijn weg 
te vinden. Een paar maanden na de opening informeer-
de Albert Heijn of we niet als franchiser wilden overstap-
pen, maar dat deden we natuurlijk niet.

In de TOPTIEN-tijd kwam de kermis op het parkeerterrein 
in De Koog te staan. Daar hadden we een opstelplaats 
voor de winkelwagens, maar die werd verhuisd naar het 
midden van het parkeerterrein. Het was zwaar en ver om 
de winkelwagens in een lange rij weer naar de winkel 
te rijden en daarom had niemand veel zin in dat klusje, 
totdat we een door Bonne Mechanisatie gesponsorde 
zitmaaier in gebruik namen (ook weer voor een fles jene-
ver). Toen wilde iedereen de karren wel ophalen en werd 
Pieter List vaste bestuurder. Pieter dacht soms wel eens 
dat hij met die zitmaaier op het circuit van Zandvoort 
rondreed.
Ik stond laatst eens naast Pieter List bij een wedstrijd van 
SV de Koog. Tegen een paar andere toeschouwers zei ik: 
“Weten jullie dat Pieter nog betaald voetbal gespeeld 
heeft?” Niemand wist dat. “Wanneer dan?” vroegen 
ze aan Pieter. “Nou, gewoon, bij Ton in de winkel”. Dat 
moest hij even uitleggen. De jonge “opvullers” hadden af 
en toe de behoefte om een balletje te trappen en dat de-
den ze in het grote magazijn. Tineke liep daar dan langs 
en zei: “jongens, nog één doelpunt en dan is het speel-
kwartier weer om”. Voetballen onder werktijd, oftewel 
‘betaald voetbal’.
In 1999 scheurde tijdens de reünie van 25 jaar zaalvoet-
bal Texel, mijn achillespees af, net voor het seizoen en 
dat kwam heel slecht uit. Aan het eind van het jaar werd 
onze TOPTIEN franchisegever overgenomen door SUPER 
DE BOER en moesten wij omschakelen naar een nieuwe 
formule. Ook dat was weer wennen. Van TOPTIEN GIELES 
werd je nummer 9076.

Twee jaar later zijn we gestopt. Op 1 april 2001 heeft Super 
de Boer/Laurus (later Jumbo) onze supermarkt overge-
nomen en doorverhuurd aan Ravestein en Partners. Toen 
ik een paar weken later in de winkel kwam, zei seizoen/
zaterdaghulp Inge: “Nou Ton, die 1 aprilgrap heeft nou 
wel lang genoeg geduurd” en dat deed me best goed.

Iemand zei ooit: “Ton, je hebt een mooie supermarkt, 
maar hij staat aan de verkeerde kant van het parkeer-
terrein.” Toen kon ik er helemaal niets mee maar laatst 
stond ik óók een tijdje ter hoogte van Hotel De Zwaluw 
in de file en snapte ik de opmerking van destijds een 
stuk beter. In 1993 werd ons afgeraden naar de Nikadel 

te verhuizen zo van: ‘dat kan nooit enz., enz.’ Toen bleek 
dat het best wel lekker ging, zeiden diezelfde mensen: 
“geen wonder op zo’n plek”. Ook werd gezegd dat we 
de tijd mee gehad hebben, dan antwoordde ik: “dat zal 
best zo zijn maar dan hebben jullie dat dan toch óók”. 
We hebben altijd geprobeerd de band met het dorp De 
Koog goed te onderhouden. We hadden toen al hadden 
een koffiehoek met kabelkrant en een ‘bankie’ voor de 
“ouwe Kogers” zoals Klok en Stam die daar dagelijks uren 
konden lullen over alles en nog wat, maar vooral over SV 
de Koog.

Als ondernemer in De Koog kijk ik terug op een mooie 
tijd. In onze branche is erg veel veranderd. Ik ben begon-
nen met boodschappenboekjes ophalen en geëindigd 
met een mooie, moderne supermarkt met prima omzet. 
Na mijn werkzame leven ben ik niet in een zwart gat ge-
vallen. Ik heb zo’n 12 jaar bloemen bezorgd voor Bert van 
der Wal, had eindelijk tijd voor hobby’s als mountain-
biken, skiën en biljarten. Ik was ongeveer 30 jaar zwarte 
Piet op de Lubertischool, jarenlang samen met Jan van 
Beek. Ik ben een lange tijd jeugdscheidsrechter geweest 
bij SV de Koog. De kleine jochies van toen zie ik nu in 
het eerste elftal spelen, prachtig! En ‘last but not least’ 
maken Tineke en ik prachtige reizen met onze camper, 
van de Noordkaap tot Zuid-Spanje en van Bretagne tot 
Sint-Petersburg. Met veel plezier hebben we bijna héél 
Europa doorkruist.
In het Corona jaar hebben zijn we door heel Nederland 
gereisd en dat was erg leuk, we hopen dat het virus vol-
gend jaar onder controle is.

Ton Gieles
Bovenstaand verhaal is eerder geplaatst  

in de dorpskrant De Kaap.
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GA VAN GRIJS NAAR GROEN!

0222-314 939

Stap nu ook over!

IJsboerderij „Labora”
Ambachtelijk gemaakt schep-ijs

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

www.ijsboerderijlabora.nl

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

Tel: 06-12 32 92 95

Schilderweg 265, 1792 CJ Oudeschild
T (0222) 310783

www.detexelsevisspecialist.nl

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

www.deoudevismarkt.nl

Voor lekkerbekken 
die van vis houden!

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

die van vis houden!
Gevaarlijk 

lekkere vis! HET HELE JAAR GEOPENDHET HELE JAAR GEOPEND

Totaalleverancier 
van natuursteen

Langeveldstraat 10
De Cockdorp

06-128 155 72
steenhouwerijtexel.nl

Oosterend
KOOTKALVERBOER

Vlamkast 15 - Oudeschild
tel. 0222-314515

Dagelijks handgemaakte
verse bonbons

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

www.chocolaterie-smidt.nl
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WWW.BIJJOOSTTEXEL.NL

HET LEUKSTE EN GEZELLIGSTE 
GRAND CAFÉ VAN DE COCKSDORP! Kikkertstraat 51, 1795 AB De Cocksdorp

Tel. 06-377 944 08  •  info@josesschoonmaakdiensten.nl
www.josesschoonmaakdiensten.nl

Wat bridgen voor mij heeft betekend!
Toen ik in 1957 met een Texelaar trouwde, wilde zijn 
familie, dat de trouwplechtigheid op Texel plaats zou 
vinden. Prima! In Leiden heb ik een receptie gehouden 
voor vrienden en collega’s en gelijk afscheid genomen.

Ik kwam te wonen in het huis Binnenburg 6 en op nr. 4 
gingen mijn schoonouders wonen, dus we liepen in een 
stoet naar het zeer oude raadhuis. Later kwam de jongste 
zuster van mijn schoonmoeder (tante Rie en oom Henk 
Bruin) tegenover ons wonen. Zij hadden geen kinderen, 
maar wel veel kennissen en vrienden, waarmee zij vaak 
bridgeden. Tante Rie dacht: ‘ik ga het Riny leren, dan kan 
zij invallen als we er één nodig hebben”. Ik was 23 jaar en 
had echt geen tijd en ook geen zin. Mijn grote huis met 
inpandig kantoor en iedere dag drie as lades van de ko-
lenkachels legen. Toch wist ik toen nog niet dat bridgen 
zo’n grote rol in mijn leven zou gaan spelen.
Al gauw kreeg ik 2 zoontjes. Ik ging liever tennissen en 
volleyballen in mijn schaarse vrije tijd.
Marcel, mijn jongste zoon, kreeg wel pianoles van tante 
Rie en dat vond hij heerlijk.

In 1982 overleed mijn man. Een vriend, zei toen: “je 
moet bridgen gaan leren; je kunt overal in de hele wereld 
mensen ontmoeten, die graag bridgen”. Dat ondervond 
ik toen ik alleen naar Israël op vakantie ging. Het waren 
Engelsen. Zij speelden “Robberbridge”. Die vriend had 
ook nog een ander systeem geleerd, nl. Culbertson. Van 
Piet van Zevenhoven heb ik het systeem “Acol” geleerd, 
dat is nu 41 jaar geleden en ik heb ook nog een vervolg-
cursus gehad. Zo spelen we nu allemaal op de club “Groot 
Slem”. Met je partner maak je vóór het bieden afspraken, 
zodat je zonder “praten” alleen met de antwoorden van 
de kaarten aan elkaar kunt vertellen of je kunt spelen of 
tegenspelen. Die andere systemen hebben hun popula-
riteit verloren.
In De Buureton kun je je ook als toerist, met 2 personen, 
altijd op de woensdagmiddag om 13.30 uur aanmelden. 
Iedereen is welkom.

Het spel zorgt ervoor, dat je je hersens traint en, denken 
de specialisten, dat de ziekte “Alzheimer” nog een poos-
je uitgesteld kan worden of dat je het nooit zal krijgen. 

Mijn partner nu op de woensdagmiddag is 96 jaar en ik 
ben ook niet “piepjong” meer!! Het is zo’n heerlijk spel. 
Al je zorgen vergeet je, maar je moet kunnen vertrouwen 
op je partner, want je doet allemaal je best, het systeem 
moet je met elkaar afspreken. Allebei maak je fouten.

Dit gedicht zegt veel.  

Hoe u het bridgespel ook beziet
het is ontspanning en meer niet.
Ook al speelt u in de hoogste kringen
er zijn toch zeker belangrijker dingen.
Ook al hebt u dan het streven
de top te halen in het bridge leven,
U komt er nog steeds niet zonder uw maat
iemand, die u terzijde staat.
Doet hij het fout, denk dan alras
dat de vorige blunder van uw hand was
en dat degene die maakte de fout
daar zelf nog het meeste om rouwt.
Doet hij het goed, laat hem dat merken
dat zal uw partnership versterken.
Uw spel wordt er beter van
als u vertrouwen hebt in die vrouw of man.
Dus spelen zonder haat of nijd
de leuze is verdraagzaamheid.

Ik mocht hier mijn verhaal vertellen over mijn enthousi-
asme voor deze sport.

Riny Wielinga
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Wie in oktober door een winkelstraat van willekeurig welke stad in 
Nederland liep, kon het niet ontgaan dat de tijd van Sint Nicolaas weer 
was aangebroken. En dat zag je ook in de winkelstraten van Den Burg. 
Elk jaar vroeger worden de etalages gevuld met verwijzingen naar het 
heerlijk avondje. 

Poppen van Sint en Piet, peperno-
ten, chocolade, marsepein, specu-
laas, amandelstaaf en andere lek-
kernijen die horen bij dat avondje, 
maar waar we graag ook al in okto-
ber van willen snoepen. Hoewel de 

herfst begonnen is, lijkt het wel of 
we wind, regen en kou proberen te 
verzachten door ons voor te berei-
den op het meest gezellige kinder-
feest van het jaar. 

De bisschop van Myra
Sint Nicolaas was een historische 
persoon die leefde van ongeveer 
280 tot ongeveer 342 na Christus. De 
precieze data zijn niet bekend.

Op 6 december herdenken we de 
naamdag van Sint Nicolaas, een da-
tum die ook genoemd wordt als zijn 
sterfdatum, maar die eerder verbon-
den lijkt met de viering van een oud 
Germaans feest rond de Germaanse 
oppergod Wodan dat op deze ma-
nier gekerstend werd. Sint Nicolaas 
is geboren in Patara, een dorp in de 
buurt van Myra, gelegen aan de kust 
in het zuidwesten van het huidige 
Turkije dat toen nog een volledig 
christelijk gebied was. In de latere 
legendevorming werd verteld dat de 
moeder van Nicolaas geen kinderen 
kon krijgen, maar toch werd haar 
wens vervuld in ruil voor de belofte 
dat haar kind zich zou wijden aan 
de dienst van God, een verhaal dat 
sterke overeenkomsten vertoont 
met het verhaal van de geboorte 
van de profeet Samuel in het Oude 
Testament. In overeenstemming met 
dit wonderbaarlijke begin werden 
aan de kleine Nicolaas al vanaf de 
geboorte wonderen toegewezen. Zo 
kon hij direct na de geboorte rechtop 
in bad staan, de handen ten hemel 
geheven, alsof hij God wilde danken 
voor het wonder van zijn geboorte. 
Ook wilde hij zo klein als hij was op 
de wekelijkse vastendagen niet van 
de borst van zijn moeder drinken. De 
jonge Nicolaas leefde een voorbeel-
dig leven en werd rond zijn 20e jaar 
tot priester gewijd. Hij verbleef een 
tijd in een klooster en werd vervol-
gens gewijd tot bisschop van Myra, 
wanneer precies weten we niet. 

Verhalen en legendes
Rond Sint Nicolaas zijn tal van verha-
len en legendes gegroeid. Veel van 
die verhalen hebben te maken met 
zijn inzet voor zijn medemensen. 
Bekend is het verhaal van de drie 
studenten die in een herberg wilden 
overnachten. Terwijl ze in slaap zijn, 

Verhalen rond Sint Nicolaas
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worden ze beroofd en gedood door 
de herbergier. De drie lichamen wor-
den in stukken gesneden en in een 
pekelton gelegd. Kort daarna komt 
Sint Nicolaas langs. ’s Nachts droomt 
hij van de misdaad die de herbergier 
begaan heeft. Hij confronteert hem 
er mee, de herbergier bekent, Sint 
Nicolaas bidt tot God en de drie stu-
denten stappen levend uit de ton. 

In een andere versie van het verhaal 
zijn de drie studenten kinderen die 
door de herbergier gepakt en ge-
dood worden en door Sint Nicolaas 
weer tot leven gewekt. Dit verhaal 
is de basis voor het beeld van Sint 
Nicolaas als grote kindervriend.
Een ander verhaal, waarin ook het 
getal drie een rol speelt, gaat over 
drie meisjes. 
In de stad van Sint Nicolaas leefde 
een arme edelman die drie dochters 
had. Toen de dochters de leeftijd kre-
gen om te trouwen, kon hij niet voor 
de noodzakelijke bruidsschat zorgen. 
Toevallig hoorde Sint Nicolaas dat de 
wanhopige vader van plan was zijn 
oudste dochter als slavin te verko-
pen. De Sint wilde dit voorkomen, 
maar zelf onbekend blijven. Daarom 

knoopte hij driehonderd geldstuk-
ken in een doek en wierp deze, zodra 
de duisternis gevallen was, door een 
open raam naar binnen. Het geld 
viel precies in de schoenen van de 
oudste dochter die voor de haard 
stonden te drogen. Zij was nu gered 
en kon uitgehuwelijkt worden. Maar 
het probleem herhaalde zich, toen 
de tweede dochter aan trouwen toe 
was. Snel herhaalde Sint Nicolaas 
de hulp die hij eerder gegeven had 
tot vreugde, maar ook tot verbijs-
tering van de vader. Toen de derde 
dochter in gevaar kwam en opnieuw 
het geld door het raam naar binnen 
kwam vliegen, verraste de vader Sint 
Nicolaas die niet tijdig had kunnen 
wegkomen. Hij dankte hem, maar 
het geheim was nu geen geheim 
meer. Dit verhaal staat aan het begin 
van de traditie om elkaar geschen-
ken te geven. Ook het gebruik van 
de schoen vindt hier zijn oorsprong 
evenals het gebruik om kinderen 
chocolademuntjes te geven.

Sint Nicolaasmarkt
Rond Sinterklaas zijn een groot aan-
tal tradities gegroeid die we tot op 
vandaag handhaven. Het schoenen 
zetten gebeurde in Nederland al 
vanaf de 15e eeuw, aanvankelijk in 
de kerk. Uit archiefstukken blijkt dat 
vanaf 1427 in de Sint Nicolaaskerk 
in Utrecht schoenen werden gezet 
op 5 december. Rijke Utrechters 
legden wat in de schoenen, waar-
na de opbrengst verdeeld werd 
onder de armen op 6 december. 
Vanuit de 16e eeuw kennen we be-
schrijvingen van het schoen zetten 
door kinderen in de huiskamer. De 
bekende schilder Jan Steen heeft 
dit op tenminste twee schilderijen 
vastgelegd. Op deze schilderijen 
is goed te zien wat de kinderen in 
hun schoen kregen en dat was niet 
zo veel anders dan wat nu in de 
schoen gevonden wordt: speculaas, 
kruidnoten, pepernoten, borstplaat, 
chocoladeletters, taaipoppen, mar-
sepein en speelgoed. Uit de late 
Middeleeuwen is het gebruik van de 

Sint Nicolaasmarkt bekend. Na het 
zondagse kerkbezoek kon men op 
een markt geschenken kopen voor 
het Sinterklaasfeest. Een heel karak-
teristiek geschenk was de speculaas-
vrijer. 

Deze vrijer was een speculaaspop in 
de vorm van een man. Jongemannen 
kochten deze pop om cadeau te doen 
aan een meisje van hun keuze. Als zij 
de pop aannam, was dit een goed te-
ken voor een relatie. Op deze traditie 
gaat de functie van Sinterklaas als hu-
welijksmakelaar terug. Pakjesavond 
is een echt Nederlandse traditie 
die echter pas goed op kwam na 
de Tweede Wereldoorlog. De toe-
nemende welvaart na de oorlog 
bood steeds meer ruimte voor een 
waarlijk geschenkenfeest. Het zelf-
gemaakte speelgoed verdween ten 
gunste van steeds uitbundiger ge-
kocht speelgoed. Maar wat bleef is 
de verpakking in de vorm van een 
zelfgemaakte surprise. En wat bleef 
zijn de liedjes waarmee Sinterklaas 
binnengehaald wordt. Het zijn vrij-
wel steeds oude liedjes, veelal stam-
mend uit de negentiende eeuw die 
generaties lang doorgegeven zijn en 
nauwelijks aan veranderingen on-
derhevig zijn geweest. Wie de eerste 
regel hoort, kan ze meestal meteen 
meezingen. En dat gaan we de ko-
mende dagen weer doen.

Kees Dekkers
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AANBIEDING ZONNEPANELEN MET OPSLAGSYSTEEM!
18 stuks Panelen All Black + omvormer + opslagsysteem

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

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

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

1 stuks    Opslagsysteem, accu 3000SP  
     met 5 kWh energieopslag
     5 kW laad en ontlaad-vermogen, 
     3  Phase compensatie, geïntegreerde  
     monitoring, Lithium accu, 90% ont- 
     lading, passieve koeling
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*indien gewenst behoort financiering ook tot de mogelijkheden, neem gerust vrijblijvend contact met ons op. 

Leerling zijn

Onze dirigent, Ellen, had Jan Ter Haar gevraagd iets te 
vertellen over de betekenis van de Latijnse tekst van 
‘Membra Jezu Nostri’. Dat muziekstuk, een cyclus van 
zeven cantates van Dieterich Buxtehude uit 1680, waren 
we met het Artex kamerkoor aan het instuderen. Ieder 
lied, hoe simpel ook, is in principe de voordracht van 
een tekst. Je kunt nu eenmaal geen tekst voordragen, 
als je niet weet waar het over gaat. Dat geldt zeker voor 
koormuziek. En het zingen van de teksten van oude hy-
mnen, vraagt extra veel aandacht van de zangers. Zowel 
de vertaling van de tekst, als de gebruikte symbolen en 
de middeleeuwse mystiek, kwamen bij Jan in zijn uitleg 
uitgebreid aan bot. De zangers maakten daarvan trouw 
aantekeningen in hun partituren. Het geheel leek op een 

schoolklas met Jan als meester. Des te opmerkelijk was 
het, dat later bij de evaluatie, na de uitvoering – Ellen wil 
graag weten hoe wij als zangers zelf een project ervaren 
hebben – Jan degene was, die zei, dat hij het bij het instu-
deren zo fijn gevonden had om weer ‘leerling te zijn’, niet 
amateur, of uitvoerend kunstenaar, nee ‘leerling’, de plek 
van degene die nog onder aan de ladder staat. ‘Leerling 
zijn’ die uitspraak van Jan is bij mij blijven hangen. Apart 
was ook de omkering: degene die eerst ‘leermeester’ 
was, zegt later met plezier ‘leerling’ te zijn.

Van de middeleeuwen tot het eind van de 18e eeuw was 
de vorming van iedereen die een vak wilde leren in han-
den van de gilden. Dat hield in, dat je als jong broekje 
een gildemeester zocht. Daarbij mocht je, als die wat in 
je zag, beginnen als leerling, als krullenjongen. Alle vie-
ze klusjes waren voor jou en naar het echte werk mocht 
je alleen maar kijken, loon kreeg je niet, hooguit wat te 
eten. 

Pas na een paar jaar was het je gegeven ergens een beitel 
in te zetten of de kwast te hanteren. Na zeven of acht jaar, 
als de meester het werk aan je durfde toe te vertrouwen, 
werd je ‘gezel’. Dan pas werd je werk betaald en werd 
je lid van het gilde. Dan, weer jaren later, na het afleg-
gen van een meesterproef, kon je bevorderd worden tot 
‘meester’ en kon je zelf een werkplaats beginnen. Maar 
niet zelden gaven gezellen het op om ooit meester te 
worden en bleven ze in dezelfde werkplaats hangen, of 
reisden ze van de ene naar de andere meester om zich 
nog meer in het vak te bekwamen.

Dat dat ‘leerling zijn’ niet altijd zo’n pretje is weet ik uit ei-
gen ervaring. De eerste jaren van de lagere school waren 
voor mij een crime. Pas toen ik de helft gepasseerd was 
kwam bij mij het plezier in het leren en vreemd genoeg 
herhaalde dat patroon zich op de middelbare school. 
Mijn uitstelgedrag zal er oorzaak van zijn geweest, dat 
ieder proefwerk voor mij een helletocht was, met aan 
het eind Cerberus, de hellehond. Die had het altijd grom-
mend op mij gemunt: weer een vier.

Ik denk ook terug aan de tijd waarin ik op kostschool zat 
en viool speelde bij de opening van tentoonstellingen 



17

Buuretondiners
Eten, drinken, ontmoeten en bijklet-
sen. Dat zijn de vaste ingrediënten 
van de maandelijkse Buuretondiners. 
Het is een vertrouwde plek waar je 
bekenden ontmoet maar ook net zo 
gemakkelijk nieuwe contacten legt 
onder het genot van een diner en 
een drankje. 

Dus schuif lekker aan! Een team van 
vrijwilligers staat klaar om u met veel 
plezier te bedienen.
De menukaarten voor de komende 
maanden zien er als volgt uit:

Dinsdag 20 december 2022: 
KERSTMENU 
Welkomstdrankje Voorgerecht: pas-
teitje met kippenragout 
•  Hoofdgerecht: wildstoofpotje, 

gegrilde groenten, stoofpeertjes, 
aardappelgratin en rijst

•  Nagerecht: Kerstdessert met on-
der andere; bitterkoekjesbavarois 
en aardbeiensorbet ijstaart met 
rood fruit

Aanvang diner: 17.30 uur; kosten:  
€ 25,00 pp. inclusief welkomstdrank-
je en koffie/thee toe

Dinsdag 17 januari 2023: 
Heerlijk stamppotgerecht. En na-
tuurlijk wordt ook dit diner afgeslo-
ten met een heerlijk toetje. 
Aanvang diner: 17.30 uur; kosten:  
€ 16,50 per persoon, inclusief koffie/
thee toe.

Locatie: De Buureton, Beatrixlaan 43 
Den Burg Iedereen is welkom, (maar 
geef u wel even op, uiterlijk in de 
week vóór het diner) tel. 312696 of 
mail welzijn@texelswelzijn.nl

van de galerie ‘Etcetera’. Ik liep dan door de stad met 
mijn vioolkist onder mijn arm en ik voelde me ‘kunste-
naar’. Volkomen misplaatste eigendunk natuurlijk! Later 
heb ik mijn viool eens 25 jaar lang niet uit de kist gehaald. 
Nu speel ik alweer een tijdje, maar het kost me vaak nog 
moeite stukken te spelen, die ik al in 1965 gespeeld heb. 
Ik denk dan wel eens aan Jan en ben gelukkig, gewoon 
weer ‘leerling’ te zijn.

Onze kunstenschool Artex heeft jarenlang moeten sap-
pelen, omdat het subsidiestelsel alleen was ingesteld op 
onderwijs aan kinderen, terwijl het aantal lessen aan vol-
wassenen in de loop der jaren almaar toenam. Die meld-
den zich aan als leerlingen van de school, willen (weer) 
leren zingen, dansen, toneelspelen, schilderen, wilden in 
elk geval het plezier hebben weer ‘leerling zijn’. En wat 
voor Artex en haar leerlingen geldt, geldt ook voor al die 
organisaties waar vrijwilligers zich melden, die - al dan 
niet na een opleiding - als hulpkracht instappen in een 
voor hun nieuw werkveld.

Het is nu een hectische tijd. Iemand zei eens, dat hij was 
geboren in het midden van de geschiedenis, want, zei 
hij, als je alle veranderingen die er geweest zijn op een 
rechte lijn zou zetten, dan zou je zien dat de helft van 
die veranderingen in de laatste eeuw vallen. Als het zo 
is, komt dat ongetwijfeld door de snelheid waarmee de 
moderne technieken zelf zich vernieuwen. Veel mensen 
voelen zich daardoor bedreigd; het zorgt voor onzeker-
heid. Anderen zien daarin juist kansen. 

Zijn er nu bijvoorbeeld niet mogelijkheden genoeg om 
van baan te veranderen, of promotie te maken, doordat 
de vraag naar arbeid groter is dan het aanbod? Is het 
vandaag de dag ook niet zo, dat je door de vooruitgang 
in de techniek, niet lang in dezelfde baan kúnt blijven, 
eenvoudigweg omdat die baan zelf verandert? Ook voor 
wie een eigen bedrijf heeft, geldt dat hij/zij voortdurend 
aan het vernieuwen is. Was het lange tijd nog zo, dat je 
na een opleiding aan het werk ging en trouw bleef aan 
hetzelfde beroep; nu is het om alle veranderingen bij te 
houden noodzakelijk ‘een leven lang te leren’. Wie de 
schooldeur achter zich dacht dicht te doen met het idee: 
“Zo, dat hebben we gehad”, ziet zich er nu voor geplaatst, 
van de ene opleiding naar de andere te gaan en steeds 
weer in de schoolbanken te gaan zitten. 

Ik kom terug bij Jan ter Haar. Wat ik nu hoop, is dat ieder-
een, ook wie al een ‘meester’ positie heeft bereikt, toch 
ook weer op één of andere manier en met veel plezier 
‘leerling’ kan zijn’.

Peter Bakker
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Interview Vroon van Beek

Toen ik voor dit interview een af-
spraak met haar wilde maken, kon 
dat niet op dinsdagmorgen; dan 
had ze pianoles. Vroon van Beek 
ten voeten uit: een bezige bij, maar 
alles op haar eigen tijd. De meesten 
zullen haar kennen als de beheers-
ter van het dorpshuis in De Koog. 

Dat is ooit, ruim 35 jaar geleden, heel 
klein begonnen in de kelder van Piet 
de Wit. De toenmalige beheerders 
stopten en zo is ze erin gerold. Nu is 
ze bestuurslid van de stichting en re-
gelt alle afspraken en activiteiten, die 
in het in 1995 verbouwde dorpshuis 
plaats vinden. Alles op haar eigen 
tijd. Wat is dat zoal?  “Nou, behalve 
het dorpshuis, pianospelen, lezen, 
schilderen, de kleinkinderen en puz-
zelen. Dat puzzelen heeft me een 
keer het leven gered. We hadden 
destijds een kolenkachel. 
’s Avonds puzzelde ik vaak met mijn 
moeder. We zouden eigenlijk naar 
bed, maar het ging net lekker. Toen 
ik opstond viel ik om en mijn moeder 
heeft me naar de voordeur getrok-
ken in de frisse lucht. Koolmonixide 
ruik je echt niet. In dat puzzelen ben 

ik echt een fanaat. De mooiste puz-
zels vind ik die van 1000 stukjes van 
Jan van Haasteren, liefst maak ik elke 
dag een nieuwe ”. 

Veronica van Beek-Flokstra geboren 
28-10-1954 aan de Keesomlaan in 
Den Burg. Moeder was Jo Keijzer – 
Vroon vult aan: van de meelmuus – 
en Vroon was de middelste van drie 
meisjes. “Er was in die tijd niet veel 
geld, maar als kind had je daar geen 
erg in. Het was thuis altijd gezellig, 
er werden spelletjes gedaan en mijn 
opa en oma deden daar graag aan 
mee. Of we gingen met alle buurt-
kinderen spelen in het park. Het ge-
zin was Rooms Katholiek en de kerk 
was heel belangrijk. Twee keer in 
de week, op dinsdag en op donder-
dag, gingen de meisjes ’s morgens 
vroeg naar de schoolmis. Dan moest 
je nuchter zijn om de communie te 
mogen ontvangen, na de mis renden 
we naar huis om een boterham te 
eten en daarna naar school. Gelukkig 
woonden we dicht bij de kerk en 
dicht bij de school. Dat was uiteraard 
de Jozefschool. Het was vanzelfspre-
kend ook lid te zijn van de Katholieke 

jeugdbeweging: van de Kabouters en 
de Gidsen. Met trots vertelt Vroon 
daarover dat zij trommelaar was in 
de Gidsenband, waarmee ze jaar-
lijks de eerste prijs wonnen op het 
concours in Medenblik en waarmee 
ze ook eens naar een concours in 
Duitsland zijn gereisd. Groot succes! 

Na de lagere school kon ze naar de 
HBS, maar tijdens het derde jaar 
stapte ze over naar de ULO. De eer-
ste dag daar, in de winter van 1969 
zou de klas waarin ze terecht kwam 
gaan staken voor ijsvrij. Uiteindelijk 
bleven er van de stakers maar twee 
over, waarvan Vroon er één was. 
Dat leverde haar meteen een flinke 
reprimande op van het hoofd van de 
school dhr. De Winter. Die overstap is 
haar trouwens zwaar tegen gevallen 
en uiteindelijk is ze daar bij het eind-
examen op 0,1 punt gezakt. Haar 
schooltijd heeft ze via de MAVO af 
moeten maken met weer een ander 
vakkenpakket en dus ook weer ande-
re leerstof.

Verder leren wilde Vroon toen niet 
meer en ze ging werken in de super-
markt van Joop van der Meer in De 
Koog. Dat beviel zo goed, dat ze er 
15 jaar is gebleven. Ze werd in die 
tijd verliefd op Jan. Dat wil zeggen 
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op, zoals ze dat zelf noemt, op Jan 
1. Die werkte en leerde aan de over-
kant. Bij de gedachte van Texel af 
te moeten kreeg Vroon het Spaans 
benauwd Ze wilde voor geen prijs 
van Texel af en had voor zichzelf al 
uitgemaakt, dat ze zelfs niet meer 
terug wilde naar Den Burg. In de 
supermarkt werkte ook een ande-
re Jan, een aardige vent en langza-
merhand verschoof de liefde van de 
één naar de andere Jan. Voor haar 
omgeving wel eens lastig als ze het 
over Jan had; welke Jan bedoelde 
ze nou? Met Jan 2, Jan van Beek ,is 
ze inmiddels 44 jaar getrouwd. Ze 
zijn naar volle tevredenheid in De 
Koog gaan wonen en samen heb-
ben ze twee kinderen, een zoon en 
een dochter en vijf kleinkinderen. 
Het was voor dit interview even 
schuiven, want bij haar zoon, die 
in Oostenrijk woont, was weer een 
kleinkind geboren en de auto stond 
klaar voor het vertrek daarheen.

Uiteindelijk wilde Vroon graag zelf 
een winkel en samen met Jan en 
haar zwager Cees is ze daarin ge-
slaagd. Ze startten een winkeltje met 
sieraden in De Koog. De start ging 
eigenlijk heel gemakkelijk; het pand 
kon worden gehuurd en de hele han-
del kon in consignatie (dan betaal je 

de leverancier achteraf alleen wat 
je verkocht hebt) worden geleverd. 
Maar al snel bleek dit toch voor hun 
niet de juiste formule te zijn. Het 
assortiment werd ingekrompen en 
voortaan zelf ingekocht. Het rende-
ment steeg daarmee zodanig dat ze 
het aandurfden in de Weverstraat 
Den Burg een tweede winkel te be-
ginnen. Dat werd ‘De Oorzaak’. In 
2002 zijn de winkels gesplitst: Cees 
Den Burg en Jan en Vroon De Koog.

1 januari 2021 zijn ze in De Koog ge-
stopt en genieten nu van hun pensi-
oen. In haar jonge jaren heeft ze op 
de muziekschool nog les gehad van 
Jan Visser. In het tweede jaar daar 
wilde ze graag pianospelen, maar 
je moest eerst op blokfluit les. Dat 
wilde ze niet en ze is toen gelijk ge-
stopt. 5 Jaar geleden is ze toch weer 
opnieuw begonnen. 

Ze heeft nu pianoles van Roxi Jasper 
en heeft via Koopplein een digita-
le piano gekocht. Af en toe speelt 
ze ook op een ukelele - dat lijkt op 
een klein gitaartje - ze leert zichzelf 
erop te spelen door van YouTube de 
kunst af te kijken. Verder heeft ze 
met Jan samen veel reizen gemaakt, 
waarvan die naar Costa Rica wel de 
mooiste was. Maar de contacten 

met hun kleinkinderen zijn in Vroon 
haar belevingswereld telkens weer 
hoogtepunten.  Natuurlijk zijn er 
ook moeilijke perioden geweest: de 
hersenvliesontsteking, die haar jon-
gere zus Marga kreeg op haar 18e, 
hakte er bij Vroon stevig in. Marga 
is hierdoor blijvend invalide.  Vroon 
helpt haar waar ze kan en is ook haar 
bewindvoerder. Het verlies van haar 
moeder, waarmee ze altijd een hele 
sterke band heeft gehad, noemt ze 
een dieptepunt in haar leven. 

Van zichzelf zegt ze, dat ze impulsief 
is, niet bang voor verrassingen, posi-
tief dan wel negatief, en dat ze snel 
kan schakelen. Dat is zoals ze in het 
leven staat. Alles bij elkaar geteld 
stelt ze aan het eind van het gesprek 
vast: “Ik ben een gelukkig mens”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NEELTJE?

Oppòsse
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Opiene stinge Annegriet en  
Sjors foor onze deur. Se hodde 
gnap ònbeld en we geloofde onze 
óge niet.

“Jissus, riep Aaf, jeutje kreutje 
meike, bei je ’t echt? Is Terskelling 
overstroomd of zoksewòt? Neeltje 
kom gauw d’r es kieke wò ‘k hier 
bee de deur fonde heeuw! En 
komme jullie d’r maar gauw in”.
De mòn fòn Annegriet wòs ok an 
komme lópe. Neeltje kwam hòn-
dedrógend uut de keuke lópe en 
glom fòn oor tot oor bee ’t sien fòn 
heur jeugd vriendin die trouwde 
en doe naar Terskelling ferhuusde. 
Se vlooge mekaar om de nek en 
zoende dòt ’t klapte. Oh lieve skòt 
fòn me, riep se, hòd je niet effen 
belle kenne, dòn hodde wee wòt 
lekkers maakt”.
“Nou meid, dòt hoeft hillegaar 
niet wònt wee benne bee de 
bakker laans weest. We waren  
hillegaar ferskeft doe we sage 
wòt ‘r òllegaar oltereerd is òn 
de Skilderweg. De leste keer dòt 
wee hier wòzze hòd Piet Star 
sien viswinkel net vernuwd. Wee 
kwamme doe net op tiêd for de 
opening. Deer wòs ook ’t vissers-
koor die ‘n aubade brocht. De 
mònne songe zó prachtig dòt bee 
Piet Star de trane over sien wan-
ge rôlde”.
“Tjisses. zó lang leje?”
“Ja, en nou is er ook ‘n  winkel 
met bróód en gebak en ‘n terròs-
sie buute weer je ’n lekker bakkie 
doên ken. Niet te gelove, wòt gaat 
de tiêt toch hòrd”. En deer heeu-
we wee wòt lekkers haald.

Aaf wòs intusse òl bezig in de keu-
ke met koffie make. Ze most er 
wel effe beebluuve, wont ze most 
’t koffiewater nag opskenke. Een 
koffieautomaat wòs òn de deur 
fòn Neeltje ferbee gaan. Onder ’t 
mom fòn: “Ik mekeer nag niks òn 
me hònde” maakte se nag immer 
koffie op de menier die se went 
wòs fòn kiends of òn.

De gòste ware niet leegskeeps 
langs komme. Ze hòdde ’n zak 
met ronde hòrde besse meeno-
me. De beroemde Krenberries, sei 
Annegriet. Die groeie olliên bee 
ons en deer is puur zo’n hòndel in. 
Je ken ‘t zo gek niet bedenke of ze 
make–n–t  hiermee. 
Lemmenade, sjem en zoks en in 
de resteròns wordt ’t puur vaak 
toepòst deur òlle koks. Maar je 
find ’t ok in pille foor ouwe leu; die 
kenne d’r beter fon piese. Séép en 
smeerseltjes foor op je hònde en je 
gezicht, ’t is òlleegaar te kóòp!”

De koffie wòs klaar en ’t wier maar 
wòt ’n gezellig middag. D’r wiere 
ferhale ophaald, zo òs fòn de mei-
erblis en ’t luilakke. En ellek ferhaal 
begon  met 
 “Weet je nag fòn …………….!?”
“Weet je nag fòn dommenne 
Dullefer met luilak? Doe hòdde 
we ’n licht sterrek touwtje over de 
stréét spònne naar ’t raam. Jonges 
hodde in òlle vróógte dòt touw 
òn ’t glas plakt en met moertje d’r 
òn. We zòtte òllemaal oppe diek. 
Rukkies geve òn ’t touw, maar za-
chies, wònt ’t raam mocht niet te 
barste.
Iniêne vliêgt de foordeur ope en 
dommenee komt na bute vliege. 
De goeie mòn hòd gien geluk. 
Dòt wàs in de tiêd dòt òn de voet 

fòn de diek olles wòt opskoónd 
wòs. Wel stake de wortels van de 
iepe hier en deer bove de grond. 
Je voelt ’t, denk ik, òl ankomme. 
Dommenee bluuft hake achter ‘n  
wortel en duukt gestrekt fooruut in 
de blubber. 
Wat hodde wee ’n skik.
Dommenee droop òf op ien pe-
toffel!

Op Terskelling wòs òlles goed gaan. 
Goeie bure, veul vriende, same gin-
ge ze op een dônsgroep en reisde 
ook naar het butelònd om deer te 
dònse. Net òs hier gebeurde  bee 
de Tesselse club.
Annegriet en Sjors hòdde hier ’n 
huussie huurd en hoefde d’r eige 
niet te  haaste om nag ‘n bóót te 
moete hale.
Het was dòn ok ôl laat doe ze weer 
ginge.

Met rooie wankies fòn de wijn 
stinge de meide  in de keuken òf te 
wòsse.  Als fan ouds wier d’r lied-
jes songe die se nog op skool leerd 
hòdde. Sommige zelfs twiestem-
mig. En wòt hòdde se d’r ’n berreg 
leerd!
Se songe fòn: 
Krokus, waarom zijn uw kleuren zo 
van louter goud?
Zonnestaaltjes zijn het die ik daar 
verborgen houdt.
Maar ook van:
Gij Leeuwrik en gij nachtegaal
Wat zingt gij heel verscheiden
Toch hou ik van u beiden, en hoor 
graag naar uw zoete taal, wan-
neer ik dwaal, door bos en veld 
en heide.
En naar uw juichen en geklag, 
mocht ik wel luisteren, nacht en 
dag!”

Neeltje

Dòs lang leeje!
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Met grote letters stond in de 
Texelse Courant van 23 septem-
ber. En net daarvoor was dit ook 
onderwerp van gesprek in de 
raadsvergadering.

Texelaars met een laag inkomen kun-
nen momenteel eenmalig € 800.- of 
€ 900.- van de gemeente ontvangen 
om de energierekening te betalen. 
Die € 800.- is voor eenpersoons-
huishoudens, € 900.- voor meerper-
soonshuishoudens. Een welkome 
aanvulling op uw inkomen bij de te-
genwoordige energieprijzen!

Toch hebben veel Texelaars deze 
energietoeslag nog niet aange-
vraagd. Wellicht is het ook voor u 
zinvol om eens even de bankre-
kening te bekijken en op te tellen 
wat er iedere maand aan inkomen 
binnenkomt. Dat inkomen kan zijn: 
loon, uitkering van UWV, aow, pen-
sioen, winst uit onderneming, ali-
mentatie en misschien nog overige 
inkomsten.
Zorgtoeslag, huurtoeslag, kinder-
opvangtoeslag hoeft u niet mee te 
tellen. Ook de inkomsten van eigen-
dommen in Box 3 (bv rente, divi-
dend, huur van een woning) tellen 
niet mee.

Hoe hoog mag uw inkomen zijn 
voor de energietoeslag?
Voor een alleenstaande (zonder 
AOW) ligt de grens op € 1.310.- en bij 
een meerpersoonshuishouden (zon-
der AOW) op € 1.871,50.
Krijgt u AOW? Dan zijn de grenzen 
respectievelijk € 1.456.- en € 1.971.-

Hoe en waar kunt u de energietoe-
slag aanvragen?
Het gemakkelijkst is om het formu-
lier op de computer in te vullen. Daar 
moeten dan nog wel bijlagen toege-
voegd worden. 

U kunt het aanvraagformulier ook 
(laten) printen. Als u naar het ge-
meentehuis belt, wordt het formu-
lier opgestuurd (telefoonnummer 
140222). De gevraagde bijlagen kunt 
u kopiëren.

Bent u zelf niet zo handig met de 
computer? Vraag dan hulp van één 
van uw kinderen, uw buurman of 
buurvrouw, of aan Texels Welzijn.
Heeft u een boekhouder of 
helpt iemand u met uw aangifte 
Inkomstenbelasting? Dan wil die u 
ook vast wel helpen, uiteraard wel 
tegen een vergoeding.

Carla Bakker

Op 15 december 2022 wordt voor 
de leden van de vereniging een 
kerstdiner gegeven in hotel van der 
Valk, Pelikaanweg 18 De Koog.

Helaas ontkomen wij ook niet aan 
de prijsstijgingen, zodat we iedere 
deelnemer om een eigen bijdrage 
van 15 euro moeten vragen.

Voor dat geld, en wat wij als ver-
eniging bijleggen, mag u een goed  
verzorgd diner verwachten. De 
hoeveelheid beschikbare kaarten is  
beperkt.

De kaartverkoop is op 5 december 
a.s. in de Buureton, Beatrixlaan  
Den Burg van 9.00u tot 12.00u.

Guusje Witte is telefonisch  
bereikbaar voor vragen. 
Tel.nr. 06-44818097

Laat geen energietoeslag liggen

Kerstdiner Seniorenvereniging Texel 2022



23

In voornoemde kerk staat een sarcofaag die in 1970 is 
opgegraven bij de Maartenskerk en wel aan de buiten-
kant van de tufstenen koormuur.

Het woord sarcofaag is een combinatie van de Griekse 
woorden sarx, wat vlees betekent, en phagoon, wat eten 
betekent. Letterlijk is een sarcofaag dus een vleesetend 
object. Het kalkzandsteen van de sarcofaag met het lijk-
vocht, gaf als resultaat zoutzuur, waarin het lijk oploste. 
Het bijzondere aan dit type sarcofaag is dat deze sarcofaag 
ten noorden van Utrecht nooit is gevonden, behalve dan 
in Oosterend.

Datering van dit bijzondere object stamt uit de twee-
de helft van de 7de of 8de eeuw. Wie werden in een 
sarcofaag gelegd? Zoals bij vele zaken het geval is, 
mensen van hoge geboorte, hoge kerkelijke leiders en 
kooplieden.
De sarcofaag komt waarschijnlijk uit de omgeving van 
Verdun.
Hoe hij in Oosterend is gekomen weet men niet.
Overigens is sacrofaag de algemene benaming voor een 
stenen doodskist. Al in 2000 v. Chr. was er al sprake van.
In het Romeinse rijk was een sarcofaag niet gebruike-
lijk. Mensen werden niet begraven, maar gecremeerd 
en bijgezet in urnen.
Dat stuitte de christenen bijzonder tegen de borst, want 
zij geloofden in een lichamelijke opstanding van de do-
den, gewaarborgd door de verrijzenis van Christus. Het 
verbranden van lichamen was dus uit den boze.
Wie in de sarcofaag in Oosterend is begraven is onbe-
kend. 
Aan het hoofdeind is van boven naar beneden een 
inscriptie aangebracht waarop staat: “Bavo me fecit” 
(Bavo heeft mij gemaakt).

Henk Snijders

Training Reanimatie en AED op 13 januari 2023

Sarcofaag in de Maartenskerk in Oosterend

Weet jij wat je moet doen als je ie-
mand in elkaar ziet zakken?

Het begint altijd met slachtofferbena-
dering. Je probeert hulp te verlenen.
Wanneer het slachtoffer niet rea-
geert, laat je 112 bellen. 
Hierna controleer je meteen de 
ademhaling. Als die ook afwezig is, 
start je met reanimeren.
Je hebt altijd de ondersteuning van 
de meldkamercentralist en ook de 
AED vertelt je wat je moet doen.
Het is dan wel handig als je de han-
delingen al weet en kunt toepassen. 
Jong of oud, reanimeren kun je leren.

Inhoud training:
• Je leert reanimeren
• Gebruik AED
•  Hoe handel je bij een bewusteloos 

slachtoffer dat wel ademt?
•  Hoe handel je bij iemand met een 

bedreigde ademhaling?
•  Afsluiting met officieel ERC/NRR 

certificaat

Het bestuur van Seniorenvereniging 
Texel organiseert samen met Ellie 
Barends van Barends Eerste Hulp 
Onderwijs deze training op 13 janu-
ari 2023 in de Buureton. Omdat het 
bestuur deze training erg belangrijk 
en nuttig vindt, betaalt de vereniging 
een flink deel van de kosten.

Voor leden èn niet-leden.
•  Kosten: leden € 25.- niet-leden € 35.- 
•  De betaling graag vooraf op NL81 

RABO 0307 8937 66 o.v.v. reanimatie
•  De training duur 2,5 uur. De zaal is 

open om 09.00 uur.
•  Voor koffie en thee wordt gezorgd.
•  Aanmelden: voor 20 december bij 

Guusje Witte, tel. 06-44818097.

Trainer Ellie Barends is al ruim 25 
jaar betrokken bij EHBO en LOTUS, 
en nu alweer 15 jaar werkzaam als 
zelfstandig instructeur. 
Naast docent EHBO en evenemen-
tenhulpverlening is ze ook docent bij 
het opleiden van nieuwe instructeurs.



2424

Bernhardlaan 200,  318000, 
www.opelrentenaar.nl

RENTENAAR
ERKEND OPEL REPARATEUR

Waalderstraat 18 - Den Burg

Heemskerckstraat 5 - Oudeschild

Telefoon 0222 - 31 22 10

www.smakelijkenmeer.nl

De Jan Plezierrit van 2022
‘Daar komt ie’, klinkt ’t uit de groep. We vallen stil, 
luisteren. Wij horen niets. Of toch wel…, in de verte, ja 
hoor, het gekletter van paardenhoeven. Els heeft het 
goed gehoord. Even later komt de Jan Plezier, door de 
bocht, voor de Jumbo langs, richting bushalte aan de 
Nikadel, waar wij staan te wachten. 

Sjaak en Lisa vóór de wagen, zou Pieter ons later ver-
tellen, hun voetafdruk zo groot als pannenkoeken. Dus 
geen centje pijn bij de wildroosters, die we in de natuur-
gebieden zouden passeren. 

Zodra we geïnstalleerd zijn, zet Pieter de wagen in be-
weging. We zitten op schapenvachten, lekker dicht te-
gen elkaar aan. De Koog glijdt aan ons voorbij. Ik kijk 
rond, wie zijn onze medepassagiers? Bekenden, onbe-
kenden. Of, die heeft een bekend gezicht, maar waar 
ken ik die ook weer van? 

In De Nederlanden geeft Pieter de leidsels over aan zijn 
medekoetsier, en begint zijn verhaal. En ook al stond er 
een beste wind, Pieter was luid en duidelijk te verstaan. 
Mijn man Ton, die slecht hoort, had er geen enkele 
moeite mee. Dus hoefde niet steeds te vragen: ‘Wat 
zegt ie nou eigenlijk?’ 

’t Landschap, o zo bekend, verveelt nooit. De 
Nederlanden, met in de zomer de paarse hei. De Muy, 
die jaren terug is afgeplagd. Ton, mijn man, maakte lucht-
foto’s, vanuit zijn modelzweefvliegtuig. Hij heeft het hele 
project met het maken van foto’s bijgehouden. Ik vraag 
mij af, hoe zou dat gebied zich ontwikkeld hebben? 

En dan de Slufter. In onze verkeringstijd zwommen we, 
in het noordelijke deel. Waar je een heel meer had. 
Ton groeide op in de polder. De Slufter was voor hem 
speelterrein. Bootje varen door de geul. Later, met het 
uitgaan, op de brommer vanuit De Koog, over ’t strand, 
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KLUS EN TIMMERBEDRIJF
Ap den Braven

Vliegwiel 10 | 1792 CS | Oudeschild - Texel | Telefoon: 06 - 2537 1055

Kikkertstraat 9, 
1795 AA, De Cocksdorp
0222 316 441
info@eethuusvanhetwad.nl

Bij vertoon van 
de ledenpas een gratis 
lekkernij bij de koffie

eethuusvanhetwad.nl

Dorpentocht RPV. Texel
Ieder jaar probeert het bestuur van de Reuma 
Patiënten Vereniging Texel een dorpentocht te or-
ganiseren voor hun leden met aanhang en/of be-
geleiding. 

Een aantal dorpen hebben we al bezocht en dit jaar 
was de Cocksdorp aan de beurt. Onder de bezielende 
leiding van Joke v.d Sluis (voorzitter) togen we naar 
het huisje in de dierentuin van de Krim.

Daar werden we ontvangen met o.a koffie/thee en 
Hoornder ring. Joke had voor ons een verrassing in 
petto. Nadat we groepjes van 2 hadden gemaakt kre-
gen we een papier met daarop 20 quiz vragen.
Alle vragen gingen over of hadden betrekking op 
Texel.
Het was nog niet eenvoudig en het wedstrijdelement 
zat er al snel in. Dat was achteraf helemaal niet nodig 
want voor alle koppels was een leuk prijsje.
Daarna gingen we naar ijsboerderij Labora aan de 
Hollandse weg. We werden hartelijk ontvangen door 
boer Piet en, onder het genot van een heerlijk ijsje, 
nam hij ons mee de stal in. Hij vertelde van alles over 
het boerenbedrijf en had alle tijd om onze vragen te 
beantwoorden. We keken onze ogen uit naar o.a. het 
automatische voedersysteem.

Al met al weer een gezellige en informatieve dag.
Nu maar weer afwachten welke dorp er de volgende 
keer aan bod komt.

Nel Witte

door de Slufter, naar huis. Er was geen draad die de dui-
nen afsloot. Je ging er dwars doorheen. 

We hebben er veel gewandeld met onze zoons en met 
de honden, heerlijk uitwaaien. En dat deed ’t deze mid-
dag ook. Als ik even wegzakte in mijn herinneringen, dan 
schudden de paarden met de wagen, en kwam ik weer 
terug, in de omgeving om mij heen.

De koffie/theestop zetten ons, in beweging. Nu konden 
wij de benen strekken. En worden de paarden Sjaak en 
Lisa bewonderd. Wat zijn ’t toch imposante dieren. Eén 
en al kracht, maar toch zo gracieus. Ze maken zich niet 
druk, en stappen dagelijks, door de tijd van mijn herin-
neringen. 
Boven, op de duintop, proeven we ’t Pleziertje, een li-
keurtje van rum en sinaasappel. Het volume in de wagen 
wordt effe luider. Een beetje giechelig. Maar naarmate 
we ’t eindpunt naderen, wordt het stiller, ieder in zijn of 
haar gedachten. Of moe van de wind. Want vannacht, 
lekker onder de wol, zullen we slapen als roosjes. Verhip 
denk ik nog, weer benne in de Slufter, de Tesselse skéépe 
bleve?

Bedankt Guusje van de Seniorenvereniging, voor de or-
ganisatie. En bedankt team van de Jan Plezier, voor de 
fijne rit.

Irene Zegers, foto’s Ton Zegers
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Maricoweg 3 • 1791 MD Den Burg • (0222) 31 55 88

 AANKOOP   VERKOOP   TAXATIES

VOOR EEN GOED ADVIES
Tel. 313 888    info@janduin.nl

Overdag werken?
’s Avonds vrij?

Wij zijn per direct op zoek 
naar een goede kok!

Voor meer informatie 
bel of mail ons!

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

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

Van buffet tot barbecue 
en van een compleet 
diner tot heerlijke luxe 
hapjes!

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

Wij houden uw auto in topconditie.

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

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

De CocksdorpDe Cocksdorp
www.langeben.nlwww.langeben.nl /langebentexel/langebentexel

Lange Ben
IJS PATAT VIS

DE NOTARIS 
OP TEXEL

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

Advies, notariële akten en meer!
Voor particulier en ondernemer

www.notariskantoortexel.nl
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Even voorstellen…

Graag stel ik mijzelf even voor. Mijn naam is Sanny 
Grisnigt-Zegel. Ik ben der ien van Willem Zegel en 
Annelies Zegel- Boom en heb een broer genaamd 
Barry.

Ik ben getrouwd met Rick Grisnigt, samen hebben wij 
drie zoons: Bob, Ids en Randy. Thuis, in Oudeschild, lo-
pen nog twee Berner Sennen honden rond: Barend en 

Kobus. Het is een gezellig huishouden. Daarnaast ben ik 
als enthousiaste moeder te vinden op- en naast het voet-
balveld, om mijn kinderen aan te moedigen. 

Sinds 1 oktober behoor ik tot het team van Texels Welzijn 
en ben ik de opvolger van Betsie Verhoeven, die dit jaar 
met pensioen gaat. De eerste maand als dorpswerker 
van de dorpen Oudeschild, Den Burg en Oosterend zit-
ten er al bijna op en ik kan zeggen: ik heb het reuze naar 
m’n zin!

De afgelopen jaren ben ik werkzaam geweest in de hulp-
verlening. Tijdens mijn werk heb ik met diverse doel-
groepen gewerkt, van jong tot oud. Door mijn jarenlange 
ervaring denk ik de opgedane kennis in te kunnen zetten 
bij het werk als dorpswerker. 

Graag ontmoet ik u bij één van de dorpsinlopen in 
Oosterend of Oudeschild of bij Texels Welzijn zelf. Kom 
gezellig langs bij de inloop, uiteraard als er vragen zijn op 
het gebied van welzijn, maar ook om gezellig even bij te 
praten met andere inwoners.

Als dorpswerker bezoeken wij de mensen thuis als daar 
behoefte aan is. Wij denken mee, gaan samen met men-
sen op zoek naar oplossingen dichtbij en op maat. Soms 
wordt er samengewerkt met andere instanties, maar al-
tijd in overleg met de persoon die een vraag stelt. 

Ik wil mijn bewondering uitspreken naar alle vrijwilli-
gers, die zich op wat voor wijze dan ook inzetten voor de 
Texelse samenleving. Het is waardevol om elkaar te hel-
pen. Ik wist wel dat veel mensen vrijwilligers werk doen, 
maar dat er zoveel mensen actief zijn, maakt dat ik vind 
dat we op een heel mooi eiland wonen.

Hopelijk tot ziens.

Sanny Grisnigt-Zegel - Texels Welzijn

Luistertelefoon Texel
Voel jij je wel eens eenzaam, of zit 
je ergens mee en weet je niet zo 
goed aan wie je het kunt of wilt 
vertellen? Misschien heb je be-
hoefte om hier met iemand over te 
praten. 

Luisterlijn Texel biedt een luiste-
rend oor. Voor alle Texelaars, jong 

en oud. Alles wat je zegt is vertrou-
welijk en wordt met zorgvuldigheid 
behandeld. 

Het telefoongesprek is kosteloos, 
behalve de gebruikelijke telefoon-
kosten en is een initiatief van www.
zicht.in. Probeer het eens, misschien 
lucht het op. 

Luisterlijn Texel is bereikbaar op 
06-172 736 21.
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Seniorenreis 2023
Als de omstandigheden het toelaten, gaan we in 2023 
weer een week op reis. Er is een aantrekkelijk- en in-
teressant pakket samengesteld door BTR reizen. We 
gaan naar Köningslutter am Elm. 

Een prachtig Domstadtje 
in het natuurpark Elm-
Lappwald in de Harz 
(Duitsland). We lo-
geren in Hotelpark 
Köningshof. Bij 
mooi weer kun-
nen we genieten 
op het terras met 
uitzicht op het na-
tuurpark. Ook is er 
een verwarmd binnen 
zwembad met sauna en 
een fitnessruimte waarvan 
we gratis gebruik kunnen maken.

De kamers zijn ruim en gezellig ingericht met een zitje, 
tv, telefoon, badkamer met douche, toilet, wastafel en 
föhn. Er is een lift in het hotel en gratis WIFI.
We vertrekken zondag 4 juni 2023 met de boot van 8 uur 
voor een 8-daagse reis en zijn derhalve de 11de juni weer 
terug. We rijden naar Bad Zwischenahn voor een mid-
dagpauze en gaan dan via Hannover en Braunschweig 
naar onze bestemming

Er staan verschillende uitstapjes gepland: De historische 
Altstadt Wolfenbüttel. Een stadje met veel bezienswaar-
digheden. Een tour door het Harzgebergte met Braunlage 
en Goslar. Een tour naar de Lünenburgerheide, de markt 
in Githorn en een bezoek aan het Molenmuseum. Ook 
de Domstadt Köningslutter is de moeite waard om te 
bezoeken.
De interessantste excursie is een dag arrangement naar 
Berlijn. We maken met een Nederlandse gids een rond-
toer door de stad. Zo ziet u de Kuhrfürstendamm met de 
Gedächtniskirche, de Potsdammer Platz en Checkpoint 
Charlie.
Tussen de middag is er een lunch. Daarna vervolgen we 
de stadstour door Berlijn langs de vele bezienswaardig-
heden als; de Brandenburger Tor, de beroemde straat 
Unter den Linden, het Staatsoperagebouw, de Berlijnse 
Dom, en het Rode Raadhuis. Tijdens de rit wordt er ge-
stopt om foto’s te kunnen maken.

Deze reis kost bij minimale deelname van 40 deelne-
mers €795,00 p.p. Toeslag voor een 1 persoonskamer is 
€70,00.
Als er meer personen meegaan wordt de reis iets goed-
koper.

Hiervoor krijgen we:
Hotelverzorging op basis van halfpension
Gratis gebruik van zwembad, fitnessruimte en WIFI
Een kegel- of bowlingavond
Dagtocht arrangement Berlijn met gids, koffie met gebak 
en een lunch 
Entree Molenmuseum 
Entree Kristalfabriek
Toeristenbelasting
Afscheidsdiner.

Waar op de kaart van Duitsland ligt Köningslutter am 

Als u net als wij ook enthousiast bent over deze reis dan 
kunt u zich aanmelden bij:
Guusje Witte- Glasbergen,
Telefoon: 06 44 81 80 97.

De reiscommissie
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Een reisje naar Texel
In de Wegwijzer voor Texel, een gratis huis aan huis 
verspreid blad, uitgave november 1928, staat een ver-
slag van een reisje van Den Helder naar Texel.

Op den steiger aan de buitenhaven is het gezellig druk. 
De ‘Marsdiep’ onze Texelsche boot, ligt klaar voor ver-
trek. Aan boord staan 5 auto’s, welke mede gaan en naar 
schatting 300 passagiers.
De bel voor vertrek is reeds gegaan, ’t zonnetje schijnt 
lekker en de zee ligt kalm voor ons. Bij het verlaten van 
de haven, staan de kanonnen van fort ‘fort Harssens’ ons 
na te kijken met hun grimmigen mond.

Even verder ligt een gezonken kruiser en manoeuvreeren 
er verschillende marineschepen. Achter ons schip, vlie-
gen de meeuwen en azen naar visschen, welke door de 
beweging van de schroef opgeworpen worden. ’t Is een 
mengeling van bedrijvigheid.
’t Zeewindje doet onze longen goed, en verruimd ade-
men we, dat we uit de stad vandaan zijn, met haar trams 
en auto’s. Hier komen we eerst tot rust. Kijken we over 
het water, dan zien we bruinvisschen vroolijk boven het 
water uitschieten.
Nu we het Horntje naderen, gaan er verschillende vlieg-
tuigen uit het water op, cirkelen lustig in het rond, het 
blauwe luchtruim in.

Iets verder zien we ‘Onrust’ wit tegen de zee steken en 
ten oosten hiervan het vliegkamp ‘De Mok’. Reeds enkele 
daken van boerderijen, uit den Prins Hendrikpolder ko-
men boven den dijk uit.
Nu zijn we aan de oostkant van Texel gekomen. Hier zijn 
verschillende visschers aan het garnalen visschen, welke 

direct aan boord gekookt worden.
Aan den anderen kant daagt Wieringen aan den horizon 
op en kunnen we duidelijk het kerkje van den Oever zien.

Steeds komen we dichter aan de haven van Oudeschild. 
Het dorpje steekt vriendelijk boven de dijk uit en noodigt 
U, hier eens een kijkje te komen nemen.
Dit zullen we maar uitstellen tot onze terugreis. Nog een 
klein stukje en wij draaien om de boei de haven in. De 
twee pieren steken scherp af tegen het water. Dit doet 
ons denken aan een paar armen, welke ons op willen 
vangen. De kapitein weet de boot er dan ook prachtig in 
te draaien en veilig aan de kant te leggen.

Op den steiger staan vele menschen te wachten op fa-
milie en kennissen, welke meekomen. Zoodra is de loop-
plank uit, of de menschen loopen naar de geriefelijke 
autobussen welke naar den Burg gaan.

Hierna volgt in het blad een uitgebreid verslag van de 
tocht over het eiland. Het verhaal eindigt als volgt:
Zoo zijn we aan het eind van onze reis gekomen. We had-
den ons voorgesteld dat Texel een klein eiland was en erg 
kaal, maar we hebben ons vergist, want zelden hebben 
we een stuk grond gezien zoo rijk aan natuurschoon als 
dit.
Wat de bevolking betreft, de menschen zijn zeer gast-
vrij op Texel. We zullen hopen dat Texel mag groeien 
en bloeien en dat het vreemdelingenverkeer steeds toe 
blijft nemen, zooals de laatste jaren.
‘Texel wil en kan vooruit’ dit is onze leus.

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

www.dereuzeaardbei.nl
Schorrenweg 32a  Oostererend

7 dagen per week geopend van 9.00 - 21.00 uur

van Kralingen
tandprotheticus

Voor uw kunstgebit en 
klikgebit met zorg, 

kennis en aandacht voor 
uw persoonlijke wensen 

aangemeten door uw specialist 

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

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

Op vertoon van uw ledenpas ontvangt u

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

Xsensible, Item M6, Sockwell en Superfeet

www.mantjestore.nl

Waalderstraat 6
1791 EC Den Burg

www.bosmaslapen.nl
info@bosmaslapen.nl

Tel 712 464 

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

Gerookte, gebakken en verse vis

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

Café-restaurant

‘De Slufter’
Hét adres voor een heerlijk kopje koffie 

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

www.caferestaurantdeslufter.nl

Weverstraat 55, tel. 312692

HEEMSKERCKSTRAAT 50 OUDESCHILD | WWW.RAB.NL

KLASSIEKE 

KEUKEN

DESA

Nu slechts

4795.00
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Recept: stoofpotjes, stoofpotjes en 
nog eens stoofpotjes

Pompoen

Er zijn zoveel manieren om een 
lekker stoofpotje te bereiden; het 
is maar net waar je van houdt. 
Voor een lamsstoofpotje mag je 
mij wakker maken en een wild-
stoofpotje is ook niet verkeerd. 

Voor een lekker stoofpotje moet je 
wel even de tijd nemen, maar dan is 
het resultaat er ook naar. Hoe groter 
de hoeveelheid, des te langer heb je 
er plezier van. Een portie voor in de 
diepvries is ook erg makkelijk.
De keuze van het vlees is bepalend 
voor de bereidingstijd.
Varkenswangetjes zijn eerder gaar 
dan lamsvlees en lamsvlees is weer 
sneller klaar dan rund- of wildvlees. 
Ook de ingrediënten die erbij ko-
men zijn afhankelijk van je vlees-
keuze. Dit geldt ook voor de kruiden 
en de specerijen. Er zijn hele mooie 
kruidenmixen voor stoofpotjes te 
koop maar zelf samenstellen kan 
natuurlijk ook.

Ik heb nu de keuze gemaakt voor 
een runderstoofpotje 

•  Snij 600 gram ribrunderlappen 
in grove stukken en bestrooi ze 
met peper en zout.

 -  Voeg 3 el appelstroop en 2 el 
grove mosterd toe, meng dit 
goed door elkaar en laat het 
intrekken.

•  Snipper een grote ui en bak dit 
met een flinke klont boter aan.

•  Vlees erbij doen met een aan-
tal laurierblaadjes, even lekker 
doorbakken.

•  Voeg dan ¼ liter bouillon toe 
(van een tablet).

•  Aan de kook brengen en dan 
héél zachtjes laten sudderen, zo 
van blup…….. blup.

•  Na ongeveer twee uur voeg je 
een ruime hoeveelheid groen-
ten toe, bijv. 300 gram win-
terwortel in plakjes gesneden. 
Bonen, vers of uit een blikje zo’n 
250 gram of zoete aardappel in 
blokjes en champignons in vie-
ren kan ook. Net wat je lekker 
vindt. Hoe meer groenten des 
te vollediger is de maaltijd. Nog 
even laten sudderen totdat de 
groenten beetgaar zijn.

•  Afproeven en misschien nog 
wat peper en zout erbij. Is het 
te zoet, dan nog wat citroensap 
of azijn erbij.

Lekker met meergranenrijst of 
aardappelpuree. Gewoon doen 
wat je lekker vindt.

Eet smakelijk,

José Huisman

Als we oud zijn, gaan we wonen
In een oud en rustig huis
Aan de IJssel in Terwolde
Aan de Vecht in Nieuwersluis
Met ’n hond en drie, vier katten
Vogelhuisje in de tuin
Jij een glaasje rode bessen
Ik een flesje oud bruin
Eindelijk heb ik dan alles
Alles wat ik hebben wou
Een kalebas voor het raam
Een pompoen voor de deur
En jou

Als we oud zijn gaan we wandelen
Ieder met een eigen stok
Of we rapen verse eitjes
Uit ons eigen kippenhok
We gaan kijken naar de veulens
En de kalfjes op het land
En we zwaaien naar de buren
En de jongens van de krant
Ik heb honderd kanten kleedjes
Duizend foto’s op de schouw
Een kalebas voor het raam
Een pompoen voor de deur
En jou

Maar er komt niks van terecht
Want de onrust zal niet wijken
Mooie, kale koninkrijken
Zijn voor ons niet weggelegd
Wie te lang heeft rond geraasd
Die raakt nooit meer ingedut
Vijfenzestig jaren haast
Krijgt een mens niet afgeschud

Als we oud zijn gaan we wonen
In Cadzand of Overloon
Jij een fax en ik een modem
Allebei een telefoon
Elke morgen driftig bezig
Elke avond in de weer
Want we willen het wel rustig
Maar we kunnen het niet meer
Maar we blijven er van dromen
Van een geitje en een touw
Een kalebas voor het raam
Een pompoen voor de deur
En – au!

Maar lieveling, wat ben je aan ’t doen
Nou val ik weer een keer over 
die rotpompoen!
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Inburgeren en feesten 

Half in de jaren zestig bestond er nog geen inburge-
ringscursus voor de nieuwe bewoners van Texel.

Aanpassen en niet te veel opvallen was het credo. Bij dat 
aanpassen hoorde ook dat je erbij was wanneer er iets te 
vieren of te feesten viel. 

Eén van die feesten was natuurlijk Ouwe Sunderklaas. ’s 
Middags voor de kinderen – en dan ook echt álle kinde-
ren! Op ’t Horntje werkten moeders al dagen daarvóór 
aan plan en uitvoering. In de avond gingen we verder met 
de volwassenen. Wat doen we? Hoe gaan we? De eerste 
keer voelde het voor ons of we in een andere, onwerkelij-
ke wereld waren beland. De Herenstraat leek nog smaller, 
donkerder. We kenden nog zo weinig mensen en nu was 
er niemand meer herkenbaar. Opeens ging als een lopend 
vuurtje rond, dat die en die met een wapen rondliep en 
van plan was, om de vent die er met zijn vrouw vandoor 
was, kapot te schieten. Het kwam niet tot bloedvergieten 
en geen speuler had zijn avond laten verpesten. Maar of 
wij het nou zo’n geweldig feest vonden… 

Dat veranderde trouwens snel. Ouwe Sunderklaas bleek 
fantastisch! Een paar jaar later was er een ander die 
dreiging voelde en dat was burgemeester Sprenger. De 
plannen om vuilstort van de Rode zee naar ‘t Horntje te 
verhuizen, was in een vergevorderd stadium. De onrust 
daarover was groot omdat men – terecht, zo is gebleken 
– grote problemen voor de toekomst voorzag. In donke-
re kleding en echte gasmaskers leken we meer op een 

groep milieuactivisten dan op speulers. De burgervader 
zelf liep rond als een getergd dier. Wat was de bedoeling? 
Waar kwamen die maskers vandaan? Rond twaalf uur, 
na de prijsuitreiking en het verwijderen van de grimmen, 
verdween de onrust en kon het nafeesten beginnen. 

Bier kon je overal krijgen, en op een aantal plekken 
was levende muziek. Bij hotel Op Diek kon je om halve 
kippetjes. Had je meer trek in een broodje kroket, dan 
ging je naar Happy Days. Je liep van de ene plek naar 
de andere. Wilde je lekker smartlappen zingen, dan 
was Loodsmanswelvaren de aangewezen plek. In Het 
Kompas speelde een goed bandje, maar het was er klein 
en dus gauw vol. Dat heen en weer geloop maakte het 
extra leuk. Als je dan eindelijk naar huis ging, had je het 
gevoel écht gefeest te hebben. 

En dan was er natuurlijk toneelvereniging De Vrienden-
kring. We hielden van toneel, dus logisch dat we er heen 
gingen. Belangrijk was wel dat je op tijd aanwezig was. 
De kans dat je dan bij grote kachel kwam te zitten, was 
dan minder groot. Zat je daar wel, dan werd het een 
avond zweten. Een andere optie was bij de ramen en dan 
zat je te kleumen. 
Hoewel we vaker toneelavonden hadden meegemaakt, 
was dit toch anders. Dat kwam vooral door het publiek. 
Vanuit de zaal werd soms luid op het spel gereageerd. 
Vooral de oude heren Beumkes en Pool waren daar sterk 
in. ‘Let op, die deugt niet’ of ‘je moet kijken wat er achter 
je gebeurt!’ Van nog verder achteruit de zaal klonk dan 
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héél hard de stem van de vrouw van Kasse: ‘Je moet je 
stilhouden, Bumkes.’ Naast me zat een stevig gebouwde 
man. Stoere bruine kop, iemand die weet wat hard wer-
ken is. Op het moment dat verdriet op het toneel hoogtij 
vierde, klonk er opeens een vrij luid gesnif en gesnotter 
naast me. Ik dacht nog: ‘zal die man verkouden worden?’ 
Maar toen het licht aanging, zag ik een gezicht nat van 
tranen. En, na zijn neus flink te hebben gesnoten, sprak 
hij de legendarische woorden: ‘Het benne prachtige 
stukke, maar je moet er teuge kenne.’ 

Na de verloting, toen ook al een stuk op zich, was het bal 
na. Er werden zitjes gecreëerd, drankjes ingeslagen en 
de band begon te spelen. Het duurde niet lang voor de 
eerste paren op de vloer verschenen en al snel volgden 
de andere. Wanneer bij de oudjes de mannen de eerste 
glaasjes hadden leegdronken en de dames het citroentje 
met suiker op hadden, waagden ook zij het. Prachtig om 
te zien hoe oud zich weer jong ging voelen en iedereen 
daarvan meegenoot. Met de polonaise werd de avond 
afgesloten en richting huis gaande, waren we er heilig 
van overtuigd dat er helemaal niks mis was met de cul-
tuur in ons dorp. 

Koninginnedag, nergens werd het mooier gevierd dan 
bij ons ‘an de Hoore’. Negen uur, muziek van de toren. 
Daarna de allegorische optocht van de kinderen met ons 
onvolprezen DEK voorop. Het geheel werd afgesloten 
met koffie en zelfgemaakte cake en koek. 
De ochtenden waren feestelijk, maar het echte feest, 
waar iedereen naar uitkeek was het jutten. Bij school 
vertrokken de platte wagens, vol kinderen en volwasse-
nen, getrokken door trekkers of paarden naar het strand. 
Al dagen van tevoren was gekeken hoeveel hout er lag en 
waar. Ging je om de noord of richting de Hors. Hoe was 
het tij? Hoog of laag? Hoe was de wind? Al deze factoren 
speelden een belangrijke rol. Vondsten van pallets wa-
ren extra welkom bij de jeugd. Met dik touw 50 werden 
ze als een soort slee aan de wagens vastgebonden. Niks 
was mooier als je daar dan opzat. Over het strand, door 
de branding. Hoe gekker je de bestuurder van de trek-
ker kreeg, hoe mooier. Wanneer de buit met wagens en 

trekkers op het slag stonden, werd het feest in strandpa-
viljoen Paal 9 voortgezet met bier, patat en ijs. Alles kri-
oelde door elkaar, groot en klein en iedereen had extra 
plezier, want ze wisten dat met een paar uur ál dat hout 
in de fik zou gaan! 
Koningin Juliana was niet de enige jarige op 30 april. En 
als je in gradatie kon spreken van belangrijke jarigen, dan 
stond ome Piet Vlaming – de uitbater van Paal 9 - toch 
een treetje hoger. Van alle vrouwen nam ie een dikke 
zoen in ontvangst. Zijn traktatie bestond uit een oranje-
bitter voor de volwassenen en een ijsje voor de kinderen. 

We woonden nog niet zo heel lang op Texel. Het Paal 9 
van toen - van nog vóór het oude Paal 9 van nu - stond 
ongeveer aan het eind van wat nu de grote parkeerplaats 
is. Het was een voorjaar met veel stormen en ook op 
Koninginnedag ging het stevig tekeer. Voor de allerklein-
sten en oudsten was het niet te doen, maar de rest liet 
zich de wet niet voorschrijven door slecht weer. Het ware 
jutterbloed ging zelfs harder stromen. 
Echt heel zwaar werd het, toen bij terugkeer de volge-
laden wagens het door wind en golven steil afgeslagen 
duin op moesten. Het leek uren te duren voor alles bo-
ven was. Binnen in het kleine paviljoen was het stampvol, 
een natte en dampende mensenmassa. Af en toe gingen 
er een paar naar buiten om te kijken hoe ver de vorderin-
gen waren. Het was bijna niet te doen, de allergrootste 
zware trekker moest de kleintjes helpen; samenwerken 
was de enige optie. 

Eindelijk was het dan zo ver: alles stond op het slag en 
dat moest worden gevierd. Bij toeval zat ik aan de bar 
tussen de mannen die de klus hadden geklaard. Met re-
gelmaat werden de kleine glaasjes gevuld om de koude 
lijven op te warmen. ‘Neem jij er ook maar één meid. Je 
lust het toch wel?’ Ik was weinig gewend en zeker dat 
spul uit die kleine glaasjes niet. Maar om steeds te wei-
geren, leek me niet aardig tegenover die harde werkers. 
Met een rood en uitzonderlijk blij hoofd aanvaardde 
ik de thuisreis naar ’t Horntje. Toen er bij het afscheid 
door iedereen ‘Tot vanavond!’ werd geroepen, riepen 
de mannen naar mij: ‘Jou zien we niet meer!’ Ja, ja dat 
hadden ze gedacht. Warme kleren en een enorm bord 
erwtensoep deden wonderen. Met een helder hoofd 
arriveerde ik bij de blis waar al lekker de fik in zat. M’n 
hoofd werd opnieuw rood en blij toen iedereen luid riep: 
‘Daar heb je d’r toch!’ Yes, m’n integratie leek te gaan 
slagen en dat zonder cursus. En eigenlijk kon het ook niet 
anders als je weet dat m’n omoe haar moeder nog an De 
Hoore geboren was. 

Nel Rommets
Ingeleverd voor de verhalenmiddag 2018  

van het Texelfonds
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Wijziging openingstijden de Deel

2023: lagere energierekening door prijsplafond

Vanaf 6 oktober is De Deel op don-
derdag toegankelijk, van 10 tot 
14 uur. Dit naast de al bestaande 
openingstijd op dinsdag van 12 
– 16 uur. De Deel is een open ont-
moetingsplek voor mensen met 
geheugenproblemen of niet-aan-
geboren-hersenletsel (NAH) en 
hun naasten. De Deel is een vrijwil-
ligersproject en een initiatief van 
Texels Welzijn. 

De Deel is sinds oktober 2021 open 
en is een laagdrempelig aanbod voor 
mensen die twijfels hebben over 
hun geheugen en mensen met NAH 
en hun direct betrokkenen. Iedereen 
kan zonder vooraf aanmelden langs-
komen binnen de openingstijden. 
Voor een kop koffie, een lunch, voor 
informatie, of om mee te doen aan 
een activiteit. Deelnemers ervaren 
De Deel als een ‘warm bad’, een fijne 
plek voor en door de deelnemers. 
Suggesties en inbreng van bezoe-
kers worden op prijs gesteld, daar 
wordt altijd ruimte voor gemaakt. 
Eens in de zes weken staat een ui-
tje op het programma, bijv. naar de 
Eilandgalerij/schoolmuseum in Zuid-
Eierland, Museum Waelstee, de 

Marel en binnenkort naar Kaap Skil. 
De Deel is vrij en kosteloos toeganke-
lijk, zonder indicatie of diagnose en 
is gevestigd in Kinderboerderij Texel, 
Paelwerck 9 in Den Burg. Alléén voor 
de lunch wordt een kleine bijdrage 
gevraagd. 

Voor vragen kunt u terecht bij: 
• Liesbeth Rijk, tel. 06 22811573
•  Simone Ouwehand, 
 tel. 06 30810495
• Texels Welzijn, tel. 0222 312696
 
Meer informatie vindt u op: 
www.texelswelzijn.nl/de-deel/

Vanaf 1 januari 2023 geldt een 
prijsplafond op energie voor alle 
huishoudens en andere kleinver-
bruikers. 

Het energie prijsplafond gaat gelden 
over heel 2023.

Stroom: bij stroomverbruik tot  
2.900 kWh per jaar is het tarief  
€ 0,40 per kWh.
Gas: bij gasverbruik tot 1.200 m3 per 
jaar is het tarief € 1,45 per m3.

Voor het verbruik boven deze limie-
ten, betaal je de marktprijs, ofwel 
het reguliere tarief zoals opgenomen 
in je energiecontract.

Vaste korting in november en  
december
Om huishoudens begin deze winter 

al te helpen, ontvangen huishou-
dens en andere kleinverbruikers in 
november en december een vaste 
korting van € 190,00 per maand op 
de energierekening. Deze compen-
satie wordt verrekend via je ener-
gieleverancier.

Kleinverbruikers
Het prijsplafond zal gelden voor alle 
kleinverbruikers. Naast huishou-
dens gaat het om zzp’ers, winkels, 
verenigingen, kleine maatschappe-
lijke organisaties en een deel van 
het kleine mkb.

Bron: rijksoverheid.nl en 
energievergelijk.nl
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De Blauwe Reiger
“Tjeminee gaat dat ding nu al af? Volgens mij is het 
nog veel te vroeg.”
Slaapdronken en nog wat na-mompelend kijk ik op de 
klokradio hoe laat of hoe vroeg het is. “Half zeven, dus 
toch op tijd.”

Eigenlijk raar, denk ik: een klokradio die ‘afloopt’ terwijl 
hij pas begint. Een wekker loopt af, na een kleine minuut 
is hij werkelijk afgelopen, maar een klokradio, of hoe dat 
ding genoemd moet worden, is aan het aangaan, opgaan, 
oplopen, aanlopen. Om daar ‘s morgens al een probleem 
van te maken, wat zal de rest van de dag dan wel niet 
brengen. (‘wel niet’ of ‘wel’ brengen, weer zoiets.) 

Ik had het idee dat ik bijna niet geslapen had. De vorige 
avond was reuze gezellig verlopen terwijl de drank rijke-
lijk aan Bacchus werd geofferd. Te rijkelijk. Mijn hoofd 
bonkt en mijn ledematen wegen als lood en ik heb een 
smaak in mijn mond alsof er een varken in heeft gejongd. 
Wat kan je dan een hekel aan jezelf hebben. Straks, na 
het douchen en een bescheiden ontbijt maar eerst een 
stukje fietsen. Daar knap ik meestal al van op. 

Heerlijke frisse lucht, alleen bij de riool zuivering is het 
even de adem inhouden.
Het fietspad loopt langs een brede sloot. Vroeger stonk 
het er geweldig, maar sinds een verbetering aan de zui-
veringsinstallatie is het enorm verbeterd. Door het hel-
dere water kun je de viezige bodem zien maar er schijnt 
nu zelfs wel weer vis in de sloot te zwemmen. 

Plots duikt er een visdiefje in het water en haalt, voor de 
verbaasde ogen van een blauwe reiger, een visje boven 
water. “Kl,,,z..!” roept de reiger nog, maar het vogeltje is 
al weg.

“Zeg kun je niet beter op je woorden letten?” vraag ik 
geërgerd, “voorbijgangers krijgen zo een mooie indruk 
van jou.” 
“Bemoei je met je eigen zaken”, reageert de reiger ver-
ontwaardigd. “Ik sta hier al uren en net als mijn ontbijt 
langs komt zwemmen is er een kaper op de kust. Mag ik 
dan tenminste mijn ongenoegen uiten?” 

Ondertussen was ik afgestapt om een hartig woordje met 
de reiger te wisselen. De fiets gaat op de standaard en ik 
loop een stukje terug naar de plaats waar de vogel zit. Daar 
wil ik aan de slootkant gaan zitten, maar door de dauw is 
het gras glad geworden en ’s morgens zijn de spieren nog 
wat stram, om over de reflexen maar te zwijgen.
Trouwens als je nagaat wat er zoal moet gebeuren voor-
dat een bericht van je ogen naar je hoofd is. Dat je hoofd 
het moet verwerken en het bericht naar je ledematen 
door moet sturen. Het zijn maar fracties van seconden, 

maar die kunnen beslissend zijn voor een daaropvolgen-
de gebeurtenis. Zo ook hier. 
Want het gras is niet alleen glad maar ook kort. Te kort 
om enig houvast te bieden. Mijn been glijdt uit en in een 
poging om niet in het water te vallen verplaats ik mijn 
gewicht op mijn andere been In de hoop dat die meer 
greep op de slootkant krijgt. Intussen is m’n zwaartepunt 
voorbij mijn voeten gekomen die nu wel steun hebben 
gevonden. Ik raak uit mijn evenwicht en het water komt 
omhoog, of ik naar beneden. 

Terwijl mijn voeten blijven steken in de slootkant (die 
blijven mooi droog, denk ik nog), is de rest niet meer te 
redden. Ik plons horizontaal in de sloot. Ik klets door het 
water tot mijn gezicht de bodem raakt. De ogen hou ik 
stijf gesloten want overal voel ik bagger en prut en ik sla 
met mijn armen wild in het rond om overeind te komen.
Eindelijk lukt het me om op de knieën te komen. Mijn 
voeten zijn ook nat realiseer ik me nu.
Na wat prut van mijn gezicht te hebben geveegd doe ik 
mijn ogen open. en….
Ik zie dat ik uit bed ben gevallen. Midden in de inhoud 
van mijn maag die ik schijnbaar afgelopen nacht had om-
gekeerd.

Co Koomen

(Dit verhaal is in 1980 gepubliceerd in de toenmalige 
R.S.G. schoolkrant ’t Sëeggie.) 
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Carla Bakker

cebakkertexel@gmail.com
0222 - 314900

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

inkomstenbelasting
mail of bel

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

Bij inlevering van
deze advertentie 
15% korting

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

Parkstraat 3, Den Burg
0222 312 246

firma@oosterhofwonen.nl, 
www.osterhofwonen.nl

Inzenden van kopij voor de volgende Leef-Tijd graag 
voor woensdag woensdag 28 december 2022 naar 
leeftijd.texelswelzijn@seniorenverenigingtexel.nl

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.
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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 2022-5 ontvingen we weer veel goede inzendingen. Na het wegstrepen van de 
opgegeven woorden bleef ‘wat zijn we blij met de skool’ als oplossing over. 

Kees Vlaming aan de Sommeltjesweg in De Waal is de winnaar van de cadeaubon van CIV Texel.

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 koeiensoorten ook dubbel  
gebruikt. Na het wegstrepen van alle woorden houdt u nog 11 letters over waarmee u een woord kunt vormen.
Deze oplossing mailt u voor dinsdag 27 december 2022 naar welzijn@texelswelzijn.nl of u stuurt hem per post 
naar: Texels Welzijn, Beatrixlaan 43, 1791 GA Den Burg.

Doe uw best, want we hebben weer een leuke prijs: een cadeaubon t.w.v. € 30,00 van Smakelijk & Meer aan de 
Waalderstraat in Den Burg.

Heel veel succes!

WADPOLDERTJES – WADDENGEBIED – WADJE – WADDENBOERTJE – WADVOGELTJE  
 WADSCHIPPERS WADLOOPSTER - WADDINXVEEN – WADPIEREN – WADDENEILAND – WADJANKJE  
WADDENZEE – WADFLORA – WADJANG – WADDEN – WADJES – WADI – WADEND – WAD - WADIS

S E J T R E D L O P D A W

W R E W D N E D A W N N A

A R E Z A W A D W A A E D

D E J P N D A A D D L E D

D T k W P E J D E J I V E

E S N A A I D A I E E X N

N P A D E D H D N S N N B

G O J I N G J C A G E I O

E O D E D O E E S W D D E

B L A N E D D A W D D D R

I D W A D F L O R A A A T

E A N E R E I P D A W W J

D W A D V O G E L T J E E
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TEXELS WELZIJN BIEDT INWONERS OP TEXEL: 

• DORPSWERK: 
leder dorp op Texel kent zijn eigen dorpswerker als een eerste 
aanspreekpunt bij alle vragen, wensen of ideeën op het gebied 
van welzijn, leefbaarheid en maatschappelijke ondersteuning. 
• MAATSCHAPPELIJK WERK: 
Ondersteunt mensen, jong en oud, als psychosociale problemen 
het dagelijks leven belemmeren. Vaak hebben deze problemen 
te maken met relaties, werk, opvoeding, financiën. 
• VRIJWILLIGERSWERK: 
Bent u vrijwilliger of op zoek naar vrijwilligerswerk? Dan kunt u 
rekenen op goede informatie, begeleiding, scholing en onder-
steuning. Het verbinden van vraag en aanbod is maatwerk. 
• MANTELZORGINFORMATIE EN ONDERSTEUNING: 
Mantelzorgers kunnen rekenen op ondersteuning bij hun zorg- 
taken en regelzaken, op informatie en advies, cursussen en  
activiteiten 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 acti-
viteiten zoals cursussen, sport en spel, muziek en dans, speciale 
projecten, gezamenlijke maaltijden.

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.

Natuurlijk bent u ook van harte welkom bij het wekelijks inloop-
spreekuur van de dorpswerker in uw dorp:
Eierlandsche Huis dinsdag  10.30 tot 11.30 uur
De Waldhoorn dinsdag 10.00 tot 11.00 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

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

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 detail- 
handelszaken (Zie pag. 37) 

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

• SENIORENVERENIGING TEXEL STREEFT NAAR: 
   Het scheppen van voorwaarden ter verbetering van de  
sociale binding binnen de leeftijdsgroep. 

  Het geven van onderricht en het scheppen van voorwaarden 
voor educatie en ontwikkeling van de leden. 
  Het bieden van participatiemogelijkheden en lokale belan-
genbehartiging op Texel.
  Het vertegenwoordigen van de leden in verschillende klank-
bord- en adviesgroepen. 

• JAARCONTRIBUTIE € 30,00. Inwonende gezinsleden € 25,00 
• WEBSITE: www.seniorenverenigingtexel.nl 
• CONTACTADRES info@seniorenverenigingtexel.nl

Leef-Tijd wordt u gratis aangeboden

SENIORENVERENIGING 
TEXEL



4040

Wij kunnen niet zonder u!
Onze stichting krijgt geen subsidie en is 
afhankelijk van schenkingen, erfenissen 

en legaten. Uw gift aan de stichting is 

vrijgesteld van schenk- en erfbelasting 

en komt geheel ten goede aan onze 

projecten.

Wilt u ons steunen? 

Wij gaan graag met u in gesprek. 

Kijk voor meer informatie op onze 

website of bel met Steven Bakker 

(voorzitter), 06 52834617.

Fonds op naam

Wilt u meer doen en echt een bijdrage 

leveren? Met uw eigen fonds op naam 

kunt u iets goeds nalaten aan de Texelse 

samenleving en bepaalt u zelf het doel.  

Wij helpen en adviseren u hierbij graag.

Aanvraag doen
Wilt u een fi nanciële bijdrage aanvragen voor een maatschappelijk Texels project? 
Download het aanvraagformulier op onze website www.sameneentexel.nl

Stichting Samen één Texel

@ info@sameneentexel.nl

I  www.sameneentexel.nl

B  NL10 RABO 0362 537 569

Samen één Texel
ondersteunt projecten die bijdragen aan een vitale samenleving op Texel.

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

Projecten die wij ondersteunden:

• Zorgappartementen Gasthuisstraat

• Tafeltje Dekje

•  Busrondritten voor bewoners van 

het Verpleeghuis

• Hospice Texel

• Verbouwing van de Gollards

•  Texelgezinnen

• Kinderboerderij

• Voedselbank Texel

• Novalishoeve/Tante Jans
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