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september 2015 

 VAN DE REDACTIE  

 

Terwijl ik dit zit te schrijven is het weer regenachtig en het najaar 

staat al weer voor de deur.De bladeren gaan al wat vallen,ook de 

kastanjes en de beukennootjes vallen weer.De vakanties zijn weer 

voorbij en de scholen zijn ook weer bezig. 

In dit krantje kunt u een oproepje voor vrijwilligers voor het 

Hospice vinden. Ook zijn er enkele stukjes te lezen van 

activiteiten die zijn geweest .De vaste rubrieken als de wist-u-

datjes en door de eeuwen heen kunt u ook weer lezen. 

Wij wensen u veel leesplezier, 

                                             De redactie. 
 
 

NOORDERNIEUWSWELLE 
Dorpskrant van Noordwelle 

dorpskrantnnw@gmail.com 
www.noordwelle.com 

37e jaargang 
Verschijnt 10x per jaar 

 
Redactie      Marja Leistra, Dorien Wandel, José Vrijdag, 

Marianne de Jonge en Kitty Heye 
Vormgeving:  José Vrijdag, Els Vrijdag en Leo Schults 
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 dorpskrantnnw@gmail.com ons mailadres is 
 U daar uw kopie (lettertype: Tahoma 11pnt) naar toe kunt 

sturen 

 U natuurlijk ook nog steeds handgeschreven kopie kunt 
inleveren 

 Wij hierbij Ab en Karin van harte proficiat wensen met hun 
geregistreerd partnerschap 

 Er dit jaar gratis peren geplukt konden worden bij fam. 
Leeuwe 

 Alleen de mensen van de groepsapp van ons dorp dit 
wisten 

 Bram beloofd heeft om deze pluk volgend jaar tijdig in 
onze krant aan te kondigen 

 De zonnebloemen van Martien dit jaar het weer goed 
deden 

 Er zelfs ver buiten Noordwelle van genoten werd 
 Er ruim 45 kg. mosselen opgepeuzeld zijn tijdens onze 

jaarlijkse mosselavond 

 Kok Jan en zijn maatje ze prima kookten en wokten 
 De kerktoren gerestaureerd wordt 
 Dit project een aantal maanden in beslag zal nemen 
 Wij daarna weer optimaal bij de tijd kunnen zijn in de 

avonduren 

 Er dan nl. mooie verlichtte wijzerplaten te zien zullen zijn 
 Er 3 Noordwellse dames mee doen aan een fotocursus in 

Renesse 

 Zich hieronder 2 redactieleden bevinden 
 Wij in positieve afwachting zijn van de resultaten 
 Wij onze welgemeende excuses maken aan Jos G. 
 Zijn superleuke verslag van een ouderwets weekend 

Noordwelle niet geplaatst was in ons juli/augustusnummer 

 Wij dat nu hierbij hopelijk goedmaken 
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 VOOR UW AGENDA:  

 

 Eerste vrijdag van de maand:            Snekavond 
 Tweede woensdag van de maand (19:30):      Creadames  
 Derde vrijdag van de maand (20:30):             DDaames 
 Laatste vrijdag van de maand:           Heeren 

 

 18 oktober High Tea (niet vergeten op te geven!!) 
 12 november algemene ledenvergadering dorpsgemeenschap 
 21 november Sinterklaas (informatie volgt) 
 
  

OUDERWETS WEEKENDJE 

 
Helaas over het hoofd gezien in de mailbox vorige maand, maar 
nu alsnog en dan maar extra nagenieten (red.): 
 
Over hoe de bewoners van een klein polderdorp het leven 
genieten. 
 
Een weekje na CAS en het één keer per jaar gezamenlijk 
vergaderen met hapjes van de Heeren en de Ddames is het 
alweer weekend in Noordwaele. 
 
De terugkerende vraag: “wie gaat er koken “ is die eerste vrijdag 
van de maand altijd een gemakkelijke. Niemand dus. Want het is 
fritesavond in het dorpshuis. We blijken wederom niet de enigen 
en de wachttijden bedragen bij gemiddelde dorst 2 glazen. Achter 
de bar draait het als een goed gevette machine: bestellen, 
bakken, drankjes bereiden en de schade noteren. De sauzen en 
uitjes worden naar eigen keuze toegevoegd. De zon verhoogt de 
populariteit van het nieuwe terras aan de westkant. Een aantal 
van juffrouw Jannie’s klanten nuttigen de bestellingen thuis. Een 
grote groep doet dat ter plekke waarna nog urenlang wordt 
uitgebuikt, bijgepraat, dorstgelest en vooruitgekeken. 
Vooruitgekeken naar de volgende dag: de dag van de dorpsBBQ.  
Bij het behoeden van de cornetto’s tegen het over de datum gaan 
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zijn er zoals altijd in Noordwelle voldoende vrijwilligers die zich 
opwerpen de klus te klaren. 
 
De dorpsBBQ op de tropische zaterdag moet de aandacht 
aanvankelijk delen met de tijdritprojectie op de dorpshuismuur. 
Het is tropisch, de tent boven het terras, bedacht omdat BBQ-en 
en de brandmelders binnen elkaar niet verdragen, krijgt de rol 
van schaduwplek. De organisatie is van hoog niveau. De 
thuisblijvers die dachten: “alleen een stukje geblakerd varken” 
kunnen spijt hebben. Onze lokale Jamie Olivers hadden er veel 
werk van gemaakt en waren zich te buiten gegaan in hun 
culinaire fantasieën voor 50 personen. De verfrissende  
geprefabriceerde mojito naar Henny’s eigen recept voor anderhalf 
muntje doet het uitstekend. Vooral wanneer de barman van zeven 
tot acht denkt dat dat spul al is verdund. De oma’s staan 
glimmend de derde generatie te bewaken. Oude bekenden 
ontmoeten elkaar, herinneringen worden opgehaald. “waar gaan 
jullie morgen staan als de tour komt?” Ideeën worden geopperd. 
Het plan uitgewerkt. 
 
Ook anderen hadden hun oog laten vallen op de rotonde bij de 
kersenboer. De Noordwelletent zocht een strategisch plekje in de 
wind en de berm. De auto’s in de op deze dag favoriete 
kanariekleur opvallend opgesteld. Enkele onverlaten moeten er 
van worden weerhouden hun voertuig te parkeren boven op het 
met de bosmaaier levensgroot in het gras geschoren “Noordwelle” 
dat alleen vanuit de lucht te lezen is voor de tv-uitzending in 200 
landen waarvan wij een enorme economische spin-off voor ons 
dorp verwachten. Het vlees dat de vorige dag dacht dat het 
wegens teveel zou belanden in de kliko vindt alsnog een waardig 
heenkomen. Stoeltjes mee drankjes erbij et ca va! formidable. 
Donkere wolken schuiven voor de soleil, de scheerlijnen van onze 
tent krijgen het druk. Pluvius, Aeolus en Donar sluiten een 
indrukwekkend verbond waardoor de bevolkingsdichtheid in de 
Noordwelletent extreme vormen aanneemt. Voor het “peage” dat 
we op de weg hadden geschreven stopt niemand omdat het eraf 
is geregend.  
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Groot plezier met de Noordwelse variant op de gele trui: de gele 
(4-persoons)broek waar de overijverige diendster een gevaar in 
ziet.  

 
 
Waardevolle souvenirs (i-pads?) vliegen uit de karavaan en zoef 
zoef……… dat waren de renners. El pistolero, de haai van messina 
en de gorilla groetten ons niet. Johny Hoogerland ook niet. Het 
mag de pret niet drukken. In een vlaag van overmoed bedenken 
we het Grand Depart in 2020 met de start op de Smidsweg en de 
tijdrit op de Ring. Leuk als evenement tussen de Strâo en de 
Powerhorse. In de eerstvolgende Heerenvergadering zal het plan 
verder worden uitgewerkt. 
Maandag vraagt een collega of het niet saai is om op zo’n klein 
dorp te wonen. Ik laat hem in die waan.  

     Jos (uuttoeviezder) 
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POWERHORSE COMPETITION 2015 

Trekpaardendorp Noordwelle 
 
Afgelopen 1 en 2 augustus is er weer een Powerhorse 
Competition wedstrijd georganiseerd door de Stichting 
Trekpaardendorp Noordwelle. Onder prima omstandigheden 
heeft deze wedstijd nu voor de 3e keer alweer op het terrein 
aan de Lokkershofweg plaatsgevonden. Ruim 40 
combinaties namen deel aan deze wedstrijd, van de 6 
wedstrijden in het kader van deze Powerhorse Competition 
heeft Noordwelle de meeste deelnemers getrokken. De 
finale van de PHC vindt plaats op 26 en 27 september te 
Berlicum.  
Het aantal bezoekers is iets achter gebleven in vergelijking 
met vorig jaar, waarschijnlijk veroorzaakt door veel aanbod 
dat weekend van andere evenementen op Schouwen-
Duiveland. Toch schatten wij dat er over beide dagen 
ongeveer 5000 bezoekers zijn geweest. Niet in het minst is 
het evenement een succes geworden door het grote aantal 
vrijwilligers bij de opbouw, tijdens het evenement en bij het 
opruimen. De meeste van de vrijwilligers komen uit 
Noordwelle, waar een klein dorp groot in is. En uiteraard 
onze Hugo Bos met een strakke organisatie van opbouw en 
opruimen. Het evenement was gratis te bezoeken, evenals 
gratis parkeren, hierdoor houden wij het laagdrempelig om 
het evenement te bezoeken. De omzet in de horeca, de 
sponsoring zowel in geld als in natura, daar doen wij het 
van, dat is dit jaar ook weer goed gelukt.  
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Binnenkort gaan wij vergaderen voor de Powerhorse 
Competition 2016, weer in een zelfde opzet,  een 
showprogramma, een strodorp, activiteiten voor de 
kinderen, enz. Hoogstwaarschijnlijk in 2016 niet het eerste 
weekend in augustus, maar 30 en 31 juli, het laatste 
weekend van juli. 

Ken Buth 
    

ACTIVITEITEN OP HET KERKPLEIN 

 
De activiteiten door Bouwbedrijf Boogerd uit Oosterland zijn ons 
allen zeker niet ontgaan. 
Het zal jullie duidelijk zijn dat de toren in de steigers staat, om 
deze een grote opknapbeurt te geven. 
De werkzaamheden omvatten niet het rechtzetten van de toren, 
maar wel het uithakken van de voegen en het vervangen van 
aangetaste stenen. Het geheel wordt gereinigd en opnieuw 
gevoegd. De klokkentoren wordt gerenoveerd en aan het uurwerk 
wordt groot onderhoud uitgevoerd. De wijzerplaten worden 
opgeknapt en voorzien van verlichting welke een grote wens was 
van de Vrienden van de Dorpskerk en de Dorpsgemeenschap. 
Verder zal een oud niet gebruikt uurwerk uit de toren worden 
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gehaald en in het voorportaal van de kerk ter decoratie worden 
opgesteld. De totale werkzaamheden zullen tot medio half 
december duren en zal op de ring ongemak met zich 
meebrengen. 
 
Het is geweldig dat de burgerlijke gemeente al de torens welke 
monumenten zijn op Schouwen-Duiveland  zo’n  opknapbeurt 
geeft. Het resultaat was op Renesse duidelijk te zien. 
Jullie vragen zich waarschijnlijk af waarom de gemeente dit 
uitvoert. Het is namelijk zo dat de torens van de dorpskerken 
bijna allen van de burgerlijke gemeente zijn. Met de klemtoon op 
bijna. Het zit namelijk zo, dat onze toren bij kadaster op naam 
staat van de Kerkelijke gemeente. Ondanks deze onduidelijkheid 
is het fantastisch dat de gemeente de kerktoren onderhanden 
neemt. Voor de duidelijkheid de toren was van iedereen, omdat 
de functie van de toren voor de gehele burgerij was. De toren 
werd voor communicatie gebruikt voor de mensen die op het land 
werkten, bij begrafenissen, bij het vlaggen bij speciale 
gelegenheden en de uitnodiging om zondags naar de eredienst te 
komen, enz.  
De kerkelijk gemeente zal proberen gebruik te maken van de 
aanwezige steigers om de westgevel en de aansluitingen van de 
toren op het dakvlak te renoveren. Dit past in een zesjarig 
onderhoudsplan van onze kerk. Hiervoor is na inlevering van de 
begroting uit de monumenten pot 50% subsidie verleend. Er moet 
dus ook 50% betaald worden door de kerkelijke gemeente en de 
vrienden van de Dorpskerk. U begrijpt dat bij renovatie en 
onderhoud van de kerk de reserves snel op zijn. Wij hopen dan 
ook dat u de dorpskerk net zo’n warm hard toe draagt als vele 
dorpsgenoten. 
Een ding weet ik zeker de toren en de westgevel zullen met de 
Kerst er weer prachtig bij staan. 
Voor vragen over de werkzaamheden kunt u terecht bij de werk 
uitvoerder van bouwbedrijf Boogerd, Dhr. Bal. Ook kan u mij 
bellen. 
 

Leo Lemsom Hakewekken 
Kerkrentmeester 
Tel 0111-462490 
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Hallo allemaal, 
 
Wij zijn Ivan Vis en Jacolien de Glopper en wonen sinds oktober 
2014 aan de Dorpsring op nummer 7. We hebben hiervoor 3 jaar 
in Zierikzee gewoond in een klein huisje in de Molenstraat. Dit 
was gezellig maar we zochten meer ruimte om ons heen. Toen we 
de eerste keer bij het huis in Noordwelle kwamen kijken waren 
we gelijk verliefd op het uitzicht. Hier genieten we iedere dag van. 
Naast klussen in het huis en de schuur hebben we ons werk als 
dagelijkse bezigheid. Ivan werkt sinds een aantal jaar als ZZP-er 
in de landbouw en staalbouw. Jacolien is sinds 2 jaar werkzaam 
als welzijnswerker bij SMWO. Verder houden we er van om in het 
weekend iets te gaan drinken met vrienden of uit eten te gaan. 
We hopen dat we hier in Noordwelle nog vele jaren met plezier 
mogen wonen. Groetjes Ivan en Jacolien 

Groetjes Jacolien 
 

NOORDWELLE DOOR DE EEUWEN HEEN 178 

Een smidse of smederij aan Dorpsring 22 & 23  

 

De voormalige smederij op de hoek van de Dorpsring en de 

Smidsweg en de daarbij behorende woning moeten al heel oud 

zijn. Er zijn al berichten over een smederij in Noordwelle uit de 

15
e
 eeuw, dus toen het dorp eigenlijk ontstond en samen met kerk, 

huis van de ambachtsheer, het gerecht en de café(s) zullen dit de 

oudste elementen van het dorp geweest zijn. Of de smederij altijd 

op dezelfde plek gezeten heeft is niet zeker, maar wel 

waarschijnlijk. Over de geschiedenis van de smidse is meer te 

vinden in het boek Noordwelle, polderdorp achter de duinen dat 

verscheen in 2008.  

De huidige opstallen van smederij en woonhuis dateren volgens 

het kadaster uit 1837. Toen werd een en ander ‘gesticht’ door de 

smid Johannes de Meulmeester, die in 1785 in Noordwelle was 

geboren. Hij was getrouwd met Sara Lokker uit Serooskerke en zij 



10 

 

kwamen in 1814 naar Noordwelle, waar Johannes de Meulmeester 

kwam te werken in de smederij van zijn vader die hij later 

overnam. Zoon Gerard de Meulmeester en overige erfgenamen 

verkregen in 1863 het bezit. In 1893 ging het bezit over naar de 

smid Gabriel Geluk. Na zijn dood in 1930 werden de opstallen 

gedeeltelijk vernieuwd, evenals in 1956 (na de Watersnoodramp – 

op de zijgevel kun je nog zien hoe hoog het water destijds stond) 

waarna er sprake was van huis, smidse, bergplaats en erf in bezit 

van Marinus Cornelis Geluk. Begin zestiger jaren werd de smidse 

opgeheven en het geheel verkocht aan garagehouder Klaas Jan 

Goedbloed uit Renesse. Diens zoon Louis vestigde er een nu nog 

bestaande garage in die later verhuisde naar Zierikzee. In het pand 

werd pension Wielsteen gevestigd. 

 

Dat het hoekpand een bedrijfspand was betekent niet dat er nooit 

in gewoond is. Van 1866 tot 1867 woonde Willem van Valkenburg 

er met zijn echtgenote Fransina Straayer en een dochter. Zij 

emigreerden in 1867 naar de USA. De kleermaker Johannis Hack, 

geboren in Ouwerkerk, ging er in 1882 vanuit Den Bommel wonen 

met zijn echtgenote Adriana Everaers en vijf kinderen. Een dochter 

werd in 1884 nog in Noordwelle geboren, maar daarvan heeft 

Hack de prilste jeugd nauwelijks meegemaakt omdat hij 

gedetineerd werd in het ‘gevangenhuis’ in Zierikzee. Het gezin 

vertrok naar St. Philipsland. In 1885 werd het als woning in 

gebruik genomen door Johannes Reijnen, geboren in Haarlem en 

zijn vrouw Neeltje Koedijk alsmede twee zoons, allen afkomstig 

uit de Schermer. Zij vertrokken in 1895 naar het 

Spaarndammerplein in Amsterdam. Tenslotte werd er nog korte 

tijd gewoond door het gezin van Marinus Scherpenisse en de in 

Noordwelle geboren Izabella de Vrieze. In augustus 1900 keerden 

zij terug van emigratie uit Boksburg in Transvaal (Zuid-Afrika) en 

vertrokken in december van datzelfde jaar naar Vlissingen. De in 

Noordwelle geboren veldarbeider Johannis van der Maas woonde 

er met zijn echtgenote Cornelia Hendrika Matthijsse korte tijd in 

1914 en 1915 waarna zij naar Texel vertrokken.  

 

Daarna was er van bewoning geen sprake meer. Het  werd alleen 

nog gebruikt als smederij/wagenmakerij van Gabriel Geluk en 
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later Marinus Cornelis Geluk. In 1926 werd vergunning verleend 

voor een benzinebewaarplaats in de smederij. Na de 

waternoodramp van 1953 werd in 1956 een bouwaanvraag 

ingediend door M.C. Geluk voor herstel en verbouw van de 

bergruimte en annexen aan de Smidsweg tot etalageruimte, 

berging en ijzermagazijn. De bouwtekening werd gemaakt door S. 

Rosmolen uit Renesse, die de klus uitvoerde voor een bedrag van 

3575 gulden. Daarmee zijn we aangekomen bij het woongedeelte 

van de smederij, thans bekend als Dorpsring 23.  

 

 
 

Dit was het domicilie van de familie De Meulmeester, reeds 

smeden in Noordwelle sinds de 18
e
 eeuw, zoals we hiervoor al 

zagen. Een zoon van Johannis de Meulmeester (1785-1863) was 

Jacob (geboren 1808), die smidsknecht werd, maar in 1838 

ongehuwd overleed. Een telg met de naam Jan de Meulmeester, in 

1829 in Haamstede geboren, werd eveneens smidsknecht in 

Noordwelle en huwde in 1857 Pieternella de Bakker uit 

Haamstede. Er werden drie dochters en twee zoons geboren. De 

smidse zou uiteindelijk niet in de familie blijven. Wel was het er 
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een komen en gaan van smidsknechten. Tussen 1825 en 1855 

waren dat er maar liefst zeventien. Er was één dienstbode, die 

langdurig op de smidse werkzaam waren. Haar naam was Dirkje 

van der Voois, geboren in 1784 in Maaslandsluis, die bij haar 

komst uit Zierikzee in 1832 weduwe was. Zij overleed in 1855. Er 

was één smidsknecht die kwam inwonen met zijn gezin, namelijk 

Hendrik Walpot uit Bruinisse met zijn in Strijen geboren 

echtgenote Lena Rijngoudt en drie kinderen.  Een vierde kind werd 

in Noordwelle geboren, overleed binnen een jaar, waarna snel een 

nieuw kind werd geboren dat dezelfde naam kreeg. Dat gebeurde 

vaak. Het gezin vertrok kort daarop naar Kruiningen. Hierna kwam 

incidenteel nog inwoning voor maar dat waren meestal 

kostgangers uit het dorp zelf, zoals de weduwe Cornelia van de 

Repe met vijf kinderen.  

 

In 1882 kwam de uit Poortvliet afkomstige 22-jarige smid Gabriel 

Geluk op de smederij die in 1893 huwde met Adriana Johanna 

Struijk, geboren in Sirjansland. Er werden vier kinderen geboren 

waarvan de oudste onderwijzeres werd in Steenbergen. De jongste 

zoon, Marinus Cornelis werd in 1900 geboren en zocht zijn geluk 

in Nederlands Indië. Van het daar gelegen Pasoeroean keerde hij in 

1923 als smid terug op de smidse in Noordwelle en huwde in 1928 

met Jannetje van der Wekken uit Zierikzee. Een zoon Gabriel 

Jeremias Geluk werd geboren in 1928 en een tweede zoon in 1931, 

maar deze werd maar iets ouder dan een jaar. Gabriel Jeremias 

ging in Delft studeren en werd later directeur van 

aardewerkfabriek ‘De Poreleyne Fles’ aldaar. Ook in de periode-

Geluk was er sprake van inwonende smidsknechten op Dorpsring 

23. Vanaf 1912 waren dat er vier, terwijl ook de veldarbeider 

Willem Steenpoorte er met zijn vrouw en twee kinderen woonde in 

1922-1923. Marinus Cornelis Geluk bleef er wonen tot de 

inundatie in 1944 waarna verhuisd werd naar Dordrecht. In 1945 

kwam hij terug en bleef er wonen tot 1959 toen hij verhuisde naar 

Helleweg 3. Op de bovenetage van Dorpsring 23 had hij in 1954 

twee slaapkamers laten aanleggen. Een bestaande slaapkamer op 

de begane grond werd veranderd in magazijn en spoelruimte in een 

bijkeuken. Deze klus werd door aannemer Rosmolen uit Renesse 

geklaard voor 1640 gulden. 
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De smederij deed Geluk in 1959, bij gebrek aan opvolgers in de 

familie, over aan D. Kroon die met zijn gezin uit Katwijk naar 

Noordwelle kwam. Hij was de laatste smid van het dorp. Kroon 

werd als rijwielhandelaar in 1961 aanvankelijk failliet verklaard, 

een faillissement dat na gedaan verzet overigens ook snel weer 

werd opgeheven.  

 

Bijgaande foto uit 1962 laat zien hoe de gevel er in die tijd uitzag 

M.C. Geluk, toen woonachtig in Halsteren, zette de smederij te 

koop en in 1962 vestigde zich er het autobedrijf van Klaas 

Goedbloed, dat zich specialiseerde in de verkoop van auto’s van 

het merk Citroën. In de zeventiger jaren werd het de zaak van 

Louis Goedbloed, die zich specialiseerde in de verkoop van het 

merk Saab. Hij woonde er met zijn echtgenote Betty en dochters 

Louise en Iris, terwijl in 1972 ook nog een zoon Jory geboren 

werd. In 1978 vertrok Goedbloed en kwam het pand in handen van 

Jos van Burg, werkzaam bij de politie, en zijn echtgenote Anjo 

Rotte. Dochter Jorien werd hier in 1987 geboren. Zij maakten er 

pension Wielsteen van, dat zij exploiteerden tot 2009, toen zij de 

zaak overdeden aan Jan en Gerda Heikamp, die er met hun zoontje 

Arne kwamen wonen.  

F. Westra  

 

INZAMELING TEXTIEL DIERENASIEL 

 
Inmiddels hebben al aardig wat mensen de oranje kliko op ons erf 
aan de Smidsweg 24 gevonden. Vaak staat hij aan de zijkant van 
de schuur, voor de wind. Voor het asiel is deze inzameling 
geweldig, met betrekkelijk weinig moeite kunnen we op deze 
manier geld inzamelen voor de dieren in het asiel in Zierikzee.   
 
Voor diegenen die het nog niet weten of niet goed hebben 
begrepen; we zamelen kleding en schoenen in voor mensen in 
nood. Het textiel wordt opgehaald door een vrachtwagen bij het 
asiel. Vriendelijk verzoek om deze container alleen kleding, 
schoenen en textiel in (vuilnis)zakken te deponeren en geen afval! 
Bedankt! 

Jolanda Vermeer                         
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BEDANKT NOORDWELLE 

 
Beste mensen, 
Zoals bij velen bekend heb ik onlangs een lange tijd moeten 
doorbrengen in het ziekenhuis. Fijn is het dan om te merken 
dat er aan je gedacht wordt. Niet alleen door familie en 
naaste vrienden, maar ook door je dorpsgenoten. Overstelpt 
werd ik door jullie met kaarten, telefoontjes, whats’appjes, 
cadeautjes en bezoekjes. Maar ook de hand en spandiensten 
die werden en nog worden geleverd. Van het gras maaien 
tot het functioneren als chauffeur voor Kitty die het even 
gehad had met het heen en weer rijden naar het ziekenhuis 
in Goes.  
Lieve mensen, ik hoop snel weer de oude Ed te zijn en wil 
jullie hierbij alvast hartelijk danken voor al jullie medeleven 
in woord en daad. Zo zie ja maar weer:  Noordwelle niet 
alleen waard om te wonen,  maar ook ziek zijn wordt hier 
beter. Met hartelijke groet, 

Ed 
 

KIEK NOE OP CURSUS 

 
Vanaf vorig week is ons dorp drie fotografen in de dop rijker! 
Samen met Nellie Mabelis en Dorien Wandel zijn we gestart met 
een fotocursus bij Leen Koper, georganiseerd door de Fotografie 
Club Schouwen-Duiveland. Het is bijna een thuis wedstrijd want 
het wordt georganiseerd in het dorpshuis van Renesse. 
We werden op maandagavond ontvangen om 20:00 en het 
duurde twee uur. Deze avond stond vooral in het teken van wat 
theorie. Over diafragma en nog wat moeilijke onderwerpen!! Het 
was erg leerzaam.  
De eerste opdracht die we kregen was vrij breed. Ga naar het bos 
van Schuddebeurs en schiet wat mooie foto’s, kies de drie 
mooiste uit en neem deze de volgende keer mee. Hier zijn we nog 
niet geweest maar we willen onze mooiste plaatjes alvast wel met 
jullie delen.  

      José Vrijdag 
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Nellie Mabelis, Schuddebeurs 2015 

 
Dorien Wandel, Schuddebeurs 2015 
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Jose Vrijdag, Schuddebeurs 2015 
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MOSSELAVOND 2015 

 
Op zaterdag 26 september was het zover. Het was een prachtige 
nazomeravond en we werden omstreeks half 6 in het dorpshuis 
verwacht om mosselen te eten. 
Iedereen was keurig op tijd en om 6 uur waren alle mensen 
aanwezig, met 46 personen een flinke groep. 
Op 4 mensen na, at ook iedereen mee van de mossels.  Die kleine 
groep werd verblijdt met kip en frietjes, wat ook uitstekend 
smaakte volgens mijn buurvrouw aan tafel. 
De mosselen werden op diverse manieren bereid; eerst kregen we 
ze gekookt met 
stokbrood en 
kruidenboter. Daarna 
kwam Hans langs met 
frietjes en nog meer 
gekookte mosselen. 
Toen de buiken en 
buikjes al een beetje 
aan het bollen waren 
kwamen er ook nog 
gewokte mosselen uit 
de keuken. Als afsluiter 
werd koffie geserveerd 
met chocolade. In die 
tijd kon ook de 
keukenploeg zich 
tegoed doen aan de 
mosselen. 
De eerste mensen 
gingen toen ook weer 
naar huis; kleintjes 
naar bed brengen, enz. 
Het was een geslaagde middag/avond met een divers publiek van 
jong tot oud. Volgens mij heeft iedereen genoten. Bedankt 
Mosselmensen! 

Jolanda Vermeer 
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WASTE BAG CHALLENGE 2015 

 
Zondag 27 september stond voor 3 Noordwellenaren in het teken 
van zwerfvuil! Henk, Wim en Marianne hebben maar liefst 6!!! 
Volle vuilniszakken verzameld langs de dijk van Fritureluur tot aan 
de Plompe toren! 
Een mooi resultaat dat ook laat zien dat het geen overbodige luxe 
is om af en toe eens een vuilniszak mee te nemen wanneer je 
gaat wandelen! 
Het was een groot eilandelijk succes wat volgende jaar weer een 
vervolg zal gaan krijgen volgens de organisatoren en ook wat de 
Noordwellse vuilnismannen en vrouw betreft! Een voor volgend 
jaar staan er nog steeds vacatures open, the more the marrier! 
 

 
 

“Dat iedereen zijn eigen afval opruimt is heel normaal. 
Toch ook hier veel afval en behoorlijk van plastic bovendien. 

Kijk maar om je heen. 
Hoe schoon zou het hier zijn wanneer iedereen, terwijl hij/zij 

geniet van deze prachtige omgeving. 
Enkele stuks aangespoeld afval zou oprapen uit dankbaarheid!” 

 
  


