
Officier eist twee jaar cel voor 
“hardleerse” drugsdealer
Een 22-jarige man uit Den Burg hoorde in 
de rechtbank in Alkmaar vrijdag wegens 
drugshandel een onvoorwaardelijke cel-
straf van twee jaar tegen zich eisen door 
de officier van Justitie. Ook wil justitie 
dat de man een vorig jaar opgelegd voor-
waardelijke strafdeel van zes maanden 
cel alsnog volledig uitzit.

Het Openbaar Ministerie (OM) kende wei-
nig mededogen met de man die vorig jaar 
al werd veroordeeld wegens drugshandel. 
Justitie beschouwt hem als een van de 
kopstukken in een Helders-Texels drugs-
netwerk, dat op grote schaal drugs van 
het vasteland naar Texel bracht. Zijn win-
sten uit de drugshandel werden geraamd 
op €122.000,-.
Destijds was het een komen en gaan van 
mensen bij de man, die ook harddrugs 
aan minderjarigen op het eiland sleet. 
Een omwonende sprak destijds van “file-
rijden” bij de woning van waaruit de man 
handelde. Gezien de , “ernst van de feiten” 
in combinatie met zijn nog relatief jonge 

leeftijd legde de rechtbank hem drie jaar 
proeftijd op, een jaar meer dan normaal. 
Daarbij kreeg hij een meldplicht opgelegd 
en werd hij voor de duur van de proeftijd 
onder toezicht van de GGZ gesteld.
Vorige maand bleek dat de man opnieuw 
was betrapt op het handelen in drugs, al 
snel nadat hij begin dit jaar op vrije voeten 
was gekomen. Dat gebeurde onder meer 
vanuit een woning aan de Starkenburgh 
in Den Burg, waar bij een doorzoeking op-
nieuw drugs werden aangetroffen. Ook 
mensen uit de buurt suggereerden dat 
de man snel na zijn vrijlating op de oude 
voet verder was gegaan. De handel zou 
zich hebben toegespitst op coke en pillen. 
Op 6 september besloot de gemeente de 
woning die door de man als verkooppunt 
werd gebruikt voor een half jaar te slui-
ten. De hoofdbewoner, die de vorige keer 
uit ook toestond dat vanuit zijn huis werd 
gedeald, raakte zo voor de tweede keer 
een woning kwijt.
De rechtbank doet op 26 oktober uit-
spraak in de zaak.

Pompoen Harry van ruim 300 kilo

Loterij: €750,- voor Bliedhuus

De lange en warme zomer van 2018 pakt 
goed uit voor Harry Bakker. De pompoen 
die hij teelde in zijn tropische tuin in Den 
Hoorn groeide uit tot een recordomvang. 
De vrucht weegt ruim 300 kilogram en 
heeft op het breedste punt een doorsne-
de van 101 centimeter.

Je kunt gerust spreken van een traditie, 
Harry Bakker die de krant haalt met zijn 
pompoenen van recordgrootte. In 2001 
eentje van 100 kilo, 2007 van 170 kilo en 
zo haalde hij vaker de krant met buiten-
sporig grote pompoenen. Toch had hij er 
aanvankelijk weinig vertrouwen in. De 
speciaal geselecteerde pompoenenzaad-
jes die hij van het voorjaar zaaide kwamen 
niet tot ontkieming. “Uiteindelijk heb ik 
bij de Welkoop een zakje gekocht, maar 

tegen die tijd was er al een maand verlo-
ren. Maar dankzij zijn speciale zorg toch 
een pompoen van respectabele omvang. 
Die zorg bestond onder meer uit het het 
jarenlang toedienen van paardenmest, 
bevloeien met slootwater en het leiden 
van de scheuten met behulp van ruim 
140 pvc-pijpjes. De pompoen haalt zijn 
voeding uit een perk van 90 vierkante me-
ter, die in zijn geheel is bedekt met grote 
bladeren. Om de pompoen tegen weer-
sinvloeden te beschermen, dekte hij deze 
af met zeil. Hij zal niet worden geoogst, 
het geheel wordt teruggegeven aan de 
natuur. In hoeverre sprake is van een na-
tionaal of zelfs omvangrijker record, kon 
Harry zo niet vertellen. Bijzondere plan-
ten die in deze tropische tuin groeien zijn 
verder onder meer bananen en palmen.

Ze hadden op de Bolder op een gegeven 
moment de handen vol aan de voorberei-
dingen, maar het resultaat van de loterij 
die tijdens de open dag werd gehouden, 
mocht er zijn. Het leverde €750,- op en 
dat werd vrijdag overhandigd aan het 
Bliedhuus in Den Burg. Margreta Ver-
beeke, Chantal van der Schoor en Martijn 
Verbeeke van de Bolder boden de cheque 
aan aan Esmée Visser die hem namens de 
bewoners van het begeleid wonen aan de 
Burdetstraat in ontvangst nam. 

De medewerkers van de Bolder regelden 
in totaal honderd prijzen bij Texelse be-
drijven, variërend van printer, boorma-
chine, sterke drank en een rondvlucht 
boven het eiland. Volgens directeur Jacco 
Mokveld leefde de loterij bij de medewer-
kers en volgens werkleider René van Keu-
len werd er vanuit de middenstand volop 
meegewerkt. De loterij was aanvankelijk 
bedoeld voor de hele dag, maar tijdens de 
open dag waren alle zevenhonderd loten 
binnen twee uur al verkocht.

Esmée Visser neemt de cheque in ontvangst.

Niet eerder teelde Harry zo'n reusachtige pompoen

Samen eten is toch 
veel gezelliger

Wat is je favoriete plek op Texel?
Ik heb niet één favoriete plek, er zijn er 
meerdere zoals De Muy, het moffen-
strandje bij Nieuweschild, het bos en de 
Horsmeertjes. Toen wij nog aan de Post-
weg woonden, vond ik het heerlijk om 
met de paarden ‘s morgens vroeg een 
rondje te gaan, om 6:00 uur op pad en 
dan over het strand en door het bos. Ook 
in het hoogseizoen en dan niemand te-
genkomen, dat kun je je soms niet voor-
stellen als je ziet hoe druk het overal is.
 
 
Van wie ben je er een?
Ik ben d’r ien van Piet en Immie Daalder 
uit Oosterend. Ik ben geboren aan de Har-
kebuurt op de Bartimeushoeve en heb 
daar een heerlijke jeugd gehad.
 
 
Wat voor werk doe je?
Ik werk in het Eethuys van de Gollards.
 
 
Wat is het mooie aan werken in de zorg?
In het Eethuys komen de mensen voor ge-
zellige activiteiten, eten en drinken. Dat is 

een sociaal gebeuren en erg belangrijk als 
je ouder en alleen bent. Naast de bewo-
ners hebben we ook veel mensen vanuit 
de buurt die komen koffiedrinken, mee-
doen aan een activiteit of aanschuiven als 
er een optreden of lezing is. En ook zijn er 
mensen die dagelijks tussen de middag 
komen eten, want samen eten is toch veel 
gezelliger.
 
In oktober 2016 kregen we de mededeling 
dat met de nieuwbouw en de verbouwing 
van de Gollards de keuken en het Eethuys 
zouden gaan verdwijnen. Dat vond ik wel 
een schok. Het is zo belangrijk dat deze 
voorzieningen blijven voor de ouderen. 
Maar gelukkig kregen we in januari dit 
jaar het goede nieuws dat het Eethuys 
en de keuken blijven. Fijn voor bewoners, 
buurtbewoners, cliënten van Tafeltje Dek-
je en voor ons als medewerkers.
 
 
Wat doe je naast je werk zoal op Texel?
Dan ben ik graag thuis. Samen met mijn 
zoon Florian van 17 wonen we heerlijk in 
Den Burg. Voordat we hier kwamen wo-

nen, woonden we op de Vooruitgang aan 
de Postweg. Ik weet nog goed dat Florian 
het niet zo leuk vond dat we tien jaar ge-
leden naar Den Burg gingen verhuizen. 
Hij was aan de Postweg altijd druk be-
zig met van alles in en rond de schuur, 
mee met opa op de trekker en hij dacht 
dat hij wel boer wilde worden. Ik moest 
eerlijk gezegd ook wel heel erg aan het 
idee wennen want ik had nog nooit in 
een dorp gewoond. Maar dat wennen 
was snel klaar voor beiden. Hij vond het 
prachtig: school, vrienden, voetbal en het 
zwembad allemaal in de buurt. Ik vind het 
ook erg makkelijk, alles kan lekker op de 
fiets, naar het werk en ff om een boeskip.
 
 
Hoe ervaar je de mensen op Texel?
Prettig! Recht door zee en zeggen waar 
het op staat.
 
 
Wat moet er op Texel vooral blijven zoals 
het is?
Natuurlijk de boot. Ik vind het leuk om 
af en toe naar de overkant te gaan, maar 
thuiskomen doe je al op de boot. De scha-
pen op de Hoge Berg, dat zijn twee dingen 
die bij elkaar horen. De saamhorigheid en 
het Tessels kwartiertje.
 
 
Wat zou er aan Texel verbeterd mogen 
worden?
Het openbaar vervoer, want het is wel 
gebleken dat dit sinds 22 juli geen ver-
betering is. Ik heb veel reacties de laatste 
maanden voorbij zien komen in de krant 
en op de social media en lees daar geen 
positieve ervaringen. Het is ook geen goed 
alternatief voor toeristen die hun auto in 
Den Helder willen laten staan. Ook is het 
een slechte zaak dat de bus geen ronde 
meer doet langs de Bernhardlaan en 
Beatrixlaan. Sinds kort zijn ze er ook ach-
ter dat er wel heel veel fietsen staan op 
de Elemert en komen er nu hekken om de 
fietsen te parkeren. Was dit niet te voor-
zien?
 
 
Wat is er zonde aan Texel?
Dat we ‘gemaakte’ natuurgebieden krij-
gen. Ceres en Waalenburg zijn daar een 
goed voorbeeld van. En ik erger mij dan 
ook aan het te realiseren Natuurbeleef-
centrum. Het woord alleen al....... Natuur 
beleven doe je niet in een centrum! Stap 
op de fiets of ga wandelen naar de Slufter, 
De Muy, de Schorren, het waddenstrand, 
het Noordzeestrand en het bos. Het is 
overal! Dat vind ik nou zonde, dat ze den-
ken dat we natuur moeten gaan beleven 
in een Natuurbeleefcentrum.
 

Wat is er mooi aan Texel?
De verscheidenheid van de mensen, de 
dorpen en het landschap.
 
 
Wat mis je op Texel?
Eigenlijk niets. En voor een concert of the-
aterbezoek is een nachtje weg ook hele-
maal niet erg.
 
 
Wie verdient er een grote pluim op Texel?
Mijn collega’s in de zorg. Mijn moeder ver-
bleef vorig jaar drie maanden in verpleeg-
huis Hollewal. Wij als familie hebben dit, 
in een moeilijke tijd, als heel fijn ervaren 
door de manier waarop zij zo liefdevol en 
met respect voor haar zorgden.
 
 
Hoe kijk je tegen het toerisme aan?
Dit heb ik altijd als positief gezien, ik heb 
jaren in de horeca gewerkt en vond het al-
tijd gezellig die drukte. Maar ik merk dat 
ik het, vooral de afgelopen zomer, wat te 
druk vind. Dat je wat langer in de rij staat 
bij de kassa, dat hoort erbij, maar het 
wordt overal drukker. Op de weg, fietspa-
den en in de dorpen.
 
 
Wat doe je over vijf jaar op Texel?
Dan woon en werk ik nog steeds op Texel 
en ik hoop nog met net zoveel plezier als 
dat ik nu doe.
 
 
Wie zou je graag in een volgende ‘Eiland 
Van...’ willen zien?
Katrijn van der Vlerk. Zij is de regio-ma-
nager van Omring Texel. Ik ben benieuwd 
hoe zij aankijkt tegen de grote verande-
ringen binnen de Gollards en de ouderen-
zorg. Maar natuurlijk ook naar haar kijk 
op Texel en Texelaars.

5EILAND VAN...

Thuiskomen op de 
boot na een bezoek 
aan de overkant
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MARGO DAALDER UIT DEN BURG

Margo Daalder: "In het Eethuys komen de mensen voor gezellige activiteiten, eten en drinken. Het is een sociaal gebeuren."
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Ze werkt al jaren met ple-

zier in het Eethuys van de 

Gollards in Den Burg waar 

oudere Texelaars samen-

komen voor de maaltijd, 

een praatje en activitei-

ten. Margo Daalder is 

deze week te gast in de 

serie ‘Eiland Van...’
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