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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
Yvonne Huitema - verspreiding

Cover: Margaret Elzinga

Illustraties/afbeeldingen: Marc Plomp, Corrie de Jager, Cor Smit, René Pop, Guus Lange

Dorpscommissie: 
Contact: dcdewaal@outlook.com
André Kooger, voorzitter – tel: 06-10359164
Lida Wels, secretaris – tel: 0222-314600
Corrie de Jager, penningmeester – tel: 0222-310576
Albert Postma, lid - tel: 06 33985830
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
www.facebook.com/dorpshuisdewielewaal
Simone en Marco Schipper - 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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Gerookte, Gebakken en Verse Vis

Heemskerckstraat 15, Oudeschild   tel 312441

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

Fam. P.W. Roeper
www.campingoraetlabora.nl

info@texeltuinen.nl - tel: 06 53892657

- alles voor in de
  tuin

- tuinaanleg

- tuinonderhoud

vveerreenniiggddee  
         sscchhiillddeerrss

voor al uw:
•glas- en schilderwerk
•verfmaterialen
•wandafwerking
•schilderbenodigdheden 

Maricoweg 39  -  DEN BURG
 (0222) 31 21 38  www.verenigdeschilders.nl
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Bericht van de Dorpscommissie
Beste Waalders,

De zomer is voorbij, al leek er haast geen einde aan te komen, maar 
als de WinterWeelder op de mat ligt dan weet je dat het tijd wordt 
om de buitenkraan af te tappen en de schaatsen uit het vet te halen.

Wat houdt ons zoal bezig op dit moment? Het kunstwerktraject is 
met een mooie onthulling afgesloten. Zowel in ons dorp als in 
Waalenburg is het offi  cieel onthuld met een praatje, een hapje en 
een drankje. Ik kon er helaas niet bij zijn want ik mocht oud papier 
ophalen, wat bijzonder succesvol was (meerdere keren rijden, gezien 
de hoeveelheden), dus weer goed voor de dorpskas. Maar ik hoorde 
dat het een leuk evenement is geworden en vanaf deze kant wil ik 
iedereen die z’n steentje hieraan heeft bijgedragen bedanken. 

De speeltuin staat op de nominatie om een update te krijgen, enkele 
speelobjecten zijn aan het einde van hun latijn en deze worden binnenkort vervangen door 
nieuwe, veilige speelwerktuigen. 

Ook zal er binnenkort gestart worden met de herinrichting van de entree van ons dorp, vanuit 
de gemeente komt er een informatieavond waar we geïnformeerd worden wat de bedoeling 
is en wat de mogelijkheden zijn. Tijdens het proces zijn er nogal wat wijzigingen geweest dus 
het is goed dat we dan op de hoogte worden gebracht van de laatste stand van zaken op dit 
punt. 

De Dorpscommissie is nog om een bakkie geweest in het museum, lekkere koffi  e en een goed 
gesprek. Het plan is om meer samen te gaan doen en de eerste twee vrijwilligers uit het dorp 
hebben zich al aangemeld. 

Verder zijn er nog wat wijzigingen in het bestuur van de Stichting Wielewaal, na jaren in het 
bestuur te hebben gezeten en waarvoor we ze hartelijk bedanken, gaan Martine, Rob en 
Pieter Jan nu het veld ruimen voor Sandor en Theo en hen wensen we veel succes!

Tevens wens ik jullie allemaal een mooie gezellige Kerst en tot ziens op de Nieuwjaarsreceptie 
op 1 Januari bij Simone in het Dorpshuis.

Groetjes,

André Kooger
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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.

december
23  Kerstconcert Lauri Brons en Elisabeth Waverijn in de Waalderkerk, 20.00 uur
24  Oud papier

januari (2023)
01  Nieuwjaarsreceptie in het Dorpshuis, 16.30 - 18.30 uur
28  Oud papier

februari
4 & 5  Uitvoering Oud-leerlingen
29  Oud Papier
25       Open Huis museum Waelstee voor alle Waalders, 15.00 – 17.00 uur

maart
04  Uitvoering Amateurtje
13  Dorpenronde (bezoek B&W)
17&18 Workshop Permacultuur en Voedselbos
25  Oud Papier

Activiteiten in het Dorpshuis
Maandagmiddag:   House of Dance, danslessen voor alle leeftijden
Maandagavond:   ‘t Amateurtje toneel (tijdens repetitieperiode)
Dinsdagavond:   Zangkoor Amici, Klaverjas, Biljart, Oud-leerlingen toneel (tijdens 
    repetitieperiode)
Woensdagochtend:  Sociaal Fit van 10.30 uur tot 11.30 uur
             Koffie-inloop voor iedereen van 10.00 uur tot 12.00
     Texels Welzijn (Barbara Pieterse) van 10.30 uur tot 11.30 
Woensdagmiddag:   House of Dance, diverse danslessen
Woensdagavond:  Interdans, volksdansen
Donderdagmiddag:  House of Dance
Donderdagavond:   Herenbiljart, Oud-leerlingen en/of ‘t Amateurtje Toneel (tijdens de 
    repetitieperiode)
Vrijdagmiddag:   House of Dance, diverse danslessen voor jong en oud
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Bericht uit het Dorpshuis
Na een mooie zomer met een paar hele mooie en drukke 
terrasdagen, zijn de donkere dagen alweer aangebroken. 
Er is veel gebeurd in het Dorpshuis. 

Alle verenigingen zijn weer begonnen. Het is lekker druk en 
alle avonden van maandag t/m donderdag zijn nu gevuld 
met twee of meer verenigingen en/of clubjes. Gezellig! 

Daarnaast hebben we regelmatig feestjes en partijen in het 
weekend. Afgelopen zaterdag had het Amateurtje haar 
uitvoering. De avond werd goed bezocht en er werd gezellig 
geborreld aan de bar. Mijn broer Jan stond in de keuken en er werden gretig hapjes besteld. 
Marco en ik achter de bar. Mooi trio waren we!

Nog even en de Sinterklaasmiddag staat alweer voor de deur. Met de inloopochtend gaan we 
21 december weer kerststukjes maken. Daarna is het Dorpshuis 2 weken dicht en ga ik met 
de kids genieten van deze vrije dagen.

Wel zijn we 1 januari open vanwege de nieuwjaarsreceptie. U komt toch zeker ook op het 
nieuwe jaar proosten?

Groet, 
Marco en Simone

        Klaverjasdrive 
      
        1 november hadden we een klaverjasdrive
        in het Dorpshuis. Niet heel druk bezocht, 
        maar wel erg gezellig! De winnaars van
        de avond waren Truus Witte en Reina 
        Tuitman. 
        
        Na de drive hadden we heel veel prijzen
        weg te geven tijdens de verloting!
        
        Iedereen die is geweest dank voor deel-
        name. Trinet en Annelies bedankt voor 
        het organiseren!
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Bericht van de redactie
Heeft u de afbeelding op de omslag van De Weelder al goed bekeken? 
Op het moment van schrijven van dit stukje hangen de bladeren nog 
volop aan de bomen, al zijn er inmiddels wel aardig wat afgevallen of 
verkleurd in een poging tot het tonen van herfsttooi. Ook in De Waal 
heeft de klimaatverandering blijkbaar toegeslagen. Wij klagen niet over 
de lange en heerlijke (na)zomer, maar bijzonder is het wel ...

Afgelopen zomermaanden hebben we volop genoten van de vele evene-
menten in ons dorp. Eind augustus Verhalen in de Wind, dat inmiddels 
alweer voor de 9e keer is georganiseerd door het team van Bert 
Kooijman. De bezoekers waren enthousiast en terecht, want de verhalen 
waren weer fantastisch!

De DorpsWaaltijd begin september was eveneens een groot succes. De dorpelingen genoten 
van allerhande culinaire zaken, gemaakt door de Waalders zelf. Er blijkt veel kook- en 
baktalent in ons dorp aanwezig te zijn. Natuurlijk: Wessel blijft onze masterchef, maar heel 
fijn dat er zoveel sous-chefs zijn, we hebben heerlijk gegeten!

In oktober was het weer Herfstmarkt, ieder jaar weer een zeer goed bezocht evenement. 
Sommige mensen lopen al lang voordat de markt begonnen is speurend door het dorp, bang 
om ook maar één koopje te missen. En ook op deze dag wordt natuurlijk goed gegeten. Voor 
de crêpekar van Martine en Stephan stond, zoals altijd, een rij van een paar meter en ook de 
oliebollen van Romein Dros waren niet aan te slepen. 

Eind oktober was de officiële onthulling van de kunstwerken van Ton Kalle. Na vele jaren en 
even zovele volhardende inspanningen van leden van de dorpscommissie, heeft het geld van 
de TESO - bestemd voor een kunstwerk in elk dorp - een goede bestemming gevonden. Het 
project is in de loop der tijd gegroeid en het aantal subsidieverstrekkers is eveneens toegeno-
men. Er is nu sprake van twee kunstwerken, zowel in De Waal als in Waalenburg en het resul-
taat mag er zijn. 

Hoewel Kerst-Gluren dit jaar niet officieel aangekondigd wordt, zou het toch geweldig zijn om 
uw vensters fraai te versieren. Dus haal de kerstballen, de slingers, de lichtjes en de engelen 
van zolder en hang ze voor de ramen! Geniet zelf en laat anderen er ook van genieten!

Tot slot willen we onze sponsoren bedanken voor hun bijdrage door middel van een adver-
tentie. Inmiddels hebben veel advertenties een update gehad en zijn nu in kleur. ‘Onze’ Bert 
volgt momenteel een opleiding om nog handiger te worden met de opmaak van ons blad. 
Dank voor jullie support, zo kunnen we kostendekkend dit blad maken.

Goede en gezellige feestdagen gewenst en veel plezier met deze WinterWeelder!

de redactie
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Vertelfestival “Verhalen in de Wind”
Op zaterdag 27 augustus was het zover: het 2-jaarlijkse Waalder 
vertelfestival “Verhalen in de Wind” werd voor de 9e keer gehouden. 
In 7 Waalder huiskamers kwam een professionele verteller 
die daar 3 keer in de loop van de middag een verhaal vertelde van 
ongeveer een half uur. Het publiek wandelde daarna naar de vol-
gende woning waar opnieuw een verteller hen verraste met een 
mooi verhaal.

Het weer werkte prima mee zodat de sfeer op straat tijdens de 
wisselingen erg gezellig en gemoedelijk was en de middag vloog 
dan ook voorbij!                                                            

       In het dorpshuis kon iedereen daarna aanschui-
       ven voor een buff etmaaltijd, uitstekend verzorgd 
       door Wessel van De Pastorie. Er werk druk
       nagepraat over de middagverhalen en intussen
       genoten van het heerlijke eten. Na het eten 
       vertelden alle vertellers in de zaal een kort ver-
       haal, waarna het publiek zich kon verdelen over
       verschillende ruimtes om nog naar 2 vertellers
       te gaan luisteren. Vol indrukken en mooie ver-
       halen kon iedereen daarna huiswaarts gaan of 
       gezellig nog even napraten.

De dag erna, op zondagochtend, werd afscheid genomen 
van de vertellers met een gezellig koffi  e-uurtje bij Hotel 
De Waal waarbij de vertellers verrast werden met 
prachtige verhalen van onze eigen Waalder strandjutter 
Maarten Brugge. Ze genoten ervan en gingen allemaal 
zeer tevreden huiswaarts!

We  bedanken de bezoekers, de sponsors, de gastvrije 
huiskamers, de dorpshuisbeheerders en verder iedereen 
die, op welke wijze dan ook, heeft bijgedragen aan dit 
geslaagde festival!

Over 2 jaar, in 2024, staat het 10e Waalder vertel-
festival op de kalender. We proberen daar een bij-
zonder tintje aan te geven. 

We houden u op de hoogte!

De organisatie: Bert en Nel Kooijman, Corrie de 
Jager, Loes Timmer, Lida Kooger en Tilly Leenders.



Wij verkopen TEXELS LAMSVLEES en RUNDVLEES
op vrijdag, zaterdag en maandag: van 10.00 - 12.00 uur

Kamperen op onze BOERDERIJ-CAMPING
van 15 maart - 1 november

Fam. Hin
Nieuwlanderweg 101
NL-1793 ES De Waal

tel: 0222 317908
mail: boerderijhoogvliet@kpnmail.nl
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De smaak te pakken

op zoek naar smaken uit mijn jeugd 

Ossenhaas ‘en croûte’

Mijn moeder heeft een boekje geschreven over 
‘Pastei en Paté’. Volgens Johannes van Dam 
een van de beste boekjes over het maken van 
paté. Een van de onderdelen was het maken 
van een paté ‘en croûte’ oftewel een paté met 
een lekker deegkorstje. Het moet gezegd het 
is spannend als je het op tafel zet of alles 
gelukt is. In het boekje staan wel 6 of 7 
verschillende ‘korstdegen’ en meerdere recepten 
voor patés en pasteien ‘en croûte’.

Sowieso is het een feest zo’n pakketje aan tafel 
aan te snijden. Mijn moeder maakte ook vaak 
vlees of vis in een ‘korstje’. Het idee is het-
zelfde: je verstopt het gerecht in een korstje 
van deeg in de hoop dat het perfect uit de oven 
komt. 

Spannend en als je het in de vingers hebt een 
proeve van culinaire kunde. Een soort Russische 
roulette voor een kok: gelukt, eeuwige roem 
maar mislukt de afgrond. U bent gewaarschuwd 
maar moeilijk is het niet. Ik gebruik meestal een 
kwarkkorstdeeg. Hierbij dus 2 recepten: het 
korstdeeg en vlees in een ‘croûte’ (kenners 
herkennen een primitieve Beef Wellington hierin). 

           PS.
           Nog een tip: met een kernther-
           mometer is het helemaal een
           fluitje van een cent. Instellen op
           38ºC en zodra hij piept uit de
           oven halen. Thermometer op 
           54ºC instellen en het vlees laten
           rusten tot hij bij 54ºC is en dan
           aan tafel aansnijden. 

           Succes gegarandeerd.

           Wessel Holleman
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Niks geraniums: Aapjes kijken
Wat was ik blij met mijn afscheidscadeau vorig jaar oktober: een cheque voor een meer-
daagsverblijf in een huis op het Wildpark de Beekse Bergen. Die huizen grenzen dan aan het 
leefgebied van de dieren. Voor de zekerheid zit er wel een hek of water tussen? Want anders 
kan het zo gebeuren dat er tijdens je ontbijtje op je terras een familie struisvogel voorbij 
stapt. Even later gevolgd door zebra’s, giraffen en een nijlpaard.

De eerste poging om de cheque te verzilveren heb ik al direct op de afscheidsavond geboekt. 
Februari was betaalbaar en een nacht gratis. Mijn dochters zouden meegaan hoewel zij als 
vegetariër en veganist hun bedenkingen hebben tegen dieren in gevangenschap.
Maar ik hoefde niet eens mijn troef, die ik achter de hand had, te gebruiken. Zo’n 25 jaar 
geleden hadden we namelijk een jaarabonnement op het Dolfinarium en wilde de jongste nog 
dolfijnentrainer worden. Maar tijden veranderen en daarom was ik extra blij dat zij 
meewilden.

De eerste boeking heb ik vanwege Corona moeten ver-
anderen, maar 12 oktober was het dan zover. Woensdag-
middag zijn we direct het park ingegaan. Later die middag 
konden we het huis in, helemaal prima, gezellig en functio-
neel. Veranda voor het huis met schommelstoelen en 
uiteraard uitzicht op de prairie. We waren er helemaal klaar 
voor! Maar de dieren nog niet. Die kwamen pas de volgende 
ochtend.

En ook al is het de bedoeling van een vakantiehuis op die 
plek: we waren blij verrast. We hebben die dag verder 
doorgebracht op het park. Uiteraard de autosafari waar je met eigen auto stapvoets een 
tochtje maakt tussen de dieren. Vooral giraffen en zebra’s schijnen al die auto’s wel gezellig 
te vinden. Ze komen een kijkje nemen als er een paar stilstaan om te zien of er boomblaad-
jes op de auto’s liggen. Die worden er met grote tongen vanaf gelikt. Met een beetje geluk 
blijven ze dan ook een tijdje rondom de auto hangen waardoor je ze goed kan bekijken.
Wij hadden de mazzel dat er ook 2 dromedarissen wel trek hadden in een bladerig hapje. 
Ook deze bleven nog even in de buurt. Eentje voor en eentje achter de auto. En dan strak er 
tegenaan hè? Volgens mij zijn ze daar op getraind maar we konden dus niet verder. Andere  
     auto’s reden lachend en zwaaiend langs ons. Het enige wat ik
     kon doen, was uitstappen en ze wegduwen maar gelukkig 
     herinnerde ik me de waarschuwingen nog. Uiteindelijk kon-
     den we weer verder.
    
     Na de autosafari, een bootsafari om alles (redelijk voorspel-
     baar) vanaf het water te bekijken. De donderdag afgesloten 
     met een etentje in het Afrikaanse Restaurant waar zelfs 
     meelwormen besteld kunnen worden als supplement. 
     3x raden of we dat deden.
     Vrijdag, de laatste dag, nogmaals een rondje park gedaan
     en weer de autosafari, want dat blijft boeien. En wat is het 
     genieten bij de chimpansees en olifanten. Alles is zo uitge-
     strekt en mooi aangelegd. Zelfs het weer werkte mee. Een
     enkel regenbuitje maar verder prima. Het was een prachtig
     cadeau en een mooie plek om herinneringen te maken met
     mijn meiden. 

     Heel veel dank,
     Joke Brom ook namens Marije en Sanne
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Dorpswaaltijd
     Zaterdag 8 september hebben we met een groep Waalders
     genoten van een DorpsWaaltijd op het terras van het
     dorpshuis. Een paar dagen ervoor was het nog spannend of
     het mooi weer zou worden. Nou, dat werd het! Prachtig weer
     was het, dus we konden nog heerlijk buiten zitten.

     Velen hadden heerlijk eten meegenomen, waaronder wraps, 
     hartige taarten, macaronisalade en nog veel meer lekkers. 
     Het smaakte echt fantastisch en er was ruim voldoende. 
     Iedereen had echt heerlijk gekookt.
 
     We sloten de maaltijd af met een toetje, ook dit was in over-
     vloed meegebracht door verschillende Waalders. De toetjes 
werden beoordeeld door een vakkundige jury op presentatie, originaliteit en smaak. De mooi-
ste taart was van Janny Vlaming, de origineelste van nieuwkomers in ons dorp Mark en Inga. 
En de pruimentaart van Guus Lange kwam als beste uit de bus. Hij won flessen appelsap van 
Keijser. 

Hendrien Landeweer zorgde voor achter-
grondmuziek op accordeon en je waande 
je mede hierdoor én het heerlijke zonnetje 
bijna op een terras in Frankrijk…! Het was 
zo fijn om te zien hoe iedereen aan het 
genieten was. De DorpsWaaltijd was zeer 
geslaagd.
 
De Open Tuinendag ging helaas niet door 
deze dag, alleen Loes had wel haar (voedsel)
tuin beschikbaar gesteld voor publiek. Ze 
had haar tuin prachtig aangekleed met 
bordjes, wegwijzers en aan het einde kon 
je haar heerlijke jams, gedroogd fruit en ander lekkers uit eigen tuin kopen. Ze had ontzet-
tend veel bezoekers gehad. Een succes dus! 
 
Simone Schipper

kerst in De Waal
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Reisverslag Waalderreisvereniging 2022
20, 21 en 22 september was het zover, we konden weer op pad en dit keer met 54 personen. 
Het eerder geplande programma was enigszins gewijzigd, doch de wens naar Zeeland te gaan 
is gelukt!

Dinsdag 20 september, de bus van TBO stond om 6:15 uur klaar om in te stappen, dit was 
goed geregeld. Toch bleek dat 2 dames, die wel op tijd bij de haven waren, de bus niet kon-
den bereiken en daardoor te laat waren voor de boot. Gelukkig was er een oplossing: met 
eigen auto en chauffeur Harry Wetenkamp namen zij de volgende boot en zo waren zij op tijd 
bij onze eerste stop. 
Na een hartelijk welkomstwoord aan allen - en in het bijzonder voor alle nieuwe gezichten - 
wenste de voorzitter Jaap Hin ons een heel fijne reis toe. Bij Biesheuvel knoflook hebben wij 
koffie gedronken en kregen we een duidelijke uitleg over het bedrijf. Het familiebedrijf teelt 
vanaf 1986 knoflook. Ze zijn klein begonnen en hebben nu een prachtig bedrijf met een groot 
assortiment. Veel voor de export, maar ook voor Nederland zelf. Albert Heijn is één van de 
grote afnemers. 

De uitstekend rijdende chauffeur Westdorp bracht ons bij de pont naar 
de Tiengemeten, een eiland in het Haringvliet. Het was heel rustig op de 
weg, zodat we zelfs met een pont eerder naar het eiland konden. Op het 
pontje grote hilariteit! Wat gebeurt er met Wil haar tas? Het skuum 
bruusde er uut, bank vol en kleding nat… Wat bleek, het flesje met douche 
foam was gebarsten, met doekjes en een sjaal alles weer schoon ge-
poetst. Op de Tiengemeten aangekomen kregen we daar een korte uitleg 
over het eiland. Voorheen was er een grotere bevolking, ook boerderijen 
voornamelijk akkerbouw, in 1997 kwam het eiland in beheer van 
Natuurmonumenten en is het natuurgebied geworden. Veel vogels en rijk 
aan wildgroei van planten. Op het eiland zijn nog 9 vaste bewoners, 
een zorgboerderij, 2 musea, een bezoekerscentrum en een aantal kleine 
woningen voor toerisme. De grootte van het eiland is 7 km lang en 2 km breed. 

Daarna een bezoek aan het Landbouw museum en het Rien Poortvliet museum. Vooral het 
Landbouw museum was voor de boeren en de vrouwen die zelf vroeger met soortgelijke  
machines enz. gewerkt hadden heel herkenbaar. In het Rien Poortvliet museum keken we   
     allemaal onze ogen uit. Een goede gids die een boeiende,
     smaakmakende uitleg gaf. Fantastisch hoe Rien Poortvliet 
     schilderde bijna fotografisch. Om de 2 jaar is er 
     een andere expositie, dit jaar natuur en dorpsgezichten. Op 
     de zolder was het kabouter gebeuren ook heel interessant. 

     En dan op weg naar de “De Jonckheer”, het hotel te 
     Ossendrecht. Bij aankomst werden in de bus de kamernum-
     mers uitgedeeld, dus geen opstopping bij de receptie. “De
     Jonckheer” bleek een prima hotel te zijn, mooie kamers en
     een heel goede keuken!! Een schot in de roos!

     De 2e dag: Naar Yerseke op Zuid-Beveland, waar we koffie
     dronken met een Zeeuwse bolus. Daarna een ronde met
     een gids die ons uitleg gaf over de mosselcultuur en de 
     oesterputten. In Zeeland zijn 2 soorten mosselen, de hang-
     cultuur - en de bodemmosselen. De bodemmosselen zijn de
     bekendste en komen van de bodem van kweekpercelen in de
     Oosterschelde. Ook zagen we de mannen oesters keuren. 
De Mosselman

Wil :)
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Een tik op een schelp: een dof geluid dat zijn de verkeerde, een scherp geluid, dat is de 
goeie! Belangrijk is dat de oesters zo verpakt worden dat er water onderin de schelp blijft.

Hierna met een dame als gids de bus in, zij vertelde ons met 
enthousiasme veel over het eiland en liet ons heel mooie plekjes 
zien o.a. het panoramische uitzicht waar het beeld van de 
mosselman staat. Vervolgens naar Nieuwdorp, waar we in 
restaurant “Landlust”, een sfeervolle boerderij uit de 17e eeuw, 
de lunch gebruikten. Het middagprogramma was Middelburg met 
o.a. het mooie stadhuis, de abdij, de Lange Jan. Voor een rond-
leiding door de stad werd de groep in 3en gedeeld: De snelle 
lopers, de gemiddelde en de iets langzamer lopers. Zo kon ieder 
naar eigen keuze met een gids de stad bekijken. Er is in 
Middelburg tijdens de strijd in Zeeland bij het bombardement op 
17 mei 1940 heel veel door brand verwoest Vooral de binnenstad. 
Het stadhuis was ook totaal vernield, alleen het aanzicht is be-
houden gebleven. Gelukkig is op een mooie manier heel veel 
gerestaureerd. We werden ook geattendeerd op de voorgevels 
van de herenhuizen. Veel huizen hebben afbeeldingen van graven 
en gravinnen. Een indrukwekkende stad. Jammer dat Maatje, 
door een ongelukkige val, niet veel van de stad heeft gezien. Geluk bij een ongeluk was wel 
dat er dichtbij een dokterspost was, waar zij behandeld kon worden. Zo konden we weer tij-
dig terug naar het hotel, waar de meesten van ons nog gezellig op het terras in het zonnetje 
konden genieten van een glaasje. Het menu was weer prima verzorgd en smakelijk.

De 3e dag: Koffers inpakken, ontbijten en de bus in naar het Watersnoodmuseum te Ouwer-
kerk Zuid Beveland, waar we ontvangen werden in 1 van de 4 caissons, waarin het museum 
is gevestigd. Koffie met, hoe kan het ook anders, een Zeeuwse bolus. Eén van de medewer-
kers liet ons een introductiefilm zien en gaf daarbij een korte uitleg, waarna we op eigen ge-
legenheid het museum konden bekijken. Piet v.d Slikke voelde zich niet lekker. Zijn vrouw en 
hij waren nog wel mee naar het museum, maar Piet bleef in de bus en zou eigenlijk het liefst 
naar huis gaan. Weer was het Wetenkamp die de oplossing had: Harry, Piet en Corry vertrok-
ken met de truck naar Texel. Piet vertelde me later dat hij de hele reis had geslapen, blij was 
weer thuis te zijn en dat het goed met hem ging. Terugkomende op het museum: Het Waters-
noodmuseum bestaat uit 4 caissons, die gebruikt zijn bij het sluiten van het laatste dijkgat. 
Tijdens de watersnoodramp in 1953 zijn er 1836 mensen verdronken en duizenden mensen 
en dieren op de vlucht voor het verwoestende water. Huizen, boerderijen enz. kapot en onder 
water en dieren verdronken. Heel aangrijpend om deze beelden te zien. Maar ook hoe sterk 
de mensen waren bij het reddingswerk. Deze reddingspogingen werden verricht met gevaar 
voor eigen leven. Zuid Beveland was één van de plaatsen, waar de grootste overstroming 
was. Wil den Haan, die daar toen woonde vertelde, dat ze de ramp als 14 jarig meisje heeft 
meegemaakt. Hun huis is gespaard gebleven, haar vader en broers zaten in het reddingswerk 
en dan de angst, waar zijn ze en zien we ze wel terug? Voor Wil was het een zeer emotionele 
herinnering om de beelden weer terug te zien. 

Vervolgens vertrokken we uit Ouwerkerk en ging de reis naar Restaurant Grevelingen te Brui-
nisse, waar we met een mooi uitzicht op het water genoten van de lunch. Tijdig vertrokken 
we weer naar de laatste stop, het bekende hotel van v.d. Valk te Wieringerwerf, waar we weer 
werden verrast met een uitstekend buffet. Tijdens de maaltijd een gezellig afscheidswoordje 
van Jaap Hin. Ben Daalder bedankte namens de hele groep de organisatie Jaap, Gerda, Thea 
en Elly voor de perfecte reis die we hadden gehad. Hierna nog het laatste ritje en waren we 
met de boot van 20.30 weer op ons eiland. 

Ik wil nog even Gerda en Jaap extra noemen. Zij hebben zoveel tijd en energie in de voorbe-
reidingen getroffen, hartelijk dank! Met een duim omhoog!! Het was geweldig!

Elly Heerschap

lekker  in het zonnetje



UGHTHOU�I TIIH 
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 18:00uur)
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. 

JlJJ)J fji) 
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

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 
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WAAR TEXELSE EN 
BUITENLANDSE SMAKEN 

SAMEN KOMEN
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WWW.KOOGERRESTAURANT.NL
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SAMEN KOMEN
BUITENLANDSE SMAKEN 

WAAR TEXELSE EN 
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Herfstmarkt De Waal 2022
We hebben er weer een jaar op mogen wachten 
maar eindelijk was het dan weer zover.
De herfstmarkt in de Waal. Een jaarlijkse traditie 
waar veel Texelaars en toeristen op af komen. De 
een is op zoek naar iets specifieks, de ander komt 
lekker rondneuzen, voor ieder wat wils. Niet alleen
tweedehands spullen worden te koop aangeboden,
maar er worden ook verhalen verteld en diverse 
lekkernijen zijn te verkrijgen.
 
Aan het begin van het Hogereind stond Romein 
Dros met vers gebakken oliebollen en broodjes 
warme worst. Halverwege stonden Martine en 
Stephan met hun foodtruck Crêpes Texel. Dit jaar 
waren ze goed voorbereid en hadden meer beslag gemaakt dan het jaar ervoor zodat ze niet 
vroegtijdig uitverkocht zouden raken. Vorig jaar wilde een gezin uit het zuiden van het land  
       een lekker crêpe halen maar helaas, het beslag was net op.
       Dit jaar kwamen ze wederom, speciaal een uur eerder. Ze 
       wilden toch graag een crêpe eten met het hele gezin. 
       Gelukkig was er nu genoeg beslag en zaten ze heerlijk van
       hun crêpe te smullen. 

       11 jaar geleden stonden Martine en Stephan voor het eerst
       op de herfstmarkt aangezien zij toen net in de Waal waren
       komen wonen. Nietsvermoedend wat ze konden verwach-
       ten stonden ze daar fris en fruitig. Naast alle Texelaars en
       toeristen kwamen vele dorpelingen zich voorstellen. Dat   
       gebeurde als volgt: ‘ik ben die en die en woon op nummer 
... ‘. Na vele dorpsgenoten waren ze het spoor geheel bijster. Namen en nummers waren niet 
meer te onthouden, maar na 11 jaar wonen 
in de Waal is dat wel goed gekomen.
 
Alleen maar blije gezichten kwamen voorbij op 
de markt. En niet alleen vanwege het prachtige 
weer. Of het nu een kind was dat iets prachtigs 
had gescoord, een opa of oma die voor hun 
kleinkinderen speelgoed hadden kunnen kopen 
of mensen die met een lekkernij smullend langs 
kwamen. 

Bert Kooijman maakt er ook ieder jaar weer een
feest van. Bert vertelt en verkoopt een goed 
verhaal, dit keer over de biodiversiteit op Texel. 
Prachtig om te zien en te horen. 

Heel bijzonder en mooi dat vele Waalders zich 
inzetten voor dit evenement. Laten we deze traditie in ere houden! 

‘Marktmeester’ Stephan van Zijl
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11 november is de dag .......
Elk jaar opnieuw neemt de spanning toe naarmate de datum 
nadert: komen er dit jaar wel genoeg kinderen om Sint 
Maarten te vieren? De berg met uitdeelzakjes pepernoten is 
groot, en om die nu allemaal zelf op te moeten eten......... 
Dus: de gordijnen opengelaten en een lichtje voor het raam 
gezet om te laten weten dat we er klaar voor waren. 

Nou, dat ging goed! De eerste lichting bestond meteen uit 
vijf kinderen met prachtige zelfgemaakte lampions. Ik zag 
een octopus, een minion, een vis en een soort konijn. Wat een werk! Natuurlijk waren alle 
kinderen voorzien van grote rugtassen, waar enorm veel snoep in vervoerd kon worden.

         In het donker zingen met een groepje is nog tot daar aan toe, maar er zijn  
         er kleine helden, zoals Samuel, die er op staan om het helemaal alleen te
         doen. Hij had een prachtige paddestoel-lampion bij zich. Zijn ouders verze-
         kerden mij dat het hen verboden was om met hem mee te zingen, hij kon
         het helemaal zelf!

         De omringende buren hadden zich uitgesloofd, ik zag Albert regelmatig in
         de deuropening verschijnen met een mooi opgemaakte schaal waar allerlei 
         soorten snoep op lagen. Welk kind wil dat niet? En ook bij Ineke, Rianne en
         Yvonne stond een lichtje in het raam en werd er aangebeld en gezongen en
         uitgedeeld.  

In totaal haalden wij die avond een score van 11 kinderen, helemaal goed! 

Olga Faber

MAART 2023: ROCKOPERA HAIR
Half maart wordt het stil op straat… want op vrijdagavond 17 (première), zaterdagavond 18 en 
zondagmiddag 19 maart (matineevoorstelling) wordt de rockopera Hair opgevoerd in de 
Evenementenhal in De Cocksdorp. Na het grote succes bijna zes jaar geleden van ‘Jesus 
Christ Superstar’ presenteert de Stichting MuziekproductiesTXL een nieuwe productie. 

Het is een puur Texelse aangelegenheid met deelnemers uit alle dorpen van het eiland. Op en rond het toneel zijn 
ruim dertig solisten, koorleden en muzikanten te vinden. Achter de schermen werken nog eens zo’n twintig mensen 
mee. Denk daarbij aan decoropbouw, licht en techniek, kostuums, productie- en regiemedewerkers. Mathieu Vulto is 
de muzikaal leider, Mariken Stoverinck verzorgt de koorrepetities en de regisseur is Quinten van Katwijk. 
De hele ploeg zorgt ervoor dat u swingend de hal verlaat met liedjes als ‘Let The Sunshine’, ‘Good Morning Starshine’ 
en ‘Aquarius’, die gegarandeerd het hele weekend in uw hoofd blijven hangen. Het centrale thema is liefde en vrede.  
        Dat wordt gevierd met swingende rocknummers 
        waarop wordt gedanst met aanstekelijke choreo-
        grafieën en een eigentijdse invulling. Het en-
        semble bestaat uit zowel oude vertrouwde ge-
        zichten, onder andere uit Jesus Christ en het 
        Scratch Rockopera Weekend in het Glazen Paleis, 
        maar ook veel nieuwe aanstormende Texelse talen-
        ten zijn te bewonderen. 

        Kaartjes kunnen besteld worden via de website van
        Hair: www.muziekproductiestxl.nl of direct bij De
        Krim. Op de website van Hair kunt u ook meer in-
        formatie vinden over de deelnemers en hun rollen.
        De foto’s zijn gemaakt door René Pop. Heeft u 
        vragen? bestuur@muziekproductiestxl.nl
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Sinterklaas in De Waal 2022

Wat een feest! De Sint is dit jaar weer in De Waal. Wat fijn dat alles weer kan en mag. Mijn 
jongens hebben er enorm naar uitgekeken, en zoals we daar zagen, nog veel meer kinderen 
en ouders met ons.

Sinterklaas kwam aan in de mooie, rode eend. Ondanks de slechte weersvoorspellingen kwa-
men Sint en Piet vol frisse moed met open dak. Wel zo handig voor de mijter ;-)
Luid toegezongen stapten ze uit om alle kindjes een handje te geven, pepernoten uit te delen 
en op de foto te gaan.

Hierna liep iedereen met de auto mee richting het 
Dorpshuis. Corrie was jarig en dat heeft ze geweten! 
De Sint verzamelde alle kinderen bij Corrie en zo 
werd het eerste feestje daar al gemaakt. Vrolijk 
vervolgde de stoet zich naar het Dorpshuis waar het 
prachtig was versierd en we welkom werden geheten 
door de band. De vrolijke liedjes en de enthousiaste 
bandleden maakte de middag compleet!

Een voor een werden de kindjes naar voren ge-
roepen bij Sinterklaas en voor iedereen was er een kado’tje. Afgewisseld door de liedjes van
   de band werd het een superleuke en afwisselende middag. Ondertussen
   liepen ze af en aan met koffie, warme chocomelk met slagroom en 
   speculaasjes. 
   Súper georganiseerd. Wat ontzettend fijn om met zo’n klein dorpje zo’n 
   groot gebaar neer te zetten. En ondanks dat wij op Ongeren wonen, 
   voelen wij ons nog zeker heel erg verbonden met De Waal. 

   Bedankt!!
  
   Eva, Erik, Bent en Riv
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Twee banken verbonden 

Zaterdag 29 oktober was het dan zo ver: de onthulling van de kunstwerken van beeldhouwer 
Ton Kalle in De Waal en in Waalenburg. De twee grote stenen banken, gemaakt van zwerfkei-
en zijn al een tijdje te bewonderen, maar tot een officieel moment was het nog niet gekomen. 
 
Arthur Oosterbaan vertelde de aanwezigen over het ontstaan van het Texelse landschap en 
over de herkomst van de zwerfkeien die op zoveel plaatsen op het eiland te vinden zijn. 
Deze stenen werden in de voorlaatste ijstijd, zo’n 150.000 jaar geleden, vanuit Scandinavië 
met het ijs onze kant op gestuwd. Bij De Marel zijn twee zwerfkeien te bewonderen die 
tijdens recente graafwerkzaamheden in Waalenburg te voorschijn kwamen. 

            Het kunstwerk in De Waal draagt de poëtische  
       naam Tussen de sterren, verwijzend naar de   
       mogelijkheid om tijdens het nachtelijke uur 
       vanaf de bank de sterrenhemel te bewonde-
       ren en  zo eens wat te mijmeren. Op het kunst
       werk is een glanzend gepolijste ster te zien. 

       Na de onthulling van het begeleidende in-
       formatiebord door wethouder Remco van de
       Belt droeg eilanddichter Fiet van Beek het 
       speciaal voor deze gelegenheid geschreven 
       gedicht Beeldbank voor.  

Daarna vertrok het gezelschap per Jan Plezier naar Waalenburg alwaar het tweede kunstwerk, 
genaamd Heb jij die vogel gezien werd onthuld. 

Hier maakte Remco van de Belt de aanwezigen opmerkzaam
op de ruwheid van de zwerfkeien ten opzichte van de ge-
polijste delen van het kunstwerk. Daarin zien we de hand van
de kunstenaar, die zijn eigen vorm geeft aan het oorspron-
kelijke materiaal. De mens grijpt in in de natuur, ook het 
landschap van Waalenburg is daar een sprekend voorbeeld
van. 

Het idee van de banken is dat ze met elkaar verbonden zijn,       
zoals het dorp verbonden is met de polder, de mens met de natuur en de toekomst met het  
       verleden. De wethouder stemde van harte
       in met dat idee.   

       Het was een prima bijeenkomst en het dorp en
       de polder zijn twee fraaie kunstwerken rijker!

       Olga Faber
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                                                                                                                     bij ‘Tussen de sterren’,

              een kunstwerk van Ton Kalle
                                      (vlak voor de Waalderkerk)

  BEELDBANK

  Het was een kunst om op de klinkers   
  van de kleinste een niet te tillen           
  bank te plaatsen, die goedkeuring  
  kon dragen. De grootste trok aan  
  het langste eind.

  Twee keien kwamen thuis om ons
  in een te warm klimaat te wijzen
  op het ijs dat hier ooit lag, op land
  dat niet het onze is, maar hoort
  aan wie straks komt.

  Drie stenen geven rust aan wie
  zijn weg nog zoekt; een hap, een slok,
  wat mijmeren. De kerk vooraan,
  opzij of op de achtergrond,
  net hoe je kiest.

  Steenhard polijsten tot er licht
  weerkaatst, waardoor je sterren ziet
  onder het bladerdak, waardoor jij
  recht wil zetten. Dat is een kunst,
  echt, hoge kunst.

  Fiet van Beek
  Eilanddichter

        

schets Ton Kalle



. . . .. ..  Schilderwerk  Beglazing  Spuitapplicatie  Houtrotreparatie  
Onderhoudscontracten  Inspectie en advisering  Hoogwerkerverhuur 
 

Web: www.schildersbedrijf-ben.nl

Tel:  06 48083360
Mail:   info@schildersbedrijf-ben.nl

Maricoweg 37 - 1791 MD - Den Burg

Zelfstandig adviseur van RegioBank.

 Vliestraat 1, 1794 ZG Oosterend      06-21350447

ALLE VERZEKERINGEN OP ÉÉN PLEK

OOK VOOR HYPOTHEEKADVIES ZIT JE GOED!

Enkel voor berichten gebruiken

 0222-318221       info@bremer-texel.nl WWW.BREMER-TEXEL.NL

Overzichtelijk en bij 
een bekend gezicht
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Even voorstellen...
Wij zijn Marjon van der Feen en Peter Bancken. Begin april zijn wij samen met onze twee 
labradors Toetsie en Max verhuisd van de Anne Frankstraat in Den Burg naar Hogereind 1. 
Helaas hebben we Toetsie eind augustus moeten laten inslapen. Heel verdrietig, maar wel fijn 
dat ze ook nog van het nieuwe huis en vooral de tuin heeft kunnen genieten op haar oude 
dag.
 
We zijn ontzettend blij met onze mooie stek en het warme 
welkom in het dorp. Al veel mensen ontmoet en gesproken en 
we hebben fijne buren. We voelen ons hier al helemaal thuis.
 
Peter is 12 jaar geleden vanuit Leiden naar Texel gekomen. 
Hij werkt bij Omnyacc in Den Burg, heeft een passie voor hard-
lopen en is penningmeester van Atletiekvereniging Texel.
 
Marjon heeft haar roots op Texel. Heeft 27 jaar bij gemeente 
Texel gewerkt in verschillende functies. Sinds september 2020 
is zij contractmanager sociaal domein voor de regio Kop van Noord-Holland (gemeenten Den 
Helder, Schagen, Texel en Hollands Kroon) en daarvoor in dienst van Gemeente Schagen. 
Door corona is het sindsdien veel thuis werken, en hebben we beneden een mooi kantoor 
gecreëerd met een fijne werkplek.

Hoe we in De Waal terecht zijn gekomen? We wilden graag een wat ruimere, rustigere woon-
plek meer richting het buitengebied en met een lekkere tuin voor de honden. We waren al 
een aantal jaar om ons heen aan het kijken, maar steeds was het het net niet. Totdat het 
Hogereind op ons pad kwam in december 2021, het voldeed aan onze wensen en we vielen 
ervoor als een blok.
 
Het huis is in de basis voor ons helemaal prima, wel moeten er nog wat dingen worden 
gedaan. Gelukkig hoeft dat niet allemaal tegelijk en kunnen we het steeds meer ons eigen 
plekje gaan maken. Wel hebben we inmiddels dubbel monumentenglas in de voorgevel laten 
zetten en is begin oktober onze nieuwe keuken geplaatst.
 
De tuin dat is nog wel een projectje voor de komende jaren, maar dat vinden we juist leuk en  
we zijn al aardig op de goede weg. We hadden een moestuintje aan de Westerweg, en heb-
ben dat dit voorjaar opgezegd. We wilden volgend jaar in de achtertuin een deel als moestuin 
gaan inrichten, maar daar zijn we inmiddels al mee gestart in september. Marjon vind het 
heerlijk om te kokkerellen en hoe mooi is dat als het zo uit je eigen tuin komt. De eerste 
spinazie is in ieder geval al geoogst!

Hartelijke groet,

Marjon en Peter
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Broedvogels in De Waal in 2022
Het lijkt me een goed moment om, net als vorig jaar, in deze laatste Weelder van het jaar 
terug te blikken hoe het dit jaar met de broedvogels in ons dorp is gegaan. Het was een bij-
zonder jaar, vanwege het weer en enkele gebeurtenissen in het dorp, die beide een effect op 
lokale broedvogels hebben gehad. Een blik op het weer in de 3 voorjaarsmaanden (op basis 
van KNMI-gegevens uit Den Helder) leert dat april een min of meer gemiddelde temperatuur 
had, maar vrij droog (10,7 mm minder neerslag) en zonnig (25 uur meer zon dan gemid-
deld) was. Mei had gemiddelde waarden voor zowel temperatuur als neerslag maar was wel 
21 uren zonniger dan normaal, juni was bijna 1 graad warmer terwijl er 34 mm meer neer-
slag viel dan gemiddeld. Het was in deze maand bovendien extreem zonnig met ruim 70 uren 
meer zon dan normaal. De neerslag viel erg onregelmatig. Zo viel er vrijwel geen neerslag 
tussen 10 april en 19 mei. Vooral Huiszwaluwen, die hun nest van modder bouwen, hebben 
hier last van gehad en zijn dit jaar opvallend laat met broeden begonnen.
 
Om met het opvallendste nieuws te beginnen: we hadden er dit jaar weer een nieuwe broed-
vogelsoort bij: in de vijver van Waaldam aan de Bomendiek heeft een Meerkoet gebroed. Dat 
is echter wel ten koste gegaan van het Waterhoen dat hier in de afgelopen jaren regelmatig 
broedde. Meerkoeten zijn fanatieke rakkers die soorten die min of meer familie zijn er 
gewoon uit timmeren. Na de inbeslagname van de vijver zag ik nog een Waterhoen in de 
           vijver achter hotel Rebecca maar deze vogel ging er als een speer vandoor
   en is daarna nooit meer terug gezien. Ook goed nieuws van de Grote 
   Bonte Specht. Deze soort was al jaren in de broedtijd in het dorp 
   aanwe zig maar ik heb nooit een bewoonde nestholte kunnen vinden. Dit
   jaar was het wel raak. Op het Groenewegje heeft een paar gebroed en het 
   gepiep van de jongen is veel Weelders opgevallen.
 
   De Huiszwaluw kwam laat terug uit de overwinteringsgebieden en is toen
   maar op een enkele plaatsen nesten gaan bouwen of restaureren. Pas 
   eind mei was er op wat meer plaatsen sprake van bouwactiviteiten. Toen 
   ging het nog steeds om maar 13 nesten en pas vanaf half juni werd er
   op meer plaatsen met nieuwbouw of herstel begonnen. Daarbij werd 
   geprofiteerd van de 38 mm neerslag die er is gevallen op 6 en 7 juni. 

Opvallend was, dat op de hoekwoning van de ‘bejaardenwoningen’ aan het Vermaningspad, 
grenzend aan de Sommeltjesweg, slechts 3 bewoonde nesten van Huiszwaluwen aanwezig
waren. In 2019 telde ik hier 15 bewoonde nesten. Op andere plaatsen in het dorp werden 
echter juist meer nesten gebouwd, waardoor het totaal aantal broedparen dit jaar uiteindelijk 
op 40 paren uitkwam. Waarschijnlijk zijn er dit jaar echter wel meer tweede legsels geweest. 

In de afgelopen paar jaren was er sprake van een explosie van het aantal Boerenzwaluwen in 
De Waal: tussen 2000 en 2008 broedden er meestal 2-5 paren in het dorp, daarna volgde een 
periode met slechts 1 broedpaar en vanaf 2017 namen de aantallen weer toe. In 2012 waren 
plotseling 12 broedparen aanwezig. In de handboeken die bij mij in de kast staan lees ik dat 
Boerenzwaluwen behoorlijk plaatstrouw zijn, vooral de mannetjes. Bovendien zijn ze redelijk 
monogaam, van sommige paren blijven mannen en vrouwen zelfs jarenlang bij elkaar. 

Maar ook polygamie (één mannetje met 2 of meer vrouwtjes) komt voor. Dit jaar was er één 
broedlocatie, een fietsenschuurtje, bij aankomst van de vogels gesloopt vanwege bouwwerk-
zaamheden vlak in de buurt. Bovendien bleek dat een andere locatie, met in 2021 3 nesten, 
om onbekende redenen geheel was verlaten en her en der is er ook wat verhuisd. Met dank 
aan verschillende Weelders die me attent maakten op de aanwezigheid van nesten, heb ik het 
plaatje aardig rond weten te krijgen met als eindresultaat 10 nesten. De meest bijzondere 
was een nest in de nok van een speeltoestel op de speelplaats aan het Vermaningspad.

grote bonte specht
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Het was een goed jaar voor de Zanglijster. In de afgelopen jaren broedden er steeds zo’n 3-5 
paren in het dorp, vorig jaar was er echter plotseling nog maar één. Zanglijsters leven 
gedeeltelijk van huisjesslakken.

Door de neerslag van stikstof lossen kalk en enkele andere mineralen in de bodem op, ver-
zuurt de bodem en ontstaat er een kalktekort. Dit zorgt ervoor dat het voor huisjesslakken 
moeilijker wordt om huisjes te maken. Vooral bosgebieden op de zandgronden in Nederland 
hebben daar last van. Slakken, zowel huisjesslakken als naaktslakken, houden bovendien van 
nattigheid en afgelopen voorjaar was het soms langdurig droog. Onder dergelijke omstandig-
heden verstoppen huisjesslakken zich op allerlei stiekeme plekjes en zijn dan niet bereikbaar 
voor Zanglijsters. Toen we vorig jaar dus nog maar één paar Zanglijsters over hadden hield ik 
er dus rekening mee dat het dit jaar wel eens afgelopen zou kunnen zijn met deze soort in De 
Waal. Het was dan ook een prettige verrassing dat ik dit jaar weer 4 territoria kon vast-
stellen. Landelijk gaat het overigens best 
goed met deze soort: de aantallen namen 
geleidelijk toe tussen 1985 en 2010, daarna is 
er sprake van een lichte afname.

Het was wel een slecht jaar voor de Vink. In 
de jaren 2001 t/m 2018 telde ik steeds 4-7 
zangposten maar in de jaren erna kwam de 
klad er in. Tussen 2019 en 2021 waren er 
maar 2-3 en dit jaar was er nog maar 1 
zangpost over. Ook dit kan een eenmalige 
inzinking zijn, op landelijk niveau blijven de 
aantallen in de afgelopen 10-15 jaren vrij 
constant.

De spannendste vraag was wat er dit jaar met 
de Gierzwaluwen zou gebeuren nu deze niet 
meer terecht konden op Polderweg 5. Vlak voor de aankomst van de Giertjes waren alle 
pannen van het dak vervangen en was het echt onmogelijk geworden om hier te broeden. 
Door alle daken in de omgeving in de laatste 2 weken van juli goed in de gaten te houden, bij 
voorkeur rond zonsondergang, is het vrij goed gelukt om een beeld te krijgen van hoe deze 
vogels zich hebben verspreid. 

Misschien is het plaatje niet compleet: het 
inventariseren van de invliegopeningen van 
Gierzwaluwen is een erg arbeidsintensieve 
klus en ze broeden ook nog op enkele andere
locaties in het dorp. Dat leverde in totaal 
uiteindelijk 20 nestlocaties op, 4 minder dan 
in het jaar ervoor. Van de 9 paren die in 2021 
broedden onder het dak van Polderweg 5 
bleken er 2 te zijn verhuisd naar nummer 1 
en 4 naar nummer 7. 

       
Cor Smit
          

vink

                 gierzwaluw



Sloopwerk, Opslag en Depot:
Laagwaalderweg 36, 1793 ED, Tel: 06 21921150 / 06 22019235

Veehouderij:
Oostkaap 9, 1794 GH, Tel: 06 22019235

Vakgarage Texel

Abbewaal 3
NL-1793 WX Den Burg

Tel: 0222 315055

www.vakgaragetexel.nl

info@vakgaragetexel.nl

Zanddijk 8, 1795 KC De Cocksdorp 0222 - 311 203
www.voetenoptexel.nl info@voetenoptexel.nl

Nicollette van Kooten
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Waalenburg in winterstand
Voor veel mensen is het gebied Waalenburg in het voorjaar erg populair. Door de vele weide-
vogels en daarmee prachtige geluiden en door de orchideeënpracht komt iedereen er dan 
graag. Maar in de winter lijkt Waalenburg een beetje vergeten gebied. Eigenlijk onterecht. 
Door de hoge waterstand, de grote oppervlakte en de echte rust, is Waalenburg een erg 
belangrijk gebied voor vele wintervogels die op Texel de winter doorbrengen. Vele vogels ge-
bruiken het om te rusten, te eten of te slapen. In Natuurcentrum De Marel kan je vrijwel 
dagelijks terecht voor informatie over de vele wintervogels die er verblijven. Het is uit het 
dorp ook een prachtige wandeling, even naar De Marel en weer terug. Bij het Natuurcentrum 
kan je weer even opwarmen, genieten van een kop koffie, warme chocomelk en eventueel 
een lekkere appelpunt.
 
Sommige wintervogels arriveren al vroeg in de herfst in Waalenburg. Zo is de Smient (een 
eendensoort) al vroeg in september weer terug in de polder. Deze eend is een echte gras-
eter en heeft het in Waalenburg prima naar zijn zin. Inmiddels zijn er alweer duizenden en ze 
zitten vooral in en rond de kreken in het gebied. Dit komt omdat de grazen en drinken met 
elkaar afwisselen. De Smient wordt ook wel de fluiteend genoemd. Dit omdat hij tijdens het 
vliegen een kenmerkend fluitend geluid maakt. Smienten zijn echt goede grazers, net als veel 
ganzen houden ze het gras mooi kort, dit vinden de weidevogels die in het voorjaar weer 
terugkeren erg prettig.
 
Andere eenden die je nu in Waalenburg goed 
kan zien zijn de Wintertaling (Nederlands 
kleinste eendje), Slobeend (met een snavel 
in de vorm van een lepel) en de Krakeend. 
Natuurlijk zijn er ook veel wilde eenden. 
Ook het aantal ganzen neemt in de winter 
weer toe. Momenteel zitten er weer grote 
groepen Brandganzen, Grauwe Ganzen en 
ook de Kolgans is weer terug uit zijn broed-
gebied. Ook zijn de eerste Kleine Zwanen 
weer terug in Waalenburg. Dit is één van de 
drie zwanensoorten die we op Texel hebben. 
De Knobbelzwaan (die broed jaarlijks op ons 
eiland), De Wilde Zwaan en dus de Kleine Zwaan. Alle drie helemaal wit, alleen de snavel 
en de grootte verschilt. De Kleine Zwaan is de kleinste van de drie en overwintert op Texel. 
Overdag trekken ze meestal naar de kale akkers op zoek naar oogstresten maar einde van de 
middag komen ze slapen in één van kreken of in de Oosterkolk in Waalenburg. 

            Met de natte weilanden en de randen van
            de kreken is Waalenburg erg belangrijk voor
            de overwinterende steltlopers. Wat veel 
            mensen niet weten is dat er zolang het niet 
            te hard vriest tientallen kemphanen over-
            winteren. Deze blijven dan tot in maart-mei
            in het gebied. Ook de goudplevieren over
            winteren in echt grote aantallen, soms wel 
            meer dan 5.000 exemplaren zitten er in de
            weilanden. Dit trekt dan weer roofvogels als
                             de Havik en Slechtvalk aan. Dan krijg je een
            waar spektakel te zien. Pracht als deze op 
            jacht gaan en alles de lucht injagen. Dan pas
            zie je hoeveel vogels er in het gebied zitten.
 
In de winter kom je in de ondiepe kreken ook het Witgatje en een enkele Zwarte Ruiter 
tegen. Die kunnen soms vlak naast het fietspad in de slootoevers lopen. Als je goed oplet kan 
je langs de oevers van de sloten of langs het kanaal ook de ijsvogel tegenkomen. Inmiddels 
vliegen er weer meerdere exemplaren rond. Vaak zit er een bij de brug over het kanaal nabij 
de Hertekamp. Wie stil is en goed oplet kan ze zien zitten, maar meestal zie je een blauwe 
flits vlak over het water. Dus goed opletten op je komende wandeling of fietstocht!

kleine zwaan

goudplevier



texel
cateringdé 

texelse 
cateraar  info@texelcatering.nl

0222 - 560 200
texelcatering.nl

  rebalancing

yoga

coaching

Hogereind 33b, De Waal

www.groenvanhart.nl
ontspannen meer jezelf zijn

06 51682165
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                 Natuurcentrum De Marel is deze winter
           open van dinsdag tot en met zaterdag 
                   van 10.00 - 17.00 uur en op zondag van 
           11.00 - 16.30 uur. De Kerstdagen en 
           Nieuwjaarsdag is Natuurcentrum De 
           Marel gesloten. 

           Marc Plomp

ijsvogel

brandgans

Gezocht: Praatjesmakers
Natuurmonumenten is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die een visitekaartje willen zijn van ons prachtige Natuurcentrum 
De Marel op Texel. Vind je het leuk om informatie te geven aan bezoekers? Dan is dit iets voor jou!

Wat houdt de functie in? Je ontvangt, samen met collega�s van het Vogelinformatiecentrum, namens Natuurmonumenten het 
publiek gastvrij in het Natuurcentrum. Je draagt de noodzaak van het werk van Natuurmonumenten uit en werft actief nieuwe 
leden. Je adviseert en verkoopt de producten uit de winkel. Ondersteuning bij activiteiten van kinderfeestjes, braakballen
pluizen, buitendagen en andere themadagen. 

Wie zoeken wij? Je hebt sterke sociale vaardigheden, een open en actieve houding en kunt goed informatie overbrengen aan 
verschillende soorten bezoekers. Je bent representatief en klant- en servicegericht. Je hebt affiniteit met de natuur en staat 
achter het beleid van Natuurmonumenten. De dagen worden in overleg ingedeeld, waarbij wij enige flexibiliteit vragen in 
beschikbaarheid.

Wat bieden wij? Afwisselend en zelfstandig vrijwilligerswerk in een gezellige groep. Uitdagend werk bij een organisatie met 
een breed maatschappelijk draagvlak. Past deze functie bij jou? Mail naar: Info@natuurdigitaal.nl of vraag meer informatie bij 
de balie in De Marel.
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Berichten uit Museum Waelstee

Ik wil u dit keer meenemen naar onze expositie over Rundvee. We beginnen daar met het 
verhaal over Jan Tijsen. Hij woonde in 1742 met zijn vrouw in de  Weverstraat in den Burg: 
hij was bulloper. 

Een bulloper bood vroeger de diensten van zijn stier aan. Hij liep dan met een stier aan een 
touw over Texel. Aan dat touw was voor de zekerheid een anker bevestigd zodat, als de stier 
er vandoor zou gaan, hij altijd wel ergens achter bleef haken. 
Stierenfokkers en bulloper verkochten beloftes: de stieren werden alleen op uiterlijk geselec-
teerd. 

In 1947 wordt de Coöperatieve Vereniging voor Kunstmatige Inseminatie opgericht. Vanaf die 
tijd werd er geselecteerd op het gebied van de melkgift van de nakomelingen, de hoeveelheid 
en de kwaliteit van de melk.
 
Het kwam er dus op aan om de juiste stieren te selecteren. Daarvoor werd een selectiecom-
missie benoemd, bestaande uit 4 personen met natuurlijk grote deskundigheid op dit gebied. 
Henk Tjepkema, vorig jaar overleden, maakte lange tijd deel uit van die commissie en hij 
vertelde mij het volgende verhaal over de aankoop van een stier. 
 
Ze waren bij de Gebr. Mul in Stompetoren en zagen in het land een jonge stier staan. Hij zat 
onder het zand en de modder maar toch wekte hij hun belangstelling op, ze keken er door-
heen als het ware. Ze spraken af dat de stier op stal gezet zou worden en gefatsoeneerd. Na 
drie weken zouden ze dan terugkomen om hem nog eens te bekijken en dan te beslissen. Er 
werd een aankoopbedrag van Hfl.7.000 overeengekomen. 

Vlak voordat die drie weken om waren werd Henk gebeld met de boodschap dat ze snel 
moesten komen om te beslissen, want er was een bod uit België van Hfl.15.000.  
De heren gingen er dezelfde dag weer naar toe en kochten de stier voor het afgesproken 
bedrag. 

De zoons van de betreffende boer hadden gewild dat de stier naar België zou gaan, want dat 
was een prachtig bod. Maar dat ging niet door. Er was zaken gedaan met de Texelaars en die 
kregen dus de eerste kans. Een sterk staaltje van eerlijk zaken doen. 

Het bleek dat de heren een geweldige aankoop hadden gedaan, want we spreken over de 
stier Tonia’s Adema 17, een topper van de eerste orde. Hij was uniek, het goudhaantje van  
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          Texel maar ook met nationale faam. De K.I.  
          van Texel fl oreerde hierdoor want de rietjes
          sperma brachten veel geld op. 

          Er was alleen een probleem: zijn sperma kon
          niet worden ingevroren, zodat het slechts
          korte tijd houdbaar was. Toch werd het op
          grote schaal landelijk gedistribueerd. Trans-
          port over de weg was te tijdrovend. Daarom
          werd er zelfs een vliegverbinding naar 
          Emmeloord en Lelystad opgezet, 2 maal per 
          week.

Tonia’s Adema 17 gaf mooie zwarte vaarzen en is landelijk bepalend geweest voor de kwaliteit 
van zijn zonen. 

Heel bijzonder om nog te vermelden is dat het bedrijf waar Tonia’s Adema 17 is gekocht 
naast het grootste K.I. station van Noord-Holland ligt. Hij is dus daar voor het oog van de 
Noord-Hollandse top weggehaald naar Texel! 

Jan Beijert, voorzitter Museum Waelstee

Uitnodiging Museum Waelstee

Als nieuwe voorzitter ben ik namens ons bestuur begin dit jaar op kennismakingsbezoek ge-
weest bij de Dorpscommissie. Het gesprek verliep heel geanimeerd en plezierig in een sfeer 
van gezamenlijk enthousiasme naar de toekomst. 

Enkele weken geleden is de Dorpscommissie op de koffi  e (en koek) geweest in ons museum. 
Na afl oop daarvan hebben we een rondje  gemaakt, dat zeer goed in de smaak viel, “ik wist 
niet dat er hier zoveel te zien is”. 

Het bestuur van Waelstee wil graag dat álle Waalders deze ervaring kunnen meemaken. 

Namens ons bestuur wil ik u dan ook graag uitnodiging voor een bezoek aan ons museum op 
zaterdagmiddag 25 februari 2023 van 15.00 tot 17.00 uur.

Het nieuwe seizoen voor ons museum start op dinsdag 28 februari 2023, u krijgt dus een 
soort van preview. 

We zorgen ervoor dat er voldoende gastvrouwen en –heren aanwezig zijn 
om er een aangename en informatieve bijeenkomst van te maken. 

We zien uit naar uw komst! 

Jan Beijert

Tonia’s Adema 17



Maricoweg 21
NL-1791 MD Den Burg

Tel: 0222 313858

  info@autospuiterijbetsema.nl

  www.autospuiterijbetsema.nl

De vang 33a 
1792 CV Oudeschild
06 57 33 38 44
info@raamhuis.nl

Shop “Twaalf”
Niels en Christel

Haven 12 Oudeschild
Facebook / Instagram: @shoptwaalf

Vlamkast 16, Oudeschild   0222-322 398   epvoordeelland.nl
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Eindelijk weer Ouwe Sunder 
Ouwe Sunder in De Waal stond dit jaar in het teken van Klaas Bruining, grootste speuler van 
het dorp. Hij werd gemist en hij werd geëerd door verschillende speulers.
De eerste prijs ging naar Liesbeth en Lia, die ‘aangebakken gebakken lucht’ speulden.
De tweede prijs ging naar Koos en Pauline, zij speulden alle wapenfeiten van Klaas.
De derde prijs (een soort troostprijs) ging naar Ton, die zielig was, omdat hij niet mee mocht 
doen met Liesbeth en Lia. 
Na de prijsuitreiking was het nog lang gezellig in de Wielewaal!

Liesbeth en Lia

Koos en Pauline

Ton
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De passie voorbij...
Eind oktober lees ik een berichtje dat Marga van der 
Vis heeft gedeeld op Facebook: “Op 25 oktober komt 
de TX 3 onverwachts zijn vis lossen. Op dinsdag? De 
kotter vist zolang ik mij kan herinneren als één van 
de weinige van maandag tot vrijdag. Het blijkt flink 
mis te zijn met de lier, waardoor vissen onmogelijk 
wordt. In verband met de aankomende sanerings-
regeling zal de TX 3 met grote waarschijnlijkheid de 
schade niet meer laten herstellen. Dat betekent dus 
dat er een abrupt einde is gekomen aan de visserij 
activiteiten van de TX 3”.

Poeh, dit komt wel even binnen… Het zou toch niet? 
Ik schik ervan, mijn buurman die – voor zover ik het weet - altijd visserman is geweest… Ik 
zoek Arco van der Vis op en wil graag zijn verhaal horen.

Jullie gaan stoppen, hoe is dat zo gekomen?
De kotter staat al 3 jaar te koop, er is geen opvolging en de lol is er wat van af. Mijn broer 
Pieter-Jan wordt 60 dus die heeft zijn langste tijd wel gehad. Mijn andere broer Sijbrand en 
ik zijn eigenlijk nog te jong om te stoppen, maar ja je moet wat. Twee jaar geleden was de 
kotter bijna verkocht, maar toen kwam de koper telkens met aanvullende voorwaarden en 
hebben we het afgeblazen. En dan vaar je gewoon weer door.
Begin dit jaar kwam er de saneringsregeling, dit is niet wat je wilt. Maar het is wel een goede 
regeling, alleen moet je wel alles inleveren. Je boot, je visquotum en de boot moet worden 
gesloopt als je deze premie wilt krijgen. Dat is wel een dingetje. Vroeger werden van de 
kotters jachten of offshore boten gemaakt.
Zoals we nu zijn gestopt, is op een botte manier. Het is nu klaar en bijna 2 maanden eerder 
dan gepland. Het doet veel met me, maar het einde zou toch komen. Bij het vissen komen 
veel andere dingen omheen wat het vissen niet meer het vissen maakt en dat begint mij 
steeds meer tegen te staan.

Wat zijn die dingen die erbij komen?
Bijvoorbeeld de Brexit, wij varen voor 50% op Engels vaargebied, maar we hebben wel 20% 
van ons quotum moeten inleveren om daar te mogen vissen. Of de ondermaatse vis die we 
moeten meenemen, als het even tegen zit heb je je hele schip vol maar niet met wat je 
eigenlijk wil verkopen. De ondermaatse vis brengt maar 2 cent per kilo op. En dan al dat 
papierwerk, dat is nu dan wel elektronisch, maar je hebt bijna een secretaresse nodig om 
naar de zee te gaan. En alles bij elkaar is het veel, zo ben ik samen met m’n broers zaterdags 
nog met de boekhouding bezig. Ik ga niet helemaal met voldoening naar zee toe, dat heb ik 
eerder nog nooit gehad.

        Hebben jullie last van de brandstofprijzen?
        Ja heel erg! De prijs van de vis is goed op dit moment 
        maar als dan de helft van je opbrengst naar de brandstof 
        gaat … Met zijn drieën kunnen we de boot niet besturen, 
        dus er zijn ook nog 4 bemanningsleden, die elk hun deel 
        krijgen en natuurlijk een inkomen willen.
        We vissen op tong, dat is onze vis. En dat is nu met ket-
        tingen vissen waarbij we meer brandstof verstoken. Het is
        eeuwig zonde dat pulsvissen niet meer mag, hierbij ver-
        bruikten we veel minder brandstof en veel minder CO2-uit
        stoot. Zoals ik het zie, zijn het de Fransen die niet met hun
        tijd zijn meegegaan en de Nederlanders hadden het goed
        voor elkaar. Een dikke investering van 400.000 euro die we 
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zo aan de kant konden zetten. Maar nu het weg is, geloof ik niet dat het nog terugkomt. Nu 
proberen we tong te vangen met kettingen maar dit gaat nog niet rendabel. Als het pulsvis-
sen er nog wel zou zijn zouden veel meer vissers doorgaan.

Hoe oud was je toen je ging varen?
Ik was 5 toen ik met mijn vader meeging naar zee. Mijn vader zei: “Je hoeft geen visserman 
te worden”, maar al zijn vier zonen zijn toch gaan vissen. En zijn broer had ook zonen en die 
visten ook allemaal. Dus het zit in het bloed. Met 17 jaar was ik klaar met school en toen ging 
ik vissen. Dus ja, 38 jaar vissen, ik heb nooit wat anders gedaan. De eerste 3 jaar bij een 
andere boot van Bram van Dijk en daarna alleen bij het familiebedrijf en mijn broers hebben 
hetzelfde gedaan.
Mijn ome Biem kwam altijd bij mijn neef Biem aan boord, maar die heeft zijn boot, de TX 43, 
nog net op tijd kunnen verkopen. En nu komt mijn oom elke vrijdagmiddag bij ons aan boord 
om even te helpen en een vissie te halen. Van hem hoor ik de familieverhalen en hij heeft het 
moeilijk. Met onze boot stopt ook het familiebedrijf, na 148 jaar! Nee, het is niet niks.

      Wat is het mooie aan dit werk?
      Tja, ik weet niet wat het is, het is met de paplepel ingegeven. 
      Geen één vaart of trek is hetzelfde, het is altijd een
      verrassing. Mijn vader zei altijd “Als je visserman wilt worden
      moet je er wel echt voor gaan!” en dat hebben we gedaan. Je 
      hoort vaak dat dit werk je veel vrijheid geeft en dat was ook zo
      maar dat is door de tijd wel puur veranderd en er zijn wel erg veel
      regeltjes.
      
      En wat is het mindere van dit werk?
      Vroeger had je elk jaar maar 2 weken vrij en dat is gelukkig
      nu anders, na 3 á 4 weken een hele week thuis. En je vrouw
      staat er wel alleen voor, Marga redt zich volgens mij prima
      maar je mist wel veel als je aan boord bent. Mijn moeder die
      had toen helemaal geen contact en als er wat was, dan
      moest ze contact maken via Scheveningen radio, er was 
      geen telefoon, niks. Nu kunnen we appen en is het veel 
      makkelijker om contact te hebben.

En jullie boot gaat naar de sloop, hoe is dat?
Dat is wel een dingetje. Maar dat is het ook als die verkocht wordt en de haven uitvaart. Maar 
het is vreselijk. Laatst was er op tv een programma over een kotter van Urk die naar de sloop 
ging. Nee, daar kan ik niet goed tegen. Of er moet nog iemand wezen die hem wil kopen dan 
zien we van de sanering af.

Wat ga je hierna doen?
Geen idee, maar voor een ander te gaan vissen dat zie ik niet zitten. Te lang eigen baas ge-
weest. Gewend om het op mijn eigen manier te doen en daar zit die ander denk ik ook niet 
op te wachten.

Binnenkort naar een bijeenkomst om te kijken wat mogelijk is in de maritieme sector en daar 
krijg je dan begeleiding bij, omdat er zoveel vissermannen stoppen. Dat kan omscholing zijn 
of onze papieren omzetten, dus daar ga ik met mijn broers naar toe. Maar eigenlijk ben ik 
daar nu nog niet aan toe. We zijn bijna nog elke dag met de kotter bezig. Er zitten heel veel 
spullen op en die halen we er van af. Zo kunnen we nog wat dingen verkopen, de een wil wel 
dit en de ander wil wel dat. En als we horen dat de sanering rond is, moet de boot nog verder 
ontmanteld worden. Ik zie wel wat er op mijn pad komt.
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Is vissen je passie?
Jazeker! Altijd geweest. Toen ik jonger was en de hele week weg was 
geweest, dan ging ik in het weekend met een klein bootje weer vissen. 
Met een net of met fuiken langs de dijk om palingen te vangen. Ik heb 
nog wel een klein bootje en ga met de kleinkinderen varen, maar dan ga 
ik niet meer vissen. Want met een net vissen mag niet meer. Als ik later 
meer tijd heb ga ik met kleine Dirk, die is nu 10 jaar, wel een keer 
hengelen. Dirk was 9 jaar toen hij een week meeging met de kotter. Hij 
vond echt geweldig en ik ook. Hij vindt het vreselijk om de kotter nu zo 
aan de kant te zien en dat hij niet meer mee kan varen. 

Hoe kijk jij naar de toekomst van de visserij op Texel?
Ik hoop dat ze het goed krijgen die er nog over blijven, maar ik hou 
mijn hart vast. Ik vind het ook een hele stap voor degenen die nog door 
willen. De oudere mensen denken dat de visserij wel blijft bestaan, 
maar ik heb er zelf wel mijn twijfels over, of het moet op een andere 
manier gaan. Dus innovaties, pulsvissen was zo’n goede innovatie.
Van de saneringsregeling hebben we nog niet wat gehoord, dus eind november of begin de-
cember horen we of het echt doorgaat en wat we er voor krijgen. Dus het is nog spannend. 
Er zijn ongeveer 85 grote kotters in Nederland, de garnalenkotters niet meegerekend, en 60 
kotters gaan voor de saneringsregeling dus er blijven in Nederland weinig kotters over.

Anita Krijt

Even voorstellen..
Hoi allemaal,

Wij zijn Inga Hölscher (28) en Mark Rademaker (29).  
Samen met onze vrolijke witte keeshond Nanook wonen 
we sinds eind juli aan de Polderweg 8 in De Waal. Inga 
is opgegroeid in de stad Duisburg in Duitsland, en Mark 
op een boerderij rond het dorp Nagele in de Noordoost-
polder.

We werken allebei als zeeonderzoeker bij het NIOZ op 
Texel. Waar Inga vooral kijkt naar methaan-etende 
bacteriën en hun chemische diversiteit, richt Mark zijn 
blik meer op de grotere vis en inktvis, van de Wadden- 
tot de Diepzee. Nanook daarentegen vindt alles en 
iedereen in het leven heel interessant.

Naast ons werk zijn we vooral graag actief en creatief bezig. Wandelen door de natuur, het 
spotten van allerhande dieren, planten en paddenstoelen is een geliefde vrijetijdsbesteding. 
Daarnaast maakt Inga graag decoratie van gejut drijfhout en houdt ze van schilderen met 
acrylverf. Mark is meer van het surfen, bootcampen, en het vastleggen van de natuur in 
foto’s, schetsen en tekeningen.

We hebben het ontzettend naar onze zin in De Waal. We vonden de dit jaar georganiseerde 
DorpsWaaltijd heel gezellig (complimenten voor de organisatie), en hopen nog meer van dit 
soort evenementen bij te kunnen wonen.

Inga en Mark
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Tuinclub

Op 21 juli zijn we met 8 dames van Tuinclub De Waal op tuinbezoek geweest bij Annemieke
en Germ Keuning. Wat een ontvangst was dat, het goot pijpenstelen! Maar de hartelijke ont-
vangst van dit echtpaar was hartverwarmend. Lekker koffie en koek op de veranda, 
iedereen zat droog en toch buiten. Ik heb zelden zoveel verschillende bomen en struiken bij 
elkaar gezien in een niet zo’n heel grote tuin, maar wat een diversiteit. Om over de vijver met 
koikarpers maar niet te spreken, in één woord prachtig! Vijvers aanleggen is een andere 
hobby van Germ naast het onderhouden van zijn tuin.

Op 3 augustus hebben we met 12 dames een bezoek 
gebracht aan de Mosterdmakerij op Zuid-Haffel. Ook 
hier weer een geweldig ontvangst met door Mieke 
zelfgemaakte limonade en het proeven van de ver-
schillende kazen met de mosterd die er perfect 
bijpaste. Menno vertelde over het ontstaan van de 
Mosterdmakerij. Hij is opgegroeid in de stolpboerderij, 
die nu de naam Calanthus draagt. We hebben van 
alles geproefd, o.a.  Biermosterd, Chilimosterd, 
Bessenmosterd en zo kan ik nog wel doorgaan, niets 
is te gek. Zwartmoeskervel geroken, wat ook door 
de mosterd gaat. Daarna nog een rondje door de tuin 
en daar de oude Moerbeiboom bewonderd en natuurlijk moerbeien geproefd. Kortom een ge-
slaagde middag. Ieder ging naar huis met verschillende potjes mosterd en flesjes bloemen-, 
fruitsiroop en mosterdolie.

Op zondag 28 augustus waren wij met 9 vrouwen welkom in de tuin van Esther Zijm aan de 
Sluijscoog in Den Burg. Je weet niet wat je ziet, je waant je in de tropen. Zo ingenieus uit-
gedokterd dat alles de ruimte had en kon bloeien en groeien. Veel planten die ik alleen ken 
uit Indonesië. Maar waar ze zelf het meest trots op is zijn de bloeiende gembersoorten. Ze 
weet heel veel van tuinieren en kan dit perfect naast een volle baan bij de bierfabriek. 
Vandaar dat dit uitje op een zondag was.

     Op 31 augustus waren we bij Jaap Jager aan de Ruigendijk
     om zijn bijenkolonies te bewonderen. Ik hoor u bijna denken
     ‘huh, de tuinclub een uitje naar de bijen?’ Ja gek, maar zon-
     der bijen geen bloemen, fruit en groenten toch? We gingen
     met 7 vrouwen op de fiets in het wit gekleed, voorschrift van 
     de Imker, dan steken ze je niet zo gauw. Ook hier enorm 
     veel uitleg gehad over de kolonies en het maken van de 
     honing natuurlijk, heel interessant en enorm veel werk om de 
     honing te vergaren, maar lekker dat het was. We kochten elk
     een pot honing en mochten ook stukjes raat met honing 
     proeven, heel bijzonder.
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Op 10 September zijn we met 6 dames naar de Korverskooi aan de Ruigendijk geweest. Dit 
was een uitgelezen kans, want alleen op open monumentendag is het opgesteld voor publiek.  
               
We kregen een kaart mee en konden in eigen tempo het gebied verkennen en uiteindelijk 
kwamen we aan bij de eendenkooi waar een medewerker ons uitleg gaf over hoe er vroeger 
gejaagd werd op eenden. Dit wordt niet meer gedaan, de oude kooien worden weer hersteld 
zoals ze er vroeger uitzagen om ze voor het nageslacht te bewaren. Er waren ook oude appel- 
en perenrassen aangeplant. Prachtig om te zien. Ik heb nooit geweten dat achter de Ruigen-
dijk zo veel water was.

         Op 19 oktober hebben we een herfststukje of -kransje ge-
     maakt in de mooie schuur bij tuinclublid Marjolein. De dames 
     hebben weer prachtige creaties gemaakt, ik kon er helaas
     niet bij zijn (Corona). Maar ze hadden wel aan mij gedacht
     en een mooie krans voor mij gemaakt.

         Op 27 oktober hadden we het plan opgepakt om naar de 
     Zelfpluktuin te gaan, wat nu Voedselbos heet. Ook hier was
     ik niet bij door die vervelende Corona, zodat ik ook geen 
     verslag kan doen. Waarschijnlijk gaan we nog een kerst-
     creatie maken, maar daar zijn we nog niet uit.

Voor de lezers van de Weelder, namens de Tuinclub De Waal, hele fijne feestdagen!

Tilly Suerink

Kerstwonder Poinsettia brengt winterse warmte
Behoefte aan een stralend en hartverwarmend middelpunt tijdens de koude winterdagen? De 
wonderlijke Kerstster brengt met alle liefde de benodigde warmte in huis. Dat juist de Poin-
settia dé plant voor de kerstdagen is, zal je niet verbazen. Zijn felgekleurde bladeren bieden 
hoop, kracht en rust. Ze werken bovendien stress verlagend tijdens de drukke feestdagen.

De rode Poinsettia staat vooral bekend als kerstster, maar het liefst gaat hij door het leven als 
winterplant. Waarom zou hij anders zijn blad ook in opvallende kleuren als wit, crème, lemon, 
zalmroze, rood en paars transformeren?

Mexicaanse legende
Waarom de Poinsettia juist met kerst de harten van de mensen steelt, verklaart de Mexicaan-
se legende over het arme meisje Pepita. Omdat zij op kerstnacht geen cadeau voor Christus 
kon kopen, maakte ze een klein boeketje van onkruid. Ze wist namelijk dat God een nederig 
maar liefdevol cadeau ook zou aanvaarden. In de kerk 
begon het boeket plotseling te bloeien met felle rode en 
groene bloemen. Vanaf dat moment draagt de kerstster in 
Mexico de symbolische naam ‘Flores de Noche Buena’.

Magische werking
De magische werking van de Poinsettia komt het beste tot 
uiting als hij op een lichte plek staat, zonder felle zon. 
Regelmatig water vindt hij fijn, zolang het maar lauwwarm 
is. Dan is het voor hem gemakkelijker zijn warmte aan jou 
over te brengen.

Verzorging
De temperatuur moet minimaal 15 °C zijn. De kerstster houdt van een lichte standplaats, 
maar verdraagt tijdens de bloei geen direct zonlicht. Zorg voor voldoende vocht. De droge 
lucht van de centrale verwarming is vaak de oorzaak van voortijdig bladverlies.
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Workshop Permacultuur en Voedselbos
Op vrijdag 17 en zaterdag 18 maart komt Madelon Oostwoud naar De 
Wielewaal om ons nader te vertellen over permacultuur (permanente 
agricultuur), voedselbossen, vaste eetbare planten en hoe wij deze kunnen 
inpassen in onze tuinen en in de openbare ruimte.
Madelon gaf in september 2022 een inspirerende lezing in Den Burg. Zij 
heeft een voedselbos in Schellinkhout (www. Schellinkwoud.nl) en heeft 
diverse boeken op haar naam staan over eetbare vaste planten voor kleine 
tuinen, voedselbosprojecten en eetbare bosranden. 
Op vrijdag is er een ochtend- en een middagsessie en een excursie, 
’s avonds een film; op zaterdag gaan we aan de slag met een eigen 
ontwerp.

Korte (voorlopige) inhoud:
In vier lessen komen de verschillende as-
pecten van permacultuur en voedselbossen 
en de praktische invulling daarvan aan bod. 
Madelon zal vertellen over de grondleggers 
van permacultuur, met voorbeelden, ge-
schiedenis en uitwerkingen. Daarna komt 
het voedselbos uitgebreid aan bod, met 
voorbeelden en toelichtingen. Een voedselbos 
is een vorm van permacultuur maar niet alle 
permacultuur is een voedselbos! Vrijdag-
middag gaan we op excursie, vrijdagavond 
bekijken we samen een inspirerende film, en 
zaterdagmorgen gaan we aan de slag met 
een eigen ontwerp. Hoe zet je je eigen 
perceel om naar een eetbaar paradijs? 
In deze korte 4-delige cursus wordt informatie afgewisseld met zelfwerkzaamheid. Bij voor-
keur neem je deel aan het hele programma. Mocht dat je om wat voor reden niet lukken, bij-
voorbeeld omdat je al een cursus permacultuur achter de rug hebt, dan overleggen we daar 
tevoren over. 

      Meer informatie (bijv. méér over de inhoud, tijden en
      kosten) zal eind februari huis aan huis in De Waal wor
      den verspreid en op de website van De Waal zijn te
      vinden. Dan kun je je ook opgeven voor deelname. Er
      is ook de mogelijkheid je nu vast op te geven.

      Organisatie:
      
      Loes Timmer (loes_timmer22@hotmail.com) en 
      Ingrid Walpoott (imwalpoott@hetnet.nl)
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Berichten uit De Waal
kopjes en mokken gevraagd
Wie heeft er nog overtollige koffiekopjes/mokken in de kast staan 
en wil ze wel kwijt? Wij verzamelen die het hele jaar door voor de 
herfstmarkt. De koffiekopjes/mokken kunnen het hele jaar door 
worden afgeleverd op Polderweg 7, maar natuurlijk willen we ze 
ook wel even komen ophalen!
    
Jan Buis en Tilly Leenders, tel. 313869 of 06-10786808

opknappen grasveld
Beste Waalders, 
Voor een ieder die zich zorgen maakt over staat van het grasveld na SomPop, even een toe-
lichting van mijn kant. Al jaren ontferm ik mij als grasspecialist over de toestand van het 
veldje na SomPop. Dit doe ik als sponsorbijdrage aan de organisatie.
Echter hebben we dit jaar te maken gehad met extreem droog weer waardoor succes van 
inzaaien klein was. Vandaar dat ik gewacht heb op meer groeizame omstandigheden. Moment 
van aanpak hangt dus af van het weer. September is de maand om in te zaaien en snel her-
stel te realiseren.
Wanneer deze Weelder op de mat valt heeft het veld weer een mooi groen tapijtje waar ieder-
een weer een balletje kan trappen of een dansje kan doen!
Met vriendelijke groet, 
Hans Witte

jeu de boules 
Elke vrijdagmiddag vanaf 14.00 uur spelen we met een groepje 
Waalders Jeu de Boules op de baan achter hotel Rebecca. Iedereen 
is welkom en kan meedoen! Als je het nog nooit gedaan hebt, is 
dat geen punt. We leggen de regels wel uit en iedereen kan het. 
Als het slecht weer is spelen we niet, maar als het even kan zijn 
we er. Na afloop drinken we nog gezellig een kopje koffie bij 
Rebecca.

activiteitencommissie gezocht
In De Waal worden veel leuke dingen georganiseerd, 
zoals Sinterklaas, Ouwe Sunder, Paaseieren zoeken en 
nog veel meer. 

In het verleden hadden we een ‘activiteitencommissie’ 
die zich hiermee bezighield. Die commissie is zo 
langzamerhand verdwenen en niet meer aangevuld. Hierdoor komen nu veel organisatie en 
initiatieven bij de dorpscommissie (en Simone als beheerder van het Dorpshuis) te liggen. 
Dat is veel werk en soms zullen leuke activiteiten misschien niet kunnen doorgaan omdat 
er te weinig mensen zijn die willen meedenken en helpen bij het uitvoeren en/of begeleiden 
ervan. 

Onze vraag: zullen we als dorp weer een groep in het leven roepen die het organiseren van 
activiteiten op zich neemt? Er zijn vast Waalders die het leuk vinden om mee te doen! Binnen 
de groep, en samen met de dorpscommissie en Simone, kan het ‘werk’ ook verdeeld worden, 
zodat je je niet meteen overal voor hoeft vast te leggen. En……het is leuk om te doen! Dus……
geef je op!!! Bij Simone (06-10754873) of Lida (06–22937983). 

Even mailen kan natuurlijk ook: dcdewaal@outlook.com.
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Voorlees kerstverhaal

Goedendag, wie zijn jullie? Oh, ik denk dat ik het al zie! Jullie zijn vast reizigers.
Waarom komen jullie eigenlijk hier? Komen jullie op de geruchten af rond deze oude stal? 
Willen jullie die stal een keertje bekijken? Hier, deze stal? Nou, kom maar. Kom maar binnen. 
Wees welkom, en kijk rustig rond. Ik nodig je uit in mijn bescheiden onderkomen. 

Maar wat kom je hier dan eigenlijk zoeken? Ik ben maar een oude vrouw, al in de zestig, en 
ik bezit niets anders dan wat bouwvallige schuurtjes. Er is echt niets te zien. Er ligt nog wat 
hooi, er staat een oude voederbak daar in de hoek. Misschien dat die iets te zeggen heeft, 
maar… Hé, hoor ik wat? Het leek even of ik een baby hoorde huilen, maar dat kan haast niet. 
Dat is echt al tientallen jaren geleden. Wat zeg ik: al een halve eeuw geleden. Waar blijft de 
tijd. Ja, wat verwacht je dan nu nog eigenlijk? Wat denk je hier te vinden? Je denk toch niet 
dat hier die oude ster te vinden is, of een soort van vaag nagloeien van die ster; die ooit zo 
spraakmakende ster?

Tja, die ster van Bethlehem. Ik weet het nog wel. Ik was toen een jaar of twaalf. Mijn vader 
was de herbergier. De herberg staat daar nu nog. Dat is dat vervallen huis; je kunt het nog 
zien, het staat daar een eindje verderop. Vroeger gingen de zaken heel goed. We konden van 
de opbrengst van de herberg goed leven. Maar ik herinner me vooral één speciaal jaar.

Achteraf hebben we ons er wel voor geschaamd. We zaten helemaal vol, dus moesten we 
nieuwe gasten wel de deur wijzen. Er was een volkstelling afgekondigd. Iedereen moest zich 
melden in zijn geboortestad of dorp, maar dat betekende dat veel mensen op drift geraakt 
waren. Wij, als herbergiers gezin waren het met die politiek helemaal niet eens, maar wat 
konden we doen? Gelukkig hoefden we zelf niet op reis, want onze familie leeft al generaties 
in Bethlehem. Maar ondertussen was het wel een gekkenhuis in de herberg. Er waren heel 
veel gasten van overal vandaan. We konden niet anders dan mensen wegsturen. Vol is vol. 
Alleen bij één stel gasten bleef de man erg aandringen. Zijn vrouw was hoogzwanger, zei hij, 
en hij dacht dat zijn vrouw die nacht wel eens zou kunnen bevallen. Het was bijzonder koud 
buiten. Toen hebben we gedaan wat kon, en hebben we ze de stal aangeboden. Maar ja, 
achteraf…

Er was iets bijzonders met deze mensen. Het leek ook wel alsof zij als vanzelfsprekend de 
aandacht trokken. Ik kon eigenlijk niet gemist worden in de herberg, want ik moest als jong-
ste meid natuurlijk de gasten bedienen. Maar toen ik die avond eindelijk mocht stoppen, ben 
ik de herberg uit geslopen. Ik herinner me dat ik in de stal ben gaan kijken. Ik weet nog hoe 
koud het buiten was en hoe ik opeens in de warmte van daarbinnen in die stal terecht kwam. 
Er stonden dieren en er waren ook andere mensen gekomen. De herders uit de streek bij-
voorbeeld. We kenden ze natuurlijk wel, die mannen van hier, maar die avond zagen ze er 
heel bijzonder uit. Hun gezichten leken van binnenuit verlicht te zijn met een heel bijzondere 
glans. Ze vertelden dat ze engelen hadden horen zingen: “Eer aan God in de hoogste hemel, 
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en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.” Het had allemaal met het pasgeboren 
kindje te maken: Jezus.

Zijn jullie misschien gekomen om dat verhaal nog eens te horen? Tja. Er was hoop in die 
dagen. Er was een groot verlangen naar vrede en gerechtigheid. Want dat was er niet. Ons 
land was bezet. We hoopten op de bevrijding; op dé bevrijder. Er was een vreemd soort hoop, 
daar in die stal, toen Jezus geboren was. Maar de werkelijkheid haalde ons al snel weer in. 
Herodes, die vazallenkoning van de bezetter, die stuurde zijn inspecteurs het land in, want hij 
had kennelijk lucht gekregen van een op-handen-zijnde staatsgreep. De milities van Herodes 
richtten hier in de streek grote moordpartijen aan. Onze herberg werd genoemd als een plek 
waar de samenzwering begonnen was. Mijn vader werd opgepakt. We konden zeggen wat we 
wilden, maar de situatie werd zo dreigend, dat mijn moeder met mij en mijn broers en zussen 
gevlucht is. Mijn vader hebben we nooit meer teruggezien. Niks geen vrede op aarde, maar 
angst en vervolging. 

Ik zelf ben jarenlang weggeweest. Weg van huis en haard, steeds maar op de vlucht. Steeds 
was er die verdenking dat ik iets met die Jezus te maken zou hebben, en dan trok ik maar 
weer verder. Maar het is vreemd. Ik heb naar mijn gevoel een geheim. Ik héb ook wat met 
hem te maken. Ik heb ook mijn leven lang het gevoel gehad dat ik Hem, Jezus, achterná 
ging. Hoe ver ik ook vluchtte. Want ik zocht hem. Ik was gespitst op de verhalen over hem. 
Ik volgde hem in de verhalen die ik over hem hoorde. Het verlangen bleef om die vrede te 
vinden, die ik toen in onze stal vond. Dat gevoel is me altijd bijgebleven. En het is er nog.

Het is bijzonder om weer terug te zijn op deze plek, hier in de stal. Ik mocht hier mijn oude 
dag doorbrengen; toestemming van de gemeente. Kennelijk mijn levensbestemming. Maar... 
als ik nu wat beter naar jullie kijk, is het net alsof ik jullie eerder heb gezien. Wie zijn jullie 
eigenlijk?

Ahh, ik herken jou! Die nacht was jij ook hier! Jij bent één van de herders. Ik herinner me 
jouw gezicht. Het ziet er nog steeds uit alsof het de gave heeft om in het donker, licht te ge-
ven. Ik weet nog dat jullie herders, vertelden dat je Jezus alleen maar konden vinden, omdat 
jullie jarenlang al zo gezocht hadden. Maar gezocht hadden naar wat? Jullie vertelden dat je 
alleen maar de engelen konden horen zingen, omdat jullie zo verlangden naar de vrede. Wat 
was het dan precies dat je zocht? Ja, dat wist je pas toen je Jezus gevonden had.

Wat Jezus mij gegeven heeft is dat ik de woorden van de engelen echt leerde begrijpen. 
“Wees niet bang”. Ja, mijn weg was lang en moeilijk en ingewikkeld. Hij leek soms dood-     
gelopen te zijn, maar ik vond altijd troost in dat woord: ‘wees maar niet bang’. En dan was er 
in mijn soms opgejaagde bestaan, steeds weer een uitweg, hoe moeilijk die soms ook was.

Wij zijn in deze stal gekomen om dit kwetsbare en arme kind 
te vinden. Hij is kostbaar in Gods ogen. We zijn gaan zoeken 
naar iets, omdat we onrust voelden in ons leven. Maar we 
kwamen hier uit; om hier weer te horen en te zien dat God 
zijn kracht vindt in de kwetsbaarheid en de argeloosheid van 
een klein kind, zoals psalm 8 ook zingt. En we leerden veel 
meer dan dat. We begrepen dat niet alleen DAT kind kostbaar 
is in Gods ogen. Weerloos in de wereld, maar juist daarom 
kostbaar in Gods ogen. Wij allemaal zijn kostbaar. Vertel ook 
je eigen verhaal maar. Dan ontdek je, als je terugkijkt, dat God je zo kostbaar vond dat Hij 
ook jou “Zijn kind” noemde.

Verteld door ds. Anne Kooi, van de protestantse PKN gemeente Waal, Koog, Den Hoorn



Voor een uitvaart 
naar uw wens

Ook met vragen over een persoonlijke 
invulling kunt u bij ons terecht

 Eigen monumententuin
 Beletteringen, reparatie, restauratie
 Korte levertijd uit voorraad
 Grafversieringen / vazen / lantaarns
 Natuursteen onderhoudsproducten
 Jaarlijks onderhoud over geheel Texel

Mark & Yolanda Pijper
0222-310 168      06-512 832 46

Bernhardlaan 147, 1791 XD Den Burg
www.uitvaartcentrumtexel.nl

ALLES VOOR DE BOUW 
OP ÉÉN ADRES!

Heemskerckstraat 50, Oudeschild. Tel: 362 400

Massage Texel
voor mens en paard

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

voor paarden

www.massagetexel.nl

D
E  
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XELSE  SL I J TER I J

S M I D T - W I T T E

Waalderstraat 27-29
1791 EB Den Burg - Texel

info@detexelseslijterij.nl
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Uit het Waalder archief:
1982 Reisvereniging naar Zeeland 
Op 24 juni was er een nabespreking van de laatste reis die de Waalder Reisclub heeft gemaakt. 
Deze bijeenkomst werd door 15 mensen bezocht. Op deze avond is ook besproken waar we de 
volgende keer heen zullen gaan. Er is gekozen voor de Deltawerken in Zeeland. U heeft er op 
23 augustus al een voorproefje kunnen zien op de TV: “Beurzen open Dijken dicht, een dam van 
zeven miljard”. Ze hopen het werk in 1985 klaar te hebben. Het is een stuk weg en het is daarom 
de bedoeling om met de eerste boot te vertrekken. Voor de reis van 1983 hoeven we maar 60 
gulden te betalen omdat we nog een mooi bedrag op de bank hebben staan.           

1992 Ouwe Sunderklaas...
Ongelooflijk, wat een opkomst! Met dik 30 speulers, wat we eigenlijk niet verwacht hadden, was 
het een ontzettend moeilijke keus om de leukste en origineelste eruit te kiezen. Iedereen was 
even leuk! Er werden veel verschillende dingen gespeeld, zoals: 
 - De appelbomen van Gijs die op onverklaarbare wijze in het niets waren opgelost;
 - Waar zijn de stenen gebleven, want de straat kon niet worden afgemaakt;
 - Waar blijft ons Sommeltje?; 
 - Waarom geen doel? Hoezo aangezicht van De Waal?;  
 - En die lantaarnpalen op het Vermaningspad, hoe zit het daarmee?. 
Na de prijsuitreiking werd er nog vrolijk verder gevierd. Ik hoop dat iedereen net zoveel genoten 
heeft als wij. Jong geleerd is oud gedaan, maar oud beginnen mag ook. Dus: volgend jaar het 
dubbele aantal speulers!  

2002   Wist u dat?            
• Merel Tjepkema en Mike v.d. Haas het zwemdiploma A behaald 
 hebben
• Gavin v.d. Star het zwemdiplama B behaalde
• Melinda Kooger haar zwemdiploma A+B haalde
• Marleen Eelman, Richard Kooger, Anne-Martine van Kralingen, 
 Simone Plaatsman en Suzanne van Heerwaarden het C diploma 
 behaalden
• De familie Kooger plus Laura en Thera Tjepkema meegespeeld hebben in de slotscene van  
 de nieuwe Kameleonfilm die volgend jaar uitkomt

2012 Van de bestuurstafel     
De dorpscommissie kan terugkijken op een bewogen jaar. De toekomst van het dorpshuis is nog 
altijd niet zeker gesteld door het uitblijven van een beslissing van de gemeente aangaande een 
bijdrage aan de exploitatie. We zijn in ons kleine dorp opgezadeld met een veel te groot en duur 
gebouw. Noodzakelijke aanpassingen en verbeteringen aan het gebouw m.n. wat betreft energie-
besparing blijven uit. Grote uitgaven, die noodzakelijk waren voor het verkrijgen van de gebrui-
kersvergunning, hebben een deuk in het eigen vermogen geslagen. De leegstand van de lokalen 
doet ook geen goed aan de uitstraling van het gebouw. En hoewel achter de schermen door de 
dorpscommissie wordt onderhandelt en gepraat met betrokken instanties, heeft het tot op heden 
geen meetbaar resultaat opgeleverd. Dat stemt ons somber. In de praktijk is de dorpscommissie 
een groot deel, zo niet de meeste, tijd kwijt aan het laten functioneren van het dorpshuis. En het 
is in wezen een merkwaardige situatie: de gemeente is eigenaar van het gebouw, de dorpscom-
missie betaalt huur aan de gemeente voor dat deel van het gebouw wat in gebruik is. Om dat te 
kunnen betalen en exploiteren is een bijdrage van de gemeente noodzakelijk. Beetje kort door de 
bocht komt het er op neer dat wij geld nodig hebben van de gemeente om de gemeente te kun-
nen betalen. Maar we hebben de moed nog niet opgegeven. Er wordt gewerkt aan een passende 
oplossing waarbij het dorpshuis kan blijven bestaan en de dorpscommissie zich kan bezig houden 
met haar kerntaken.                                                 

Gelukkig gebeuren er ook nog leuke dingen in het dorp. De herfstmarkt was weer een succes; het 
Sinterklaasfeest geweldig; Ouwe Sunder geslaagd; het dorpsservicepunt op de woensdagochtend 
draait heel goed; er was weer een mooie uitvoering van het Amateurtje en het dorpshuis zit vier 
avonden in de week redelijk vol. Allemaal redenen om door te gaan.
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Op de foto door de straatfotograaf
De Historische Vereniging Texel is op zoek naar zogenoemde ‘OLFO-foto’s’. Dit zijn foto’s die 
in de vijftiger en zestiger jaren op Texel zijn gemaakt zijn door straatfotograaf Geert Hazen-
berg uit Oldenkerk. Deze OLFO-foto’s geven een prachtig tijdsbeeld van inwoners van Texel 
en hun omgeving.

    De fotograaf is in alle dorpen van Texel geweest, in tien jaar tijd
    moeten er honderden foto’s van Texelaars zijn gemaakt. Mooie 
    foto’s voor een tentoonstelling in Tusse de Banke. 

    Bij het schrijven van dit artikel staat de teller op ruim 275 OLFO-
    foto’s, maar daar kunnen er natuurlijk nog veel meer bij. Daarom 
    een oproep in de dorpskranten van de Texelse dorpen, dus ook in 
    De Weelder.

    Kijk in uw fotoalbum, mapje of doos of er een OLFO-foto tussen zit.
    Scan de foto op 600 dpi en mail die naar ons. 

Natuurlijk kunnen wij de foto’s ook voor u scannen. Mail of bel ons voor een afspraak. Daar-
naast kunt u op de maandagmiddagen tussen 14.30 – 16.30 uur en op de woensdagochten-
den tussen 10.00-12.00 uur terecht in Tusse de Banke. 
De foto wordt gescand, naam/namen, dorp en bijzonderheden worden opgeschreven en de 
foto kan weer mee terug naar huis. De foto hoeft niet uit het album te worden gehaald. 

Reacties graag naar:
Ineke Vonk-Uitgeest: historischeverenigingtexel@kpnmail.nl of inekevonk@kpnmail.nl 
of Bas Huisman tel.314409

Even voorstellen..
Wij, Ger Schultinga (60), Sandra Kiers (49) en Sam Ekker (17), zijn de 
nieuwe bewoners van de oude bakkerij van Plaatsman op het 
Hogereind 31.

Oorspronkelijk komen we uit verschillende windrichtingen: Ger oet Grunn, 
San proat met de aa’s en oo’s en Sam op sien tessels. San woont al 26 
jaar op het eiland, Ger sinds 2006 en Sam zijn hele leven. Wij hebben 
elkaar ontmoet in 2012 en zijn met z’n zevenen in De Cocksdorp gaan 
wonen. Via de Kogerweg en Julianastraat zijn we uiteindelijk hier beland. 
        Inmiddels zijn van de zeven vier uitgevlogen en die 
        komen incidenteel nog op het nest.

        San en Ger hebben allebei voor de overheid gewerkt, San als politieagent en  
        Ger als militair. Inmiddels is Ger nog werkzaam in de luchtvaart en is San 
        zich middels opleidingen aan het voorbereiden voor een traject als lifestyle
        coach. Sam doet de middelbare school, een opleiding in de sport en heeft als
        hobby muziek. Hij is te vinden op Spotify als Freez’r.

        Wij wonen hier net twee maanden en vinden het hier fantastisch. Rust, 
        ruimte en gemoedelijkheid. We zijn geland.

        Ger, San en Sam

        Inmiddels zijn van de zeven vier uitgevlogen en die 
        komen incidenteel nog op het nest.

        San en Ger hebben allebei voor de overheid gewerkt, San als politieagent en  
        Ger als militair. Inmiddels is Ger nog werkzaam in de luchtvaart en is San 
        zich middels opleidingen aan het voorbereiden voor een traject als lifestyle
        coach. Sam doet de middelbare school, een opleiding in de sport en heeft als
        hobby muziek. Hij is te vinden op Spotify als Freez’r.

        Wij wonen hier net twee maanden en vinden het hier fantastisch. Rust, 
        ruimte en gemoedelijkheid. We zijn geland.

        Ger, San en Sam
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Texels Welzijn
 
Texels Welzijn vormt het eerste aanspreekpunt voor alle bur-
gers op Texel bij vragen op het gebied van welzijn en 
maatschappelijke ondersteuning. De dorpswerker van De Waal 
denkt met u mee en gaat met u op zoek naar oplossingen op 
maat. Tevens wordt er aandacht geschonken aan onder-
steuning van mantelzorgers. 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.

Afscheid en nieuwe collega
Tijdens het schrijven van dit stukje, heb ik bij Texels Welzijn afscheid genomen van mijn col-
lega Betsie Verhoeven, die is na jaren van werken bij onder andere De Welzijn Stichting met 
pensioen. Ze blijft nog wel actief bij de Sportstichting. Haar opvolger, Sanny Zegel, heeft zich 
tijdens de koffie-inloop in oktober al voor gesteld aan de toen aanwezige deelnemers van de 
koffie-inloop. Tevens heeft Texels Welzijn een nieuwe interim-directeur: Hennie Huisman. 

Mijn hobby in wintertijd…
In december gaat de lammerij weer van start, de voorbereidingen zijn al in volle gang. Ik zal 
dit jaar gelukkig weer een bijdrage leveren als vrijwilliger. Ik heb mijn warmtepak al uit de 
kast gehaald. Het mooiste werk vind ik het geven van de flesjes en het assisteren bij de ge-
boortes. Meestal redden de schapen het zelf en hoef ik alleen te zorgen dat het vlies waar het 
lammetje in zit, niet onverhoopt om de bek van het lammetje blijft zitten. 

Dinsdagavond klaverjassen in De Wielewaal
Als kind heb ik van mijn moeder klaverjassen geleerd. Elke zondagavond werd er thuis ge-
kaart. Mijn broer en ik speelden dan samen. Tijdens familie weekenden was kaarten een 
vaste prik. 
           Tot voor kort gaf ik paardrijlessen op dinsdagavond, echter daar ben ik  
   vorig jaar mee gestopt. Om niet gelijk weer alle dinsdagavonden bezet te  
   zijn en ik ben lid geworden bij de Klaverjasclub van De Waal als invaller.  
   De avonden dat ik kon kaarten waren zo gezellig, dat ik mij sinds dit 
   seizoen heb opgegeven als volledig lid. Iedere dinsdagavond gezellig 
   samen kaarten. Wat ik met name leuk vind is dat je mee kunt doen 
   zonder een vaste maat. De avond begint met een bakkie, rond 20 uur
   starten we en spelen dan drie potjes. De eerste avond dit seizoen zijn we
   gestart met vijf tafels, de andere avonden zijn het 3 of 4 tafels. Simone
   zorgt tijdens het kaarten voor wat lekkers en de drankjes worden aan de
   speeltafel geserveerd. In november was er een open drive, die avond heb 
ik samen met Joke gekaart. We hebben gelachen en een hele leuke avond gehad. Er was aan 
het einde van de avond een loterij en een prijsuitreiking. Het zijn altijd gezellige avonden…
voor wie het ook leuk lijkt…er is nog ruimte voor nieuwe leden!

Texels Welzijn dorpswerker De Waal: 
Barbara Pieterse  
Tel. 312696 | B.pieterse@texelswelzijn.nl 
Bereikbaar van maandag t/m vrijdag.            

niet de allerbeste kaarten.. 



Dekrant
vanTexel
is ook
dekrant
van
DeWaal!
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



 

 




