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    Klif 12: ‘Zo zijn we 
niet getrouwd!’
     
    In Klif 12 is vrijdagavond Margriet Bol-
ding te zien, met haar voorstelling ‘Zo 
zijn we niet getrouwd!’ Aanvang 20.30 
uur, entree €16,-.

      Bolding is de grondlegger van het psycho-
cabaret. Een verrassend eigenwijze kijk op 
mens en samenleving en vooral de mens 
als bijzonder schepsel. Met originele tek-
sten en een meesterlijke timing slaagt ze 
er in onverwachte wendingen te creëren. 
Daarbij schroomt ze niet om anderen én 
zichzelf flink op de hak te nemen. Haar 
mooie en soms zeer ontroerende liedjes 
zijn als de kers op de taart, hierin valt al-
les op zijn plek.
       

    Goed afscheid thema 
Café Doodgewoon
     
    ‘Goed afscheid nemen van het leven én 
elkaar’, is het thema in Café Doodgewoon 
op dinsdag 4 november in De Buureton.

    Café Doodgewoon gaat in gesprek met 
Liesbeth Roeper. Vanuit haar bedrijf ‘Zilt 
Tij’ richt zij zich onder meer op de bege-
leiding van mensen bij het goed afscheid 
nemen van het leven én elkaar. Centraal 
staan vragen zoals: Hoe kun je ervoor 
zorgen dat het laatste deel van je leven 
waardevol is en zo wordt dat het echt bij 
jou past? Welke steun kun je bieden aan 
iemand die in de laatste levensfase ver-
keert? Hoe betrek je kinderen bij sterven 
en afscheid? Ook gasten kunnen vragen 
stellen. Het begint om 19.30 uur, vanaf 
19.15 uur is er inloop met koffie en thee. 
Café Doodgewoon Texel is een ontmoe-
tingsplaats voor mensen met kanker, hun 
familie en andere naasten. Ook zorgver-
leners en andere belangstellenden zijn 
welkom.
       

    Georgisch ensemble 
Khareba & Gogia
       
    Het ensemble Khareba & Gogia uit Geor-
gië geeft dinsdag 4 november een concert 
in de Rooms-Katholieke Kerk in Den Burg. 
Aanvang 20.00 uur, toegang gratis, na af-
loop is er collecte.

    Khareba & Gogia bestaat uit de vier pro-
fessionele zangers Levan Goliadze (bas-
bariton), Jemal Museridze (bas), Kosta Go-
golashvili (tenor), Soso Zurabauli (tenor) 
en accordeonist-begeleider Gogi (Zaza) 
Simonishvili. De vier zangers hebben 
als solisten hun muzikale sporen ruim-
schoots verdient in onder andere het Ge-
orgisch staatsensemble Erisoni, het Ge-
orgisch Radio- en Televisie-Octet en het 
ensemble Kereoni. Waardevolle aanwinst 
en aanvulling op de meerstemmige zang 
is Gogi die met zijn accordeon zowel op-
zwepende dansmuziek met de typische 
Georgische harmonieën en ritmes als ook 
de melodische kant van het instrument 
laat horen. Zoals het Georgisch landschap 
gevarieerd is, zo is ook de muziek rijk en 
veelzijdig. Het repertoire varieert van vro-
lijke volksmuziek, religieuze liederen en 
romantische liedjes tot oude traditionele 
volksmuziek en dansmuziek uit verschil-
lende delen van Georgië. De tot in de per-
fectie beheerste meerstemmige liederen 
worden naast de accordeon, gitaar en 
piano eveneens begeleid door een aan-
tal specifiek Georgische instrumenten, 
zoals de panduri, baspanduri, tsjonguri 
(soort luiten), Georgische harmonica en 
doli (trommel). Op de mystieke klanken 
voeren ze de luisteraar mee naar een we-
reld van bergen, eeuwige sneeuw, groene 
wouden, lieflijke beekjes en riviertjes, 
wijn, liefde en vriendschap; een wereld 
waar tradities in ere worden gehouden.   

 Oosterenders bij elkaar ‘te gast’   

 De stemming zat er goed in in Oosterend, 
waar zaterdagavond de vierde editie van 
Running Dinner werd gehouden.

    Bij Running Diner ga je, anders dan de 
naam doet vermoeden, niet al rennend 
door het dorp met je bord eten in de 
hand. Oosterenders gaan bij elkaar ‘te 
gast’. De één kookt een voorgerecht, de 
ander een hoofdgerecht en voor het toe-
tje eindigen waar ze zijn begonnen: in 
Het Cafeetje. Na het startschot in het 
dorpscafé verspreidden de 61 deelnemers 
zich door het dorp, om aan te schuiven bij 
één van de 21 huishoudens waar werd 
gekookt. Zoals bij Alfons en Krista Hurk-
mans aan de Ankerstraat, waar Alfons 

zich er in de keuken niet met een Jantje 
van Leiden had afgemaakt. Zijn gasten 
smulden van Nieuw Zeelands pie, gevuld 
met hertenstoofpotje en met ingrediën-
ten als linzen, spitskool, selderij en knof-
look. Een echt herfstgerecht en daarom 
schonk de familie Hurkmans er een Texels 
bockbiertje bij. Ze hadden zich dus be-
hoorlijk uitgesloofd. ‘Maar het is zeker 
geen culinaire wedstrijd. Running Dinner 
kent alleen maar winnaars. Het is lekker, 
gezellig en je leert nieuwe mensen ken-
nen. Een geweldig initiatief.’ Dat elk jaar 
meer deelnemers kent. En dit jaar muzi-
kaal opgeluisterd door singer songwriter 
Jord Brinkhuis. Geld dat overblijft, gaat 
naar een goed doel.   
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 Janssen ging meerdere ochtenden naar 
het haventje om bij zonsopkomst een 
foto te maken van een paar palen in het 
water met de zon op de achtergrond. Dat 
deed hij, zo vertelde hij tijdens de prijsuit-
reiking in De Verzamelpost in Den Hoorn, 
met een lange sluitertijd zodat het water 
een mystieke gloed kreeg. De foto viel op 
temidden van de circa driehonderd foto’s 
die voor de wedstrijd werden aangemeld, 
waarna de vakjury hem aanwees als win-
naar van de vakjuryprijs.
    In totaal 23 door de vakjury geselecteerde 
foto’s werden zaterdag beloond met prij-
zen. Twee foto’s waren afgevallen omdat 
die ook bij andere wedstrijden hadden 
meegedaan en dat was volgens de orga-
nisatie in strijd met de reglementen. De 
winnaars kregen diverse prijzen die gro-
tendeels door Texelse bedrijven en per-
sonen beschikbaar waren gesteld. Orga-
nisatoren Martin Planken en Jolanda van 
Groningen reikten ze uit.
    De Cocksdorp deed het goed in de wed-
strijd. Het dorp figureerde ook bij de 
tweede en derde plaats. De tweede prijs 
was voor Cees Timmer uit Oosterend met 
een foto van de molen die gemaakt is van 
de iepen die langs de Molenlaan stonden. 
Timmer maakte daar in de ochtend een 
mystieke foto van toen hij naar zijn werk 
bij de Plus ging. ‘Doordat dat nieuwe par-
keerterrein er is, kom je vaker bij die mo-
len en op een ochtend viel het me op hoe 
mooi het eruit zag. Ik had geen camera bij 
me, maar met mijn telefoon kon ik ook 
een mooie foto maken.’

    De derde plaats was voor Kees Goede-
gebure die eveneens een foto maakte 
van het haventje van Sil. Hij zag hoe er ‘s 
avonds mist hing boven het wad en schat-
te in dat hij daardoor ‘s morgens vroeg een 
mooie foto van het haventje kon maken. 
Dat bleek: Goedegebure trof een mystiek 
ogende haven waar één schip in lag.
    De publieksprijs ging naar Marloes van 
der Vis met een foto van schuimkoppen 
op het strand met een donkere lucht op 
de achtergrond. Zij kreeg 182 stemmen 
van de 1400 mensen die via internet een 
stem uitbrachten op de foto’s die de vak-
jury had geselecteerd.
     
    Harry de Graaf, één van de juryleden, liet 
in een toespraak vanuit zijn ervaring als 
fotograaf weten hoe belangrijk het is om 
eerst te kijken vóór het maken van een 
foto. ‘Geef eerst je ogen de kost en maak 
daarna pas een foto.’ De Graaf vertelde op 
beeldende wijze hoe hij zelf op jonge leef-
tijd werd gegrepen door het maken van 
foto’s en tijdens zijn schooltijd van liever-
lee zijn eigen bedrijfje opzette.
    Dat werd een succes toen hij pasfoto’s 
ging maken en ontdekte dat hij met be-
hulp van een rode lens jeugdpuistjes kon 
weglaten van foto’s. Het leverde een toe-
stroom van met name dames met ‘pokda-
lige gezichten’ op die maar wat graag bij 
hem op de foto gingen.
    De winnende foto’s zijn terug te zien op 
www.fotowedstrijdtexel.nl. De tien beste 
foto’s worden de komende tijd geëxpo-
seerd bij De Verzamelpost.

 Fotowedstrijd Texel   
 WINNENDE FOTO’S BEKENDGEMAAKT   

 Hij had een paar dagen vrij en ging speciaal naar Texel om foto’s te maken. Dat deed 
hij onder meer bij het ‘haventje van Sil’ bij De Cocksdorp. Een foto die Antwan Janssen 
uit Uden daar maakte, kwam zaterdag als winnaar uit de bus bij Fotowedstrijd Texel.   

Antwan Janssen (midden) met een ingelijst exemplaar van de winnende foto.      

Deelnemers aan het Running Diner heffen het glas bij Alfons en Krista Hurkmans.      
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Voor een veilige avond uit!

0222-312000

Agenda

Volg ons ook op:     facebook.com/theaterklif12    twitter.com/Klif12

Klif 12 Den Hoorn - www.klif12.nl - (0222) 319 633

Zaterdag 1 november

Tapas Theater Diner

5-gangen menu met 
kleine internationale 
gerechten.
Entertainment met 
overheerlijke gerecht-
jes uit verschillende 
landen en streken.

Aanvang 19.00 uur  
Inclusief de show €37,50.

Zaterdag 8 november  19.00 uur Tapas Theater Diner (UITVERKOCHT)
Zondag 9 november   16.00 uur  De Oldtime Stringband
Vrijdag 14 november  20.30 uur  Patrick Nederkoorn met ‘Code Rood’
Zaterdag 29 november  20.30 uur   Leon van der Zanden - ‘Rebel’
Vrijdag 19 december  20.30 uur  Herman in een bakje geitenkwark

Vrijdag 31 oktober 
Margriet Bolding

Margriet is een 
groot talent, die 
gekte tot kunst 
verheft met 
een prachtige 
timing.

Aanvang 20.30 
uur/ toegang 
€16.00 

Bioscoop | Eetcafé | Terras

Programma week Donderdag 30 oktober t/m woensdag 5 november

Films Do Vr Za Zo Ma Di Wo
30-10 31-10 1-11 2-11 3-11 4-11 5-11

David Bowie Is 1 - - - - - - 20.00

Pak van mijn Hart 2gt - 19.00 
21.15

19.00 
21.15 19.30 19.30 19.30 19.30

The Best of Me 3sht 20.00 21.00 21.00 - 20.00 - -

Alphabet 1 19.30 - - - - - -

The Hundred-Foot Journey 2gt - - - 20.00 - 20.00 -

Wonderbroeders 1t - 18.30 18.30 - - - -

Kinderfilms Do Vr Za Zo Ma Di Wo
30-10 31-10 1-11 2-11 3-11 4-11 5-11

De Club van Sinterklaas & het Pratende 
Paard 1 - - 15.45 15.45 - - 15.45

Dummie de Mummie 2g - - 14.00 
16.15

14.00 
16.15 - - 14.00 

16.15

Trippel Trappel: Dierensinterklaas 1 - - 13.30 13.30 - - 13.30

David Bowie Is  

Op woensdag 5 november presenteren we een exclusieve 
voorstelling van ‘David Bowie Is’. Een film gemaakt van de ‘David 
Bowie Is’ tentoonstelling in het Victoria and Albert Museum in 
Londen. Beschreven door The Times als “stijlvol & buitensporig” 
en The Guardian als “een overwinning”. De tentoonstelling heeft 
een opmerkelijke collectie foto’s, kostuums, en andere zeldzame 
bezittingen van het ‘David Bowie Archive’. 

Kaartjes voor deze exclusieve voorstelling kosten €12,50 per persoon. 

Gravenstraat 33 | 1791 CJ | Den Burg | 0222 312027 | www.CinemaTexel.nl
Bovenstaande tijden zijn onder voorbehoud 

van typefouten en wijzigingen.

Reserveren kan telefonisch via 0222 312027 of via onze website!

WINTERTIJD CHALLENGE TEXEL
Samen hebben we € 4.000 opgehaald!

Lopers, wandelaars, fietsers en met name Texel Tours, 
Café De Slock, Rodi Drive In Show Texel,

Sligro, De Notenstolp, Hanos, Camping de Bremakker, Rezia, 
Susan,

Frank, Arjanne, Timo en Hermina bedankt en tot volgend jaar.

 Namens de organisatie, Rose, Cees, Ralph en Berry


