Hierbij zal ik een paar anekdotes vertellen die ik vroeger heb gehoord. Of ze waar zijn,
dat weet ik niet, maar ze gingen voor waar dóór. Ze spelen allemaal rond 1950.

FIJNSTE WATER
Aan het Robbenpad in Oosterend waar zich nu de Jeu de boulesbaan bevindt was
vroeger de Koningtuin. In die Koningtuin was aan de achterkant, tegen de
Gereformeerde kerk, een moestuintje van Reijer Schaap. ’s Zomers als het warm was
moest Reijer ’s avonds met een paar emmers water naar dat tuintje om de plantjes te
begieten. Hij had al eens gedacht aan het hemelwater dat op het kerkdak viel als het
regende om dat op te vangen in een regenton. Dan hoefde hij niet meer met die zware
emmers te lopen. Met die gedachte ging hij naar het Gereformeerd kerkbestuur en vroeg
of hij zijn plannetje mocht waarmaken. Na een paar weken kwam het verlossende
antwoord en dat was dat het goed was. Reijer was in de wolken. Aan alle Oosterenders
die het horen wilde liet hij weten dat hij het “fijnste” water van Oosterend had.

MELKBOERENRACE
Ten tijde dat er nog melkboeren aan de deur kwamen had Den Burg 4 melkboeren.
Henk Boon in de Weverstraat, waar zich nu de Trekpleister bevindt. Piet Kok had zijn
bedrijfje in het glop tegenover “De Banaan” aan de Weverstraat. Nan Huisman oefende
zijn bedrijf uit aan de Schoonoordsingel en Cobus Lips woonde aan het Schilderend.
Om die melkboeren te voorzien van melk reed Joop Huizinga, de latere eigenaar van De
Smulpot, met een kleine vrachtauto met daarop een grote tank. Die werd ’s morgens
gevuld bij de melkfabriek aan de Schilderweg, thans biermakerij, en reed dan naar de
betreffende melkboeren op Texel.
Aan het Schilderend bij Cobus Lips stonden ’s morgens om 7 uur de melkboeren uit Den
Burg. De melkbussen werden gevuld en zo werd de melk in Den Burg aan de man
gebracht.
Nan Huisman had een bakfiets en daar kon hij heel snel mee rijden. Piet Kok had een
mooi houten wagentje met een klein paardje er voor. Op zekere dag moest worden
uitgemaakt wie het snelst was. Huisman of Kok. Ter hoogte van de Reijer Keijserstraat
moest naar “Helios” en terug worden gereden. Op het 1 - 2 - 3 ging men van start. Kok
met zijn paardje was als eerste terug. Maar een echte winnaar was er nog niet. De
tweede keer weer dat hele stuk was een overwinning voor Huisman. Kok had zijn
paardje een beetje ingehouden. Dat was gelijk spel. De derde keer was de winnaar Kok.
Huisman had drie keer gereden en was aardig moe. De melk die Huisman bij zijn klanten
bezorgde was op het eind van die dag wat aan de late kant.

GESPREK TUSSEN TWEE MANNEN
Gerrit Dros was schilder en als handicap had hij dat hij stotterde.
Diek Verstegen had een loodgieterbedrijf en liep een iets mank.
Ze kwamen elkaar tegen en er ontstond het volgende gesprek:
Dros: V-v-v-ver-s-s-s-stegen, w-w-w-eet je h-h-h-hoe je gew-w-w-woon kunt l-l-l-l-lopen?
Verstegen: Nou Dros, seg ut us!
Dros: M-m-m-m-et je i-i-i-i-iene poot in u-u-u-ut g-g-g-g-gootje en je a-a-a-are op ut st-t-ttoepie!
Verstegen: En Dros, weet jij nou hoe je van dat stotteren af komt?
Dros: V-v-v-v-v-vertel ut us!
Verstegen: Dan moet je je smoel houwe!
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