
Historisch Spel 
‘Het Wapen van Amsterdam 

in oorlogstijd’ 

We kijken terug op het leven van 

opa Hendrik Waard. Zijn kleinkin-

deren hebben een doos met foto’s 

op zolder gevonden, maar ze weten 

niet wie er allemaal opstaan. Opa  

vertelt zijn verhaal over het eind van 

1944 en begin 1945. Lees meer  hier-

over op pagina 19.

Straattheater
Verdeeld over twee dagen en in drie 

tijdsblokken. In elk blok spelen een 

paar straten hun spel een aantal 

keer, zodat toeschouwers genoeg 

tijd en plaats hebben om alles te 

kunnen volgen. Meer info hierover 

op pagina 11 en 13. 

Meerkamp
Een spectaculaire strijd tussen de 

Oosterenders onderling. Ingedeeld 

naar straat, zullen zij opgaan in een 

strijd waar zeker water bij komt kij-

ken.  Deze wedstrijd vindt plaats op 

vrijdagmiddag om 14.30 uur op het 

feestterrein. Meer info hierover op 

pagina 13. 
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Donderdag 31 juli
Straattheater

Openluchtmaaltijd

Historisch Spel

Optreden Poundcake

Vrijdag 1 augustus
Straattheater

Meerkamp

Schieten met de Blijde

Optreden Flair

Zaterdag 2 augustus
Kramenmarkt

Kindertoneel en maaltijd

Wereldrecordpoging

Optreden Exposure

Oosterend viert feest!
31 juli, 1 en 2 augustus maakt Oosterend  zich 

weer op voor het vijfjaarlijks feest. Vroeger 

vierden men het feest vooral om de midden-

stand van het dorp de kans te geven zich te 

presenteren. Nu is het meer het feest om  de 

relaties tussen  de dorpelingen  weer op te 

frissen. In deze tijd leef je dikwijls langs elkaar 

heen en is het goed om door middel van dit 

feest de banden weer aan te halen.  Natuurlijk 

bent u als gast ook van harte uitgenodigd.  De 

“Gortbuukers”, zoals de Oosterenders ook wel 

genoemd worden, staan ook tijdens het feest 

open om andere mensen te ontmoeten en de 

feestvreugde met u te delen. Er is een geva-

rieerd programma. Geen dure attracties maar 

gewoon “Strender” eigen dingen. Een greep 

uit het programma:  het historisch spel  “Het 

Wapen van Amsterdam in oorlogstijd”, zeer de 

moeite waard om te aanschouwen, de reünie 

van oude en huidige Oosterenders , de  geza-

menlijke maaltijd, de feestmarkt, kinderpro-

gramma, de feesttent met ’s avonds diverse 

bands, de tentoonstellingstent en natuurlijk 

het straattheater. Het is sowieso al een ge-

not om door het versierde dorp te lopen. Het 

versierthema dit jaar is vrijheid en u zult zien 

dat elke straat dit weer anders heeft geïnter-

preteerd. Daarom nodigen wij u uit  deze drie 

dagen een bezoek te komen brengen aan ons 

prachtig aangeklede dorp. Een uurtje komen 

kijken of drie dagen mee feesten. Niets staat u 

in de weg. Vergeet  echter een ding niet:

Geniet  en feest in alle vrijheid met ons mee!

WERELD 
WERELD 

RECORD 
RECORD 

POGING!
POGING!



www.abtexel.nl

Kitvoegen
Dilatatievoegen

Epoxy
Gevelimpregnering

Anti-graffi ti
Kelderafdichting

Postweg 68 -1795 JR - De Cocksdorp -Texel-Holland
Telefoon 0222-311 615 - Telefax 0222-311 776

Oosterend Present!!!!!!!

De Bijenkorf is er

Voor een gezellig diner of een lekkere lunch bent u bij 
ons aan het juiste adres in het meest Noordelijke dorp 

van Texel. U bent te gast bij Gerard en Joke Hooijschuur 
en medewerkers.

Familierestaurant `t Bikkelement
Kikkertstraat 19, 1795 AA De Cocksdorp - Texel
Telefoon (0222) 316547, www.bikkelement.nl

Slotskolk 8 • 1794 BG Oosterend • Tel. (0222) 318 229

www.bremerschilders.nl

Wandafwer
king

vloerafwe
rking

beglazing

Bernhardlaan 174
1791 XJ  Den Burg
Tel. (0222) 312 315

Assurantiekantoor Ab de Wijn 1907 - 2007

• V E R Z E K E R I N G E N

• H Y P O T H E K E N

• F I N A N C I E R I N G E N

• P E N S I O E N E N

www.abdewijn.nl

Kerkstraat 7, 1794 AM Oosterend

tel. 0222-318975

info@eetcafedekroonprins.nl

Midden in het rustieke dorp Oosterend.

Sfeervol eetcafé met een veelzijdige kaart.

Iedere dag (behalve maandag) geopend van 12.00 tot 03.00 uur

(keuken open tot 21.00 uur)
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Feest in Oosterend

Oosterend en vrijheid

Vrijheid; Met de herdenking van 4 mei in 

mijn achterhoofd, vraag ik mij af hoe we de 

bewustwording van vrijheid verder kunnen 

stimuleren. Wat doen we nu met de vrijheid 

die Nederland toen, in 1945, herwon. Hebben 

we haar gedeeld met anderen of hebben we 

haar voor onszelf gehouden en gedacht dat 

de rest van de wereld zijn eigen vrijheid moet 

regelen? Zijn wij in onze eigen omgeving alert 

op de aantasting van vrijheden en bereid ons 

hiervoor uit te spreken? Ik denk dat Oosterend 

Present hierin een rol kan vervullen. Door als 

thema vrijheid te kiezen, zal dit de bezoe-

kers doen realiseren wat een voorrecht het is 

om in vrijheid te kunnen leven. Vroeger, als ik 

de volksverhalen mag geloven, was het voor 

een Stienepikker uit Den Hoorn, onmogelijk

een Oosterendse Gortbuuker te huwen. Die tij-

den zijn inmiddels al lang voorbij. Ik weet zeker 

dat de gastvrije uitstraling van Oosterend ook 

dit jaar tot in verre omtrek te zien zal zijn.

Voor de tweede keer tijdens mijn ambts-

periode als burgemeester van Texel mag ik dit 

bijzondere spektakel meemaken. 

Ik kijk er naar uit!

Joke Geldorp-Pantekoek,

burgemeester van Texel

Als ik denk aan het thema Oosterend en vrijheid, denk ik als eerste aan religie. Geen ander 

dorp op Texel heeft met zoveel verschillende religieuze groepen te maken als Oosterend. Met 

z’n vijf verschillende kerken wordt Oosterend ook wel eens ‘Jeruzalem’ genoemd. Hoewel dit 

in het verleden natuurlijk ook wel eens tot pittige discussies heeft geleid, vind ik Oosterend 

een sprekend voorbeeld waar mensen ondanks hun verschillen,  in vrijheid en verdraagzaam-

heid naast elkaar leven. 

Dit keer weer herinneringen aan 

Oosterend Present van bewoners 

uit ons dorp. Nu is er gekozen 

voor verschillende generaties. Zo 

schuift de leeftijd per column onge-

veer 10 jaar op. We beginnen met 

Louise Schagen en eindigen met één 

van de oudste van onze inwoners: 

Pleun Timmer - van Tatenhove.

Louise Schagen (1997)
De eerste afspraak met de 11-jarige 

Louise Schagen ging niet door i.v.m. 

een zieke hond, die naar de dieren-

arts moest. Op een vrijdagochtend 

hadden we afgesproken in de pauze 

van school. Ze kwam binnen met 

een envelop vol met foto’s van Oos-

terend Present van 1998 en 2003. 

Louise geboren op 19 januari 1997 

heeft twee feesten meegemaakt. 

Vanzelfsprekend heeft Louise het 

over 2003, want van het eerste in 

1998 toen ze anderhalf jaar was, 

weet ze niets meer. “Wij zaten in het 

kasteel en waren een soort ridders 

of zo.” begint ze over haar ervarin-

gen met het spel “Van Ginnagagap 

naar Ragnarok”. Ze vertelt verder: 

“Mijn vader liet z’n baard staan, dat 

vond ik heel raar, maar ook wel la-

chen. Dirk, mijn broer en ik hebben 

zelfs boven op het kasteel gestaan. 

Mijn vader liep naast de koning. 

Lang opblijven

Bij ons thuis werd de tuin omge-

ploegd, door een boer. Het gras 

ging daardoor omhoog staan en 

dat waren de golven van de zee. 

Daar werden vissen in gezet met 

netten erbij, want het thema was 

toen “Visserij”. Met het eten zat ik 

naast opa en oma en toen deden 

we “van voor naar achter”, dat weet 

ik nog. Om mee te spelen met het 

spel en het oefenen was heel leuk 

en gezellig. We hoefden eigenlijk 

alleen maar “gewoon te spelen”. 

Tijdens Oosterend Present mogen 

we lekker lang opblijven en is het 

heel gezellig in de straat, iedereen 

helpt dan iedereen. Ik heb er weer 

zin in!”  Wie niet Louise?

Vijf vragen  aan 
de voorzitter van 

Oosterend Present: 
Hans Daalder

Hans Daalder

Hoe is het om voorzitter te zijn van Stichting 

Oosterend Present?

“Leuk, het is  gewoon leuk. Het hele dorp is bezig 

en iedereen heeft zijn deel  en een taak daarin. Er 

moet natuurlijk ook een voorzitter zijn. Iemand 

die de leiding heeft. Je doet het niet alleen.  Zo 

met  z’n allen toch weer zo’n feest op poten zet-

ten,  is gewoon aardig om te doen.”

Je doet het nu voor de tweede keer zijn er 

verschillen?

“Na de eerste keer ben ik een stuk wijzer ge-

worden. Je leert van elke keer. In het stich-

tingsbestuur zitten nu minder mensen dan 

de vorige keer en dat werkt iets effi ciënter.

Het dagelijks bestuur met Frans Visman en Co-

rina Bakker en mijn persoontje is hetzelfde ge-

bleven en dat werkt prettig.”

Na twee keer heb je aangegeven dat je 

ermee stopt. Heb je nog adviezen voor  

je opvolger?

“Nee, niet echt. Het is toch goed als zo iemand 

bestuurlijke ervaring heeft. Goed met mensen 

kan omgaan en het enthousiasme wat hij of zij 

heeft kan overbrengen op de Oosterender be-

volking.”

Het thema dit keer is vrijheid. Heb je daar 

iets mee?

“Vrijheid is een groot goed. Je kan het in ver-

schillende context plaatsen. Het belangrijkste is 

dat we ons bewust zijn, dat we hier in vrijheid 

leven met bijzonder veel voorrechten en dat we 

dit feest weer kunnen en mogen organiseren.” 

Wanneer is het een geslaagd feest?

“Hoe zal ik het zeggen? Als straks door ieder-

een  gezegd kan worden:  “Het was weer een 

mooi feest.” Je probeert alles in goede banen 

te leiden, alleen het weer heb je niet in de 

hand.  Als na de drie dagen alle borgen terug-

betaald kunnen worden, is voor mij het feest 

ook financieel geslaagd.”

Joke Geldorp-Pantekoek



Container Service Texel 
b.v.

Maricoweg 9, 1791 MD Den Burg
Telefoon 0222 - 3230151 Fax 0222 - 310413

Granieten keukenbladen
Wastafelbladen 
Vensterbanken  

Vloeren

Pieter A. van der Woude
Hoofdweg 86, 1795 JE De Cocksdorp 

tel./fax 0222-311171 mobiel 06-1337 5284
mail@devrijheidtexel.nl

De Wit Speciality Oils bv
Laagwaalderweg 32

1793 ED  De Waal - Texel
Tel. 0222-310080
Fax 0222-312021
www.dewitoils.com

Show & Siertuin
Tel. 06-50823488

bezoekadres: 
Schilderweg, op het terrein van 

AB Transport te Oudeschild

DBB PROJECTMANAGEMENT & PRDBB PROJECTMANAGEMENT & PR
DB ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING BVDB ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING BV

Joke de BoerJoke de Boer
 

T 31 70 35T 31 70 35
@ dbb@texel.com@ dbb@texel.com

Cor de Boer

T 32 71 71   

@ info@deboerbemiddeling.nl

www.deboerbemiddeling.nl

NIKADEL 21, 1796 BP  DE KOOG (TEXEL)

Dick Blom

Rozendijk 6 · 1791 PE  Den Burg

Telefoon: 0222-315096

Texelse Landbouwservice sinds 1935
veelzijdig - vindingrijk - Vakkundig - vernieuwend
Fa F Duinker Nieuweschild, Lancasterdijk 3, 1794 GV Oosterend, 
tel, 318286

Al sinds 1935 te Oosterend present voor groei-
end assortiment werkzaamheden in en buiten 
de landbouw. Graan dorsen, bieten rooien, 
wortels zaaien, stro persen, gras kuilen, 
draineren, kilveren, diepspitten...

Wij verkopen, repareren of bedenken 
machines, van cambridgerol tot GPS.

Fa F Duinker NieuweschildFa F Duinker Nieuweschild

Wij staan voor u present!
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Informatie
Passe-partout (3-dagen kaart)
Passe-partout met foto 

Kinderen 4 t/m 12 jaar    € 10,00

Volwassenen € 24,00

Voorverkoop DVD  € 17,50

De voorverkoop vindt plaats op zaterdag 26 juli, 

van 20.00 tot 21.30 uur in dorpshuis De Bijen-

korf.  Goedgelijkende (pas)foto meenemen.

Woensdag 30 juli
Historisch Spel

Kinderen   € 4,00

Volwassenen    € 8,00

Donderdag 31 juli
Historisch spel

Kinderen   € 4,00

Volwassenen    € 8,00

Feesttent: Poundcake en DJ Ruud € 6,00

Vrijdag 1 augustus
Kinderdisco € 3,00

Feesttent: Flair en DJ Ruud € 9,00

Zaterdag 2 augustus
Kindertoneel met maaltijd € 5,00

Kinderdisco € 3,00

Feesttent: Exposure en DJ Ruud € 9,00

Secretariaat
Voor informatie en gevonden voorwerpen kunt u 

terecht in het secretariaat tegenover de ingang 

van de tentoonstellingstent. Openingtijden: 

dinsdag 29 juli t/m zaterdag 1 augustus van 

10.00 uur tot 22.00 uur. Telefoon 0222-318596, 

e-mail: oosterendpresent@gmail.com, website: 

www.oosterendpresent.nl.

Rode Kruis/EHBO
Op het feestterein is EHBO aanwezig.

Waar kunt u pinnen?
Geld opnemen kan bij Supermarkt Koot op 

het Kerkplein en bij Assurantiekantoor Bremer, 

Vliestraat 1.  Let wel: alleen tijdens winkel-, resp. 

kantooruren.  Het is niet mogelijk om in de feest-

tent consumptiebonnen met pin te betalen.

Afsluiting toegangswegen
Net als voorgaande keren wordt Oosterend tij-

dens Oosterend Present vanaf woensdag 30 juli  

voor alle verkeer afgesloten van 9 uur ’s morgens 

tot 21 uur ’s avonds.  Inwoners uit het postcode-

gebied 1794 kunnen hiervoor ontheffi ng krijgen 

door het tonen van een  O-kaart. 

Parkeren
Alle toegangswegen naar Oosterend worden afge-

sloten. Het verkeer wordt omgeleid naar het grote 

gratis parkeerterrein aan de Koningsweg. Er mag 

niet in de berm geparkeerd worden.

Extra bushalte
Tijdens Oosterend Present is er een omleiding 

van de busroute. i.p.v. door het dorp zal de bus 

Woensdag 30 juli

19.30 uur

Historisch Spel op het feestterrein

21.00 - 02.00 uur

Reünie Oosterenders/oud-Ooste-

renders in de feesttent 

9.30 uur

Lawaaioptocht m.m.v. Excelsior. 

Start is bij Dorpshuis De Bijenkorf

10.00 uur

Opening met koffi e in de feesttent

10.30 uur

Schieten met de Blijde op het feest-

terrein

11.00 - 12.15 uur

Optreden Zweedse Bigband

13.00 uur

Maaltijd in de Peperstraat

16.00 - 17.30 uur

Straattheater in Oosterend

19.30 uur

Historisch Spel op het feestterrein

21.00 - 02.00 uur

Live muziek in de feesttent: 

Poundcake en DJ Ruud 

Vrijdag 1 augustus

10.30 - 12.00 uur en 13.00 - 14.30 

uur

Straattheater in Oosterend

14.30 uur

Meerkamp op het feestterrein

17.30 uur

Schieten met de Blijde op het feest-

terrein

19.00 - 20.30 uur

Jeugddisco in de feesttent

21.00 - 02.00 uur

Live muziek in de feesttent: 

Flair en DJ Ruud

Zaterdag 2 augustus

10.00 - 15.00 uur

Markt in de Peperstraat/Kotterstraat

16.30 uur

Recordpoging van De Blijde op het 

feestterrein

15.00 - 17.00 uur

Kindertoneel in de feesttent met 

aansluitend een maaltijd

17.30 uur

Visserskoor in de feesttent

18.30 uur

Sluiting van het feest

19.00 - 20.30 uur

Jeugddisco in de feesttent

21.00 - 02.00 uur

Live muziek in de feesttent: 

Exposure en DJ Ruud

langs de Koningsweg rijden, met extra bushal-

tes.

Borrelbus 
Vrijdag- en zaterdagavond zullen er tegen het 

eind van de avond bussen van Texeltours bij het 

feestterrein zijn om feestgangers te vervoeren 

naar De Koog en Den Burg. Ritprijs is €3,00.

Taxistandplaats 
Aan de Oosterweg, tegenover de ingang van het 

feestterrein, is een taxistandplaats.

DVD 
Er wordt een professionele DVD van het feest 

gemaakt, die u tijdens de voorverkoop kunt re-

serveren.



DrosDros

voor elk probleemvoor elk probleem
een oplossing!een oplossing!

Loonbedrijf GrondverzetLoonbedrijf Grondverzet

Harkebuurt 4, 1794 HM Oosterend, Texel
Telefoon 31 83 11

Kikkertstraat 28 - 1795 AD De Cocksdorp

Telefoon: 0222 - 316 649 - Fax: 0222 - 316 556

E-mail: info@derog.nl - Internet: www.derog.nl

Hogereind 25, 1793 AE De Waal - Texel
Telefoon 0222 - 314 814   mobiel 0653 - 161 874

edo@texel.com

Tot Effe Kiekes!

Voor een leuk boek, meubeltjes, mok of een         
hebbedingetje kom eens langs bij

DEZE REACTIES ZIEN WE VAKER!

WWW.EN-OF.COM
EN/OF ONTWERP & COMMUNICATIE • DEN BURG • TEL. (0222) 322 608

Stayokay Texel, ideaal voor iedere gelegenheid!

Iedereen voelt zich thuis bij Stayokay
Op loopafstand van Den Burg vind je het gloednieuwe Stayokay Texel. Het 
gezellige hostel is ideaal voor een weekendje weg, een familiereünie of feest, 
vergadering en een party-middag of barbecue.

Ook zeer geschikt voor trainingskampen
Je vindt de atletiekbaan tegenover het hostel en om de hoek liggen voetbalvelden,
tennisbanen en een sporthal. Het hostel beschikt over 240 bedden, een gezel-
lige bar en een restaurant. Informeer naar de eindeloze mogelijkheden of kom 
eens kennismaken!

Stayokay Texel
tel 0222 315 441 
www.stayokay.com/texel

GARAGE GRISNIGT
Je voelt je lekkerder in een auto van

Bernhardlaan 170,    Den Burg -  Texel    Tel. 0222 31 22 00

Vismarkt 7

1791 CD Den Burg

telefoon (0222) 313 555

fax (0222) 313 946

telefoon in het weekend:

06 ·53 16 71 56

enen

Kijk voor het recente woningaanbod op

www.detexelsemakelaars.nl

- golfarrangementen voor beginners
- golfarrangementen voor gevorderden
- golfclinics, bedrijfsuitjes
- vergaderen op "De Texelse"
- haal je GVB in één week
- golfintroductieles, elke woensdag en zaterdag om 11:00 uur

Golfbaan "De Texelse"
Kijk op www.texelse.nl voor meer informatie over:

www.texelse.nl
Telefoon : 0222-316539
E-mail : info@texelse.nl



Oosterend Present 200831 juli, 1 en 2 augustus 2008 pagina 7 

Woensdag

Reünie  met speciaal opwarmertje voor het feest
Woensdag 30 juli vanaf 21.00 uur m.m.v. DJ  Ruud.

Na de eerste uitvoering van het Historisch 

Spel, is in de feesttent een reünie  voor Oos-

terenders en oud Oosterenders. Iedereen is 

welkom. Tijd om herinneringen op te halen 

en om alvast in een feeststemming te komen.  

Bent  u geen Oosterender; schroom evengoed  

niet om een kijkje te komen nemen. Er bestaat 

geen “Strenderpaspoort”  en laat staan dat er 

gevraagd wordt naar uw woonverleden.  Deze 

avond zal een voorproefje  worden gegeven 

van het feest wat ons te wachten staat. Of 

dit een spectaculaire ontvangst wordt, was 

tijdens de voorbereiding van deze krant nog 

niet precies bekend.  Maar dat de organisatie 

iets in petto heeft staat buiten kijf.  Een spe-

ciaal begin of niet, laat u weer verrassen! Het 

is de Oosterenders opnieuw gelukt, om een 

Het Wapen van Am-
sterdam, in oorlogstijd
Woensdag 30 juli om 19.30 uur op het feestterrein.

Na bijna een jaar van voorbereiding, is het dan 

zover. Eindelijk mogen de 250 spelers het veld 

op en is het spannend  voor alle medewerkers, 

die dit mogelijk hebben gemaakt. Gaat het luk-

ken zoals het bedacht is. Men kan zien dat er 

veel  werk en tijd ingestoken is. Kortom, kom ge-

nieten  van een bijzonder spel. 

Waar gaat het over?
We kijken terug op het leven van opa Hendrik 

Waard. Zijn kleinkinderen hebben op zolder een 

doos met foto’s gevonden en willen weten wie 

er allemaal opstaan. Opa vertelt zijn verhaal 

over het eind van 1944 en begin 1945. Lees meer 

hierover op pagina 19.

Programma
19.30 uur

Historisch Spel op het feestterrein

21.00 uur

Reünie Oosterenders/oud-Oosterenders  in 

de feesttent  

Herinneringen van een 

‘Strender’

Maria Trap (1987)
De eerste Oosterend Present, die 

Maria meemaakte was van 1988. 

Daar weet ze niets meer van. Ze 

was in haar eerste levensjaar.  “Mijn 

ouders hadden in het spel een win-

keltje en ik zat in een bolderkar, dat 

weet ik van foto’s.” begint Maria 

haar verhaal. “Mijn eerste echte her-

innering van 1993 is toch, dat het  zo 

gezellig was. Iedereen liep in mooie 

historische kleren rond, zodat je kon 

wegdromen in die tijd.  Wat in dat 

jaar een  grote indruk op me heeft 

gemaakt , was een  boerenkar  met 

twee ossen ervoor. Ik mocht een 

keer meerijden. Best wel eng maar 

ook heel spannend. In 2003 was 

het echt knus met vrienden. Lekker 

op straat zitten bij Froukje Douma 

voor. Elke keer heb ik nog meege-

daan met het spel, vijf jaar terug 

als Sommeltje, dus geen mooie kle-

ren aan. Meer een zak over je hoofd 

met een kussen er tussen. Het was 

heel warm en we moesten stil zijn 

en mochten niet te veel bewegen. 

Marieke Wieringa en ik hadden zak-

jes aan de binnenkant van ons pak 

genaaid, waar we chips en snoepjes 

in deden. Tijdens het spel zagen we 

even verderop een kampvuur, waar 

ze kip aan het braden waren. We zijn 

er toen langzaam naar toe gekropen 

om nog wat van de kip op te kunnen 

peuzelen. Tegenwoordig studeer ik 

aan de overkant en ik weet niet of ik 

dit keer met het spel mee ga doen. 

Ik heb me wel opgegeven, maar ik 

ben niet zoveel meer in Oosterend. 

Straks met de vakantie wel weer wat 

vaker, ik werk dan bij “Strends End”. 

Ik denk dat het dan weer gaat krie-

belen. Bij de bouwploeg heb ik nu 

ook een keer mee mogen klussen. 

Het leuke is, is dat ik in het Wapen 

van Amsterdam geboren ben, dus ik 

heb wel iets met dit spel.”

bijzonder feest mogelijk te maken.  Misschien 

genoeg redenen voor u, om voor de start van 

dit driedaagse feest aanwezig te zijn.

Hachee  O.P.

Marijke vraagt me een recept voor de Oosterend Presentkrant te maken en ik zeg dat ik wel wat leuk en lekkers weet.  Ik heet geen Joop of Jamie, 

maar mijn naam begint wel met een “J”.  Dus voor deze gelegenheid hoort een Johan in het rijtje thuis om een lekker idee voor te stellen. 

Haal uw grootste (braad-) pan maar tevoorschijn. Deze mag gewoon op tafel! Heerlijk Hollands als hoofdgerecht met een bereidingstijd van 

een half uurtje. Nog wel af en toe omroeren, op de vlamverdeler en eventueel water toe voegen.

Benodigdheden (voor 4 personen)

- 8 uien      

- halve ontbijtkoek (vanwege z`n kruiden)

- +/- 600 gr. hacheevlees, peper en zout 

- 80 gr. boter of olijfolie

- 2 eetlepels bloem 

- scheutje azijn, likje grove mosterd 

- bouillonblokje

- schep suiker

- paar laurierblaadjes en kruidnagels

- water

Eet smakelijk! Prettige OP feestdagen! 

Johan Eldering

Recept Oosterend Present 2008

Bereiden
Meng het vlees met een scheut azijn en een lik mosterd, pel 

de uien (grof snijden). In de braadpan het vlees heet aan-

bakken daarna de uien erbij. Zout en peper (liefst uit de pe-

permolen) en de bloem toevoegen; veel omroeren en een 

halve liter water met het bouillonblokje toevoegen en aan 

de kook brengen. Laurierblad en kruidnagel erbij. Ontbijt-

koek in stukken erdoorheen, eventueel een scheutje rode 

wijn of Strender Stroper erbij. Daarna ca. 3 uur laten sudde-

ren, omroeren op een laag pitje (pollepel erin laten zodat de 

deksel niet dicht valt). Proeven en eventueel nog op smaak 

brengen met peper en zout. Als variant kun je er zelfs zilver-

uitjes in doen. Serveren met gekookte aardappelen, rijst of 

puree. Lekker met  rode kool en appelmoes. (Maar een pata-

tje halen behoort natuurlijk ook tot de mogelijkheden.)

Pinnen
U kunt pinnen bij Spar Koot op het 

Kerkplein en Assurantiekantoor Bremer, 

Vliestraat 1. Let wel: alleen tijdens win-

kel- en kantooruren. Het is niet mogelijk 

om in de feesttent consumptiebonnen 

met pin te betalen.



Bouwen
verbouwen of 

renoveren?
Vraag ons om 
een vrijblijvende 
offerte.

Heemskerckstraat 25
Telefoon (0222) 
315351
info@franszegel.nl

GROOTHANDEL VOOR BOUW EN INDUSTRIE

IJZERWAREN
BEVESTIGINGSMIDDELEN
GEREEDSCHAPPEN
HANG & SLUITWERK

SPINBAAN 20, 1791 MC DEN BURG
TEL. (0222) 31 23 46 - FAX (0222) 31 37 90

DE ZEESTER
TX35

DE ZEESTER
TX35

MET DE TX35 DE ZEESTER
GAAN WIJ GARNALENVISSEN EN...

NAAR DE ZEEHONDEN

Voor info en reserveringen:

0222-313545 of 06-51528174,  J. Hutjes privé: 06 2074 0665
boot: 06 4620 1456 en aan ons loket op de haven van Oudeschild.
www.zeestertx35.nl

Afvaart ma. t/m za. vanuit haven Oudeschild om 10.30 en 14.00 uur.
Ook op zondag om 11.30 + 14.00 uur.
Plaatskaarten: loket Zeester (haven)

Licht- en krachtinstallaties Lood- en zinkwerken
Brand- en inbraakbeveiliging Gas- en waterleidingen
Noodverlichting Dakbedekkingen
Centrale verwarming Sanitairshowroom

Abbewaal 13 info@ibstexel.nl
1791 WX Den Burg - Texel www.ibstexel.nl
Telefoon 0222 31 31 44 Telefax 0222 31 48 15
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Donderdag

Unieke openluchtmaaltijd

Programma
9.30 uur

Lawaaioptocht m.m.v. Excelsior. 

Start is bij Dorpshuis De Bijenkorf

10.00 uur

Opening met koffi e in de feesttent

10.30 uur

Schieten met de Blijde op het feestterrein

11.00 - 12.15 uur

Optreden Zweedse Bigband

13.00 uur

Maaltijd in de Peperstraat

16.00 - 17.30 uur

Straattheater in Oosterend

19.30 uur

Historisch Spel op het feestterrein

21.00 - 02.00 uur

Live muziek in de feesttent: 

Poundcake en DJ Ruud  

Donderdag 31 juli om 13.00 uur in de Peperstraat.

Een bijzondere traditie tijdens Oosterend Present is de gezamenlijke maaltijd in de Peperstraat.  

Voor de achtste keer staat met Oosterend Present de brood- en vismaaltijd weer op het programma.  

Ongeveer de helft van de Oosterender  bevolking eet,  in historisch kostuum,  gezamenlijk vis, 

brood en fruit en drinkt daarbij een goed glas wijn. Dit gebeurt aan lange tafels in de Peperstraat, 

zodat heel Oosterend aan een tafel lijkt te zitten. Met liederen gezongen uit volle borst, maakt dit 

geheel een bijzonder plaatje.

Al vanaf de vierde Oosterend  Present in 1973, 

hoort de maaltijd bij het feest. In dat jaar werd  

het historisch spel voor het eerst groots aan-

gepakt en daarvoor moesten veel mensen een 

kostuum maken. Het was zonde om die pak-

ken maar één keer te gebruiken en zo bedacht 

men dat het misschien wel leuk zou zijn om, 

in kostuum, een maaltijd te houden met alle 

dorpsbewoners. Dit is ook niet geheel wonder-

lijk, als je de titel van het Historisch Spel van 

dat jaar  ‘Het kaas en broodvolk’ hoort.

De vis, die belangeloos door de vissers van 

Oosterend beschikbaar wordt gesteld, wordt 

’s morgens in alle vroegte gebakken. Dit is een 

heel  werk, want er worden tijdens de maaltijd 

zo’n 2500 vissen naar binnen gewerkt. De Oos-

terenders drinken daarbij zo’n 150 liter  wijn en 

hoeveel stokbroden er worden gegeten dat wil 

je niet weten. De aanwezigheid van muzikanten 

bij de maaltijd is heel spontaan ontstaan en is 

nu niet meer weg te denken.  Zonder liedjes en 

muziek is de maaltijd als soep zonder ballen. 

Ook nu weer zal Rob Manse op zijn accordeon 

liederen ten gehore brengen, die iedereen mee 

kan zingen. 

Aan zo’n grote maaltijd zijn natuurlijk regels 

verbonden, waarbij geen Oosterender het in zijn 

hoofd haalt om ze niet na te leven. Men dient 

altijd in het kostuum te komen, dat bij het His-

torisch Spel hoort.  In je gewone kloffi e komen, 

is er niet bij en de “overtreder” wordt subiet van 

tafel gehaald. Ook zonder speciaal Oosterend 

Present maaltijdbordje aan tafel gaan behoort 

tot  de “hoe haal je het in je hoofd en dat doe je 

toch niet” categorie. In Oosterend zijn we niet 

wereldvreemd en iedereen heeft weer een eigen 

interpretatie van de regels en zo blijft het dat bij 

de maaltijd van alles mogelijk is.  Uiteraard bin-

nen de regels!

Tijdens en net na de gezamenlijke maaltijd, 

is het gevoel wat alle Oosterenders bindt het 

grootst. Uniek voor zo’n klein dorp om zo groots 

uit te pakken met deze maaltijd.

Herinneringen van een 

‘Strender’

Hanneke Drijver (1977)
Hanneke Drijver heeft als 6-jarige in 

1983 voor het eerst  het feest mee- 

gemaakt.  “Daar weet ik niet zoveel 

meer van. Alleen in het spel  “Een 

vreemde eend in de bijt”, had ik de-

zelfde kleren aan als hoofdrolspeel-

ster Jolanda van der Vis. Dus kreeg ik 

er nog een wollen vest overheen en 

dat kriebelde enorm.” Hanneke weet 

zich nog meer en beter dingen voor 

de geest te halen van de feesttent:  

“Het was in 1993. Ik was 17 jaar en 

zat in Den Burg op school. Had mijn 

hele klas uitgenodigd, maar hoopte 

dat die ene jongen kwam.  Gelukkig 

hij was er en dat werd zoenen achter 

de tent. Voor het eerst zag ik een gro-

te band live optreden, dat vond ik ge-

weldig. Vijf jaar later had mijn vrien-

din Marieke Timmer geen vriendje. Ik 

wist een leuke vrijgezelle jongen uit 

Oosterend, Marijn de Wolf genaamd. 

Ik knipte hem altijd en dacht die zal 

ik eens koppelen. Laten we nu stom 

toevallig  in het spel  “De doorbraak 

van de Douk” in dezelfde groep zit-

ten. Marijn had een nekhernia en 

had een band om zijn nek. Ik vond 

dat op een of andere manier erg 

sexy staan. Later heeft hij zijn nek 

nog gebroken met skiën en ben ik 

min of meer bij hem ingetrokken als 

verpleegster. We zijn nog steeds bij 

elkaar. Vijf jaar geleden was ik weer 

in de tent met Marieke. Er was  toen 

een hit van de band Pennywise, die 

veel werd gespeeld en daar kon je 

geweldig goed op hossen. We ston-

den te springen en gingen uit ons 

dak, zakten we voor we het wisten 

door de vloer. Net of je geen voeten 

meer had. Gelukkig viel het achteraf 

allemaal mee en zijn er geen onge-

lukken gebeurd.  Ik denk nu dat de 

tent een beetje op de achtergrond 

zal raken. Je wordt wat ouder natuur-

lijk en mijn twee kinderen Guusje en 

Imme zullen meer tijd en aandacht 

vragen.  Al ben je van plan om naar 

de tent te gaan, blijf je onderweg 

toch ergens plakken omdat  het in 

de straten zo gezellig en knus is en je 

allerlei bekenden tegenkomt.” 

Het Wapen van Am-
sterdam, in oorlogstijd
Donderdag 31 juli  om 19.30 uur op het feestter-

rein. 

Het Historisch Spel wordt voor de tweede keer 

opgevoerd. Voor mensen die de eerste keer 

gemist hebben, niet konden en/of misschien 

zijn er ook die het nog een keer willen zien, is dit 

dé gelegenheid. Meer informatie over het His-

torisch Spel zie pagina 19.

Offi  ciële opening O.P.
In lawaaioptocht naar het feestterrein

Donderdag 31 juli aanvang 9.30 uur in dorpshuis 

De Bijenkorf. 

Iedereen wordt uitgenodigd om  op donderdag 

31 juli om 9.30 uur naar het Dorpshuis De Bijen-

korf te komen. De kinderen krijgen hier een bal-

lon voor de ballonnenwedstrijd. In een feestelijke 

lawaaioptocht met de medewerking van de 

100-jarige Christelijke Muziekvereniging Excelsior 

en de percussiegroep, trekken we door het dorp 

naar het feestterrein. Tijdens deze optocht mogen 

kinderen, op gezette tijden, hun eigen “lawaaimu-

ziek” maken. Eenmaal op het feestterrein aange-

komen zullen de ballonnen worden losgelaten. 

Om 10.00 uur zal in de feesttent het feest offi cieel 

geopend worden. Tijdens dit gebeuren wordt er 

gratis koffi e geschonken met wat lekkers. Daarna 

kan het feest echt losbarsten.  Letterlijk en fi guurlijk 

want om 11.30 uur, zal eerst na een duidelijke uitleg 

van de werking van de Blijde een schot gelost wor-

den, waarbij het projectiel  fl uitend door de lucht 

met een behoorlijke plof op het land terecht zal ko-

men.  Een teken dat het feest nu echt kan beginnen. 

Meer informatie over de Blijde zie pagina 23 en 

25.



www.houtkacheltexel.nl

Installatie 2000
Oranjestraat 11, 1794 BB Oosterend

Telefoon 322 909

KEES HIN BANDEN
Abbewaal 4a, 1791 WZ Den Burg - Texel

Telefoon 0222 310707

Voor banden van groot naar klein...
dan moet je bij Kees Hin zijn!

Ook voor:
Accu’s

Schokbrekers
Uitlaten

Trekhaken

De Texelse BandenSpecialist!De Texelse BandenSpecialist!

Lekker fietsen!

Kikkertstraat 3
De Cocksdorp

T: 0222-316432 

verhuur fietsen

de fietswinkel
dealer van

Gazelle
Batavus

Koga Myata

fietstassen
fietscomputer

manden 
fietskaarten

Ook in Oosterend altijd present!

www.nbceelman.nl
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Donderdag
Herinneringen van een 

‘Strender’

Erwin Daalder (1966)
Dat er veel gebouwd moet worden 

tijdens Oosterend Present, wordt be-

vestigd door Erwin. Als 16-jarige, net 

begonnen bij de Verenigde Schilders 

meldde hij zich aan bij de bouwploeg 

van het Historisch Spel. Erwin begint 

over zijn eerste herinneringen: “Als 

broekie, hielp ik mee. Dirk Trap, Her-

mann Boks en Aris Bremer vertelden 

wat je moest doen. De voorberei-

dingstijd was erg leuk en gezellig. Na 

het werk zaten we vaak na en zelfs 

tijdens het klussen kwam er wel eens 

een biertje bij. Bij het volgende spel 

vroegen ze me weer en zo heb ik bij 

vier achtereenvolgende feesten bij de 

decorploeg gezeten. Voor het feest 

van 2003 heb ik de ronde schilden nog 

gemaakt. Met fi etsbanden er omheen 

en een grote bol in het midden, leek 

het net echt. Ik deed ook altijd mee 

met het spel. We hebben wel eens een 

hoofdrolspeler, die aardig diep in het 

glaasje had gekeken, naar voren moe-

ten duwen. Gelukkig stond de gespro-

ken tekst op de band en hoefde de la-

veloze alleen maar zijn mond heen en 

weer te bewegen. Er was altijd genoeg 

te eten achter de huisjes van het decor. 

Een keer had mijn vader aardig wat 

kleine palinkjes en visjes gerookt. Deze 

vonden gretig aftrek. Minder prettige 

dingen gebeurden ook wel. Bij de ge-

nerale van het spel “Rampspoed over 

de Douk”, werd er uit een giertank wa-

ter gepompt, om de breuk in de dijk te 

simuleren. Ze hadden echter vergeten 

de tank schoon te maken. We stonken 

een uur in de wind en de volgende dag 

was de echte uitvoering. Het mooie 

echter in 1998 was, dat  Mariska, mijn 

huidige vriendin, tijdens dit spel mijn 

vrouw speelde. En nu tien jaar later 

verwachten we begin juni ons eerste 

kind. Het is nu ook voor het eerst, dat 

ik niet echt bij het spel betrokken ben 

en het zou best kunnen dat ik met de 

kleine het Historisch Spel als toeschou-

wer ga bekijken.” Op 5 juni 2008 is hun 

zoon Denzell  geboren (Redactie).

Beste mensen van Oosterend,

Er werd mij gevraagd om een “muzikaal” stukje 

te schrijven over het komende optreden van 

Poundcake in de feesttent van Oosterend Pre-

sent. Geweldig dat we er een keer mogen staan. 

Vijf jaar geleden niet en nu dan eindelijk wel! 

Ik kijk er heel erg naar uit. Op donderdagavond 

hebben we dus een echte “Strenderavond”. 

We zullen daar alles voor uit de kast halen. 

Natuurlijk met de vertrouwde muziek die voor 

een heleboel Oosterenders al bekend is. Vijf jaar 

geleden dus niet... Toch vind ik het niet raar hoor, 

zelf ben je als band in muzikaal opzicht weer 

verder gegroeid. Je moet toch echt wel iets in je 

mars hebben om op zo’n feest te spelen. Ik voel 

me daarom ook een stuk sterker dan enkele ja-

ren terug. We zijn completer geworden sinds de 

toetreding van onze vaste toetsenist, we hebben 

ook muziek gemaakt in de tent van de “Ronde 

om Texel” en dat is niet mis! Je staat dan wel 

even te bibberen als je de zaal inkijkt.

Ik kan me als ventje van 14 jaar nog wel her-

inneren dat Shoreline in de tent speelde. De 

Cor Bremerstraat was toen nog de locatie.  

Black Betty – Ram jam werd gespeeld. Ik kwam 

ogen tekort en mond op de grond!  Natuurlijk 

denk je dan….pfff daar zou ik later ook wel wil-

len staan. Maar ik moet dit nog even zeggen van 

Sesam, die vijf jaar terug op de donderdag speel-

den: zoooo,  die waren superrrrrrrr!!!!

Volgens mij wordt het een beregezellige donder-

dagavond. Er staat voor de mensen een vertrouw-

de band op het podium en dat maakt meestal 

gelijk een boel los. En natuurlijk hoop ik van harte, 

dat heel Oosterend de weg naar de tent weet te 

vinden (en niet in de straat blijft hangen). Zodat 

we er met z’n allen een topavond van maken. 

Verder wens ik iedereen een geweldig feest toe, 

maak er wat van!

Sil van Dijk

Optreden van Poundcake!
Donderdag 31 juli vanaf 21.00 uur in de feesttent.  

Een echt Texelse onderonsje: een groots optreden van Poundcake  m.m.v. DJ Ruud.

Het leuke van Poundcake is dat je naast de bekende covers ook nummers hoort die je eigenlijk van 

de meeste coverbands niet hoort. De vergeten nummers noemen zij dat. Daardoor is een optreden 

van Poundcake altijd zeer verrassend. Sta niet raar te kijken als de zangeres  even de bas overneemt, 

piano speelt of de gitarist gitaar speelt vanuit z’n nek. Met een zingende drummer, die met gemak 

Robbie Williams evenaart, een strakke bassist en een heerlijk spelende pianist, is Poundcake een 

band die zijn sporen ruimschoots verdiend heeft op Texel. 

De band bestaat uit: Marije Schoo (zang), Ron de Vries (drums), Sil van Dijk (gitaar), Jos Schaafsma 

(bas), Wim Boer (toetsen). 

Programma
9.30 uur

Lawaaioptocht m.m.v. Excelsior. Start is bij 

Dorpshuis De Bijenkorf

10.00 uur

Opening met koffi e in de feesttent

10.30 uur

Schieten met de Blijde op het feestterrein

11.00 - 12.15 uur

Optreden Zweedse Bigband

13.00 uur

Maaltijd in de Peperstraat

16.00-17.30 uur

Straattheater in Oosterend

19.30 uur

Historisch Spel op het feestterrein

21.00 - 02.00 uur

Live muziek in de feesttent: 

Poundcake en DJ Ruud 

  Tijd  Straat    Lokatie           Titel

  van 16:00 uur Vliestraat  Huisnummer 8          De Vlievogelkrant

  Kerkstraat/Blazerstraat Spar Koot          Liedjes door de jaren

  Oesterstraat/Kerkplein Rotisserie          De marionetten

  tot 17:30 uur Cor Bremerstraat  Groentje           Rare jongens die Romeinen

Straattheater 
Een Oosterender (zou er een stereotype zijn?), 

houdt er van nature niet van om op de voorgrond 

te treden. Natuurlijk zijn er uitzonderingen, deze 

bevestigen de regel. Maar elke vijf jaar sinds 

1993 moeten de bewoners van de straten er 

aan geloven. De straatcommissaris roept de be-

woners van de straat bijeen en vraagt zo terloops 

“en wat doen we met het straattheater?” Onder 

het genot van wat sterkers, worden vaak de wild-

ste ideeën geboren, maar is het ook uitvoerbaar? 

Uiteindelijk komen er vastomlijnde plannen. Ie-

mand schrijft en/of bedenkt een stukje. Er worden  

kleding en attributen bijgezocht. Oefenen levert 

nog de meest hilarische momenten op. Ook nu 

kunnen jullie genieten van die Oosterenders, die 

hun nek durven uit te steken. Sommige straten 

spelen op hun eigen stekkie en andere spelen op 

het feestterrein. Nieuw dit jaar is,  dat het straat-

theater over 2 dagen en in drie tijdsblokken is ver-

deeld. Tijdens deze tijdsblokken zullen de straat-

bewoners hun voorstelling zeker drie keer of 

meer spelen. Zodoende hebben de toeschouwers 

genoeg tijd en ruimte om alles te kunnen zien.



Ruim 200 bungalows 
en appartementen in 
De Koog en in het 
bosgebied. 

Kom langs voor de folder 
of zie www.kobeko.nl

De grootste keus in 
betaalbare bungalows

- Schoenen -
- Mode -
- Sport -

- In/Outdoor -

Den Burg     -     De Koog
Tel. (0222)-312102

Bouw & Timmerbedrijf Texel
Kunststof Kozijnen Texel

Houten Vloeren Texel

Mocht u meer informatie willen betreft ons ruime aan-
bod of eens komen kijken, neemt u dan contact met 

ons op, telefonisch of per e-mail.

Laagwaalderweg 47,1793 ED De Waal Texel
Telefoon 0222-310620 - E-mail info@houtenvloerentexel.nl

Renovatie
Verbouw
Gevelbekleding
Dakkapellen
Onderhoud

Houten vloeren
Parket
PVC vloeren
Laminaat
Vloerrenovatie

Kozijnen
Deuren
Onderhoud
Buitenzonwering

BOUWBEDRIJF

Vuurtorenweg 31, 1795 LJ De Cocksdorp - Texel
Tel. 0222 - 31 62 44, Fax 0222 - 31 65 04

Hoe belangrijk is Texel voor u?

Bent u al aandeelhouder bij TexelEnergie?

Neemt u al groene stroom af van TexelEnergie?

Kom naar onze stand op Oosterend Present. 

Voor €50,- bent u aandeelhouder van de Coöperatie TexelEnergie, en draagt u bij aan 
een eigen, duurzame energievoorziening op Texel. Overstappen op stroom van 
Texelenergie garandeert u groene stroom voor een lage prijs.

U bent voor vragen ook dagelijks welkom bij de balie van TexelEnergie aan de 
Groeneplaats 11 (in het gebouw van de Rabobank) in Den Burg van 10.00 tot 12.00 uur! 
Telefonisch zijn wij te bereiken op 0222-314939, per e-mail op info@texelenergie.nl, 
en u vindt ons op de website www.texelenergie.nl

WIJNHUIS OOSTEREND
IN TEXELS MOOISTE DORP VINDT U TEXELS MOOISTE WINKEL,

SLIJTERIJ, WIJNHANDEL EN LIKEURMAKERIJ WIJNHUIS OOSTEREND.

VAKMANSCHAP IN EIGENGEMAAKTE DRANKEN

UW BEZOEK MEER DAN WAARD!
ALFONS EN KRISTA HURKMANS

KERKSTRAAT 11 - OOSTEREND

VAN VOORDEN-PROMAC

VAN VOORDEN GIETERIJ B.V.
• Scheepsschroeven
• HODI Superior® straalbuizen
•
•
 VYPER jachtschroeven

PROMAC B.V. 
• Stuurmachines en roeren
• Verstelbare schroeven met reductiekasten
• Boegschroeven 
• Speed- up kasten en hydraulische koppelingen
• Brandblussystemen
• Hydraulische dekkranen
• Reddingsboten en davitsystemen
• Koel- , vries- , en scherfijsinstallaties
• Bilgewaterreinigers, IMO- MEPC 107 (49) gecertificeerd

• R.O.- installaties
• Zeewaterpompen
• Verdampers

EEN VOORSP RONG IN KWAL IT EIT  EN T ECH NIEK

VAN VOORDEN PROMAC
Tel. + 31(0)418- 571200
Fax + 31(0)418- 515790
Web www.vanvoorden.nl
E- mail info@ vanvoorden.nl

Tel. + 31(0)418- 683333
Fax + 31(0)418- 683355
Web www.promac.nl
E- mail info@ promac.nl

VAN VOORDEN REPARATIE B.V.
• Schroefreparatie
• Zink anoden
• Slijtsloffen

 Industrieel gietwerk

TEXEL 4444

Rondvaarten naar de 
zeehonden en de marinehaven
Wij varen het gehele seizoen dagelijks, dus ook op zondag!

(zondag 11.30 en 14.00 uur)

Vertrek om 10.30 en 14.00 uur voor een tocht van 2 uur naar 
de zeehonden en de marinehaven in Den Helder. 
U wordt uitgebreid geïnformeerd aan boord over alles wat u 
ziet en ons schip is heel veilig voor kinderen.
Ons schip heeft een groot zonnedek en een 
ruime,  verwarmde salon, consumpties verkrijgbaar.

€8 p.p. / 3 t/m 10 jaar €7,- / groepskorting v.a. 20 pers.
Ook voor feesten en partijen!

Info en boeken: A. Hutjes, Haven 10, tel 06 51105775
Kaartverkoop aan het loket en bij souvenirshop ‘t Haventje 

op de haven in Oudeschild.

www.texel44.nl
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  Tijd  Straat    Lokatie           Titel

  van 10:30 uur Ankerstraat/Wulkpad Groentje           In de kast

  Achtertune  ‘Koopmanplein’           De wereld presenteerd

  Oranjestraat  Naast Jaap Trap          Wij gaan zingend   

     (huisnummer 5)          door het leven

  Koetebuurt/Wierstraat Hoek Wierstraat          De tijdmachine

  Mulderstraat/Robbepad/ Parkeerterrein

  tot 12:00 uur Botterstraat/ ‘t Hof Hetty van Dijk        Het oude lintenspel

  Tijd  Straat    Lokatie           Titel

  van 13.00 uur Peperstraat/  Gereformeerde kerk     Kun je nog zingen, 

  Bijenkorfweg             zing dan mee

  Kotterstraat/Slotskolk Schoolplein De Akker   De Ballade van de vrijheid

  Verlorenkost  Pleintje (voor nr. 14)     Sound of music 

  Oost   Feestterrein          Ooster vrijheidsparels

  tot 14.30 uur ‘t Noorden  Feestterrein          De boeren reggae 

Vrijdag

Straattheater vervolg 

Programma
10.30 - 12.00 uur en 13.00 - 14.30 uur

Straattheater in Oosterend

14.30 uur

Meerkamp op het feestterrein

17.30 uur

Schieten met de Blijde op het feestterrein

19.00 - 20.30 uur

Jeugddisco in de feesttent

21.00 - 02.00 uur

Live muziek in de feesttent: Flair

Optreden van Flair
Vrijdagavond een fascinerend optreden van  Flair 

vanaf 21.00 uur in de feesttent m.m.v. DJ Ruud.

Flair bouwde in haar bestaan een geweldige 

naam op met optredens in discotheken, dan-

cings en feesttenten. Het woord feest in de 

juiste zin van het woord, door een welover-

wogen keus uit de meest recente top 40/100 

nummers, geraffi neerd en gevarieerd gemixt 

met de “beste feestknallers aller tijden”. Met 

volle overtuiging, inzet en sfeer zorgt Flair dat 

in no-time het dak van de tent eraf gaat, zodat 

iedereen een te gekke avond heeft en na af-

loop met een goed gevoel naar huis gaat. Hun 

repertoire is daar speciaal op toegesneden en 

de playlist wordt iedere week aangevuld met 

nieuwe songs. 

De band bestaat uit: Leo van der Fluit - gitaar, 

toetsen, zang; Jan de Lange - gitaar en zang; 

Kees Klaassen - zang; John Dekker - basgitaar; 

Peter Smit - drums en zang en Hester van der 

Vliet - zang.

Gisteren hebben vier straten, de spits afgebeten. 

Vandaag volgen de andere tien met hun straat-

theater.  Dit vindt plaats in twee tijdsblokken 

van anderhalf uur.  De een is voor de middag 

en de andere erna. Tussen deze blokken is een 

pauze van een uur om het een en ander op je 

Herinneringen van een 

‘Strender’

Heike Bremer (1959)
Op de vraag of ze een Oosterend Present 

kon noemen waar ze nog speciale her-

inneringen aan heeft, antwoordt Heike: 

“Eigenlijk met elk feest, want ik heb ze 

allemaal weer op een andere manier 

beleefd.  Als toerist, als puber, als part-

ner en als moeder. De eerste keer dat 

ik kennis maakte met het feest, was 

als toerist. Ik was met mijn vader aan 

het vissen bij de dijk. We zagen dat er 

wegen afgezet waren en toen we in de 

verte een vloot met Noormannen za-

gen varen, wisten we dat er iets groots 

gaande was. Tijdens de vlootshow 

kwam een vuurspuwer van de Marine, 

vliegtuigen vlogen laag over en we za-

gen de kotters. Je kunt wel zeggen dat 

het indruk maakte. De keren daarna heb 

ik, als puber, Oosterend Present eigenlijk 

meer ervaren als één groot feest. Het ge-

beurde allemaal in de feesttent. In 1983, 

ik kreeg verkering met Kees, stonden we 

met het bedrijf in de tentoonstellings-

tent. Kees en ik deden ook mee met het 

historisch spel. Mijn moeder had de 

kleding genaaid en ik was erbij tij-

dens de opname van de muziek voor 

het spel. Dat waren de belangrijkste 

dingen uit 1983. Vijf jaar later zat Kees 

in de dorpscommissie, dus waren we 

erbij betrokken als organisatoren. Er 

was een enorm verantwoordelijk-

heidsgevoel en het was erg  vermoei-

end.  Zelfs ’s nachts lag je met een 

half oor te luisteren naar de wind: “als 

hij maar niet de kop op zou steken. “

Na zo’n gebroken nacht om 6.00 uur 

luisteren naar de smakelijke verhalen 

van de bewakers. Op de muzieknis was 

de afsluiting met op de voorste rij de ge-

hele commissie. Er klonk prachtige mu-

ziek en bij de afscheidswoorden, pinkte 

menigeen een traantje weg. Oosterend 

Present was dat jaar niet alleen een 

feest, maar het was voor ons vooral het 

alles daaromheen. De commissie van 

toen, zoekt bij elk feest elkaar weer op 

in de feesttent. Zoiets blijft. Sinds het 

vorige feest zijn we ingedeeld bij Oost 

en het is nu al weer heel gezellig met 

de voorbereidingen voor het aanko-

mend feest!

Meerkamp
Vrijdag 1 augustus om 14.30 uur op het feestterrein.

Deze middag zal een sportieve strijd losbarsten 

op het feestterrein tussen de Cor Bremerstraat, 

Vliestraat, Oesterstraat, Koetebuurt, Wierstraat, 

Oranjestraat, Slotskolk, Schoolstraat, Mulderstraat  

en buurtschap Oost. Een team van elke straat zal 

met volle overgave diverse behendigheidsspelen 

moeten uitvoeren. De straten zijn van te voren 

gevraagd om een vlot te bouwen van maximaal 

1,50 meter breed en geschikt voor 3 personen. 

Dat er water bij het spel komt kijken is een ding 

wat zeker is. Uiteraard is er ook een denkspel voor 

de straatbewoners. Al met al veel spektakel om 

naar te kijken of om aan mee te doen.

Schieten met de Blijde 

Vrijdag 1 augustus om 17.30 uur op het feestterrein.

Er wordt buiten voor de kinderen iets speciaals 

weggeschoten met de  grote katapult. Wat dat 

is konden de mannen van de Blijde ons nog 

niet verklappen. Grandioos wordt het zeker, 

dus zeer de moeite waard om dit te gaan zien. 

Tevens is dit schieten de ultieme proef voor de 

grote fi nale, die de volgende dag op het pro-

gramma staat:  Poging tot het behalen van een 

WERELDRECORD en daarmee in het Guiness 

Book of Worldrecords te komen.

Jeugddisco
Vrijdag 1 augustus vanaf 19.00 uur in de feesttent.

Voor de jeugd is er een disco vanaf 19.00 uur 

tot 20.30 uur.  DJ Ruud staat achter de knoppen 

en zal jullie een paar uur meenemen met mu-

ziek om uit je dak te gaan. Je ziet er is genoeg 

om je te kunnen vermaken.

U kunt van de versieringen in Oosterend 

nog een hele week na het feest blijven 

genieten. Op 11 augustus worden alle 

versieringen gelijktijdig opgeruimd.

te laten inwerken. Speciale aandacht gevraagd 

voor ‘t Noorden en Oost, die hun voorstelling op 

het feestterrein zullen opvoeren. Ook deze dag 

zullen de theaterstukjes verscheidende keren 

worden gespeeld. Men heeft meer kans om alles 

goed te kunnen horen en zien.



Parkstraat 38 - Den Burg

Altijd Present!
Boeken, wenskaarten 

en tijdschriften

Bankstellen * Meubelen
Boxspring * Bedden

Matrassen * Verlichting

Snelle levering

Kijk ook op
www.wiersmameubelen.nl

Wilhelminalaan 14, Den Burg
Telefoon 315099

vof aannemersbedrijf

Piet de vries 'callantsoog'

Kantoor en werkplaats:

     Nijverheidsweg 2 - 1759 JR  Callantsoog
     tel. 0224 - 581818 - fax.0224 - 581937
     e-mail : vriecal@planet.nl

Woningbouw Koel- en bewaarcellen Utiliteitsbouw

Nieuwbouw

Bedrijfscomplexen Recreatiewoningen Bouwen op maat

De Gele Lis
Specialist in outdoor-, 

golf- en casualmode en schoenen
Kikkertstraat 7 • De Cocksdorp • Tel. (0222) 316 232 • www.degelelistexel.nl

Kom ook eens kijken 
in onze totaal 

vernieuwde winkel
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Zaterdag

Kramenmarkt 

Programma
10.00 - 15.00 uur

Markt in de Peperstraat/Kotterstraat

16.30 uur

Recordpoging van De Blijde op het feestterrein

15.00 - 17.00 uur

Kindertoneel in de feesttent met 

aansluitend een kindermaaltijd

17.30 uur

Visserskoor in de feesttent

18.30 uur

Sluiting van het feest

19.00 - 20.30 uur

Jeugddisco in de feesttent

21.00 - 02.00 uur

Live muziek in de feesttent: 

Exposure en DJ Ruud

Recordpoging
Na twee dagen oefenen zullen de schutters van 

de Blijde een recordpoging wagen. Het wordt 

een offi ciële gebeurtenis. Burgemeester, notaris 

en een erkende landmeter zullen deze poging 

bijwonen en het eventuele record een offi ciële 

status geven, om zodoende in het Guinness Book 

of Worldrecords te kunnen worden vermeld.

Herinneringen van een 

‘Strender’

Willem Witte (1948)
In 1974  is de nu 60-jarige Willem met 

zijn vrouw Ineke in Oosterend komen 

wonen. De daaropvolgende Oosterend 

Present, in 1978, werd hij gevraagd 

door zijn toenmalige buurman Her-

mann Boks of hij bij de Stratenversier-

commissie wilde. Met een glimlach be-

gint Willem zijn verhaal: ”Nou, dat leek 

me wel wat. Anders verveel ik me toch 

maar en nog een voordeel:  je bent klaar 

voor het feest begint . Deze commissie 

houdt in, dat je vooral de activiteiten 

voor de straatversieringen coördineert. 

Elke straat heeft zijn eigen straatcom-

missaris en dat is onze spreekbuis. 

Deze geeft door wat voor materiaal ze 

nodig hebben, dan zorg ik dat dit be-

steld wordt. Daarna moet alles op tijd 

afgeleverd. Het werk van de commissie 

is in de loop der jaren wel veranderd en 

zeker niet minder geworden. Vanaf 

1993 is het straattheater erbij geko-

men. In 2003 hebben we de hele wijk 

O (Oosterend en omstreken) afgezet 

met vlaggen, langs de weg maar ook 

dwars door het land. Bij alle toegangs-

wegen hadden we versieringen in de 

vorm van oude huisjes geplaatst.  Erg 

leuk om te doen hoor, maar het was 

wel heel wat werk. Bij Dijkmanshuizen 

waren we klaar en ik reed toen naar de 

Oosterenderweg, kon ik mijn accuboor 

nergens meer vinden. Overal gezocht. 

Wat bleek, lag hij nog op het dak van 

de cabine. Had ik toch netjes gereden. 

Beter dan die keer dat ik het groen van 

Staatsbosbeheer uit het bos opgehaald 

had. Met de “knijper” werd het op zijn 

plaats gehouden, maar toen ik door 

de bocht Oranjestraat/Peperstraat 

reed, was het wat gaan schuiven en 

schuurde de klep langs de muur van de 

Doopsgezinde kerk. De kras die er toen 

ontstond zit er nog op.”

Wat vindt Willem zelf van Oosterend 

Present? “Een prachtig feest dat al-

tijd moet blijven! Een goeie inburge-

ringcursus voor nieuwe bewoners, 

die worden meteen opgenomen in 

de gemeenschap door samen aan de 

voorbereidingen te werken en met zijn 

allen het feest te vieren.”

Zaterdag 2 augustus om 15.00 uur in de feesttent.

Berend Botje, een toneelstuk geschreven door Oos-

terender Aris Bremer. Een spannend verhaal wat 

zich afspeelt op het kleine eiland Bokkum.

Berend Botje wilde naar Amerika, maar daar is hij 

niet aangekomen. In een storm is zijn scheepje kapot 

geslagen op de kust van het piepkleine eiland Bok-

kum. Hij heeft er met jutspul een hutje gebouwd en 

vindt het wel lekker, zo rustig wonen op een onbe-

woond eiland,  en heeft zo met niemand ruzie! Op 

een zonnige zomerdag varen juf Hanekam, Justus 

en Roma naar het eiland, hun vader vond dat ze in 

de vakantie meer over de natuur moesten leren. Op 

Bokkum broeden zeldzame vogels, er groeien hele 

bijzondere bloemen en er zijn zeehondjes. De kin-

deren vinden Bokkum maar saai, totdat ze merken 

dat kapitein Berend Botje op het eiland woont!  Al 

snel komen ook Lammetje en mevrouw Reuzelaar 

naar het eiland. Komen ze naar de vogeltjes kijken 

of heeft Reuzelaar een heel ander plannetje? Be-

rend Botje vindt het veel te druk op zijn eiland en 

wil er het liefst vandoor gaan en dan...  volgt een 

avontuur vol spanning, gekkigheid en tegenslagen. 

IJsbergen en ijsberen, bliksem en donder, storm en 

windstilte, niets blijft ze bespaard. 

Of ze in Amerika komen? Dat blijft een verrassing. 

Wil jij weten hoe dit spannende en gekke avontuur 

verder gaat? Kom dan kijken in de feesttent op za-

terdag 2 augustus. Aanvangstijd  15.00 uur. Halver-

wege is er een pauze om even bij te komen van dit 

adembenemende avontuur en natuurlijk om wat 

lekkers te kunnen eten en drinken. 

Rolverdeling

Berend Botje: Peter Benschop

Juf Hanekam: Helma de Jong

Roma:  Demelza Benschop

Justus:  Richard van Heteren

Lammetje: Mariëtte Walter

Reuzelaar: Conny van den Berg

Snipsnap :  Jeanine van Heteren

Souffl eur :  Gonda de Wit

Regie:  Henk Hoeben

Toneelgroep Julia presenteert:

Berend Botje van Bokkum 

U kunt van de versieringen in Oosterend 

nog een hele week na het feest blijven 

genieten. Op 11 augustus worden alle 

versieringen gelijktijdig opgeruimd.

Zaterdag 2 augustus 2008 Locatie Peperstraat en 

Kotterstraat vanaf 10.00 uur. 

De feestmarkt is in twee blokken verdeeld. Het 

eerste is in de Peperstraat tot de Bijenkorfweg.  

Hier staat alles in het teken van het Texelse lam 

en het Texelse schaap. Er is een demonstratie  

van het schapenscheren en er staan een aantal 

kramen met artikelen die met schapen te ma-

ken hebben zoals:  vlees, ijs, wol, kleding, dek-

bedden, kaas, crèmes en nog veel meer. In de 

Kotterstraat gaat de markt verder met allerlei 

koopwaar, maar ook zijn er de dienstverlenende 

organisaties die acte de présence geven. Tijdens 

de markt is ook op het feestterrein van alles te 

doen. Mariëtte Smit legt uit en doet voor hoe 

een paard wordt beslagen. Een geur, die menig-

een aan vroeger zal laten terugdenken. Ook kun-

nen kinderen hier op pony’s een rondje over het 

terrein maken. Het belooft een gezellige markt 

te worden, met voor elk wat wils.   

Motorrijden met als eindbestemming... 

een goed doel

Locatie: bij de ingang van het feestterrein

Heb je altijd al eens achterop een motor willen 

rijden, met de armen om zo’n stoere motorman 

of vrouw? Dan krijgt je nu de kans tijdens de 

markt van 10.00 uur tot 15.00 uur. Voor het lut-

tele bedrag van twee euro kun je kiezen uit de al-

lermooiste motor en berijder. Je krijgt een rond-

rit van een klein half uur. De opbrengst gaat in 

zijn geheel naar de organisatie Women Wizard. 

Deze biedt vrouwen met een klein budget, die 

borstkanker hebben of hebben gehad, een ver-

wenweek op Texel aan. Met de rondrit doe je dus 

jezelf en een ander een plezier.

Schapenmarkt in 1973



Garage 
Rentenaar

Peperstraat 44, Oosterend - Texel
Telefoon 0222-318000   www.opelrentenaar.nl

* onderhoud alle merken * autoverhuur
* verkoop nieuw en gebruikt * leasing

* ruitenservice * aircoservice * schadeherstel

Erkend Opel reparateur

WWW.ROTISSERIE-TEXEL.NL

ROTISSERIE ‘T KERCKEPLEIN

JE WEET DAT HET GOED ZIT
MET BREMER ACHTER JE.

Vliestraat 1, 1794 AT oosterend - Texel - Telefoon (0222) - 318221

570
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Zaterdag
Programma

10.00 - 15.00 uur

Markt in de Peperstraat/Kotterstraat

16.30 uur

Recordpoging van de Blijde op het feestterrein

15.00 - 17.00 uur

Kindertoneel in de feesttent met 

aansluitend een kindermaaltijd

17.30 uur

Visserskoor in de feesttent

18.30 uur

Sluiting van het feest

19.00 - 20.30 uur

Jeugddisco in de feesttent

21.00 - 02.00 uur

Live muziek in de feesttent: 

Exposure en DJ Ruud

Herinneringen van een 

‘Strender’

Jan Brouwer (1938)
Jan gevraagd of ik een klein inter-

viewtje met hem mag houden. 

“Moet dat en waar is het voor?” 

klinkt het niet meteen enthousiast. 

Gelukkig slaat de stemming al snel 

om, als hij hoort dat het voor de 

feestkrant is. “Nou laat ik het maar 

doen, jullie moeten ook door en we-

ten waar je aan toe bent.” Ik kom de 

serre binnen en wordt hartelijk wel-

kom geheten door Annie en Jan. “Je 

zou toch net na de middag komen?” 

vraagt mijn gastheer. Een kleine com-

municatiestoring. Ontspannen in de 

gemakkelijke stoel, steek hij meteen 

van wal:  “Eigenlijk, had ik met het 

feest nooit geen “tied” of ik werkte 

bij Daalder of anders had mijn broer 

Piet wel het nodige te doen. Piet, die 

in de schuur alles aan het klaar zet-

ten was en dan paste ik op de win-

kel. Maar goed, ik ben wel naar de 

Krassekeet geweest bij het spel van 

de Noormannen en bij het Kaas en 

Brood volk, dat bij de Kaap werd op-

gevoerd en ook ben ik wel naar een 

vlootshow geweest aan de dijk. Het 

feest hoeft niet echt van mij, maar 

als het eenmaal zo ver is, dan vind 

ik het wel gezellig. Met de straat al-

lerlei klusjes opknappen, leuk met 

elkaar, zoals vijf jaar terug toen 

naast ons de huizen niet bewoond 

meer waren omdat ze gesloopt zou-

den worden. Er werd voor vuurkor-

ven gezorgd. Er kwam gerookte vis 

op tafel en een kratje bier stond er 

natuurlijk ook. Het plaatsje werd al 

snel  tot “Vuurtje” gedoopt. In 2003 

hebben we ook met het straatthea-

ter meegedaan. Allemaal ouderwets 

eten zoals watergruwel en Jan in de 

zak, knotsgezellig allemaal. Maar nu 

gaan we voor het eerst meedoen 

aan de gezamenlijke maaltijd, een 

wens van Annie. Nu kunnen we nog, 

alleen vind ik het wel een gedoe met 

die kleren. Gelukkig heb ik Annie die 

zorgt wel dat ik er knap bij loop.”

Zaterdag 2 augustus vanaf 21.00 uur een spette-

rend afsluitend optreden van Exposure  m.m.v. DJ 

Ruud in de feesttent.

Exposure vormt met zijn zessen een enthousiast 

stel muzikanten die, of het nu gaat om een brui-

loft, dorpsfeest of wat voor feest dan ook, met 

een zeer breed repertoire en diverse acts zorgt 

voor een wervelende spetterende show.

Het muziekgenre varieert van rock&roll tot fi lm 

Sluiting en Visserskoor   
Zaterdag 2 augustus om 17.30 uur in de feesttent.

Het Visserskoor zal weer de bekende melodieën 

ten gehore brengen. Begeleid door drie accor-

deonisten en een drummer zullen de 50 zangers 

uit volle borst liederen zingen van Hollandse, 

Spaanse, Duitse en Engelse bodem.

Om 18.30 uur zal het feest offi cieel worden 

gesloten. Er is daarna nog één vooruitzicht: een 

avond feestvieren om samen gezellig de drie 

dagen te beëindigen.  En dan... hopelijk over vijf 

jaar weer!

en musicalnummers en van Nederlandstalig tot 

heerlijke classic rocknummers, waarbij het show

element en interactie met het publiek altijd 

zorgt voor een geslaagd festijn. 

De band bestaat uit: Jan Jongsma - zang, Anja 

Popma - zang, Ido Cuperus - gitaar, Bouke van 

Jaarsveld - basgitaar, Roel van der Veen - toetsen,  

Wim Venema - drum.

Optreden van Exposure

Jeugddisco
Zaterdag 2 augustus om 19.00 uur in de feesttent.

Alsof het niet ophoudt! Deze avond kan de jeugd 

zich weer uitleven in de tent. Met DJ Ruud moet 

dat geen probleem zijn en kunnen de kinderen 

met een knallende avond hún feest afsluiten.

Vul horizontaal de woorden in,

dan leest u verticaal de oplossing. Deze heeft met een 

hoogtepunt van het feest te maken. Antwoorden kunt u nalezen op de website.

De oplossing staat vanaf maandag 4 augustus op www.oosterendpresent.nl.

 1. Voornaam van hoofdrolspeler in 1988.

 2. Wat vond Iet Eelman in 1959 het mooiste?

 3. De achternaam van de eerste voorzitter.

 4. Wat heeft mevrouw Slik-Stark geschreven?

 5. Waar kon je in 2003 verdwalen?

 6. Subtitel van de feestkrant in 2003.

 7. Wat stelden de baard dragende mannen in 1968 voor?

 8. Welk evenement is er vanaf 1993 bijgekomen?

 9. Welke band treedt er donderdagavond op?

10. Welk evenement hoorde er in 1968, 73, en 78 bij en nu niet meer?

11. Wat hangt er op elk huis in Oosterend en omgeving?

12. Wat is het thema van dit jaar?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Puzzel



ACHTERTUNE 9
OOSTEREND

0222-318483

Deskundig bij:
aan- en verkoop onroerend goed

taxatie en advisering

voor ons actuele woningaanbod:

www.texelvastgoed.nl

Onze woninggids wordt u op 
aanvraag toegezonden

Kogerstraat 57, 1791 EP Den Burg
Tel. 0222 - 31 30 25

Aangesloten
 bij:

en

0222-320020 ALTIJD EN ALTIJD EN 
OVERAL PRESENT!OVERAL PRESENT!

JUTTERTJEJUTTERTJE
kruidenbitter
Een begrip bij jong en oud

KEES BOONTJEKEES BOONTJE  

kruidenlikeur op basis 
van bruine rum

personeelsdetachering

Volop parkeerruimte
Ruime openingstijden
tijdens de vakanties
Slijterij
Bloemen en planten

Vers

Kwaliteit

Voordeel

Service

elk uur van de dag

alledagen weer

iedere week opnieuw

het hele jaar door

“iedere week opnieuw”
Voordeel

Kikkertstraat, De Cocksdorp
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WoensdagHistorisch Spel
Herinneringen van een 

‘Strender’

Kneel Vonk (1926)
Voorheen deed men op Oost weinig 

of niks aan Oosterend Present, maar 

dat is sinds de laatste feesten veran-

derd. Kneel vertelt hoe zij de feesten 

beleefd heeft. ,,Oorspronkelijk kom 

ik uit Oosterend. Toen mijn man Cor 

nog leefde, vierden we samen Oos-

terend Present. We gingen overal 

kijken maar deden niet mee. Nu 

versieren de meeste bewoners van 

Oost alles volgens een thema. De vo-

rige keer had ik hier een zogenaamd 

wolwinkeltje. Met het straattheater 

in 2003, beeldden we allemaal vroe-

gere inwoners van Oost uit. Dit keer 

gaan we parachutisten maken. Ik 

help wel knutselen maar kan niet zo 

veel meer. Gelukkig krijg  ik hulp van 

de buren met versieren. Er is een ei-

gen vlag van Oost ontworpen, die is 

mooi hoor! Wanneer ze in Oosterend 

in de straat gaan koffi edrinken, heb-

ben wij een eigen ontbijt. We sluiten 

af met een gezamenlijke barbecue. 

Oranjefeesten
Met zowel het straattheater als de 

maaltijd doe ik mee. De vorige keer 

heb ik vier dagen in de kleding gelo-

pen. Alle dagen ga ik in Oosterend 

en op het feestterrein kijken. Ik voel 

me als oud Oosterender nog erg bij 

het dorp betrokken. Ik vind het een 

mooi feest. Oosterend en Oost heb-

ben een lange traditie van feesten, 

want voor Oosterend Present had je 

de Oranjefeesten, dus het hoort he-

lemaal bij ons. Ik weet nog dat Jan 

Daalder het woord moest voeren als 

opperman. Hij  was echter zijn tekst 

kwijt. Jan draaide zich er mooi uit 

door te zeggen dat hij zo vreselijk 

ontroerd was dat tekst overbodig 

was. Tijdens het spel van  “Het Kaas 

en broodvolk” waren onze jongens 

lang niet nuchter meer. Daar moest 

ik eigenlijk wel om lachen. De laat-

ste keer ben ik naar de kerkdienst 

geweest op zondagochtend. Dat was 

prachtig en voor mij een hele mooie 

afsluiting.”

Het Wapen van Amsterdam

V.l.n.r.: Robert Witte, Jaapkees Drijver, Ina Schrama, Daan van Loenhout, Sabine Bremer, Marjan 

Brouwer, Ineke Witte en Arjan Trap (Wouter van Strien ontbreekt op de foto)

Elke keer wordt er tijdens Oosterend Present 

een historisch spel opgevoerd. Om de vijf jaar 

wordt er weer iets bedacht, wat door ongeveer 

250 enthousiaste Oosterenders gespeeld kan 

worden. Hoe wordt een spel geboren, bedacht 

en verder ontwikkeld? Met deze vragen gingen 

we naar een vergadering van de commissie van 

het historisch spel.

Hoe kom je in een commissie?
Het is april 2008. In de dorpskamer is het groot-

ste gedeelte van de commissie aanwezig. Nog 

even gewacht tot ik ten tonele zou verschijnen. 

Onder het genot van een consumptie is er al 

snel genoeg gespreksstof waaruit blijkt dat de 

commissie met volle inspiratie voor het spel 

gaat. De eerste vraag die zich voordoet: hoe is 

de samenstelling van de groep ontstaan? Ina 

Schrama steekt van wal: “Ten eerste worden de 

vorige commissieleden gevraagd. Er zijn altijd 

wel mensen die afhaken en het is ook goed om 

weer nieuwe mensen in de groep te hebben. 

Arjan Trap en ik doen het nu voor de vierde 

keer.”  Ineke Witte vult aan: “Het wordt de zes-

de keer dat ik de kleding verzorg en dit wordt 

mijn laatste keer. Na vijfentwintig jaar wordt 

het wel eens tijd, vind ik.” Jaapkees Drijver: 

“De vorige keer zat ik ook in de bouwploeg en 

hoefde niet lang na te denken om het weer te 

doen. Het is altijd een gezellige sfeer tijdens 

de bouwavonden.”  Wouter van Strien (ook van 

de decorploeg): “Vorige keer zat Koert Vermeu-

len in deze commissie en aangezien hij naar de 

overkant is verhuisd, zag hij er nu vanaf. Maar 

tegelijkertijd had hij gezegd: “Vraag Wouter, die 

werkt tenslotte bij mijn vader Elko Vermeulen.” 

Ik werd dus een keer op straat aangeschoten 

door Arjan. “Jij komt toch in de spelcommissie “, 

vroeg Arjan mij min of meer voor het blok zet-

tend. Ik wist er al van dus de keus was niet zo 

moeilijk.” Robert Witte, schilder van beroep: “Mij 

hebben ze via mijn vrouw Astrid gevraagd en 

deze heeft min of meer toegezegd.” En zo is ook 

Daan van Loenhout gevraagd door zijn buurman 

Ewald Witte, vanwege zijn schildercapaciteiten. 

Marjan Brouwer en Sabine Bremer zijn erbij ge-

komen om de muziek, geluidseffecten en liedjes 

te verzorgen. Marjan: “Ik werd gebeld en dacht; 

mooi ik ga in deze commissie, dan hoef ik niet 

meer in een andere te zitten.” Sabine vervolgt: 

“Ik dacht, nou dat spel is niet zoveel werk, maar 

ik ben er achter gekomen dat er heel wat bij 

komt kijken.” 

Het idee geboren
De volgende vraag dient zich aan. Hoe is het idee 

ontstaan om het spel dit keer rondom het einde 

van de Tweede Wereldoorlog te houden? Bijna 

unaniem roept de groep: “Het idee kwam van Ar-

jan. Eerst waren er wel wat bedenkingen. Zou het 

wel kunnen, maar toen het verhaal vorm kreeg en 

de inhoud grotendeels bekend was, wilden we er-

voor gaan. Het is een fi ctief verhaal wat zich, met 

de oorlog als achtergrond, zou hebben kunnen  

afgespeeld in en rond Oosterend. Als er echter 

grote bezwaren vanuit het dorp waren gekomen, 

dan hadden we de plannen herzien. Over het al-

gemeen krijgen we goede reacties. Vooral van de 

mensen die de oorlog nog hebben meegemaakt. 

Sterker nog, er komen veel verhalen los. Het zang-

groepje wat geformeerd is, is dol enthousiast. Dat 

zijn allemaal signalen geweest om door te gaan. 

Tenslotte zijn alle belangrijke gebeurtenissen uit 

de geschiedenis waar Oosterend iets mee te ma-

ken heeft gehad al een keer de revue gepasseerd.

Het Assen lied
Er zullen verschillende liedjes gezongen worden. 

Er werd ook een lied gevonden, waarvan de tekst 

is geschreven door meester Van der Kolk, in die 

tijd onderwijzer op de Thijsseschool in Den Burg. 

Het lied werd gezongen op de terugtocht door 

de mannen die vijf maanden in Assen te werk 

waren gesteld. Het had nog wel wat voeten in 

de aarde om de muziek te achterhalen. Meester 

Van der Kolk had het geschreven op de melodie 

van “Vraag niet mijn jongen, dat wat niet gaat.” 

Daar was echter alleen een notitie in cijferschrift 

van. Gelukkig is het Jan Beyert gelukt om deze, 

voor ons om te zetten in notenschrift.

Werk aan de winkel
Het meeste voorwerk is gedaan, nu komt het aan 

op het “doe” werk. Er wordt gezocht naar speciale 

effecten in het spel, de repetities van de spelers die 

tekst hebben komen eraan. Er is een opname ge-

pland om alles op band te zetten. De bouwploeg 

gaat eind mei aan de slag.  Op het moment dat u dit 

leest, is al dit werk gedaan en staat u waarschijnlijk 

op het punt om naar het spel te gaan kijken.
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Herinneringen van opa Hendrik aan de oorlogstijd

Zo was er eens op Texel, een razzia potdeksel,

En elke jonge man moest van het eiland gaan,

Zij werden toen verbannen, die fl inke stoere 

mannen, wij allen moesten naar de Drentse 

hoofdstad gaan, 

Wie had ooit kunnen dromen, dat wij eens 

zouden komen, met zoveel mannen op de 

Drentse hei, 

ja, dat wij op de heide steeds genoeglijk en

stamppot daar aten, zij aan zij, zo blij.

Refrein:

Wij zijn de mannen van de OT,

Werkten in regen aan de tankwallen mee,

Ook in de loopgraaf en in het bos,

Maar ja, wij zongen er steeds vrolijk op los.

Wij werken en wij zwoegen, als paarden voor 

de ploegen,

Wij maken altijd samen reuze lol en gein,

En over ’t middaghapje, maken wij een grapje,

De een die lust het niet, de ander vindt het fi jn,

Van rooie kool en bieten, daar kon je van ge-

nieten,

Vooral wanneer je keek naar elk gezicht,

Want als je die gezichten zo een voor een bekeek,

Kon je ’t niet zeggen waar het op leek.

En komt dan eens het einde, dan trekken wij 

weer blijde,

Te samen opgewekt naar ’t Gouwe Boltje toe,

Dan staan aan haven kanten, ons aller bloed-

verwanten,

Zij roepen ons dan luid een hart’lijk welkom toe,

Dan wachten vele dingen, we gaan vol moed 

beginnen,

En stappen wij weer allen in ’t gareel,

Dan werken wij te samen vreugdevol en 

hand in hand.

Aan de opbouw van Nederland.



Wij wensen u plezierige dagen!

• Scheepsreparatie
• Dokken tot 1500 ton
• Las- en constructiewerk
• Bankwerkerij

Den Helder
Tel. (0223) 61 66 41
Fax (0223) 61 53 91
info@visser-den-helder.nl
www.visser-den-helder.nl

Oudeschild
Tel. (0222) 31 26 61
Fax (0222) 31 02 49
info@visser-texel.nl
www.visser-texel.nl

NIET ZOMAAR EEN SCHEEPSWERF!

De compleetste
De compleetste

woonwinkel woonwinkel 

van het eilandvan het eiland

Maricoweg 1a •  Den Burg
Tel. (0222) 31 25 72www.woonhuysmoerbeek.nl

Het hele jaar door present
• Meubelen
• Decoratie 
• Accessoires

• Verlichting
• Bedden
• Zonwering 
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WoensdagHistorisch Spel (vervolg)

Herinneringen van een 

‘Strender’

Pleun Timmer - 

van Tatenhove (1917)

De net 91 jaar geworden Pleun,  

graaft even in haar geheugen. Het 

is nog aardig goed en na enig navra-

gen, komen de verhalen los. “Al weet 

mijn buurman Gerrit, meer denk ik.” 

antwoordt ze als ze de herinneringen 

ophaalt. “Wat ik toch als het mooiste 

heb ervaren en waar ik nog wel best 

vaak aan terugdenk, is het spel van de 

Fransen bij de Schans in 1963. Marche-

ren naar de Schans bij Oudeschild en 

daarna naar Den Burg. Het sprak me 

enorm aan dat de mannen hun baar-

den lieten staan en in de maanden 

ervoor in Oosterend oefenden. Niet 

met echte geweren maar met bezem-

stelen. Dat gaf nogal een wonderlijke 

reactie bij een vakantieganger die de 

Oosterenders zag met de stokken op 

hun schouder en zei: “Wat doen die 

mensen gek. Ze lopen met stelen.” 

Toen het door bewoners werd uitge-

legd, was het duidelijk dat er serieus 

werd geoefend. Wat ik ook mooi vond 

waren de paarden en de driewielwa-

gens, deze laatste zie je tegenwoordig 

niet meer. Er waren prachtige gehuur-

de kostuums voor de hoofdrolspelers. 

Onder andere Jan van Toon, Joop Roe-

per en dokter Reinout. Die laatste vond 

ik buitengewoon grappig in zijn pak. 

De voorbereidingstijd was gewoon 

erg gezellig. Mijn man Sieme, liet zijn 

baard ook groeien. Het was meer een 

sik met snor. De snor bleef na Ooste-

rend Present staan.” Op de vraag of de 

begroeide kin niet kriebelde, kwam het 

eerlijke antwoord: “Nou, wat zal ik zeg-

gen. Je moet er wat voor over hebben 

voor zo´n feest. Wat ik ook erg prach-

tig vond, waren de vlootshows en de 

eerste feesten met schapenmarkten, 

waar de boeren nog echt handelden. 

Zoals mijn toenmalige buurman Ger-

rit Eelman zei: “Ik heb best verkocht.”  

We hebben het er op de Soos weleens 

over wat we het mooiste vonden van 

Oosterend Present en dan staat het 

spel naar de Schans toch bovenaan.”
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Het verhaal
‘HET WAPEN VAN AMSTERDAM IN OORLOGSTIJD’

Het zou zo gebeurd kunnen zijn...

We gaan deze keer terug in de tijd met opa Hen-

drik Waard en zijn kleinkinderen. De kleinkinde-

ren hebben op zolder een doos met foto’s ge-

vonden. Zo komt het dat Hendrik Waard, aan de 

hand van de foto’s, het verhaal van zijn familie 

in de 2e wereldoorlog gaat vertellen. Zijn vader 

was de kastelein van het Wapen van Amster-

dam, toen het café in het midden van het dorp. 

Het verhaal gaat over zijn zus Geertje, lid van het 

verzet, en zijn broer Gerrit, die de denkbeelden 

van de NSB aanhangt, allebei jong en stellig in 

hun overtuiging. Dit geeft spanning in het gezin, 

maar in het Wapen van Amsterdam logeren ook 

nog de Duitse kapitein en zijn twee adjudanten.

Hendrik vertelt het verhaal van zijn familie aan 

de hand van de gebeurtenissen in het laatste 

jaar van de oorlog. Over de bezetting, het ver-

zet, het in beslag nemen van fi etsen, een En-

gelse bommenwerper die neerstort, de mannen 

die naar Assen moesten om te werken voor de 

Duitsers, de onderduikers, de opstand van de 

Georgiërs en de bevrijding. 

Naast de familie Waard zijn er kruidenier Ja-

cob en boerin Antje, vrienden van Hendriks zus 

Geertje. Zij zijn de verzetsgroep van Oosterend. 

Ze beleven spannende momenten met het 

smokkelen van voedselpakketten, het redden 

van een Engelse piloot en bij het helpen van de 

onderduikers.

De Oosterenders laten zien hoe ze zich staande 

houden in deze moeilijke tijd. Als de fi etsen in 

beslag worden genomen bedenkt Hendrik met 

zijn vrienden een list. 

De vrouwenvereniging pleegt verzet door het 

zingen van vaderlandse liederen. Veel mensen 

geven eten voor de voedselpakketten, die naar de 

grote steden gesmokkeld worden. Als er een En-

gelse bommenwerper wordt neergeschoten zijn 

Jacob, Geertje en Antje in staat om de piloot te 

redden en te laten onderduiken. Maar dan ont-

staat er een gevaarlijke situatie als de piloot niet 

gelijk weg kan omdat hij gewond is. Hij moet 

blijven en Geertje en hij worden verliefd. Dit le-

vert risico’s op voor de verzetsgroep. Als de man-

nen tussen de 18 en 35 jaar zich moeten melden 

om voor de Duitsers te werken geeft dit veel zor-

gen en het blijkt dat Gerrit Waard er voor zorgt 

dat de Duitsers een aantal onderduikers kunnen 

vinden.

De opstand van de Georgiërs aan het eind van 

de oorlog zorgt voor een tragedie in de familie 

Waard.  Een van de gevechten vindt in het dorp 

plaats, de Georgiërs blazen de munitie op en val-

len de Duitsers aan. Niemand durft naar buiten, 

behalve Gerrit...

Opa Hendrik eindigt zijn verhaal met de be-

vrijding en vertelt hoe het afl oopt met zijn zus 

Geertje en de Engelse piloot.
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1  LenR Kantoorvakhandel

2  Oosterhof Wonen

3  Leijdekkers

4  Edo Kooiman Fotografi e

5  Golfbaan “De Texelse”

6  Stichting Woontij

7  Dakdenkers

8  Keijbouw

9  Graaf Spuiterij

10  Oosterender kunstenaars

11 Intersafe

12  Erik van Loon / Jaap Kooger

13  Niek Welboren

14  Gemeente Texel

15  Texel Energie

16  Informatie en secretariaat

17  CIV Oudeschild

18  Garage Dros

19  Context Mediation

20  Bonne Mechanisatie

21 Eureka / Sum-Wing
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Wij zijn voor u altijd present
Voor een goed feest zijn wij altijd in. En in Oosterend weten ze heel goed hoe je 
dat doet. 3 Dagen feest vanuit een historisch perspectief, typische Oosterender 
saamhorigheid, eten, drinken, spelen en muziek!
Kijk en dat spreekt ons aan, bij van Braak Accountants kijken we ook graag 
wat verder en kennen we uw geschiedenis. We ondernemen tenslotte graag 
met u mee. Ons gezamenlijk streven is halen uit de cijfers wat er in zit... 
net als uit het leven zelf!

kleine details maken 
het grote verschil

Voor meer informatie:
VBA Van Braak 
Accountants Texel
Jonkerstraat 6
1791 GN  Den Burg
Telefoon 0222 - 363040
E-mail: info@vba-texel.nl

www.vba-texel.nl

Schilderweg 220, 1792 CK Oudeschild - Texel, tel. 0222-312488 - Fax 0222-314252

Nieuwbouw, Verbouw en Onderhoudswerk 
Renovatie, Restauratie en Machinaal timmerwerk

Unieke BedBios en excursie!

Texeler schapenwollen
dekbedden

onderdekens
hoofdkussens

De Vang 33, Oudeschild

Bezoek de leukste Slaapfabriek van Nederland!

Joost Overmaat
Slotskolk 40, 1794 BG

Oosterend, Texel
tel. 0222-31 83 33
fax 0222-31 88 54

mob. 06-222 85 952
fa.overmaat@texel.com

Rijksgediplomeerd 
Lid Nederlandsse vereniging van Hoefsmeden

Mariette Smit
Kotterstraat 27 1794BD Oosterend - Texel

Telefoon: (0222) 319 978
E-mail: m.smit@texel.com

Diverse Texelse bands
live uit het hart van Oosterend

Zaterdag 23 augustus
van 12.00 tot 21.00 uur

STRENDERPOP

• Eigen monumententuin

• Beletteringen

• Reparatie

• Restauratie

• Korte levertijd uit voorraad

• Grafversieringen/vazen/lantaarns

• Natuursteen onderhoudsproducten

• Jaarlijks onderhoud over geheel Texel

Mark Pijper
Bernhardlaan 147
1791 XD Den Burg
tel.: 06-51283246 / 0222-310168
natuursteentexel@uitvaartcentrumtexel.nl

Natuursteen
Texel

Grafmonumenten
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De Blijde

Het verhaal van de Blijde
Een Blijde: Een grote nagebouwde middeleeuwse katapult

Geschiedenis van de Blijde 
De eerste blijden van het soort dat wij hebben 

gemaakt (slingerblijden, die gebruik maken van 

een contragewicht), werden gebruikt door de 

Chinezen, omstreeks het jaar 800. Rond de 12e 

eeuw kwamen ze via Italië naar Europa. Het 

was in die tijd een geweldig wapen waar eigen-

lijk geen antwoord op was want met een blijde 

werd het mogelijk om een stad of kasteel aan te 

vallen terwijl je zelf buiten schot bleef.

Dzjengis Khan belegerde ooit een stad en ge-

bruikte daarbij honderden blijden. Toen in zijn 

gelederen de pest uitbrak, werden de lijken over 

de muren de stad ingegooid waar de ziekte dan 

ook uitbrak. Er is dus niet veel nieuws onder de 

zon, biologische oorlogvoering is al meer dan 

1000 jaar oud. 

Ook voor psychologische oorlogvoering was 

een blijde een handig apparaat. Hoofden en li-

Zaterdagmiddag  2 augustus, na jaren van bouwen en experimenteren, zal rondom 16.30 uur 

een poging worden gewaagd om het wereldrecord verschieten met een Blijde te verbreken.

Vijf jaar geleden is het idee ontstaan, vanuit de bouwploeg van het Historisch Spel,  om een katapult 

na te bouwen. Hoe het een en ander tot stand is gekomen, lezen jullie hier verder.  Aan het woord 

Bart Bakker, één van initiatiefnemers.

chaamsdelen van gevangenen werden naar hun 

makkers gegooid om het moreel van de verde-

digers te breken. Bovendien was er altijd de 

kans dat na een bombardement met rottende 

menselijke of dierlijke lichaamsdelen, de drink-

watervoorraad van de belegerde stad vergiftigd 

raakte. Een aardige bonus.

Met de introductie van buskruit en vuurwapens 

op de slagvelden werd de blijde ouderwets.

Decorbouwploeg
De historie van onze blijde is heel wat minder 

lang en gaat nog maar 5 jaar terug. Het idee ont-

stond meteen na de vorige editie van Oosterend 

Present. Tijdens de afsluitende BBQ van de decor-

bouwploeg werd geopperd, dat het spijtig zou 

zijn als een goedwerkend team nu weer vijf jaar 

zou moeten duimendraaien. Zou het niet leuker 

en gezelliger zijn om een beetje aan de gang te 

blijven? Als project werd de Blijde bedacht.

Allereerst werd via het internet rondgesnuffeld 

naar info. In Weissensee, vlakbij Ehrfurt in Duits-

land, bleek een werkende blijde te staan en dat 

werd dus het doel van de eerste studiereis. Nie-

mand van de groep, die zichzelf inmiddels  “de Blij-

de Vrienden” was gaan noemen, wist precies wat 

hem te wachten stond en iedereen was fl ink on-

der de indruk van het 18 meter hoge bouwwerk.

Na deze eerste kennismaking met een blijde 

werd van rachels het eerste model gemaakt, 

ongeveer een meter hoog. Het bleek dat we nog 

een lange weg te gaan hadden, de “babyblijde” 

liet de steen niet los en sloeg alleen maar een 

barst in de stoeptegels. 

Het tweede proefmodel functioneerde al een 

stuk beter. Dit was een apparaat van ongeveer 

2 meter en gooide jeu-de-boules ballen onge-

veer 75 meter het land in. Met deze blijde is veel 

geëxperimenteerd met betrekking tot de leng-

te van de werparm, het model van de haak, de 

lengte van de slinger, de invloed van een groter 

contragewicht etc.

Bouwen
Ondertussen werd gezocht naar materiaal. Voor 

een blijde met de afmetingen, die we in het 

hoofd hadden, is veel zwaar hout nodig en dat 

kost veel geld. Teveel, want het moest wel leuk 

blijven. We waren erg blij met het hout van een 

gesloopte boerderij (de Propagatie). Uiteindelijk 

is hiervan wel een gedeelte gebruikt, maar het 

overgrote deel was dusdanig vermolmd dat we 

van een balk van 30 x 30 cm hoogstens een vlag-

genpaaltje overhielden. Het leeuwendeel van 

het hout hebben we te danken aan Rijkswater-

staat, die oude havenpalen beschikbaar stelde. 

Voor de werparm heeft Staatsbosbeheer enkele 

boomstammen geleverd. De fi rma Tatenhove le-

verde een hydraulische plunjer, waar de as van 

het contragewicht van gemaakt werd. Bij een 

concurrerende groep blijdebouwers uit Dron-

ten, hebben we de hoofdas op de kop weten 

te tikken. Verder hebben diverse Texelse bedrij-

ven enorm geholpen door ons een paar uur een 

vrachtwagen, een hoogwerker of een telekraan 

te lenen of door het benodigde touwwerk te le-

veren. 

Toen het materiaal zo’n beetje voor elkaar was, 

begon het bouwen. Tijdens mooie maanden 

werd het houtwerk aangepakt, als het rotweer 

was werd binnen het staalwerk afgemaakt.
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Feestelijke kerkdienst 

in de tent na 

Oosterend Present

Na de geslaagde tentdienst van 

vijf jaar terug kunnen we u nu ook 

melden dat er op de zondag na 

Oosterend Present (op 3 augustus) 

een dienst zal zijn in de feesttent. 

Het is een oecumenische dienst, 

d.w.z. een dienst, ondersteund door 

verschillende kerken: protestants, 

doopsgezind en rooms-katholiek. 

In deze tentdienst willen we dan 

ook met name de vriendschap en 

het samen werken benadrukken, 

dat de Oosterenders beleven, al 

werkend aan de voorbereiding van 

het feest en tijdens het feest zelf.

De kerkdienst in de tent op het feest-

terrein begint om 11.00 uur en zal 

ook in het teken staan van “vrijheid”. 

Medewerking wordt verleend door 

blazers van Excelsior. Er is geen op-

pas of kindernevendienst maar ook 

de kleineren onder ons zijn van harte 

welkom. We vragen iedereen als het 

mogelijk is nog eenmaal de histori-

sche kleding aan te trekken.

Namens de kerken van Oosterend,

Caroline der Nederlanden

Oosterend Present lied

Als ’t Oosterend Present is, gaan wij 

weer feesten ja.

Steken dan de vlag uit, ’t feestlied dat 

klinkt weldra.

In de smalle straatjes van ’t oude 

Oosterend

staan de mooie gevels van het begin 

tot end.

Refrein:

Oo-sterend, Oo-sterend, iedere vijf 

jaar weer present

‘k blijf altijd van je houden, daaraan 

komt nooit een end.

d’Oude grijze toren zien wij dan ook 

heel gauw,

als de klok gaat luiden, bij vreugde en 

bij rouw.

Sport en spel, het is er, drumband en 

ook muziek.

Strend wij werken steeds samen, 

Strend je blijft zo uniek.

Oosterend liefste dorpje van het 

Texels land.

Wij gaan jou bezingen, bloem van 

Nederland.



Heemskerckstraat 17, Oudeschild 
Telefoon 322398

www.epvoordeelland.nl, info@epvoordeelland.nl

Uw winkel voor beeld & geluid, 
satelliet en huishoudelijke apparatuur

Verkoop en Reparatie van:Verkoop en Reparatie van:
Audio & Video apparatuur
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Witgoed

Huishoudelijke apparaten
Hengelsport
Speelgoed
Souvenirs
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SONY - JVC - PHILIPS - GRUNDIG - SAMSUNG - 
AEG - MIELE - LIEBHERR - SIEMENS - ZANUSSI

Duin Bouwbedrijf  Spinbaan 11, 1791 MC  Den Burg - Texel - Telefoon (0222) 3123 86, Telefax (0222) 3137 37, E-mail info@duin-bouw. nl

Vertrouwen doet Bouwen!Vertrouwen doet Bouwen!
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BHV
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PREVENTIEMIDDELEN
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Schilderweg 253, 1792 CJ Oudeschild
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De Blijde (vervolg)

Vervolg van pagina 23

Eerste schot
Al met al zijn we ongeveer twee jaar bezig ge-

weest voordat in juli 2005 het eerste schot werd 

gelost. Twee jaar, dat lijkt lang maar er werd niet 

dagelijks gewerkt. Vaak werd alleen de zater-

dagmiddag ervoor gebruikt en het werk lag ook 

regelmatig een tijd stil. Die tijd werd gebruikt 

om te vergaderen (slap lullen en bier drinken) 

of voor een studiereisje naar een middeleeuws 

themapark in Denemarken, waar diverse wer-

kende blijden staan. 

Het eerste schot bleek meteen ons persoonlijk 

record, ongeveer 390 meter. Daarna is de stand 

van de haak iets aangepast waardoor het schot 

hoger ging en wat minder ver. Dat werd gedaan 

om twee redenen, ten eerste kon de bal, we 

schieten vaak met oude bowlingballen, langer 

nagekeken worden en hoefden we iets minder 

ver te lopen om de  “kogels” op te halen.

Menig zweetdruppel is gelaten om van alles uit 

te testen en tijdens dit testschieten kwamen we 

tot de ontdekking dat we met een apparaat be-

zig waren dat niet zonder risico’s was. Verschil-

lende keren is bijvoorbeeld een touw gebroken 

en belandde de steen ergens achter de blijde in 

plaats van ervoor, of de steen vloog recht om-

hoog. We zijn daarom maar weer eens om de ta-

fel gaan zitten om enkele voorzorgsmaatregelen 

te nemen. Afstand houden werd de boodschap. 

Geen mensen voor en achter het apparaat en 

een uitkijk op de weg. Verder werd het trekker-

mechanisme verbeterd en aangepast zodat we 

het kunnen borgen en er niet per ongeluk aan 

het touw getrokken kon worden.

Inmiddels zijn we zover dat we zoveel vertrou-

wen in het apparaat hebben, dat we ook wel 

eens met publiek erbij willen schieten. En wat 

zou daarvoor een mooiere gelegenheid zijn dan 

Oosterend Present? De Blijde is daar tenslotte 

een regelrecht gevolg van.

Wereldrecordpoging
Ook werd het idee geopperd om een poging te 

doen het staande record uit het Guiness Book 

of Worldrecords te schieten. Om dit mogelijk te 

maken zal een zwaarder contragewicht gebruikt 

moeten worden. De werparm van de blijde is 

daarom versterkt, maar helaas wordt een ster-

kere werparm ook zwaarder en dit is weer na-

delig. We kunnen dus niet garanderen dat de 

poging gaat lukken maar hebben goede hoop.

En dan is er ook nog het probleem van het trans-

port van de blijde van z’n huidige standplaats naar 

het Oosterend Presentterrein. In de middeleeuwen 

werd een blijde niet vervoerd, maar ter plaatse op-

gebouwd. Maar in deze tijd van staalkabels, hydrau-

liek en telekranen zal het moeten lukken, toch?

Momenteel staat het record op 412.5 meter met 

een projectiel van 7.3 kg en is in handen van de 

blijdebouwers uit Dronten. Om de recordpogin-

gen te kunnen vergelijken wordt het gewicht van 

het projectiel vermenigvuldigd met de afstand. 

Hieruit komt een getal in kgm wat de effectieve 

output van de blijde wordt genoemd. Momen-

teel is het record dus 412.5 x 7.3 = 3012 kgm.

Bart Bakker

Mensen die geïnteresseerd zijn in blijden kun-

nen eens kijken op de volgende websites:

Foto’s van de groep

www.deblijdevrienden.nl

Onze collegae in Dronten

www.domheid.nl/trebuchet/index.htm

Onze collegae in Weissensee

www.runneburg.de/steinschleuder.html

Een middeleeuws themapark in Denemarken

www.middelaldercentret.dk

Een kopie van de Deense blijde

www.warwick-castle.co.uk/events/warwick_

trebuchet.asp

Expositie 

Fine Art Photography

Oud Oosterender Willem van den Berg 

exposeert zijn Fine Art Photography.

Woensdag 30 juli, een dag voor 

Oosterend Present, opent Willem 

om 14.00 uur de deur van de doops-

gezinde kerk in de Peperstraat,

om op zaterdag de laatste dag de 

deur weer te sluiten. In de doops-

gezinde kerk kunt u meebeleven 

wat met het oog van een camera 

is vastgelegd en vervolgens met 

passie digitaal op papier is gezet. 

Bij de verbeelding op papier lijkt 

soms de grens tussen fotografi e en 

aquarel of olieverf te vervagen. Wil-

lem bereikt dit onder andere door 

de manier van fotograferen en ver-

werken, gecombineerd met papier 

op basis van katoen. Te zien zijn vier 

kleine series waaronder zwart/wit 

natuuropnames rond Oosterend, 

daterend uit de periode dat Willem 

nog op Texel woonde. Het overige 

werk: een kleurenpalet in rood, de-

tailopnames en naturel landschap-

pen, zijn gemaakt op variërende 

locaties in Nederland, Spanje, Ame-

rika en Australië.

Kunstzinnig Oosterend
In de tentoonstellingstent

De Oosterender ondernemers geven 

de ruimte aan de creatieve en kunst-

zinnige Oosterenders (en omstre-

ken). De ruimte wordt ingericht door 

voormalig etaleur Anita Staak, geas-

sisteerd door Marina Brouwer. Het 

is gelukt om een bonte verzameling 

van kunstwerken bij elkaar te krijgen. 

De volgende mensen laten iets van 

hun werk zien: Corrie Timmer (aqua-

rellen en boeken), Nelie Vinke (schil-

derijen), Ko Vinke (foto’s), Gerard Tim-

mer (schilderijen en etsen), Jaap Dros 

(tekeningen), Nel Koorn (schilderijen), 

Gradus Hakkenberg (schilderijen), 

Jaap Kees Drijver (laat je verrassen), 

Els Drijver (hoeden), Daan van Loen-

hout (schilderijen en gegraveerde 

tegels), Ineke Valliant (quilts), Kees 

Vlaming (foto’s), Marjorie van Doorn 

(schilderijen), Cees Aris Trap (lamp), 

Marina Brouwer (schilderijen). Er zal 

ook werk te koop worden aangebo-

den.



Abbewaal 1 • 1790 AB Den Burg
Telefoon (0222)  31 54 44
Telefax (0222)  31 35 59
e-mail: info@bbaccountants.nl
internet: www.bbaccountants.nl

• Registeraccountants
• Accountants-

administratieconsulenten
• Belastingadviseurs
• Juristen
• Mediators
• Estate planners

Ondernemen is een spel van keuzes maken. Al kiezend vooruitzien en op 

verwachtingen inspelen. Risico’s onderkennen, omzeilen of juist bewust 

nemen. Het is spelen met tijd, met mensen en met middelen, op de juiste manier.

Spelen met ‘knikkers’ zodat ze in de juiste richting rollen. 

Een van onze taken is het begeleiden van dat spel - de zorg voor een bij-de-tijdse 

grip op het spel... en op elk van de knikkers.

De knikkers en het spel

bestratingen
rioleringswerken
grond- weg en 

waterbouwkundige werken

Maricoweg 9, 1791 MD Den Burg
Telefoon 31 32 57 - Fax 31 04 13

Aarbeien en 
Haagconiferen

Gebr. Theo en Nico Boersen
Tel. 31 89 54 - 31 82 38
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WoensdagNieuwe bewoners

Texel vakantie eiland
“Na een jaar op Curaçao gevestigd te zijn, in 

verband met het werk van Ramon als bestuur-

der van een landingsvaartuig, kwamen we 

terug en verhuisden we naar Elburg.” begint 

Angela Kolthoorn over haar verhaal hoe zij en 

Ramon in Oosterend zijn terecht gekomen. 

“Toen de mogelijkheid kwam voor Ramon om 

op de Mokbaai geplaatst te worden, leek ons 

dit een geweldige onderneming. Weer verhui-

zen naar een eiland. We hoefden niet lang na 

te denken. Na vier maanden stond ons nieuw-

bouwhuis in Elburg alweer te koop. 

Noodgedwongen kwamen we eerst op Oost 

terecht. We hadden het daar eigenlijk prima 

naar onze zin. Maar de nieuwbouwplannen 

op Oost duurden ons wat te lang. Na een jaar 

ging het richting Oosterend. Toen we ons hui-

dige huis in de Kotterstraat gingen bezichti-

gen, voelde het eigenlijk direct goed en zijn 

we van Oost naar Oosterend verhuisd. Het is 

voor ons een gezellig dorp waar voor jong en 

oud ontzettend veel te doen is. Met het oog 

op de toekomst en de vele grote plannen voor 

het dorp is dat onder andere een reden ge-

weest, waarom wij voor Oosterend hebben 

gekozen. Met de geboorte van onze prachtige 

dochter Sterrelijn kunnen wij ons geen betere 

plek bedenken om haar op te laten groeien.  

Wij hopen dat wij met ons gezin zo nog vele 

jaren mogen genieten van Oosterend en vele 

activiteiten en feesten bijwonen. Voor ons is 

dit het eerste Oosterend Presentfeest en nog 

lang niet het laatste.”

Angela van Kolthoorn, Ramon en 

Sterrelijn Schneiders, Kotterstraat 7

Mijn eerste Oosterend Present
Nieuwe bewoners en hun eerste Oosterend Present. Je hoort en leest tijdens Oosterend Present veel verhalen over het feest. Meestal zijn deze van de 

bewoners die al lang in het dorp wonen of er zijn  geboren en getogen. Toch zijn we nieuwsgierig hoe het de mensen vergaat die pas in het dorp zijn 

komen wonen. Hier de  bevindingen van drie van deze gezinnen.

Een ander eiland
“We kenden Oosterend door onze vakanties op 

Texel en daar komt bij dat mijn opa meester in 

Den Burg is geweest. Vandaar dat mijn vader wel 

een aantal jaren op het eiland heeft gewoond.” 

steekt Kirsten Kremer van wal. “Hij vertelde dat 

ze vroeger naar de haven gingen kijken naar de 

toeristen. De boot vervoerde toen vaak maar 

twee of drie auto’s tegelijk. Nadat we tijdens 

onze vakanties de rommelmarkten in Oosterend 

hadden bezocht, is het gevoel ontstaan van:

”Eigenlijk willen wij wel naar het eiland verhui-

zen.” We begonnen hierover  te fantaseren. Om je 

op Texel te vestigen, moet je vast werk hebben. 

Nico besloot een open sollicitatie te sturen naar 

de Openbare Scholen Gemeenschap, als leraar 

Duits. Toen we thuiskwamen, in IJsselstein, en op 

de website van de OSG keken zagen we tot onze 

verbazing een vacature voor een leraar Duits. 

Voor de zekerheid hebben we dit nagevraagd, 

deze bleek inderdaad vacant. Het moest gewoon 

zo zijn en na enig overleg hakten we de knoop 

door. Het ging allemaal heel snel. 

Ons huis verkochten we binnen vier weken. 

Al met al heeft de hele verhuizing en de sollicita-

tie twee maanden geduurd. Over de woonplaats 

waren we het al snel eens: Den Burg of Ooste-

rend. Het werd de laatste. Puur om zijn uitstraling 

en de sfeer en omdat het dorp zo gezellig oogt. 

We hadden al op verschillende plekken gekeken 

maar toen we dit huis, Kerkplein 6 binnenstapten 

waren we direct verkocht. Binnen is het heel ruim 

en de kinderen kunnen hier heerlijk op straat spe-

len. Wij zouden graag meer willen weten over dit 

huis, dus hierbij een oproepje aan alle inwoners 

die ons hierover meer zouden kunnen vertellen. 

Vooral welke stijlen dit huis allemaal heeft gehad. 

We weten dat het gebouwd is voor een scheeps-

kapitein. Tussen de balken kwamen zelfs nog 

oude papieren tevoorschijn. Elko Vermeulen heeft 

ze laten vertalen en het bleken oude scheepsdo-

cumenten. Dat zijn toch leuke dingen die bij zo’n 

huis horen. Wat betreft deze eerste Oosterend 

Present: we gaan er geheel blanco in en we laten 

het allemaal lekker op ons afkomen.” 

Nico, Kirsten, Dylle en Myrden Kremer,

Kerkplein 6

Texel natuur eiland
“Wij zijn echte natuur- én eilandliefhebbers. 

Elk jaar rond december gingen Ariën en ik naar 

Schiermonnikoog voor de rust, de stilte, de vo-

gels en de planten. Bij een kapelletje zeiden we 

altijd dat we daar zouden trouwen. En 15 decem-

ber 2007 is dat daadwerkelijk gebeurd.” aan het 

woord Cocky den Duijf over hoe Oosterend hun 

woonplaats werd. ”Texel kwam in beeld door een 

vacature bij Ecomare waar Ariën op solliciteerde. 

Om te weten op welk plekje we ons zouden ves-

tigen hebben we gewoon door alle dorpen gelo-

pen. En zo voelde het direct heel goed toen we 

door Oosterend wandelden. Vroeger kwam ik, als 

kind en later als puber, in de vakantie ook wel op 

het eiland maar niet zozeer in Oosterend. Nu, als 

volwassene, vind ik dit juist het meest aantrek-

kelijke dorp van Texel, een soort van Anton Pieck-

dorpje. De sfeer, de vriendelijkheid, het groeten 

naar elkaar, die respectvolle benadering naar el-

kaar, dat is mooi hier. 

De “bedding” vonden we al snel in dit huis in de 

Verlorenkost, waar we voldoende ruimte heb-

ben om onze creatieve kanten te ontplooien. We 

genieten van de natuur zo dicht om ons heen. 

Het is toch prachtig om in 20 minuten vanuit je 

achtertuin aan het wad te staan. Ik kom van een 

boerderij in het ooievaarsdorp Groot-Ammers, 

en als kind kon ik al genieten van die stille witte 

wereld in de winter. En Ariën was als kleuter al 

gebiologeerd door plantjes. Zeven jaar geleden 

leerden we elkaar kennen en nu samen genieten 

van al dat moois om ons heen op dit eiland zien 

wij als een rijkdom.  Al heb ik nog geen binding 

met het feest, ik ben wel benieuwd wat er al-

lemaal gaat gebeuren. Het is leuk om hierover 

met je buren te vergaderen. Ik heb er zin in om 

straks met de kinderen van de straat de “Sound 

of Music” liedjes in te studeren. Met mijn onder-

wijsachtergrond gaat dat wel lukken, denk ik. Ik 

sta daarnaast ook met een paar van mijn zelfge-

maakte beelden in de tent als één van de kunste-

naars. Op deze manier onderdeel te zijn van zo’n 

gemeenschap en mensen te ontmoeten, daar 

gaat het om.”

Cocky den Duijf en Ariën Slagt, 

Verlorenkost 11

Een kijkje achter de 

schermen



GARAGE 
WESTEND

• FORD en SUZUKI dealer
•Inkoop en verkoop alle merken

• Reparatie en onderhoud van alle merken
• APK keuringsstation

• Vakkundig schadeherstel
• Accu’s, bandenservice, schokbreker 

en uitlaatservice
• Tevens inbouwstation van diverse accessoires

• Handsfree carkits, cruise controls.
• Navigatiesysteem, open daken, etc.

• TEXACO SERVICE STATION
• 24 uur per dag tanken met bank/giro pas

• Sparen voor rocks zegels

Ruiter en mensport
Martha Hoeve Texel

Alles voor paard en ruiter. 
Rijbroeken al vanaf ¤22,50. 
Wij verkopen ook het paar-
denvoer PAVO.

Voor deskundig advies bent u op 
het juiste adres. 
Wij voeren de volgende merken: 
Harry’s Horse, BR, Sectolin, QHP, 
Nedhorse, Horka, Rapide, Impe-
rial Riding, Excellent.

Wij zijn geopend di. t/m za. 
van 10.00 tot 17.00 uur.

Schilderweg 251 G   06-13317703
1792 CJ Oudeschild  info@marthahoevetexel.nl

Geen zorgen om uw boodschappen, geen 
gesleep met dozen en kratten. Doe veilig en 
snel uw boodschappen ”online” en wij bezorgen 
deze voor u thuis.

Wij bezorgen van maandag t/m zaterdag 
tot 16.00 uur.
Bestellen: 2 dagen van tevoren. 
Bezorgkosten: €3,50. 
Minimale bestelling: €40,-.

Pinnen tijdens Oosterend Present
Tijdens Oosterend Present is het mogelijk om in 
onze supermarkt te pinnen.
(Maximaal € 50,- per transactie)

www.supermarkttexel.nl

Spar Koot in Oosterend, 

uw bezorgservice 
op het eiland Texel.

Oorsprongweg 67, De Cocksdorp, 0222 311229

4-MIX-combimotor
met beugelhandgreep KM 130 R30 R

€499,-

€ 149,-
BG-KM

www.bonnemechanisatie.nl

Bladblazer

voor al uw loonwerkzaamheden naar

Loonbedrijf van der Star
Schorrenweg 24 - 1794 HG Oosterend - Telefoon 318317 
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Geschiedenis van het pand 
“Wapen van Amsterdam”

Het Wapen van Amsterdam

In het historisch spel  speelt het logement  “Het 

Wapen van Amsterdam” een belangrijke rol. Te-

genwoordig is het een woonhuis. Om toch iets 

te weten te komen van de geschiedenis van dit 

pand Oesterstraat 21, zijn we aan het grasduinen 

gegaan. Op een plattegrond uit 1832 is het pand 

al het logement “Het Wapen van Amsterdam”. 

Eigenaar in die tijd was Hendrik Brouwer, daar-

naast was hij ook boer.

Familie Dijt
“In 1948 kopen mijn vader  en moeder Jan Dijt en 

Alie Ran het hotel café van mevrouw Brechtha He-

lena Koppen, die het  van haar vader IJsbrand Kop-

pen en moeder Leentje Buis overgenomen had. De 

familie Koppen had ernaast een sigarenwinkel.”  

zo vertelt zoon Sieme Dijt, die zelf in Spang op de 

boerderij Varia is geboren, waar zijn vader boerde.  

Van Sieme krijgen we ook meer informatie over 

het huis van net na de tweede wereldoorlog.

Voor de koop was de familie Dijt naar Den Helder 

verhuisd en runde daar een melkhandel. Maar 

Texel bleef trekken en zo namen ze dus het bedrijf 

aan de Oesterstraat over. Helemaal ervan leven 

konden ze niet. Vader Dijt ging ernaast bij de boer 

te werk. Zijn vrouw bestierde dan het hotel en het 

café. Het gebouw was groter en anders ingedeeld 

dan de huidige woning. Er was een voorkamer, 

zijkamer en een tussenstuk met de grote zaal.  

Achter deze zaal was de woning van de familie. 

Wanneer er een toneeluitvoering plaatsvond was 

de woonkamer het podium. Er was ook nog een 

paardenstal. Door een luik in het plafond konden, 

wanneer het nodig was,  stoelen van zolder ge-

haald worden of weer opgeruimd. Boven waren 

tien slaapkamers. De grootste waren speciaal 

voor de heren jagers gebouwd, die in het jacht-

seizoen Oosterend aandeden. In de zomer was 

het zes weken druk met toeristen. Wanneer er 

kamers te kort waren, konden de mensen terecht 

bij de familie Dijker, die tegenover het Wapen van 

Amsterdam woonde, waar nu de Rotisserie is. In 

de rest van het jaar kwamen er vertegenwoor-

digers langs, vrachtrijders en ook de plaatselijke 

bevolking kwam een bakkie doen. Het  fungeerde 

ook als een soort verenigingsgebouw waar o.a. de 

zang en toneelvereniging repeteerde.  In de gang 

mochten de buspassagiers wachten tot de bus 

langs kwam. Het pand was eerst niet voorzien 

van waterleiding maar had een wel  en een regen-

put. Wanneer deze leeg was, werd de vrachtrijder 

Brouwer gevraagd deze te vullen met zijn tank-

wagen. Later hadden alle kamers een wastafel. In 

die tijd waren er geen douches.  

Einde van het logement
In 1965 verkocht Dijt het pand aan de familie 

Stark, die er een meubelstoffeerderij in begon en 

later werden er nog voor een korte tijd orgels ver-

kocht. Ook zij gebruikten het zomers om aan gas-

ten te verhuren. In 1978 koopt Bouwbedrijf Elko 

Vermeulen het pand. Het gebouw aan de straat- 

kant wordt gerenoveerd tot woonhuis. Vermeulen 

had het in eerste instantie voor een van zijn werk-

nemers verbouwd, maar toen die zelf een huis 

kocht, ging Vermeulen het verhuren. De eerste 

bewoners worden Kees Timmer (van de bakker) 

en zijn gezin. Hun twee dochters vermaken zich 

af en toe in het lege oude hotel erachter. Totdat 

dit gesloopt wordt en er op die plaats in de tuin 

twee nieuwe premiewoningen worden gebouwd. 

Vermeulen verkoopt de nieuwe woningen.  Na de 

familie Timmer, die er van februari  1980 tot okto-

ber 1982 woonde, werd het gehuurd door diverse 

families o.a.:  de familie van Wilsum, een politie-

agent met zijn gezin en tenslotte aan werknemer 

Cees Aris Trap. Deze maakte het huidige bord van 

het Wapen, dat nog steeds aan de muur prijkt. Op 

oude foto’s is te zien, dat vroeger de afbeelding 

van het wapen in glas boven de voordeur zat en 

op de lijst van de dakgoot stond de naam in let-

ters. Als de familie Trap het huis verlaat voor een 

eigen woning, verkoopt Vermeulen het huis aan 

Jan Visser in 1990. Na twee jaar wordt de woning 

in 1992 aan Saskia Veldwisch verkocht. In mei 

1996 is het gekocht door  de huidige bewoonster 

Anke van Harten. 

Anekdote
Rondom 1900 was er een vereniging in Oos-

terend genaamd: Nut van het algemeen be-

lang. Deze zorgde ook wel voor uitvoeringen en 

voordrachten. Een keer bakten de uitvoerende 

artiesten uit Den Helder er niets van. De jon-

geren in de zaal, met al aardig wat op, begon-

nen luidruchtig te worden en gaven commen-

taar.  Voor meester Jacob Daalder, de voorzitter 

van de vereniging,  was de maat vol. Bij de eerst 

volgende vergadering zou het kaf van het koren 

gescheiden worden. De leden, die zich hadden 

”misdragen”zouden geroyeerd worden. De bij-

eenkomst vond plaats in Het Wapen van Amster-

dam. Er zou gestemd worden maar toen Daalder 

met een hamerslag het besluit zou bekrachtigen, 

kwam kastelein Koppen naar voren. Het gezicht 

van Koppen voorspelde niet veel goeds. Hij ging 

dicht voor de meester staan en zei: “Luister goed 

naar me, meester Daalder. Ik vind de scheiding 

van het kaf en koren uitstekend, maar hou er wel 

rekening mee dat ik hier het kaf hou en dat het 

koren een andere gelegenheid zoekt. Je begrijpt 

zeker wel dat ik van jullie wijngrog van negen 

stuivers, waar je de hele avond over doet, niet kan 

bestaan. Dus geef mij het kaf maar, daar verdien 

ik meer aan dan aan jullie!”  De onderwijzer, nooit 

om een woord verlegen, stond met een mond vol 

tanden. Na een tijdje kwam hij bij zinnen en zei: 

“Koppen, neem me niet kwalijk, ik heb daar nooit 

aan gedacht!”  Vervolgens stelde hij de kastelein 

en het bestuur voor, alles bij het oude te laten. 

Nooit is er meer over dit voorval gerept...

 

Een rekening van een bestelling dranken De familie Dijt en gasten

Sponsors Oosterend 

Present 2008

Oosterend Present werd mede mogelijk 

gemaakt door sponsoring van:

B&B Van der Vis en 
Den Boer

 
G.J. Betsema

ING-Bank
 

Texel Vastgoed

Mediabureau 
Langeveld & de Rooy

 
Stayokay

Intersafe

Teso

Dros Grondverzet

Tatenhove B.V.

Fortis

NBC-Eelman & Partners

Paal 28

Rab Beheer

Printex

Oosterender 

Kottervissers

Verder bedankt Stichting Ooste-

rend Present alle bedrijven en per-

sonen, die hun medewerking heb-

ben verleend in welke vorm dan 

ook.  Zonder u was het organiseren 

van het feest niet gelukt!!



Meer informatie: www.uniekwonenoptexel.nl

Laat (ook) deze Vlinders NIET 
aan u voorbij vliegen!

Geïnteresserd in Nieuwbouw in Den Burg? 
Onderstaande makelaars informeren u graag:

TM Vastgoed | Eelman en van Heerwaarden | Jan Duin makelaardij

Texel - Den Burg
type ‘Vuurvlinder’

Oosterend Present wij wensen jullie een mooi Dorpsfeest toe!

NU kan het nog: Riant en Nieuw wonen in DEN BURG

Type Vuurvlinder is een robuuste

2/1 kap met Garage op zonnige kavels

van ± 270 m². Fase 1 is geheel verkocht

en binnenkort wordt gestart met fase 2

waarvan inmiddels 60% ook is verkocht!

Koopsom v.a. € 334.500,- v.o.n.

Texel - Den Burg
type ‘Luzernevlinder’

Type Luzernevlinder zijn TOP-villa’s op TOP-kavels

van ± 600/650 m². Inhoud ca. 670 m³. 

Afmeting Villa = 7,70 x 11.00 meter.  

Natuurlijk houden wij rekening met uw

 woonwensen. start bouw bepaalt u! 

Koopsom v.a. € 495.500,- v.o.n.
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Terugblik

Organisatie Oosterend Present
Bestuur: Hans Daalder, voorzitter; Corina Bakker, secretaris; Frans Visman, penningmeester; 

Marijke Stark, Esther Hin, Arjan Trap, Ankie de Klerk, Witse van Sijp 

PR-commissie: Louise Wolters, Esther Hin, Theo Kikkert, Fred van Helden, Radna Trap, Annelies Schoo

Feestkrantcommissie: Cees Timmer, Corina Bakker, Marijke Stark, Yvonne Kortekaas, Gé Koot, 

Marieke Rutgers. 

Programmacommissie: Ankie de Klerk, Hans Daalder, Albert Schagen,Shirley van der Meulen, 

Marloes van der Vis

Maaltijdcommissie:  Esther Hin, Alberta Kikkert, Tiny Betsema, Esther Terpstra, Alinda van der Vis

Terreinen & Veiligheid:  Ruud Abma, Jan Koops, Witse van Sijp, Jaap Verhoeve, Marco Vlaming, 

Hans Daalder

Stratencommissie:  Willem Witte, Marijke Stark, Annelies Schoo, Arie Kooger

Historisch spelcommissie:  Marjan Brouwer, Sabine Bremer, Jaapkees Drijver, Ineke Witte, Wou-

ter van Strien, Robert Witte, Daan van Loenhout, Arjan Trap, Ina Schrama

Marktcommissie: Ankie de Klerk, Alfons Hurkmans, Ewald Witte, Piet Douma, Onno van der Windt

Borgencommissie: Jannie van der Vis-Lap, Jan van der Vis, Johan Eldering, Janneke Boon-Dijksen.  

Horeca: Frans Visman, Hans Daalder.  

Tentoonstellingscommissie:  Hans Daalder, Frans Visman, Gé Koot, Kerry Rammers, Henk Schraag.

Redactie: 

Cees Timmer, Corina Bakker, Marijke 

Stark, Yvonne Kortekaas, Gé Koot, 

Marieke Rutgers. 

Vormgeving en druk:

Mediabureau Langeveld & de Rooy

Foto’s:

Cees Timmer, Corina Bakker, Annelies Schoo, 

Kees Vlaming, Nel Rentenaar, Willem van 

den Berg en Marijke Stark.

Cartoons: 

Aris Bremer, Fred van Helden

Colofon

Weet u ze 

allemaal nog?
Weet u ze allemaal nog? Of smelten 

alle herinneringen samen onder één 

gezamenlijke noemer - het feest van 

Oosterend Present? 

Test uw geheugen!

 1959

Wat gebeurde er eigenlijk in dit 

jaar? Klein begonnen, met enkele 

bestuursleden uit de toenmalige 

feestcommissie en een handjevol 

actieve middenstanders. De toen 

kleine tent was voor de helft inge-

deeld voor de tentoonstelling en de 

andere helft was om te feesten.  

1963 

Thema: 150 jaar Koninkrijk. His-

torisch Spel  “De tocht naar de 

Schans”, over de verdrijving van de 

Franse bezetters uit de Schans bij 

Oudeschild. 

 

1968 

Historisch Spel  “Landing der Noor-

mannen”, bij de molen van Oost. 

Groots feestprogramma bij de Kaap, 

met o.a. een vlootshow, stuntvliegen 

en paradroppings. In de muziektuin 

een zomeravondparade met beken-

de radio- en tv-artiesten.  

1973 

Historisch Spel “De opstand van het 

Kaas- en Broodvolk”, bij de Kaap. 

Groots feestprogramma bij de Kaap 

met o.a. vlootshow, maritieme de-

monstraties en polsstokverspringen.

In de muziektuin een “tv-topster-

renparade”. 

 

1978 

Historisch Spel  “Hoe een dorp niet 

stil kon staan”, over het bestaan van 

het dorp Oosterend in een histori-

sche vogelvlucht. Grote vlootshow 

op de Rede van Texel. Kinderpro-

gramma met Pipo de Clown en 

Mammaloe. Show van de Nieuw-

Zeelandse dansgroep “De Aotearoa 

Maori”. 

1983 

Historisch spel  “Krelis de Leuge-

naar”, over de historische fi guur Kre-

lis, die iedereen en alles in de maling 

nam. Groots water- en luchtgebeu-

ren bij de Kaap. Optreden van BZN, 

Bassie en Adriaan en de jubileum-

show ‘Excelsior 75 jaar’. 

1988 

Historisch spel  “Een vreemde eend in de bijt”, 

over een schooljuffrouw uit Amsterdam, die 

moeilijk opgenomen wordt in de Strender 

gemeenschap. Totdat ene Pieter zich om haar 

bekommert. Optredens van Lee Towers, Don-

na Lynton en clown Gray. Water- en luchtge-

beuren bij de Kaap. 

1993

Historisch spel  “De slag bij het Galgenland-

je”, een verhaal over moederliefde, vriend-

schap en vrijheid. Straattheater. Optredens 

van Corry Vink, clown Gray en Harry Slinger. 

Elastiekspringen.

1998

Historisch spel “Rampspoed over De Douk”, 

over het leven van een walvisvaarder. Straat-

theater. Showprogramma met o.a. Imca Ma-

rina en stemkunstenaar Niek Boes. Interac-

tief kinderprogramma Hilaria.

2003 

Historisch spel “Van Ginnagagap tot Ragna-

rok”, een sage uit het jaar 700.

Maisdoolhof. Grote kramenmarkt. Demon-

stratie op de “ramp”. 
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Elko Vermeulen Bouw BV
Slotskolk 6
Oosterend Texel
tel. 0222-318 555  fax: 0222-318 544
info@vermeulenbouw.nl

Voor boerenstolp of hippe tent...
Vermeulen Bouw uit Oosterend

Het is tijd voor Rabobank Noord-Holland Noord.

Rabobank: 
Altijd betrokken en dichtbij.

TH
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2008

Sail Training
International

Den Helder
2008
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US

20 - 23 augustus 2008 

Rabobank 
  Noord-Holland Noord 

  Sponsor van 
  Tall Ship Races 

Den Helder 

Samen bereik je 
meer dan alleen. 
Voor de 11e  keer maakt Oosterend zich op voor het 5-jaarlijkse dorpsfeest 

“Oosterend Present”. Een feest geheel door vrijwilligers georganiseerd. 

Een initiatief dat de Rabobank graag steunt.

Wij wensen iedereen een geweldig “Oosterend Present” toe.

Centrum voor Fysiotherapie Texel
Al 15 jaar specialisten in bewegen

Fysiotherapie . . . . en nog zoveel meer!
Manuele therapie-Revalidatie-Psychologie-Sportfysiotherapie-Oncotherapie-Arbeidsreïntegratie-FysioSport-Runningtherapie-Diëtetiek-Schwinn Indoor Cycling

Schoorwal 59
1791 HM   Den Burg -Texel 

dependances fysiotherapie in: 
de Cocksdorp en Oosterend

telefoon:0222314968
e-mail:info@FiTTexel.nlw w w. F i T Te x e l . n l


