Feestkrant
24 t/m 27 JULI 2013

Historisch Spel WO 24 & DO 25 juli 2013

Creative direction & ontwerp: Edwin Boering bNO • Fotografie Stefan Krofft © 2013 • Druk: Mediabureau Langeveld & de Rooy

aanvang 19.00 uur

regie: Aya During • auteur: jacques wirtz • Verteller: Ina Schrama
hoofdrolspelers: Albert Schagen • Willem Jan Kraanen • René Mahieu • Johan Eldering • Pieter-Jan Kampstra • Jan Kuiper • Gerard Bakker
Menno Timmer • Edgar Klippel • Cor Trap • Anna Trap • Marijn de Wolf • Cor Bremer • José Ellen • Rob Legierse • Jan Bloem • Louise Schagen
Cees Timmer • Anita Staak • Simon de Smidt • Cees Aris Trap • Niels Fennema • Alma Legierse • Gerard Timmerman • Anouk Eldering • Mathijs Vlaming
Kaarten voor het Historisch Spel zijn woensdag 24 juli vanaf 17.00 uur verkrijgbaar bij de kassa op het terrein.
De prijs van de kaarten is €10,00 inclusief toegang tot de feestavond in de tent. Op donderdag 25 juli
is de kassa open vanaf 12.00 uur (direct na de opening van Oosterend Present).

meer informatie over de festiviteiten en voorbereidingen: www.oosterendpresent.nl

programma Oosterend present 2013

WO 24-07 Reunie • historisch spel | DO 25-07 Maaltijd • historisch spel • Texelse muziekavond
vr 26-07 Kinderprogramma • Zitmaaier-Race • Straattheater • Frisfeest • DJ avond
za 27-07 Pannatoernooi • Oude Motor- en Trekkerclub • Op Sien Tessels • Markt • Muziek in de tent: Sesam
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Slotskolk 8 • 1794 BG Oosterend • Tel. (0222) 318 229

www.bremerschilders.nl
Napoleon in betere tijden ;)

Artistieke route Oosterend Present
in én buiten het centrum
Start

1. Doopsgezinde Kerk, Peperstraat 26
Expositie Alle dagen open via de Oranjestraat
Mimi Eelman met artistieke taarten (Het
Wilde Keukentje), Rebecca Geskus met
Texels vilt, Daan van Loenhout met schilderijen en tekeningen
2. Klarina Combe – Kunstschuur Udjat,  Achtertune 28
Open do 10-12.00 / vr 10-19.00 / za 1015.00 uur via de Wierstraat
3. Creatief Centrum De Aanloop, Koetebuurt
3
Open alle dagen van 13-17.00 uur via Koetebuurt, Kerkstraat, Blazerstraat
Diverse workshops & expositie van Pieternel Geurtz (foto’s en schilderijen) en Tonnie Bruining (fotografie en kunstkaarten)

4. Atelier Purmer, Oesterstraat 25 (diverse
kunst)
Alle dagen open van 10 – 17.00 uur via Kerkplein of
(terug) via Blazerstraat
5. Hervormde Kerk, Kerkstraat
Alle dagen open
Expositie “Door het oog van de naald” van
Breicafé Oosterend

Buitengebied Present
Artistieke route Oosterend

6. Els Drijver, Hoed zoekt hoofd (hoeden),
Oosterenderweg 36, T 0222 318 487 of
0644 572 205 op afspraak.
7. Ellen de Vries (keramiek) – Atelier Oriens,
Oost 90
Alle dagen open van 13.30 -17.00 uur

25-26-27 juli 2013

in én buiten het centrum

Oosterend Feestlied
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CATERING

Deze editie van Oosterend Present wordt
voorzien van eten, drinken en accomodatie
door het Texelse bedrijf:

Texelse Courant
www.texelsecourant.nl

www.depelikaan.nl/nl/catering
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Een dorp vol verhalen

COLUMN
Zo kwam ik
hier terecht

Welkom op Oosterend Present 2013.
We hebben een prachtig programma
samengesteld en we hopen dat alle
‘Strenders’ en bezoekers zich uitstekend zullen vermaken. Allereerst is
er op woensdag natuurlijk de eerste
opvoering van het Historisch Spel,
waarover in deze krant meer. Na afloop
is de reünie met oud-Oosterenders in
de feesttent op het bekende en vertrouwde terrein even buiten het dorp.
Een dorp vol verhalen is het thema van Oosterend Present 2013. Het is heel ruim te interpreteren, er zijn allerlei ideeën geopperd
over hoe dit in te vullen en we zijn benieuwd
hoe het er allemaal uit gaat zien tijdens het
straattheater.
Het straattheater vindt deze keer plaats in
de tent. Op die manier kan iedereen alle
stukken zien en is er voldoende ruimte voor
het publiek. Alle straten (die dat willen)
kunnen zich daar presenteren en laten zien
wat ze kunnen. De vrijdagmiddag in de tent
wordt dus ‘the place to be’!

Historisch spel

Oosterend Present is natuurlijk een verhaal
op zichzelf. Elke vijf jaar komen de bewoners
van het dorp bijeen om plannen te maken
voor het feest met als vast onderdeel het Historisch Spel, dat zich dit keer afspreelt in de
Franse Tijd onder het regiem van Napoleon.  

Het feestterrein enkele weken geleden, nog gedompeld in de kenmerkende rust van Oosterend.
Het verhaal voor het spel werd geschreven
door Jacques Wirtz en geregiseerd door de
Oosterendse Aya During. De afgelopen weken hebben rond de tweehonderd bewoners
repetities gedaan voor het spel. Ook hebben
zij in hun vrije tijd dagenlang gewerkt aan
decor, kleding en andere rekwisieten.
Andere ‘Strenders’ hebben meegeholpen bij
het organiseren van de andere activiteiten,

zoals de meerkamp, het panna-toernooi, de
dorpsmaaltijd of de zitmaaierrace. De festiviteiten bieden ‘s avonds ook een uitgebreid
muziekprogramma in de tent en tal van andere activiteiten.

sterke band

Die onderlinge samenwerking zorgt voor
een sterke band tussen bewoners in de gemeenschap van het dorp.

Door het oog
van de naald

In de nacht van 23 op 24 november in 1938
sloeg de TX 49 in een orkaan in de lengteas over de kop. De bemanning heeft het
overleefd en het schip is door de TX 11 naar
binnen gesleept.
Een wonderbaarlijk verhaal, dat is uitgebeeld als een stripverhaal in zeven taferelen
van één bij één meter met de titel ‘Door het
oog van de naald’.

breicafé

donderdag 25 juli

Eten met elkaar aan
één grote tafel
Eén van de hoogtepunten van Ooster-end
Present is de dorpsmaaltijd. De sfeer van
lekker eten en gezelligheid van Oosterenders onder elkaar maakt het tot een mooi
begin van het feest.
Het begint allemaal met het verzamelen
van de vis, die ook deze   keer weer gratis gesneden en schoongemaakt - beschikbaar
is gesteld door de kotters met Oosterender
“roots”: TX1, TX3, TX5, TX14, TX29, TX36, TX38,
TX43 en TX68. De vis wordt in emmers ingevroren in de vriesruimte van de Sligro.
We hebben ook nog andere zaken besteld
om de maaltijd compleet te maken o.a.
stokbroden bij Rob en Meta Maas, en limonade, jam en hagelslag bij Arno Koot
van de Spar.
Alfons en Krista Hurkmans hebben de
wijn geleverd. Bestek, boter, servetten en
tafelpapier komt bij Sligro vandaan. De
Texelse bierbrouwerij heeft dit jaar het
bier gesponsord voor bij de maaltijd.
Er kunnen 500 Oosterenders meedoen
met de maaltijd. Daarvoor zijn houten
bordjes gemaakt. Deze zijn gesponsord
door Bouwbedrijf Van Heerwaarden.
Joost van Heerwaarden heeft samen met
vrijwilligers de planken verzaagd en geschaafd em ruim 500 bordjes vervaardigd.
Theo Kikkert heeft samen met Joost Overmaat met het nostalgische en oerdegelijke

brandstempel - ooit gemaakt door Sijvert
Rentenaar - de plankjes voorzien van een
herkenbaar 2013 merk.
Donderdag 25 juli is de dag van de maaltijd. Het begint al vroeg voor de visbakkers, die ruim 2.000 visjes moeten bakken. De Bolder brengt de marktkramen
en banken en de tientallen vrijwilligers van
de bediening voorzien de tafels van papier
en versieren ze met bloemen en klimop.
De straathoeken van de Peperstraat (bij
Kerkplein, steegje Gouwe Boltje, Robbepad, Verlorenkost en Bijenkorfweg) worden afgezet zodat alles klaargemaakt kan
worden.
Om 12.30 uur mogen de deelnemers aan
de maaltijd met hun bordje en in de kleding van het historisch spel een plekje
zoeken.
Om 13:00 uur begint de maaltijd, naar
goede traditie met een moment van stilte
voor gebed en dan gaat het los. Onder
het genot van muziek en liedjes van Jan
Bakker en Joke Kok wordt er in gepaste
kledij van de franse tijd gegeten, gedronken, gezongen en gezellig bijgepraat.
Dirk Trap en Albert Schagen van de
maaltijdcommissie: ‘We hopen hopen
dat het een gezellige gebeurtenis wordt
en we bedanken alle bedrijven en vrijwilligers die de maaltijd elke keer weer tot
een succes weten te maken.’

De breisters van het Oosterender breicafé
hebben als het ware door het oog van de
naald gekeken bij het maken van dit bijzondere kunstwerk. Afgelopen september werd
met het werk begonnen. Een aantal dames
had meegewerkt aan ‘Tessels Land’,  het grote project van Erna van Sambeek voor Kaap
Skil. Het leek ze leuk om met een groep verder te breien. Zo begon het op woensdagmiddag aan de grote tafel bij Arjan Trap in
de Kroonprins. Extra leuk is, dat er ook regelmatig mensen uit het dorp of van buiten
even aanschoven om mee te breien. De tafel
was altijd groot genoeg.
Al een tijdje was er een wens om samen
weer iets groots te gaan breien. Een goede gelegenheid daarvoor diende zich aan:
Oosterend Present! Met spanning werd
op het thema gewacht en dat werd: ‘Een
dorp vol verhalen’. Dit maakte het ons
niet makkelijk. Hoe brei je een verhaal?

veel plezier

Het bestuur van Oosterend Present hoopt
van harte dat u zult genieten van deze editie van Oosterend Present. Wij hopen en
verwachten ook dat het hele feest rustig en
zonder incidenten verloopt.

Bestuur Stichting Oosternd Present

ZONDAG 21 juli

En welk verhaal brei je dan? Een middag
brainstormen van Erna van Sambeek en Ina
Schrama leverde een idee en een verhaal op.

expositie

Elk tafereel in de expositie vertelt een deel
van het verhaal, dat werd omgezet in schetsen en werktekeningen. Zo konden we in
januari beginnen met breien, en uithalen
en weer breien,.... tot het goed was. Het verhaal van de TX49 leverde ook verhalen op
van familieleden van de opvarenden met
een deel van die verhalen en muziek presenteren we ons werk. Wij nodigen u van harte
uit om het resultaat te komen bekijken op:
Zondag 21 juli
19.30 UUR
in de Maartenskerk in Oosterend
De doeken zijn de hele week van Oosterend
Present te bezichtigen tijdens de openingstijden van de kerk.
Het breicafé
Griet, Lies, Jet, Nel, Janneke, Nel, Ria, Riet,
Marjoke, Arjan, Coby, Ina

Het begon allemaal op een mooie zaterdagmiddag in de zomer van 2012, toen
ik nog rustig op de bank kon zitten en tv
kijken of een krantje lezen zonder laptop
op schoot of telefoon binnen handbereik. Die dag werd er namelijk op de bel
gedrukt, en iedereen weet dat als er op
de bel gedrukt wordt dat er collecte is,
dus ik onwetend naar de deur om deze te
openen om weer een collectant tevreden
naar huis te sturen.
Ik was verrast dat Ko Vinke voor de deur
stond en me kwam vragen of ik plaats
wilde nemen in het bestuur van Oosterend Present. Ko heeft vast een keer
gezien dat ik als vrijwilliger iets goed
deed en mij opgeschreven in zijn boekje
met de titel “deze vrijwilliger zegt nooit
nee”. Meteen ja heb ik niet gezegd, maar
was er als echte Oosterender snel uit.
Natuurlijk wil ik dat, wat een eer om
gevraagd te worden om iets voort te zetten voor het hele dorp, waarvan mijn opa
één van de oprichters is geweest. Bij de
eerste vergadering werd al duidelijk dat
we allemaal in het diepe waren gesprongen als “bestuur” en totaal geen idee
hadden waar we aan begonnen. Diezelfde
vergadering hebben we besproken wat
de Oosterenders zouden willen tijdens
Oosterend Present 2013. Het moest een
feest worden vóór en dóór Oosterenders,
kleiner, knusser en toch even gezellig.
De rollen werden verdeeld. Samen met
Marise Barhorst heb ik ingestemd om het
programma te vullen met alle bijkomende zaken van dien. We zijn een goed
team dat dit samen kan. Zelf heb ik me
ook opgeofferd om de maaltijd op mij
te nemen. Na die vergadering ben ik mij
even gaan verdiepen in het bestuur van
Oosterend Present. Bij de feestcommissie
heb ik wel eens wat georganiseerd, maar
dit was wel een niveau hoger. Toen heb ik
eerst eens op een rijtje gezet wat er ongeveer moest gebeuren. Vanuit daar ben ik
begonnen. Achtereenvolgens heb ik met
flink wat vrijwilligers plannen gemaakt
voor de maaltijd, het muziekprogramma,
de meerkamp en andere programmaonderdelen in elkaar gezet.
Ik hoop dat jullie net zo gaan genieten als
ik dat van plan ben. Ik geef voor alles Ko
de schuld, want die heeft me gevraagd
in het bestuur plaats te nemen. Als Ko in
de buurt is, denk dan om zijn beruchte
boekje! Om in het bestuur van Oosterend
Present te zitten is een eer, het is veel
werk maar er komen heel veel positieve
reacties op me af. We doen met het hele
bestuur ons best om het een mooi en
gezellig feest te maken voor het dorp. We
weten dat we niet iedereen het naar het
zin kunnen maken, maar doen ons best
om dit wel te doen. Voor vragen ben ik
altijd in de buurt.
Dirk Trap

Vlaggen en stickers

Mareike Bremer ontwierp het nieuwe Oosterend logo, dat we in een vlag en op stickers hebben verwerkt. We hopen dat die
straks aan elke vlaggenstok in het dorp zal
hangen. Er zijn nog enkele Oosterend vlaggen verkrijgbaar Het is leuk als de komende
jaren deze vlag steeds in het dorp of in de
rest van de wereld zichtbaar is. De vlag € 30
en is verkrijgbaar tijdens Oosterend Present.  
Van de opbrengst gaat 25% rechtstreeks in
de kas van Oosterend Present, dus door het
kopen van een vlag financiert u direct het
feest. Nog een extra reden om de vlag te
bestellen! U kunt de vlag ook bestellen door
een mailtje te sturen naar info@oosterendpresent.nl
De stickers van Oosterend Present (11x16 cm)
zijn tijdens de festiviteiten bij de kassa op
het feestterrein te koop voor € 1, - per stuk.

Parkeren tijdens
Oosterend Present

PROGRAMMA OOSTEREND PRESENT 2013
Het programm in een handig lijst met alle tijden en locaties.

WOENSDAG 24 JULI
19.00-21.00 Feestterrein Eerste opvoering Historisch Spel 2013
21.00-02.00 Feesttent
Reünie voor Oosterenders en oud Oosterenders

We hopen dat dit niet nodig is ;)

• Terrein IIsbaan. bewoners Ankerstraat
• Terrein Muzieknis (afhankelijk van het
weer) bewoners Oranjestraat en deel peperstraat
• Slotskolk, bewoners Kotterstraat en Slotskolk

Tijdens vorige edities van oosterend Present waren er vrijwilligers of studenten die
op de toegangswegen auto’s controleerden
en wel of geen toegang tot het dorp mochten geven.
Om de kosten te besparen is er deze keer
voor gekozen uitsluitend hekken te plaatsen
en de verantwoordelijkheid voor het passeren van de afsluitingen over te laten aan de
inwoners zelf. Er komt op alle hekken een
bord waarop staat dat het gehele dorp is afgesloten voor autoverkeer met uitzondering
van bewoners onder strikte voorwaarden
zoals hieronder vermeld.

De afsluitingen komen te staan op de driesprong nabij garage Westend, bij de Nesweg, op de hoek Nieuweschild/Oostkaap en
op de hoek Zevenhuizen/Oosterweg.
Bezoekers van het dorp worden vanuit elke
richting verwezen naar de parkeervoorziening nabij het feestterrein aan de Koningsweg.

Bewoners mogen het dorp in om te parkeren op de volgende plaatsen:

Als we de strikte voorwaarden allemaal serieus nemen laat het dorp zich feestelijk én
autoluw van zijn beste kant zien.

• Parkeerterrein Botterstraat en Strendertuus te gebruiken door inwoners van het  
(zuid)westelijke deel van het dorp.
• Op eigen erf, bewoners van Mulderstraat
en Cor Bremerstraat
• Parkeerterrein Mulderstraat en achter de
Bijenkorf, bewoners van Mulderstraat, Peperstraat, Verlorenkost, en Robbenpad
• Parkeerplaatsen Brandweerkazerne +
mogelijke extra plaatsen, bewoners Oesterstraat, Kerkstraat begin Koetebuurt en
deel Achtertune.
• Terrein Fa.Duinker bewoners Achtertune
na overleg met Duinker

Bij voorbaat dank aan alle inwoners van
Oosterend ….

BUSSEN

Connexxion bussen rijden tijdens Oosterend Present 2013 om het dorp heen; er
komen tijdelijke haltes bij de kruising Koningsweg/Genteweg, bij de ingang van het
feestterrein halverwege de Koningsweg en
bij de kruising Koningsweg/Oosterweg.
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VRIJDAG 26 JULI
09.30-12.30 Feestterrein
12.30-13.30 Feestterrein
14.00-17.00
Feesttent
17.00-18.00
Feestterrein
20.00-21.30 Feesttent
21.00-02.00 Feesttent

Kinderprogramma
Zitmaaier-Race
Straattheater
Zitmaaier-Race
Frisfeest
Muziek, DJ avond

ZATERDAG 27 JULI
10.00-16.00 Feestterrein
10.00-16.00 Dorp
11.30-13.00
Feestterrein
13.00-16.00 Feestterrein
14.30-16.30 Feesttent
19.30-20.30 Feesttent
19.30-00.00 Feesttent

OMT Texel Oude motor & trekkerclub
Markt
Pannatoernooi
Meerkamp
Op sien tessels
Officiële afsluiting
Muziek, SESAM

Alcohol en jongeren
Hoewel Oosterend Present een gezellig dorpsfeest is waarbij de organisatie
verwacht dat iedereen gemoedelijk met
elkaar omgaat en een beetje op elkaar
past, besteden we toch aandacht aan een
ernstig stukje over alcoholgebruik en het
houden van een feest voor mensen van alle
leeftijden.

Wetgeving rond alcohol gebruik

• Het Wetboek van Strafrecht stelt openbare dronkenschap en het verstoren van de
openbare orde in staat van dronkenschap
strafbaar (artikel 453 en 426).
• In datzelfde Wetboek staat een bepaling
die het verbiedt alcohol te schenken aan
iemand die zichtbaar dronken is.
• De Wegenverkeerswet bepaalt dat bestuurders niet meer dan 0,5 promille alcohol in het bloed mogen hebben. Voor
beginnende bestuurders ligt deze grens
lager, op 0,2 promille.

Artikel 20
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• Het is verboden alcohol houdende drank
te verstrekken aan een persoon van wie
niet is vastgesteld dat deze de leeftijd
Ingang Feestterrein
van 16 jaar heeft bereikt. Onder verstrekken als bedoeld in de eerste volzin wordt
eveneens begrepen het verstrekken van
alcoholhoudende drank aan een persoon
van wie is vastgesteld dat deze de leeftijd
van 16 jaar heeft bereikt, welke drank echter kennelijk bestemd is voor een persoon
van wie niet is vastgesteld dat deze de
leeftijd van 16 jaar heeft bereikt.
• Het is verboden sterke drank te verstrekken aan een persoon van wie niet
is vastgesteld dat deze de leeftijd van 18
jaar heeft bereikt. Onder verstrekken als
bedoeld in de eerste volzin wordt eveneens begrepen het verstrekken van sterke
drank aan een persoon van wie is vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar heeft
bereikt, welke drank echter kennelijk beZE
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Lawaaioptocht
Officiële opening
Maaltijd in de Peperstraat
Tweede opvoering Historisch Spel 2013
Muziek, Texelse muziekavond

Het is verboden in een horecalokaliteit of op
een terras alcohol houdende drank te verstrekken voor gebruik elders dan ter plaatse.
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DONDERDAG 25 JULI
10.00-11.00
Dorp
11.30-12.30
Feesttent
13.00-16.00 Dorp
19.00-21.00 Feestterrein
21.00-02.00 Feesttent
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stemd is voor een persoon van wie niet is
vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar
heeft bereikt.
• Het is verboden in een slijtlokaliteit de
aanwezigheid toe te laten van een persoon van wie niet is vastgesteld dat deze
de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt, anders
dan onder toezicht van een persoon van
21 jaar of ouder.
• Het is verboden in een slijtlokaliteit of horecalokaliteit of op een terras de aanwezigheid toe te laten van een persoon die
in kennelijke staat van dronkenschap of
kennelijk onder invloed van andere psychotrope stoffen verkeert.

Artikel 45

• Het is degene die de leeftijd van 16 jaar
nog niet heeft bereikt, verboden op voor
het publiek toegankelijke plaatsen alcoholhoudende drank aanwezig te hebben
of voor consumptie gereed te hebben,
met uitzondering van plaatsen waar bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank voor gebruik elders dan
ter plaatse wordt verstrekt
• Overtreding van het eerste lid wordt gestraft met een geldboete van de eerste
categorie.
• De in dit artikel strafbaar gestelde feiten
zijn overtredingen.

Hoogte boetes

Voor elk strafbaar feit kunt u een geldboete
krijgen. Strafbare feiten zijn ingedeeld in zes
categorieën. De categorie bepaald de maximale hoogte van de boete:

Tabel: Maximale geldboetes
Categorie

Geldboete

2e categorie

€ 3.900

3e categorie

€ 7.800

4e categorie

€ 19.500

5e categorie

€ 78.000

6e categorie

€ 780.000

1e categorie

€ 390
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Een van de onderdelen van Oosterend Present is dit jaar ‘Echt Op Sien Tessels’. Ina
Schrama kwam met het idee en tijdens de
presentatie van de plannen op 8 februari
in de Bijenkorf werd er al een voorproefje
van gegeven. Het Tessels dialect verdwijnt
en de historische vereniging wil dit graag
behouden. De dialectgroep komt met een
twaalftal vertellers naar de tent voor een
programma dat bestaat uit Tessels, Tessels
en nog eens Tessels. Het programma heet
‘Te gost bee de Gortbuukers’.
Nadot in 2011 ’n begin maakt is met ‘Echt op
sien Tessels’, is ’t foor deuze groep, die bestaat uut (oud)Tesselaars die ’t Tessels diejelekt nag hóóg sitte hèèwwe, nou de dorde
uutfoêring. De eerste wos op 11 oktober 2011
in de gróóte zaal fon de Lindeboom en wos
geliek uutferkocht. De zaal sot trappende
vol en optredes fiele goed in de smaak bee
’t publiek. Jammer wos ‘t, dotte wee nagol
wot mèènse teleurstelle moste die d’r niet
meer inkonde, maar wel graag d’r bee weest
wille hodde. Wee krege don ok frage fon,
‘Kenne jullie ’t niet naggeres doên?’ ’t Wos
ok sonde om ’t bee iên keer te late. De groep
wow zellef ok wel.
Ok os fereneging en diejelektgroep wille
wee graag dotte d’r zóveul mogelijk mèènse
fon geniete kenne. Deer hèèwwe wee over
praat, en d’r is toe beslote om ‘r mee deur te
gaan. Late wee maar perbeere om olle butedurrepe on te doên, don make wee ’t foor
iederiên makkelijk om ‘r na toe te gaan. En ’t
is goed uutpakt. In oktober 2012 benne wee
on de Hoore weest. Dot wos de twiêde keer.
Fon te foore hodde wee wot Hoorenders
fraagd, fon wie wee dochte, die kenne dot
wel, om  ok met òòns mee te doên. Dut om
de beweuners fon wijk H d’r ok wot beter
bee te betrekke. Eige mèènse trekt toch
meer bliekt oltóós maar weer. Dot bleek
goed te werreke, de zaal sot best aardig
vol, en wee hèèwwe weer héél wot mèènse
bliêd make kenne. Iederiên gong net os bee
de eerste keer weer héél tevreeje na huus.
Nou is Strend on de beurt dus. Wee wowwe
dut jaar evegoed ol na Strend gaan. Ina en
Nico   kwamme toe op ’t idee om ’t same
fòòlle te late met Strend Present. Ina het toe
’n vissie uutgooid en in feberewarie hoorde
wee dot ’t deurgaan kon. Deer benne wee
héél gróós op. Ok nou, benne d’r mèènse uut
wijk O fraagd om mee te doên, dot maakt
’t denke wee nag leuker. Zeker omdot ‘r bee
zo’n féést veul Strenders, maar ok oud beweuners uut wijk O fon de vostewòòl komme. Die wille dot vost en zeker ok welderes
meemake. D’r salle ok wel mèènse weze die
’t olderes fon hoore sèègge hèèwwe, maar
die kenne ’t nou zellef ok fon dichtbee hoore
en siên. Iederiên, fon weer ok, is fon horte
welkom. Dut mag je niet misse.
Wie doêne d’r mee? Hier komme se, d’r benne nag ’n paar fraagtekes bee. Betty Boks,
Aart vd Brink, Coby Dros, Jaap en Nico Dros,
Marieke Eelman, Harry de Graaf, Gelein Jansen,   Ko v Splunter, Gerrit Terwindt, Grietje
en Kees-Aris Trap. Iederiên mag ommenabee
tien menute op de planke staan om op te
trede. D’r is fon olles wot, ferhale, gedichte,
sketsies en liedjes, dus veul variasie.
Kom ollegaar, nou ollegaar (d’r kenne d’r
vijfhonderd in) na de féésttent op saterdagmiddag 27 juli. Wee beginne om hollef
drie. Zorreg, dot je d’r op tiêd bee bent! De
uutfoêring zellef duurt zo’n twie uur, en ’n
pause fon ’n hollef uur, om ’s effies goed bee
te prate netuurlijk. Olvost héél veul plezier
toewèènsd!
Werkgroep ‘Echt op sien Tessels’
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Samenvatting van
het historisch spel

Elke vijf jaar wordt een nieuwe Historisch
Spel geschreven en opgevoerd door de
bewoners van Oosterend op een weide net
buiten het dorp. In de voorbereiding van
het spel vinden bewoners elkaar in het
bouwen van decorstukken, het ontwerpen
en maken van kleding voor de spelers en
het organiseren van andere activiteiten.
Het spel vertelt een verhaal gebaseerd op
historisch feiten en kent een aantal opvallende hoofdpersonen. In het spel van 2013
spelen circa 200 Oosterenders (‘Strenders’)
een rol.

1813

We nemen u mee naar het Oosterend van
precies 200 jaar geleden, namelijk naar
1813. Holland is bezet door de troepen
van Napoleon. Waar de Fransen in 1795
nog met gejuich werden binnengehaald,
zucht de bevolking nu onder het Franse
juk. De belastingen waarmee Napoleon
zijn oorlogen betaalt, worden steeds hoger en het land verarmt. Op Texel heerst
schrijnende armoe, niet alleen door de
belastingen maar ook door de oorlog met
Engeland. De Engelse vloot blokkeert de
kust en onze handel over zee ligt daardoor
stil. Er komt dus geen schip meer op de vroeger zo winstgevende rede van Texel. Oosterend is vanouds een vissersdorp, maar vissen
op de Noordzee is nu hachelijk en de Waddenzee levert weinig op. Heel wat vissers
uit Oosterend zijn daarom gaan smokkelen.
Koffie, thee, tabak en specerijen vormen de
voornaamste smokkelwaar. Engeland heeft
namelijk Oost-Indië en West-Indië bezet,
waardoor die producten hier nauwelijks verkrijgbaar zijn en dus goed geld opleveren.
Engeland levert ze wel aan Denemarken en
Noord-Duitsland, en daar halen de Strender smokkelaars dan ook hun contrabande.
Echter, de controle op smokkelen is steeds

WOENSDAG 24 juli

strenger geworden, waardoor ook deze bron
van inkomsten begint op te drogen.

dienstplicht

Door de invoering van de dienstplicht vertrekken veel jongemannen naar de overkant, wat ten koste gaat van de bedrijvigheid op het eiland. En of dit alles nog niet
genoeg is, wordt ook de inkwartiering van
soldaten en douaniers niet vergoed. Geen
wonder dat de onvrede groeit; het broeit in
Oosterend en het volk mort.

Smokkelaar

In het spel volgen we de wederwaardigheden van een smokkelaar uit Oosterend, die
uit handen probeert te blijven van de Franse
douaniers op het eiland. We maken verder
kennis met de semafoor, een uitvinding
waarmee berichten over grote afstanden
bijzonder snel   overgebracht kunnen worden. Ook de liefhebber van romantiek komt
aan zijn trekken: we zien de ontluikende
liefde van een smokkelaarsdochter voor een
Franse soldaat.

morrende bevolking

Dit alles speelt tegen de achtergrond van
een Oosterend met een morrende bevolking, die ook nog eens te maken krijgt met
huiszoekingen en arrestaties. Totdat de
Strenders het niet meer pikken en in opstand komen. Gewapenderhand veroveren
ze de Schans op de Fransen om daarmee een
eind te maken aan de Franse heerschappij
over Texel.

DECOR

Onder leiding van aannemer/kunstenaar
JaapKees Drijver en kunstenaar Daan van
Loenhout hebben een 30 tal Oosterenders
gewerkt aan het decor voor het Historisch
Spel. In de boerenschuur van Ewald Witte
werd door hen 10 donderdagavonden ge-

Ondertussen bij de Schans © foto Stefan Krofft
Inzet rechts: een schaalmodel van het decor.

zaagd, gemeten, geschilderd, gestempeld
en teksten op gevels geschreven. Als je de
decors van 5 jaar geleden en die van dit jaar
achter elkaar plaatst  heb je 500 meter decor staan. Het duurt dan ook 4 dagen om
het decor op te bouwen op het speelveld.

Historisch Spel

‘Opstand in
Oosterend’

Trefwoordenlijst Explication des mots exotiques
Contrabande

Letterlijk: tegen (contra) de regels (bande).
Smokkelwaar, goederen waarvan de aanvoer verboden is. Om aartsvijand Engeland
economisch te treffen verbood Napoleon
in 1806 alle handel met Engeland. Als reactie verboden de Engelsen alle handel van
Frankrijk met de rest van de wereld. Dit had
grootschalige smokkel-handel tot gevolg,
zeker zolang de Hollandse koning Lodewijk,
Napoleons broer, dit oogluikend toeliet.
Napoleons onvrede daarmee was de reden
waarom hij Lodewijk in 1810 afzette en de
controle op smokkelen verscherpte.

Decimale stelsel

De Fransen voerden hier het decimale of
metrieke stelsel in van maten en gewichten,
gebaseerd op de eenheid 10. Voordien werd
er gewerkt met 12-tallige of 20-tallige stel-

DONDERDAG 25 juli

sels. De meter verving de voet (was 12 duim),
de kilogram verving het pond (was 12 ons),
de liter verving de pint etc. Tot aan de Franse
tijd had elke stad zijn eigen systeem van
maten en gewichten en dat bemoeilijkte in
hoge mate de handel en uitwisseling tussen
steden en landen.

Préfect

Holland was in 1813 verdeeld in 6 departementen geleid door een préfect. Elk departement was onderverdeeld in arrondissementen met aan het hoofd een sous-préfect. Een
arrondissement bestond uit kantons (de
latere gemeenten) die geleid werden door
een maire (burgemeester). Een vrederechter
in elke kanton sprak recht in civiele zaken
en functioneerde soms als politiechef. Texel
had een maire en een vrederechter en viel
onder de sous-préfect in Alkmaar. De vrederechter viel als politiechef weer onder de
commandant in Den Helder.

Remplaçant

In 1811 voerde Frankrijk hier de militaire
dienstplicht in (conscriptie genaamd). Dat

Ontwerp voor de kleding van de burgerbevolking

200 Oosterendse acteurs en vele backstage dorpelingen verzorgen u onvergetelijke momenten in het openluchttheater
net buiten Oosterend, het dorp met de
meeste authentieke verhalen van Texel.
Vanaf de tribune ziet u hoe zich tegen een
levensgroot ruimtelijk decor op een toneel
van één hectare groot een verhaal afspeelt
in de tijd dat Napoleon erg zijn best deed
het laatste stukje Nederland onder de
duim te houden.

leidde tot grote opschudding, vooral ook
omdat de rijken zich konden uitkopen. De
aanwijzing van de dienstplicht geschiedde
weliswaar door loting, maar wie was aangewezen (de loteling) kon in zijn plaats een
remplaçant laten dienen als hij het geld had
om die te betalen. Naarmate Napoleons militaire successen afnamen, steeg de prijs van
een remplaçant van een gemiddeld jaarloon
tot een klein fortuin.

WAAR: veld aan de Koningsweg

Aanvang: 19.00 uur, bezoekers wordt
vriendelijk gevraagd ruim op tijd aanwezig te zijn

Semafoor

Toegang Feestterrein

De semafoor, een Franse uitvinding, bestond uit een reeks masten op zo’n 10 km
afstand van elkaar, elk met beweegbare armen en een ra waaraan bollen hingen. Met
verschillende standen van de bollen en armen werden codes doorgeseind naar de volgende semafoor. Daar las iemand met een
kijker de code af om vervolgens zijn eigen
mast op diezelfde stand in te stellen voor de
volgende semafoor etc. Een bericht uit Den
Haag bereikte zo in 6 minuten Den Helder,
ongekend snel voor die tijd.

Parkeren voor het Historisch Spel kunt op
het weiland langs de Koningweg. Er staan
borden die dat aangeven. Een bord aan de
Koningsweg geeft aan waar taxi’s met gehandicapten hun passagiers (in het bezit
van een vooraf gekochte toegangskaart)
dicht bij de tribune kunnen afzetten.
Er is een andere ingang aan de Koningsweg die naar het   feest-Parkeerterrein
leidt. Voetgangers kunnen aan het einde
Kotterstraat het feestterrein op.
De semafoor

KAARTEN: voorverkoop en kassa

Een kaart voor het Historisch Spel en de
aansluitende feestavond kost € 10 voor
een volwassene en € 5 voor kinderen t/m
16 jaar. Voorverkoop van kaarten kan t/m
23 juli bij de ambachtelijke slagerij Rob en
Meta Maas Peperstraat 5 Oosterend en bij
VVV-Texel in Den Burg.
Op het feestterrein is de kassa geopend
op woensdag 24 juli vanaf 17.00 uur en
op donderdag 25 juli vanaf 12.00 uur. Op
vertoon van de in de voorverkoop gekoscht kaarten of op vertoon van het passepartout (met foto!) krijgt u bij de kassa op
het feestterrein een polsbandje, dat de gehele dag toegang geeft tot het spel en de
feesttent. Voor wie geen kaart in de voorverkoop heeft gekocht krijgt na betaling
aan de kassa op het feestterrein direct een
polsbandje.

programma

24 t/m 27 juli 2013

WO 24 historisch spel • Reunie
DO 25 Maaltijd • historisch spel
Texelse muziekavond met dj mike

jug bros • @last & friends

vr 26 Kinderprogramma • Zitmaaier
-Race • Straattheater • Frisfeest
DJ avond met Dj Javi • Dj Nick Ran
Dj Marco van Sambeek • Dj Marco Grooff
za 27 Pannatoernooi • MEERKAMP

Oude Motor-en Trekkerclub

Op Sien Tessels Markt
•

beste showband 2012

Sesam
www.oosterendpresent.nl

7

Het dak van de tent

Openingstijden tent
Zoals afgesproken op de dorpsvergadering
van 8 februari 2013 is tijdens Oosterend Present de tent op het feestterrein op onderstaande tijden geopend.
Woensdag
17.00 – 02.00
Donderdag
11.30 – 02.00
Vrijdag
11.00 – 02.00
Zaterdag
11.00 – 00.00

In de tent verkrijgbaar

Hieronder vindt u de complete lijst van
drankjes en etenswaar die in de feesttent
verkrijgbaar zijn. We hebben geprobeerd
van alles voor iedereen aan te bieden voor
een acceptabele prijs. Eten, drinken, snacks:
je hoeft het terrein eigenlijk niet meer af!
Daarom een waarschuwing: na sluitingstijd
van de tent is het echt de bedoeling dat iedereen naar huis gaat om te slapen of dáár
door te feesten, dat mag je natuurkijk zelf
weten.

Munten

U kunt in de tent uw eten en consumpties alleen betalen met muntjes. Deze zijn
op het feestterrein verkrijgbaar en kosten  
€ 1,10 per stuk. Voor 20 munten betaalt u
€ 20,-.

Om het feest compleet te maken
hebben we net als andere jaren een
mooi programma samengesteld
voor de feesttent, die overigens besteird woordt door Rob Vos van het
texelse bedrijf ‘Pelikaan Catering’.
Op alle avonden is er muziek in de tent en
overdag zijn er allerlei activiteiten in en buiten de tent georfaniseerd.

MUZIEKPROGRAMMA

Op woensdag zorgt onze eigen Strender-DJ
Mike Jagger tijdens de reünie voor gezellige
sfeervolle muziek. Ook donderdag is hij aanwezig om tussen de Texelse bands door alles
aan elkaar te draaien.

Texelse muziekavond

Donderdagavond staat in het teken van de
muzikaliteit van Texel met onder meer optredens van @Last & Friends en Jug Bros.
De vrijdagavond wordt opgeluisterd door
4 Texelse Dj’s: DJ Javi (van Colette) uit Oosterend, Dj Marco van Sambeek, Dj Nick Ran
(die de wijsneus pas heeft overgenomen) en
DJ Marco Groof maken er een feest van in
de tent.

Beste coverband van Nederland

Zaterdag komt Sesam spelen, in 2012 uitgeroepen tot de beste coverband van Nederland. Ze zijn al een keer geweest bij Oosterend Present en vonden het een eer om
weer een keer te komen. TapeTexel zorgt
voor al het noodzakelijk technische materieel om er een muzikaal feest van te maken.
Hopelijk gaat het dak van de tent er in werklijkheid niet af.

ZITMAAIERRACE, STRAATTHEATER
& FRISFEEST

Op de vrijdag is er voor en na het straattheater een geweldige zitmaaierrace waarvoor
de deelnemers al wekenlang bezig zijn met
de voorbereidingen. Na het grote zitmaaier
spektakel en het straattheater kan de jongere jeugd ook nog even uit hun dak bij DJ Mike
Jagger die een klein frisfeest aan elkaar dj-t.

TREKKERS, MOTOREN & MARKT

Op zaterdag is de oude trekker en motoren
vereniging weer van de partij op het feestterrein. Zij komen met groot en klein materieel en er is van alles te zien en te horen!
In het dorp is er dan de grote markt die zich
uitstrekt tot aan het feestterrein.

Meerkamp

Consumpties

Iedereen is enthousiast en fanatiek bezig met de voorbereiding op
de meerkamp. Wij hoorden dat de
Oranjestraat dit jaar zeker van plan
is om hun titel te verdedigen. Wij
zijn benieuwd!

Koffie / thee
1 munt
Frisdranken
2 munten
Bier
2 munten
Texels speciaal bier
3 munten
Wijnen
2 munten
(zoete witte, droge witte, rosé en rode)
Prosecco
3 munten

Broodjescorner / haringkar
Broodje ham
Broodje kaas
Broodje gezond
Broodje Haring
Haring met uitjes en zuur

Franse tapas hoek

Fruitsalade
Verse salade
“Oosterend present”
Frans Kaasplateau
“Tapas” in lokale en Franse stijl

Snackwagens

Patat
Frikandel
Kroket
Portie bitterballen
Broodje kroket
Broodje hamburger
Broodje warme beenham

IJskar

IJs met 2 bollen

Maaltijden

ZATERdag 27 juli

2 munten
2 munten
3 munten
3 munten
2 munten

Een week voordat Oosterend Present begint
hebben de contactpersonen van de straten
meer informatie gekregen over de onderdelen die tijdens de meerkamp plaatsvinden.
Er is een beginspel, een zeskamp en een
eindspel (‘Van De Schans’). Hieronder nog
eens de regels voor de zeepkist en de joker.  

3 munten

Wat moeten de teams meenemen?

3 munten
4 munten
4 munten

2 munten
1 munt
1 munt
2 munten
2 munten
3 munten
3 munten

2 munten

Nasi, (inclusief saté, satésaus
en kroepoek)
3 munten
Runderstoofpot + mini baguette 4 munten

Pannatoernooi
Voor de jeugd vanaf 8 jaar is op
zaterdag 27 juli vanaf 11.30 een
panna-toernooi georganiseerd op
het feestterrein van Oosterend Present. Het toernooi wordt mogelijk
gemaakt door Assurantie kantoor
Bremer, dat ook zorgt voor een
springkussen voor de kleintjes.

De teams bestaan uit minimaal 2 en maximaal 4 spelers. Je kunt je als team opgeven,
maar ook individueel. Natuurlijk is er een
leuke prijs voor de winnaars! We hopen op
een leuk toernooi!

Wat is een panna?

Een Panna kan zowel voorwaarts, achterwaarts als zijwaarts gemaakt worden.
• Je scoort een Panna als je de bal door de
benen van je tegenstander speelt.
• Als dat lukt heb je meteen gewonnen!
• Je kunt een Panna voorwaarts scoren. Je tegenstander heeft de benen dan gespreid.
• Je kunt ook een zijwaartse Panna scoren.
Het ene been van je tegenstander staat
vóór het andere been.
• Een Panna telt niet als je tegenstander
één been van de grond heeft. Ook niet
als hij of zij springt. Beide benen van de
tegenstander mogen niet meer dan 5 cm.
van de grond staan.
• Een Panna telt pas als je daarna ook in
balbezit blijft. In balbezit blijven betekent
dat de bal weer aangeraakt moet worden
voordat deze de tegenstander, de boarding of het doel aanraakt.
• Het is toegestaan om de benen van de tegenstander te raken tijdens het poorten.

ZATERDAG 27 juli

Pannaveldje Oosterend…..
eindelijk gelukt

Al weer enkele jaren geleden nam Annelies
Schoo het initiatief om een pannaveldje in
Oosterend gerealiseerd te krijgen. Tijdens
de eerstvolgende kerstmarkt nadien werd
er door de Oosterender jeugd ruim € 2000,verdiend en dat geld werd netjes in bewaring gegeven bij de Dorpscommissie.
Na het fiasco van het “dorpsontwikkelingsplan Oosterend” trad er na de gemeenteraadsverkiezingen een nieuw college van
B&W aan. Tijdens de eerste kennismaking
tussen Dorpscommissie en Wethouder
Huisman maakten we met haar afspraken
vooruit te kijken en opperde zij een minder
ambitieus plannetje om de boel in Oosterend weer vlot te trekken. En dat werd het
begin van het thans gerealiseerde pannaveld. Even was er een korte onderbreking in
het realiseren van het veldje omdat de omwonenden verkeerde associaties hadden bij
het pannaveld.
Net voor het feestgedruis rond Oosterend
Present losbarst opent wethouder Hennie
Huisman de het pannaveld aan de Bijenkorfweg. Zij zal bij die gelegenheid de openingsdaad  of -trap verrichten.
Samen met Sportservice Texel organiseert
de Dorpscommissie op woensdagmiddag
24 juli om 15:00 uur een klein toernooi, dat
tevens als een generale repetitie kan dienen
voor het Panna-toernooi van zaterdag 27
juli op het feestterrein, zodat de verliezers
op woensdag zich al op zaterdag kunnen
revancheren.  

• Een joker in de teamkleur (zie verderop)
op een stok van minimaal 2.20 m lang.
• Een zeepkist voor het onderdeel ‘Van De
Schans’.
Elk team kan een joker inzetten bij het onderdeel waarvan zij verwachten hoog te
scoren. Met de joker kan een team dubbele
punten verdienen.
De zeepkist moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
• Wielspoorbreedte max. 75 cm
• Minstens 3 wielen
• Geen aandrijving (ook geen trappers)
• Bestuurbaar
• Met rem
• Er moeten minstens 2 personen in kunnen
• Integraalhelm verplicht
• Meedoen op eigen risico
• Er is een originaliteitsprijs

ZATERDAG 27 juli
Wat moeten de teams aan?

Flink wat straten doen er mee aan de meerkamp. Fijn dat iedereen zo enthousiast is!
Hieronder een overzicht van de straatkleuren. Het is de bedoeling dat iedere straat
duidelijk herkenbaar is aan die kleur. De
straten zijn als volgt ingedeeld:
Kerkstraat
Mulderstraat
Ankerstraat
Oost
Peperstraat
Vliestraat
Kotterstraat/Slotskolk
Oranjestraat
Achtertune
‘t Noorden
Verlorenkost
Cor Bremerstraat
Oesterstraat
Schoolstraat

Rood
Wit
Zwart
Lichtblauw
Donkerblauw
Licht groen
Geel
Oranje
Paars
Bruin
Roze
Grijs
Donkergroen
Gestreept

Teams

Om verwarring te voorkomen wordt de
leeftijdsgrens van 14 jaar strikt toegepast.
Dit geldt voor alle deelnemers aan de meerkamp van Oosterend Present. Zoals u weet
bestaat een team uit minstens 8 en maximaal 14 personen. Teams hoeven niet van
tevoren door te geven uit wat de samenstelling van hun team is. Wel moet elk team een
teamcaptain / contactpersoon aanwijzen.
De meerkamp duurt van 13:00 uur tot ongeveer 17:00 uur.
Wij wensen iedereen veel succes en plezier!

OOSTEREND PRESENT 2013 KWAM MEDE TOT STAND DOOR
HONDERDEN BEWONERS, MEDEWERKERS, VRIJWILLIGERS en DEZE BEDRIJVEN.

www.speciaalbier.com

www.teso.nl

www.stayokay.com/texel

GARAGE ,,WESTEND’’

TEXEL

Oosterenderweg 52,
1794 GB Oosterend
0222- 318 396

Oostkaap 7, 1794 GH Oosterend
0621 921 150

0222 - 318 229

www.tatenhovetexel.nl

LANDBOUW- LOON- EN MECHANISATIEBEDRIJF

Fa. F. Duinker Nieuweschild
LANCASTERDIJK 3

1794 GV

OOSTEREND - TEXEL

KEES HIN BANDEN
Abbewaal 4a, 1791 WZ Den Burg - Texel
Telefoon 0222 310707

Fa. Duinker elektrotechniek

Maricoweg 21, 1791 MD Den Burg, 0222 - 313 858

Schilderweg 261a, 1792 CJ Oudeschild, 0222 - 313 348

Veehandelbedrijf Douma
Ankerstraat 3, 1794 BH Oosterend, 0222 - 318 257

Mulderstraat 37, 1794 AA Oosterend
0222 - 318 691

0681 955 618
www.woningoptexel.nl

0222 - 318 884

Garage Rentenaar

Van Sambeek Truckservice
Schilderweg 252, 1792 CK Oudeschild, 0222 - 315 353

Schorrenweg 11, 1794 HD Oosterend, 0222 - 318 626

Auto Service Centrum

Garage Grisnigt

Schoenmaker Autoschade

Glasgarage Graaf

Fietsenmaker Arie Kooger

Zijm en Blonk

De Bevoorrading

Bernhardlaan 200, 1791 XJ Den Burg, 0222 - 318 000

Maricoweg 3, 1791 MD Den Burg, 0222 - 315 588

Garage Nagy

Ruigendijk 2, 1796 MP De Koog, 0222 - 317 567

De Garage

Peperstraat 44, 1794 AL Oosterend

Bernhardlaan 170, 1791 XJ Den Burg, 0222 - 312 200

Slingerweg 41, 1791 AW Den Burg, 0222 - 312 250

Bernhardlaan 2a, 1791 XE Den Burg, 0222 - 314 576

ATTexel

Wezenland 6, 1791 AZ Den Burg, 0222 - 313 111

Vliestraat 10, 1794 AV Oosterend, 0222 - 318 934

Haven 20-b, 1792 AE Oudeschild

