maart 2016

VAN DE REDACTIE
Hallo allemaal,
Voor u ligt alweer het maartnummer. De lente staat ook alweer
voor de deur, voor degene die een tuin hebben komt het tuinwerk
er ook weer aan. Dit stukje schrijf ik een week voor pasen, dus als
u dit leest heeft u misschien de paashaas door het dorp zien gaan
om zijn eitjes te verstoppen. In dit nummer vindt u het
straoverslag en een stukje over de kerkklok.
De vaste rubrieken als Door de eeuwen heen en de wist-u-datjes
kunt u ook weer lezen. Ook hebben we een recept voor u.
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 en Leo Schults
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Wist u dat






















Wij nog steeds graag kopie ontvangen
dorpskrantnnw@gmail.com ons mailadres is
U daar uw kopie (lettertype: Tahoma 11 pnt.) naar toe
kunt mailen
Er natuurlijk ook nog steeds handgeschreven kopie
welkom is
De strao weer als vanouds was
De kraamverkoop een nieuwe recordopbrengst had
De mooie locatie hier zeker aan heeft bijgedragen
De echte Zeeuwse bolussen ook prima verkochten
Bezoekers van heide en ver kwamen, dit jaar ook uit
Frankrijk
De muziekmeiden Jeelz vele beentjes en benen van de
vloer kregen ‘s avonds in Ons Dorpshuis
Zij extra lang gespeeld hebben omdat het zo gezellig was
Er een groot artikel in het dagblad Trouw heeft gestaan
Herda zich bij het interview weer kranig heeft geweerd
U over haar in dit krantje meer kunt lezen
Er na de strao extra graafwerkzaamheden op de Ring
nodig waren
Het vele paardengetrappel blijkbaar de internetverbinding
van onze kerk heeft verstoord
Paardenvoetjes dus niet altijd zachtjes gaan zoals in een
bekend kinderliedje
De Paashaas heeft toegezegd Noordwelle weer te
bezoeken
Hij, als het goed is, zelf ook mee-bruncht
De lente ook bij ons lekker doorzet
Wij binnenkort het mooie dorpshuisterras weer kunnen
gebruiken
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VOOR UW AGENDA:





Eerste vrijdag van de maand:
Derde vrijdag van de maand (20:30):
Laatste vrijdag van de maand:
Iedere woensdag vesper (18:00-18:30) en/of
de kerk zie: www.kloosterwelle.nl

Snekavond
DDaames
Heeren
maaltijd (18:30) in

ELBRICHS KEUKEN

Voorjaarssoep van groene blaadjes
Genoeg eieren gegeten met de Pasen? Genoeg stamppotten en
winterkost? Zin in het voorjaar met een fris groen gerecht?!











klontje boter
handje spekjes
uitje
1 vergiet vol jong voorjaarsblad:
brandnetel, smeerwortel, zuring,
zevenblad, tuinkers enkele takjes lavas (maggiplant)
groenten bouillonblokje
zout
peper
room
ei

Smelt de boter en fruit in een grote pan de spekjes met de ui.
Voeg het gesneden groene blad toe en 1,5 liter water met de
lavas en het bouillonblokje. Laat even zachtjes doorkoken. Pureer
de soep met de staafmixer. Klop room en ei erdoor en warm nog
even op. (niet meer koken, dan schift de soep). Breng op smaak
met peper en zout.
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CSI NOORDWELLE “DE PEN”
Helaas na twee keer een oproep in de Noordernieuwswelle is de
pen nog steeds niet boven water. Wij houden onze ogen en oren
open en hopelijk komt hij onverwachts een keer boven water.
De redactie
NIEUWE REDACTEUR
Op onze oproep voor versterking van ons redactieteam kwam er
één aanmelding, en deze kwam wel van erg dichtbij. Wim de man
van redactielid José heeft aangeboden om 1x in de maand de
Noordernieuwswelle in elkaar te zetten. Dus hiermee is er ook
weer eens een haan in het kippenhok! Succes Wim!
De redactie

RIJBEWIJSKEURING
Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige
automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten
worden gekeurd, kunnen hiervoor 28 april terecht op het
spreekuur in Dorpshuis De Schutse, Julianastraat 22. Schikt de
datum u niet dan zijn er andere mogelijkheden in de regio
Voor senioren kost de keuring € 36,00 en voor chauffeurs tot 75
jaar met rijbewijs C/D/E is het € 55,00.Voor informatie en een
afspraak belt u tijdens kantooruren naar het landelijke
afsprakenbureau van Regelzorg Rijbewijskeuringen: 088 23 23
300. Zelf een datum plannen kan via www.regelzorg.nl
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NOORDWELLE DOOR DE EEUWEN HEEN 183

Woonhuis, winkel en voormalig postkantoor, Dorpsring 28
Ook de woning aan de Dorpsring nummer 28, die we kennen als
‘Postuus’,iseenrijksmonumentenwordtinhetregister
omschreven als een ‘huis onder zadeldak met geverfde langsgevel
aan de ring’.In1815wasdekuiperCornelisGeleijnseereigenaar
van. Hij was in 1761 in Haamstede geboren en vandaar in 1788
naar Noordwelle gekomen met echtgenote Cornelia van Zuijen, die
in 1815 overleed. Hij trouwde in 1815 voor de tweede keer, nu met
Joppa de Oude uit Elkerzee. Geleijnse senior zou in 1831
overlijden. Zijn in 1792 in Noordwelle geboren zoon Bartel had de
zaak toen al overgenomen nadat hij in 1813 was getrouwd met
Elizabeth de Meij, een meisje uit Serooskerke. Het was een
vruchtbaar huwelijk want er werden maar liefst negen kinderen
geboren tussen 1814 en 1830. Geen wonder dat men zich
verzekerde van de inzet van een dienstmeid, de weduwe Tona van
den Bout, tussen 1824 en 1826. Misschien was het huis te klein
geworden, want er werd verhuisd naar Dorpsring 9.
Het huis aan Dorpsring 28 werd verkocht en wel aan de metselaar
Anthonie Franke, geboren in Dinteloord en zijn echtgenote Janna
Adriana van der Zand uit Burgh, die het in 1832 al in eigendom
bezaten. De echtgenote overleed in 1839, waarna in 1840 een
boedelverdeling volgde. Er waren twee zoons geboren, waarvan er
één stierf na één jaar. Franke hertrouwde met Isabella Quist uit
Dinteloord, die in 1840 naar Noordwelle kwam met twee kinderen
uit een eerder huwelijk. Daarna werden er nog drie kinderen met
de achternaam Franke geboren. Bij de familie Franke was sprake
van meerdere inwonenden zoals de dienstmeiden Kornelia Dorst
(1832-1838), Martina Nieuwenhuizen (1833), Jannetje Noordhoek
(1834) en Stoffelina Bakker (1839-1840). Ook metselaarsknechten
woonden in, zoals Willem la Roij en Johannis Franke (1832-1836).
Het huis werd in 1845 door Franke bij notaris De Kater uit
Haamstede verkocht aan de winkelier Cornelis Kosten uit
Serooskerke. Hij was getrouwd met Johanna de Oude en er waren
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al twee kinderen geboren voor zij naar Noordwelle kwamen. Een
derde kind werd nog in Noordwelle geboren in 1847, toen Cornelis
Kosten al kwam te overlijden. Er woonde ook een dienstbode in:
Tona Straaijer die in 1845 van Serooskerke kwam. Johanna de
Oude hertrouwde in 1848 met Jan Beije, winkelier uit
Serooskerke, waar naartoe het gezin in 1850 verhuisde. Ook hier
was sprake van een inwonende dienstbodes: Tona van der Weele
kwam er in 1848 werken vanuit Ellemeet en Willemijntje van de
Vate in 1849 vanuit Burgh.
De winkel werd in 1851 overgenomen door Cornelis Adriaan van
de Repe, die in 1819 in Noordwelle was geboren, met de eveneens
in Noordwelle geboren Neeltje Verseput. Er werd een dochter
geboren in 1852, maar de bevalling had kennelijk te veel gevergd,
want de moeder overleed een maand later. Een inwonende
dienstbode was er ook bij dit gezin: Pieternella van de Kasteele uit
Noordgouwe (1853-1860). De woning werd verkocht in 1855 en
kwam mede in bezit van Janna Cornelia Kosten. De bewoning
ging in 1860 over naar vijf leden van de familie De Vos, die vanuit
het café aan de ring verhuisden naar Dorpsring 28. Onduidelijk is
of dit een tijdelijke aangelegenheid was, want vanaf 1861 kwamen
er meerdere gezinnen te wonen. In de eerste plaats dat van de
arbeider Gerrit de Vos en Huberina Nuijens uit Bommenede
(1862), de boerenknecht Marinis van Beek en Jacomina Visser
(1861-1864), de boerenknecht Cornelis Bakker uit Duivendijke en
arbeidster Adriaantje Verton uit Renesse (1864-1867), de arbeider
Marinis Viergever uit Dreischor met arbeidster Willemina
Vlaander uit Haamstede (1868), de arbeider Marinus de Bruijne uit
Ellemeet met Cornelia de Oude uit Noordwelle (1868), de arbeider
Jacobus Krijger van Oud Vossemeer met Johanna Vroegop uit St.
Annaland (1869), de landbouwknecht Adriaan Wondergem uit
Grijpskerke met Jakoba van der Have uit Nieuwerkerk (18701872), de arbeider Job Boot uit Burgh met arbeidster Adriaantje
van de Repe van Noordwelle (1878-1888) en de boerenknecht
Jacob Klompe van Dreischor met Marina Moermond uit
Nieuwerkerk (1886-1887).
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Het huis was inmiddels in 1876 aangekocht door de arbeider Pieter
van de Velde. Vermoedelijk heeft hij er zelf niet gewoond en hij
verkocht het in 1879 bij notaris Bolle in Renesse aan de metselaar
Anthonie Verjaal. Deze was in 1849 in Elkerzee geboren, huwde
daar met Jacoba Verwest en zij kwamen al in 1876 naar
Noordwelle. Een eerste dochter met de naam Wilhelmina werd in
1876 geboren, maar overleed na een half jaar. Een volgende
dochter kreeg dezelfde naam en werd in 1878 geboren. Over haar
verderop meer. Eind 1879 werd een tweeling geboren, die beiden
na een maand overleden. Vervolgens werden er nog twee zonen
geboren. En er werd ook weer ingewoond. Eerst de onderwijzer
Willem van de Weijde uit Ellemeet (1883-1884) die vertrok naar
Hardinxveld. Vervolgens de Middelburgse onderwijzer Jan Pieter
Hollestelle die in 1885 uit Nieuwe Tonge kwam. En er kwam ook
nog een heel gezin bij: de boerenknecht Christiaan Hoekman met
Elizabeth van der Stel en zes kinderen in 1889 vanuit
Hoedekenskerke. In Noordwelle werd nog een zevende kind
geboren en in 1890 vertrokken ze naar Nieuwerkerk. Er kwam in
1892 ook nog tijdelijk een metselaarsknecht wonen: Johannes
Theodorus Arnold uit Brouwershaven en ook de onderwijzeres
NeeltjeKruijsVoorbergeuit’sGravenpolderwoondehierin1898
korte tijd.
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Anthonie Verjaal ging in 1915 failliet en uit de boedel werd bij
notaris Jespers in Renesse de woning aangekocht door een zekere
Cornelis Anthonie Smits ten behoeve van Wilhelmina Verjaal. Zij
ging door het leven als kantoorhoudster van de PTT en was dus de
drijvende kracht achter het eerste postkantoor van Noordwelle
(van 1888 tot 1943). In 1932 werd het pand nog gedeeltelijk
verbouwd. Tijdens de inundatie in 1944 verhuisde zij naar Gouda
en tijdens de waternoodramp werd zij eveneens geëvacueerd naar
Gouda waar zij woonde aan de Krugerlaan. Wilhelmina Verjaal
overleed in 1969 en werd bijgezet op de begraafplaats van
Noordwelle waar haar grafsteen nog steeds te zien is. Het huis
bleef nog enige tijd bezit van de familie Verjaal en het biljart
verhuisde later naar het nieuwe dorpshuis. Na een tijdlang als
vakantiewoning te hebben gefunctioneerd kwamen Henk en Trees
van Veldhoven er te wonen. Henk kwam helaas in 2013 te
overlijden.
F. Westra
VRAAGGESPREKJE MET HERDA

Vraaggesprekje met Herda (voorzitter van de Strâocommissie)
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Herda, waarom ben jij destijds lid geworden van de
Strâocommissie? En dan nog wel voorzitter? Zijn er na
jouw aantreding nog dingen veranderd?

“Ze hebben mij vier jaar geleden gevraagd omdat Rens Vermeer
er mee stopte . Ik heb duidelijk gezegd dat ik nog nooit zo’n
functie heb gehad , maar wel al in meerdere verenigingen actief
als bestuurslid en vrijwilliger dus ik waagde de stap en het is een
gezellig bestuur.
Nadat ik in het bestuur ben gekomen is Gean Huttinga gestopt na
heel veel jaren trouwe dienst, hiervoor hebben we gelukkig weer
iemand gevonden. Margot Dorst heeft deze taak op haar
genomen. Daarnaast is dit jaar Emmelie v/d Velde erbij gekomen
als bestuurslid. Dus hebben de mannen het soms aardig te
voorduren met drie vrouwen!!! haha....”
Kun jij jouw Strâodag van dit jaar beschrijven?

“De dag begon gelukkig met mooi weer, alle vrijwilligers druk in
touw, “wat zouden we toch zonder al deze mensen moeten!!” De
deelnemers weten dan Noordwelle weer te vinden en zelfs de
toeschouwers komen weer in grote getale naar ons dorpje.
Dan de toespraak met de nodige punten waar de ruiters op
moeten letten en waar er wat lekkers uitgereikt word , we starten
dan de rit.
En dan hoor je “er is een meisje van d’r paard gevallen”, Dat is de
schrik van elke ruiter MAAR ik kan je vertellen dat dat ook de
schrik is van ons als Strao-commissie. Er kan altijd wat gebeuren,
en het is ook zo, dat op het strand er echt wel meerdere keren
wat is gebeurd. Dat er een ruiter van zijn paard valt, maar die
staat dan weer op, klopt zich wat af moppert vervolgens op zijn
paard en probeert daar dan weer op te komen en vervolgt dan
weer zijn route. Maar nu liep het dit jaar anders....”
Herda, wat vindt jij het allermooiste van een strâo?

“Tja, de saamhorigheid, van ons allemaal!! Daar bedoel ik ook
mee, wij als vrijwilligers naar de deelnemers toe en andersom.
Dan, als je op de kar staat en al die mooie paarden voorbij ziet
komen en de ruiters die vrolijk kijken.
Het genieten van de paarden en ruiters op het strand want daar is
het waar het om gaat: Het wassen van de paarden-benen.”
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Gaat jullie zoon Arne ooit nog eens een keer de Strao
rijden?

“Als het aan Arne ligt denk ik wel, hij rijdt nu af en toe op het
zwarte pony'tje “Roosje” van Martien maar hij zou ook best op
zo’n grote knol willen, zoals hij dat zelf zegt. We wachten het
maar rustig af!”
Heb jij nog dromen of wensen over de Strao voor de
toekomst?

“Wensen en dromen ....Je hoopt altijd dat als de stoet hier weg
gaat niets ergs op zal doen!
Dit is wel een wens voor alle Strao’s die nog komen gaan.
Misschien voor in de toekomst nieuwe bestuursleden, want het is
natuurlijk wel zo dat de mannen alles (bijna) op de automatische
piloot doen en van de hoed en de rand weten maar eerlijk is
eerlijk de leeftijd gaat op den duur toch ook meespelen.”
Herda bedankt voor dit vraaggesprek!

De redactie

HET MYSTERIE KLOKGELUID
Hieronder een verlaatte reactie op de vraag: luidt de klok nu
minder hard dan voor de restauratie of is een gratis gehoortest bij
een ene fa. S. noodzakelijk.
Volgens de restaurateur Royal Eijsbouts ligt de oorzaak van het
minder hard luiden in de klepel. Deze is namelijk vervangen en
heeft de vorm van een bol. In de loop van de tijd wordt de klepel
platter, heeft dan een groter raakvlak dus produceert meer geluid.
We zullen dus nog zo-n 5 a 10 jaar geduld moeten hebben om
ons vertrouwde geluid weer te kunnen horen.
Marianne

10

HARTVEILIGWONEN
Meld je aan en red levens! Hoe meer Noordwellenaren zich
aanmelden hoe veiliger het wonen in Noordwelle wordt!!
Onderstaande informatie komt van de website:
www.hartveiligwonen.nl.

Wat is Hartveilig wonen?
Hartveilig wonen is georganiseerde burenhulp, waarmee het
aantal sterfgevallen door een acute circulatiestilstand (in de
volksmond hartstilstand genoemd) kan verminderen. Deze
vrijwillige hulp is aanvullend op ambulancezorg. Wanneer iemand
onwel wordt en mogelijk een acute circulatiestilstand heeft, is
snelle hulp van levensbelang. Hartveilig wonen is een
hulpsysteem waarbij vrijwilligers snel ter plaatse kunnen zijn om
iemand te reanimeren, in afwachting van de ambulance.
Waarom is Hartveilig wonen belangrijk?
Jaarlijks krijgen ca. 15.000 mensen in Nederland een acute
circulatiestilstand, dat is een stilstand van de bloedsomloop, ook
wel hartstilstand genoemd. Dit komt altijd onverwacht en kan
overal gebeuren: thuis, op het werk of tijdens het sporten. Het
kan u zelf overkomen of iemand uit uw familie of vriendenkring.
Bij een stilstand van de bloedsomloop is snel handelen van
levensbelang.
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Hoe werkt Hartveilig wonen?
Op een bepaalde locatie wordt iemand onwel. Omstanders bellen
direct 112 en de meldkamer schakelt de ambulancedienst in om
naar het slachtoffer toe te gaan. Bij verdenking van een acute
circulatiestilstand alarmeert de meldkamer ambulancezorg
opgeleide en geregistreerde vrijwilligers. Het alarmeringssysteem
van Hartveilig wonen zoekt op postcode de dichtstbijzijnde
vrijwilligers. Zij ontvangen een sms-bericht op hun mobiele
telefoon met de locatie van het slachtoffer en/of de locatie van de
dichtstbijzijnde AED.
Wanneer voldoende mensen zich melden, informeert het systeem
de andere vrijwilligers dat er voldoende mensen zijn. De
vrijwilligers die naar het slachtoffer gaan, bieden hulp tot de
ambulance aanwezig is en professionele hulpverleners de zorg
overnemen.
Waar vind ik Hartveilig wonen?
Hartveilig wonen vindt plaats in heel Nederland. Het is een
georganiseerd netwerk van vrijwilligers, waarbij een
samenwerking plaatsvindt tussen gemeente, ambulancezorg en
opleidingsinstellingen. Of Hartveilig wonen in de praktijk werkt,
hangt af van het aantal vrijwilligers dat in een bepaalde plaats
zich heeft aangemeld. Hartveilig wonen heeft een minimum aantal
mensen nodig om in praktijk te kunnen werken. Voor meer
informatie kunt u e-mailen naar hartveiligwonen@connexxion.nl.
José Vrijdag

12

MEDELINGEN NAMENS STRAO-COMITE
BEDANKT, BEDANKT, BEDANKT !!!!!!!!
Namens het strao-comite heel veel dank aan:
-

RABO-bank
De Kringloods
Louis Verburg Nieuwerkerk
Evertse Sport
De Groene Vakwinkel Schuddebeurs
Accon AVM Accountance
JanPiet Staal
Delta Warenhuis
De Schouwse Winkel
Deli XL Haamstede
Life and Garden
DLF Seeds en graszaden
Van Sluys Dier en Tuin
Fixa Bike
Formido
Manege Grol
CZAV Landbouworganisatie
Wout Lokker Coiffures
Jaap Plansoen
De Zoete Kers Noordwelle
De Vrieze Renesse
Verhage Veevoeder
World of Drinks
De Zeeuwse Kust
Strandpaviljoen De Haven van Renesse
Ons Dorpshuis
Peter Hoogenboom
Be Huttinga
Rens Vermeer
Jan v.d. Velde
Martien Moermond
Impentis
Alle vrijwilligers
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STRAO- UITSLAGEN 2016
RINGSTEKEN:

1. Paul de Karpe
2. Thomas Hart
3. Mirelle v.d. Velde

VERSIERDE PAARDEN:

1. Linda de Glopper
2. Angelique van Rijn
3. Nicole Fennet

PROFICIAT, PROFICIAT, PROFICIAT, PROFICIAT, PROFICIAT!!!!!!
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