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 Fittest

    Mensen in beweging krijgen en inzicht 
geven in hun beweegpatroon en conditie. 
Dat was de bedoeling van de fittest voor 
bewoners van Texel van 55 jaar en ouder, 
die gehouden werd op dinsdagavond 13 
oktober in de sporthal in Den Burg.

    Tijdens de fittest werden onder mneer 
conditie, oog-hand- coördinatie, reactie-
snelheid en de lenigheid van de deelne-
mers in kaart gebracht. Na afloop van de 
test konden de deelnemers zich laten ad-
viseren over bewegen en hier werd gron-
dig gebruik van gemaakt.

    Het was een erg sportieve avond. Ondanks 
de maatregelen die toegepast moesten 
worden, werd er met veel plezier getest. 
“Heeft u de fittesten gemist en had u 
mee willen doen? In Mei 2021 wordt er 
opnieuw de fittest gehouden”, laat de or-
ganiserende Sportstichting Texel weten.
       

    Nieuwe overname 
voor AB Texel

AB Texel Group neemt per 1 november 
transportbedrijf Van Wieren Internatio-
nal over. 

    Met deze overname verstevigt de onder-
neming zijn activiteiten in het koel- en 
het pootgoedtransport. De overname 
past in de strategie van AB Texel Group 
om in de dienstverlening mee te groeien 
met zijn klanten.

    Van Wieren International is gespeciali-
seerd in groupage (verschillende kleinere 
ladingen samengevoegd tot één grote la-
ding) transport van en naar Italië. De on-
derneming vervoert vooral diepgevroren 
en verse producten naar Italië en maakt 
hiervoor gebruik van koeltrailers.

    Naast koelers beschikt Van Wieren over 
schuifzeiltrailers voor het transport van 
aardappelen naar de Nederlandse havens 
om wereldwijd te worden verscheept.
    Logistiek dienstverlener AB Texel Group, 
dat kantoor houdt in Oudeschild, is even-
eens gespecialiseerd in het transport van 
aardappelen en gekoelde foodproducten. 
Daarnaast vervoert het bedrijf veevoer, 
meel en (vloeibare) zuivel.

    AB Texel Group en Van Wieren hebben 
voor een deel dezelfde klanten.

    Dennis Wetenkamp, directeur van AB 
Texel Group: “Bij AB Texel Group zetten 
we in op verdere ontwikkeling van het 
pootgoedtransport. Ook het koeltrans-
port is voor ons een groeimarkt. De over-
name van Van Wieren International sluit 
daar naadloos op aan. Daarnaast zien 
we bij Van Wieren International dezelfde 
nuchtere mentaliteit en drive als bij AB 
Texel Group.”   

 Rasverteller in Waalderkerk   

Rasverteller Marin Millenaar geeft zater-
dag 31 oktober in de Waalderkerk een 
voorstelling over het sprookje “Augustus” 
van Hermann Hesse.

    Z’n moeder had hem ingefluisterd: “Wie 
in jouw ogen kijkt, zal onvoorwaardelijk 
van je houden.” De wens kwam uit, maar...
    Het door Hermann Hesse geschreven 
sprookje ‘Augustus’ in een nieuwe muzi-
kale jas, verteld door rasverteller Marin 
Millenaar.
    Marin Millenaar is een professionele ver-
halenverteller en muzikant. Vaak haalt 
hij z’n inspiratie uit oude verhalen, die hij 
naar deze tijd verplaatst, maar hij vertelt 
ook autobiografische verhalen, volksver-

halen, fabels en sprookjes.
    Met z’n bewerking van ‘Augustus’ slaagde 
hij cum laude als Storyteller aan de Stede-
lijke academie in het Vlaamse Lier.

    Marin Millenaar neemt zijn toehoorders 
mee op een emotionele reis. De combi-
natie van vertelling, zang en gitaarspel 
maakt dat het een overdonderende voor-
stelling is.
    De middagvoorstelling begint om 14:00 
uur, de avondvoorstelling om 19:30 uur. 
Entree €15,-

    Reserveren via www.texel.net, Inlichtin-
gen: 0222 31 41 69.   
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„Wij zijn #Kunsdt, zes mensen uiteen-
lopend van 20 tot 30 jaar”, zegt Jan van 
Kampen uit Beverwijk, in beginsel deel-
nemer aan de wegens corona uitgestelde 
editie 2020 van Kunstmanifestatie Klif-
hanger in Den Hoorn.

    “Met sommigen zat ik in de brugklas”, 
vertelt Jan. #Kunsdt maakt, altijd met 
code en techniek, installaties voor festi-
vals en evenementen. De aanpak van een 
kunstzinnige inval gecombineerd met 
techniek maakt de groep een vreemde 
eend in de bijt bij kunstmanifestaties. Ze 
zien zichzelf dan ook niet als kunstenaars, 
maar zien hun programmeren wel als een 
kunstuiting. Bij een van de eerste festivals 
waar de groep aan deelnam vond deze 
zichzelf niet terug op de lijst van techneu-
ten, maar op die van kunstenaars. Zo ont-
stond met een knipoog de naam #Kunsdt.
Voor Vloedlijn, Klifhangers thema van dit 
jaar, bedachten ze een interactieve kunst-
installatie van blauwe lampen. Met licht-
golven zou deze de zee nabootsen. Maar 
door corona viel dit plan, naast deelname 
aan een dertigtal andere evenementen, 
voor de groep in het water.

    “Dus verveelden we ons. Daarom bedach-
ten we een coronaproof virtueel festival 
in het Beverwijkse Park Westerhout.” Het 
collectief ontwierp en bouwde een alter-
natief podium voor zichzelf en creatieve 
collega’s. Het welslagen van dit festival 
werd door het Prins Bernard Fonds ge-
honoreerd met subsidie voor nog twee 
festivals die dan wel dit jaar nog moesten 
worden gerealiseerd. “Ik dacht meteen 
aan Klifhanger. Wij waren begin dit jaar 
door de organisatie voor een kennisma-
king zo gastvrij ontvangen in Den Hoorn, 
daar kon ik nu iets voor terugdoen.”

    Een delegatie van Klifhanger werd eind 
augustus uitgenodigd naar Beverwijk. Na 
het zelf ervaren van een virtueel rondje 
festival, bood Jan hen een eigen Texelse 
versie aan. “Binnen één maand hebben 
we #KLIFHANGERX#KUNDST uit de grond 
gestampt met een boordevol podia op en 
rond het Sommeltjespad van 23 uiteenlo-
pende acts van verschillende disciplines. 
Het welslagen is vooral te danken aan de 
voortvarende aanpak van Cor van Heer-
waarden”, besluit Jan waarderend.   

 Virtueel feestje   
 COLLECTIEF ONTWIERP EN BOUWDE EEN ALTERNATIEF PODIUM    

 Jan van Kampen   

 Rasverteller Marin Millenaar.    
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De komende tijd vertonen geselecteerde bioscopen de extra lange versies van 
de Lord of The Ring trilogie. Deze week deel 3: The Return of The King. 
Deze versie van deel 3 duurt 262 minuten en wordt, net als deel 1 en 2, 
voorafgegaan door een speciale introductie van regisseur Peter Jackson.

THE TOBACONIST

THE LORD OF THE RINGS: THE RETURN OF THE KING (EXTENDED)

AFTER WE COLLIDED 

In de Senioren/Filmhuis serie een nieuwe film. The Tobaconist is een teder, 
hartverscheurend verhaal over een jongeman en zijn vriendschap met 
Sigmund Freud voor de tijd van de Duitse annexatie in Wenen. De zeven-
tienjarige Franz reist naar Wenen om in de leer te gaan bij een sigarenhan-
delaar. Daar ontmoet hij de vaste klant Sigmund Freud. Franz is geïntrigeerd 
door het werk en de kennis van Freud en na verloop van tijd vormt er een 
unieke vriendschap tussen de twee… Gebaseerd op het boek ‘De Weense 
sigarenboer’ van Robert Seethaler.

Bioscoop | Eetcafé | Terras

Hardin en Tessa verwerken hun break up op hun eigen manier. Terwijl Hardin 
terugvalt in slechte gewoontes heeft Tessa nieuw zelfvertrouwen gekregen en 
begint ze aan haar droomstage bij uitgeverij Vance. Hier trekt ze ook de aan-
dacht van haar aantrekkelijke nieuwe collega Trevor, die helemaal haar type is. 
Hij is slim, grappig, knap en verantwoordelijk. Maar toch kan Tessa Hardin maar 
niet uit haar hoofd krijgen. Hij is nu eenmaal de liefde van haar leven. Ze zou 
willen dat ze van haar gevoelens weg kon lopen, maar zo makkelijk is dat niet. 

DEZE WEEK IN CINEMA TEXEL

PROGRAMMA WEEK  DI 20 T/M WO 28 OKT

FILMS DI WO DO VR ZA ZO MA DI WO
20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10

After We Collided  3gsth 18.45 18.45 18.45
21.00

18.45
21.00 21.00 20.00 20.45 - 19.45

The Lord of The Rings deel 3 Extra 
lange versie 3ga

- - - - - 15.15 18.30 - -

The Tobaconist (S)  3astd - - - - - - - 14.00 
(s) -

Tenet  3ga 21.00 21.00 - - 21.00 - - 19.45 -

The Secret: Dare to Dream 9ta 18.45 - - - - - - -

De Vogelwachter voorpremière  1 18.45 - 18.45 18.45 18.45 20.15 18.45 14.15
20.15 20.15

Casanova’s  3h 21.00 21.00 21.00 21.00 18.45 - - - -

Into The Jungle [Wild Life Film Festival] 1 - - - - 16.15 - - - -

KINDERFILMS DI WO DO VR ZA ZO MA DI WO

Bigfoot Family 13.30 13.30 13.30 13.30 13.30 13.30 - - 13.30

100%Wolf 1 16.15 11.30 16.00 16.15 11.30 11.30 - - 16.15

De Grote Sinterklaasfilm 1 13.45 13.45 13.45 - 13.45 13.45 - - 13.45

De Magische Poort 2ga 16.00 16.00 - 16.00 16.00 16.00 - - -

De Schooltuin 1 - 16.15 - - - - - - -

De Club van Sinterklaas 1 - 11.45 16.15 13.45 11.45 11.45 - - 16.00

RESERVEREN KAN VIA 0222 312027 OF VIA WWW.CINEMATEXEL.NL

CINEMA TEXEL | DEN BURG | 0222 312027 | WWW.CINEMATEXEL.NL
BOVENSTAANDE TIJDEN ZIJN ONDER VOORBEHOUD VAN TYPEFOUTEN EN WIJZIGINGEN.

DE TEXELSE COURANTALTIJD EN OVERAL LEZEN?

KIES DAN NU VOOR TC-TOTAAL!

Twee keer per week vertrouwd de krant in de bus én daarnaast 
volledig online beschikbaar voor tablet, pc, laptop of smartphone.

Wilt u een TC-Totaal abonnement voor slechts € 12,- extra per jaar? 

Ga naar www.texelsecourant.nl en meld u aan 

of mail naar: info@lenr.nl

En lees de ‘EXTRA’ 
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