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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: René Pop, Marc Plomp, Justin Sinner, Yvonne Huitema
Krista Wildschut
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
Simone en Marco Schippers - tel Simone 06-10754873
In het Dorpshuis is ruimte te huur voor verenigingen,
vergaderingen en andere bijeenkomsten. Informatie over
tarieven en dergelijke bij de beheerder.
Servicebalie Gemeente Texel:
Contact: 14 0222 of gemeente@texel.nl
Voor meldingen betreffende de openbare ruimte.
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Gerookte, Gebakken en Verse Vis

Heemskerckstraat 15, Oudeschild tel 312441

- alles voor in de
tuin
- tuinaanleg
- tuinonderhoud

info@texeltuinen.nl - tel: 06 53892657

Tweedehands kleding
Geopend:
10.00 uur - 16.00 uur

www.sjoptexel.nl
info@sjoptexel.nl
tel 06 22101951

maandag
donderdag
vrijdag
zaterdag
Kogerstraat 29, Den Burg

verenigde
schilders
voor al uw:

• glas- en schilderwerk
• verfmaterialen
• wandafwerking
• schilderbenodigdheden
Fam. P.W. Roeper
www.campingoraetlabora.nl

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

Hallo Waalders,
Inmiddels is het echt zomer geworden, temperaturen van
30+ en de toeristen hebben het eiland wederom massaal
gevonden. Dat het eiland zich sinds 2 weken een republiek
noemt heeft daar geen verandering in gebracht. Of het de
boeren en vissers iets op zal leveren dat valt te bezien, de
actie was vooral ludiek van aard en heeft in ieder geval wel
opgeleverd dat Texel en weer eens in het nieuws was.
Sinds de vorige Weelder is er in het bestuur van de Dorpscommissie het een en ander veranderd, Annerie en Guus zijn
uit het bestuur gestapt en Albert Postma is er bij gekomen.
Hij stelde zich tijdens de algemene ledenvergadering beschikbaar en dan zou je als bestuur wel gek zijn als je daar geen
gebruik van maakt. Hij woont aan het Hogereind en z’n tuin
grenst aan het Vermaningspad dus nu wordt het
Vermaningspad ook vertegenwoordigd in het bestuur van de
Dorpscommissie.
Deze zomermaanden is het aantal vergaderingen wat afgeschaald, ook wij gaan op
vakantie en zo kunnen we na de zomer met een doorgewaaid en opgefrist hoofd aan
de komende periode beginnen. Gelukkig konden de verschillende dorpsactiviteiten
weer doorgaan, de Meierblis met de barbecue bij het Dorpshuis vooraf, en natuurlijk
het Waalder Weekend en SomPop! Ikzelf was hier allemaal niet bij vanwege werk en
vakantie maar ik heb begrepen dat het allemaal hartstikke leuk, lekker en gezellig
was, ongetwijfeld staat elders in deze Weelder wel een verslag van het een en ander.
Een aantal zaken lopen natuurlijk gewoon door, de waterpomp op het pleintje Bellevue
is weer aangesloten, nu met een bordje dat het niet geschikt is voor drinkwater... en
er zijn afspraken met de Gemeente gemaakt met betrekking tot het kunstwerk bij de
kerk.
Ook is er voorbereidend onderzoek gedaan om een start te maken met het verfraaien
van de entree van De Waal aan de oostkant dus de volgende fase wordt de start hiervan. Wanneer dat precies plaats zal vinden is nog niet helemaal duidelijk, ik vermoed
dat de zomer dan wel voorbij zal zijn.
Verder volgen er de komende maanden nog zat leuke dingen waaronder Verhalen in
de Wind, open tuinen en de DorpsWaaltijd, dus ik zou zeggen doe mee en dan zien en
spreken we elkaar weer eens.
Voor nu wens ik iedereen een paar mooie zonnige maanden toe, brand je niet aan de
barbecue en smeer voldoende zonnebrand en tot ziens in ons mooie dorp!
André Kooger

7

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.
Augustus
27
Vertelfestival Verhalen in de Wind
27
Oud papier
September
03
Open tuinendag De Waal
Workshop Permacultuur en Voedselbosrand
DorpsWaaltijd
24
Oud papier
Oktober
23
Herfstmarkt
29
Oud Papier
November
26
Oud Papier
December
11
Kerstconcert Amici Cantus
12
Ouwe Sunder

informatie
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Bericht uit het Dorpshuis
Inmiddels is de zomerperiode aangebroken en het
verenigingsleven afgelopen. We hebben het behoorlijk
druk gehad met veel vergaderingen en een paar leuke
feesten, zoals de vader van Marina Dros heeft zijn
88ste verjaardag met familie bij ons gevierd, zeer
geslaagd.
En Stichting Texels museum, waar Museum Kaap Skil,
Ecomare, de Vuurtoren en de Oudheidskamer onder
vallen, gaf het jaarfeest voor medewerkers en vrijwilligers bij ons. Voor dit feest stond er een grote tent
op ons terras en De Pastorie verzorgde het eten en Smal Buzz kwam gezellig spelen.
Aangezien dit feest net voor SomPop was, kreeg ik veel de vraag wat we met SomPop
van plan waren met het Dorpshuis? Nou niets dus, maar het zag er wel leuk uit al die
tenten bij elkaar.
					
					

De familie Witte heeft ook hun feest bij ons gevierd
en daar heeft Emiel bij meegeholpen. En zijn werk
  werd beloond met een flinke tip van de familie Witte.
					
Erg leuk voor Emiel en dik verdiend, want hij deed
					 het erg goed.
					
					
					
					
					

In juli en augustus zal ik met mooi weer, en mits ik
kan, mijn terras open doen. Ik heb inmiddels al een
succesvolle en drukke dag mogen beleven en zelfs
op een zaterdag kwam er spontaan een soort
dorps borrel tot stand.

					
					
					
					
					
					

Meerdere mensen dachten ‘laten we in het namiddagzonnetje nog even een drankje doen bij
Simone’. Verder wel leuk om te melden: de oude
hondenwaterbakken van Joke komen ook weer van
pas, regelmatig komt er wel een baasje met een
hond langs.

Dus heb je zin in koffie met gebak, tosti of een drankje? En is het
mooi weer? Je bent van harte welkom! Sinds kort heb ik een bord
dat ik in de boom bij de kerk kan hangen en dan weet je wanneer
het terras open is.
Marco en Simone Schipper

Activiteiten in het Dorpshuis
Maandagmiddag:
Maandagavond: 		
Dinsdagavond: 		
Woensdagochtend:
           
			
Woensdagmiddag:
Woensdagavond:
Donderdagmiddag:
Donderdagavond:
Vrijdagmiddag: 		

House of Dance, danslessen voor alle leeftijden
‘t Amateurtje toneel (tijdens repetitieperiode)
Zangkoor Amici, Klaverjas, Biljart, Oud-leerlingen toneel (tijdens repetitieperiode)
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
House of Dance, diverse danslessen
Interdans, volksdansen
House of Dance
Herenbiljart, Oud-leerlingen en/of ‘t Amateurtje Toneel (tijdens de repetitieperiode)
House of Dance, diverse danslessen voor jong en oud
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Bericht van de redactie
Zomer in het dorp De Waal, dat voor het eerst in jaren weer eens schudde op zijn
grondvesten vanwege Sompop. Dat hadden we een tijd lang niet meegemaakt! Wát
een volk en wát een fietsen en wát een muziek, het was superdruk en iedereen keek
heel blij en tevreden. Aan het eind van de avond bleek dat het Texelse bier rijkelijk
had gevloeid. Menig dorpeling stond ietwat onzeker op de benen en het bleef nog lang
onrustig in De Waal...... Volgend jaar graag weer!
Tot nu toe doet de zomer wat een Hollandse zomer doorgaans doet, kou en warmte
wisselen elkaar af en we rommelen lekker in de tuin, kletsen wat op straat, gaan bij
gelegenheid naar het strand of het Wad op en we vermaken ons uitstekend.
Toeristen rolkofferen af en aan door het dorp. Ze wandelen, fietsen, tuktukken,
solexen en Harley Davidsonnen dat het een lieve lust is …... worden het er nou steeds
meer, of lijkt dat maar zo? In alle talen worden de bloeiende stokrozen bewonderd, al
worden ze af en toe wel uitgemaakt voor gladiolen.
We hopen dat er tussen al deze bezigheden door toch tijd is om onze ZomerWeelder
te lezen, hij is weer boordevol.
Rest ons nog om te laten weten dat Yvonne Huitema bereid is gevonden om voortaan
de bezorging van De Weelder op zich te nemen. Daar zijn we blij mee!
Nog een prettige zomer toegewenst en heel veel leesplezier.
De redactie

Geslaagden in De Waal
- Matthijs Dogger heeft zijn VMBO basisdiploma gehaald. Hij gaat nu naar het Clusius
College in Schagen om een vervolgopleiding te doen in de land- en tuinbouw.
- Luuk Mantje heeft zijn MAVO diploma gehaald en gaat op de OSG verder naar de
HAVO.
- Joran Schipper is geslaagd voor de entree opleiding aan het ROC in Den Helder. Hij
gaat nu de opleiding helpende volgen, ook aan het ROC in Den Helder.
- Mirthe Slegh heeft haar HAVO diploma gehaald. Zij weet nog niet goed wat ze hierna
wil gaan doen, ze neemt een tussenjaar waarin ze wil werken en reizen.
- Jesse Segers heeft zijn VMBO kader diploma gehaald en hij vertelt hieronder zelf wat
zijn plannen zijn:
Ik ben Jesse Segers
Ik ben geslaagd en heb nu mijn vmbo kader diploma.
Ik wil graag vrachtwagen chauffeur worden.
Ik werk nu sinds enkele maanden bij vhc.
Aankomend schooljaar ga ik bbl opleiding doen in Heerhugowaard. Dan ga ik 1 dag in
de week naar school en 4 dagen werken. Deze opleiding ga ik hoogstwaarschijnlijk bij
Hanos doen.Na dat jaar kan ik dan chauffeursopleiding doen ook deze is in
Heerhugowaard.
Groetjes Jesse
Alle geslaagden en hun ouders natuurlijk van harte gefeliciteerd!
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BBQ bij het dorpshuis op 30 april 2022
30 april is een bijzondere datum, vroeger Koninginnedag en nu de Meierblis. Eindelijk
konden we de geesten van de winter verjagen en de lente en het licht verwelkomen.
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
				
					
				
					
				
					
					
					
ven. Dat zijn de kleine dingen die
je welkom voelen.

De Waal had (volgens mij) als enige dorp een BBQ
georganiseerd voorafgaand aan de Meierblis. Ik
keek er naar uit om meer dorpsgenoten te ontmoeten, na een lange tijd waarin weinig mocht door
de pandemie.
Het dorpshuis zag er gezellig uit. Simone, Marco en
Emiel waren in stijl gekleed in prachtige shirts met
het logo van de Wielewaal ontworpen door Myrthe
van Heerwaarden.
Na wat kennismakingen en gezellige gesprekken 		
had Marco de BBQ opgestart. Van de bar verhuisden we naar een tafeltje waar we heerlijk gegeten
hebben. Klasse vlees en mooie groene-, aardappel-,
pasta- en fruitsalades. Het was goed verzorgd! Nog
een leuk detail (als ‘oud’ stadse), bij het bestellen
van de drankjes wilde ik betalen, zoals dat gaat in
de stad, werd ik een beetje vreemd aangekeken en
kreeg te horen dat het al op mijn bon was geschrehet nog leuker maken. Vertrouwen, gezelligheid en

Na de BBQ naar de Meierblis aan de Spangerweg. Kinderen
hadden zelfs een klein bouwdorpje gemaakt van pallets en
vermaakte zich prima. Het weiland leek op een soort terras
met meegebrachte stoelen en windschermen gemaakt van
pallets. Lekker eten en drinken en met zwarte vegen op het
gezicht is de winter echt verjaagd en verwelkomen we de
lente!
Yvonne Huitema
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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

Uitje met de koffie inloop
Op woensdag 13 juli hebben wij boerderij De Prins aan de Amaliaweg bezocht. Hier
werden we warm ontvangen door Fenneke Lap met haar dochter Fien en haar ouders
Jan en Nettie.
Stoelen stonden buiten, zodat we lekker
konden zitten achter hun prachtige
boerderij met schitterend uitzicht over de
Prins Hendrik polder. Na koffie met koek,
heeft Fenneke ons meer verteld over de
lavendel. Hoe deze op Texel is gekomen
en wat ze er nu mee doen. Ze hebben
meerdere producten, zoals een lavendelspray, zeep, lotion, honing en nog veel
meer. Zo verwerkt de Texelse Chocolaterie
de lavendel in hun chocola en De Bonte
Belevenis maakt er bijv. zeep.
Fenneke en Sanne maken er zelfs thee
van! Het is dus een behoorlijk veelzijdig
product.
Fantastisch dat lavendel zo goed groeit op de Texelse bodem. Het groeit op het land
vlakbij de boerderij, waar het in juli prachtig in bloei staat, dan is het oogsttijd. Ze
plukken de lavendel en drogen en/of verwerken deze.
							
						
Zo hebben ze de hele winter genoeg
							voorraad. Na het verhaal van Fenneke,
							heeft Nettie nog wat meer verteld over
							het bedrijf en dat ze verschillende soor							ten peulvruchten telen, onder andere
							citroenbonen en kievitsbonen. Daarna
							werden we door Jan meegenomen voor
							een rondje over het bedrijf. Hij vertelde
							
ons dat hij een machine had staan waar
							
je zaagsel in doet en dat wordt geperst
							in ronde blokjes. Die blokjes worden
							weer verbrand. En zo zijn ze zelfvoor							zienend en hebben ze geen gas nodig.
Na afloop kreeg iedereen een zakje met Heilige boontjes mee naar huis. Deze boontjes dankt zijn naam aan het ‘poppetje’ wat je ziet als je naar het boontje kijkt. Het
was een ontzettend leuke ochtend en we hadden fantastisch weer.
Simone Schipper

							
							

heilige boontjes
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Waalder-weekend, 26, 27,28 en 29 mei
Wat was het leuk! Zo klein als het
vorig jaar op de Veenselangweg bij
Jan van de Voorzorg was zo groots
was het dit jaar op de Krim, wat
waren er een boel mee!
Wij gingen al op woensdag heen om
alles op te bouwen en zo dachten er
nog best veel Waalders dat te gaan
doen. Dus gelijk een gezellige boel
de eerste avond en natuurlijk veel
te laat gemaakt met elkaar, maar
vreselijk veel gelachen. Op donderdag kwam de rest en vanaf 16 uur
vierden we de verjaardag van Wil
van Heerwaarden die langskwam met gebak. Ze werd door iedereen gekust en verwend met kadootjes. Daarna werd de pizza-oven van Thera aangestoken, wat een
druk werk is dat zeg.
Samantha had het zweet op het hoofd om alle pizza’s te beleggen en Thera maar bakken, maar ze waren heerlijk. Iedereen at zich rond in de pizza’s. Daarna met wie daar
nog zin in had de tent in om na te borrelen.
							Op vrijdagochtend begonnen we met
							een gezamenlijk ontbijt. Echt aan alles
							was gedacht: Griekse yoghurt, fruit,
							harde broodjes, croissants en niet te
							vergeten de heerlijke roereieren met
							spek van Romein. Dat stevige ontbijt
							hadden we ook echt nodig want daarna
							begon het “Crazy Waalderweekend spel”.
							We werden in groepjes verdeeld en
							moesten vervolgens in twee uur tijd 50
							opdrachten zien te voltooien. Iedere
opdracht moest op de foto of film wor							den gezet en dat doorsturen naar één
							
van de vijf juryleden. Dat was al een
opdracht op zich of dat je het wel naar het goeie nummer stuurde. Je moest bijv. een
filmpje maken van de groep met kleren aan onder de douche of in polonaise door de
supermarkt, een yell maken, luchtgitaar spelen, een goede daad verrichten, de jury
verrassen met iets lekkers en ach ga zo maar door. Na de middag hadden we een
paar uur vrij, wat was het in één klap stil op het veld. Ik dacht ze zijn allemaal lekker
te zwemmen met de kinderen maar niets bleek minder waar, bijna alle ouders waren
even lekker gaan liggen met hun kleintjes want wie was er meer aan het slaapje toe?
Maar ook de ouderen onder ons lagen her en der met de oogjes dicht.
Met frisse energie werden er weer de lekkerste gerechten gemaakt voor het gezamenlijke buffet om ons daarna op te maken voor de meest geliefd en gehate Bingo. Eerst
voor de kinderen zodat de ouders de afwas konden wegwerken en toen eindelijk alles
op bed lag kon het voor ons van start gaan. Echt spannend werd het niet, want Lida
ging met bijna alle prijzen aan de haal. Wel vreselijk gelachen om alles wat er natuurlijk weer niet goed ging. Het bleef weer lang onrustig in de tent.
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Op zaterdagochtend iedereen op tijd klaar om om 10.30 uur met de zeehondentocht
mee te gaan.
Het was prachtig mooi weer dus iedereen kon er volle bak van genieten. Ook ome Aad
en Wies waren mee dit uitje en vonden het prachtig. Er waren verrekijkers waar de
kinderen door keken maar ook binnen zitzakken waar ze op lagen te spelen. Weer
terug op de camping ging iedereen weer iets voor zichzelf doen tot dat de BBQ
aanging. Heerlijk gegeten en gezeten met z’n allen, maar niks niet even uitbuiken.
Nee hup, er moest een Pupquiz worden gespeeld onder leiding van Marco van
Sambeek en Stado Hamer. Muziekrondes, meerkeuzevragen, drukknop rondes en het
ging er fanatiek aan toe. De eindoverwinning was voor het team met Marina, Romein,
Job, Kim en Bart. Ook bleek dat het team waarin Bart vrijdag zat ... samen met Dave,
Esmee, Petronella en Jessie had gewonnen. Dus debutant Bart Eelman was overall
winnaar van dit weekend!
Op de zondag nog snel een afscheidsbakkie
want voor twaalf uur moest het veld leeg zijn.
Met de prachtige bedankwoorden van Dirk
Eelman, die ooit is begonnen met het organiseren van Waalder-weekend, het was
weer een prachtig weekend! Dirk en Nel
waren trots om mee te zijn deze keer, omdat
er 4 generaties Eelman mee waren. Want
ook de kleine Joe Dirk van 5 maanden was
mee.
Ik denk dat ik namens iedereen die mee was
wel kan zeggen dat we vreselijk hebben genoten, weer veel hebben bijgepraat, veel
hebben gelachen en wéér nieuwe mensen hebben leren kennen.
Daarvoor bedanken wij:
Kelly, Samantha, Marina, Thera en Sandra, het was top meiden!
Tot volgend jaar!
Groetjes
Liesbeth Eelman

SomPop 2022

een daverend succes !

Op een half bewolkte dag van 23 graden in De Waal is na een paar jaar afwezigheid
door die vervelende C eindelijk weer SomPop gevierd. En hoe! Beter festivalweer kun
je niet wensen als organisatie. Niet te heet, niet te zonnig, gewoon precies zoals je
het wil. Misschien hadden we het allemaal wel een beetje verdiend.
In de week voor SomPop tijdens het opbouwen waren er twee keer buien die de opbouw verstoorde, maar de vele vrijwilligers hebben er voor gezorgd dat alles op de
mooie dagen snel en effectief werd opgebouwd. En vrijdag stond alles klaar voor de
onvergetelijke zaterdag.
Toen de poort om 12 uur open ging stond er al een flinke rij mensen die zeker wilden
zijn van een kaartje en daardoor waren er dit jaar bij de openingsband al best veel
mensen op het veld. Hartstikke leuk voor die band natuurlijk. Het is altijd een spannend tijdslot. Soms sta je daar voor vier bezoekers en 20 vrijwilligers te spelen.
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Maar dit jaar niet en dat was de opmaat voor een geweldige editie.
Voor ieder wat wils
Ook dit jaar waren er weer vier verschillende area’s op het veld. De Texels biertuin
inclusief dichter, kindervermaak, de (B)Arcade met o.a. flipperkasten en DJ’s die de
betere rock- en popmuziek draaien. Het Waal17 dansstrand met van 12:00 tot 00:00
onafgebroken Texelse DJ’s, de TX Bierboet met de Silent Disco, het onvergetelijke
optreden van Bonnie St. Claire, Het Van Binsbergen Trio, Timmie Tirol, de popquiz en
meer ludieke optredens en het Texels Live Stage met zes heerlijke optredens, waaronder de topper om 15 uur Personal Trainer en om 21 uur WIES. Uiteindelijk werd het
festival knallend en springend afgesloten door Druiprek XL.

									

foto: Justin Sinner

Gratis voor De Waal
De organisatie is het dorp De Waal, of eigenlijk de inwoners natuurlijk, zeer dankbaar
voor de mogelijkheid om één keer per jaar het leukste feest van Texel daar te mogen
organiseren.
Na een aantal geannuleerde edities zijn er wat dingen vergeten door de organisatie.
Belangrijkste daarin is dat we alle bewoners van De Waal wilden uitnodigen voor SomPop. Dat zijn we in alle hectiek vergeten. Onze oprechte excuses daarvoor. Voor de
editie van 1 juli 2023 worden alle inwoners wel uitgenodigd. Daarom melden we het
nu vast. In de voorjaarseditie van dit dorpsblad zullen we aankondigen hoe de entree
voor jullie Waalders geregeld wordt.
Lieve mensen uit De Waal, hartstikke bedankt dat jullie ons feest voor Texel ondersteunen met begrip en tolerantie. Wij als bestuur en alle andere vrijwilligers zijn jullie
zeer erkentelijk en best wel trots op hoe het zaterdag 2 juli is gegaan. Tot volgend
jaar!
Bestuur Stichting SomPop
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Vertelfestival “Verhalen in de Wind”
Dit jaar zal op zaterdag 27 augustus voor de negende
keer het tweejaarlijkse vertelfestival “Verhalen in de Wind”
worden gehouden in De Waal. Helaas kon wegens de
corona-situatie in 2020 (en 2021) het festival niet doorgaan maar dit jaar kan het, zoals het er nu voorstaat, weer
doorgaan!
Er komen zeven Nederlandse en Vlaamse verhalenvertellers
naar De Waal die in huiskamers van dorpsgenoten hun
verhalen gaan vertellen. In de loop van de middag gaan
de bezoekers naar 3 verschillende huiskamers om te
luisteren naar het gevarieerde aanbod van vertellers en hun verhalen.
Als u een Passe Partout aanschaft kunt u gebruik maken van het buffetdiner in het
Dorpshuis.
De vorige festivals werden erg goed bezocht. De bezoekers waren enthousiast over de
sfeer, de kwaliteit van de vertellers en de ongedwongen omgang in De Waal. Laat als
Waalders daarom de kans niet voorbij gaan om dit bijzondere en gezellige vertelfestival in ons eigen dorp te bezoeken!
U kunt uw keuze maken en de kaartjes bestellen op onze website: https://verhalenindewind.wordpress.com waar ook alle overige informatie over deze dag staat vermeld.
Mocht u problemen hebben met het bestellen via de website, dan kunt u bellen met
Corrie de Jager, tel. 310576 of met Tilly Leenders, tel. 313869.
Wij hopen u op 27 augustus te ontmoeten.
Vriendelijke groeten,
Organisatie Verhalen in de Wind

Bericht klaverjasclub De Waal
Op 3 mei zijn we met de Klaverjasclub De Waal uit eten geweest. Dit vanwege het afsluiten van het seizoen. We kregen een geweldig en heerlijk 3-gangen menu verzorgd
door Melvin en Leon van Sambeek van Rebecca.
Sjors Jimmink nam na 30 jaar lidmaatschap afscheid van de club.
Hij kreeg een mooie klaverjasbeker met plaatje met daarop
gegraveerd ‘30 jaar deelname klaverjasclub De Waal’. Ook kreeg
hij en zijn vrouw het diner van de club aangeboden (en ik ook
voor mijn goede verzorging :-)).
Jammer dat Sjors ons gaat verlaten, maar superfijn dat hij erbij
was en zo lang!
Dus voelt u zich bij deze geroepen? Kom dan kaarten bij deze
zeer gezellige club in het dorpshuis! Of kom het een keertje
proberen of het wat voor u is.
Dan rest mij nog Trinet Hin en de onlangs helaas veel te vroeg overleden Klaas Bruining te bedanken voor het organiseren van deze leuke en lekkere avond.
Simone Schipper
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FIETSPAD
Warmte van onder,
warmte van boven,
behaaglijk ontvouwt
de vlinder zijn vleugels
in late zonnestralen.
Het vliegen naar nectar
of sap van de bomen,
de trek onderbroken
om even te tonen
zijn wit en oranje schril in contrast
met de ondergrond.
Twee wielen naderen
een plek op het asfalt
waar nou eenmaal
niet wordt gezond.
Fiet van Beek
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Museum Waelstee
De kleine stolp, een verborgen parel in de Waal
“In eeuwenlang niets aan veranderd,
alles wat u hier ziet is authentiek”.
Deze zin spreek ik met een zekere trots
uit als ik bezoekers van ons museum
door de stal de zogenaamde kleine stolp
laat betreden.
Deze stolpboerderij achter Hogereind 8,
is in 1989 door ons museum verworven
via een aankoop van de Gemeente Texel.
Het pand is eeuwenlang in gebruik geweest als boerenbedrijf evenals de grote
stolp op Hogereind 6, ons hoofdgebouw.
Uit belastinggegevens blijkt dat er in
1742 welvarende boeren woonden. Door vererving en verkoop zijn de boerderijen
Hogereind 6 en 8 in handen gekomen van minder bemiddelde boeren en zelfs enigszins vervallen, tot hun tweede leven als museumboerderij begon.
Toen de kleine stolp door het Wagenmuseum werd aangekocht leek het of daarin de
tijd stil gestaan had: de 19e eeuwse indeling was nog helemaal intact, een geweldig
voorbeeld van Texelse boerenarchitectuur.
					
					
					
					
					

De stolpschuur is ingericht zoals een kleine, armelijke
Texelse boerderij rond 1900 eruit gezien kon hebben.
Door een gelukkig toeval, een notariële boedelbeschrijving, weten wij hoe er in 1880 geboerd en
gewoond werd in de kleine stolp.

					
’s Zomers, in de drukke tijd van hooien, koeien- en
					
schapen melken en de zuivelbereiding werd er door
					
veel boerengezinnen op stal gewoond. De boerin had
					
dan geen tijd om het huis regelmatig schoon te
maken. Er werd een beun, een houten vlonder, over de groep van het koestalletje
gelegd. Daarop werd een tafel, de benodigde stoelen en een kastje met serviesgoed
gezet. Seumerdag weune oppe beun!
In het hooivak en de dorsvloer, ligt een vloer van
goed aangestampt leem. Deze leem was afkomstig uit
de Leemkuilen op de Hoge Berg, de opbrengst ervan
ging naar de armenkamers.
Ook is in de kleine stolp goed te zien dat scheepshout
gebruikt is in de vierkantconstructie. Er zijn geboorde
gaten en inkepingen in de balken en er is een
complete mast in opgenomen.
Loop je door de kleine stolp dan ontkom je er niet aan dat de tijd van vroeger gaat
herleven, een bijzondere ervaring!
Jan Beijert
Bron: W. Eelman, Stolpen die hun voorhuis verloren, de stolpboerderijen van het Cultuurhistorisch
Museum Texel, De Waal 2009.
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In memoriam

		

		
Klaas Bruining.….. Zomaar…….
Man, Vader, Pleegvader, Schoonvader, Opa, Schoonzoon, Broer,
Zwager, Ouwe Sunterklaas speler, Fietsenmaker, Klaverjasser,
Vriend, Mercedes, Buurman, Gezelligheid, Prima in dingen regelen,
Sociaal, Autocross monteur, Messerschmitt, Chauffeur,
Overal een oplossing voor…
“Morgen kan alles anders zijn”
Zomaar zijn we Klaas kwijt,
Wat weer een gezellige vrijdagavond had moeten zijn…
veranderde zomaar in een lege plek.
Elke dag voelbaar, maar met mooie herinneringen.
Stond voor iedereen klaar, organiseerde in mei nog een etentje
In Rebecca voor het einde van het klaverjasjaar.
Na afloop zij één van de leden: “Klaas je mag blijven het was
fantastisch”, waarop Klaas zei: “ik ga van de zomer alvast prijzen
ophalen als we in november eindelijk weer een open drive mogen
houden”.
De drive komt er maar zonder “onze Klaas”
		
Trinet en Kees Hin
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Wisseling van seizoenen in Waalenburg
Wij mensen leven vaak erg volgens de kalender en voor ons wordt het pas in oktober
een beetje herfst. De scholen krijgen dan ook herfstvakantie. Maar als jullie dit lezen
is het voor de vogels al volop herfst. Sterker nog, voor een aantal vogelsoorten is in
juni de herfst al begonnen. Vogels als de zwarte ruiter en witgatje broeden in het hoge
noorden, in Scandinavië en verder naar het
oosten. Als de vrouwtjes de eieren hebben
gelegd dan bereiden zij zich alweer voor op
de lange terugreis naar de overwinteringsgebieden in Afrika. De zwarte ruiter vrouwtjes
leggen in juni eieren en beginnen dan direct
aan de terugreis. Zo kan het zijn dat we in
Waalenburg in juni zwarte ruiters tegenkomen
die alweer met de najaarstrek (terugtrek) bezig
zijn.
											 de zwarte ruiter
Niet veel later dan de zwarte ruiters volgen dan de kemphanen. Ook die komen na het
broedseizoen, in juli, alweer terug in Waalenburg. De zijn allemaal volwassen mannetjes die dan niets meer te zoeken hebben in de broedgebieden. De vrouwtjes en de
jonge vogels komen later bij ons aan, ergens in de tweede helft augustus.
In juli, dan is het voor ons nog hoogzomer, is het voor de meeste steltlopers echt
najaar geworden. De broedgebieden worden dan verlaten en de grote trek naar het
zuiden begint. Voor de vogels die in Scandinavië broeden is het Waddengebied de perfecte tussenstop om even op krachten te komen. Sommige soorten blijven hier enige
dagen, andere weer enkele weken.
Waalenburg is bij veel steltlopers erg in trek. Door de vele kreken met ondiepe
oevers en relatief veel slikranden biedt het vele mogelijkheden om makkelijk aan eten
te komen. Zo zijn er langs de Staart altijd veel vogelaars te vinden die iedere dag de
kreken afspeuren naar nieuwe steltlopers die aangekomen zijn. En dat komen en gaan
van steltlopers gaat door tot ver in oktober. Daarna is de najaarstrek voor steltlopers
wel voorbij.
						
Als je van vogels houdt is het komende weken
						en maanden dus genieten geblazen in
						Waalenburg. Naast de genoemde zwarte ruiters
						
en kemphanen zie je er binnenkort ook weer
						grote aantallen watersnippen, witgatjes,
						bosruiters, oeverlopers en groenpootruiters.
						
Voor vogelliefhebbers is het dan altijd de kunst
						
om te zoeken naar een dwaalgast, oftewel een
watersnip					
vogel die hier eigenlijk niet thuishoort en
						
verdwaald is. Ieder jaar gebeurt het wel dat er
een zeldzaamheid opduikt. Zo is er al meerdere malen een gestreepte strandloper of
blonde ruiter (beide uit Amerika) gezien.
Na de najaarstrek zal het gebied door de regen wel weer een stuk natter zijn dan nu
het geval is. Dan kun je er weer grote groepen goudplevieren en kieviten zien. Zolang
de vorst niet doorpakt blijven die soorten wel in Waalenburg. Ook de wulpen zullen de
gehele winter wel in grote aantallen in het gebied blijven.
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In september of oktober worden er in
Waalenburg nog een aantal inrichtingsmaatregelen uitgevoerd. Dit zijn de laatste ingrepen
van het afgesproken plan. Hierdoor worden er
nog een paar stukjes vergraven wat nog meer
plek biedt voor eten zoekende steltlopers.
Na die maatregelen gaat ook het waterpeil
nog een keer een klein stukje verder omhoog.
Dit is voor vogels altijd prettig, maar vooral
belangrijk voor het volgende broedseizoen.
Weidevogels vinden een gebied met een 						
bosruiter
hogere waterstand altijd prettiger. Dit komt
vooral dat het voedsel dan niet zo diep zit en de bodem zachter blijft en dat laatste is
erg prettig met die drogere voorjaren van de laatste tijd.
In de Marel wordt komende maanden regelmatig koffie met de boswachter georganiseerd. Dan kun je op dinsdagmorgen even langslopen en gezellig met iemand van
Natuurmonumenten koffie doen en je vragen over het beheer of over de inrichting
stellen. Hou de agenda van Natuurmonumenten in de gaten voor de juiste data. Je
kan natuurlijk altijd even een bezoek aan het Natuurcentrum De Marel brengen. Daar
kunnen de medewerkers veel vertellen over de vogels die er dan te zien zijn of over
de verdere inrichting. Ook kun je daar terecht voor mooie gebiedswandelingen of excursies. Natuurcentrum De Marel is dinsdag t/m zaterdag open van 10.00 uur- 17.00
uur en op zondag van 11.00 uur tot 17.00 uur (gedurende de wintertijd tot
16.30 uur).
Marc Plomp

Vogels in De Waal: de Grauwe Vliegenvanger
Tijdens mijn praatje, na afloop van de jaarvergadering van de Dorpscommissie, heb
ik het gehad over de veranderingen in de vogelbevolking in De Waal in de afgelopen
20 jaren. Hierbij zijn enkele vogelsoorten voorbij gekomen die niet bekend waren bij
de meeste Weelders. In veel gevallen is dat niet gek: om sommige soorten te kunnen
zien moet je vaak het geluid kennen dat ze produceren en er zitten, net als bij mensen, schreeuwers en stille types tussen. Plus een aantal soorten waarvan maar één of
hooguit enkele paren in De Waal aanwezig zijn, en om die reden niet opvallen.
Eén van de stille types die ter sprake kwamen is de Grauwe Vliegenvanger. Zoals de
naam al zegt vangen ze vliegen, maar in de praktijk ook veel andere insecten. En
omdat insecten in de winter schaars zijn in onze streken betekent dit min of meer
automatisch dat het trekvogels zijn die ’s winters in warmere (en insectenrijkere)
streken bivakkeren. In het geval van de Grauwe Vlieg, zoals vogelaars hem meestal noemen, is dat Afrika ten zuiden van de Sahara, de meeste hiervan ook nog eens
ten zuiden van de evenaar. Dat is een pittige afstand voor een vogel met de grootte
van een Huismus. De vraag is of dat de reden is waarom ze vrij laat in het voorjaar
in Nederland aankomen, op Texel meestal eind april of in de eerste dagen van mei.
Dat zou ook wel eens aan de beschikbaarheid van geschikt voedsel kunnen liggen. Ze
broeden van oudsher in kleine en ook grotere bosjes, maar ook in de dorpen, op kerkhoven, in grote tuinen en eendenkooien en in de erfbeplanting rond boerderijen en
bungalowparken, vooral wanneer er een grote waterpartij in de buurt aanwezig is. Op
Texel heeft de soort zeker geprofiteerd van het ouder worden van de Staatsbossen/de
Dennen en van het feit dat daar in de loop van de tijd steeds meer naaldbomen door
loofbomen zijn vervangen.
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Ook zullen ze geprofiteerd hebben van de aanplant van bomen in de dorpen en rond
boerderijen. Niet dat Grauwe Vliegenvangers zo dol op bossen zijn, ze hebben eerder
een voorkeur voor bosranden dan voor aaneengesloten bos. De reden is dat ze hun
voedsel vooral vangen door vanaf een tak korte uitvallen te maken naar voorbij vliegende insecten. Een heel andere manier van op insecten jagen dus dan zwaluwen, die
hun voedsel vooral te pakken krijgen door voortdurend te vliegen.
Grauwe Vliegenvangers zijn onopvallende
vogels en doen hun naam eer aan. De kop, rug
en flanken zijn inderdaad grauw, om precies
te zijn: grijs tot grijsbruin. De borst is veel
lichter grijs maar wel weer met veel grijze
veren. De zang is onopvallend en, zeker
wanneer er weinig andere Grauwe Vliegen in
de buurt zijn, ook nog eens weinig te horen.
De zang beperkt zich tot een simpel “zrie” of
“zriezrie”, soms afgewisseld met wat krassende
geluiden, meestal vanuit hoog in de bomen.
In de afgelopen jaren ben ik ze alleen op de
Bomendiek tegen gekomen. Toen ze nog talrijker waren zaten ze ook in de tuin van Annette
en Michiel (Waaldam), rond de kerk en in de
hoge bomen achter Rebecca. Ze broeden vaak
in schuurtjes en in nestkasten of in een nest 					
foto: René Pop
verstopt achter overhangende planten. Op de
Polderweg heb ik ook eens een nest ontdekt in een kunstnest voor Huiszwaluwen, zo’n
open kommetje. Het meest opvallend zijn ze misschien nog wel wanneer ze jongen
hebben en de ouders met een groepje jongen in de buurt van het nest rondscharrelen,
daarbij allerlei hoge “zie en zrie” geluidjes producerend.
Het gaat niet goed met de Grauwe Vliegenvangers in De Waal. Toen ik in 1999 begon met mijn rondjes in het dorp (inclusief de Bomendiek en de Polderweg) telde ik 4
paren. Dat aantal bleef tot 2014 redelijk constant, hoewel er ook jaren van maar 1-2
paren tussen zaten. Van 2015 t/m 2018 telde ik echter nog maar 1 paar, in de twee
jaren daarna waren ze helemaal verdwenen totdat ik in 2021 weer op twee plaatsen
het “zrie” geluidje hoorde. Dit jaar liet de soort zich echter opnieuw niet horen. Ook
elders op Texel lijken de aantallen af te nemen maar omdat ze zo onopvallend zijn is
het lastig om een schatting te maken van het totaal aantal broedende Grauwe Vliegenvangers op Texel. Waarschijnlijk gaat het inmiddels om minder dan 100 paren. De
afname op Texel, en ook elders in Nederland, zien we ook terug in de ons omringende
landen en is in sommige landen al vanaf de jaren ’70 aan de gang. Dit zou een gevolg
kunnen zijn van de afname aan insecten in ons land, en waarschijnlijk ook elders in
Europa. Maar het zou ook een gevolg kunnen zijn van de toename van predatie in de
broedgebieden (onder andere van marterachtigen) en van veranderde omstandigheden in de doortrek- en overwinteringsgebieden. Mogelijk speelt klimaatverandering
hierbij een rol. Ook andere trekvogelsoorten die broeden in
West Europa en overwinteren in bossen in tropisch Afrika
nemen in aantal af.
Cor Smit
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Tuinclub

Beste lezers van De Weelder,
Hierbij een verslag van wat wij als tuinclub zoal doen:
12 mei zijn we met een klein clubje naar Tuincentrum Bloeiers in Slootdorp geweest
en hebben daar onze ogen uitgekeken van het enorme aanbod, heerlijk gewinkeld en
auto propvol geladen.
25 mei hebben we met een grote groep onder
leiding van Ed Eelman een wandeling gemaakt
door Waalenburg om verschillende soorten
orchideeën te spotten en nog veel andere
zoutminnende plantjes, was zeer leerzaam.
Op 8 juni hebben wij bij tuinclublid Marja Roeper
van rabarberbladen en cement vogelbadjes
gemaakt, waarvan de meesten zijn gelukt, de
mijne helaas niet…
						Op 16 juni hadden we een tegenbezoek van
						
tuinclub “De Beemster”. Toen we enkele jaren
						
geleden daar op bezoek waren, zijn we erg
						
verwend, dus dat moesten we evenaren. Nou
						
dat is heel goed gelukt, mag ik wel zeggen.
Om 10 uur ontvangst met koffie en taart bij
						tuinclublid Margriet Tromp, daarna de prachtige
						
tuin van Hanneke Kamstra. Om ongeveer 12.30
						
uur naar tuinclublid Marja voor een uitgebreide
						
lunch, die opgesierd werd door de Juttersver
						
halen van Maarten Brugge van Hotel de Waal.
						
Vervolgens nog de tuin bewonderd van Wil en
Gerrit Boot aan het Hogereind en afsluitend bij tuinclublid Hannie Bouwman met fris,
koffie en thee en zelfgemaakt lekkers, konden de dames rollend terug naar de boot.
Een zeer geslaagde dag.
29 juni zijn we met een paar dames van de tuinclub naar de Japanse tuin geweest,
heet nu Botanische tuin Overzee in Den Helder. We waren een half uur te vroeg dus
eerst koffie gedronken op Willemsoord, het was net een schoolreisje
Op 21 juli staat de tuin van Germ en Annemiek Keuning op de planning.
Namens de Tuinclub “De Waal” een hele fijne zomer, Tilly Suerink
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Open Tuinendag in De Waal
Op zaterdag 3 september wordt in De Waal een ‘Open Tuinendag’ gehouden.
’s Ochtends kunnen liefhebbers deelnemen aan een workshop “Permacultuur” met
aansluitend daaraan een bezoek aan een voedselbos.
In de middag van 13:00 tot 16:00 stellen een tiental bewoners van De Waal hun tuin
open voor bezoekers. Niet alleen voor de inwoners van ons dorp, ook anderen kunnen
een kijkje komen nemen. De route slingert door het hele dorp. Veel tuinen hebben
een voor- en achteringang waardoor de bezoekers door het hele dorp wandelen: vanaf
de straat wandelen zij door een tuin en komen aan de buitenkant van het dorp weer
uit. De organisatie van deze dag vindt het een leuk idee om bezoekers ook eens de
achterkant van hun mooie dorp te laten zien.
Het vertrekpunt van de wandelroute is bij Dorpshuis de Wielewaal. Hier krijgen de
bezoekers een plattegrondje van het dorp met de opengestelde tuinen. Iedereen kan
vervolgens zelf de route bepalen. Op de wandeling zijn de deelnemende tuinen te herkennen aan een kleine groen-zwarte vlag bij de ingang. In de meeste tuinen zullen de
eigenaren aanwezig zijn om liefhebbers rond te leiden en uitleg te geven.
Dus .. maak een wandeling door het dorp om de huizen, de tuinen en de bewoners
ook eens van een andere kant te zien.
Deze dag wordt afgesloten met een dorpsmaaltijd voor alle inwoners van De Waal.
Vanaf 17:00 uur zijn jullie van harte welkom op het terras van het Dorpshuis.
Namens de organisatie: Ingrid Walpoott, Lida Wels, Loes Timmer, Simone en Marco
Schipper, Albert Postma

Workshop Permacultuur en voedselbosrand
Zaterdagochtend 3 september vindt in het
Dorpshuis een workshop ‘Permacultuur en
Voedselbosrand’ plaats o.l.v. Taco Blom. Taco
geniet landelijke bekendheid op dit gebied.
Hij is sinds 12 jaar als hoofddocent
verbonden aan de Permacultuurschool in
België en Nederland, en was initiatiefnemer
van Samenland Permacultuur in België.
Momenteel zet hij zich in voor landgoed
Heerdenberg in Zuid-Limburg, waar het
restaurant geheel zelfvoorzienend wordt.
Het thema van de workshop is ‘Voedselbosrand in je eigen achtertuin?’. Naast informatie over permacultuur in het algemeen wordt er vooral ook praktisch gewerkt door
het samen maken van een plattegrond van je achtertuin. Daarbij geeft Taco tips en
suggesties om met nieuwe energie in je tuin aan de slag te gaan.
Plaats van de workshop:
Wanneer:			
Zelf meenemen:		
Kosten:			
Inclusief:
Opgeven:			

Dorpshuis De Wielewaal
3 september, van 10.00-12.30 uur
pen/potlood en papier
€ 15,00, contant te voldoen bij binnenkomst
Koffie/thee tijdens de inloop vanaf 9.30 uur
Ingrid Walpoott, imwalpoott@hetnet.nl of 06 53212613
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Nicollette van Kooten
Zanddijk 8, 1795 KC De Cocksdorp
0222 - 311 203
www.voetenoptexel.nl
info@voetenoptexel.nl

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

De smaak te pakken
Op zoek naar smaken uit mijn jeugd
26 Juli 2022
Studentenkost: ‘Nassi Goreng’
Gisteren hebben we onze dochter Lena geholpen met verhuizen naar Haarlem. Op
zichzelf wonen, een eigen leven opbouwen,
een nieuw hoofdstuk beginnen.
Ik deed dat in 1981. Om precies te zijn: op
16 september 1981. Hoe ik dat weet?
In mijn exemplaar van het kookboekje
‘Elke dag anders’ dat mijn moeder
schreef, staat deze datum met haar handtekening. Ik kreeg het op die datum cadeau.
Op jezelf wonen betekent namelijk ook zelf
koken. Al bladerend door het boekje was ik
nieuwsgierig naar wat ik toen gekookt zou
kunnen hebben.
Precies weet ik het natuurlijk niet meer. De
meeste vlekken in het boekje staan echter
bij het recept voor Nassi Goreng, echte
studentenkost. Nog voor dat ik op kamers
ging maakte ik ook wel eens Nassi met een
Nassiblokje van Conimex. Dit recept is wat
puurder en met verse ingrediënten.
Tegenwoordig raadplegen we internet voor
het beste recept, maar wilt u weten hoe er
eind 70er jaren door Nederlanders Nassi
gemaakt werd en hoe dat smaakte, probeer
dit recept dan eens.
Wessel Holleman
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De vang 33a
1792 CV Oudeschild

06 57 33 38 44
info@raamhuis.nl

Maricoweg 21
NL-1791 MD Den Burg

info@autospuiterijbetsema.nl

Tel: 0222 313858

www.autospuiterijbetsema.nl

Shop “Twaalf”
Niels en Christel
Haven 12 Oudeschild

Facebook / Instagram: @shoptwaalf

Vlamkast 16, Oudeschild 0222-322 398 epvoordeelland.nl

Kruisvaarders
Onlangs heb ik een boek gelezen dat me enorm aan
het denken heeft gezet. Namelijk: ´Nieuwe kruisvaarders´ van Sander Rietveld. De ondertitel is: ‘de
heilige alliantie tussen orthodoxe christenen en
radicaal-rechtse populisten’. Het boek gaf me een
schokkend nieuw zicht op hedendaagse tendensen
in kerk en politiek.
Wat Sander Rietveld aantoont is dat er van uit streng
-christelijke groeperingen een grote interesse is in
populistische politieke partijen en andere radicaal
-rechtse organisaties … en andersom. Elementen als
‘natuur’, ‘volk’ en ‘familie’ vinden hun uitwerking in
‘het recht van de sterkste’, ‘afwijzen van migratie als
volksvijandig’, ‘vreemdelingenhaat’, ‘afwijzen van homo-rechten, terugwijzen van
vrouwen naar een ondergeschikte positie’, ‘verzet tegen abortus en euthanasie’,
‘verheerlijking van de joods-christelijke cultuur voor zover het uitkomt als identiteitsmarkeerder’, ‘verheerlijking van rijkdom, kracht en machtspolitiek’. Verbijsterend vond
ik het te lezen dat populistische partijen in Nederland en andere Europese landen en
Rusland, maar ook in de VS met groot genoegen rond-shoppen in ideeën van
rechts-conservatieve christelijke kringen en daar selectief hun gelijk uit halen. Een
terugvallen in nazi-ideologie ligt dan vlak om de hoek. Deze christelijke kringen
hebben kennelijk niet begrepen waar het in het christendom om gaat.
Naastenliefde, opkomen voor vreemdelingen en armen, de relativering van de betekenis van familie (o.a. Matteüs 12: 48-30), kritiek op het ‘natuurlijke’ als leidraad voor
de inrichting van menselijke samenlevingen, om maar iets te noemen, is aan deze
groepen kennelijk volledig voorbijgegaan. Niet het ‘ik’ en het ‘wij’ staat centraal in
het christendom, maar het ‘Gij’ en het ‘jij’; het ‘na U’. Christenen leren te denken uit
‘niet-het-eigenbelang’, maar vanuit de door God gekwalificeerde ‘Ander’. Op de keper
beschouwd is Jezus immers een loser in de ogen van de wereld, en zijn pleidooi voor
een rechtvaardige en vreedzame samenleving is een dwaasheid voor hen die wereldwijs zijn. In de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs schrijft hij: ‘Wat in de ogen
van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen; wat in de
ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen; wat
in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God
uitgekozen om wat wél iets is teniet te doen.’ (1 Korintiërs 1: 27 en 28).
De achterliggende vraag is: wat bezielt mensen om iets waardevols in exact het
tegendeel te laten verkeren? Zoals een vredesoproep die vertaald wordt in een oproep
tot geweld of zelfs oorlog? Is dat een kwalijke eigenschap die alleen christenen zo nu
en dan vertonen? Of hoort het bij de drie monotheïstische godsdiensten (Jodendom,
Christendom en Islam)? Of bij religie in het algemeen? Of is het een manco waar wij
mensen sowieso mee te kampen hebben? Werkt het zo bij mensen dat bijvoorbeeld
een goed werkende democratie met quasi democratische argumenten kan worden
omgebouwd tot een dictatuur? Persoonlijk kan ik niet anders dan terugvallen op het
‘morele kompas’ dat ik in mijn jeugd in kerk en theologie heb meegekregen. Namelijk
dat het denken over ethiek begint bij hen die buiten de boot vallen. Met als onmiskenbaar gegeven: Jezus die eindigt aan het kruis. Om dan ook nog te denken dat dáár
echte toekomst in gelegen is. Dat is een absolute oproep tot zelfkritiek die aan de
mensheid gegeven is. Het blijft altijd een vrije keuze of je je daar wat van wil aan
trekken. Maar om het in zijn tegendeel te laten verkeren? Dat nooit!
ds. Anne Kooi, predikante van de protestantse PKN-gemeente Waal-Koog-Den Hoorn
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Uit het Waalder archief:
1982 Wist u dat..
- Joran Schipper is geslaagd voor zwemdiploma A
- Ivy Bakker de Freestyle Dance Comptetition van Time Out heeft gewonnen
- Hannah Ipenburg op een turntoernooi in Heerenveen, nét achter de Nederlands
Kampioene, tweede werd
- Het Waalder Kampeerweekend dit jaar in Urk is
1992 Help de Klaverjasclub verzuipt
Aangezien de klaverjasclub nog 2 competitieavonden te gaan heeft, is er van
de einduitslag nog niets te zeggen. Voorlopig staat Annie van Egmond op de
eerste plaats met 129522 punten en 38 marsen, gevolgd door Frans Witte met
127934 en ook 38 marsen. Op de laatste plaats staat Cor v.d.Werf met 120265
punten en 20 marsen. De meeste marsen tot nu toe zijn behaald door Truus
Witte met 43. De afgelopen winter hebben we gekaart met 4 tafels en dat is
veel te kort. Daarom doen we een dringend beroep op nieuwe leden want
anders is er weer een activiteit minder in De Waal. Mocht u interesse hebben;
graag een telefoontje naar Truus Witte. Wij beginnen weer eind september/
begin oktober en we spelen op de donderdagavond.
Graag tot ziens, het bestuur van de Klaverjasclub
2002 De hobby van... Dave Pastoor
Mijn grootste hobby is autoracen. Het begon allemaal toen ik hoorde dat Danny Goënga
een race klaar autootje te koop had. Deze kon ik voor een prikkie kopen. Toen ik dit aan
Romein Dros vertelde wilde hij dolgraag m’n monteur worden. Ik mocht de auto bij Sandor
Mantje in de schuur zetten en zijn gereedschap gebruiken. Kees Betsema sponsorde verf
en ik mocht de auto bij hem spuiten, ook mag ik zijn ambulance lenen. PieterJan Kooger
sponsort de benzine. Mijn ouders willen de reiskosten op zich nemen. Ondanks al deze
hulp is het toch een hele dure sport die ik gelukkig kan bekostigen door mijn superbaan bij
Autospuiterij Betsema. Ik rij in een 1000cc Suzuki Swift, 9x in het jaar op Lelystad Midland
Circuit. Er is een speciale klasse voor 12 tot 17-jarigen, waar nu zo’n 35 rijders mee doen.
Na een nieuwe motor, een paar koprollen verder en veel ervaringen verder rij ik nu al bijna
een jaar. Dit zou ik nooit gekund hebben zonder alle hulp van iedereen. Daarom wil ik alle
mensen nogmaals hartelijk danken!
2012 Berichten uit het dorpshuis (van Joke)
Mede dankzij de “geweldige” prestaties van het Nederland Elftal tijdens het EK is het een
heel rustige zomer geworden in het Dorpshuis. De grootste activiteit is het leggen van een
nieuwe, mooie en vooral stofvrije vloer in de gym/toneelzaal geweest die inmiddels ook al
is ingedanst door de volksdansers.
Het ROC heeft de huur van de klaslokalen opgezegd waardoor we nu veel extra ruimte
hebben. Er worden al allerlei plannen gesmeed door de dorpscommissie om daar iets
leuks mee te doen dus ik ben benieuwd. Helaas gaat de Yogagroep niet verder in het nieuwe seizoen. Er waren te weinig liefhebbers om het rendabel te maken. Wel zijn er plannen
om weer danslessen te geven. Nu is het Whitney, de zus van Redmond van Dansschool
Redlex, die het nog een keer wil proberen.
Ik gooi er ook nog maar weer in dat er nog steeds kinderen op het dak lopen. En omdat ik
steeds meer kinderen leer kennen, komt er natuurlijk toch een moment dat ik ze bij naam
ken! Dus denk erom: dan kom ik er ook makkelijk achter waar jullie huis woont. Nu ben
ikzelf een enorme stijve hark dus ik al snap al niet hoe ze erop komen, maar het waarom
is me ook niet helemaal duidelijk.
Het blijft gevaarlijk dus ik waarschuw maar weer…
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Voor een uitvaart
naar uw wens
Ook met vragen over een persoonlijke
invulling kunt u bij ons terecht
Mark & Yolanda Pijper
0222-310 168
06-512 832 46

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

Tel: 06 53918146

Texels Welzijn
Texels Welzijn vormt het eerste aanspreekpunt voor
alle burgers 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 ondersteuning 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.
Uitje met de Koffie Inloop, Lavendel Boerderij
Op woensdag 13 juli zijn we met de deelnemers van de koffie inloop naar de
Lavendel boerderij geweest. Wij mochten daar een kijkje nemen omdat de eigenaresse de kleindochter is van Martha en Piet Sloth, beide vaste bezoekers van de inloop.
Dorpenronde Taalhuis Texel in De Waal op woensdag 21 september 10:30
uur
Wist u dat ongeveer 2,5 miljoen Nederlanders van 18 jaar of ouder moeite hebben
met lezen, schrijven, rekenen en daardoor ook met digitale vaardigheden? Zij hebben
onvoldoende vaardigheden om zich zelfstandig te kunnen redden in onze samenleving.
Voor ongeveer twee derde van hen is Nederlands de moedertaal en één derde heeft
een anderstalige achtergrond.
Wat betekent dit voor hen in het dagelijks leven? Het invullen van formulieren, lezen
van recepten, toepassen van veiligheidsinstructies, aanvragen van zorgtoeslag, betalen van rekeningen, een treinkaartje kopen, je kinderen voorlezen: Het is allemaal
heel lastig als je niet goed begrijpt wat er staat. Gelukkig zijn er goede mogelijkheden
om hier iets aan te doen!
Het Taalhuis Texel helpt!
Het Taalhuis Texel geeft gratis advies over de mogelijkheden om vaardigheden te verbeteren. De Taalhuismedewerker neemt voor elke bezoeker tijd in een kennismakingsgesprek. Hierin wordt duidelijk wat iemand wil leren en welke manier het beste daarbij
past. Dat kan bijvoorbeeld een taalmaatje zijn van Texels Welzijn, een Klik en Tikcursus in de bibliotheek of het volgen van een cursus op het ROC Kop van Noord-Holland.
De taalhuismedewerker heeft een overzicht van de gratis mogelijkheden. Ook als u
iemand in uw omgeving kent die moeite heeft met lezen, schrijven of rekenen geeft
het Taalhuis u graag advies.
Tijdens een dorpenronde willen wij op een interactieve manier met u in gesprek gaan over wat Taalhuis voor u of mensen in uw omgeving kan betekenen.
De Waal
Oudeschild
Den Burg
Oosterend
Den Hoorn
De Koog
De Cocksdorp

woensdagochtend 21 september van 10.30 - 11.30 uur
woensdagmiddag 21 september van 14.00 - 15.00 uur
woensdagavond 21 september van 19.30 - 20.45 uur
donderdagochtend 29 september van 10.00 - 11.00 uur
dinsdagochtend 27 september van 10.00 - 11.00 uur
woensdagochtend 28 september van 10.00 - 11.00 uur
nog nader in te plannen avond in september
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De krant
van Texel
is ook
de krant
van
De Waal!
Juist nu is het lokale nieuws belangrijker dan ooit.
De Texelse Courant bericht al ruim 130 jaar over wat
er op Texel speelt, houdt de lokale politiek en
overheid scherp, doet verslag van de samenleving,
verbindt ons als eilanders.

Neem ook een abonnement!
Bel 0222-362600 of mail naar info@lenr.nl

Het Taalhuis Texel en deze bijeenkomsten worden mede mogelijk gemaakt door de
Gemeente Texel, Stichting Lezen en Schrijven, Kopgroep Bibliotheken, ROC Kop van
Noord-Holland en Texels Welzijn.
Café Brainstorm 31 augustus 2022, thema: ‘Ontmoetingscentrum, De Deel’
Aandacht voor niet-aangeboren hersenletsel, zoals CVA, Parkinson en MS.
Op 1 juni 2022 was de eerste Café Brainstorm na langere tijd weer georganiseerd.
Tijdens deze bijeenkomst is er uitleg gegeven over wat Niet Aangeboren Hersenletsel
is en wat de gevolgen kunnen zijn.
In de planning staat voor nu om ook op 5 oktober en 23 november een Café te
organiseren. Elke bijeenkomst heeft een eigen thema.
Het eerst volgende Café Brainstorm Texel vindt plaats op woensdagavond 31 augustus 2022 aanvang 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur) in De Buureton (Beatrixlaan 43,
Den Burg).
Het zou fijn zijn, voor onze voorbereiding, als u uw komst vooraf wel even meldt.
Mantelzorg ontlast cursus
In het najaar organiseren Therapie Wolf en Texels Welzijn samen de cursus Mantelzorg
Ontlast. Mantelzorg is onbetaalde en vaak langdurige zorg voor zieke familieleden of
vrienden. Dit kan hulp of verzorging zijn bij dagelijkse activiteiten.
De cursus heeft een actief en praktijkgericht karakter met de focus op het verwerven
van inzicht, kennis en uitwisseling van ervaringen.
De cursus bestaat uit vier ochtendbijeenkomsten (vrijdag 9, 16, 23 en 30 september)
die starten om 10.00 uur in De Buureton, Beatrixlaan 43 Den Burg. Maximaal 16 deelnemers.
Voor aanmelding of vragen over Café Brainstorm of de mantelzorg ontlast cursus
kunt u contact opnemen met Texels Welzijn (tel. 312696 - mail welzijn@texelswelzijn.nl) of Therapie Wolf (tel. 312342 - mail info@therapiewolf.nl).
Texels Welzijn dorpswerker De Waal: Barbara Pieterse - tel. 312696 |
B.pieterse@texelswelzijn.nl | Bereikbaar van maandag t/m vrijdag.
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dé
texelse
cateraar

texel
catering
info@texelcatering.nl
0222 - 560 200
texelcatering.nl

Notulen Algemene Ledenvergadering Dorpscommissie De Waal
Datum: 14 april 2022, 20.00 uur
Plaats: Dorpshuis De Wielewaal Aanwezig: bestuur + 26 leden
Afmeldingen: Clementine Biekmann, Karin Gaasbeek, Marjon
van der Feen, Peter Bancken, Bernhard Ipenburg
1.

Opening
Voorzitter André Kooger opent de vergadering en heet
iedereen hartelijk welkom.
2.
Mededelingen
•
Meierblis De Waal op 30 april: storten kan vanaf 15 april. Voorafgaand
		
aan de meierblis wordt door Simone en Marco Schipper een BBQ ge		
organiseerd voor het dorpshuis. Corrie doet een oproep om de over
		
gebleven rommel met elkaar op te ruimen op zondag 1 mei om 11.00
		
uur. Er moet nog een ‘aansteker’ gevonden worden.
•
Verdere activiteiten voor dit jaar o.a.:
		
Paaseieren zoeken, ‘Verhalen in de wind’ (27 augustus), DorpsWaaltijd +
		
Open Tuinen (3 september), Herfstmarkt (23 oktober), Sinterklaas,
		Kerstviering (?).
•
De dorpsbewoners hebben een brief van de Gemeente ontvangen m.b.t.
		
‘Mooier De Waal’, met een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst
		
op 20 april.
		
Corrie zegt toe het bestaande plan op de website te zetten + op aan		
vraag toe te sturen. Het plan is ook te zien via www.tiptexel.nl
3.
Notulen ALV 9 maart 2020. Worden goedgekeurd.
4.
Verslag secretaris 2021
Lida leest het verslag voor. Vanuit de vergadering komt de vraag of er meer
informatie uit de bestuursvergadering zou kunnen worden gedeeld met de
leden, om de betrokkenheid van de dorpsbewoners te vergroten. Lida zegt toe
(ongeveer) 1 x per 2 maanden relevante bestuursbesluiten of info over voort
gang van een relevant onderwerp op de website te zetten. Gemeld wordt dat
verslagen als geheel en bestuursvergaderingen niet openbaar zijn. Wel is het
mogelijk om op aanvraag bij de behandeling van een agendapunt aanwezig te
zijn. Besluit: de notulen van de ALV en het jaarverslag 2021 zullen t.z.t. eveneens op de website worden gepubliceerd.
5.
a. Financieel jaarverslag penningmeester 2021 + begroting 2022
Corrie geeft aan de hand van een powerpointpresentatie uitleg over de
    financiën: begroting 2021, gerealiseerd 2021, begroting 2022. Er zijn geen
op merkingen, waarmee de begroting wordt goedgekeurd, met dank aan
Corrie.
b. Verslag van de kascommissie
    De kascommissieleden Isabel Bosma en Mirjam Brouwer hebben de financiën
gecontroleerd en zowel de afrekening 2021 als de begroting 2022 akkoord
bevonden. Omdat zij deze vergadering afwezig zijn, leest Henk Broekman
het schriftelijk verslag voor. Gerard Bouwman biedt zich aan als nieuw kas
commissielid, als vervanger van Mirjam.
Aldus besloten.
6.
Huishoudelijk reglement: ter goedkeuring en vaststelling
Het huishoudelijk reglement is door het bestuur samengesteld en moet nog
worden goedgekeurd in de ALV.
M.b.t. artikel 8: voorstel van het bestuur is de contributie te verhogen van
mini maal € 10,00 naar minimaal € 12,50. De vergadering gaat hiermee
akkoord. M.b.t. artikel 41: afgesproken wordt een aanpassing in de tekst:
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‘Het concept en de definitieve notulen worden op de website geplaatst en kun
nen tevens worden opgevraagd bij de secretaris. In De Weelder zal hierover
mededeling worden gedaan’.
Het huishoudelijk reglement wordt hierbij formeel goedgekeurd en vastgesteld.
Websitebeheerder Ton Domhof zegt toe zowel de statuten als het huishoudelijk
reglement op de website te plaatsen, onder het kopje ‘bestuur’.
7.
Bestuursontwikkelingen
Guus Lange (bestuurslid sinds 5-6-2018) en Annerie Kiltz (bestuurslid sinds
6-2-2019) zijn aftredend en hebben zich niet herkiesbaar gesteld. De voorzitter spreekt hen toe, complimenteert hen voor het vele en goede werk dat zij
voor het dorp hebben gedaan, en overhandigt hen als dank een mand met
Texelse producten.
Verkiezing nieuwe bestuursleden: Albert Postma heeft zich verkiesbaar gesteld.
Hij wordt unaniem gekozen, en vervolgens door de voorzitter hartelijk welkom
geheten in het bestuur.
8.
Kunstwerk Waalenburg
Henk Broekman geeft een toelichting: het kunstwerk in Waalenburg was eigendom van de maker, Ton Kalle. Om het te kunnen behouden en te kunnen aan
kopen zijn sponsors gezocht en gevonden, wat het aankoopbedrag van
€ 30.000 opleverde. Besloten is het kunstwerk over te dragen aan Natuurmonumenten. Met de Gemeente wordt nog uitgezocht wie het onderhoud voor
zijn rekening gaat nemen. Als alles rond is zal het kunstwerk officieel onthuld
worden, mogelijk in combinatie met een fietstocht, picknick o.i.d. Bericht volgt.
9.
Rondvraag en Sluiting
•
Mededeling van de secretaris: de Gemeente (B&W) komt 17 oktober naar
De Waal voor de (weer) jaarlijkse zgn dorpenronde.
•
De vraag van Annet Arends of Gerrit Boot bedankt is voor het werk dat
		
hij jarenlang heeft gedaan m.b.t. het onderhoud van het pleintje
		
(‘Belle vue’) bij de kerk, wordt bevestigend beantwoord.
•
Els de Waard informeert of de banken aan het Vermaningspad terugko		
men. Het antwoord is bevestigend: de Gemeente heeft ze momenteel in
		
onderhoud. Dit geldt ook voor de banken op het pleintje bij de kerk.		
		
Verder vraagt Els of er mogelijk iets anders kan komen in de plaats van
		
de weggehaalde bloembakken? Corrie meldt dat de Gemeente geen
		
bloembakken wil onderhouden en dat ze daarom zijn weggehaald (+ dat
		
ze kapot waren). Als er ideeën zijn voor iets anders: graag!
		
Nieuw bestuurslid Albert Postma zegt toe hieraan aandacht te zullen
		besteden.
•
Marco Schipper heeft een vraag over het watertappunt bij de kerk: wat
		
moet er gebeuren om toch drinkwater te mogen en kunnen tappen?
		
André licht toe dat de Gemeente geen verantwoordelijkheid hiervoor op
		
zich wil nemen (de pomp staat op gemeentegrond). De Dorpscommissie
		
wilde/kon niet voldoen aan de in het contract gestelde verplichting om
4 x per jaar het water te laten controleren door een gecertificeerd bedrijf.
		
Naast deze eis van de Gemeente waren er meer punten waar we als
		
Dorpscommissie niet aan konden voldoen. Na veel heen en weer gepraat
		
en diverse concept-contracten is de Gemeente uiteindelijk akkoord ge
		
gaan met het plaatsen van een bordje: ‘geen drinkwater’ + een icoon.
		
Zodra het contract is getekend en het bordje bevestigd is wordt het water
		aangesloten.
•
Wessel Holleman informeert naar het plan m.b.t. verlichting van de kerk.
		
Gaat dat door? Het antwoord is dat dit i.v.m. het ‘nachtelijk-duisterbeleid’
		
van de Gemeente voorlopig op de laag pitje staat. Joke Brom pleit voor
		
betere verlichting bij het Dorpshuis/Langwaal/Sommeltjesweg. Daar
		
oversteken in het donker is gevaarlijk. Corrie meldt dat dit punt aan de
		
orde komt in het kader van ‘Mooier De Waal’.
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Hierna sluit de voorzitter het formele gedeelte van de vergadering.
Cor Smit vertelt na de pauze aan de hand van een powerpointpresentatie over broedvogels in De Waal: ‘Wat is er gebeurd sinds 1999?’
Met dank!

Jaarverslag secretaris Dorpscommissie De Waal
2021
Evenals in 2020 kon een aantal dorpsactiviteiten vanwege
beperkende coronamaatregelen niet georganiseerd worden.
Enkele werden wel voorbereid, maar moesten toch worden
afgeblazen vanwege nieuwe maatregelen. Vergaderingen en
andere overlegvormen, met onder andere de Gemeente,
vonden voor een klein deel online plaats, maar voor het
merendeel fysiek, zij het dat soms enigszins geïmproviseerd
moest worden gezien de noodzaak van ‘afstand houden’.
Overleg met de Gemeente, zowel mondeling als schriftelijk, vormde een vast en belangrijk onderdeel van de activiteiten van het bestuur. Tijdens de twee ‘wandelingen’
met wethouder Remco van de Belt en gemeentesecretaris Eva van der Bruggen, was
communicatie een belangrijk onderwerp. Onze suggestie een contactpersoon op beleidsniveau voor de dc’s binnen te gemeente aan te wijzen werd positief ontvangen.
Daarnaast passeerden ook praktische zaken de revu.
In andere contacten met de Gemeente is veel tijd besteed aan:
•
Het parkeerterrein bij het Groeneweggetje (inmiddels gerealiseerd) +
verlichting (waarover afspraken zijn gemaakt).
•
Het watertappunt bij de kerk; hierover is veel mondeling en schriftelijk
		
contact geweest. Nadat Waalders een ludieke protestactie hadden geor		
ganiseerd om het watertappunt te kunnen behouden, besloot de
		
Gemeenteraad dat hiervoor gefaciliteerd moest worden. Er bleken echter
		
veel haken en ogen te zitten voor wat betreft het punt ‘verantwoordelijk		
heid’. Uiteindelijk is toestemming gegeven het watertappunt te behouden
		
mits er een bordje ‘geen drinkwater’ op komt. De afwikkeling is nog
		gaande.
•
Het Kunstwerk bij de kerk (‘Onder de sterren’) van Ton Kalle is in overleg
met de Gemeente geplaatst en aan de Gemeente overgedragen.
•
Kunstwerk van Ton Kalle (‘Heb je die vogel gezien?’) in Waalenburg: bij
		
de werkgroep ‘aanschaf TESO-kunstwerk’, dat aanvankelijk bestond uit
		
Corrie de Jager en Guus Lange, heeft Henk Broekman zich later gevoegd.
		
De onderhandelingen over de overdracht van de verantwoordelijkheden
		
zijn bijna afgerond.
•
Het onderhoud van het pleintje bij de kerk (‘Bellevue’), inclusief de ban		
ken, is door de Gemeente overgenomen van Gerrit Boot, die zich –
		
samen met anderen – jarenlang heeft ingespannen om het pleintje te
		
onderhouden en een aangename plek te laten zijn voor passanten. Met
		dank!
•
Mooier De Waal: de oorspronkelijke werkgroep, bestaande uit een aan		
tal bewoners, heeft zichzelf opgeheven en de verantwoordelijkheid over
		
gedragen aan de dorpscommissie. Vanuit de dorpscommissie heeft een
		
werkgroep (Corrie, André, Guus, aangevuld met Ton Domhof) veelvuldig
		
contact gehad met de Gemeente om het project vlot te trekken. Dat gaat
		enigszins moeizaam.
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Verdere activiteiten en onderwerpen:
De puzzeltocht Paaseieren zoeken was heel leuk en een groot succes. Met dank
aan Corrie en Samantha.
Op Koningsdag brachten bestuursleden tompoucen rond aan kwetsbare
Waalders en donateurs.
De Weelder is driemaal uitgebracht, en blijkt nog steeds een veelgelezen, aantrekkelijk blad. Lof voor de redactie: Olga, Anita, Bert en Martine.
De Herfstmarkt op 17 oktober werd druk bezocht, was gezellig en een succes.
N.a.v. de evaluatie werd besloten de herfstmarkt volgend jaar te houden van
11-14.00 uur (i.p.v. 15.00 uur). De aanvraag voor zondag 23 oktober werd in
gediend en is goedgekeurd.
De Sinterklaasviering werd voorbereid maar moest op het laatst worden af
geblazen. Monica, Samantha en haar kinderen brachten de kadootjes bij de
(klein-)kinderen thuis, zodat het toch een beetje Sinterklaas werd.
3 oktober namen we afscheid van dorpshuisbeheerder Joke Brom. Het werd
een feestelijke, gezellige avond waar ongeveer 60 Waalders en donateurs Joke
een hartelijk afscheid aanboden met cadeau’s (namens de Dorpscommissie en
de Stg Dorpshuis), sketches, speeches en een lekker buffet dat door Wessel en
Annet was samengesteld. De nieuwe beheerders, Simone en Marco Schipper,
namen de algehele, sfeervolle verzorging voor hun rekening.
Om het leed van ‘geen kerstviering’ enigszins te verzachten ontvingen alle
Waalders en donateurs een tegoedbon voor 5 oliebollen, af te halen bij de
kraam bij de AH. Hiervan is gretig gebruik gemaakt.
Er zijn veel berichten geplaatst en verwerkt op de website, die met expertise
wordt beheerd door vrijwilligers Ton en Joke.
Maandelijks is door vrijwilligers het oud papier opgehaald.
Er is contact geweest met de nieuwe voorzitter van Waelstee, Jan Beijert, in
eerste instantie over de problemen met parkeren bij het dorpshuis, op het
museumterrein. Dit heeft geleid tot een bevredigende oplossing.
Bij veel activiteiten is de hulp van vrijwilligers onontbeerlijk. Veel Waalders zetten zich
voor het dorp in. Ook vanaf deze plaats: heel hartelijk dank!
De Waal, 7 april 2022 Lida Wels, secretaris
NB: Het verslag van de ALV van 14 april en het Jaarverslag 2021 staan eveneens op
de website, onder het kopje ‘Dorpscommissie’. Een geprint exemplaar kan bij de
secretaris (Lida Wels) worden opgevraagd.

42

