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Colofon

De Weelder is een uitgave van de Vereniging Dorpscommissie De Waal
De Weelder wordt huis aan huis verspreid in het postcodegebied van De Waal.
Oplage: 300 exemplaren 

Drukwerk: 53 Graden Noord, Texel

De Weelder verschijnt 3x per jaar (15 april, 15 augustus, 15 december).
Kopij uiterlijk op 15 maart, 15 juli, 15 november toesturen aan: 
deweelder@hotmail.com

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden stukken te corrigeren en/of in 
te korten.

Redactie
Olga Faber - tekstredactie
Anita Krijt - tekstredactie en agenda
Bert van der Iest - beeldredactie, vormgeving en advertenties
Martine Blommert - verspreiding

Cover: Margaret Elzinga

Illustraties: René Pop, Marc Plomp, Samantha Kooger en anderen

Dorpscommissie: 
Contact: dcdewaal@outlook.com
André Kooger, voorzitter – tel: 06-10359164
Lida Wels, secretaris – tel: 0222-314600
Corrie de Jager, penningmeester – tel: 0222-310576
Annerie Kiltz, lid – tel: 06-12812598
Guus Lange, lid – tel: 06-20365536
Henk Broekman, lid – tel: 06-53239846

Bankrekening Vereniging Dorpscommissie De Waal:
NL 50 RABO 0172436249

Website De Waal: www.dewaaltexel.nl 
Joke Brom en Ton Domhof - website beheer
Contact: info@dewaaltexel.nl  
Check de website voor de meest recente informatie over De Waal.
Via www.dewaaltexel.nl kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief.

Beheerder Dorpshuis:
Contact: dorpshuisdewielewaal@gmail.com
Simone en Marco Schippers - tel Simone 06-10754873
In het Dorpshuis is ruimte te huur voor verenigingen, 
vergaderingen en andere bijeenkomsten. Informatie over 
tarieven en dergelijke bij de beheerder.

Servicebalie Gemeente Texel:
Contact: 14 0222 of gemeente@texel.nl
Voor meldingen betreffende de openbare ruimte.
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De vang 33a 
1792 CV Oudeschild
06 57 33 38 44
info@raamhuis.nl

 

Gerookte, Gebakken en Verse Vis 

 
Heemskerckstraat 15, Oudeschild   tel 312441 

 



Hallo Waalders,

Begin van het voorjaar en fijn dat vanwege de verruiming in 
de beperkende maatregels weer wat mogelijk is!

Dus zo liep ik op 27 maart een etappe, of eigenlijk een 8e 
deel, van de 60 van Texel. Het was heerlijk weer en een 
schitterend loopje van Hotel Prins Henrik, via  Oost en 
Oosterend naar Dijkmanshuizen. Aansluitend deden we 
met ons team een lekker biertje in de zon op het terras bij 
de Stayokay. Tjonge, wat fijn om zo lekker te lopen en wat 
een mooi evenement. 
De euforie duurde maar even want ’s avonds thuis begon 
ik vrolijk te hoesten. De test op de aansluitende maandag-
ochtend meldt: Positief, in quarantaine dus. 

Nog even een terugblik op de afgelopen maanden: 
Ouwe Sunder, kerstavond in de kerk en de Nieuwjaars-
receptie konden natuurlijk niet doorgaan. Gelukkig werd ons dorp toch nog verrast 
door één speuler, die het Waalder Kunstwerk door een kritische Weelder bril bekeek, 
geweldig. Hopelijk kunnen we dit jaar weer meer speulers verwachten.

Omdat de nieuwjaarsreceptie niet door kon gaan, wilden we als dorpscommissie een 
aardigheidje doen, dat werd een tegoedbon voor oliebollen of appelflappen, af te 
halen bij de oliebollenkraam voor de Albert Heijn. Dit was zeker een succes, 134 te-
goedbonnen zijn ingeleverd en het leuke er aan is dat het een sociaal staartje heeft, 
want een deel van de opbrengt gaat naar een goed doel.

Vooruitkijkend komt er een algemene ledenvergadering op 14 april, we hopen jullie 
daar te zien (alleen de Weelder komt na die tijd uit), Meierblis met daarvoor een BBQ 
bij het Dorpshuis. Eindelijk weer eens een Meierblis, wel op het land van Marco 
Vlaming alleen op een ander stuk land dan de vorige keer….
Helaas ben ik zelf dan weer eens varen, maar maak er een mooi ‘vreugdevuur” van! 

Verder hebben jullie waarschijnlijk wel gezien dat er borden bij gekomen zijn in De 
Waal. Dit valt niet bij iedereen in de smaak, maar het is een standaard parkeerbord 
voor in de bebouwde kom. Dus zeg maar, het is al een wat kleiner formaat. Het is niet 
aars en de gemeente wil dat de nu wel toegankelijke parkeerplaats aan het Groene 
Weggetje ook vindbaar is voor mensen die hier niet bekend zijn. Zo hebben we het 
parkeerprobleem in de drukke periode ook weer opgelost.

Tja, en dan nog een nieuwe foto van mij bij dit stukje. De vorige foto van mij met 
burgemeestershoed en -ketting wat een geintje was van de Sinterklaas ruim een jaar 
geleden. Ik voelde me daarbij wel wat ongemakkelijk, op de voorgrond treden is niet 
mijn talent. Nu een foto waarbij ik meer in mijn element ben, op ons bootje. Want als 
ik niet in De Waal ben, dan ben ik vast varen.

Op naar een mooie zomer en geniet van ons dorp!

André Kooger
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Agenda
We hebben weer een agenda!

Wekelijkse activiteiten

• Woensdagochtend 9.45 – 10.30 uur Sociaal Vitaal (in beweging blijven voor
 senioren)
• Woensdagochtend vanaf 10.00 uur inloop Dorpshuis voor koffie en een praatje,
  breien en biljarten. Tevens spreekuur Texels Welzijn
• Vrijdagmiddag vanaf 14.00 uur jeu de boules spelen op de baan achter 
 Rebecca

April

17  Paaseieren zoeken
30 Oud papier
30 Vertelvoorstelling ‘Onze Moeders’ om 11.00 in De Wielewaal
30 BBQ bij het Dorpshuis, vanaf 16.00 uur
30 Meierblis

Mei

17 Voorjaarsconcert Amici Cantus, om 20.15 uur
26-29 Waalder-weekend, kamperen
28 Oud Papier

Juni

25 Oud papier

Juli

2   SomPop Texel, vanaf 12.00 uur 
30 Oud papier

Augustus

27 Vertelfestival Verhalen in de Wind
27 Oud papier

Gezocht!
Welke Waalder wil de taken van Martine overnemen om ervoor te zorgen dat 
De Weelder 3 keer per jaar wordt bezorgd? 

Alles zelf wegbrengen is niet nodig, het gaat om de volgende 
werkzaamheden: De Weelders ophalen bij de drukker, verdelen 
van de Weelders over de vrijwilligers/bezorgers, zelf nog wat 
Weelders rondbrengen en het adressenbestand bijhouden. 

Lijkt het je leuk om een bijdrage te leveren aan ons dorp(sblad), 
neem dan contact op met Martine Blommert: 
mblommert@gmail.com of 06 57944126.

De redactie
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Bericht uit het Dorpshuis
Na een goede start en op het punt te staan om met 
extra activiteiten in het Dorpshuis te gaan beginnen, 
moesten we dicht door corona. Dat was erg jammer. 
Gelukkig hebben we een boel kunnen verplaatsen 
naar de middag en zo ging het toch nog een beetje 
door. 

Hoe fijn is het dat we inmiddels weer helemaal open 
zijn en dat de maatregelen weg zijn. Hoewel corona 
nog niet weg is, mogen we wel weer ‘vrij’ bewegen. 

Op 12 maart hebben we de halve marathon van De Waal gehad en deze werd goed 
bezocht door de lopers zelf. Publiek daarentegen viel wat tegen, maar de sfeer was 
goed en het was buiten prima loopweer. Alles is goed verlopen en de organisatie was 
tevreden. 

Na de halve marathon hadden we een feestje van Richard Eelman. Hij was een paar 
dagen daarvoor 50 jaar geworden. Ook dit was zeer geslaagd en bovenal heel gezel-
lig! 

Na dit drukke weekend stonden de verkiezingen op het programma. De stemhokjes 
werden opgezet in het voorste gedeelte van de bar. Een gezellige en prettige ruimte 
om in te stemmen aldus de stemmers en begeleiders van het stembureau. Joke Brom 
zat in de tweede zitting achter de desk en deed dit met de grootste deskundigheid 
(net als de rest trouwens), maar leuk om te zien dat ze zo haar rol vervulde en ik haar 
mocht voorzien van een hapje en een drankje ;-) Voor zover ik het begreep hadden 
we een goede opkomst in De Waal. Landelijk was de opkomst teleurstellend, maar 
niet in ons kleine dorp. Fijn dat iedereen zijn stem laat horen. 

En dan nu op naar de Meierblis met daarvoor een heerlijke BBQ, hopelijk met mooi 
weer op 30 april, zodat we buiten kunnen zitten en anders maken we er binnen een 
feestje van! We hebben er zin! 

Groet,  Marco en Simone Schipper

Activiteiten in het Dorpshuis
Maandagmiddag :  House of Dance, dansschool
Maandagavond :  ‘t Amateurtje toneel (tijdens repetitieperiode)
Dinsdagavond :  Zangkoor Amici, Klaverjas, Biljart, Oud-leerlingen toneel 
        (tijdens repetitieperiode)
Woensdagochtend :  Fysiotherapie: gym van 9.45 uur tot 10.30
              Koffie-inloop voor iedereen van 10.00 uur tot 12.00
       Texel Welzijn (Barbara Pieterse) van 10.30 uur tot 11.30 
Woensdagmiddag :  House of Dance; dansschool
Woensdagavond :  Interdans; volksdansen
Donderdagmiddag :  House of Dance, dansschool
Donderdagavond :  Herenbiljart, Oud-leerlingen en/of ‘t Amateurtje Toneel 
      (tijdens de repetitieperiode)
Vrijdagmiddag :  House of Dance; dansschool
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Bericht van de redactie
Het is voorjaar! Tijdens het schrijven van dit stukje staan de narcissen en blauwe 
druifjes vrolijk te bloeien aan de kant van de weg en de lammetjes springen weer in 
de wei. Wat een levendigheid, het voorjaar brengt ook verandering met zich mee.

Martine heeft laten weten te willen stoppen met de distributie van De Weelder, zodat 
zij zich kan wijden aan andere bezigheden die haar aandacht vragen. Dankjewel 
Martine, voor alle jaren trouwe dienst, wij weten dat het een kunst is om alle 
Weelders binnen een korte tijd op de juiste bestemmingen te krijgen! De redactie is 
dus naarstig op zoek naar iemand die haar kan opvolgen.

Na jaren een vaste schrijver te zijn in De Weelder heeft Bert Kooiman besloten niet 
meer voor De Weelder te schrijven. Al enige tijd schrijft hij wekelijks stukjes op een 
blog, ook over De Waal. Nu nog onder een pseudoniem voor een beperkt publiek en 
wellicht later voor een wat breder publiek. Voor De Weelder is het een gemis dat hij 
zijn schrijftalent nu op een andere manier inzet, bij deze willen we Bert hartelijke 
danken voor zijn vermakelijke verhalen de afgelopen jaren!

Deze keer zult u de vogelrubriek van Cor Smit moeten missen, hij is nét begonnen 
met zijn telrondes door het dorp. De volgende keer zal er zeker weer een vogelverhaal 
in De Weelder te vinden zijn. 

En dan een feestelijk bericht: onze vaste dichteres Fiet van Beek is Texels’ eiland-
dichter geworden. Zij volgt eilanddichter Roop op. Natuurlijk hopen wij wel dat zij nog 
voldoende inspiratie over zal hebben om ook zo af en toe (naast Alfred Valstar) een 
gedicht voor De Weelder te schrijven. 

En om in de feeststemming te blijven: het ziet er naar uit dat een aantal evenemen-
ten, die wij zo node hebben moeten missen de afgelopen jaren, dit voorjaar wél door 
zullen gaan. Kijk maar in onze agenda: Paaseieren zoeken, de Meierblis en 
bijbehorende BBQ, een concert van Amici Cantus én het Waalder Weekend, het kan 
niet op!

Allemaal een vrolijk voorjaar gewenst, 

De redactie 
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De DorpsWaaltijd
Twee jaren geleden heeft het Texelfonds een soort wedstrijd 
uitgeschreven voor alle dorpen in het kader van een nieuw 
initiatief ‘Verrijk je buurt’. 

Een groepje enthousiastelingen uit De Waal heeft de wedstrijd 
toen ‘gewonnen’ met het idee een maaltijd voor de inwoners te 
organiseren, gekoppeld aan een pruimentaart-bakevenement. 

Door corona is dit hele plan op een laag pitje komen te staan, 
maar inmiddels zijn de startblokken weer opgepoetst en begint 
de organisatie vorm te krijgen. Het groepje van destijds is iets uitgedund, maar ook 
weer uitgebreid, en bestaat nu uit: Ingrid Walpoott, Lida Wels, Albert Postma en 
Simone en Marco Schipper. 

Het wordt een bijzondere, gezellige, interessante en veelzijdige maaltijd, waaraan alle 
deelnemers hun steentje zullen bijdragen (hopelijk) door een lekker gerecht te ma-
ken. Details volgen…..

Noteer alvast de datum: zaterdag 3 september. De maaltijd zal rond 17.00 uur 
beginnen. Daaraan voorafgaand kan iedereen tussen 12.00 en 16.00 uur een aantal 
opengestelde tuinen in en rond De Waal bezoeken. 

Een bijzondere gast kunnen we die dag ook begroeten: Taco Blom, docent aan de Per-
macultuur school Nederland en België, die in de ochtend een workshop over ‘Perma-
cultuur/voedselbos’ zal geven.

Dorpsgenoten: doe mee! 
Bedenk alvast een lekker gerecht waarmee je je dorpsgenoten aan De DorpsWaaltijd 
kunt verrassen (het mag heel simpel zijn).

Voor de desserts en/of taarten organiseren wij een wedstrijd met een deskundige jury. 
Doe je mee?

Lida Wels

Meierblis
Op zaterdag 30 april wordt de Meierblis weer ontstoken bij De Waal.
Vanaf 15 april mag iedereen zijn tuin- of houtafval kwijt op het landje aan de Span-
gerweg bij Marco Vlaming. Er zijn rijplaten aangebracht zodat je makkelijk het land op 
kan rijden.

We verzoeken iedereen om:
• alles op 1 stapel te deponeren;
• houtafval zonder spijkers en schroeven te brengen;
• geen autobanden op de stapel te leggen;
• geen glas, bierblikjes en afval achter te laten.

Voor zondag 1 mei vragen we alle bezoekers van de Meierblis om vanaf 11 uur, gewa-
pend met hark en afvalemmer, mee te komen helpen om te zorgen dat het land weer 
vrij van metaal, glas en rommel is zodat we ook volgend jaar weer welkom zijn om bij 
Marco de Meierblis op te bouwen.

De Dorpscommissie
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Wij verkopen TEXELS LAMSVLEES EN RUNDVLEES
Vrijdag, zaterdag en maandag: 10:00 - 12:00 uur

KAMPEREN OP ONZE BOERDERIJ-CAMPING
Van 15 maart tot 1 november

   Fam. Hin
   Nieuwlanderweg 101
   1793 ES  De Waal
   0222-317908

   boerderijhoogvliet@kpnmail.nl
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De smaak te pakken
Op zoek naar smaken uit mijn jeugd

De ‘Hooikist’

Het zijn onwerkelijke tijden. We rollen van de ene 
crisis in de ander, terwijl de voorgaande nog steeds 
aanwezig is. De energieprijzen schieten omhoog. 
Tijd om ons te bezinnen hoe we kunnen besparen. 

Toen ik nog klein was en we op ‘Duinrust’ waren 
in de vakantie en de gasfles opeens op was zette 
mijn moeder eens een pan met rijst zo van het 
vuur zomaar pardoes in mijn slaapzak. ‘Vroeger 
hadden ze daar een speciaal kistje voor’ zei mijn 
moeder, de ‘hooikist’. Na enige tijd presenteerde 
ze perfect gekookte rijst. Ik was perplex. Ik was 
gewend dat het eten van het fornuis kwam en 
niet uit een slaapzak.

       10 jaar later had mijn moeder op zich
       genomen om voor de roeivereniging 
       voor 100 man een buffet te maken. 
       Gekookte rijst was er een onderdeel van.
       In 10 pannetjes werd rijst gekookt en elk
       pannetje na kort koken in kranten en
       dekens gewikkeld.
 
       20 jaar later kookte ik op filmsets voor
       50 tot 300 mensen rijst op dezelfde 
       manier. Rijst in een bak, kokend water 
       erover afdekken en kort in een hete 
       oven. Vervolgens een paar uur in de
       warmhoudbox, waarna ik mij aan de rest
        van de bereiding zette. 

       Vorig jaar maakte ik met mijn broer de
       website Texelbrieven.nl waarin een deel
       over het eten in oorlogstijd gaat. Ook
       daar komt de hooikist ter sprake. Wel-
       licht komt de hooikist de komende tijd
       bij u ook van pas.

In het boek ‘uit grootmoeders keuken’ 
staat een beschrijving van het ‘koken’ 
met de hooikist en ‘koken’ in kranten. 

Wessel Holleman

 



Massage Texel
voor mens en paard

o.a. sport-, ontspanning-, hotstone massage
sportmassage, lymfedrainage en myofacial release 

voor paarden

www.massagetexel.nl

info@texeltuinen.nl - 06 53892657

  

     - alles voor in  
     de tuin
 

   - tuinaanleg

    - tuinonderhoud
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Tuinclub

Beste lezers van De Weelder, 

De dames van Tuinclub De Waal zijn 16 februari bijeen geweest in De Wielewaal voor 
de jaarvergadering, onder het genot van een kop koffie en thee, koekjes en paasei-
tjes. We hebben weer een leuk programma in elkaar gezet, waarover we later dit jaar 
verslag doen. 

Ons eerste uitje was op 7 april: een 
workshop bij Marjolein van der Berg 
om een mooi paasstuk te maken. 
Iedereen had zijn eigen tuin geplunderd, 
er kwam ongelooflijk veel binnen aan 
takken, klimop, narcissen, tulpen, blauwe 
druifjes, eieren en andere versieringen. 
Ieder had zo een mand, krans of schaal 
en oasis meegenomen. Het is zo leuk en 
gezellig om naar elkaars creaties te 
kijken, verschillende technieken te zien 
en te leren. Uiteraard was er weer koffie 
en thee, koek, cake en paaseitjes. Wij 
zijn klaar voor een mooi Pasen!

Er is nog plaats voor een nieuw lid, het lidmaatschap kost € 15.- op jaarbasis. 
Er kunnen kosten bij komen voor aan te schaffen materialen, dus meld je aan bij Tilly 
Suerink 06-30017362 of Tilly1953@gmail.com.

Wij wensen alle lezers van de Weelder natuurlijk ook fijne Paasdagen.

Een bloemige groet, namens
 “Tuinclub De Waal”

Tilly Suerink
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Paaseieren in De Waal

           Gelukkig mochten er dit jaar weer 
           ouderwets gezamenlijk eieren worden
           gezocht! Op eerste paasdag om 15.00
           uur verzamelden alle kinderen met hun
           vaders, moeders, opa’s en oma’s voor
           het dorpshuis. Samen met de paas
           haas (Dave Voorend) liepen we naar
           de tuin van Wil. De chocolade eieren 
           lagen goed verstopt want er werd door
           de kinderen druk gezocht. 

Uiteindelijk werden alle eieren en zelfs de
prijswinnende eieren gevonden. 

Het was een gezellige middag en we 
hadden prachtig weer!

Samantha Kooger

foto’s: Samantha Kooger
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Vertelfestival “Verhalen in de Wind”
Dit jaar zal op zaterdag 27 augustus voor de negende keer het 
tweejaarlijkse vertelfestival “Verhalen in de Wind” worden 
gehouden in De Waal.

In 2018 was het de laatste keer dat het festival georganiseerd 
kon worden. Het coronavirus gooide in 2020 roet in het eten en 
ook in 2021 kon het nog niet. We gaan ervan uit dat het dít jaar 
wél door kan gaan!  

    
      De voorbereidingen zijn in volle gang. De vertellers
      komen heel graag weer naar De Waal. Het festival staat 
      erg goed aangeschreven en de vertellers staan uiteraard 
      weer te popelen om aan de slag te gaan. 
       
      De vorige festivals werden goed bezocht. De bezoekers 
      waren enthousiast over de sfeer, de kwaliteit van de vertel-
      lers en de ongedwongen sfeer in De Waal. 

      Laat als Waalders daarom de kans niet voorbij gaan om dit 
      bijzondere en gezellige vertelfestival in ons eigen dorp te 
      bezoeken! Zet 27 augustus al vast in de agenda! 
  
      Meer informatie volgt in de zomer-Weelder en komt op 
      website: www.dewaaltexel.nl
een van de affiches uit 2018

Voorjaarsconcert door Amici Cantus
In januari zijn de wekelijkse repetities 
van Amici Cantus gelukkig weer be-
gonnen in het Dorpshuis, na veel hob-
bels en concerten die op het laatste 
moment niet mochten doorgaan.

We zijn nu bezig met de voorbereiding 
van ons eerste concert na 2 jaar, met 
als thema: Noord-Zuid. Het wordt een 
concert met veel variatie: vocale en
instrumentale muziek uit het hoge 
Noorden van o.a. Sisask (Estland), 
Grieg (Noorwegen), Sigurbjönsson 
(IJsland). 

Uit het Zuiden komt Franse en Spaanse muziek van o.a. Fauré, Durufflé, De Victoria 
en Encina. Er zal serieuze muziek klinken, maar ook vrolijke liefdesliedjes horen erbij.   

Medewerking wordt verleend door Karen Haasdijk, piano en André Meerkerk, gitaar, 
die beiden ook solostukken laten horen. 

Het concert is op dinsdagavond 17 mei in de kerk van De Waal, om 20.15 uur. Toe-
gang: € 5.

Lida Wels



Boerderij Tjepkema 3.0
Opa Henk was samen met zijn 
vrouw Maatje de eerst in de rij van 
de Tjepkema’s op Hoeve Oosterwael, 
hij had melkkoeien en fokstieren. 
Vader Koos nam samen met zijn 
vrouw Pauline de boerderij van 
hem over en stapte over op schapen.
Inmiddels is Koos 60 jaar en staat 
de 3e generatie te popelen om de 
boerderij over te nemen. Tijd om 
eens te horen welke koers zij gaan 
varen.

In maart zijn Laura Tjepkema en 
Job van Willigenburg met hun          Hoeve Oosterwael
zoontjes Samuel (3,5 jaar) en Otis 
(8 mnd) verhuisd van grote stad Haarlem naar het platteland van De Waal. Best wel 
een hele stap. Ze hadden allebei een leuke baan en een leuk leven daar en tòch kozen 
ze er samen voor om de boerderij over te nemen.
Tijdelijk wonen ze in een chalet op het erf, omdat de uitbouw van het woonhuis nog 
moet beginnen en tijdelijk woonruimte niet beschikbaar is. Over dat laatste zijn ze nu 
niet rouwig, want het heeft veel voordelen om op het erf te wonen.

Verhuizen midden in de lammerij is niet ideaal, maar qua planning was dit de beste 
optie. Job heeft nog een tijdelijke baan voor 2 dagen als docent in Leiden en Laura 
heeft een nieuwe baan van 4 dagen als coach bij de Texel Academy. “Dus verhuizen 
en gelijk beginnen, het is wel oogkleppen op en gaan”. 

Kunnen jullie dan wel genieten?
“Het is heerlijk om hier te zijn maar we zijn nog te druk om daar echt van te genie-
ten. Maar alleen die ruimte en het buiten zijn, doen ons al goed. In Haarlem moesten 
we met onze neus tegen het raam staan om wat blauwe lucht te zien, maar kijk. Hier 
worden we elke dag wakker met dit uitzicht!”

          Job, jij wordt nu boer, heb je achtergrond in
          boeren?
          “Nou nee, vroeger heb ik wel geholpen bij 
          een oom van mij die koeien had, maar ver
          der niet. Ik heb altijd in een stad gewoond.
          Ik ben sociaal werker en ik werk nu als 
          coach en docent in het praktijkonderwijs.
          Maar het boeren vind ik echt leuk, het 
          fysieke, de dieren, het buiten zijn en 
          schapen. Leuker dan koeien, die zijn me te
          groot. Het accent ligt hier op de fokkerij.
Laura, Job, Otis en Samuel       Daarnaast leveren we Texels lamsvlees voor
          wadden goud. Een lam loopt minimaal 100 
dagen buiten bij de moeder. Dan is het vlees op zijn best.”

Laura is hier natuurlijk geboren en heeft 15 jaar aan de overkant gewoond. Voor haar 
studie maatschappelijk werk ging zij naar Amsterdam. Bij de kopopleiding docent om-
gangskunde heeft ze Job ontmoet. Allebei hebben ze de afgelopen jaren in het onder-
wijs gewerkt met jongeren van 16 tot eind 20. 
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Job in het praktijkonderwijs, Laura in het MBO op niveau 1 en 2. Werken met jonge-
ren en ze een stapje verder helpen naar hun plek in de maatschappij. Ongeveer 6 jaar 
geleden wilden ze samenwonen en een huis kopen. Toen zijn ze in Haarlem terecht 
gekomen. Laura vond de stap van Amsterdam naar Haarlem destijds al heel wat.

Laura, hoe is het zo gekomen dat jullie de boerderij gaan overnemen?
“We hadden al jaren wilde plannen en dromen over het misschien ooit eens naar Texel 
verhuizen en iets met de boerderij gaan doen. We hebben de kans gekregen om bij 
mijn ouders in het bedrijf te stappen. Om mijn ouders nog een jaar met z’n tweeën de 
lammerij te laten doen vonden we geen fijne optie. Het idee begon bijna 5 jaar gele-
den toen we hier trouwden. We hebben toen alles zelf georganiseerd en er samen met 
vrienden en familie een fantastische persoonlijke dag van gemaakt. Kamperen op het 
land, streetfood, live muziek, alles in festivalsfeer. We hebben toen gemerkt dat we 
elkaar goed aanvullen als het gaat om samenwerken en organiseren. 

Zo’n 3 jaar geleden werd het plan om eventueel de boerderij over te nemen steeds 
concreter, ook omdat we ouders werden en Samuel zo op zagen bloeien op de boer-
derij. Hij speelt het liefst de hele dag buiten. Het ideaal is dat privé en werk meer in 
elkaar overlopen, omdat een boerderij werk is maar ook een fantastische plek voor 
kinderen om te spelen. We zien veel voordelen maar we realiseren ons ook dat we 
hier geen weekenden vrij zijn. Ik heb hier een heerlijke jeugd gehad, alle ruimte en 
veel vrijheid en dat gun ik mijn eigen kinderen ook.”

Welke ideeën hebben jullie?
“We houden allebei van kamperen, dus zo kwam het idee van kamperen bij de boer 
erbij. De planning is dat de camping half juni open gaat. Er komt, naast onze banen, 
lammerij, het werk op de boerderij, 2 kinderen, veel bij kijken. Zoals toiletgebouw, 
riolering, beplanting en aanvragen regelen. We vullen elkaar goed aan en dat maakt 
het heel fijn. Allebei zijn we erg hands-on alleen soms nog even communiceren wie 
wat al gedaan heeft. Of de camping dit jaar al echt zal draaien geen idee, desnoods 
alleen voor kennissen om ervaring op te doen. We hebben al een naam, Boerderijcam-
ping De Texelaar, vernoemd naar het ras van de schapen. En de toerist mag zich hier 
ook even Texelaar voelen.”

“Oma doet nu nog zelf de moestuin. Dat willen wij langzaam van haar overnemen, al 
mag ze natuurlijk altijd blijven helpen. Dit jaar gaat ze ons meenemen in hoe zij het 
de afgelopen jaren met mijn opa heeft gedaan. We willen uiteindelijk graag biologisch  
       en zelfvoorzienend tuinieren. Ken je de film The biggest
       little farm? Dat is echt inspiratie. We realiseren ons dat dit
       een idealistisch plaatje is, maar hoe mooi is het om be
       zoekers en toeristen het boeren-leven te laten zien. We 
       oogsten uit de groentetuin en ‘s avonds ligt het op je 
       bord. Daarnaast verkopen we die groenten ook aan de
       weg.” 

       Job heeft Koos als leermeester en hij ziet dat Koos weer
       nieuwe energie krijgt doordat zij er zijn, vragen stellen 
       waarom dingen zo gaan als ze gaan en zo komen ze weer
       op nieuwe ideeën. Het is een win-win situatie voor beiden.
       Job zegt gekscherend: “Ik overweeg zelfs om mijn naam
       te veranderen in Tjepkema, dat is erg makkelijk hier bij 
       bestellen of dingen regelen. ‘Oh van Tjepkema, dan komt 
       het wel goed’. Het scheelt een hoop gespel van mijn 
Koos Tjepkema            achternaam”. 

       



Laura, ik had iets gehoord over zorgboerderij
“Zeker maar dat is iets voor in de toekomst. We zouden graag arbeidsmatige dag-
besteding willen bieden voor jongeren. Zo kunnen we onze achtergrond goed gebrui-
ken en ik heb bij mijn ouders diverse jongeren zien opknappen door hier te werken. 
Het werk op de boerderij is praktisch, in de buitenlucht en bestaat uit makkelijk te 
leren taken. Daarnaast zit hier een duidelijk ritme in de dag. Ook het werken met 
dieren geeft rust in je hoofd, en ze praten tenminste niet terug zoals veel mensen wel 
doen. Jongeren die niet goed in hun vel zitten, leven vaak op als ze hier bezig zijn. Als 
ze merken dat ze zinvol bezig zijn, structuur en regelmaat hebben, dat vinden veel 
mensen prettig.”

“We hebben heel veel toekomst ideeën, maar we leven met de dag en kijken wat haal-
baar is en wat we als eerste aanpakken. Voor nu is het prachtig om met 4 generaties 
op de boerderij bezig te zijn. We hebben ontzettend veel zin om de camping op te zet-
ten en we zullen zien wat de toekomst verder brengt.”

Anita Krijt

Berichten uit De Waal
Annulering Tuinfair

De Tuinfair die gepland staat op zaterdag 25 juni op het landje voor het Dorpshuis 
gaat niet door. Helaas lukt het mij niet om de Tuinfair te organiseren.

Martine Blommert

Verhuisbericht

Dag Weelders,

Half februari was er aardig wat reuring aan het Hogereind. Bij 
nr. 57 werd er flink ingepakt, opgeruimd, ingeladen en heen & 
weer gereden. Reden: een verhuizing! Op 19 februari was het 
zover, toen werd de ‘oversteek’ naar Den Burg gemaakt. Na 
ruim 20 jaar is ons hoofdstuk in De Waal afgesloten en zijn we 
een nieuw hoofdstuk in Den Burg begonnen. We hebben een fijne 
en gezellige tijd gehad. We zullen elkaar vast nog weleens tegen-
komen dus voor nu zeggen we: “Tot ziens!”

Groetjes                                                       
Jonathan & Tineke Stiehl - Timmer
                                                     
Uitslag Kerstpuzzel

De oplossing van de kerstpuzzel was: kerststol.
Alle inzendingen waren juist en bij de verloting won Jan Klok (de apotheker uit Den 
Burg) een heerlijke koek. Hij was blij verrast en zijn collega’s ook.
Zo zie je maar weer, ook buiten De Waal wordt De Weelder enthousiast gelezen.

Anita Krijt
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 DOOR DE WAAL

 Toeristen komen voorbij op de fiets,

 half verwonderd, alsof men hier verdwalen

 kan. Hun tongen fluisteren vreemde talen,

 hun ogen zien wat een ansicht hen biedt.

 Men is hier zo en kan het rap verlaten,

 maar het beeld verliezen ze sicher nicht.

 Sla maar op, veilig op de zachte schijf,

 in full colour, altijd voor het grijpen,

 adieu en see you, binnen korte tijd.

 Alfred Valstar
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SomPop

na twee jaar gelukkig weer terug

Na twee jaren afwezigheid door het welbekende, vervelende virus, zal op zaterdag 2 
juli a.s. eindelijk weer een editie SomPop plaatsvinden. De organisatie is alweer een 
aantal maanden hard aan het werk om het leukste festival van Texel nog leuker te 
maken.

Ook dit jaar zijn er weer verschillende locaties op het terrein die allemaal een ander 
geluid brengen om zo een zo breed mogelijk publiek een leuke dag en avond te bie-
den. De poort gaat net als de vorige edities weer om 12:00 uur open en het festival is 
klokslag middernacht weer voorbij, na twaalf feestelijke uren.

Op het Live podium worden zes bands gepresenteerd. Het eerste optreden begint al 
om 13:00 uur en wordt verzorgd door de band Tessel. Een band die we alleen al van-
wege de naam al een aantal jaren wilden boeken en dat is nu gelukt. Daarna volgen 
Personal Trainer, Queen’s Pleasure, POM, WIES en als afsluiter Druiprek XL.

Tessel maakt heerlijke beachpop met een vleugje Britpop. Personal Trainer is de meest 
actieve show die Nederland momenteel rijk is. De Melkweg ging recent helemaal 
uit zijn voegen en ook in Londen treden ze op voor volle zalen. Echt een aanrader. 
Queen’s Pleasure is een Amsterdamse punk/rockband die regelmatig op 3FM te horen 
is. POM is door 3voor12 uitgeroepen tot tweede best live act voor 2022 en WIES heeft 
net een uitverkochte tournee door Nederland afgerond, inclusief een uitverkocht 
Paradiso. Naast SomPop staat deze band deze zomer o.a. ook op Pinkpop en Best Kept 
Secret. 

De afsluiter Druiprek XL zal zorgen dat niemand het laatste uur stil kan staan. Met 
hun opzwepende en zeer verrassende jaren ’90 techno is stilstaan geen optie. Druip-
rek is een gemaskerde RAVE act met analoge synthesizers. Ze maken house/rave 
gecombineerd met mysterieuze, obscure samples. Waan je je de ene keer in jaren 
90 sferen met harde TR-909 beats, zo beland je in een stadion in trance rockend met 
een tap solo die van Yngwie Malmsteen had kunnen zijn. In een kroeg, een zolder, een 
kelder of op een schip. 

Overal RAVEN. “Zoek dit op op Spotify en luister het; geen verdere uitleg nodig. Dit



wordt legendarisch.” aldus Joris van der Poel, programmeur club magazijn Den Haag. 
Druipen is het nieuwe raven.

Op Spotify en YouTube zijn playlists met de line-up van komende zomer te vinden, 
dus als mensen vast willen voorluisteren, dan kan dat. Via www.sompop.nl zijn 
beide ook te vinden.

In de Texelse Biertuin, aan de andere kant van de sloot (naast de fietsenstalling)
wordt de hele dag muziek gedraaid door diverse DJ’s. Geen dance, maar rock, pop 
en indie, mits er maar gitaren in zitten. Verder kun je daar bij de Poëzie Tornado 
een persoonlijk gedicht krijgen. Ga lekker zitten, heb een gesprek en sta op met een 
gedicht over jezelf.

De TX Bierboet, ook wel de feesttent, biedt ook weer een geweldig programma. Van 
quizzen tot feest DJ’s en van het Van Binsbergen Trio tot de act die Henk Wijngaarden 
en BZN moet doen vergeten. Wie of wat houden we nog even onder de spreekwoorde-
lijke pet. 
Nieuw in de tent is dit jaar de Silent Disco 0.0 voor iedereen tot en met 17 jaar.
Het Waal 17 Dansstrand zal uiteraard ook niet ontbreken. Diverse DJ’s zullen voor een 
heerlijke vibe zorgen in een vernieuwde setting.

De organisatie hoopt dat mensen vroeg komen, zodat we na twee jaar afwezigheid 
een feest van jewelste kunnen bouwen waar allemaal zo aan toe zijn!

Voor een compleet overzicht kan iedereen kijken op www.sompop.nl.
Met vriendelijke groet | With kind regards,

Duncan Whyte

Even voorstellen..
Wij zijn Barry en Jacklyn Seegers, we wonen 
sinds afgelopen maart in De Waal en hebben 
het hier enorm naar onze zin.

Na 20 jaar als toerist op Texel te zijn geweest 
groeide steeds meer de wens om hier te wo-
nen en te werken. Uiteindelijk kwam die wens 
vorig najaar uit en na een klein half jaar in 
een tijdelijk onderkomen wonen we nu aan 
de Hogereind samen met onze hond Toby.

Jacklyn werkt als medewerker in de zorg en ik als technisch medewerker bij een va-
kantiepark - beide hier op Texel - wat ook een voorwaarde was die we onszelf hadden 
gesteld.

Daar waar zij regelmatig met Toby het bos, strand of natuur opzoekt is voor mij hard-
lopen mijn grote passie en we hebben hierdoor samen elke hoek van het eiland dan 
ook gezien.

Samen genieten we met volle teugen van al het moois wat Texel biedt en we willen 
hier gewoon simpelweg oud worden.

Barry en Jacklyn
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Nieuwe geluiden uit Museum Waelstee

Museum Waelstee heeft sinds oktober vorig jaar een nieuwe voorzitter in de persoon 
van Jan Beijert, welbekend van het Texelfonds. Jan is al zes jaar als enthousiast vrij-
williger betrokken bij het museum. Toen Elko Vermeulen na twee termijnen als voor-
zitter aangaf te willen stoppen en het museumbestuur Jan vroeg om hem op te volgen 
als voorzitter, hoefde hij niet erg lang na te denken.

Jan Beijert vindt het een eer om voorzitter van het museum te zijn. Hij ziet het als zijn 
voornaamste taak om Museum Waelstee toekomstbestendig te maken. Hij wil voor-
uit kijken, staat open voor nieuwe zaken en zoekt naar kansen en mogelijkheden om 
het museum nieuwe wegen in te laten slaan. Hij beschouwt het museum als een vast 
onderdeel van De Waal en wil meer verbinding zoeken met het dorp De Waal en zijn 
bewoners.

Museum Waelstee blijft een zelfstandige stichting. Een van de eerste projecten die op 
stapel staan, is het digitaliseren van de museumcollectie. 

Het bestuur bestaat verder uit: 
Marjon Dusée, Jan Commijs, Nico Schipper, 
Din Alderlieste, Janneke Boon en Dirk 
Vinke. En natuurlijk zo’n dertigtal ‘gewone’ 
vrijwilligers. Dat aantal mag wat Jan Beijert 
betreft wel groter worden, er is genoeg te 
doen in het museum.  

Het plan is om met het bestuur de ko-
mende tijd ter inspiratie op bezoek te 
gaan bij musea met vergelijkbare 
collecties. De eerste excursie voert 
binnenkort naar het Fries Landbouwmuseum bij Leeuwarden. 

De redactie heeft met de nieuwe voorzitter afgesproken dat het museum een vaste 
rubriek krijgt in De Weelder, zodat het dorp van de ontwikkelingen binnen het 
museum op de hoogte blijft.

Wij zijn er blij mee en kijken uit naar de toekomstige samenwerking!

Olga Faber
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Even voorstellen..
Wij zijn Rick Winkel (29) en Rianne Kee (25), de gelukkige nieuwe bewoners van het 
gerenoveerde pand op Hogereind 22. Afgelopen december hebben wij onze huizen in 
Amsterdam en Utrecht verruild voor een gezamenlijke start op Texel!

          Inmiddels 3 jaar geleden had mijn vader
          een vrijwel onmogelijke klus aangenomen, 
          namelijk het renoveren van het monu-
          mentale pand waar wij op dit moment wo
          nen. Het is in samenwerking met een paar
          handige vrienden in oude glorie (met een
          moderne touch) hersteld. Regelmatig kijken
          we met z’n allen de foto’s van voor de reno
          vatie terug en schrikken dan weer, haha. 
          Ontzettend veel respect naar hem toe.

          Rick is geboren en getogen op het eiland. 
Vlak na de middelbare school – op een rondreis door Nieuw Zeeland – kwamen de 
ideeën voor een eigen surfshop al op bij Rick. Na zo’n tien jaar gewoond, gestudeerd 
en gewerkt te hebben in Amsterdam is zijn droom werkelijkheid geworden. Sinds april 
2021 heeft hij in de Waalderstraat Surf & Lifestyle Boutique WNKL 
geopend. 

Ikzelf ben grotendeels opgegroeid in de Zaan, op mijn 11de ben ik samen met mijn 
ouders en broertje naar Texel verhuisd. Na de OSG studeerde ik Grafisch ontwerp aan 
de Kunstacademie in Utrecht, daarna ben ik direct aan het werk gegaan bij verschil-
lende ontwerpbureaus. Op dit moment ben ik nog steeds werkzaam in de randstad. 
Texel is het op en neer reizen meer dan waard, zeker nu we samen een heerlijke plek 
in De Waal hebben!

Rianne Kee

Alzheimer café Texel
Een informatieve avond over De Deel (Odense Initiatief Texel). 
De Deel is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor mensen 
met geheugenproblemen en Niet Aangeboren Hersenletsel 
(NAH). De Deel is gestart in oktober 2021. 

Wat heeft de Deel te bieden voor mensen met vragen over het 
geheugen of beginnende dementie? Voor wie is de Deel bedoeld? 
Wanneer is de Deel open?

Deelnemers, familieleden, Simone Ouwehand en Liesbeth Rijk, coördinatoren van De 
Deel komen aan het woord. Er is volop gelegenheid om vragen te stellen. 

PROGRAMMA dinsdag 26 april 2022
19.15 uur  Inloop met koffie en muziek 
19.30 uur      Thema: informatie over de Deel
20.30 uur      Café met een hapje en een drankje

Namens Geriant aanwezig: Trudie Luijk, casemanager dementie. Toegang gratis. 
Aanmelden is NIET nodig.  Waar? In DE BUURETON, Beatrixlaan 43 te Den Burg.  
Voor meer informatie: Reinalda Slagter, r.slagter@geriant.nl, 
Liesbeth Rijk, 06 22811573 
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Proef het voorjaar of de zomer!
Wat dacht je van frambozenmuffins met honingyoghurt?

Misschien hangen de frambozen nu nog niet bij jou aan je struik, dan liggen ze vast in 
het vriesvak van de supermarkt. Of wellicht heeft Loes vanaf juni wat frambozen voor 
je uit haar voedselbos? Dit recept komt uit LandIdee.

Ingrediënten:

240  gram volkoren speltmeel
90    gram amandelmeel
165  gram fijne rietsuiker
3 tl   bakpoeder
375  gram Griekse yoghurt
2 tl   vanille-extract
1      ei
125  ml olijfolie extra vergine
375  gram frambozen uit de vriezer
(bakblik met 12 holtes)

Voor de topping:

95   gram Griekse yoghurt
3  tl honing

Bereiding:

Laat de frambozen ontdooien in een bolzeef zodat het vocht eruit kan. Verwarm de 
oven voor op 180 graden.

Roer het speltmeel, amandelmeel, de suiker en het bakpoeder in een kom door elkaar. 
Maak een kuiltje in het midden en doe daar de yoghurt, vanille-extract, het ei en de 
olie in. Roer door elkaar tot alles net vermengd is.
Schep de frambozen er voorzichtig door, roer niet te lang. Verdeel het beslag over de 
12 ingevette holtes van de muffinbakvorm. 

Bak ze 30-35 minuten of tot een satéprikker er schoon uit komt. Laat ze op een roos-
ter wat afkoelen.

Klop voor de topping de yoghurt en honing in een schaaltje door elkaar.

      Dien de muffins lauwwarm op met wat 
      honingyoghurttopping eroverheen gesprenkeld. 

      Koud ook lekker en ze zijn 4 tot 5 dagen buiten
      de koelkast te bewaren… maar vermoedelijk 
      zijn ze al eerder op.
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Bericht uit Waalenburg
Vogels kijken in Waalenburg

Het grootste deel van Polder Waal en Burg is inmiddels natuurgebied Waalenburg en in beheer 
van Natuurmonumenten. Het is de achtertuin van het dorp De Waal. Het was Jac. P. Thijsse die 
de waarde van deze gebieden voor de natuur zag. Toen broedden er nog volop kemphanen en 
was de weidevogeldichtheid ongekend. Door onder andere de ruilverkaveling, de intrede van 
kunstmest en doordat Texel steeds drukker werd, stonden de natuurwaarden van de gebie-
den onder druk. Eind jaren 90 werd er daarom een plan gemaakt om van het grootste deel 
van Polder Waal en Burg natuurgebied te maken. Het gebied zoals dat er nu bij ligt is daar 
het resultaat van. Komend najaar worden nog een aantal kleine werken uitgevoerd en ook de 
waterstand zal komende jaren nog iets omhoog worden gebracht. Dat laatste is eigenlijk het 
belangrijkst. Toen het gebied net ingepolderd was, was de waterstand ook erg hoog. Daardoor 
werden grote delen van het gebied maar extensief gebruikt en daardoor konden de vogels en 
de bijzondere orchideeën en andere planten ongekend uitbreiden. Met de huidige inrichting 
lijkt het waterbeheer weer een beetje op vroeger en door een extensief gebruikt is het nu ho-
pen dat de vogels en planten weer terugkomen. 

Gelukkig zijn ze nooit weggeweest. De afgelopen jaren 
is de veldleeuwerik alweer explosief toegenomen. 
De laatste twee jaar broedden er rond de 200 paartjes. 
Dat is voor Nederlandse begrippen extreem veel. 
Dit voorjaar werden er bij de eerste telling alweer 
150 paartjes geteld. De grutto doet het landelijk 
erg slecht. In Waalenburg werden er dit voorjaar 
weer ruim 60 broedparen geteld. Dit aantal kan 
nog veel verder omhoog. Er is ruimte genoeg. Nu 
hopen dat ze ook allemaal vliegvlugge jongen 
krijgen.                veldleeuwerik
          
De kievit deed het minder, nog maar 35 paartjes. Dat is erg laag voor zo’n groot gebied. 
Helaas is deze tendens overal op Texel en overal in Nederland gaande. De kievit heeft het 
extreem moeilijk. 

De scholekster deed het iets beter. Met ruim 70 paartjes het dubbele van de kievit. Het wach-
ten is op de kemphaan. Ze zijn er ieder voorjaar. Ook nu weer. Langs de kreken zie je de 
mannetjes schijngevechten voeren, net als vroeger. Alleen ze blijven nog niet. Dit zijn allemaal 
doortrekkende vogels die in Polen of verder naar het noordoosten broeden. Ze blijven hier tot 
ergens mei en trekken dan weer door. Maar wie weet vinden ze het gebied toch weer mooi ge-
noeg en blijven ze hier om te broeden. Dat zou natuurlijk de kroon op het werk zijn.
 
      Door de ondiepe oevers van de kreken zijn het
      niet alleen broedvogels die te zien zijn in 
      Waalenburg. Ook de Lepelaars, die op Schorren
      en in de Geul broeden, komen hier dagelijks 
      hun voedsel zoeken. 
      Als je van De Waal naar het nieuwe Natuur-
      centrum De Marel wandelt, dan kan je deze
      vogels en meer soorten heel mooi bekijken. 
      Daarnaast zal je tijdens de wandeling nu ook de
      Harlekijnorchis en vanaf de tweede helft mei ook
      de Brede Orchis tegenkomen. Ze bloeien beide vlak
scholekster     langs de slootkanten en langs het wandelpad door 
      het gebied naar De Marel. In het Natuurcentrum kan 
je lekker genieten van een kop koffie met wat lekkers en dan kan je weer heerlijk teruglopen 
(of fietsen). Je bent welkom. De Marel is open van dinsdag tot en met zaterdag van 10-17 uur 
en op zondag van 11-17 uur.  

Marc Plomp, Vogelinformatiecentrum Texel
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Flarden van vrede
Er is al genoeg gezegd over de oorlog die Rusland 
begonnen is tegen Oekraïne. Het is onnoembaar ver-
schrikkelijk wat daar gebeurt. Duizenden doden, 
gewonden, verscheurdheid, puin, paniek, vluchtelingen. 
Niet te bevatten. En ondertussen wordt de oorlog 
verklaard, van commentaar voorzien, uitgelegd, geduid. 
De stellingen worden betrokken, de kampen gevormd 
en de rijen gesloten. Eén ding is zeker: de vrede is aan 
flarden geschoten.

In de vele geluiden de laatste weken viel me de wat 
late aandacht op voor de rol van religie in de oorlog. 
Dat nadenken over de effecten van religie leidt dan 
niet naar enig zicht op bijvoorbeeld een verzoenende 
rol van religie, maar het wijst eerder naar de zeer 
negatieve rol die sommige kerken spelen in het 
conflict. Na het einde van de koude oorlog herstelde de Russisch-Orthodoxe kerk zich 
wonderwel. In het klimaat dat Poetin voor de kerk schiep kon deze uitgroeien tot 
staatskerk. De Russisch-Orthodoxe kerk onderhoudt nu nauwe banden met Poetin en 
de machthebbers van het Kremlin. Poetin heeft van deze kerk geen enkele kritiek te 
vrezen op zijn militaire agressie. Sterker nog: deze kerk ondersteunde Poetin in zijn 
oorlogsvoorbereidingen. In Oekraïne is er één orthodoxe kerk die trouw is aan het 
Moskouse patriarchaat, en één onafhankelijke orthodoxe kerk. In samen spraak met 
de Russisch-Orthodoxe kerk beschuldigde Poetin de regering in Kiev ervan ‘geweld-
dadigheden’ tegen de Oekraïnse tak van die Russische kerk voor te bereiden. De onaf-
hankelijke orthodoxe kerk in Oekraïne ontkent stellig dat leden van de Russische kerk 
vervolgd werden of dat er plannen waren om ze te vervolgen. Er werd eens te meer 
olie op het vuur gegooid. Ondertussen ziet de wereld dat de Russische 
Orthodoxe kerk, buiten Rusland maar ook daarbinnen, gebukt gaat onder grote 
interne spanning.

Zo staat het schaamrood je weer op de kaken als het gaat om die verondersteld hoog-
staande christelijke cultuur. Wat is dat toch dat mensen ja en amen zeggen in de kerk, 
en er vervolgens met droge ogen met het tegendeel vandoor gaan. We horen in het 
evangelie van Lucas: “Heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten, zegen 
wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen. Als iemand je op de wang 
slaat, bied hem dan ook de andere wang aan, en weiger iemand die je je bovenkleed 
afneemt, ook je onderkleed niet. Geef aan ieder die iets van je vraagt, en eis je 
bezit niet terug als iemand het je afneemt. Behandel anderen zoals je wilt dat ze 
jullie behandelen.” (Lucas 6: 27-31). Nu snap ik dat de gedachte om je vijanden lief te 
hebben, met zoveel dood en destructie om je heen, midden in de huidige oorlog, voor 
velen niet vol te houden is. Of ontwapenende diplomatie enig succes heeft moet nog 
maar blijken. Eerlijk gezegd zie ik op het ogenblik eigenlijk alleen maar escalerende 
bewegingen. Als gelovigen staan we dan met de rug tegen de muur. Maar juist dan, in 
die verwarde, schuldige context kunnen we wel een norm hooghouden, en blijven zeg-
gen: ‘oorlog is niet normaal’. Niet dat dat iets is waarmee we ons zouden kunnen on-
derscheiden. Integendeel. We kunnen hooguit die standaard van vrede en recht in ere 
houden, en onmiddellijk bekennen dat wij daar niet (meer) aan kunnen voldoen. Het 
‘wees goed voor wie jullie haten’ vindt zijn bewijs haast in het tegen over gestelde: als 
je ondergedompeld wordt in een wrede verwoestende niet-te-stoppen dynamiek die 
actie en reactie oproept, is geweld wel de laatste norm waaraan je je leven wilt slijten.



      
 Kooger: waar de Indische en Texelse keuken
 elkaar ontmoeten
     

     

     Jordy Mauritsz & Melinda Kooger

Restaurant Kooger                       
Boodtlaan 5             
1796 BD  De Koog

Tel:  06 25086749
Mail: info@koogerrestaurant.nl

open op dinsdag t/m zaterdag v.a. 17.00 uur

Van tuinfeest tot festival, voor binnen en buiten, in alle kleuren, rustiek of 

wild, ik heb heb er verlichting voor.

Heeft U plannen, bel mij  of Email mij, dan kijken we samen wat er 

mogelijk is.

Ik werk uitsluitend met LED-verlichting.

Ronald van Bommel

06-53801731 (Graag na 18:00 uur)

Ronald@Tapetexel.nl

Heeft U meer nodig, voor geluidsapparatuur, tenten, stoelen en tafels of 

andere evenementenmaterialen kan ik ook zorgen via mijn partners bij 

TAPE Texel. 

Jumbo Texel verkoopt een breed assortiment aan Texelse producten.  
Naast je dagelijkse (vakantie)boodschappen kun je er terecht voor allerlei  
Texelse dranken, koek, kazen, lokaal geteelde groentes en nog veel meer!

Check de actuele openingstijden op jumbo.com

De Koog  0222-317 732    |     Den Burg  0222-312 475     |     dko@jumbo.com
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Het ‘liefhebben van je vijand’, of het waarmaken van ’pleeg geen moord’ is de norm 
die ons is aangereikt. Een norm die stelt dat vrede de weg is. Maar is ook een stan-
daard die het ons moeilijk maakt. Gelukkig is niet gezegd dat de kerk de enige hoeder 
moet zijn van die standaard. Maar dan nog. Alle kerken zouden zich er wel eerlijk mee 
moeten leren verstaan. Want hoe lastig en hoe onwelgevallig het ook is om je tot je 
vijand te verhouden, al het andere wijst in de richting van escalatie. Het is alleen wel 
zaak om daarbij altijd eerst de slachtoffers van het geweld voorop te stellen. Want al-
leen zij kunnen hun vijanden benoemen. Vrede zonder recht is immers geen vrede.

ds. Anne Kooi

predikant van de Protestantse gemeente Waal – Koog – Den Hoorn

7x vertelvoorstelling “Onze Moeders”
Ina Schrama en Cor van Heerwaarden vertellen en spelen de 
verhalen van hun moeders, verhalen die op een bijzondere manier 
samenkomen. Een vertelvoorstelling aan de koffietafel. 

‘Onze Moeders’ wordt in alle dorpen gespeeld in de dorpshuizen en 
in de Buureton. 

In de voorstellingen is het samenbrengen van verleden en heden 
belangrijk. Jammer genoeg is dit nu heel actueel geworden.

Wat maakt dat je op een bepaald moment ergens bent, in welke omstandigheden, in 
welke hoedanigheid? Een voorbeeld; 1943, in het midden van de oorlog. Onze moe-
ders komen naar Texel, ieder op een moment in hun leven, vanuit hun eigen achter-
grond, met hun eigen verhaal. Ontmoetingen op Texel. Verliefd, verloofd, getrouwd? 

Dan, november ‘44, 800 mannen opgeroepen voor tewerkstelling, ook onze vaders 
waren daarbij. Onzekerheid, angst, onderduiken of melden? Niet weten waar ze naar 
toe moesten. Bij thuiskomst breekt de Russenoorlog uit. Bevrijding op 5 mei, hoezo 
bevrijding op Texel? De oorlog liep nog door tot 20 mei. Toen en nu…

Wilt u de voorstelling bijwonen? 
Dan vragen wij u om u op te geven via de mail: onzemoeders2022@gmail.com. 

Graag aangeven: 
1* Uw naam, 2* Telefoonnummer, 3* Aantal personen en 4* Locatie. 

Vrijdag 29 april  16.30 uur, Eierlands Huis de Cocksdorp
Vrijdag 29 april 20.00 uur, de Bijenkorf Oosterend
Zaterdag 30 april 11.00 uur, de Wielewaal, de Waal
Zaterdag 30 april  14.00 uur, ‘t Skiltje Oudeschild 
Zondag 1 mei 16.30 uur, de Waldhoorn, den Hoorn
Zondag 1 mei  20.00 uur, de Hof, de Koog
Woensdag 4 mei 21.00 uur, de Buureton, den Burg

De entree is vrij, na afloop kunnen de bezoekers wat in de hoed doen.



www.sjoptexel.nl

info@sjoptexel.nl

tel 06 22101951

Tweedehands kleding

Geopend:
10.00 uur - 16.00 uur

maandag
donderdag
vrijdag
zaterdag

Kogerstraat 29, Den Burg

 vveerreenniiggddee    
                  sscchhiillddeerrss 

 

voor al uw: 
 

• glas- en schilderwerk 
• verfmaterialen 
• wandafwerking 
• schilderbenodigdheden  
 

Maricoweg 39  -  DEN BURG 
 (0222) 31 21 38  www.verenigdeschilders.nl 



Texels Welzijn
 
Texels Welzijn vormt het eerste aanspreekpunt voor 
alle burgers op Texel bij vragen op het gebied van 
welzijn en maatschappelijke ondersteuning. De dorps-
werker van De Waal denkt met u mee en gaat met u op 
zoek naar oplossingen op maat. Tevens wordt er 
aandacht geschonken aan ondersteuning van mantel-
zorgers. Wanneer u een vraag heeft kunt u ook een 
afspraak maken via onderstaand telefoonnummer, 
waarna de dorpswerker bij u aan huis komt om de 
situatie te bespreken. Ook voor Maatschappelijk werk en Dienstverlening kunt u bij 
haar terecht.

Elke woensdag is er in De Wielewaal een spreekuur van 10:30 – 11:30 uur.

Cursus Mantelzorg ontlast 

Dit voorjaar wordt de cursus Mantelzorg ontlast weer aangeboden. 
De cursus heeft een actief en praktijkgericht karakter met de focus op het verwerven 
van inzicht, kennis en uitwisseling van ervaringen en bestaat uit totaal 4 bijeenkom-
sten. De bijeenkomsten zullen wekelijks plaatsvinden. 
De cursus zal gegeven worden door Therapiewolf en Texels Welzijn en gaat starten op 
vrijdag 13 mei van 10.00 tot 12.00 uur in de Buureton, Beatrixlaan 43 te Den Burg. 
De laatste bijeenkomst zal zijn op vrijdag 3 juni 2022. 
Voor vragen over de cursus of aanmelden kan je telefonisch contact opnemen 0222-
312696, per mail: welijn@texelswelzijn.nl of loop binnen bij het inloopspreekuur. 

Rein komt graag weer langs in De Waal tijdens een inloopspreekuur

Beste Waalders, 
Ik ben Rein en het is alweer een aantal maanden geleden dat ik me voorstelde als 
geestelijk verzorger in opleiding. Intussen heb ik ontzettend veel mensen ontmoet en 
ook al een aantal persoonlijke gesprekken gevoerd.

Dankzij jullie openheid komen we tijdens de dorpsinlopen in gesprek over allerlei the-
ma’s. In die gesprekken leer ik veel over het ouder worden op Texel. Wat me vooral 
is opgevallen zijn de gevoelens van eenzaamheid. De coronajaren hebben daar geen 
goed aan gedaan. Maar ook merk ik hoe er niet bij de pakken neer wordt gezeten. Ik 
ben geraakt door de manier waarop er actief wordt gewerkt om de tijd zo zinvol mo-
gelijk te besteden met allerlei activiteiten.

De komende maanden zal ik proberen nog een keer de dorpsinlopen langs te gaan. 
Neem rustig contact op voor een gesprek over jouw leven. Het mag overal over gaan. 
Komende weken wil ik graag een groep opstarten om gezamenlijk een aantal keer 
samen te komen rond een specifiek thema. Heb je ideeën of mensen die deel willen 
nemen? Neem dan ook contact op.

Voor informatie en aanmelding: tel. 06-43818736
e-mail: rein.vanderburg@student.uvh.nl of via de dorpswerkers van Texels Welzijn 
(tel. 312696) 
Rein van der Burg

Texels Welzijn dorpswerker De Waal: Barbara Pieterse  
tel. 312696 | B.pieterse@texelswelzijn.nl | Bereikbaar van maandag t/m vrijdag
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ALLES VOOR DE BOUW 
OP ÉÉN ADRES!

Heemskerckstraat 50, Oudeschild. Tel: 362 400

texel
cateringdé 

texelse 
cateraar  info@texelcatering.nl

0222 - 560 200
texelcatering.nl
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Uit het Waalder archief: 
 
 
1982   Lied ter gelegenheid van het ambtsjubileum meester (40 jr) en juf  
   (25 jr)  op de wijs van Mijn tante en oom uit Laren

Wij zijn met z’n allen in De Waal  De school mag hier toch niet vandaan
da’s zo gezellig allemaal   We moeten vechten voor haar bestaan
wat is het lang geleden   Juf en meester gaven vele jaren
Wij zaten allen hier op school   Hé Van Kemenade, zeg
en maakten reuze pret en jool  de kinderen willen hier niet weg
en waren zeer tevreden   dat móeten wij toch klaren!

De meesten zijn nu pa en moe  Maar kom, wij zijn hier niet voor de lol
en sturen hun kinderen hier naar toe  de zaal zit helemaal barstens vol
Den Burg is te bezwaarlijk   ‘t is zaakdat geen van ons vergeet
Dat fietsen, nou dat is ook wat  het vele werk dat u deed
‘s winters is het veel te glad   Daarvoor willen wij u bedanken!
Het is ons te gevaarlijk

1982   De Waal haalt bibliobus met gejuich binnen
Eindelijk was het dan zo ver: dinsdag deed de bibliobus De Waal aan. De dorpscommissie diende 
medio vorig jaar een verzoek in. Het was passen en meten voor de Provinciale Bibliotheek Centra-
le maar het lukte. De bus bevat zo’n 5000 tot 6000 boeken. Piet Arensman, voorzitter van de Waal-
der dorpscommissie, noemde de bus een uitkomst, aangezien in De Waal veel kinderen en oude-
ren wonen. “We zijn nu weer iets minder afhankelijk van Den Burg. Deze uitbreiding van de service 
vergroot de zelfstandigheid van het dorp.”  Aangezien het voorjaarsvakantie is en veel Waalders 
op reis zijn liep het nog geen storm in de bus. Maar Arensman twijfelt niet aan animo. “Kinderen 
maken er onder elkaar snel genoeg reclame voor, en als en één Waalder over de dam is…..

1992   Volleybal in De Waal
Zoals wellicht bekend is zijn we ook dit jaar weer gestart met volleyballen op de vrijdagavond. 
We hebben ongeveer 14 leden. Dat betekent dat we elke week zeker met 2 teams in het veld 
staan. Tijdens de toneelrepetities van de Oud-Leerlingen spelen we van zeven uur tot half negen. 
Na 30 januari 1993 verandert dit weer in van half acht tot half tien. De komende weken verval-
len er twee avonden, dit zijn vrijdag 25 december (kerst) en vrijdag 1 januari (nieuwjaarsdag).                               
Dat het volleyballen nog steeds aanslaat blijkt wel, want met Ouwe Sunderklaas werd er over ge-
speuld. Drie dames (Ingrid, Liesbeth en Annet) namen Jan en Cor op de korrel. Misschien zijn er 
nog wel meer heren die eens mee willen doen. Dat kan altijd. De zaal is open en de koffie is om 
half negen klaar!

2002   Van de bestuurstafel
Sinds de jaarvergadering in april is er heel wat veranderd binnen het bestuur. Er waren veel aftre-
dende bestuursleden. Onze voorzitter, Rob Lutke Schiphalt, was eigenlijk vorig jaar al aftredend 
maar omdat er toen geen geschikte opvolger te vinden was besloot hij nog even te blijven. Geluk-
kig vonden we dit jaar Hans de Winter bereid om de voorzittershamer over te nemen en kon Rob 
met een gerust hart weggaan. Onze penningmeester, Rom, had besloten een jaar eerder af te tre-
den dan zijn reguliere termijn zodat ook voor hem vervanging gezocht moest worden. Binnen het 
zittende bestuur voelde niemand ervoor om die functie op zich te nemen. Er werd een oplossing 
gevonden doordat Pieter Jan Kooger zich beschikbaar stelde. Hij heeft het echter erg druk en zal 
daarom op zoek gaan naar een nieuwe vorm van penningmeesterschap.                    



De krant 
van Texel 
is ook 
de krant 
van 
De Waal!
Juist nu is het lokale nieuws belangrijker dan ooit. 
De Texelse Courant bericht al ruim 130 jaar over wat 
er op Texel speelt, houdt de lokale politiek en 
overheid scherp, doet verslag van de samenleving, 
verbindt ons als eilanders.

Neem ook een abonnement! 
Bel 0222-362600 of mail naar info@lenr.nl 
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Hij wil dan graag de “boekhouding” doen en proberen om voor de overige werkzaamheden een 
“compagnon” te vinden onder een van de andere bestuursleden. Hij zal zich eerst terdege gaan 
inwerken in de materie en zich dan een mening vormen over het plan van aanpak, Wordt vervolgd 
dus.

2002   Ballennieuws
Het voetbalelftal van De Waal Gaat dit jaar als een speer. Na vorig jaar even de kat uit de boom 
gekeken te hebben zijn er met z’n allen veel punten op de ies gezet en staat er een goed team. Er 
is duidelijk vooruitgang geboekt, wat voetbalspel en organisatie betreft. Dit is niet ten koste gegaan 
van het speelplezier. Er zijn elke wedstrijd voldoende spelers, iedereen belt op de juiste manier af 
en er is zelfs al een feestcommissie, bestaande uit Romein Dros, die een perfecte feestavond met 
gebakken slippies verzorgd heeft (waarvoor namens het elftal nog bedankt).                
Over het algemeen kunnen we goed meedraaien in de eilandcompetitie. De moeilijke momenten 
krijgen we tegen de Texelse Boys en Oosterend. Toch gaan ook die wedstrijden steeds beter en ik 
denk dat als we op deze weg doorgaan, er nog goede vooruitzichten zijn. Nieuwe spelers die we 
dit jaar erbij krijgen zijn: Kees Kikkert (vorig jaar oproepbaar, nu vaste speler) Marcel Kooger (broer 
van Niels) en Arjan Kilz. Annet van Boven beheert nog steeds trouw de financiën en Han pastoor is 
onze grensrechter/coach i.s.m. Coach Koos (als hij niet in de lammerrij zit)  Mocht er nog iemand 
zijn die mee wil doen kan dat. Het principe is; hoe meer zielen hoe meer vreugd!

2012   Een middagje snoeien en schoffelen met de dorpscommissie
Het pleintje naast het dorpshuis zag er al een poos niet meer fatsoenlijk uit. Daar kan je dan lang 
over praten, maar het onkruid blijft groeien en de zaadjes vliegen in het rond met het motto gaat 
heen en vermenigvuldigt u. Dus tijdens de laatste bestuursvergadering van de dorpscommissie 
werd Samantha gevraagd haar charmes in de strijd te gooien om hulptroepen te charteren, die de 
handen uit de mouwen willen steken. Dat was gauw geregeld. De eerstvolgende zondag gingen 
we gelijk aan de slag. Om 1 uur ‘s middags  kwam iedereen aangelopen met kruiwagen, hark, 
schoffel, schep, snoeischaar en andere handige hulpmiddelen. De dames namen de perkjes, het 
plein en de trap onder handen. De heren gingen met grof geschut de haag en de bomen te lijf. Het 
hek werd gerepareerd, enkele bielzen die niet meer in het lood stonden werden teruggeplaatst 
en opnieuw bevestigd. Ook het fietsenrek werd gedeeltelijk verplaatst en goed verankerd. Om 4 
uur zag het er  tip-top uit. De boel opgeruimd, je eigen materiaal opgezocht en alles naar huis ge-
bracht. Daarna kwam iedereen naar het huis van Corrie en Rob waar Rob had gezorgd voor soep  
en lekkere salade, Pieter-Jan voor de verse sliptongetjes. Richard stond als een volleerde kok 
achter de pan en bakte de visjes heerlijk knapperig. De maaltijd werd gecomplementeerd met een 
lekker glaasje wijn, want vis moet natuurlijk zwemmen. Door de alcohol werden we wat overmoe-
dig en de suggestie werd geopperd om elke maand  gezamenlijk aan de slag te gaan. Dat is wat 
overdreven maar in het najaar zullen we beslist weer een beroep op enkele mensen, al dan niet 
met groene vingers, doen.








