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maart 2017 

 VAN DE REDACTIE  

 
Beste lezers binnen en buiten Noordwelle. 
 
Op dit moment zijn alle straô’s weer achter de rug. Wat hadden 
wij dit jaar een geweldige straô.  Enkele leden van de redactie 
hebben zelfs opgetreden met de Wellse Wuven. Wat hebben we 
een lol gehad. En wat is Karin den Toom een zangtalent!  
Het voorjaar kondigt zich weer in allerlei vormen aan. De blaadjes 
komen gelukkig weer aan de bomen. De narcissen en krokussen 
springen uit de grond. Pasen komt eraan met weer op tweede 
Paasdag een Paasbrunch en zinderende bingo in Ons Dorpshuis. 
Als u dit leest is er een aanvang voor de sloop van de school 
gestart en worden er plannen gemaakt voor een mooie 
ontmoetingsplek voor jong en oud op de ontstane lege plek.  We 
hopen in de toekomst hier veel mooie herinneringen te maken. 
Veel leesplezier gewenst. 

                                                                                                                 
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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 U altijd zelf uw stukjes in kunt sturen 

 Wij heel graag kopie ontvangen (uiterlijk de 15e van de 

maand) 

 Dorpskrantnnw@gmail.com ons mailadres is 

 U daar uw kopie naar toe kunt sturen [lettertype: 

Tamoha 11 pnt] 

 Handgeschreven kopie natuurlijk ook nog steeds 

welkom is 

 De strao-uitslagen in dit nummer te lezen zijn 

 Er dit jaar zelfs buitenlands bezoek was op de strao 

 Er 2 oud-inwoonsters[ 2 zussen] nu wonend in 

Californie en Frankrijk  genoten van dit traditionele 

dorpsfeest 

 Er bijzonder veel paarden versierd waren 

 Er dit jaar ook verschillende groepen paarden uniform 

versierd waren 

 Het strao-comite voor volgend jaar nu groepsprijzen 

overweegt 

 Er steeds meer mannen met schoonmaaktalent op 

Noordwelle zijn komen wonen 

 Deze te zien waren tijdens de grote schoonmaak van 

ons dorpshuis op zondag na de strao 

 Die klus weer snel geklaard was 

 Wij hierbij onze pasgeboren inwoonster Reeva Kempen 

van harte welkom heten 

 Wij haar familie van harte feliciteren met deze mooie 

dochter en zus 

 Sommige wist-u-datjes niet door de censuur komen 

 Dit iets te maken heeft met het uitlaten van rolemmers 

 Er volop plannen zijn voor ons nieuwe   Dorpsplein” 

 Hiervoor wel eerst de school gesloopt gaat worden  

 Wist u dat

mailto:Dorpskrantnnw@gmail.com
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 Sommige Noordwellenaren dit, na zoveel jaren, aan 

het hart gaat 

 Het gat van de school beslist mooi opgevuld zal 

worden 

 Daar een ervaringsdeskundige werkgroep druk mee 

bezig is 

 Wij daar alle vertrouwen in hebben 

 We dit jaar weer kunnen genieten van een heerlijke 

Paasbrunch op tweede Paasdag 

 De Paashaas al heeft toegezegd ons dorp weer te 

bezoeken 

 Wij benieuwd zijn wat de Heeren met een kokosnoot 

doen 

 Deze nl. door de schoonmaakdames achter de bar 

werd gevonden  

 
 

 VOOR UW AGENDA:  

 

 Eerste vrijdag van de maand:           Snekavond 
 Tweede woensdag van de maand: Crea dames 

(Zomerstop vanaf 12 Juni tot 19 Oktober)  

 Derde vrijdag van de maand (20:30):             DDaames 
 Laatste vrijdag van de maand:          Heeren  
 Iedere woensdag vesper (18:00-18:30) en/of maaltijd (18:30) in 
  de kerk zie: www.kloosterwelle.nl 
 
23 Mrt 2017 Dorpsraad algemene 

ledenvergadering 
17 mrt 2017 Paasbrunch aanvang 10:15 (graag 

opgeven) 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.kloosterwelle.nl/
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UITSLAGEN STRAO 

 
DE UITSLAG VAN HET RINGSTEKEN 
 

1.   John Hart 

2.   Thomas Hart 

3.   Rosanna v.d. Velde  

 

DE UITSLAG VAN DE VERSIERDE PAARDEN 

 
1. Allison Nuis 

2. Sofie Vermeer 

3. Mirelle v.d. Velde 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



5 

 

BEDANKT < BEDANKT< BEDANKT< BEDANKT< BEDANKT! 
 
Hierbij bedankt het strao-comite de volgende bedrijven c.q. 
personen voor het beschikbaar stellen van de vele mooie prijzen 
en-of andere bijdragen: 
 

- Gebr. Weststrate, Nieuwerkerk 

- De Schouwse Winkel 

- Fixa-Bike , Renesse 

- Rabo-bank 

- Life and Garden, Renesse 

- Cafe-Restaurant Zeerust 

- Van Sluis Dier en Tuin, Haamstede 

- Deli XL, Haamstede 

- Formido, Haamstede 

- Jan-Piet Staal Renesse 

- Evertse Sport, Zierikzee 

- Delta Warenhuis, Renesse 

- Jaap Plandsoen, Renesse 

- C.Z.A.V., landbouworganisatie 

- De Groene Vakwinkkel 

- De Zoete Kers, Noordwelle 

- Accon-accountant, Zierikzee 

- Frans de Vrieze 

- Verkade veevoeders 

- Wout lokker-coiffures 

- World of Drinks, Zierikzee 

- DLF- Graszaden 

- Jan v.d. Velde, de Hoge Blok 

- Strandpark De Zeeuwse Kust 

- Strandpaviljoen De Haven van Renesse 

- Impetus B.V., Noordwelle 

- Be Huttinga 

- Rens Vermeer 

- Martien Moermond 
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UITNODIGING 

  
Mountainbiken is leuk, gezond, sportief en gezellig! In februari 
zijn wij als enthousiaste dorpsgenoten begonnen met 
mountainbiken op zondagochtend. Een paar uurtjes proberen om 
leukeuitdagendeonbekendeonverhardepaadjes te ontdekken op 
ons onvolprezen Schouwen.  
Nee geen profs maar enthousiastelingen op soms een geleende 
fiets, voor het eerst over het parkoers in het bos, af en toe 
wachten op die wat langzamer gaan.  
Akkers, dijkjes, klimmetjes, plassen, strand, blubber, trappetjes, 
trekpontjes en bruggetjes.  “zorg dat je in de afdaling niet sneller 
gaat dan je fiets”.  
Stoppen om naar spechten te luisteren, proberen hertjes in te 
halen, soms gewoon even stoppen wanneer de hartslag tot 
verontrustende hoogtes stijgt en soms zelf een beetje gezonde 
rivaliteit. 
Ons groepje is gestaag aan het groeien maar het goede nieuws 
is: er kunnen er nog meer bij!  
Er zijn geen leeftijdsgrenzen en het zou leuk zijn wanneer er ook 
wat dames en wat jongeren zouden meerijden.  
Denk niet op voorhand: “dat kan ik toch niet bijhouden”. Ga 
gewoon een keertje mee! 
We vertrekken in ieder geval op zondagochtend om 9.00 uur 
vanuit het Hoefijzer. Misschien in de zomer ook nog wel een 
keertje op een doordeweeks avond. 
Meld je aan voor onze “rondje MTB groepsapp” bij JosG, HansS of 
JanH.    
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PUZZELEN 

 
 

 
 
 

RECEPT 

 
Te veel brood eten is niet goed naar het schijnt. Tegenwoordig is 
koolhydraatarm eten helemaal in. Vorige week ben ik de keuken 
eens in gedoken om een lekkere broodvervanger te maken die ik 
als lunch mee kan nemen naar mijn werk. Nou iedereen jaloers 
kan ik je vertellen want deze muffins zijn niet alleen gezond, maar 
zien er ook nog eens zeer smakelijk uit! 
Ik zal het basisrecept voor jullie opschrijven. Zelf heb ik ze al twee 
keer gebakken inmiddels en steeds heb ik andere ingrediënten 
toegevoegd die ik in mijn keukenkastje kon vinden. Denk 
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bijvoorbeeld aan noten (ik heb gehakte walnoten door het deeg 
gedaan en eentje als versiering bovenop), gebroken lijnzaad, 
chiazaadjes, stukjes appel, kaneel etc. Je kan het zo lekker maken 
als je zelf wilt. Maar als je koolhydraatarm wilt eten let dan wel 
even op want ik fruit zitten ook veel koolhydraten! 
 

 
 
Ingredienten: 

 200 gram amandelmeel (uit de reformwinkel/ de betere drogisterij 

of online te bestellen) 

 2 eieren (van Martien of Rens & Jolanda ;) ) 

 60 gram kokosolie (tegenwoordig kan je dat overall krijgen, 

goedkoop te halen bij de action bijvoorbeeld) 

 1 banaan geprakt 

 1 theelepel bakpoeder 

 Snufje zout 

Als extra (naar eigen invulling) 
 100 gram diepvries bosbessen 

 70 gram pure chocolade in kleine stukjes (liefst 85% cacao) 

 Handje gehakte walnoten 
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Aan de slag 
1. Verwarm de oven voor op 180 graden 

2. Doe de amandelmeel met het bakpoeder en het zout in 

een grote kom. 

3. Smelt de kokosolie in de magnetron en voeg toe. 

4. Voeg de eieren toe 

5. Voeg de geprakte banaan toe 

6. Roer met een grote lepel door elkaar 

7. Voeg in dit geval de chocolade en de bosbessen toe en 

schep het voorzichtig door elkaar 

8. Verdeel het beslag over bijvoorbeeld een muffinvorm van 

metaal of silicone. Het kan ook in papieren muffin 

vormpjes als je die hebt. Druk het beslag lichtjes aan met 

een lepel. 

9. Bak de muffins in 25 minuten op 180 graden.  

 

VERKIEZINGSUITSLAGEN 

 
Hierbij de uitslag van de verkiezingen. Er hebben 210 mensen een 
stem uitgebracht of laten brengen.                
 

VVD 64 

PvdA   8 

PVV 25 

SP 23 

CDA 23 

D66 19 

CU 16 

GL 10 

SGP 1 

PvdD 5 

50plus 9 

Ondernem.partij 2 

Forum v democratie   5 

Koos van Doorn 
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NOORDWELLE DOOR DE EEUWEN HEEN 192 

De Driehoek – deel 5: Dorpsring 42  

 

In het deel van de Driehoek tegenover de huisnummers Dorpsring 

30/31 moet nummer 42 het grootste huis zijn geweest. Dat pleit er 

overigens ook voor dat er in de 18
e
 eeuw eerst drie huisjes zijn 

gebouwd in de nabijheid van de kerktoren en misschien 

oorspronkelijk één huis op de plek van dorpsring 42 waarvan we 

de bewoningsgeschiedenis nu gaan bekijken. Reden om dit te 

denken is dat het huis in privébezit was en dan ook nog van een 

ambachtsman, die de latere woning nummer 41 (aan de hoek) eerst 

als bedrijfsruimte gebruikte. Dit was in 1825 Krijn van der Endt, 

een in 1795 in Zierikzee geboren arbeiderszoon die vermoedelijk 

een zaak van een gareelmaker had overgenomen. Het lijkt erop dat 

dit in 1820 is gebeurd omdat Van der Endt in dat jaar werd 

geregistreerd als houder van een hypotheek in Noordwelle. Alles 

op z’n tijd, zal hij gedacht hebben. Nadat hij de gareelmakerszaak 

in handen had, trouwde hij in mei 1821 met de boerenmeid 

Kornelia Kloet, geboren in 1801 in Ellemeet, maar afkomstig van 

Kerkwerve. Het echtpaar vestigde zich aan Dorpsring 42 waar op 

24 december 1823 als een soort kerstgeschenk hun eerste zoon 

Martinus Pieter werd geboren, nadat een kind met dezelfde naam 

levenloos was geboren in januari 1822. Het gezin was verder toch 

niet veel levensgeluk beschoren want Krijn van der Endt overleed 

in 1830 op 34-jarige leeftijd. Kornelia Kloet loste het gerezen 

probleem op door in 1831 te huwen met de uit Oosterland 

afkomstige gareelmaker Gilles Bal. 

 

Het zal een goed lopende zaak zijn geweest want er was bij 

voortduring sprake van inwoning door schoenmakers- en 

gareelmakersknechten. Van 1828-1830 was dat Jan Blois uit 

Drieschor, in 1830 Jan Joseph Danbrina uit Zierikzee, van 1832-

1833 Cornelis Kastelijn uit Burgh, van 1833-1836 Govert 

Viergever uit Dreischor en van 1836-1837 Karel van den Boogert 

uit Zierikzee. Er woonde tijdelijk (1844-1846) nog een 

veldwachter in met de naam Jan Adriaanse en ook de schoenmaker 
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Frans Matthijsse uit Veere (1846-1847). Gilles Bal overleed in 

1846 op 38-jarige leeftijd en weduwe Kornelia Kloet stond er weer 

alleen voor met haar zoon Martinus Pieter, die datzelfde jaar op 24 

december trouwde met Cornelia van de Vate uit Renesse, 

wederom een kerstgeschenk. Moeder Kornelia liet er ook geen 

gras over groeien en huwde – buiten Zeeland – met de jonge 

katholieke schoenmaker Jacobus Coenraad Gerlach, die in 1820 in 

Bergen op Zoom was geboren en in 1847 – het vermoedelijke 

huwelijksjaar - vanuit Steenbergen in Noordwelle kwam wonen. 

Zoon Marinus Pieter en zijn echtgenote Cornelia vetrokken in 

1851 naar Renesse, waar een zoon Krijn en een dochter Kaatje 

Cornelia werden geboren. Zowel Kornelia Kloet als Jacobus 

Coenraad Gerlach overleden in 1878 in Noordwelle.  

 

Als grootmoeder maakte Cornelia nog het droeve feit mee dat haar 

kleinzoon Krijn in 1874 werd opgesloten in de strafgevangenis te 

Goes. Voor haarzelf was vermoedelijk het grootste levensdrama 

dat zij in juni 1878 door het gerecht in Zierikzee op verzoek van 

haar zoon onder curatele werd gesteld wegens krankzinnigheid. 

Na het vertrek van haar zoon Pieter Martinus en zijn echtgenote 

Cornelia van de Vate naar Renesse in 1851 woonden in het huis 

aan de Dorpsring 42 diverse personen in. Dit betrof de arbeider 

Stoffel Rentier (1853-1868), de arbeider Cornelis Rentier (1858-

1859), de arbeider Jan Bakker (1858-1865) en Tona de Vos 

(1861). Er is ook sprake van dat de familie van de schaapherder 

Cornelis Geleijnse er enige tijd woonde, evenals dat van de kuiper 

Bartel Geleijnse, die zich ook vestigden in naburige huizen. Zo 

ook het gezin van de landbouwknecht Adrianus Kooman uit 

Brouwershaven tussen 1848 en 1853 met drie kinderen waarvan er 

twee in Noordwelle werden geboren. Tussen 1853 en 1854 gold dit 

ook voor het gezin van Jan van Voorde en zijn echtgenote Mens 

Krijger en drie zoons die in 1853 arriveerden uit Kerkwerve en 

zich een jaar later elders aan de ring vestigden. Zij werden in 1854 

opgevolgd door het gezin van de arbeider Bartel de Jonge uit 

Oudendijke (Ellemeet) en de arbeidster Cornelia van Loozen met 

drie zoons waarvan de jongste in Noordwelle werd geboren. In 

1855 volgde dan het gezin van arbeider Cornelis Koole uit 

Ellemeet met zijn echtgenote Maatje Jonker en de eerder in 
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Noordwelle geboren zoon Pieter Koole. Tenslotte vestigde zich er 

in 1857 het gezin van de boerenknecht Jacob Beije uit Ellemeet, 

met zijn vrouw Maatje van de Panne, arbeidster, eveneens uit 

Ellemeet met één kind. Daarna was het afgelopen met het inwonen 

met uitzondering van de veldwachter Wolfert de Feijter uit 

Haamstede, die in 1868 vanuit Kerkwerve naar Noordwelle kwam 

en tot 1876 in Noordwelle het politiegezag vertegenwoordigde.   

 

Van de twintigste eeuw is weinig bekend van de bewoning. In 

1913 werd het huis bewoond door A. de Blonde en het bleef 

kennelijk in de familie want bij de inundatie in 1944 woonde de 

weduwe Maria de Blonde-Paasse er die geëvacueerd werd naar 

Gorinchem. In juli 1945 keerde zij terug vanuit de plaats Waspik. 

Behalve Maria Paasse woonden er ook twee dochters: Elizabeth 

Maria, geboren in 1889 en Adriaantje, geboren in 1903. Zij waren 

de in Noordwelle zeer bekende dames De Blonde. Met de 

watersnoodramp in 1953 werd de 90-jarige weduwe met haar 

dochters geëvacueerd naar Renesse. Ze zou nog terugkeren naar 

Noordwelle, maar overleed op 10 november 1954. De Dames de 

Blonde, die Noordwelle Jo en Bertha werden genoemd, verhuisden 

naar de Smidsweg 12. Elizabeth Maria overleed in 1975 en 

Adriaantje in 1977. 
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Het huis was ergens in de 20
e
 eeuw bezit geworden van twee 

zusters uit Leiden: J.N. Lande-Bolle en dr. L.C. Bolle. Deze laatste 

was waarschijnlijk Laurina Cornelia Bolle - in 1925 in Leiden 

gepromoveerd op een medisch proefschrift - die in 1884 in 

Renesse was geboren. Zuster Johanna Neeltje was in 1883 in 

Renesse geboren. Beiden waren dochters van notaris Job Adriaan 

Bolle uit Renesse, waar vaak verkoopsakten werden gepasseerd 

van onroerend goed in Noordwelle. Notaris Bolle verkocht in 1878 

voor Martinus Pieter van der Endt nog onroerend goed aan de ring 

in Noordwelle, maar hoe de woning aan de Driehoek precies in 

handen is gekomen van de dochters van deze notaris is mij 

onbekend. 

In juni 1953 verzocht de gemeente Noordwelle het pand aan te 

kopen, omdat de bewoonsters, de dames De Blonde, het niet 

wilden aankopen. Daar zullen goede redenen voor zijn geweest. 

De watersnoodschade werd getaxeerd op 1218 gulden. Tot herstel 

werd niet meer overgegaan. De gemeente Noordwelle nam het 

pand in het kader van krotopruiming eind maart 1954 van de 

gezusters Bolle over voor een bedrag van 500 gulden en 

verklaarde het onbewoonbaar waarna het later werd gesloopt. 

F. Westra 

 
 

PAASBRUNCH 

 
Graag nodigen wij jullie uit voor een gezellige paasbrunch in ‘Ons 
Dorpshuis’. Voor de kinderen, en diegene die zich graag weer 
even kind willen voelen, worden er door de Noordwelse paashaas 
weer eitjes verstopt. Ook zal er na de maaltijd nog een 
bingoballetje gerold gaan worden door onze inmiddels bekende 
Bingomannen. 
 
 
Maandag 17 april 
Dorpshuis open: 10:15 
Aanvang brunch: 10:30 
Paaseieren zoeken 
Bingo 
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We vragen een eigen bijdrage van 2 euro voor leden en 4,00 euro 
voor niet leden. Kinderen onder de 10 jaar betalen 1 euro! 
Graag even aanmelden voor dinsdag 11 april, dit kan op de 
volgende manieren: José Vrijdag (jose_vrijdag@hotmail.com/ 
facebook/ face-to-face). Of doe een briefje in de bus bij Dorpsring 
19 (Vera Pals). 
We zouden het erg leuk vinden als we jullie mogen ontvangen, 
we gaan er weer een gezellige ochtend van maken! 
 

Namens de dorpsraad 
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