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September 2014 

 VAN DE REDACTIE  

 

Beste dorpsbewoners, 
 
Genietend van deze mooie (misschien) laatste zomerdagen 
worden de dagen weer korter. 
Dae kastanjes worden weer geraapt en de blaadjes kleuren 
langzaam oranje. De pompoenen kunnen weer in de pan of 
eind oktober een griezelig uiterlijk krijgen i.v.m. Halloween, 
hierover meer in het krantje. 
 
Heeft u nog nieuwtjes of leuke grappige of interessante 
verhalen? Mail ze dan gerust door naar 
dorpskrantnnw@gmail.com 
 
Veel leesplezier! 
 

De redactie 
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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 

 Halloween dit jaar ook weer gevierd zal worden op ons 

dorp 

 U hierover meer kunt lezen in dit krantje 

 Wij hierbij Marco en Frieda Huttinga van harte feliciteren 

met hun huwelijk 

 Wij een nieuwe kampioen ring-steken op ons dorp hebben 

 Wij Jacco van harte feliciteren met deze mooie titel 

 Wij bij de e.v. strao nu natuurlijk van hem ook heel veel 

verwachten ! 

 De verbouwing van ons dorpshuis gestart is  

 Wij in ons volgend nummer een verslag van Koos 

verwachten 

 Er de laatste weken nog vele Noordwellenaren op vakantie 

waren 

 Wij daarom de Pen niet meer konden achterhalen 

 Wij hopen die in ons volgende nummer te kunnen plaatsen 

 Onze kerk ook deze zomer weer veel bezocht is door 

toeristen 

 Zij allemaal vol lof zijn over de kerk 

 Wij als dorp erg blij zijn met de stichting Vrienden van de 

Kerk Noordwelle 

 Deze stichting al veel moois voor de kerk heeft kunnen 

doen 

 Ons ter ore kwam dat bepaalde Heeren het wel extreem 

laat maken 
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 Dat zowel oude als jonge Heeren zich hieraan schuldig 

maken 

 Sommige Dames wat jaloers beginnen te worden 

 Martien weer een mooie nieuwe Zeeuwse vlag in top heft 

 Deze vlag aan een mooie hogere vlaggemast wappert 

 Wij het in ons dorp erg stil vinden zonder school 

 

 VOOR UW AGENDA:  

 

 Laatste vrijdag van de maand:           Heeren 
 31 oktober                                       Halloween 
 29 november                                    Intocht Sinterklaas 
 13 december                                    Halen kerstboom 
 14 december                                    Opzetten kerstboom 

 

HALLOWEEN 

 

Beste dorpsgenoten, 
 
Gaat Halloween door of is het klaar??!!!!... Natuurlijk gaan we 
door!!!!!!!!   Op 31 oktober 2014! 
 
We weten allemaal dat het aantal van de kinderen op het dorp 
niet groot is, en zeker na de sluiting van de school. Toch wil ik het 
voor de kinderen, kleinkinderen van het dorp Halloween niet 
voorbij laten gaan.  
De sfeer op het dorp,  verkleedde mensen, versierde huizen, 
groepjes dorpsgenoten, vuurkorven,  voorbij lopende 
dorpsgenoten die toch nieuwsgierig waren, pompoenen en lichtjes 
maakte het wel gezellig op het dorp. Al was het dan maar voor 
een paar uurtjes. Het was wel erg leuk om te zien hoe iedereen er 
aan mee deed.  
Dit jaar gaan we dat ook gewoon doen, maar is de hulp van jullie 
als dorpsgenoten dubbel zo hard nodig. Zonder jullie is er geen 
sfeer.  
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De opstelling zal dit jaar wel anders zijn als voorheen en het 
gebeurt dan ook allemaal op de dorpsring en kerkplein. De ring en 
kerkplein veranderd dan heel even in een gezellige,… enge,… 
leuke avond. Op de ring is er een drankje en een hapje te 
nuttigen. Als er dorpsgenoten zijn die lekkere Halloween hapjes 
willen maken, dan mag dat zeker! Op internet zijn er 
leuke/lekkere eetbare dingen te vinden betreft Halloween.  
Er komen geen kinderen langs de deur. Daar is het aantal te klein 
voor, voor de kinderen die er zijn kunt u eventueel wat snoep 
meenemen naar de ring. Zo krijgen zij de mogelijkheid om toch 
snoepjes op te halen. Als griezelige dorpsgenoten kunt u een 
bordje pakken met CANDY  erop, deze kunt u bij nummer 20 
pakken.  
De kinderen mogen hun skelter/step/fiets versieren als ze dat 
willen en meenemen.  
Wanneer u kind/kleinkind mee wil doen wil ik vragen om de 
naam/namen van de kinderen door te geven, met de leeftijd erbij. 
Dit is in verband met wat inkoop van spullen.  
 
Info en opgeven van kind/kleinkinderen kan naar 
heidi55555@outlook.com, tel: 0636163927 of d.m.v. een briefje in 
de bus op dorpsring 20. Er volgt nog meer info in de brievenbus. 
 

OPROEP AAN ALLE DAMES VAN NOORDWELLE 

 

Sinds een aantal jaren hebben onze mannen een keer per maand 
een meeting genaamd “ de Heeren van Noordwelle”. Daar 
bespreken ze allerlei belangrijke zaken onder het genot van één 
(?!) lekker drankje en stevige happen zoals bv. gehaktballen en 
eieren.  
Vrouwen zijn hierbij niet gewenst. De vraag is of wij überhaupt 
hier wel bij willen zijn. Mannen staan er om bekend dat zij nog 
erger kunnen kletsen (lees roddelen) dan wij vrouwen. 
Maar misschien is er in ons dorp ook wel behoefte aan een 
damesclub om zomaar een keer per maand of per twee maanden 
iets met z’n allen te ondernemen of gewoon zomaar een avondje 
kletsen. 
Onderstaand dus enkele vragen met het verzoek om hierover 
eens na te denken. 
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 0 Ja, het lijkt me leuk om eens in de zoveel tijd aan een 

damesavond/-middag deel te nemen. 

 0 Nee, voor mij hoeft het niet 

 0 Zo ja, aan welke activiteit denkt u dan 

Een gezellig avond in het dorpshuis om elkaar eens te spreken en 
nieuwe mensen te leren kennen. 

 Een cultureel uitstapje 

 Een kerstuitstapje (we gaan dan een leuke stad bezoeken 

en geen kerstboom omhakken) 

 Een middag waarop  een film wordt gedraaid of een lezing 

wordt gegeven. 

 Iets anders nl. 

Dit zijn zomaar een paar suggesties Wie weet hebben jullie veel 
leukere ideeën. Schroom niet en deel deze met onze redactie. 
Stuur uw reactie aan dorpskrantnnw@gmail.com 
 
Angela van Rijn 

 

NOORDWELLE DOOR DE EEUWEN HEEN 168 

 

Huizen aan de Dorpsring – aflevering 15: Dorpsring 16 

 

Op deze plek aan de ring bestond vroeger grote bedrijvigheid. Hier 

was namelijk de wagenmakerij gevestigd, een belangrijk bedrijf, 

want hier werden transportmiddelen vervaardigd. Vermoedelijk zat 

het bedrijf er al heel lang en kende het net zo’n lange geschiedenis 

als het café en de smidse. De eerste wagenmaker die wij kennen in 

Noordwelle was Cornelis Rogierse van Splunder, geboren in 1755 

in Noordwelle, zoon van een herbergier. Hij woonde en werkte op 

de wagenmakerij met zijn twee elkaar opvolgende echtgenotes 

Krina Dijkema en Adriaantje Jobse de Glopper. De laatste 

overleed in 1807 waarna hij in 1808 weliswaar voor de derde keer 

trouwde, maar ook zijn zaak in Noordwelle van de hand deed en 

aar Zierikzee verhuisde, waar hij handelaar in stoffen werd. De 

koper van de wagenmakerij in Noordwelle was Hubrecht van de 
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Repe, geboren in november 1778 in Dreischor, die met zijn 

echtgenote Neeltje Viergever in 1808 naar Noordwelle verhuisde.  

Er waren twee kinderen, de latere naaister Cornelia en Johannis 

van de Repe die zijn vader zou opvolgen. Hubrecht van de Repe 

overleed in 1833. Dochter Cornelia was in 1827 al getrouwd en 

broer Johannis deed dat in 1836 met Adriaantje Verton, afkomstig 

uit Renesse.  

 

 
 

Het complex van de wagenmaker was groot genoeg om ook 

diverse knechten te huisvesten.Dat waren Harman Doeleman 

(1822-1828, van Zierikzee, naar Kortgene), Machiel Krijger  

(1830-1832, van Zierikzee, naar Burgh), Cornelis Bruegelmans 

(1832-1834, van Zierikzee, naar Noordgouwe), Jan Speklok 

(1834-1835, van Noordgouwe, naar Burgh), Cornelis de Rooi  

(1835-1837, van Burgh, naar Dreischor), waarna Machiel Krijger 

tot 1840 terugkeerde als knecht. Uit het huwelijk van Johannis van 

de Repe en Adriaantje Verton werden zeven kinderen geboren 

tussen 1837 en 1847, waarvan er twee op jonge leeftijd overleden. 

Inkomsten werden verder kennelijk ook gegenereerd uit 

kostgangers en inwonende gezinnen.  

 

Zo bijvoorbeeld de veldwachter Jacobus du Bois met zijn 

echtgenote Maria IJsboud en zoon Pieter die in 1843 vanuit 

Waterlandskerkje kwam en in 1844 terugkeerde naar Zuidzande in 

Zeeuws-Vlaanderen. Soms betrof het ook weer knechten zoals Jan 

Franke (1841-1842, van Veere, naar Oosterland) en Jan 

Gommarius (1847) uit Kerkwerve. Maar ook de landbouwer 

Marinis Beije woonde er enige tijd met vrouw en dochter en de 

smidsknecht Wolfert Cornelis Verhage woonde er met zijn vrouw 
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Janna Kouwen en vijf kinderen van 1850 tot 1854. In 1840 had hij 

het onroerend goed al in handen gekregen. Hij zou pas overlijden 

in 1891, maar had Noordwelle toen al verlaten, want hij overleed 

in Oudelande.  

In 1887 was het bedrijf verkocht aan wagenmaker Simon Zandijk 

uit Berkel, die het een jaar later al weer verkocht vanwege 

emigratie naar de Verenigde Staten van Amerika. Het huis met de 

wagenmakerswerkplaats, schuur, tuin en erf (kavels A 391 en 392, 

zie illustratie) werd voor 1900 gulden verkocht aan Jacobus de 

Roo uit Serooskerke. 

 

  
 

Het eigendom ging in 1893 over op de wagenmaker Pieter 

Marinus Pistorius. Hij kreeg met tegenslag te kampen. In 

september 1900 werd hij door de rechtbank in Zierikzee failliet 

verklaard. Hij verzette zich hiertegen met succes want veertien 

dagen later werd het faillissement vernietigd door het gerechtshof 

in Den Haag. Er wachtte hem meer malheur, want op 27 april 1901 

ontstond brand in een schuur doordat een bos stro op een 

brandende lantaarn viel. Schuur, woning, wagenmakerij en een 

belendend huisje brandden tot de grond af. De brandweer van 

Noordwelle en Renesse kon voorkomen dat er meer huizen zouden 

afbranden.  

Voor het onroerend goed was Pistorius verzekerd bij de 

Haarlemsche Brandwaarborg Maatschappij. In hetzelfde jaar vond 

herbouw nog plaats. Huis, schuur en erf werden in 1913 door 

Pistorius verkocht (die in 1940 in Oosterland overleed) aan de 

lasser en landbouwer Johannes Leeuwe, die het op zijn beurt in 

1932 verkocht aan de koopman Nicolaas Krijnse Locker uit 

Renesse. Daarna kwam de woning in handen van Jacob Frans van 

As.  
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Tijdens de inundatie aan het eind van de Tweede Wereldoorlog 

werd het op 5 januari 1945 verwoest door een bombardement. Het 

werd in 1949 aangekocht door de gemeente Noordwelle voor 1220 

gulden met het oog op wederopbouw. Voor de herbouw moest in 

1950 eerst al het puin uit de bomtrechters gehaald worden.  

Architectenbureau Vermeer en Herwaarden uit Rotterdam tekende 

voor de nieuwbouw van Dorpsring 15 en 16, die door aannemer 

L.C. Bom uit Burgh werd uitgevoerd voor 18.700 gulden. 

De grondwerker H. Jonker, getrouwd met P. Verseput, kwam er te 

wonen. In 1966 verkocht de gemeente de woning voor 9650 gl. 

aan bewoner M.P. de Kam. Later, in ieder geval vanaf 1972, werd 

het huis bewoond door de familie Van de Zande-Kik, gevolgd in 

1977 door Cor van der Sluijs en Ina van der Est. In 1991 kwamen 

Cees Kraayenbrink en Hanny van der Zande er te wonen, gevolgd 

door de familie Fasol die zelf een huis bouwde bij manege Grol  

in Renesse. Daarna werd Marco Huttinga, de zoon van Be en Gean 

Huttinga, de nieuwe bewoner. 

 

F. Westra 

IN MEMORIAM KEES HART 

 
Kees, een geboren en getogen Noordwellenaar, een dorpsman 
pur sang.  Die trots was op zijn dorp en daarvoor veel deed. 
Vanaf  1999 tot heden was hij lid van de dorpsraad waarbij zijn 
inbreng altijd van  grote waarde was. 
Ik zelf heb Kees leren kennen als een rustig en integer man. Een 
man van geen woorden maar daden. Die met zijn nuchtere blik  
een scherpe kijk had op diverse zaken.  
Hij  was onder  onze vergaderingen geen prater maar echt een 
luisteraar. Als wij wel eens te hard van stapel liepen met grote 
plannen of verzandden in een lange discussie wist Kees met een 
enkele relativerende opmerking iedereen weer met beide voeten 
op de vloer te krijgen en waarbij de oplossing ineens voorhanden 
bleek. 
Hij was de kartrekker van het traditionele dauwtrappen waarbij hij 
steeds meer mensen wist mee te krijgen voor deze wandeltocht in 
de vroege ochtend.  
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Helaas kon hij het afgelopen jaar door zijn ziekte niet meer 
meelopen , maar wat genoot hij toen de wandelaars besloten 
langs zijn huis te lopen om Kees te groeten. 
Ook was hij de man van de ouderensoos, jarenlang zorgde hij dat 
de ouderen van Noordwelle een gezellige ochtend hadden met 
een natje en droogje. En konden ze niet meer zelfstandig komen 
dan ging Kees ze wel halen. 
Kees, de man die ook zorgde als er een activiteit in het dorp 
plaats vond, iedereen hiervan op de hoogte werd gesteld. Hij 
heeft heel wat kilometers door het dorp gelopen om de flyers bij 
iedereen in de bus te gooien. 
 
Dit zijn maar een paar opsommingen van de vele activiteiten die 
Kees voor het dorp heeft verricht tot hij het niet meer kon door 
zijn ziekte. Maar hij bleef betrokken bij het wel en wee van het 
dorp “zijn” dorp. 
Kees ik heb beloofd de speech niet te lang te maken, maar wil je 
heel graag bedanken voor alles wat je voor het dorp hebt 
betekend. Maar ook voor de warme persoonlijkheid die je voor 
een ieder was.  Ik ben er trots op je te hebben mogen kennen .  
Wij de dorpsraad  en de gehele dorpsgemeenschap zullen je 
missen. 
Noordwelle heeft een respectabel mens verloren. 
Kees rust zacht. 
 
Ed Heye namens de dorpsraad 
 

CLIENTENRAAD WET WERK EN BIJSTAND 

 
Waarom dit stukje? 
Dit stukje is bedoeld om meer mensen op de hoogte te brengen 
van ons bestaan en wat wij kunnen betekenen voor onze 
doelgroep op Schouwen-Duiveland. Wij zijn van mening dat er 
inwoners van Schouwen-Duiveland zijn die denken dat deze 
Cliëntenraad een verlengstuk is van de Gemeente, dit is absoluut 
niet waar. De Cliëntenraad bestaat uit onafhankelijke vrijwilligers, 
wij zijn er voor de inwoners die afhankelijk zijn van 
maatschappelijke dan wel financiële ondersteuningen. 
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Wat is de Cliëntenraad? 
De Cliëntenraad is een onafhankelijk adviesorgaan die de 
belangen van de cliënten van Werk, Inkomen en Zorg behartigt. 
Wij brengen gevraagd en ongevraagd advies uit over het 
functioneren van deze afdeling. Wij doen dit door overleg met de 
betrokken ambtenaren en via de WMO-raad. De Cliëntenraad 
vergadert één keer per maand. Bij de samenstelling van de 
Cliëntenraad wordt gestreefd naar een zo breed mogelijke 
samenstelling vanuit de cliënten en belangenorganisaties.  
De Cliëntenraad draagt zorg voor informatie, hulp en advies aan 
cliënten en komt op voor hun belangen. 
 
Voor wie?  
Wij zijn er vooral voor de mensen met een inkomen rondom het 
minimum, bijvoorbeeld die met een uitkering. Wij helpen de 
inwoners van onze gemeente die problemen hebben met 
aanvragen van een uitkering en wijzen die op het bestaan van 
diverse minimaregelingen. 
 
Wie zijn de leden? 
De Cliëntenraad bestaat uit 10 leden, allemaal vrijwilligers. De 
leden hebben allemaal ervaring met één of andere uitkering, en 
zijn dus zeer betrokken bij de belangen van de doelgroep.  
 
Wat doen wij?  
Wij behandelen klachten bij het aanvragen van een uitkering. Wij 
houden scherp de toepassing van de wet- en regelgeving in de 
gaten. Ook het functioneren van de betreffende organisaties ( 
WIZ, De Zuidhoek, SMWO) wordt gevolgd. Verder volgen wij 
instanties die er speciaal voor de minima zijn, zoals bijvoorbeeld 
de Voedselbank. Wij kunnen u voorzien van informatie en 
documentatie. Maar vooral komen wij op voor jullie belangen.  
Voor hulp en advies kunt u altijd bij ons terecht. U kunt iedere 
werkdag tussen 8.00 en 17.00 uur telefonisch contact opnemen 
met één van de adviseurs van de Cliëntenraad.  
 
Kijk voor informatie ook op onze website www.clientenraadwwb-
sd.nl De telefoonnummers zijn: M. de Jong 06 54313961 en 
C.Verweel 06 81297969 
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