
NIEUWS
Jongerencontainer weg na aanhoudende overlast

In overleg met Young4Ever en de politie 
heeft de gemeente de container – offici-
eel de   jongerenontmoetingsplek (JOP) 

– nabij de parkeerplaats aan de Emma-
laanverwijderd. Dit is besloten omdat de 
aanwezigheid van de container steeds 

opnieuw tot overlast leidde. De gemeente 
meldt: “Jongeren spreken graag af op cen-
trale plekken, zoals bijvoorbeeld bij een 
winkelcentrum, schoolplein of speeltuin. 
Dit kan gepaard gaan met overlast voor 
omstanders en omwonenden. Helaas 
is geconstateerd dat de aanwezigheid 
van de JOP aanhoudend en toenemend 
leidt tot overlast. Zowel geluidsoverlast 
als overmatige vervuiling spelen daarbij 
een rol. Daarnaast laat ook de (uiterlijke) 
staat van de JOP te wensen over. Door 
deze omstandigheden voelde de gemeen-
te zich genoodzaakt het besluit te nemen 
de JOP te verwijderen. De gemeente on-
derzoekt nu samen met Young4Ever en de 
politie de mogelijkheden voor een (‘huf-
terproof’) JOP op een andere locatie.
Wethouder Edo Kooiman licht toe: “Wij 
faciliteerden het nu. Als jongeren een der-
gelijke plek willen, kunnen ze met ons – 
via Young4Ever wellicht – in gesprek. Dan 
weten we ook bij wie we moeten zijn om 
te praten als er overlast is.”
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School buiten school

Naast “rekenen en taal” – op school -, 
gaan we op het Durperhonk graag op 
stap. Want wat is er mooier dan te leren 
door te ervaren, te onderzoeken, samen 
te werken en daarmee te groeien in wie 
je bent en mag zijn buiten en binnen 
school. We doen dit de ene keer met alle 
kinderen van onze school en de andere 
keer met je eigen groep(en). Zo stond 
voor groep 6, 7 en 8 vlak voor de herfst-
vakantie 3-dagen kamp in de agenda. 
Wanneer je in groep 6 zit, voor een aan-
tal, best een beetje spannend. In groep 
8 mag je je echter de ervaren rot van het 
hele stel voelen. De start van het kamp 
was geweldig. Je wint per slot niet ieder 
jaar het schoollijnbaltoernooi. We leer-
den veel tijdens een programma van 
Ecomare over de Slufter, lekker klimmen 
in het klimpark bij de kampeerboerderij, 
“slapen” in Bloem en Bos, een middagje 
zwemmen, een barbecue werd verzorgd 
door een van de ouders en natuurlijk de 
Bonte avond. Dit keer met als slot van 
een prima kamp, een zelfgemaakt lied 
op muziek, uitgevoerd door de beide 
juffen en de enthousiaste ouderbegelei-
ding van dit kamp. En als afsluiting op 
woensdag nog een spetterend program-
ma op de Krim.

Het hele jaar werken we rond thema’s bij 
wereldoriëntatie. Dit betekende deze keer 
ter afsluiting van het thema over vroeger 
en nu/beroepen, met de hele school naar 
Kaap Skil. We zagen er de touwslager, 
de smid, de archeoloog, de molenaar, de 
spinster aan het werk. Steeds en elke keer 
weer mogelijk gemaakt dankzij de hulp 
van enthousiaste ouders, die ons halen en 
willen brengen of die ons binnen school 
een handje helpen.
In onze groep 1-2 is rond bovengenoemd 
thema daarnaast dierenarts David, sa-
men met zijn hond, op school geweest 
om ons te vertellen over zijn beroep. Als 
echte koks, dankzij de gekregen koks-
mutsen van een jarige in de groep, is 
door een paar ouders in kleine groepjes 
met de kinderen gekookt. Er is gesmuld 
van de verschillende kleine gerechtjes. 
Wanneer een van je ouders kapster is, is 
het jammer om daar geen gebruik van te 
maken. Alle kinderen zagen er na afloop 
prachtig uit. En als de vader van een van 
de kinderen boswachter is, is een mor-
gentje bos ook zo geregeld. Volgens veel 
kleuters waren we op een extra school-
reisje, maar ondertussen...school buiten 
school dus.

Dankzij de vele schoolprogramma’s die 
op Texel worden aangeboden door de 
musea en andere organisaties zijn er 
heel veel mogelijkheden waar we veel 
en vaak gebruik van maken. Een biblio-
theekbezoek betekende afgelopen dins-
dag – school buiten school. Dit leverde de 
volgende anekdote op. Het programma 
ging over Koen konijn, boekenboef. Een 
konijn die zo graag leest dat hij het niet 
laten kan om boeken uit de bibliotheek 
te “ontvreemden” en in ruil worteltjes 
en sla in de bieb achter laat. Blijdschap 
(en een beetje trots) bij de juffen dat de 
lessen Engels met kleuters – op school 
– vruchten afwerpt. Zonder aarzelen 
wordt de vertaling van het zinnetje: I 
love books, in koor geroepen. Helaas, de 
woordenschatlessen vragen nog wat 
aandacht. Het woord is: Sleepboek. U 
moet daarbij denken aan de portemon-
naie met het touwtje eraan, op straat, 
van vroeger. Voor de goede orde, een 
sleepboek ziet er dus uit als een boek 
met een lang touwtje eraan. Volgens een 
van mijn kinderen is de enthousiaste be-
tekenis van dit woord: Je kunt er dan heel 
hard mee meppen naar anderen. 

Jolande van Zuilekom – Durperhonk
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Hij stond jarenlang achter diverse ma-
chines op de zagerij, werkte bij meerdere 
bedrijven op het eiland en is tegenwoor-
dig actief in de wasserij van De Bolder.

Liefst 45 jaar werkt Frans Bos (63) inmid-
dels bij het leerwerkbedrijf in Den Burg. 
Dat werd woensdag gevierd met de 
plaatsing van een beeldje van Frans in de 
kantine van De Bolder. Frans is na André 
van Heerwaarden en Dick Witte (‘Sta-
tus Dick’) de derde medewerker van De 
Bolder die zo lang in dienst is dat er een 
beeldje in de kantine wordt geplaatst.

Frans, geboren en getogen op het eiland, 
kwam op 23 augustus 1976 in dienst van 
De Bolder toen hij 18 jaar oud was. Het 
saffieren jubileum was officieel dus al 
iets eerder dit jaar, maar toen kwam het 
nog niet van een viering. Frans begon in 
1976 op het Wezenland, de huidige lo-
catie aan de Reijer Keijserstraat moest 
nog gebouwd worden. Frans startte op 
de zagerij waar hij in de loop der jaren 
verschillende soorten zagen bediende. 
Hij werd opgeleid tot vakman en leerde 
ook omgaan met de machines om zelf 
kleine storingen te verhelpen. Anekdote 
uit die tijd is dat er ooit een zak houtmot 
over hem heen viel, waarna Frans – be-
dekt onder het zaagsel – als een soort 
‘Verschrikkelijke Sneeuwman’ door de 
werkplaats liep.

In de loop der jaren werkte hij eveneens 
een tijdje (twee dagen in de week) bij 
Wezenspyk om te helpen bij het kaas-
maken totdat het contract niet verlengd 
werd. Hij werkte ook een tijdje in een 
garage, maar dat beviel hem minder. Te-
genwoordig is hij actief bij de wasserij 
van De Bolder en werkt hij twee dagen 
in de week bij de Plus in De Cocksdorp. 
Daar vult hij de schappen met frisdrank, 
bier, groente, zuivel en kruidenierswa-
ren. “Daar heb ik het best naar mijn zin 
en daar zijn ze blij met me.” Het betekent 

twee keer in de week op de scooter vroeg 
op pad om naar De Cocksdorp te gaan. 
“Tien vóór zeven in de ochtend vertrek ik 
en dan ben ik om kwart over zeven in De 
Cocksdorp.”

Loyaal
Volgens Ron de Vries, werkleider op de 
wasserij, is Frans iemand die je erbij kunt 
hebben. “Zeer loyaal en altijd stipt op 
tijd of zelfs nog wat eerder. Hij neemt de 
verantwoordelijkheid die hij heeft heel 
serieus.” Als iets naar zijn mening niet 
goed gaat, maakt Frans er volgens Ron 
werk van om de zaken alsnog goed te 

laten verlopen. Zijn werk op de wasserij 
bestaat uit onder meer het bedienen van 
de mangels (soort van grote strijkbout) 
waarmee het wasgoed wordt geman-
geld, gesteven en opgevouwen. Andere 
keren legt hij het gewassen wasgoed uit 
op grote tafels voordat het in de man-
gel gaat. Ook hier houdt hij als vakman 
eveneens de machines in de gaten om 
– als het nodig is – kleine storingen zelf-
standig op te kunnen lossen.

Naast het werk op De Bolder is Frans 
groot liefhebber van klaverjassen (in 
Den Burg en Oudeschild), damt hij bij 

de damclub in Oosterend en zit hij bij 
een visclub op Wieringen. Hij zat eerst 
bij een visclub op het eiland, maar die is 
niet meer waardoor hij uitweek naar de 
overkant. Thuis, waar hij sinds 1995 sa-
menwoont met Femmy Schuring, spaart 
Frans graag postzegels van alle landen 
op de wereld. Voordat hij bij De Bolder 
aan de slag ging, woonde hij een tijdje in 
Leiden en Harsseveld waar hij leerde tim-
meren en metselen. Het laatste kwam 
ooit tot uiting in een schuurtje in Den 
Hoorn dat hij metselde. Was eveneens 
vakmanschap. “Het staat er nog steeds.”

“Frans neemt verantwoordelijkheid serieus”

Achtergebleven rotzooi op de plek waar de container stond.

Frans kwam op 23 augustus 1976 in dienst van De Bolder.

Uitslagen BOSQ       
Eilandcompetitie
Onderstaand de uitslagen van de BOSQ 
volleybalcompetitie van jl. dinsdag 2 no-
vember.

CIV 2-Jari en de Lange Mannen/ 1-2
Vakslager Peter Haker-NIOZ/ 1 0-3
DA Dorant-Tatenhove/ 2-1

Marten Classics-Bonte Belevenis/ 2-1
Rabobank-IBS/Oele/Schoo/ 0-3
Wessels Ontwerpt-NIOZ 2/ 2-1

Ben Schildersbedrijf-Smash Timmer/ 1-2
Otto’s Tweewielershop-Stolk & Slik/ 0-3
Prins Hendrik Hotel-De Slock/ 3-0

Het programma van dinsdag 9 novem-
ber staat weer op www.tevoko.nl/eiland-
competitie. Wedstrijdleiding: Tanja (06-
28996510), zaaldienst: IBS/ Oele/ Schoo.

Pleidooi D66 en GroenLinks voor kleine windmolens tot 15 meter
Kleine windmolens met een ashoogte 
van 15 meter en een tiphoogte van 22,5 
meter waarmee bedrijven in het buiten-
gebied zelf hun energie kunnen opwek-
ken. D66 en GoenLinks komen tijdens de 
begrotingsraad met een initiatiefvoorstel 
om dit mogelijk te maken.

Landbouworganisatie LTO-Texel-KAVB 
vraagt in het toekomstbeeld van de agra-
rische sector 2021-2025 “Vertrouwen is 
de verbinding voor morgen” ruimte voor 
energieneutraal maken van de bedrijven. 
D66 en GL signaleren dat deze behoefte 
nu en in de nabije toekomst ook geldt 
voor andere bedrijven en voor solitaire 
bewoning in het buitengebied.
Andere argumenten zijn: “Het elektrici-
teits-netwerk op Texel nog niet toerei-
kend is voor grootschalige opwekking. 
Opwekking van duurzame energie in het 
buitengebied daarom vooralsnog op de 
meeste locaties moet zijn afgestemd op 
het eigen energieverbruik.
In verhouding tot zonnepanelen zijn klei-
ne windmolens veel productiever per m2 
dan zonnepanelen. Texel heeft wind in 

overvloed heeft.
De provincie blijkt een draait te hebben 
gemaakt. In de Omgevingsverordening 
2020 van de Provincie Noord-Holland 
staat in artikel 6.27.3 dat kleine windmo-

lens tot ashoogte 15 meter en maximale 
rotordiameter gelijk aan de ashoogte 
toegestaan zijn. Daarvoor is deze zomer 
de Ruimtelijke handreiking wind op land 
vastgesteld. Daarmee wordt een goede 

ruimtelijke ordening en -inrichting ge-
borgd.
Ander argumenten van GL en D66 zijn: 
“Recente ontwikkelingen wereldwijd vra-
gen steeds indringender om wereldwijde 
klimaatactie, ook van Texel. De gemeente 
moet het inwoners die dat willen moge-
lijk maken actie te ondernemen in de we-
reldwijde klimaatcrisis.
De gemeenteraad kan een beleidsregel 
vaststellen en een Algemene verklaring 
van geen bedenkingen afgeven voor be-
paalde aanvragen.
De indieners denken vooralsnog aan aan-
vragen voor kleine molens op een agra-
risch bouwblik of een bouwperceel met 
een stedelijk functie van minimaal één 
hectare groot.
In de raadscommissie van woensdag 
kwam het voorstel al even aan de orde. 
Dries Veltkamp (PvdA) informeerde onder 
meer naar hoe het zit met kwetsbare ge-
bieden, zoals de Hogeberg. Maar volgens 
Rikus Kieft (GL) voorziet de regelgeving in 
een goede ruimtelijke ordening.

Voorbeeld van een kleine windmolen, met een ashoogte van 15 meter. 
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