
 ‘Echt op sienTessels’ met ‘KIEK ACHTER DIEK’ in De Cocksdorp. 

 

 De uitvoeringen zijn op zaterdag 5 november in het Eierlandse Huis, De Cocksdorp.  

 

‘s Middags om 15.00 uur.      ’s Avonds om 19.30 uur. 

 

Vrijdag 14 oktober start de kaartverkoop in het Eierlandsche Huis.  

Eerst voor bewoners van de Cocksdorp en Eierland.  

Zaterdag 29 oktober start de verkoop bij Het Open Boek in Den Burg. 
De toegangskaarten kosten € 5, inclusief een kopje koffie of thee bij binnenkomst. 

 

We komen op zaterdag 5 november in het Eierlandsche Huis met twee uitvoeringen in het 

Tessels dialect. Eentje ’s middags en eentje ’s avonds. 

Het is onze elfde uitvoering over heel Tessel en de tweede in De Cocksdorp.  

De vorige keer hier was op zaterdag 1 november 2014 met ruim 100 toeschouwers in de 

zaal.  

We hebben de belangstelling voor Echt op sien tessels alleen maar zien groeien! Er zijn 

mensen die alle keren nog geweest zijn.  

 

Nu komt er weer een nieuwe uitvoering in De Cocksdorp. Hier werken 8 nieuwe mensen  

aan mee geboren of wonend achter de Ruuge Diek, en onze vaste zangers Gerrit en Aart. 

Het doet ons heel erg goed, dat nog zoveel mensen het belangrijk vinden, om het Tessels 

dialect te laten klinken.  

Velen zijn er mee opgegroeid en dat willen ze niet zomaar verloren laten gaan. 

Want wat is er mooier dan allemaal verhalen, anekdotes, gedichten, sketches en liedjes te 

horen in het Tessels dialect. Verhalen en liedjes over hoe het nu gaat en vroeger ging in De 

Cocksdorp en Eierland. Dit alles met een lach en een traan.  

 

We weten dat ze op Durrep en in de polder net weer wat anders praten dan op de rest van 

Tessel. Dat maakt deze uitvoering heel bijzonder, ‘dus kom luustere en kieke, of aarsom.’ 

Iedere ‘artiest’ mag 10 minuten optreden. Er zijn 5 optredens voor en 5 na de pauze. 

De pauze is een half uur. Dit blijkt echt nodig omdat er altijd veel bijgepraat moet worden. 

Je spreekt dan weer eens hele andere mensen, die je in gien tiêde sproke het. Heel leuk! 

   

Wie doen er mee? Hier komen ze:, Martha Witte-de Kindt, Nel Kuip-van Heerwaarden, Irene 

Zegers,  Hetty Kooger, Gelein Jansen, Piet Zijm, Siem Zijm en Hans Zuidema.  

Verder treden op onze vaste zangers Aart v.d Brink en Gerrit Terwindt. 

Ina Schrama doet als vanouds de regie, ‘Fon wie bei jee d’r iên?’ en ‘Tussedeurtjes.’  

Wee gane ‘r met sien olle foor, om ‘r ‘n  merakels mooie uutfoêringe fon te make. 

 

Het  bestuur van de HVT en de Dorpscommissie hebben afgesproken om de prijs van de 

toegangskaarten laag te houden.  

Het blijft €5,-   

De gedachte hier achter is dat het voor alle Tesselaars mogelijk moet zijn om één van deze 

uitvoeringen bij te wonen. ’t Tessels is fon òòns ollegaar! 

Iedereen moet kunnen genieten van het Tessels dialect. 

 

Organisatie: Dialectgroep van de Historische Vereniging Texel in samenwerking met de 

Dorpscommissie Eierland/De Cocksdorp. 


