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Augustus 2014 

 VAN DE REDACTIE  

 

Beste dorpsbewoners, 
 
Jaaaaaaaahaaa hij ligt weer op de mat! Onaangekondigd 
heeft de noordernieuwswelle een maandje vakantie 
genomen, we zijn allemaal lekker uitgerust, gebruind, nat 
geregend en nog eens nat geregend en we kunnen er weer 
tegen aan! Deze uitgave staat weer vol met allemaal leuke 
verhalen. 
Minder leuk is dat we afscheid hebben genomen van Josien 
Provoost als redactie-lid/ layoutmanager bij deze willen we 
jou bedanken voor je inzet voor de noordernieuwswelle. 
Wie Josien haar plaats heeft ingenomen? Dit leest u in de 
wist u datjes.  
 
Veel leesplezier! 
 

De redactie 

 

NOORDERNIEUWSWELLE 
Dorpskrant van Noordwelle 

dorpskrantnnw@gmail.com 
www.noordwelle.com 

35e jaargang 
Verschijnt 10x per jaar 

 
Redactie     Marja Leistra, Dorien Wandel, José Vrijdag, Marianne 

de Jonge en Kitty Heye 
Vormgeving: Dorien Wandel, José Vrijdag en Leo Schults 
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 dorpskrantnnw@gmail.com ons mailadres is 

 U daar u kopij naar toe kan sturen 

 er natuurlijk ook nog steeds hand geschreven kopij 

ingeleverd kan worden 

 Wij heel blij zijn met ons nieuwe redactielid Dorien! 

 Zij samen met Jose de lay-out gaat doen 

 Zij daar een maand extra de tijd voor gekregen hebben 

 Onze drukker Leo van een welverdiende vakantie geniet 

 Wij daarom pas eind augustus dit krantje kunnen 

rondbrengen 

 Wij de volgende jonge Noordwellenaren alsnog van harte 

feliciteren met hun diploma 

 Dit zijn : Fleur Kristelijn , Christel de Ligt , Ko Passchier , 

Tom Ruytenberg , Lieve van Steen en Rosanna van der 

Velde 

 Sommige plastic stoelen in het dorpshuis niet meer zo 

stevig zijn 

 Er in totaal 2 Heeren doorgezakt zijn 

 Het enthousiasme tijdens de voetbalwedstrijden daar 

mede debet aan was 

 Een zekere H. regelmatig haar mobieltje kwijt is  

 Die dan gewoon op haar stoel ligt waar zij op zit  

 De gratis gehoortest van ene firma S. misschien geen gek 

idee is ? 

 De P.H.C.-wedstrijden geweldig geregeld zijn dit jaar 

 Het weer goed mee werkte en de vrijwilligers weer goed 

hun best hebben gedaan. 

mailto:dorpskrantnnw@gmail.com
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 Dat we plaatselijke gemeentewerkers hebben? 

 
 

 VOOR UW AGENDA:  

 

 Laatste vrijdag van de maand:                                      Heeren 
 
 

                              THE EAGLE DEEL 7 

L'oiseau a atterri voorheen The Eagle had Landed deel 7 
 
Beste mensen hier gaan we dan weer. 
Terwijl de meesten van ons de vakantie achter de rug hebben of 
in hun nadagen van deze vakantie zitten te genieten, kreeg ik het 
vriendelijke maar strenge bericht van onze redactie dat, als het 
aan hen ligt, mijn vakantie er op zit en dus weer verder kon (lees 
moet)  gaan met alweer deel zeven van deze histoire sans fin. 
 
Terwijl ik dit zit te tikken hoor ik op het nieuws dat het KNMI 
alweer code geel tot rood heeft afgegeven en dit voor heel 
Nederland.  Maar als ik naar buiten kijk is het wederom  
schitterend weer. Ze zitten er alweer naast die jongens van het 
KNMI. Ze moeten toch eens het weer in Zeeland apart gaan 
bekijken en benoemen, maar zeker het weer in Noordwelle  ook 
wel genoemd “village solaire”. 
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Dat is wel even wat  anders bij onze Franse vrienden waar dit 
verhaal nog steeds over gaat. Weet u het nog? We gaan weer 
even terug in de tijd 2004 precies 10 jaar geleden.                De 
Franse KNMI oftewel  meteofrance had voor het gebied waar dit 
”histoire sans fin”  nog steeds over gaat code rouge gegeven, wat 
bijna het zelfde betekent  als hier code rood met het verschil dat 
het daar wel klopt en je dus echt noodweer hebt.  
 
En nu naar onze vrienden 
Het is “un temps de chien” oftewel “chiens à nouveau” dacht onze 
grote vriend Jean-Luc die onderweg was naar Aigne. Naar zijn 
goede vriend Pascal. Hij keek er naar uit, weer samen aan het 
werk, maar nu in de werkplaats van Pascal met die fijne 
achterbuurman die wijnboer. Als dit geen feest wordt?! 
Terwijl hij zo aan het lopen was werd de storm steeds erger. Dit 
had hij nog nooit mee gemaakt. Dit was echt noodweer. De regen 
kwam met bakken uit de hemel vallen. Jean-Luc kon geen meter 
vooruit kijken door deze regen. Er kwam zoveel water naar 
beneden dat het kleine beekje wat in zomer altijd droog stond nu 
een brede kolkende rivier was geworden de “La Cesse”. 
Op hetzelfde moment dacht onze andere Franse vriend Pascal aan 
zijn vriend Jean-Luc.       Hij vroeg zich af:  zal hij het redden met 
dit noodweer, raakt hij de weg niet kwijt, valt hij niet in het water, 
wordt hij niet geraakt door de bliksem. Want inmiddels was het 
ook gaan onweren en niet zomaar een onweertje, nee één die de 
code donkerrood tot zwart verdiende oftewel het was echt “temps 
de merde”. 
 
“Weet je wat? Ik ga hem tegemoet lopen” zei Pascal tegen 
zichzelf. “Ik weet de weg hier”. Voor de zekerheid deed hij nog 
een paar flessen wijn en stokbrood met paté in een tas en verliet 
zijn dorp Aigne op weg naar zijn vriend. 
Nu liepen beiden dus in het noodweer buiten. Zullen zij elkaar 
kunnen vinden?  Zullen zij dit noodweer overleven? En hoe zit het 
nou met dat kunstwerk ? Dit en nog veel meer in deel acht van 
“histoire sans fin” voorheen “L'oiseau a atterri” en daar voorheen 
“The Eagle had Landed”. 
Dit verhaal werd mede mogelijk gemaakt door Google translate 
(niet echt betrouwbaar…) 
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STICHTING DIERENLOT 

 

Help! Lever uw kleding in voor de dieren in nood, ook in 
Noordwelle.  Dierenasiel Schouwen-Duiveland werkt elke dag 
keihard om dieren in nood te helpen. Heeft u thuis nog gebruikte 
kleding, schoenen of textiel? Lever het in. U helpt Dierenasiel 
Schouwen-Duiveland er enorm mee. Lever uw kleding, schoenen 
of textiel in in een afgesloten zak (dat hoeft niet perse een 
DierenLot kledingzak te zijn). Bij Rens en Jolanda (Smidsweg 24) 
staat een oranje container waar u de zak in kunt deponeren. Meer 
informatie kunt u vinden op: www.dier.nu/kledingactie.  
 
Namens Dierenasiel Schouwen-Duiveland, bedankt!!   
 
 

DORPS BBQ 5 JULI   

 

Mij is gevraagd als “oud redactielid” van de Noordernieuwswelle 
iets te schrijven over de dorps BBQ. Het was een zeer geslaagde 
middag/avond.  
Ondanks dat het dorpshuis gesloten is, hadden alle vrijwilligers 
het goed op een rijtje. We hadden heerlijk weer en met een grote 
tent, eigen stoelen, alles in de open lucht, was het heel gezellig 
vertoeven. 
Onze meester keukenprinsen Leen en Rens, hebben uitermate 
hun best gedaan om alles naar ieders wens te grillen (Rens onder 
ons: speklapjes zijn lekker he?!). De salades…alles klaargemaakt 
door vrijwilligers…kort samengevat, alles was overheerlijk en in 
ruime mate voldoende. Fris, wijn en bier in gekoelde emmers, wat 
een improvisatie. Als klap op de vuurpijl…zeer zeker voor onze 
allerkleinsten…vers fruit “BOWL” met slagroom. Dat ging erin als 
koek. 
Bij deze wil ik persoonlijk en ook namens Wout iedereen 
bedanken voor de perfecte inzet en op naar een nieuw dorpshuis 
met aansluitend weer de BBQ. 
Mijn verhaal is nog niet klaar, na de BBQ trokken velen naar het 
dorpshuis…ja hmmm…voetbal natuurlijk en de kleintjes spelen op 
het schoolplein. De opkomst was leuk, zoals gewoonlijk hetzelfde 
groepje of dezelfde groep. Zo ongeveer 50 liefhebbers. De 

http://www.dier.nu/kledingactie
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jongeren en nieuwe inwoners zien we niet, schroom niet het is zo 
leuk om in contact te komen met elkaar. Het is zo leuk om de 
sfeer te proeven. Maar niet vergeten, onze jongeren José en 
Mareille waren aanwezig met Bowie en Fleur en die kleintjes 
hadden ook plezier! Dus voor jong en oud, kom en geniet. Ook 
volgend jaar weer voor de BBQ! 
Na afloop waren velen in het oranje gehuld om in het kale 
dorpshuis of thuis, Nederland - Costa Rica te kijken…spannende 
wedstrijd, Nederland wint weer. Na een gezellige en daarna 
opgewonden avond, ging iedereen…hoop ik…weer slapen. IK wel, 
ik heb de wedstrijd niet afgekeken…oogjes dicht en snaveltjes 
toe…snurk…snurk. De volgende morgen heeft Mareille mij de 
uitslag laten zien. Nu is het woensdagavond 9 juli, dat ik dit 
schrijf, over 2 uur Nederland – Argentinie. 
 
Groetjes Magda Lokker 
 

 

NOORDWELLE DOOR DE EEUWEN HEEN 167 

 

Huizen aan de Dorpsring – afllevering 14: Dorpsring 15 

 

Deze woning, die thans niet meer in oorspronkelijke staat verkeert, 

werd in 1811 bij notaris Dignus Boom in Zierikzee verkocht door 

Jacob van de Houte aan Jacob Simonszoon Hoogenboom voor 

ongeveer 850 gulden. Deze dagloner was in 1778 geboren in 

Ellemeet en verhuisde in 1801 naar Noordwelle met zijn 

echtgenote Martina van Splunder, afkomstig van Nieuwerkerk, die 

in 1789 al van Renesse naar Noordwelle was verhuisd. In het gezin 

werden drie kinderen geboren. Deze familie Hoogenboom is 

vermoedelijk weer uit Noordwelle verhuisd en in 1832 werd als 

erfpachter bij het kadaster Adriaan van de Velde genoteerd, die  

op dat moment ook de bewoner van het huis geweest zal zijn. Van 

der Velde was ook niet meer piepjong. In 1793 in Haamstede 

geboren, huwde hij met Cornelia van den Houten, geboren in 

Dreischor, waarmee hij van Ellemeet naar Noordwelle kwam. Er 

werden twee zonen geboren, Lieven in 1823 en Jakob in 1825. De 

laatste overleed al na zeven maanden.  
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Lieven bleef over als enige erfgenaam. In 1849 trouwde hij, toen 

landbouwersknecht, met Krina van Splunder. Er werden drie zoons 

en twee dochters geboren. Pas in 1869 kwam het huis in 

daadwerkelijk in handen van Lieven van de Velde. Deze zou in 

1898 in Oosterland overlijden en was daarvoor dus al uit 

Noordwelle vertrokken. Dat kan geweest zijn in 1892 toen huis en 

erf verkocht werden aan Bartel Klaaszoon van der Maas, een 

veldarbeider, die in 1891 in Noordwelle was getrouwd met 

arbeidster Lena Adriana van Valkenburg. Ze waren toen 26 en 24 

jaar oud en beiden geboren Noordwellenaren. In 1892 werd een 

dochter Pieternella geboren. Deze familie van der Maas bleef 

uiteindelijk niet in Noordwelle wonen maar vertrok naar 

Noordgouwe, waar Bartel van der Maas in 1916 overleed. 

 

Lena Adriana van Valkenburg keerde terug naar Noordwelle waar 

zij in 1919 in het huwelijk trad met de veldarbeider Jacobus Jonker 

uit Haamstede, die het jaar daarvoor zijn echtgenote Maatje de  

Feiter door overlijden had verloren. Er waren nog drie zonen uit 

deze echtverbintenis die nu ook op Dorpsring 15 woonden. Twee 

daarvan vertrokken naar Benthuizen en Rotterdam, hetgeen de 

drukte in de woning enigszins deed afnemen, want hier woonde 

ook sinds 1914 het gezin van Dingeman Oosse met zeven 

kinderen. (zie op de foto eerste twee huizen rechts: de voormalige 

woningen Dorpsring 15 en 16).  
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Van beide gezinnen woonde ook nog een schoonvader in. 

Hoogstwaarschijnlijk in Dorpsring 15 werd op 16 januari 1919 

Willem Oosse geboren, de oudste nog levende Noordwellenaar, 

thans woonachtig in Duinoord in Haamstede. Oosse heeft in 

Noordwelle veel betekend voor het korfballen, dat beoefend werd 

in de lange tijd bloeiende vereniging DOSKO, wat zo ongeveer de 

afkorting was van ‘Door Onderling Samenspel Komt de 

Overwinning’. In Noordwelle was men sportief en creatief.  

 

Door het huwelijk tussen Jacobus Jonker en Lena van Valkenburg 

was het huis in handen gekomen van de familie Jonker, die het zelf 

misschien niet of in geringe mate bewoonde. Noordwellenaren als 

Marinus Jacobus de Blonde en Jacob Frans van As woonden er 

ook enige tijd, evenals het gezin Thijsse tussen 1915 en 1927. 

Jacobus Jonker overleed in 1941, waarna het huis verkocht werd 

aan de landbouwknecht Leendert den Boer, die in hetzelfde jaar de 

voorgevel nog voor 450 gulden liet verbouwen door aannemer 

Kwaak. Helaas werd het op 1 januari 1945 bij een bombardement 

op Noordwelle zwaar beschadigd en naderhand gesloopt. Het 

eigendom kwam in handen van de gemeente Noordwelle. Eind 

1949 werd onder architectuur van Willem Vermeer uit Rotterdam 

een nieuwe woning gebouwd (samen met nummer 16) en kwam de 

in 1915 geboren tractorchauffeur Adrie J. van der Sande er te 

wonen tot 1954. Tijdens de watersnoodramp was deze met 

echtgenote en twee kinderen geëvacueerd in Renesse. Daarna was 

het de woning van de familie Leeuw. Toen in 1965 het Groene 

Kruisgebouw (Dorpsring 3) verkocht ging worden door notaris D. 

van der Hoeven uit Westenschouwen, kon de sleutel voor 

bezichtiging van dit ‘zomer-of weekendhuis’ verkregen worden bij 

mevrouw Leeuw. Het werd daarna domicilie van de familie 

Leistra. In 1971 werd de woning door de gemeente 

Westerschouwen overgedragen aan woningbouwvereniging ‘Beter 

Wonen’. Uiteindelijk kwam Leslie van der Burg er te wonen. 

Thans woont zij er met haar levenspartner Vincent Lemberg en 

hun zoon Duncan. 

 

F. Westra 
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BEDANKJE VAN DE STOVE 

 
Beste schoolburen, 
 
Hier nog een allerlaatste bericht van jullie basisschool de Stove. 
Op 26 juni vierden we een muzikaal feestje op het schoolplein. 
Daarvoor heeft eerst Marc Ruijtenberg een avontuurlijke tocht 
met trekker en podium vanuit Renesse naar Noordwelle gemaakt. 
's Avonds hebben De Heeren zich spontaan in het zweet gesjouwd 
om het podium voor de musical op z'n plek te krijgen. Leen 
Berrevoets haalde vakkundig het hek uit de scharnieren om het 
kolossale podium het plein op te duwen en gelukkig kwam een 
aantal ouders het opbouwteam versterken.  
Op donderdag werd het geluid van ProSound geïnstalleerd, 
konden de hulptroepen die de verloting verzorgden eindelijk hun 
mooie prijzen tentoonstellen en hebben weer andere ouders de 
bar ingericht met drankjes van World of Drinks.  
Op het moment suprème werd het podium volgebouwd met 
muziekinstrumenten van Muziekvereniging Luctor et Emergo en 
kon dirigent Gert van der Weide inzetten met een afwisselend 
optreden door enkele klasgenootjes uit Renesse en een heleboel 
meer muzikanten. Vooral de medley van Efteling melodieën viel in 
de smaak. Vervolgens brachten de dansers van Move-it 
Dancemasters o.l.v. Maaike van Rijn, een spetterend optreden 
met in het midden onze eigen Daan Janson . 
Uiteindelijk is het podium ingenomen door onze leerlingen met de 
musical 'De Wonderdokter'. Op het podium hadden we een 
achtergrond doek dat we samen met Hetty de Wette hadden 
geschilderd en rekwisieten die we met hulp van Adrie Jonker en 
juf Joni Bijl hadden geknutseld. Gelukkig kregen de kinderen de 
toeschouwers aan het lachen met een stoere act van de 
strandwacht en een optreden van de politie en was dokter Baas 
nog net op tijd om onze Wonderdokter "te redden".  
We hebben met z'n allen in het zonnetje genoten van de avond, 
afgesloten door liedjes op de doedelzak en drums van de 
broertjes Heerkens en een toespraak van onze directeur Paul Stal. 
Het plein vol met tuinstoelen met buren, collega's en familie, jullie 
waren een geweldig publiek! 
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Beste mensen, allemaal hartelijk bedankt voor de gezellige avond. 
Een mooi laatste optreden van onze school, het was alleen 
mogelijk doordat jullie handen uit de mouwen hebben gestoken 
en met de onmisbare steun van de Dorpsraad. 
 
Vriendelijke groeten, Maaike Blom 
 

 
 
 

RODE KRUIS COLLECTE 2014 

 
Van 16 t/m 20 juni was er de jaarlijkse RODE KRUIS COLLECTE . 
Dankzij uw gaven en de inzet van de vrijwilligers (in alfabetische 
volgorde) Leen, Marja en Wim, bracht de collecte in Noordwelle   
€ 252,81 op. 
 
Weet u dat het Rode Kruis steeds vrijwilligers kan gebruiken? 
En dat zijn niet alleen EHBOers! Kijk eens op de site of vraag eens 
aan Bert Brink of Wim den Haan 
 
 
 


