
Coen & Beau van de Kompasschool: Skatepark “before” en “after”

Wij zijn Coen Witte en Beau Bakker. Wij 
zitten op de Kompasschool in Den Burg. 
En wij willen wat over het skatepark 

schrijven omdat wij daar graag komen 
met onze step en fiets. Daarom een inter-
view met Mevrouw Geense.

 
Vraag 1. Wat doen jullie daar?
Antwoord: Wij houden toezicht en hou-
den alles schoon.
Vraag 2. Wat gaat er nog veranderen?
Antwoord: In 2016 was de eerste fase en 
het wachten is op de tweede fase.
Vraag 3. Hoelang bestaat de skatebaan 
al?
Antwoord: Officieel al 25 of meer jaar.
Vraag 4. Wie heeft er een 3D tekening ge-
maakt van de skatebaan?
Antwoord: Jerry Smidt heeft een 3D teke-
ning gemaakt van de skatebaan.
Vraag 5. Was er ook wat voordat de skate-
baan er was?
Antwoord: Voordat de skatebaan er was/
is was er een tennisbaan.
Vraag 6. Waarom heeft Jerry Smidt een 
tekening gemaakt?
Antwoord: Omdat hij zelf ook aan inline-
skaten doet.

 
Dit was ons interview. Wij vonden het 
heel interessant om iets meer te weten 
te komen over het skatepark. We hebben 
een before en after foto toegevoegd van 
het skatepark.
 
Coen Witte & Beau Bakker

Vragen Taylor en Eva 
aan... Frank Spooren

Frank Spooren (41) is 3 jaar en 2 maanden 
directeur van de VVV.

Hij werkt de hele week en moet soms als 
er iets nieuws wordt geopend ook in het 
weekend werken. Hij vindt het werk leuk 
omdat hij over vakantie mag praten met 
toeristen, ondernemers en allerlei andere 
mensen.
De VVV bestaat al 121 jaar op Texel. De 
VVV promoot het eiland Texel aan allerlei 
landen en verschillende ondernemers. Bij 
de VVV kan je huisjes boeken online (ze 
hebben de meeste huisjes van Texel).
Er werken momenteel 20 mensen bij de 
VVV op Texel. Als je gaat solliciteren bij 
de VVV is het handig dat je goed Duits, 
Engels en Nederlands kan spreken. Hij 
vindt dat er niet veel hoeft te verande-
ren aan Texel. Anders wordt het te mooi 
en te druk op het eiland. Belangrijk is dat 
er goed naar de toeristen maar ook naar 
de bewoners wordt geluisterd. Er zijn ge-
noeg toeristen maar het moeten er niet 
minder worden, want de meeste mensen 
die verdienen aan de toeristen.

De VVV is bezig met het maken van een 
nieuwe website die in 2020 gelanceerd 
wordt.
 
Eva Keijser en Taylor Keijzer, groep 8 Jozef-
school
   

De Vliekotter
hield sponsorloop
 
Onze school heeft een sponsorloop ge-
houden. 
 
We wilden geld op gaan halen voor een 
nieuw speelschip op het schoolplein. Alle 
kinderen hebben sponsors gezocht en 
daarna was de dag van de sponsorloop. 
We renden rondjes zo hard als we konden 
en het geld stroomde binnen. Toen we 
klaar waren moesten we nog meer spel-
len doen om punten te verdienen voor 
de sponsorloop. We waren blij dat we 
met zn allen zoveel punten hadden ver-
diend. Toen werd bekend gemaakt hoe-
veel geld we hadden opgehaald. En dat 
was wel 6000 euro. De dorpscommissie 
heeft dat geld ook nog eens verdubbeld! 
En we hebben heel veel bedrijven die ons 
wilden sponsoren. Nu hebben we genoeg 
geld om in december het speelschip te 
plaatsen. Daar kijken we natuurlijk heel 
erg naar uit! We zijn supertrots op onze 
school en alle mensen die ons hebben ge-
holpen en samen zijn we heel hard aan 
het werk geweest voor onze Vliekotter.
Tames van Nuland en Roxean de Kroon, 
de Vliekotter

Interview door Kiera en Tymet van de 
Fontein met Stan en Dienand over de 
Gerrit Zijm bokaal, de 4 uurs motorcross 
bij de MAB in Eierland. 
 
Gerrit Zijm is een persoon die de mo-
torcross heeft bedacht en naar zichzelf 
heeft vernoemd.
Gijs en zijn partner zijn eerste geworden. 
Mike en Cees zijn tweede geworden. 
Owen en Swen zijn derde geworden. De 
race duurde twee uur en er waren 24 
rijders. Er zijn gelukkig maar drie onge-
lukken gebeurd. Met een zwaar ongeluk 
dan komt er gelijk een ambulance en 
wordt het parcours afgezet. En er moest 
een meisje met de ambulance wegge-
bracht worden. Een rondje is vier kilo-
meter en je moet zoveel mogelijk rond-
jes rijden binnen twee uur. Er zijn acht 
verschillende klassen en je hebt ook nog 
zes schansen. Je kan ook een snellere 
route nemen er is namelijk een sloot en 
een omweg, maar dat duurt langer. Er 
zijn 40 mensen door de sloot gereden. 
Daarvan zijn vier uit de sloot getrokken, 
omdat ze vast zaten. Na de wedstrijd 
krijg je helaas geen eten of drinken dat 
moet je zelf betalen.
 
Dit is geschreven door Kiera en Ty uit 
groep 7 / 8 van de Fontein.

Colofon
 
De Texelse Scholieren Pagina, volledig 
gemaakt door leerlingen, is een samen-
werking tussen de Texelse basisscholen, 
OSG De Hogeberg en de Texelse Courant.
 
De kop boven deze scholierenpagina is 
getekend door Evy en Maud van de Lu-
bertischool. 

“Gelukkig maar drie ongelukken gebeurd”

Ontwerp van de nieuwe skatepark door Jerry Smidt. Rechts het skatepark before the make over. 

Sinterklaas staat centraal in de cartoon van Lindsay en Bjorne van Durperhonk. 

Talitha en Mila van de Thijsseschool: Hoe gaat het met Snow White?
Hoe gaat het nu met Snow White? We 
kennen hem inmiddels allemaal, de albino 
zeehond. Talitha en Mila van de Thijsse-
school interviewden dierenverzorgster 
Mariëtte Smit van Ecomare.
 
Snow White is acht acht dagen bij Ecoma-
re. Het is een mannetje van 3-4 maanden 
oud. Hij weegt 16,8 kilo. Dat is redelijk veel 
voor een zieke zeehond. Kort na vertrek 
van de dierenarts mocht hij weer eten en 
zwemmen. Daar maakte dankbaar gebruik 
van en hij at zelfs twee haringen. Toen hij 
binnenkwam kreeg hij ORS. Een oplossing 
van zouten en mineralen hij heeft ook een 
longworminfectie. We weten nog niet nog 
niet of Snow White helemaal blind is. Het 
lijkt er wel op dat hij slecht ziet.
Snow Wëhite is nog niet gezond. Toen 
hij in de opvang kwam, had hij een flinke 
longworminfectie en longontsteking. Het 
duurt best lang voordat zeehonden daar 
weer echt van hersteld zijn. Het gaat wel 
de goede kant op. Hij heeft veel energie en 
hij eet goed. Als hij weer helemaal hersteld 
is, dan kan hij gewoon weer terug naar zee. 
Als blijkt dat hij een permanent probleem 

heeft dat zorgt voor een sterk verminderde 
overlevingskans, dan kunnen we in samen-
spraak met de dierenarts een aanvraag 
doen bij de officiële instanties om te kijken 
of we hem een vaste plek kunnen bieden 

bij Ecomare.
We verwachten van wel, hoewel het waar-
schijnlijk wel moeilijker is. Zeehonden 
jagen in de troebele Waddenzee voorna-
melijk met hun snorharen. Daarmee kun-

nen ze op grote afstand kleine trillingen 
van vissen opvangen. Gebrek aan zicht is 
waarschijnlijk met name een probleem bij 
het reageren op gevaar of het vinden van 
goede rustplekken.
In de eerste fase van de opvang blijven zee-
honden binnen in de quarantaine. Zodra 
ze geen medicijnen meer nodig hebben, 
wat zijn aangesterkt en zelfstandig kun-
nen eten, gaan ze naar buiten. Eerst nog in 
een individueel bassin, later met meerdere 
zeehonden in een groter bassin. We heb-
ben nog niet eerder een albino zeehond 
in de zeehondenopvang gehad. We heb-
ben al wel eerder andere albino dieren bij 
Ecomare gehad. Op dit moment hebben 
we bijvoorbeeld ook een albino hondshaai 
in het aquarium. een week geleden er bij 
Ecomare een wel heel bijzondere zeehond 
gemeld. Volgens de vinder lag er een witte 
zeehond op de waddendijk van Texel.
Bij de eerste foto’s waren de dierenverzor-
gers in verwarring: zijn vacht leek op de 
witte vacht van een pasgeboren grijze zee-
hond, maar het was duidelijk een gewone 
zeehond.
Talitha en Mila, Thijsseschool

Dierenverzorgster Mariette Smit van Ecomare voert albino zeehond Snow White. 
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