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VAN DE REDACTIE
Beste Dorpsgenoten,
Het zonnetje schijnt de lucht is blauw!
Heerlijk het is Lente met de zomer in aantocht.
Genoeg te doen de komende tijd in en om Noordwelle.
Hierbij ontvangt u weer een goedgevulde Noordernieuwswelle.
Heeft u nog iets leuks, grappigs of informatie betreft
Noordwelle/Noordwellenaren schroom niet en mail de redactie.
dorpskrantnnw@gmail.com
De redactie
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Wist u dat





















Wij nog steeds graag kopie ontvangen
Dorpskrantnnw@gmail.com ons mailadres is
U daar uw kopie naar toe kunt mailen [lettertype: Tamoha
11 pnt.]
Er natuurlijk ook nog steeds handgeschreven kopie
welkom is
Wij hierbij Paula met haar kinderen van harte welkom
heten als nieuwe inwoners op de Dorpsring
Wij daarnaast de familie van de Velde aan de Smidsweg
ook van harte welkom willen heten
Er veel oppas oma’s en opa’s zijn in Noordwelle
Zij elkaar dan ontmoeten bij de school in Renesse
Een oma wel heel erg enthousiast met haar kleinzoon
speelde op de Ring
Zij nu noodgedwongen tijdelijk met 2 krukken moet lopen
Wij haar hierbij een voorspoedig herstel toewensen
Er nieuwe speeltoestellen voor ons dorp in voorbereiding
zijn
Wij hopen dat die nu wel doorgaan en niet weer in de
ijskast belanden
Er in elk geval weer over gebrainstormd wordt
Wij anders misschien het heft in eigen hand kunnen
nemen
Er zeer veel handige mannen en vrouwen op ons dorp
wonen!
Noordwelle zeer goed aanwezig was bij de laatste
stemming
Het opkomstpercentage ruim boven het landelijk
gemiddelde lag
Er op 4 juni as. gehapt en getrapt kan worden
Er dan een culinaire fietstocht langs 6 dorpshuizen is
uitgezet
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U hierover meer kunt lezen in dit krantje
De lammetjes weer lekker buiten huppelen
Ook de paarden weer volop genieten van het lekkere
groene gras
Een paard dan niet alleen achter wil blijven in de bak
Deze dan zelf op zeer avontuurlijke zoektocht kan gaan
Er gelukkig dan vele dorpshanden zijn om het paard weer
op zijn juiste plek te krijgen

VOOR UW AGENDA:
 Eerste vrijdag van de maand:
 Tweede woensdag van de maand:
(Zomerstop vanaf Juni tot Oktober)
 Derde vrijdag van de maand (20:30):
 Laatste vrijdag van de maand:
 Woensdag 27 April 2016:
 Donderdag 5 mei 2016:
 Iedere woensdag vesper (18:00-18:30) en/of
de kerk zie: www.kloosterwelle.nl

Snekavond
Crea dames
DDaames
Heeren
Koningsdag.
Dauwtrappen.
maaltijd (18:30) in

ELBRICHS KEUKEN

Als het weer een beetje meewerkt zijn er binnenkort weer
volop radijsjes. Voor zo uit het vuistje, om mee te dippen of
door de sla.
Hier het recept voor een pittige radijsspread om gepofte
aardappels mee te vullen.
-4 grote aardappels, vastkokend
-wat olijfolie
-250 gram cottage cheese
-2 el olijfolie + 1 el voor erover
-2 el bieslook fijngesneden
-1 teen knoflook, fijngesneden
-2 thl geraspte mierikswortel (vers of uit een potje)
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-2 takjes peterselie
-12 radijsjes in plakjes
Verwarm de oven voor op 220 graden
Boen de aardappels schoon prik ze met een vork hier en
daar in. Leg elke aardappel op een stuk aluminium folie,
druppel er wat olijfolie overheen en vouw tot pakketjes. Pof
ze in het midden van de oven in een uur gaar.
Meng de cottage cheese met 2 el olijfolie, de bieslook,
knoflook, mierikswortel en peterselie en breng op smaak
met zout. Snij de helft van de radijsplakjes in blokjes en
schep er ook door.
Neem de aardappels uit de oven, haal uit de folie, snijd de
bovenkant kruislings in en trek ze een beetje open. Schep
op elke aardappel een flinke toef radijsspread, giet er nog
wat olijfolie over en bestrooi met de rest van de
radijsplakjes en wat peterselie.

UITSLAG REFERENDUM
Hierbij de resultaten van de enquête van 6 april.
Aantal stemgerechtigde voor Noordwelle:
Voor:
Tegen:
Ongeldig

259
39 stemmen
60 stemmen
2 stemmen

Dus ruim boven de gestelde 30%
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Koos van Doorn

NOORDWELLE DOOR DE EEUWEN HEEN 184

Dorpsring 29: deel 1: Burgemeesterswoning
Ook deze woning aan de
Dorpsring is sinds 1965 een
beschermd rijksmonument en
wordt in de registers
omschreven als ‘huis onder
zadeldak met gepleisterde
langsgevel aan de ring met
voordeur en stoeppalen’. Dit
zijn dan de monumentale
delen van de woning die uit
de 18e eeuw stamt. Het huis werd in 1814 ten overstaan van notaris
Dignus Boom in Zierikzee verkocht door de landbouwer B. van
der Maas. Er was toen sprake van een ‘bouwmanswoning ,
schuren, bakkeet en verdere getimmerten’, met erf, tuin en een
grote oppervlakte aan land voor het in die tijd niet miserabele
bedrag van maar liefst 11.831 gulden. De gelukkige koper was de
landbouwer Cornelis Gast (in 1815 dan ook ‘bouwman’ genoemd),
die in 1791 in Noordwelle was geboren en in 1801 getrouwd was
met Lena Molenburg van Bommenede, die in 1824 zou overlijden.
Er was in 1818 één kind geboren in dit huwelijk, dat al na vier
maanden overleed. In 1827 hertrouwde Cornelis Gast met Dina
Steur, weduwe van de landbouwer Bartel Hoogenboom,
landbouwster uit Renesse, aldaar geboren in 1794. Zij kwam in
1818 naar Noordwelle en was eerst getrouwd met Bartel
Hoogenboom, die in 1826 overleed. Het echtpaar Cornelis GastDina Steur zou uiteindelijk in 1856 naar Renesse verhuizen. Gast
was behalve landbouwer van 1838 tot 1854 ook burgemeester van
Noordwelle. In het gezin werden vier kinderen geboren. In de
woning bevond zich ook Jakob Hoogenboom Bz., geboren in
1820, die in 1842 naar Renesse vertrok, alsmede Anna Bakker, die
in 1830 vanuit Burgh naar hier kwam en in 1841 daarnaar
terugkeerde. Van beiden is onbekend of zij in relatie stonden tot de
familie Gast, hoewel dat van Hoogenboom wel aangenomen mag
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worden. Zoals dat ging in rijkere families woonde er een enkele
boerenknecht in, Teunis Timmerman (1827-1829) en diverse
dienstmeiden tussen 1805 en 1826, te weten Maria Schoutjes uit
Ellemeet (1805-1829), Willemina Stoel uit Haamstede (18241826), Lena Krijger van Elkerzee (1827-1829) Maria de
Meulmeester uit Renesse (1827), Maria van Sloten van Elkerzee
(1828-1830), Johanna Dijkgraaf van Burgh (1834-1839), Lena
van Hulle uit Renesse (1840), Neeltje de Oude van Noordwelle
(1848), Pieternella Dijkgraaf van Burgh (1848), Sara Gelijnse van
Noordwelle (1850), Apolonia van ’t Noordende van Noordwelle
(1850-1852), Margaretha van der Jagt van Noordwelle (1855) en
Adriana Koole van Noordwelle (1856).
De familie Gast bleef na het vertrek van Cornelis Gast senior in
1856 het huis bewonen. Zoon Cornelis Leendert, ook landbouwer,
betrok het in 1856 vanuit Duivendijke met echtgenote Toontje van
den Bout, die in 1811 in Elkerzee was geboren. Uiteindelijk zou zij
in mei 1888 naar Zierikzee vertrekken nadat Cornelis Leendert in
oktober 1887 was overleden. Hij was wethouder geweest van
Noordwelle en heemraad van het waterschap Schouwen. Tussen
1833 en 1856 waren er in dit gezin tien kinderen geboren, op de
laatste na allemaal buiten Noordwelle. Je kunt hieruit aflezen dat
het gezin vanaf omstreeks 1832 gewoond had in Elkerzee en
Duivendijke. De oudste zoon was Jakob Gast (1833) die een heel
andere kant op ging dan zijn familie. Hij werd eerst
stuurmansleerling en later ‘zeevarensgezel’ en overleed in 1863.
De tweede zoon, Cornelis Gast (1840) verhuisde eerst naar
Hoofdplaat in Zeeuws-Vlaanderen, vermoedelijk omdat hij in
1861 werd benoemd tot opzichter van de waterstaat 4e klasse.
Daarna verhuisde hij naar Nederlands Indië. Vanuit de plaats
Adsjian keerde hij in 1885 terug in Noordwelle, maar vertrok zeer
snel weer naar Zierikzee. Hij werd omschreven als “gepensioneerd
hoofdingenieur 2e klas van de waterstaat en ’s lands openbare
werken in Nederlandsch-Indië”. De derde zoon, Maarten Job Gast
(1844) vertrok in 1863 naar Amsterdam. De vijfde zoon, Marinis
Nikolaas Gast (1849), verhuisde respectievelijk naar Den Briel,
Kruiningen en Breda, waarna hij in 1886 emigreerde naar de USA.
De zesde zoon, Dingeman Cornelis Gast (1854) verhuisde in 1868
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naar Willemstad, volgde een opleiding tot machinist, woonde
enige tijd in Rotterdam en vertrok in 1881 naar ‘Oost-Indië’. De
meisjes uit het gezin waren iets minder avontuurlijk, hoewel
dochter Maria Dina Gast (1852) uiteindelijk vertrok naar Zutphen.
De jongste zoon, Krijn Gast (1856) vertrok in 1872 naar Hattem.
Het gezin zat, om het zo te zeggen, niet erg aan Noordwelle, of
zelfs Zeeland, vast en vormde daarmee een uitzondering.
Er kwamen wel andere gezinnen in het huis te wonen (of in te
wonen), terwijl het eigendom bleef berusten bij Cornelis Leendert
Gast en Kaatje Gast als kinderen van Cornelis Gast senior. Zo
vestigde zich er in 1855 het gezin van Marinus Pieter van de Endt,
een in Noordwelle geboren gareelmaker en Cornelia van de Vate,
geboren in Renesse, vanuit Renesse. Het gezin zou in 1885 naar
Zierikzee vertrekken. Een volgende gezin was dat van Jozua de
Jonge, een arbeider geboren in Nieuwerkerk met Kornelia
Kommer, een arbeidster uit Burgh. In dit gezin, dat in 1860 vanuit
Ellemeet kwam, werden drie kinderen geboren. Er woonde nog
een enkele dienstmeid, Adriaantje van der Linde uit Ellemeet
(1859-1860). Zij zal in dienst zijn geweest bij nieuwe bewoners:
de familie van Jan Adriaan Franken, geboren in Noordwelle, die in
1856 vanuit Den Haag hier kwam wonen. Zijn echtgenote was
Jannetje Fasol van Renesse die in 1873 naar Noordwelle kwam. Er
werden vier kinderen in Noordwelle geboren. Oudste dochter was
Isabella Vanessa (1876), daarna volgde Anthonie Franken, die in
1896 naar Amsterdam verhuisde, bankwerker werd in Breda
(1900) en Schiedam (1902). Een nagenoeg gelijknamig familielid,
Antonie Franken – in 1880 geboren in Nederlands Indië – kwam in
1887 vandaar naar dit huis aan de ring en vertrok ook in 1896 naar
Amsterdam. Verder was er nog een inwonende bakkersknecht,
Klaas Steur, die in 1889 kwam inwonen en in 1892 vertrok naar
Vlaardingen. In 1868 had ook de familie van landbouwknecht Job
van Burg, uit Serooskerke gekomen met Krina van Klooster, zich
er gevestigd met een zoon. Een zwager kwam hier ook wonen en
vertrok in 1869 naar Vlissingen.
In 1889 werd het huis verkocht en kwam het in handen van de
wagenmaker Cornelis Roo. Onbekend is of deze er ook gewoond
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heeft. In hetzelfde jaar vestigde zich er het gezin van de arbeider
Job Kostense vanuit Zonnemaire met echtgenote Adriana Maria
Aarnoudse uit Stavenisse. Er waren in het gezin vier in
Serooskerke geboren kinderen en het gezin vertrok in 1891 naar
Brouwershaven. In 1890 was het al weer voller geworden in het
huis door de komst van het gezin van de arbeider Cornelis Laban
uit Haamstede met echtgenote Kaatje Slaager van Dreischor. Zij
kwamen uit Kerkwerve en vetrokken in 1891 naar Brouwershaven,
met zes kinderen die allemaal niet waren geboren in Noordwelle.
In de volgende aflevering zullen we zien dat het huis een andere
bestemming kreeg.
F. Westra
LEUKE FOTO

Lex Veenstra
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FIETSROUTE 2016
Zaterdag 4 juni organiseren de dorpshuizen waaronder ook ‘Ons
Dorpshuis’ een fietstocht langs diverse mooie dorpshuizen op
Schouwen-Duiveland om deze te promoten: ‘Lekker Trappen en
Heerlijk Happen’
U kunt genieten van lekkernijen en een kijkje nemen in onze
dorpshuizen tijdens deze tocht..
Programma: 4 Juni
09.30 uur Aanmelden Dorpshuis de Maire Zonnemaire.
09.45 uur Vertrek
10.00 uur Aankomst Het Tonnenmagazijn Brouwershaven,
koffie/thee met een minibolus
11.15 uur Aankomst Ellemeet ’Durpsuus’, frisse smoothie gemaakt
van vers fruit.
12.45 uur Aankomst Noordwelle ‘Ons Dorpshuis”, waar u de lunch
nuttigt.
15.00 uur Aankomst Kerkwerve ’t Zuudènde, een drankje naar
keuze met een huisgemaakte lekkernij.
16.30 uur Aankomst Dorpshuis Noordgouwe, hier kunt u genieten
van een heerlijk dinerbuffet.
18.30 uur Aankomst Dorpshuis de Maire, Zonnemaire, daar
worden zalige zoetigheden geserveerd als mooie
afsluiter....
Datum: Zaterdag 4 juni
Kilometers route: 55 km
Kosten: € 25,- p.p.
Buiten het programma zijn consumpties voor eigen rekening
U dient zich van te voren aan te melden en te betalen.
Aanmelden via email: dorpshuiszon@zeelandnet.nl
Het rekeningnummer is: NL86ABNA0560715757 t.n.v. C.K. van
Kan-Kuijpers, dit kan tot vrijdag 27 mei.
Parkeergelegenheid is in Zonnemaire mogelijk.
Bij ‘Ons Dorpshuis’ hangt een mooie flyer waar ook alle informatie
op staat.
Trudy
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DAUWTRAPPEN 2016
Dit jaar valt Hemelvaartsdag op 5 mei. We hebben een mooie
nieuwe route uitgezet richting Renesse en Burgh Haamstede, de
route is te volgen op Google Earth of Maps. Iedereen is
uitgenodigd, reken op een wandeling van ruim 2 uren of…. ruim 1
uur en de rest met paardenkracht.
We vertrekken zoals gebruikelijk vanaf het Dorpshuis om 6 uur
precies en lopen via de Wellandweg, Kooijmansweg en
Kabbelaarsweg naar de Vroonweg. Aan het eind van deze
prachtige weg door de Binnenduinen van Schouwen, staat onze
koetsier van dienst met paard(en) en wagen om de rest van de
route niet te hoeven lopen.
De volhouders lopen terug via het Biesterveldwegje, Hoge Zoom,
Pauwelijntjesweg en de Lage Zoom terug naar de gedekte
ontbijttafels in het Dorpshuis.
Aankomst tussen 8 uur en 8.30 uur.
Ook niet wandelaars zijn natuurlijk welkom bij het traditionele
dorpsontbijt, geef je op via het rondgebrachte formulier en gooi
het in de bus bij Henk Vrijdag Zuidwellewekken 3, graag uiterlijk
op 1 mei a.s. dit voor de organisatie van het ontbijt.
Hou de weervoorspelling in de gaten voor eventuele regenkleding,
maar we rekenen natuurlijk op een prachtige gouden
morgenstond. Het organiserend DTC van dit jaar,
Henk en Wim
VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING

Nieuws uit de dorpsraad
Op de voorjaarsvergadering van 22 maart 2016 waren
onder de kleine dertig aanwezigen onze kernwethouder mw.
J.v.d.Burg , enkele belangstellende gemeenteraadsleden en
ook een journaliste van de PZC.
Voorzitter Ed Heye herdacht in zijn opening mevr. M. Delst,
onlangs overleden, als bijzonder betrokken lid van onze
dorpsgemeenschap. Zij stond met haar man aan de wieg
van ons dorpshuis.
10

Mw. Vera Pals-Boot, herkiesbaar in de dorpsraad, werd met
algemene stemmen herkozen in de dorpsraad als
medeverantwoordelijke voor het opzetten van activiteiten en
als websitebeheerder.
Penningmeester mw. Gean Huttinga lichtte het financieel
jaarverslag toe en werd bedankt voor haar inspanningen.
De financiën betreffende de dorpsgemeenschap (dorpsraad,
leefbaarheid, activiteiten) en de financiële exploitatie van
het dorpshuis worden zorgvuldig gescheiden. Voor het
dorpshuis wordt mede daarom een nieuwe stichting
opgericht.
De kascontrolecommissie heeft alles in orde bevonden. Er is
ook een secretarieel jaarverslag gemaakt waarin al onze
activiteiten, vergaderingen en doelstellingen zijn vermeld.
Beide verslagen zijn aan de gemeente overhandigd.
Wat betreft de activiteiten in het afgelopen kwartaal kan
worden teruggekeken op een geslaagde nieuwjaarsreceptie
en daaraan gekoppelde kerstboomverbranding en een
drukke Straô met mooi weer, helaas wel met een ongeval en
zonder fanfare, maar met een leuk afsluitend feest.
De muziekmiddag op 14 februari werd matig bezocht, maar
was wel gezellig.
Voor de Paasbrunch zijn al 50 opgaves. In het voorjaar
staan verder de Koningsdagaubade en het dauwtrappen op
Hemelvaartsdag op de agenda. Wat betreft de overname
van ons dorpshuis door onze eigen dorpsgemeenschap is
nog niet alles rond omdat de minister nog niet heeft
getekend voor de door betrokken partijen gewenste optie
van erfpacht. Er van uitgaande dat het ook op papier in orde
komt worden wij per 1 juli aanstaande officieus eigenaar van
het dorpshuis. Aan de Beatrixschool/de Zuidhoek is als
praktijkopdracht het opnieuw aanleggen van de bestrating
(vanwege wateroverlast) uitbesteed. Het schilderwerk in en
aan het dorpshuis wordt afgemaakt door vrijwilligers.
Met oog op de leefbaarheid worden activiteiten als high tea
en stamppotavond zeker voortgezet en thuisblijvers steeds
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aangemoedigd mee te doen. Voor ‘Tafelen in de Buurt’ (
door SMWO opgezet idee waarbij leerlingen van de Pontes
scholengemeenschap voor 5 euro een 3-gangendiner koken)
staat Noordwelle op de wachtlijst.
De website wordt goed up-to-date gehouden en er zijn geen
problemen meer mee. Tip: ook mensen die niet op facebook
zitten kunnen via de website wel op de facebookpagina van
het dorp kijken.
Over de voorwaarden voor het verhuren het schoolgebouw
door de gemeente aan derden is bij de dorpsraad
onduidelijkheid. De wethouder zegt toe hierover helderheid
te verschaffen. De school wordt niet meer gerenoveerd.
Het schoolplein is niet verhuurd , kinderen kunnen hier
blijven spelen.
In de rondvraag wordt gemeld dat het positief lijkt dat een aantal
koophuizen in ons dorp aan gezinnen met kinderen en jonge
mensen zijn verkocht. Verder wordt nagedacht over hoe het
omgaan met de AED in het dorpshuis aan een groep mensen uit
het dorp kan worden vormgegeven. Op 4 juni is door een aantal
dorpshuizen de ‘Hap en Trap- dag’ georganiseerd, waarbij een
route wordt gefietst waarvan die dorpshuizen deel uit maken. Ons
dorpshuis verzorgt de lunch. Iedereen kan meedoen. Tenslotte
complimenteert raadslid Wim Hefti ons dorp met de grote inzet
voor de leefbaarheid.
BEDANKJE

We willen iedereen bedanken die ons gefeliciteerd hebben
met berichtjes kaartjes en cadeaus die we hebben
ontvangen met de geboorte van Pim geboren op 4 februari
2016. Het was echt leuk hoe we van alle kanten op zo’n
klein dorp als Noordwelle werden benaderd.
De ouders, Michel en Martine en opa en oma Izaäk en
Nellie.
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EEN WOORD VAN DE PAASHAAS
Wat was het weer leuk om op eerste Paasdag op Noordwelle
eieren te mogen verstoppen!
Gelukkig was het lekker droog en waren er veel kinderen om te
zoeken; daar wordt de Paashaas altijd blij van!
Daarna was er in jullie mooie Dorpshuis een heerlijke brunch
klaargezet voor heel veel mensen. De Paashaas wil hierbij de
moeders Vera, Jose en Dorien nog heel erg hartelijk voor
bedanken en natuurlijk ook vader Ramon!
Het zag er heel gezellig uit en smaakte allemaal heerlijk! De
Paashaas vond het ook heel leuk om met oud en jong samen aan
tafel te zitten en hoopt dat hij volgend jaar weer mag komen! Na
het eten was er nog een gezellige bingo met leuke prijzen onder
het genot van een Paasadvocaatje.
Ook voor de kinderen was er nog een speciale kinderbingo,
waarbij assistentie van papa’s en mama’s zeer welkom was!
Na afloop waren er weer vele spontane handen om het dorpshuis
op te ruimen, leuk om te zien hoe een ieder dan mee helpt!
Kortom voor herhaling vatbaar en de Paashaas zegt dan ook: TOT
VOLGEND JAAR !!!
De Paashaas

ALLEEN MAAR WINNAARS

Vrijdag 8 april gingen 33 vrijwilligers van ons Dorpshuis op
pad, om te bowlen
en borrelen in het Sportcentrum. Dat had wat voeten in
aarde… maar wel leuk.
De spelregels van het pyramide bowlen werden in kort uit
de doeken gedaan.
Elk team bestond uit acht personen verdeeld in twee
groepjes van vier spelers die elk een uurtje gingen bowlen.
“Let op de tactiek” mensen, is er wel 80 gezegd.
Het allerbelangrijkste was dat je als team opereerde, met z’n
vieren tegen de 3 andere banen/teams. De bekende tien of
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negen gooiers kwamen nu beroerd uit.
Want je moest ook “op commando” een, twee of drie
gooien.
Dat was dus het tactisch inzicht !!
Tja …biertjes tappen, koffie schenken of broodjes smeren
kunnen ze allemaal maar op basis van die tactiek ballen in
de goot gooien, is echt niet voor iedereen weggelegd. Na
een paar glaasjes ging het steeds beter en werd het
competitie element steeds groter; rooie koppen en natte
ruggen werden zichtbaar. Wat zijn ze toch fanatiek, er moet
gewonnen en zeker van de buren.
Baan drie met Ada, Herda, Elbrich en Rens werd eerste, met
neuslengte verschil op baan 1 en 2. Alles dubbel gecheckt
het klopte!
In het 2-de uur kwamen de 16 nieuwe strijders op de vier
banen. Net zo gedreven en herrie makend, vlogen de ballen
overal en nergens naar toe. Die ronde was het team van
baan een met Roos, Rob, Piet en Marcel het beste.
Tijdens de heerlijke hapjes en naborrelen werd het
eindtotaal berekend en bekend gemaakt. En ja hoor het
werd een gelijkspel doordat er twee ploegen negen vakjes
niet hadden aangekruist. Daardoor kwam de geweldige
wisseltrofee in handen van twee teams. Om dat
probleem op te lossen komt de wisseltrofee vanaf nu weer
in het dorpshuis te staan.
Commissie, deelnemers en toeschouwers bedankt voor een
warme en gezellige avond.
Hans ( A.)
OPBRENGST COLLECTE REUMAFONDS

De opbrengst is € 193,19, ik wil alle Noordwellenaren
bedanken voor hun gift.
Dien Kandel
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