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Jacques Wirtz, geboren in 1945 in 
Leiden, schreef net als vijf jaar gele-
den het script voor het historisch spel. 
Taal vormt de rode draad in zijn leven, 
zowel tijdens zijn werkzame periode 
als in zijn vrije tijd. Toen hij Engels 
studeerde, werd Jacques gegrepen 
door toneel en dan met name door de 
teksten van Shakespeare. “Als je een 
toneeltekst leest, lijkt dat misschien 
saai. Maar als je je probeert te ver-
beelden hoe zo’n scene eruit kan zien, 
wordt het heel interessant.” Zijn lief-
de voor taal, interesse in geschiedenis 
én zijn verbeeldingskracht kwamen 
Jacques goed van pas bij het schrijven 
van het historisch spel 2018.

Jacques was jarenlang projectleider bij 
de LOI. Hij ontwikkelde eerst alleen 
taalcursussen, maar het aanbod werd 
flink uitgebreid met o.a. een opleiding 
theologie die hij in samenwerking met 
de Universiteit Kampen ontwikkelde. 
Toen hij in 2005 met vervroegd pen-
sioen kon, besloten hij en zijn vrouw 
Judy Weggelaar zich op Texel te vesti-
gen. Het paar had al meerdere huizen 
bekeken, ook elders in het land, maar 
vielen beiden als een blok voor hun hui-
dige woning aan de Stuifweg net buiten 
Oosterend. “Na de bezichtiging hebben 
we op de terugweg in de auto onderhan-
deld over de prijs. Toen we arriveerden 
in Leiden hadden we het al gekocht.” 
Sindsdien genieten Jacques en Judy met 
volle teugen van hun kleine paradijsje, 
midden in de natuur met schapen, gei-
ten, kippen en huisdieren.

Hier werkte hij maandenlang aan het 
script van het historisch spel, getiteld 
Spaans voor Beginners – Hoe de Oos-
terenders den IJzeren Hertog op de 
knieën krijgen. “Vijf jaar geleden speel-
de het stuk zich af in de Franse tijd in 
een perio de van dagen. Nu wilde ik een 
perio de van 35 jaar met veel gebeurte-
nissen overbruggen: de Beeldenstorm, 
de Watergeuzen, de Spanjaarden... Het 
was veel werk, maar ik vind het erg leuk 
om te doen.”Naast internet, de biblio-
theek en zijn eigen boeken, vormde ‘’t 
Lant van Texsel’, een geschiedschrijving 
van 528 pagina’s, zijn grootste informa-
tiebron. Hoewel Jacques altijd veel heeft 
geschreven, was een script voor het his-
torisch spel vijf jaar geleden nieuw voor 
hem. “Ik zat in de spelcommissie, er 

moest nog een onderwerp gekozen wor-
den en een script worden geschreven. 
Toen heb ik mijn vinger opgestoken en 
gezegd dat ik dit wel wilde proberen.” 
Het resultaat mocht er toen zijn. De reac-
ties waren tot zijn opluchting lovend.
Dit jaar is de schrijver niet bij de uitvoe-
ring van het spel betrokken. “De vorige 
keer was ik wel aanwezig bij de oefen-
avonden, maar ik had daar nauwelijks 
een rol. Ik help nu wel mee bij de bouw 
van de decors, maar de regie ligt vol-
ledig in handen van Aya Düring.” Het 
weinige wat hij er tot nu toe van heeft 
gezien is veelbelovend, maar het uitein-
delijke resultaat is ook voor de schrijver 
spannend. “Judy en ik hebben samen zes 
kinderen, waarvan de meeste komen kij-
ken. Ik voel een gezonde spanning.”

Schrijver historisch spel: 
‘ik voel een gezonde spanning’

Jacques Wirtz in de schandpaal tijdens een fotoshoot

Ooit is dit feest begonnen als een mo-
gelijkheid voor de Oosterender onder-
nemers om zich te presenteren, het is 
uitgegroeid tot een evenement van for-
maat. Een aantal vaste onderdelen ko-
men elke vijf jaar weer terug. Daar kunt 
u verderop ook van alles over lezen.

Het meest spectaculaire onderdeel wordt 
ook deze keer weer het historisch spel. 
Een openluchttheater opgevoerd door 
230 spelers. Geschreven, geregisseerd 
en gespeeld door Oosterenders. Zij heb-
ben ook zelf de kostuums ontworpen en 
gemaakt, evenals de decors. Met wat 
geluk krijgen we dreigende luchten als 
het spannend wordt. Het blijft wel altijd 
droog gelukkig. Kortom een megapro-
ductie. Mis het niet! “Spaans voor be-
ginners” wordt slechts twee keer opge-
voerd, op woensdag 25 en donderdag 26 
juli. Een geweldige voorstelling afgeslo-
ten met een mooi feest in de tent.
We hebben deze keer een heel uitgebreid 
kinderprogramma, waar voor de ouders 
ook veel te genieten valt. En voor de wat 

grotere ‘kinderen’ is er vrijdag een spec-
taculaire zitmaaierrace.
Muzikaal vertier is er vanaf woensdag 
25 juli tot en met zaterdag 28 juli in de 
grote feesttent op het feestterrein aan de 
Oosterweg. In die tent is het elke keer 
weer een feest van herkenning. De ge-
emigreerde Texelaars en zeker de Oos-
terenders komen hier voor terug als ze 
de kans hebben.

Feesten hebben ze dan ook wel ver-
diend met z’n allen. Een jaar van tevo-
ren starten de voorbereidingen. Sommi-
ge mensen broeden er al langer op. Een 
heel dorp doet zijn best er wat moois 
van te maken. Voor Oosterend Present 
kun je iedereen hulp vragen, van het 
hele eiland. Het is de gelegenheid om 
te integreren voor de nieuwkomers op 
het eiland. Als je je in de voorbereidin-
gen stort krijg je contact met bijna alle 
bewoners van Oosterend.

Oosterenders, Texelaars en toeristen,
Dit jaar is weer het jaar van Oosterend Present, een vijf-jaarlijks feest. Geor-
ganiseerd door Oosterenders, niet alleen voor Oosterenders maar zeker ook 
voor Texelaars en toeristen.

COMPlETE 
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Zo’n feest vraagt niet alleen veel vrij-
willigers om alles te organiseren en uit 
te voeren, maar ook sponsors om het 
betaalbaar te maken. Zo kunnen zoveel 
mogelijk mensen mee kunnen doen voor 
een redelijke prijs. De logo’s in deze 
krant staan voor alle bedrijven die ons 
met geld, materialen of diensten hebben 
gesteund. Het zijn er heel veel en wij 
zijn ze daar ook heel dankbaar voor. 
Alle inspanningen zijn voor niets als 
je geen plaats hebt om je plannen uit 
te voeren. Al meerdere edities kunnen 
wij terecht op het land van Kees Bas, 

die geen logo heeft, maar wel ons vaste 
grond onder de voeten geeft. Dank daar-
voor!

Het enige wat we nog nodig hebben zijn 
jullie, de bezoekers! We gaan er samen 
met jullie een prachtig feest van maken, 
waar we de komende vijf jaar op kunnen 
teren!

Namens het bestuur van Oosterend Pre-
sent,

Marian Merkelbach. 
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Spaans voor beginners

Fred, Caroline, zoon Kevin en dochter 
Rosan hopen allemaal het feest eind 
juli weer mee te mogen maken. Mee-
spelen in het historisch spel was voor 
Fred altijd één van de hoogtepunten. 
Het gezin kwam in 2001 in Oosterend 
en maakte in 2003 voor het eerst kennis 
met Oosterend Present. Het spel stond 
destijds in het teken van een sage uit 
het jaar 700: ‘Van Ginnagagap tot Rag-
narok’. “Ik speelde toen een soldaat in 
het historisch spel. We moesten vechten 
met zwaarden en schilden, maar toen 

ik met mijn zwaard tegen een schild 
sloeg, brak het af en stond ik alleen 
nog met een heft in mijn handen. Toen 
heb ik me maar snel laten doden”, blikt 
Fred lachend terug. Vijf jaar later was 
hij eveneens van de partij en speelde 
de dominee een foute agent tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. “Voor ons gezin 
was dit feest in 2003 een mooie manier 
om er een beetje tussen te komen in het 
dorp. Op ’t Groentje hadden we een 
heel gezellig kroegje gemaakt waar ie-
dereen samenkwam en ook tijdens alle 

voorbereidende werkzaamheden 
leerden we de mensen kennen uit 
onze straat.”
Naast deelname aan het spel was 
Fred actief voor de Feestkrant en 
tekende hij met veel plezier de 
cartoons van Biem & Siem. Mooie 
herinneringen heeft hij ook aan het 
straattheater, waar heel wat uurtjes 
voorbereiding in gingen zitten. “Ik 
herinner me dat we een stuk speel-

den over schaatsen en zodra er iemand 
in een wak viel, gooiden we een em-
mer water naar het publiek”, lacht Fred. 
Waardevol is voor hem de kerkdienst 
op zondagochtend als afsluiting van de 
feestelijkheden. “Ik weet nog dat wij 
mensen hadden gevraagd om in kledij 
naar de dienst te komen. Er kwam toen 
ook een koortje uit de Blazerstraat en 
Kerkstraat zingen, heel mooi was dat.” 
Om als gast alle feestelijkheden bij te 
wonen, voelt voor Fred wat tegenstrij-
dig. “Het is heel leuk, maar ook een 
beetje vreemd, omdat we hier zo lang 
gewoond hebben. Maar ik vind het nog 
steeds fantastisch om te zien wat een 
samenwerking en eensgezindheid er in 
het dorp heerst en dat er elke keer weer 
zoveel creativiteit naar boven komt. 
Daar ben ik trots op.”

 ‘Fantastisch hoeveel creativiteit 
er altijd weer naar boven komt’
Zelf was hij een aantal keer actief betrokken bij de organisatie van Oosterend 
Present. Dit jaar laat Fred van Helden het driedaags festijn heerlijk over zich 
heen komen. Hij en zijn vrouw Caroline der Nederlanden waren ruim tien jaar 
werkzaam als dominee van de Protestantse Waddengemeente Texel. Sinds 2011 
woont het paar in Delft, maar tijdens Oosterend Present zijn de oud-dorpsge-
noten weer even terug. “Ik vind het leuk om iedereen weer te ontmoeten. Voor-
al in de straten vind ik het altijd erg gezellig, vaak nog leuker dan in de tent.”

Voor dit feest kom ik terug!

Wat gaat u zien?
Ons historisch spel 2018 omvat de eerste 
35 jaar van de 80-jarige oorlog; enerzijds 
omdat die de spannendste jaren van de 
oorlog waren, anderzijds omdat het an-
ders wel een erg lange zit voor u zou 
worden.

We zien in het spel de belangrijkste ge-
beurtenissen van deze jaren langskomen. 
Zo is er de geloofsstrijd, met reforma-
torische Strenders tegenover katholieke 
Burgers. We zijn in dat kader getuige van 
een hagenpreek en van de beeldenstorm 
en zien we de Spanjolen arriveren met 
in hun gezelschap enkele leden van de 
Spaanse Inquisitie. Hun komst leidt tot 
de arrestatie, de foltering en de veroorde-
ling van de prediker van Oosterend. Er 
breekt vervolgens een algemene staking 
uit tegen de 10de penning, een belasting 
op alle verkopen. Door de staking zijn er 

geen verkopen, waardoor er geen 10de 
penning geïnd kan worden. Zonder die 
belasting geen soldij voor de Spaanse 
soldaten. Die besluiten dan zelf voor hun 
inkomen te zorgen en slaan aan het plun-
deren.
Een jaar of vier later in het spel landen 
de Watergeuzen op Texel. Ze verdrijven 
weliswaar de Spanjaarden, maar gaan 
zich ook te buiten aan plundering en 
brandstichting.
Oosterend heeft een uitvinder die in de 
voetsporen van Leonardo da Vinci treedt. 
Een paar jaar na de Watergeuzen demon-
streert hij een fantastische uitvinding aan 
den volke. En wat de medische weten-
schap betreft: de barbier van Den Burg 
is tevens chirurgijn en dus verantwoor-
delijk voor de medische zorg. Hij knipt 
net zo gemakkelijk je haar als dat hij je 
kwalen verhelpt door aderlating, je rotte 
kiezen trekt of zelfs ledematen afzet als 

die aangetast zijn door koudvuur.
Weer een paar jaar later in het spel wordt 
Texel opnieuw ingenomen door de Span-
jolen, onder bevel van een vertegenwoor-
diger van Parma. Er komt een moment 
dat de Strenders zowel als de Burgers de 
aanwezigheid van de Spanjaarden zo zat 

Ruim een jaar geleden is er een start gemaakt met het bedenken van het ver-
haal voor het historisch Spel 2018. In welke tijd laten we het spelen, wat is er in 
Oosterend (op Texel) gebeurd in deze tijd en hoe kunnen we het stukje vader-
landse geschiedenis daarmee verweven. Decor, kleding, rekwisieten en muziek 
werden gemaakt en bij elkaar gezocht en uiteindelijk staan er op 25 en 26 juli 
tweehonderddertig Oosterender spelers op het veld. Er is geen moeite gespaard 
om dit openluchttheater weer tot een waar spektakel te maken.

zijn dat ze gezamenlijk een plan beden-
ken om ze in zee te drijven. Hoe ze dat 
uitvoeren, ziet u in het spel.
En natuurlijk is er ook een liefdespaar. 
Hij een reformatorische Strender, zij een 
katholieke huishoudster uit Den Burg. 
We zien hoe zij zich in deze woelige tij-
den staande proberen te houden.
U ziet het: spektakel, spanning en sensa-
tie! 

Het historisch spel is te zien op woens-
dag 25 en donderdag 26 juli op het feest-
terrein van Oosterend Present. Het begint 
om 19.00 uur. Zorg dat u op tijd bent, we 
verwachten grote drukte! De kaarten zijn 
verkrijgbaar in de voorverkoop via de 
website van de VVV Texel (zoekterm 
‘historisch spel’), bij Slagerij Maas (Pe-
perstraat 5, Oosterend) en aan de kassa 
op het veld. € 12,50 voor volwassenen en 
€ 7,50 voor kinderen. 

Hoe Oosterend den ijzeren Hertog op 
de knieën krijgt

woensdag 25 en donderdag 26 juli - 19.00 uur
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Veel herinneringen heeft Adrie niet aan 
de edities van Oosterend Present uit 
zijn jeugdjaren. Zijn ouders Enne en 
Corry Medema runden eerst jarenlang 
de Spar in het dorp. “Later namen ze 
twee kampwinkels over op verschil-

lende vakantieparken. Eentje op bun-
galowpark de Parel en een andere wat 
destijds de Turkse Tent heette. Nog la-
ter namen ze de kampwinkel op Loods-
mansduin over”, vertelt Adrie. “Tijdens 
de schoolvakanties werkte ik ook altijd 
hard mee in de winkels. Daardoor kreeg 
ik overdag weinig mee van Oosterend 
Present. ’s Avonds was ik er natuurlijk 
wel bij. Ik herinner mij vooral een grote 
tent in de Oranjestraat waar iedereen 
steeds samenkwam.” Adrie was lid van 
SVO en van de drumband en had altijd 
veel plezier in het trommelen. Tijdens 
de vorige Oosterend Present was hij er 
ook bij en bezorgde zijn vrouw hem een 
leuke verrassing. “Ik was toen jarig en 
mocht weer meelopen door het dorp 
met de drumband, dat had Janny gere-
geld. Hartstikke leuk vond ik dat.”
Adrie bezocht de School met de Bijbel 
en heeft daar goede herinneringen aan, 
net als aan zijn jeugdjaren in het dorp. 
Hij vertelt over de tijd dat er nog vier 
kruidenierswinkels, twee groenteboe-
ren en twee slagers in het dorp waren. 
Ook begrafenissen maakten altijd in-
druk op de jonge Adrie. “De gordijnen 
gingen altijd dicht als er een begrafe-
nis was. Wij woonden tegenover het 
kerkhof en ik ging altijd stiekem op 
de slaapkamer van mijn ouders kijken 

om te zien wat er op dat kerkhof ge-
beurde.” Op zijn 12e ging hij één jaar 
naar de LTS in Den Burg. Hierna ging 
hij naar de LEAO in Den Helder, be-
haalde zijn diploma en verhuisde op 
zijn 17e naar Zwolle. Na enkele jaren 
in een kostgezin te hebben gewoond 
trouwde hij en kreeg twee dochters. 
“Mijn tweede vrouw heeft twee zoons, 
dat was wel eventjes wennen, maar we 
hebben het heel goed samen.” De ou-
ders van Adrie en zijn broer Douwe zijn 
inmiddels overleden. Hij heeft nog wel 
een zus in Den Burg wonen, Ina. “Zij 
is vijf jaar ouder dan ik, we zien elkaar 
nog regelmatig, maar sinds mijn ouders 
zijn overleden, kom ik wel minder vaak 
naar Texel.” Ook is hij nog altijd goed 
bevriend met Jan en nicht Jantine Brou-
wer uit de Ankerstraat. 
Adrie verheugt zich op het weerzien 
met oude vrienden, dorpsgenoten en fa-
milieleden tijdens de reünie van Ooste-
rend Present. “Heel veel mensen kennen 
mij ook door die Spar-winkel. Ik stap 
makkelijk op mensen af. Soms denk ik 
weleens dat ik graag weer op Texel zou 
willen wonen. Maar onze kinderen en 
kleinkinderen wonen allemaal in Zwol-
le en ik heb mijn werk daar, dus het zou 
gewoon niet handig zijn, maar die band 
met het eiland blijft bestaan.”

“Vijf jaar geleden liep ik weer mee met de drumband”
Adrie Medema werd in 1958 geboren in de Kerkstraat 7 in Oosterend, op de plek waar nu ’t Cafeetje gevestigd is. “Mijn 
ouders hadden daar een Spar-winkel”, aldus Adrie die al op zijn 17e het eiland verruilde voor Zwolle. Daar woont hij 
nu nog steeds, maar hij maakt nog regelmatig de oversteek. Met Oosterend Present dompelen hij en zijn vrouw Janny 
zich onder in het feestgedruis. “We logeren in een B&B midden in het dorp, zo kunnen we alles meemaken.”

Voor dit feest kom ik terug!

unieke maaltijd in de openlucht

De historische maaltijd is een heel speciaal onderdeel van Oosterend Present. 
Dit jaar is het alweer de tiende keer dat zo’n vijfhonderd inwoners van Ooste-
rend aanschuiven voor een gezamenlijke maaltijd van brood en vis. Iedereen 
is gekleed in historisch kostuum wat een bijzonder tafereel oplevert. 

Donderdag 26 juli - 13.00 uur

Al vanaf 1973 is de historische maaltijd 
een vast onderdeel van Oosterend Pre-
sent. Geheel volgens de traditie dient 
iedereen zich te kleden in de kleding die 
hoort bij het historisch Spel Dus er zijn 
vele uren doorgebracht achter de naai-
machine. De vis, die gesponsord wordt 
door de Texelse Vissersvloot, wordt 
’s morgens in alle vroegte gebakken door 
een enthousiast en vakkundig bakteam.
Lange tafels, met verse bloemen ver-
sierd, worden aan elkaar geschoven in 
de Peperstraat. Er is muziek en er wordt 
uit volle borst gezongen. De toegangs-
bewijzen bestaan uit houten plankjes 
die voor iedere editie speciaal gezaagd 

en gebrand worden. Binnen twee dagen 
waren de plankjes uitverkocht, waaruit 

Historische maaltijd 2013

blijkt dat dit voor Oosterenders een heel 
belangrijk onderdeel uitmaakt van het 
feest. Op menige vensterbank in Ooste-
rend nemen de plankjes een prominente 
plaats in.
Ook als u niet mee-eet, is de Histori-
sche maaltijd een bezoekje waard. De 
mooie kostuums, de geweldige am-
biance en de historische pandjes van 
Oosterend zijn een lust voor het oog!
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OOSTEREND

Over geloof, storm en liefde in twee eeuwen V.O.C.

Tot weederzien. Vaart Wel!  
Donderdag 26 juli - 15.30 uur

De in Oosterend geboren Lodewijk Dros 
en zijn dochter Imme, zullen samen het 
verhaal opvoeren van de in 1756 te Den 
Burg geboren Aagje Luijtsen. Zij was 
een zeemansvrouw en getrouwd met 
Hermanus Lammertszn. Kikkert. Deze 
Hermanus was wel een jaar of langer 

van huis. Aagje heeft heel wat brieven 
geschreven en verstuurd, in de hoop dat 
haar man deze in een volgende haven 
zou ontvangen en lezen. Aagje en Her-
manus kregen samen zes kinderen waar-
van er twee al jong zijn overleden.
In 1994 ontdekte maritiem historicus 

Perry Mooree in een Londens archief 
een stapel brieven die het eigendom 
waren van V.O.C. officier Hermanus 
Kikkert. Het waren aan hem gerichte 
brieven, geschreven door zijn vrouw 
Aagje. In totaal 20 stuks.
Dit verhaal en delen uit die brieven wor-
den op ontroerende wijze door Lodewijk 
en zijn dochter Imme verteld.
Zeer de moeite waard om dit tijdens het 
Oosterend Present mee te maken.
Tot Donderdag 26 juli om 15.30 in de 
Maartenskerk.

De toegang is gratis.

De barbierster

Hanneke Drijver vond op internet een 
originele, bijna honderd jaar oude bar-
bierstoel. Een prachtig bezit voor een 
barbierster. In deze stoel kunnen man-
nen met baarden heerlijk ontspannen 
achterover liggen terwijl hun baard ver-
zorgd wordt.

Hanneke heeft zich een week lang 
bekwaamd in het vak van barbier, bij een 
van de beste barbiers van Nederland. Niet 
voor niets, de ene baard is de andere niet. 
Je hebt volle en minder volle, bijna steile 
en sterk krullende baarden. Er zijn natuur-
lijk ook veel verschillende vormen!

Mannen met baarden, je komt ze overal tegen in Oosterend. Omdat het zo goed 
past in het tijdsbeeld van het historisch spel - de Tachtigjarige Oorlog - werd 
aan de acteurs gevraagd hun baard te laten staan. Hier werd massaal gevolg 
aan gegeven! Zo’n baard vergt natuurlijk onderhoud en hiervoor kan je terecht 
bij de barbier, of in dit geval, de barbierster.

foto boven: Albert Schagen gaat voor 
de charmante krulsnor.

Benieuwd naar meer 
baarden? Kijk op de 
achterpagina en doe 

mee aan de prijsvraag!

foto links: Bart Bakker laat zijn baard 
bijwerken in de oude barbierstoel.

Leuk detail: De kapper die de snack-
maaltijd ‘Kapsalon’ bedacht, werkte in 
dezelfde kapsalon waar Hanneke haar 
opleiding kreeg.

OP is ook hard werken...
Oosterend Present is niet alleen maar vier dagen feest. Al 
maanden zijn bewoners bezig met de voorbereidingen.
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Toneelstuk voor jong en oud!

Wie zien we daar? Juffrouw Lepelaar! 
Ze vertelt uit de Oosterender Fabeltjes-
krant.

De skéépe Scheer en Schoor wonen op 
de dijk. Of ze daar veilig zijn? Dat weet 
ik niet, dat gaan we zien en horen.
Bij de dijk wonen ook de muizen Jut en 
Jul, kleine drukke piepertjes. De slak 
Sloompie, die graag wil helpen, maar 
ja dat gaat niet zo snel...
Dan hebben we nog de spin mijnheer 
Kruis, hij spint en breit, hij lijkt niet zo 
aardig…

En natuurlijk de meeuw Kaza en de rot-
gans Kruk, vervelende vogels, en wat 
die allemaal uit gaan spoken?? 
We kunnen natuurlijk nog wel meer 
vertellen, maar dat doen we niet, het 
is veel leuker als iedereen komt kijken 
wat er gebeurt én hoe het afloopt!
Een gezellige (beetje spannende) fami-
lievoorstelling voor iedereen. Van jong 
tot oud.

Toneelgroep Oosterend verzorgt de 
kindervoorstelling in het programma, 
op vrijdagochtend 11 uur in de tent. 
We hebben er samen voor gekozen om 

naast al het andere wat we voor Ooste-
rend Present doen ook het kinderstuk te 
maken. Een leuke en nieuwe uitdaging!
Beppie, Lisette, Hanneke en Meta heb-
ben voor de kinderen een grappige en 
spannende Oosterender fabel geschre-
ven. De anderen hebben hard gewerkt 

aan kleding, decor en alles wat er nodig 
is. Roelie en Judith hebben de regie 
gedaan.

Toneelgroep Oosterend

Entree: € 5,- of met passepartout.

KiEK, KiEK, TWiE SKÉÉPE OP DE DiEK!
Vrijdag 27 juli - 11.00 uur

Het historisch spel is voor Johan één 
van de hoogtepunten van Oosterend 
Present. Zijn allereerste herinnering 
aan dit spektakel is echter minder ple-
zierig: “Ik was een knulletje van een 
jaar of zes. Het spel speelde zich af op 
de Schans en mijn vader werd met een 
stel anderen gevangen genomen en in 
een kooi gestopt. Voor mij was dat heel 
echt, ik vond het helemaal niet leuk”, 
vertelt hij lachend. 
Zoals gezegd is Johan een geboren en 
getogen Oosterender. Hij is de middel-
ste van vijf kinderen van Biem en Gré 
Vlaming en groeide op aan de Oranje-
straat.
Na de emigratie duurde het 16 jaar 
voordat Johan weer voet op Texelse 
bodem zette. Het stel had jonge kin-
deren en als medewerker bij een melk-
veehouderij maakte hij lange dagen. 
“Gelukkig kwamen mijn ouders wel 
iedere twee jaar een periode bij ons, 
waardoor onze kinderen echt zijn opge-
groeid met een oma en opa. Mijn vader 
gebruikte altijd veel Texelse woorden, 

die onze kinderen overnamen, vooral 
onze Sarah. Toen ik met haar een keer 
een wedstrijd van SVO bijwoonde, 
kraamde ze er ook steeds Texelse 
woorden uit. “Dit zorgde voor verwar-
ring bij andere supporters, want Johan 
hoorde iemand vragen waar dat meisje 
toch wel vandaan zou komen. “Vast uit 
Friesland, antwoordde een ander”, ver-
telt Johan schaterend.
Na eerst in loondienst te hebben 
gewerkt, zette de Texelaar later zijn 
eigen melkveehouderij op in Nieuw-
Zeeland. Maar Johan en Ciska maakten 
weer nieuwe plannen. Ze verkochten 
land en vee en Johan ging in Afrika en 
Azië op vrijwillige basis aan de slag 
voor een christelijke organisatie. Op 
het platteland leidt hij lokale landwer-
kers onder meer op tot zelfstandige 
boeren. “We leren ze op een goede 
manier te boeren met de bedoeling dat 
zij anderen weer gaan trainen en op 
den duur in hun eigen behoeften kun-
nen voorzien”, aldus Johan. De resul-
taten zijn volgens hem soms spectacu-

lair. “In sommige gebieden maakten 
de inwoners een enorme ontwikkeling 
door: van hongersnood tot in hun eigen 
behoeften kunnen voorzien en soms 
zelfs wat winst makend door verkoop 
van producten.”
In juli hoopt Johan weer de overtocht 
te maken naar Texel, dit keer vergezeld 
door zijn vrouw. “Ciska komt oorspron-
kelijk uit Den Burg. Voor haar heeft 
Oosterend Present niet dezelfde beteke-
nis als voor mij, dus ze komt niet altijd 
mee. “Het stel wacht een lange reis 
vanuit Nelson, op het Zuidereiland, tot 
Texel. “We hebben altijd wel een paar 
dagen nodig om bij te komen, want we 
hebben te maken met het grootst moge-
lijke tijdsverschil van zo’n twaalf uur.”  
Dit heeft Johan er zeker voor over, 
want naast het weerzien met familie 
hoopt hij ook weer veel oude bekenden 
te treffen. “Ik spreek zoveel mensen als 
ik tijdens Oosterend Present een rondje 
door het dorp loop, dat is voor mij puur 
genieten.”

‘Oosterend Present is voor 
mij één grote reünie’
Johan Vlaming, geboren en getogen in Oosterend, emigreerde in 1981 naar 
Nieuw-Zeeland. Hier bouwde hij samen met de Texelse Ciska Hoogenbosch, 
met wie hij vier kinderen kreeg, een nieuw bestaan op. Door de omstandig-
heden – kleine kinderen en een melkveebedrijf – moest Johan verschillende 
edities van Oosterend Present verstek laten gaan. Maar zodra de tijd en de 
portemonnee het toelieten, was hij weer present: “Het is voor mij altijd één 
grote reünie.”

Voor dit feest kom ik terug!
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Als u Oosterend Present op vrij-
dag bezoekt, kunt u aanschuiven bij 
een van de vele diverse programma 
onderdelen die het dorp u biedt. Er is 
van alles te beleven, zowel voor jong 
als oud. 

Vanaf 11.00 uur is er een leuke familie 
voorstelling met Oosterends accent in de 
tent op het feestterrein, opgevoerd door 
Toneelgroep Oosterend. Geroemd om 
hun grappige toneelstukken kunt u uit-
kijken naar een vrolijk optreden van het 
nieuw geschreven stuk ‘Kiek kiek, twie 
skéépe op de diek!’. Op pagina 6 vindt u 
meer informatie over deze voorstelling.
Na het toneelstuk zal een ballonartiest 
allerlei leuke balloncreaties tevoorschijn 

toveren. Ook kan de jeugd zich uitle-
ven op een van de uitdagende toestellen 
van de meerkamp tussen 12.30 en 14.30 
uur. Deze meerkamp is in eerste plaats 
bedoelt voor de Oosterender jeugd, maar 
na afloop mogen alle kinderen vanaf 6 
jaar een poging wagen op de Sweeper en 
de Knock-Out. 
Verder zijn er meerdere workshops te 
volgen in de feesttent, van schminken en 
armbandjes maken tot tuinontwerp en 
handwerken. Houd er wel rekening mee 
dat voor sommige workshops deelname-
kosten gevraagd kunnen worden. 
Als u op zoek bent naar iets spectacu-
lairs bent u vanaf 14.00 uur op 
het feestterrein aan het juiste 
adres. Stoere zitmaaiers worden 

Toneel en theater, jeugd meerkamp, 
zitmaaiers en grootse Dj feesten
Vrijdag 27 juli

daar vertoond tijdens een demonstra-
tierace, die wegens groot succes in 2013 
weer terugkeert naar Oosterend Present. 
En niet alleen op het feestterrein zijn de 
activiteiten. De dorpelingen zelf heb-
ben per straat ook leuke voorstellingen 
gemaakt en de straten versierd. Als u op 
vrijdagmiddag door de straten wandelt, 
kijk dan niet verbaasd op als u midden 
in het straattheater beland. 
Ter afsluiting is er vanaf 19.30 eerst een 
frisfeest voor de jeugd, georganiseerd in 
samenwerking met Young 4 Ever en DJ 
Mike Jagger. Deze vrijdag avond houden 
we echt in de DJ sferen, want vanaf 21.00 
uur is er een groots feest met DJ Marco 
van Sambeek en Sam and the Tubeman. 
Kortom, er is genoeg te beleven! 

Probeer de armen van de Sweeper te ontwijken door er overheen te springen. 

De zitmaaiers komen ook deze editie 
weer terug naar Oosterend Present.

Overal in en om Oosterend kunt u ze 
tegenkomen: redacteuren en came-
rajournalisten van BNNVARA, druk 
bezig met de opnames voor ‘Typisch 
Oosterend’.

‘Typisch’ is een documentairereeks 
waarbij de levens van gewone men-
sen in een buurt of gemeente ergens 
in Nederland worden gevolgd. Via via 
kwam de eindredacteur van het pro-
gramma terecht op de presentatie-avond 
van Oosterend Present, afgelopen febru-

ari. Ze was zo enthousiast dat BNNVA-
RA besloot om een serie over Oosterend 
te maken. Uiteindelijk zal dit resulteren 
in een serie van twaalf afleveringen van 
elk 25 minuten. De rode draad wordt 
gevormd door de voorbereidingen voor 
Oosterend Present.

Een aantal bewoners van Oosterend 
wordt van dichtbij gevolgd. Het gaat niet 
alleen om hun betrokkenheid bij Oos-
terend Present, ook het gewone leven 
komt aan bod. BNNVARA filmde onder 

andere een bruiloft, een 
kappersbezoek, ze gingen 
mee op een kotter en volgen 
mensen op hun werk. 

De serie ‘Typisch Ooste-
rend’ zal worden uitge-
zonden vanaf 24 septem-
ber 2018 en duurt drie 
weken. Iedere week zijn 
er vier afleveringen te zien 
(maandag t/m donderdag) 
om 19.25 uur op NPO2.

Typisch Oosterend
Oosterend in de schijnwerpers

Filmen van de repetitie voor het historisch spel

Kom genieten van de Strenders, die 
hun nek durven uit te steken! 

Hieronder het programma:

15.00 uur: Oost
  Locatie: feestterrein
15.30 uur: Kotterstraat/Slotskolk 
  Locatie: Slotskolk
15.45 uur: Ankerstraat    
Locatie: Groentje/Ankerstraat
16.00 uur: Achtertune 
  Locatie: Achtertune
16.15 uur: Koetebuurt/Wierstraat
  Locatie: Koetebuurt
16.30 uur: Verlorenkost
  Locatie: Verlorenkost
16.45 uur: Oesterstraat/Kerkplein
  Locatie: Oesterstraat
17.00 uur: Vliestraat   
  Locatie: Vliestraat
17.15 uur: Mulderstraat/Robbepad/
 Botterstraat/’t Hof
  Locatie: Bijenkorf
17.30 uur: Cor Bremerstraat  
  Locatie: Cor Bremerstraat
17.45 uur: Peperstraat
  Locatie: Peperhof
18.00 uur: Oranjestraat  
  Locatie: Hoek Oranjestr/Peperstr
18.15 uur: Kerkstraat/Blazerstraat 
  Locatie: Maartenskerk

Straattheater 
Vrijdag 27 juli
15.00-18.30 uur
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Programma Oosterend Present
Passe-partout
Met een passe-partout krijgt u van 25 
t/m 28 juli toegang tot alle activiteiten 
op het feestterrein en hoeft u niet in de 
rij voor de kassa te wachten. 
Passe-partouts zijn te koop aan de 
kassa op woensdag 25 juli van 11.00 - 
15.00 uur. Hiervoor dient u een goed-
gelijkende (pas)foto mee te nemen.

Kosten passe-partout:
4 t/m 17 jaar: € 15,00
volwassenen: € 30,00

Woensdag 25 juli
Historisch spel:
kinderen t/m 3 jaar: gratis
4 t/m 17 jaar:  € 7,50
volwassenen: € 12,50
Kaartjes aan de kassa
Voorverkoop bij Slagerij Maas (Pe-
perstraat 5) en online via VVV Texel 
(zoekterm historisch spel)

Feestavond: €   10,-  (gratis 
op vertoon van kaartje historisch spel)

Donderdag 26 juli
Historisch spel:
kinderen t/m 3 jaar: gratis
4 t/m 17 jaar:  €  7,50
volwassenen: € 12,50
Kaartjes aan de kassa
Voorverkoop bij Slagerij Maas (Pe-
perstraat 5) en online via VVV Texel 
(zoekterm historisch spel)

Feestavond: € 10,-   (gratis 
op vertoon van kaartje historisch spel)

Vrijdag 27 juli
Kindertoneel: € 5,-

Feestavond: € 10,-
Gratis entree t/m 17 jaar

Zaterdag 28 juli
Op sien Tessels: € 5,-

Feestavond: € 10,-

Betaalmogelijkheden
Aan de kassa kunt u contant betalen of 
pinnen. Voor het historisch spel ver-
zoeken wij bezoekers zoveel mogelijk 
met (het liefst gepast) contant geld te 
betalen, dit in verband met de verwach-
te drukte. Wanneer u een kaartje in de 
voorverkoop heeft gekocht dan kunt u 
van een aparte ingang gebruik maken. 
Voor consumpties in de feesttent wordt 
met munten betaald. Hiervoor zijn 
muntautomaten aanwezig. Deze auto-
maten accepteren pin en contant geld.

WOENSDAG 25 juli:

19.00 uur:  Historisch spel: ‘Spaans voor Beginners’: Groot open-  
 luchttheater met honderden lokale acteurs 
21.00 uur: Feestavond met DJ Harry

DONDERDAG 26 juli:

09.30 uur: Optocht met muziek naar feestterrein
10.00 uur: Officiële opening 
13.00 uur: Historische maaltijd in de Peperstraat
15.30 uur: ‘Tot weederzien. Vaart Wel’ - in de Maartenskerk
19.00 uur: Historisch spel: ‘Spaans voor Beginners’: Groot open-  
 luchttheater met honderden lokale acteurs 
21.00 uur: Feestavond met Texelse bands

VRijDAG 27 juli:

11.00 uur:  Familievoorstelling: ‘Kiek kiek, twie 
 skéépe op de diek!’
12.30 uur: Jeugdmeerkamp
13.00 uur: Workshops
14.00 uur:  Demonstratierace zitmaaiers
15.00 uur:  Straattheater 
19.30 uur:  Frisfeest/jeugddisco met DJ Mike Jagger
21.00 uur:  Feestavond met DJ Marco van Sambeek en Sam and 
 the Tubeman

ZATERDAG 28 juli:

10:00 uur: Grote markt met o.a. trekkertentoonstelling 
10.30 uur: Op sien Tessels - voorstelling in dialect
12.00 uur: (Kinder)spelletjes
14.00 uur: Island Games 
19.30 uur: Officiële afsluiting
21.00 uur: Feestavond met topcoverband ‘Switch’

ZONDAG 29 juli:

11.00 uur: Afsluitende dienst met ds. Kees de Jong

Oosterend is tijdens de festiviteiten 
geheel afgesloten voor autoverkeer. 
Bezoekers worden vanuit elke richting 
verwezen naar de parkeervoorziening 
aan de Koningsweg. 

Voor fietsen is er een fietsenstalling bij 
de ingang aan de Oosterweg.

Het terrein en het historisch 
spel zijn ook toegankelijk 

voor mindervaliden.

Komt u liever met de bus? De Texelhop-
per heeft een halte aan de Koningsweg, 
vlakbij het feestterrein. Voor de dienst-
regeling verwijzen wij u naar de website 
www.texelhopper.nl.

Net zoals de vorige editie van Oosterend 
Present dienen auto’s van bewoners uit 
het zicht te worden geplaatst. Dit kan 
op eigen erf zijn, maar er zijn ook extra 
parkeerplaatsen ingericht op de IJsbaan, 
achter het brandweerhuisje en achter 
De Bijenkorf (voormalig pannaveldje). 
Laten wij er als bewoners allemaal ons 

best voor doen, dat ons dorp zich tijdens 
Oosterend Present feestelijk en autoluw 
van zijn beste kant laat zien!

Voor Oosterenders Parkeren
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Het hele dorp is versierd, huizen zijn geschilderd en 
de plantjes staat er mooi bij. Dan is het natuurlijk ook 
leuk als er overal in en om het dorp vlaggen hangen. 
Dus heeft u een Oosterend-vlag, een driekleur of wat 
voor vlag dan ook, laat hem wapperen!

OVERDAG: 

Streetfoodmenu 
(met o.a. patat, hamburger, pulled pork, kroket, frikandel, 

broodje gezond, broodje zalm, broodje beenham).

’S AVONDS (16.30 - 20.00 UUR):

Schnitzel met gebakken champignon en uitjes 
met aardappel wedges en sla

€ 12,50 (5 munten)

Nasi* met stokjes saté, kroepoek, satésaus en atjar
€ 7,50 (3 munten)

WISSELENDE GERECHTEN:

Donderdag 26 juli 
Biefstuk met friet en sla 

€ 15,00 (6 munten)

Vrijdag 27 juli 
Spareribs met friet en sla 

€ 12,50 (5 munten)

Zaterdag 28 juli 
Halve kip met friet en sla (op =op)

€ 12,50 (5 munten)

*Nasi kan ook vegetarisch 

Catering tijdens

Oosterend Present

Heerlijk genieten op locatie
CATERING  PARTY  EVENTS
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Hoewel Kees al op jonge leeftijd het 
eiland verliet, kwam hij jarenlang alle 
vakanties naar Texel om te werken bij ’t 
Gouwe Boltje. “Zijn oom, Sieme Bre-
mer, werkte daar en Kees was in de va-
kanties altijd bij hem om wat te kunnen 
verdienen”, vertelt Gré. “Hij heeft veel 
gevent en leerde op die manier veel 
mensen kennen en ook het brood dat ze 
lekker vinden.” Het was daar waar de 
twee elkaar in hun jonge jaren ontmoet-
ten, want ook Gré werkte in de vakan-
ties bij de bakkerij. Zij werd geboren 
aan de Kotterstraat 21 (waar nu Aris 
en Lenie Bremer wonen) als jongste in 
een gezin van zes kinderen, waarvan 
er inmiddels drie zijn overleden. Broer 
Biem woont nog in Oosterend en zus 
Annie in Den Burg. 
“Ik ben naar de Christelijke school ge-
gaan en daarna naar de Mulo”, vertelt 
Gré. Hierna ging ze een jaar naar de 
Vormingsklas in Den Helder, waar ze 

algemeen vormend onder-
wijs kreeg en vervolgens 
werd opgeleid tot kraam-
verzorgster. “Ik ging aan 
het werk in Den Helder 
en omstreken, maar was 
al gauw voornamelijk op 
Texel bezig. Ik had name-
lijk een auto en aangezien 
de boot ’s nachts niet vaart 
was het wel handig dat ik 
op het eiland woonde. Ik 
heb heel wat bevallingen 

meegemaakt in die drie jaar dat ik hier 
werkte. In die tijd beviel je altijd thuis, 
alleen in het uiterste geval ging je naar 
het ziekenhuis.”
Zij en haar man trouwden in 1971 en 
verhuisden naar Doorn, waar ze nu 

‘ik heb Oosterend Present vanaf 
het begin altijd meegemaakt’
Gré van der Vis (1949) leerde haar man Kees Dogger (1950) kennen toen ze 
beiden in de vakanties werkten bij bakkerij ’t Gouwe Boltje aan de Peperstraat 
in Oosterend. Beiden zijn geboren eilanders, maar Kees, geboren op Oost, ver-
huisde al op 3-jarige leeftijd naar de overkant, terwijl Gré tot haar trouwen in 
Oosterend bleef wonen. Zij maakte alle edities van Oosterend Present mee. “In 
1959 was de eerste keer en daarna heb ik nooit een keer overgeslagen.”

Voor dit feest kom ik terug!
nog steeds wonen. Het paar kreeg een 
dochter, die ook tien jaar op Texel heeft 
gewoond, en een zoon. In haar nieuwe 
woonplaats werkte Gré eveneens en-
kele jaren als kraamverzorgster, maar 
nu geniet het stel van hun pensioen. 
Met de caravan komen ze in juli voor 
drie weken naar Texel, waar ze al op 
tijd een plekje op een camping hebben 
gereserveerd. “Zodra we de data wisten 
van Oosterend Present hebben we ge-
reserveerd. We mogen ook bij familie 
logeren hoor, maar omdat we nu een 
paar weken komen, gaan we naar de 
camping.”
Kees en Gré genieten altijd enorm van 
de sfeer in het dorp tijdens het festijn. 
“Het is leuk om er doorheen te lopen, 
alles is mooi versierd en je komt veel 
bekenden tegen. Ik hoorde van mijn 
schoonzus dat ook de huidige dorpsbe-
woners naar de reünie mogen komen, 
dat vinden wij heel leuk. Ook het his-
torisch spel maakt altijd veel indruk. 
“Kees en ik hebben een keer samen 
meegedaan, dat was in 1968. Verder 
herinner ik me goed dat iedereen altijd 
druk is om zijn huis netjes te krijgen, 
alles wordt altijd mooi geschilderd en 
versierd voor het feest.”

Zaterdag 28 juli - 10.00 tot 16.00 uur
Het is zeker de moeite waard om op zaterdag 28 juli de grote kramenmarkt te 
bezoeken. De markt begint in de Peperstraat (zie de plattegrond op pagina 9) 
en loopt via de Kotterstraat helemaal door tot op het feestterrein. De markt is 
erg gevarieerd en er is veel te zien en te doen!

Echt Texelse producten zijn goed ver-
tegenwoordigd op de markt. U kunt 
er bijvoorbeeld terecht voor heerlijke 
ambachtelijke boerenkaas en Texelse 
fruitproducten. Ook vindt u op de markt
wol, schapenvachten, glaskunst, hout-
snijwerk, lederwaren, grammofoonpla-
ten en nog veel meer. Wilt u een gokje 
wagen, koop dan loten bij het Rad van 

Avontuur. Hier zijn vele leuke prijzen 
te winnen. Ook zijn er diverse kramen 
waar u een een hapje kunt eten.

Presentaties
Er is niet alleen veel te koop, maar zeker 
ook veel te zien. De landbouwbedrijven 
van Oosterend en omgeving presenteren 
zich door middel van een fietstocht langs 
diverse boerderijen en loonbedrijven. 
Hier kunt u moderne landbouwmachi-
nes bekijken en krijgt u uitleg over de 
werking ervan. Een routebeschrijving is 
te verkrijgen op het feestterrein.
Ook de visserij presenteert zich. In een 
tent op het feestterrein wordt door mid-
del van beeldschermen uitleg gegeven 
over de moderne visserij.
Tevens is er een presentatie van Vereni-

ging voor agrarisch natuur- en land-
schapsbeheer De Lieuw. Neem eens een 
kijkje bij de interactieve tuinwal!

Schapen scheren
Een heel leuk en leerzaam onderdeel 
van de markt is het traditionele schapen 
scheren. Op professionele wijze wor-

den de schapen van hun wol ontdaan 
door Herman Barhorst en meervoudig 
Texels kampioen schapen scheren Sjirk 
Brans. Zij zullen tijdens het scheren 
uitleg geven over de beste manier om 
een schaap te scheren.
Dus tijdens Oosterend Present is de 
markt zeker een bezoekje waard!

Schapen scheren tijdens de markt

Kees en Gré tijdens Oosterend Present 1968
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De Dialectgroep van de Historische Ver-
eniging Texel, verzorgt weer een uitvoe-
ring in Oosterend van ‘Écht op sien Tes-
sels’ met als titel: ‘Óóstrend (niet) fon 
guster(re)’. 
Na de eerste succesvolle uitvoering in 
2013, nu een tweede uitvoering in Oos-
terend. Meestal gaan we vanaf het rijtje 
de dorpen af. In dit geval niet, Ooste-
rend Present is toch wat bijzonders. Ook 
voor ons. Het wordt alweer de negende 
uitvoering van de groep sinds 2011. We 
proberen in ieder dorp zoveel mogelijk 
eigen bewoners als deelnemer te krijgen. 
Dat lukt meestal.

Het bestuur van Oosterend Present wilde 
graag dat we weer kwamen en wij wil-
len dat vanzelf ook. Het kostte dan ook 
weinig moeite om deelnemers te vinden. 
Het zijn bijna allemaal Oosterenders of 
oud-Oosterenders. Er zijn er veel die 
voor de eerste keer meedoen. We hebben 
ook wat jongere mensen uitgenodigd 
die het mooi vinden om hieraan mee te 
doen. Ze hebben er allemaal ontzettend 
veel zin in en gaan er voor zorgen dat 
het een prachtige uitvoering wordt, waar 
weer veel te genieten valt!
Hun namen: Cees Boersen, Annie Dros-
van der Vis, Jaap en Nico Dros, Rinus 

Kuiper, Anna Trap, Cees Aris Trap, Cor 
Trap en Marcel Plaatsman, plus de vaste 
deelnemers Aart van den Brink en Gerrit 
Terwindt. Er kunnen misschien nog wat 
mensen bijkomen.
De presentatie is deze keer in handen 
van Irene Zegers-Broekman en Akkie 
van de Kerkhof-Kikkert.
 
Ja, wot gaat ’r ollegaar beure? Nou héél 
wot. Reke maar op mooie gedichte, 
ferhale, liedjes en sketches, ollegaar in 
’t Tesselse diejelekt, om te janke en te 
lache. ’t Mééste sal gaan over Óóstrend 
en de buurte rondom. Dot is ok wel te 
begriepe fezellef, deer komme jullie 
netuurlijk ok foor.
Iên ding, kom op tiêd, wont wee beginne 
ol vróóg, om hollef ellef, 10.30 uur. ’t 
Ken niet aars, om ’r na òòns, nag meer 
te doên is in de tent. 
Om iên uur, 13.00 uur, moete wee 
biêne make. Kenne se in de tent klarig-
heid make, foor are dinge, die deer nag 
komme gaan. Zorreg ‘r dus foor dotte 
wee op tiêd beginne kenne, kei je d’r 
na nag wel om ’n sléépie. Denk ‘r ok on 
dotte d’r maar zó’n driehonderd mèènse 
in de tent sitte kenne. Wil je sitte? Kom 
don op tiêd. Aars moet je meskiên staan.
De uutfoering sal zó’n twie uur dure 

Echt op sien Tessels
met ‘Óóstrend (niet) fon guster(re)’

Elly werd geboren in 1957 aan de We-
verstraat in Den Burg, maar groeide 
op aan de Peperstraat 36. Vervolgens 
verhuisde het gezin naar de Vliestraat, 
naast de school. Naast Elly kregen 
haar ouders nog drie kinderen: Gerrit, 

Hans en Conny. Haar ouders en broer 
Hans zijn inmiddels overleden, maar 
met Gerrit en Conny hoopt Elly Oos-
terend Present ten volle te mogen be-
leven. De oud-Texelse kan terugkijken 
op een fijne jeugd. “Mijn vader was een 
visserman en ik groeide op in een fijn 
gezin met vier kinderen. Zwemmen in 
de zee bij het ‘moffenstrandje’ is een 
van die mooie herinneringen. Ook aan 
vroegere edities van Oosterend Present 
denkt ze met plezier terug. “Vooral aan 
die keer dat mijn vader een Fransman 
speelde tijdens het historisch spel en 
die keer dat het verhaal zich afspeelde 
bij Oost.” In 1977 verliet ze Texel om 
in Londen als kapster aan het werk te 
gaan. Nadat ze hier een tijdje woonde, 
kreeg Elly een baan op een cruise-
schip en voer ze de wereld rond. Op de 
Queen Elizabeth 2 ontmoette ze haar 
man en deden ze samen verschillende 
werelddelen aan.

Zij vestigden zich uiteindelijk in Wey-
mouth: een stad in het prachtige graaf-
schap Dorset, waar in 2012 het zeil-
toernooi van de Olympische Spelen 
plaatsvond. “We kregen twee zoons, 
Karl en Asa, en inmiddels ook een 
kleinzoon”, aldus Elisabeth Dixon, zo-
als ze in Engeland wordt genoemd. Hier 
werkt ze als apothekersassistente, waar-
voor ze in 1997 het diploma behaalde. 
Voorheen logeerde ze altijd bij haar va-
der als ze voor familiebezoek op Texel 
was. “Helaas is hij vorig jaar overleden. 
We gingen dan ook samen op bezoek bij 
zijn broer, Piet Vlaming. Dit jaar ben ik 
van plan om oom Piet samen met mijn 
zus en broer te gaan bezoeken. Ook 
Roma, een schoolvriendin van vroeger 
gaat met Elly mee naar Oosterend Pre-
sent. “Zij kwam destijds uit Australië en 
we leerden elkaar kennen op de school 
met de Bijbel. We verheugen ons op het 
feest komende zomer.” 

Van Weymouth naar Oosterend:
‘Voor even terug in de tijd’
Elly Vlaming maakt in juli speciaal voor Oosterend Present de oversteek van het Engelse Weymouth naar Texel. Als 
dochter van Kees Vlaming en Arina de Bloois groeide ze op in Oosterend, maar verliet het eiland in 1977 en kwam 
via allerlei omzwervingen in Engeland terecht. Voor het dorpsfeest keert ze voor een week terug naar haar geboor-
tegrond. Elly: ‘Ik vind het heerlijk om dan door de straten van Oosterend te lopen, even terug in de tijd en beseffen 
hoe goed het was.”

Voor dit feest kom ik terug!

Zaterdag 28 juli - 10.30 uur

plus ’n hollef uur pauze om mekaar 
weerderes te spreke.
Dut mag en wil je netuurlijk niet misse.

Iederiên ’n hééle plezierige ochend 
toewèènst!

Werkgroep ‘Echt op sien Tessels’
Ina Schrama regie
Elco Vermeulen en Gerard Kuip Nzn 
dialectgroep Historische Vereniging 
Texel. 

Entree: € 5,- 
Kaarten bij het Open Boek in Den 
Burg, of met de passe-partout van 
Oosterend Present.



Pagina 12 Oosterend Present 2018

Nida is de oudste dochter van Fup en 
Jelly Zegers. Haar ouders zijn inmid-
dels overleden, maar broers Aart, Eddy 
en zus Matthy wonen allen nog op 
Texel. Als oudste werd ze geboren in 
’t Noorden op boerderij de Wiljo, maar 
verhuisde op 2-jarige leeftijd naar de 
Achtertune 23, waar haar ouders tot 
hun dood zijn blijven wonen. 
Op 17-jarige leeftijd vertrok Nida 
naar Amsterdam voor de opleiding tot 
kraamverzorgster. Tijdens haar stu-
die kwam ze de weekenden nog naar 
huis, maar eenmaal aan het werk met 
onregelmatige diensten werden de 
bezoekjes wat minder frequent. Oos-
terend Present heeft ze echter nooit 
overgeslagen. “Ik ben alle keren naar 
huis gekomen, het is zo ontzettend 
leuk om zo’n week samen te beleven. 
Het hele feest zit altijd weer zo enorm 
goed in elkaar: van het historisch spel 
tot de thema’s en de straatversieringen. 

Die saamhorigheid in ons dorp vind je 
volgens mij nergens anders, dat vind 
ik geweldig en ook uniek. Dat begint 
al bij de presentatie en daarna is ieder-
een er mee bezig en gaat ieder gesprek 
over Oosterend Present. Ik woon nu 
ook in een dorp, maar zoiets zouden ze 
daar niet voor elkaar krijgen.”
De oud-Oosterendse woont alweer zo’n 
25 jaar in Amerongen. Na haar werk 
als kraamverzorgende ging ze aan de 
slag in een opvanghuis voor ongehuw-
de moeders en was vervolgens actief 
in diverse functies binnen de afde-
ling Personeel en Organisatie. Sinds 
15 jaar heeft Nida haar eigen praktijk 
als coach. “Mensen die bij mij komen, 
hebben vaak werk gerelateerde proble-
men en weten even de weg niet meer. 
We gaan dan samen het coachingstra-
ject in totdat ze het weer zelf kunnen.” 
Haar man Rinus, met wie ze al 30 jaar 
getrouwd is, komt ook mee naar Oos-

terend Present, maar ziet ze deze dagen 
nauwelijks. “Hij is geen Texelaar. Hij 
kent inmiddels wel mensen, maar is er 
niet mee opgegroeid. Hij laat mij wel 
lekker m’n gang gaan hoor, we zien 
elkaar ’s morgens en ‘s avonds”, aldus 
Nida. Zij kreeg de betrokkenheid met 
het driedaags festijn met de paplepel 
ingegoten. “Mijn vader was jarenlang 
heel actief bij de organisatie, hij was er 
soms dag en nacht mee bezig. Als kind 
maak je dat van dichtbij mee en zie je 
de passie voor Oosterend Present.” 
Net als veel (oud-)dorpsgenoten heeft 
ze talloze mooie herinneringen aan het 
feest, maar het meedoen aan het histo-
risch spel blijft toch één van de meest 
bijzondere ervaringen. “Dat vond ik 
echt zo ontzettend tof. Het maanden-
lang samen repeteren en dan uiteinde-
lijk met z’n allen een spel neerzetten 
dat stond als een huis. Dat is gewoon 
geweldig.”

‘Als kind zag ik bij mijn vader de 
passie voor Oosterend Present’
“Ik vind het heerlijk om tijdens Oosterend Present door het dorp te zwerven 
en mensen te ontmoeten, daar geniet ik mateloos van.” Nida Zegers (59) 
verheugt zich vooral op het weerzien met oude bekenden. Haar familie ziet 
ze regelmatig, maar oud klas- en dorpsgenoten komt ze minder vaak tegen. 
“Het feit dat je gekend wordt is heel fijn. Dat mensen het leuk vinden om mij 
weer te zien en ik hen, dat vind ik bijzonder.”

Voor dit feest kom ik terug!

De Highland Games zijn een 
19e-eeuwse voortzetting van tradi-
tionele clanspelen uit de Hooglan-
den van Schotland. Nog steeds wor-
den er ieder jaar Highland Games 
gehouden, tegenwoordig ook buiten 
Schotland. Maar aangezien er weinig 
Highland te vinden is op Texel, heb-
ben wij de spelen omgedoopt tot de 
Island Games.
 
De Oosterenders gaan in teams met 
elkaar de strijd aan voor de felbegeerde 
titel meerkampkampioen. Zij gaan hun 
best doen om moeilijke quizvragen te 
beantwoorden, een parcours af te leg-
gen, boomstammen te werpen, pijl en 
boog te schieten en nog veel meer. 
Uiteraard zijn er bonuspunten te verdie-
nen met de creatieve presentatie van de 
teams die worden omgedoopt tot echte 
Island clans, dus u kunt rekenen op een 
mooi schouwspel. 
Uiteraard is er ook een doedelzakspeler 
present om de Island Games te openen 

island Games
Zaterdag 28 juli - 14.00 uur

en beschrijft onze dorpsomroeper wat 
er gebeurt tijdens deze spannende acti-
viteiten. Na afloop is er een prijsuitrei-
king en sluiten we niet alleen de Island 
Games, maar heel Oosterend Present 
2018 af met een spectaculair optreden 
van top coverband Switch. 

Highland Games, deelnemers rollen een ton langs een parcours in Schotse kilts
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Op woensdagavond zal DJ Harry het spits afbijten tijdens de ope-
ningsavond. Een avond voor iedereen om bij te kletsen en terug te 
blikken op vorige edities Oosterend Present. 
Als het aankomt op muziek is er op Texel heel veel diversiteit en 
kwaliteit te vinden. Het leek ons 
dan ook leuk om een avond met 
Texelse bands te organiseren. Zo 
gezegd, zo gedaan: kom donderdag 
genieten van de muziek van onder 
andere Hip shake, Just ‘n Case en 
Tidal Wave. 
Op vrijdagavond is het eerst tijd 
voor de jeugd om los te gaan samen 
met Mike Jagger. Vanaf 21.00 uur 
zal Marco van Sambeek het stokje 
overnemen en het laatste uur Sam 
and the Tubeman. 

Vier knallende feestavonden!

DJ Harry

DJ Marco van Sambeek

Topcoverband Switch

DJ Mike Jagger

Op zaterdagavond zorgt de band 
Switch voor een spetterende afslui-
ting.
Niet de Texelse Switch, maar Switch 
van de overkant. Deze top coverband 
staat garant voor een gevarieerde en 
energieke show. Dankzij jarenlange 
muzikale ervaring weet Switch wat 
het publiek op een avond wil horen. 
Dat varieert van klassiekers van toen 
tot de meest hedendaagse hits. Feest 
gegarandeerd!
Alle dagen zal de feestavond om 21.00 
uur van start gaan. Dit wil je niet mis-
sen!

Entree € 10,- per avond
Op woensdag 25 en donderdag 26 juli zit de entree
inbegrepen bij het ticket voor het historisch spel.
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TATENHOVE BV

Kuubkunstroute Oost

Iedere vijf jaar wordt er een ander 
thema bedacht voor het feest. De 
straatversieringen in Oosterend, op 
Oost en ook in het buitengebied zijn 
gebaseerd op dit thema. Deze keer is 
het Kunst.  

Zodra het thema bekend is, roept de 
zogeheten stratenversiercommissie 
van iedere straat een contactpersoon 
op. Deze ‘straatcommissarissen’ orga-
niseren een bewonersoverleg waarbij 
bedacht wordt hoe zij de versiering bin-
nen het thema willen vormgeven. Elke 
straat geeft dat door aan de commissie 
zodat er geen dubbele voorstellingen 
komen.

Daarna gaan de mensen aan de slag. Er 
wordt materiaal besteld en er worden 
werkavonden gepland om de kunstzin-
nige plannen te verwezenlijken. Tijdens 
het feest is te zien dat alle straten zeer 
positief en creatief bezig zijn geweest. 
Voor Oosterenders is dat een koud 
kunstje ☺. Zo gaat het van een Spaans 

museum via Flowerpower naar Nijntje, 
Gaudi en nog veel meer.

De stratenversiercommissie, bestaande 
uit Marijke Stark, Arie Kooger, Gert 
Beens, Wim Westdorp en Willem Witte,  
heeft ook niet stil gezeten. Zij leverden 
het bestelde materiaal af en zaagden 
vele gevelborden. Deze gevelborden in 

de vorm van Texel zijn de rode draad 
door het dorp. Dit jaar prijkt op elk bord 
een ‘foto van toen’ van de bewoners. 
De commissie en de bewoners van het 
Noorden hebben de ingangen van post-
codegebied 1794 (Oosterend en omstre-
ken) op kunstzinnige wijze gemarkeerd. 
Zo zien alle bezoekers precies waar zij 
het feestgebied binnen komen.

En het thema is… KuNST

Kunst- en vliegwerk in de Vliestraat

Hieronder staan de straatnamen met de bijbehorende thema’s. Loop gerust 
een rondje door het dorp om alle straatversieringen te bekijken. Een platte-
grondje vindt u op pagina 9.

Achtertune .................................................. Gaudi
Ankerstraat ................................................. Kunst Uit Zee/Strand
Botterstr / ’t Hof, Mulderstr. / Robbepad ... Bloemenk(Unst)Racht F.P.
Cor Bremerstraat ........................................ Galerie
Kerkstraat / Blazerstraat ............................. Kerkelijke Kunst
Koetebuurt / Wierstraat .............................. Nijntje
Kotterstraat / Slotskolk .............................. Kunst Tielemans
Het Noorden ............................................... Molenkunst
Oesterstraat / Kerkplein ............................. Kinder Kunst
Oost ............................................................ Een Kuub Kunst
Oranjestraat  ............................................... Kunst Uit 80 Jarige Oorlog
Peperstraat  ................................................. Animal Art (Mondriaan)
Schoolstraat  ............................................... Museo Calle La Escuela
Verlorenkost  .............................................. Tussen Kunst En Kits
Vliestraat  ................................................... Kunst En Vliegwerk

PRijSVRAAG
Bij vier ingangen van postcodegebied 
1794 staan welkomstborden met een 
rebus! Ze staan op de Oosterenderweg 
vlak vóór de Eendenkooiweg, op de IJs-
dijk bij Dijkmanshuizen, op de Nesweg 
bij de Spangerweg en op de Lancaster-
dijk bij natuurgebied Utopia. En omdat 
het een prijsvraag betreft, zijn er uiter-
aard prijzen aan verbonden.

De hoofdprijs is een rondvlucht boven 
Texel voor 2 personen, gesponsord door 
Tesselair. 
De tweede prijs is een echt Texels dek-
bed voor twee personen, gesponsord 
door Texelana.
De derde prijs is een gevulde bood-
schappentas, gesponsord door Spar 
Koot.

Iedereen mag meedoen met één for-
mulier per adres! Formulieren zijn te 
verkrijgen in de daarvoor aangege-
ven bus bij fietsenmaker/verhuur Arie 
Kooger, Vliestraat 10. Dit is ook het 
inleveradres voor de formulieren met 
de oplossingen. 

Uit de goede oplossingen worden drie 
gelukkigen getrokken op zaterdag 28 
juli om 18.00 uur op het feestterrein.

Ook buurtschap Oost en de Oosterweg zijn 
feestelijk versierd. Hier is gekozen voor het 
thema Kuubkunst met als klap op de vuurpijl 
een groot bouwwerk op het weiland midden 
op Oost.

In een routefolder vindt u alle Kuubkunst en 
de verhalen erachter. De route naar Oost en 
terug is 3 km lang. Verkrijgbaar bij het folder-
bakje bij Oosterweg 4, tegenover de ingang 
van het feestterrein.

In de Peperstraat is hard gewerkt aan 
de Animal Art à la Mondriaan
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Ton Halsema groeide op in een gezin 
met vijf kinderen. Zijn oudste broer 
werd geboren op boerderij Groningen, 
maar deze werd door brand verwoest. 
Het gezin Halsema verhuisde daarop 
naar Vierhuizen op Oost, waar Ton 
in 1947 het levenslicht zag. In 1958 
kwam de familie Halsema aan de Mul-
derstraat te wonen. “Mijn vader werkte 
eerst als boer, maar ging later aan de 
slag bij de Betoncentrale van RAB in 
Oudeschild. In die tijd had bijna ieder-
een op Texel twee of meer baantjes om 
rond te kunnen komen. Zo ging mijn 
vader op de zaterdagen rond met de 
oliekar in Oosterend en later ook in 
Den Burg om wat bij te verdienen. In 
Oosterend woonden veel kottervissers 
die olie bij mijn vader kochten om hun 
visjes in te bakken.”
Ton had een mooie jeugd op Oost, 
waar hij naar hartenlust kon spelen 
met o.a. Peter Klippel, Frans van der 
Slikke, Kees Daalder en Hennie en 
Jane Verijzer. Hij ging in Oosterend 
naar de Openbare school. “We liepen 
langs de School met de Bijbel op, dat 
waren de fijnen, wij waren de groven.” 
In Den Helder werd hij op de LTS op-
geleid tot meubelmaker. “De eerste 
twee jaar gingen we nog met de Da-
geraad over vanuit Oudeschild. Later 
moesten we vanuit ’t Horntje naar Den 
Helder.” Met zijn diploma op zak trad 
Ton in de voetsporen van zijn vader en 
ging ook aan de slag bij RAB als beton 
modelmaker. Hij kreeg verkering met 

Tineke Koopman, dochter van de kos-
ter van de Doopsgezinde kerk in Den 
Burg. “Ik wilde niet net als mijn vader 
en schoonvader meerdere baantjes om 
de kost te verdienen en heb altijd tegen 
Tineke gezegd dat we naar de overkant 
zouden gaan verhuizen als we de kans 
zouden krijgen.” En die mogelijkheid 
deed zich een half jaar na hun huwelijk 
voor. Ton solliciteerde bij een alumi-
niumfabriek in Delfzijl en werd aan-
genomen. Het paar kreeg een woning 
in Appingedam en woont daar 48 jaar 
later nog steeds tot grote tevredenheid.
Tineke had vooral in het begin heim-
wee naar Texel, het strand en de zee. 
Ton had dat nooit. “Wij gingen vroeger 

op Texel nooit naar het strand, ik geef 
daar nog steeds niets om. Mijn vrouw 
wel, maar ze is gelukkig wel al die 
jaren bij me gebleven in Groningen.” 
Tineke heeft nog familie op Texel, Ton 
niet meer. Tot voor kort woonde al-
leen broer Peek, eigenaar van pension 
de Zonnestraal, nog op het eiland. Hij 
verkocht onlangs zijn bedrijf in De 
Koog en woont nu ook in Groningen. 
“Ik kan nu weer bij mijn broer om een 
bakkie”, lacht Ton.
Hij en Tineke hopen met Oosterend 
Present veel oude bekenden te mogen 
ontmoeten. “Ik zou het heel leuk vin-
den om mensen van onze eigen leeftijd 
weer te zien, vooral tijdens de reünie.”

‘Mijn vader ging met de oliekar rond in Oosterend’
Net als bij vele andere Oosterenders staan gebeurtenissen uit het historisch spel het meest in het geheugen gegrift 
als het over Oosterend Present gaat. Zo ook bij Ton Halsema (71 jaar), die opgroeide op Oost, maar al 48 jaar in 
Appingedam (Groningen) woont. Als hij herinneringen ophaalt over Oosterend Present, komt vooral de Vlootshow 
naar boven. De stuntvliegers en paradroppings maakten enorme indruk op hem. Nu verheugt hij zich vooral op het 
weerzien met oud-dorpsgenoten. “Er zal best wat nostalgie loskomen”, aldus Ton.

Op zondag 29 juli zal om 11.00 uur de 
Afsluitende Viering van Oosterend Pre-
sent worden gehouden in de feesttent. 
Kunst staat centraal in deze dienst, het 
thema luidt dan ook: kunst.. en vliegwerk. 
Voorgangers zijn ds. Kees de Jong, 
Marja Kampstra en vertegenwoordigers 
van verschillende kerken in Oosterend.

De muzikale begeleiding wordt ver-
zorgd door Blazersgroep Excelsior en 
een muziekgroep die speciaal is samen-
gesteld voor deze viering. Deze muziek-
groep staat onder leiding van Rob Hod-
zelmans en bestaat uit: Jan Bakker, 
Jeroen van der Blom, Pieter Drijver, 
Eline Jongejan, Corné van Liere, Daan 
Mahieu, Nienke Mahieu, Josje Schäfer, 
Gerrit Terwindt, Gerard Timmerman, 
Lucas Tijssen en Cor Trap. 
Tijdens de dienst is er crèche voor de 
kinderen van 0-4 jaar en zijn er leuke 
activiteiten voor de kinderen van 5-12 
jaar. Zo kunnen we allemaal met elkaar 
in de tent blijven.

Het programma voor deze viering is:

10.30 uur: Inloop met koffie, thee, fris 
en ‘Oosterend Present koek’
11.00 uur: Viering 
12.00 uur: Napraten onder het genot van 
een hapje en een drankje.
Vertoning van een korte film over deze 
Oosterend Present.
Muzikale afsluiting door Gerard & 
Friends.

Iedereen is van harte welkom!

Zondag 29 juli 
11.00 uur

Voor dit feest kom ik terug!

Oosterend Present feestlied

Colofon

Redactie en opmaak:
PR-commissie Oosterend Present 
(Louise Wolters, Annelies Schoo, 
Corina Bakker, Radna Trap en 
Anneloes Hagen)
Foto voorzijde: Stefan Krofft 
Fotografie
Druk: 53 Graden Noord B.V.



RAAD DE BAARD
en win een taart!
Heel veel mannen uit Oosterend laten momenteel hun baard staan. Niet 
omdat baarden nu toevallig in de mode zijn maar omdat het past bij hun 
rol in het historisch spel. Er zijn zoveel verschillende baarden te bewon-
deren dat we het zonde vinden om hier niks mee te doen. Daarom deze 
prijsvraag: zoek de naam die bij de baard hoort! Een hele uitdaging want 
we laten natuurlijk maar de helft van het gezicht zien. Dus komt u een 
baard tegen in het dorp, kijk of hij erbij staat!

Hoe werkt het? 
Zoek de juiste nummer-naam combinaties en mail dit lijstje uiterlijk 29 
juli 2018 naar pr@oosterendpresent.nl. Na Oosterend Present worden 
heel veel baarden onherroepelijk weer afgeschoren dus dan valt er wei-
nig meer te zoeken. Onder de juiste inzendingen verloten we een taart.
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