Juli 2016

VAN DE REDACTIE
Beste Noordwellenaren,
Voor u ons zomerkrantje : de redactie neemt ook vakantie en
verschijnt na dit nummer pas weer eind september!
Als dit geschreven wordt is het met recht zomers ; heerlijke luchten zeewatertemperaturen, kortom vakantieweer! En wat wonen
we hier dan toch geweldig en gezellig met veel mensen die lekker
hun stoeltjes op de stoep zetten en de sociale kontakten weer
extra ophalen. Hopelijk wordt het een ouderwetse zomer en
kunnen we voorlopig volop genieten.
Dit jaar zal voor de derde keer de P.H.C [ Power Horse
Competition] op ons dorp georganiseerd worden. Vele
Noordwellenaren zijn er al flink druk mee: we wensen ze een
goed bezocht en niet al te warme weekend toe 29 en 30 juli.
Voor ons septembernummer houden we ons weer aanbevolen
voor leuke vakantie-anecdotes en /of foto’s. U weet het , we
blijven kopie graag ontvangen!!!
In elk geval iedereen een fijne zomer toegewenst.
De redactie

NOORDERNIEUWSWELLE
Dorpskrant van Noordwelle
dorpskrantnnw@gmail.com
www.noordwelle.com
38e jaargang
Verschijnt 10x per jaar

Redactie

Dorien Wandel, José Vrijdag, Marianne de Jonge en
Kitty Heye
Vormgeving: Wim Schilperoort en Leo Schults
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Wist u dat























Wij graag kopie ontvangen.
Dorpskrantnnw@gmail.com ons mailadres is.
U daar uw kopie naar toe kunt sturen [ lettertype:Tahoma
11 pnt.]
Handgeschreven kopie natuurlijk ook nog steeds welkom
is.
De Wellandse kleigronden zeer vruchtbaar zijn
Er naast vele kersen ook heerlijke kruisbessen groeien
De zomerse temperaturen het fruit extra zoet maakt
Dat dus smullen wordt deze zomer
De jaarlijkse dorpsbarbeque weer achter de rug is
Daar vast ook weer gesmuld is
De bloemendames de bakken weer prachtig hebben
gevuld met mooie frisse kleuren.
Het dorp ons Dorpshuis met oranje-sfeer erg gemist heeft
tijdens het E.K
Het deze keer maar saai voetbal kijken was
Noordwelle in tweede instantie toch geïnventariseerd is
qua speelmogelijkheden
De gemeente ons dorp vergeten was
Enige actieve moeders aan de bel hebben getrokken
Zij en wij nu in afwachting zijn wat het resultaat wordt van
deze eilandelijke inventarisatie
De Kerk netjes schoon is gemaakt met 14 vrouw / man
met als vergoeding : koffie met bolus
De zelfde Kerk, na giga overstroming , opnieuw onder
handen moest worden genomen.
Niet alle zegen van boven komt.....
De trouwerij toch wel netjes doorgang kon vinden...
Marlies / Leo / Arie echte loodgieters/ poetsers zijn :
zonder vestigingsvergunning!
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VOOR UW AGENDA:
 Eerste vrijdag van de maand:
 Tweede woensdag van de maand:
(Zomerstop vanaf 12 Juni tot 19 Oktober)
 Derde vrijdag van de maand (20:30):
 Laatste vrijdag van de maand:
 Feestje Kloosterwelle
 Dorpsbarbecue
 PHC Power Horse Competition
 Iedere woensdag vesper (18:00-18:30) en/of
de kerk zie: www.kloosterwelle.nl

Snekavond
Crea dames
DDaames
Heeren
9 Juli 2016
23 Juli 2016
29 Juli 2016
maaltijd (18:30) in

BEDANKJE
Henk wil graag alle mensen bedanken die afgelopen tijd voor hem
klaar hebben gestaan en in het bijzonder de laatste weken.
Met name wil hij Jan en Herda en Erikjan en Corinna bedanken
voor afgelopen tijd.
Henk vind het bewonderenswaardig hoe iedereen op één of
andere manier helpt.
Henk waardeert dit enorm van iedereen in Noordwelle. Klein dorp,
groot hart.
Henk Romeyn
ELBRICHS KEUKEN
Pasta met courgette, mascarpone en ricotta
Iedere woensdag klokslag 1800 uur begint in onze dorpskerk een
vesper. Een korte meditatieve bijeenkomst met veel rust en stilte,
een verademing in deze drukke tijd.
Aansluitend is in het koor een eenvoudige, gezamenlijke maaltijd.
Die maaltijd bereid ik iedere week en het is een uitdaging iedere
keer weer iets anders te bedenken.
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Recepten haal ik overal vandaan.
In deze tijd van het jaar zou dat zomaar een pasta gerecht met
courgettes kunnen zijn.
-

4-6 personen
500 spiraalpasta
2 courgettes grof gesneden
60 gr mascarpone
60 gr ricotta
100 geraspte Parmezaanse kaas
+extra voor erbij
1 teen knoflook
1 th l citroenrasp
4 grote basilicum blaadjes

Pureer de courgette, mascarpone, ricotta, Parmezaan, knoflook,
citroenrasp, basilicum en zout en peper in een keukenmachine tot
een pasta.
Kook de spiraalpasta in kokend water met zout volgens de
verpakking beetgaar.
Giet af en bewaar 60 ml van het kookvocht. Doe samen met het
courgettemengsel en het afgepaste kookwater terug in de pan.
Schep op een laag vuur alles door elkaar en serveer meteen met
extra Parmezaanse kaas.
Mocht u een keer willen meevieren en eten( of één van beiden
willen bijwonen) stuur mij dan voor de maaltijd een emailtje op
maandagavond. vandenassem@hotmail.com.
Voor alleen de vesper kunt u zo binnen lopen, net voor zessen.
Eet smakelijk..

Elbrich
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KLOOSTERWELLE
Op zaterdag 9 juli jl. was er een feestelijke bijeenkomst van
Kloosterwelle in onze kerk in Noordwelle.
Na gebed, zang en voorlezen werd er stilte gehouden voor
meditatie.
Het was mijn eerste ervaring en ik moet zeggen het heeft mij
goed gedaan. Je komt helemaal even tot jezelf.
Daarna naar buiten waar de zon scheen en er prachtig gedekte
tafels klaar stonden.
Er werd speciaal brood gegeten met kaas en Zeeuws spek en
heerlijke rode of witte wijn er bij gedronken (ook frisdrank hoor).
We hadden ook rabarberjam, uit welke tuin was de rabarber ook
weer Betsy?
Nog schalen met aardbeien toe en ander fruit, het was helemaal
compleet.
Mijn complimenten voor de organisatie en verzorging.
Groeten, Henny Hegge
NOORDWELLE DOOR DE EEUWEN HEEN 186

Een woonhuis aan Dorpsring 30
Van dit huis aan de ring van Noordwelle weten we dat het
oorspronkelijk wel particulier bezit was, vermoedelijk van de smid
van Noordwelle, tot het in 1900 verkocht werd aan de gemeente
Noordwelle.
De ons eerst bekende bewoners waren leden van het gezin van
Anthonie Klaasse van der Maas, een in Nieuwerkerk geboren
arbeider die op twaalfjarige leeftijd al in 1833 vanuit Haamstede in
Noordwelle was komen wonen.
Hij huwde in 1850 de boerenmeid Jacoba Oole, een in Noordwelle
geboren meisje, die al sinds 1848 weer in Noordwelle woonde,
komende uit Serooskerke. Er werden twee zoons en een dochter
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geboren. Vader Anthonie overleed in 1876 en de moeder woonde
na het vertrek van haar kinderen in het huis met twee in 1879 en
1881 geboren kleinkinderen met de achternaam Bakker. Jacoba
Oole overleed zelf in 1893.
De woning werd in 1876 mede betrokken door de veldwachter
Adriaan Zandijk die in 1842 in Ouwerkerk was geboren. Hij was
getrouwd met Neeltje Bakker uit Ellemeet die al in 1864 in
Noordwelle was komen wonen. Er werden twee zoons en een
dochter geboren waarvan de oudste in 1887 verhuisde naar Berkel
en Rodenrijs.
In 1880 kwam vanuit Ellemeet in het huis nog een ander gezin
wonen, van de landbouwers knecht Adriaan Wondergem,
afkomstig van Grijpskerke op Walcheren die gehuwd was met
Jacoba van der Have, afkomstig van Nieuwerkerk. Er waren in het
gezin al twee kinderen en de derde, Anton Jan, werd in 1880 in
Noordwelle geboren, maar overleed drie jaar later.
In 1884 vertrok het gezin naar Renesse.
In 1883 hadden zij gezelschap gekregen van de boerenknecht
Johannes Oosterling van Duivendijke en diens echtgenote
Pieternella Bal die geboren was in Bruinisse. Er waren in het gezin
al drie kinderen die geboren waren in Zonnemaire en Duivendijke.
Hoe lang zij gebleven zijn is onbekend maar zij maakten wellicht
ruimte toen in 1886 vanuit Ellemeet de in Noordgouwe geboren
veearts Anthoni Hendrik Geluk hier kwam wonen met zijn gade
Neeltje Elisabeth van Liere, die van Goes afkomstig was. Er werd
in 1888 nog een zoon geboren terwijl ook de moeder van de vrouw
des huizes – zoals dat vroeger wel vaker het geval was er
inwoonde.
Dit was Dina van Stelle, in 1816 in Colijnsplaat die in 1886 van
Utrecht naar Noordwelle kwam en in 1887 overleed.
In 1889 vestigde de boerenknecht Cornelis de Munnik zich aan
Dorpsring 30, die afkomstig was uit Bommenede, met zijn vrouw
Adriana Smalheer, eveneens geboren in Bommenede. Er waren al
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twee in Zonnemaire geboren zoons en een derde werd in 1889 in
Noordwelle geboren.
Een volgende bewoner was de arbeider Jan Speelman, geboren in
Burgh, die in 1890 met de in Haamstede geboren Janna Kommer
uit Zierikzee naar Noordwelle kwam.
Er waren vier dochters waarvan eentje in Noordwelle werd
geboren, maar het gezin bleef niet lang. Na een jaar keerde het
terug in Zierikzee.
Het is dan een poosje onduidelijk hoe het precies met de bewoning
gaat wat te maken kan hebben met de verkoop van het huis aan de
gemeente Noordwelle.
In 1907 kwam de in Noordwelle geboren veldarbeider Pieter
Koole er wonen vanuit Zonnemaire, met zijn huwelijkspartner
Kaatje van deer Werve, geboren in Kerkwerve. Zij vertrokken in
1920 naar Noordgouwe. Er was één zoon, de veldarbeider Andries
Kornelis Koole.
De in Deventer geboren smidsknecht Evert Jan Bolink is de
volgende bewoner die we aantreffen. Hij was getrouwd Adriana
Natte van Nieuwerkerk en hij was smidsknecht in Noordwelle in
de jaren 1917-1918 en 1922-1927. Een zoontje met de naam
Hendrik Jacob werd in 1922 in Noordwelle geboren en het gezin
vertrok in 1927 naar Haamstede.
Het gezin Bolink werd opgevolgd door dat van de in Oude Tonge
geboren smidsknecht Jan Jacob van Eck die in 1927 van
Hellevoetsluis naar Noordwelle kwam met zijn echtgenote Adriana
Neeltje Elisabeth Schipper die in 1895 in Rockanje werd geboren.
Er waren reeds twee in Oostvoorne geboren zoons en het hele
gezin vertrok nog in 1927 naar Dordrecht.
In 1937 kwam de landbouwer Pieter M. Priemis hier wonen die in
1944 werd geëvacueerd naar Renesse, maar ook vandaar weer
terugkeerde.
Hoofdbewoner lijkt echter langere tijd te zijn geweest: landbouwer
Gerrit van den Hoek die in 1883 was geboren in Serooskerke en in
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1911 met de eveneens uit Serooskerke afkomstige Maria Krina
Linders waarmee hij in hetzelfde jaar was getrouwd. In 1912 was
er een dochter Cornelia Pieternella geboren. Dit gezin keerde in
1945 na evacuatie terug uit Renesse en vroeg na de
Watersnoodramp in 1954 een bouwvergunning aan voor herstel
van de woning.
Hij was er in
1959 nog
woonachtig. In
1974 werd
nogmaals een
bouwvergunning
aangevraagd voor
het veranderen
van de woning.

Na van den Hoek werd het huis bewoond door de familie van der
Hulle. In 1989 werden op deze plek twee nieuwe huizen gebouwd,
waarvan nummer 30 laatstelijk door de familie E.J. de Vos.
F. Westra
WhatsApp….
WhatsApp, voor iedereen?
Tja, de moderne tijd he?
Of je nu wil of, niet. Wij worden geacht om mee te doen. Soms
beetje teveel van het goede en overheersen mobiel en internet
ons gehele bestaan.
Maar, soms is het echt wel efficiënt en handig.
Neem nu onze dorps WhatsApp. Soms beetje veel humor en
flauwekul. Echter het kan bij onraad of hulp best een goede
functie hebben.
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Je zal je bijzondere horloge maar kwijt zijn. Verloren in
Noordwelle en verdriet is groot.
Wel spontaan door vindster op WhatsApp gezet maar als je je
daar dan nog niet hebt aangesloten zul je onnodig nog enkele
dagen langer in mineur verkeren.
Gelukkig is het horloge toch weer terug bij oorspronkelijke
eigenaar en de ruim hartige beloning uitgekeerd (genuttigd) en
met daarbij een pleidooi om toch maar toe te treden tot onze
dorpsgroepApp.
Wie volgt en treed toe?

Lex Veenstra

SCHOOL OVERLEG GEMEENTE S-D
Woensdag 13 juli was de dorpsraad uitgenodigd op het dorpshuis
om visies uit te wisselen met elkaar over wat te doen met het
schooltje en het schoolplein. We waren met 4 leden van de
dorpsraad en er waren 3 leden van de gemeente aanwezig.
Vanuit de dorpsraad is er aangegeven dat wij het erg belangrijk
vinden dat de grond zeker zijn sociale functie behoudt. Al eerder
waren er mooie ideeën van een overdekte markt en een museum.
Wellicht zijn deze plannen wat grootst, maar een mooi
speelpleintje, met wat groen, schone picknickbankjes en
misschien wel een overdekt plekje voor een BBQ moet ons inziens
zeker haalbaar zijn. Recreëren voor jong en oud! Dit zal zeker een
waardevolle aanwinst voor ons dorpje.
Vanuit de gemeente was er in eerste instantie een voorkeur om
de grond te verkopen en er een bouwvergunning voor een huis op
te verlenen. Maar door onze inbreng deze dag gaan zij het
opnieuw bespreken in de vergadering. Wordt vervolgd.
Jose Vrijdag namens de dorpsraad
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AED ONTHULLING
Het Rode Kruis heeft op zaterdag 25 juni een bijzondere bijdrage
geleverd aan ons dorp Noordwelle.
Aan de muur van ons eigen fraaie dorpshuis hangt nu een heus
AED apparaat defibrillator, hulp bij een hartstilstand.
Onthulling:

Naar wij hopen
nooit nodig
maar indien wel,
dan kan het een
leven van een
medemens redden.
Natuurlijk moeten
er dan wel genoeg
vrijwilligers zijn die
het apparaat
deskundig weten te
bedienen.
Het zou geweldig zijn als tientallen Noordwellenaren de training
willen gaan volgen. Het Rode Kruis investeert graag in een groot
en deskundig netwerk. Geef je daarom op via Vera Pals
(0615399849) of mail veertjeboot@hotmail.com
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Gelukkig hebben de collecten Marja L, Leen B en Lex V het Rode
Kruis echt een hart onder de riem kunnen steken: collecten
Noordwelle euro 248,06 is er opgehaald.
Super bedankt aan de gulle en spontane gevers en aan uw
collectanten!

Lex Veenstra

SPEELDAG KRAAIJESTEIN
Zaterdag 16 juli hebben zeven kinderen van het dorp zich enorm
vermaakt in het Kraaiennest. Bezweette rode hoofdjes renden als
een dolle door de sporthal welke gevuld was met allerlei
opblaasbare springkussen, glijbanen, skelterbanen en zelfs een
bioscoop om even bij te komen van al het klimmen en klauteren.
Opa’s, oma’s, mama’s en papa’s genoten van al het spelende
kroost en waagden zich zelf ook nog even aan de skelters,
pingpong, glijbanen, piratenboten en een bioscoopje!
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Voor de kinderen waren er friet, snacks, ijs en onbeperkt
limonade! Het was een erg leuke dag en zeker voor herhaling
vatbaar!
José Vrijdag

AED TRAINING
Wil iemand de cursus volgen hoe de AED te bedienen dan kunnen
deze zich melden bij Vera Pals-Boot.
Het zou geweldig zijn als tientallen Noordwellenaren de training
willen gaan volgen. Het Rode Kruis investeert graag in een groot
en deskundig netwerk. Geef je daarom op via Vera Pals
(0615399849) of mail veertjeboot@hotmail.com
Hoe meer mensen zich aanmelden hoe beter.
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KUNSTSCHOUW 2016
Super evenement en in fantastische sfeer verlopen. Ruim 2000
gasten hebben " onze " DorpsKerk , genaamd CorneliusKerk te
Noordwelle ,ook eens van binnen gezien.
Prachtige kunstwerken in geweldige ruimte van rust en historie.
Soms zeer betaalbaar, en div alleen voor echte bedragen.
Neem nu de bank, heeft u er al op gezeten? Even tot rust
gekomen? De dag overdacht en gemijmerd over de komende
vakantieperiode.
Fijn dat er weer een batterij vrijwilligers waren om hand- en
spandiensten te verrichten en dat de Kerk ook iets mocht
terugkrijgen van de geboden gastvrijheid omdat er gedoneerd
werd voor het branden van een kaarsje.
Naar wij hopen smaakt het bezoekers tot meer en mogen wij ze
ook tijdens een zondagsdienst weer eens ontmoeten.
Laagdrempelig als wij willen zijn, heeft de KunstSchouw dan toch
zeker ook een functie.
Wel daarna met weer vrijwilligers ( 14 x ! ) op een dag de Kerk en
div ruimte weer kuizen en gereinigd van stof en onreine zaken.
Super en dank aan allen!
Lex Veenstra

13

PUZZEL
Voor de liefhebbers hebben wij een nieuw thema. De puzzel!!
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