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Januari 2013 

 VAN DE REDACTIE  

 

Een veelbelovend begin voor het nieuwe jaar ; te midden van een 
prachtige witte wereld met temperaturen beneden nul wordt dit 
stukje geschreven. 
 
Een heerlijk wintergevoel, goed voor mens, dier en natuur. En 
misschien kunnen in Noordwelle dit jaar ook weer eens de 
schaatsen uit het vet! 
 
Mede dank zij de kopie van enkele trouwe inzenders gaan we 
weer van start met ons januarinummer. 
 
Noordwelle kijkt ook weer al vooruit het nieuwe jaar in en bereidt 
zich al voor op het jaarlijkse strao-feest 23 februari as. Volgens 
insiders is er ook dit jaar weer veel animo voor: het aantal 
inschrijvingen loopt storm. Geweldig, ook voor het strao-commite,  
met dit jaar Herda als kersverse voorzitster. 
  
Wij wensen u weer veel leesplezier met dit nummer. 
 
 
 

NOORDERNIEUWSWELLE 
Dorpskrant van Noordwelle 

dorpskrantnnw@gmail.com 
www.noordwelle.com 

34e jaargang 
Verschijnt 10x per jaar 

 
Redactie    Trudy Groenleer, Marja Leistra, Sandra van Leeuwen, 

Herda Heikamp, Marianne de Jonge en Kitty Heye 
Vormgeving: Josien Provoost en Leo Schults 
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 dorpskrantnnw@gmail.com ons mailadres is 

 U daar u kopij naar toe kan sturen 
 er natuurlijk ook nog steeds hand geschreven kopij 

ingeleverd kan worden 

 De redactie dit jaar goed van start is gegaan 

 Zij tijdens de vergadering van overheerlijke Sintbonbons 

gesmuld heeft 

 Een trouwe lezeres van buiten Noordwelle voor Sint 

gespeeld heeft  

 Deze bonbons nog prima smaakten in januari 

 Wij twee kersverse bruidsparen op ons dorp hebben 

 Wij Rens en Jolanda en Lex en Ineke alsnog van harte 

proficiat wensen 

  Wij hopen dat ze nog  lang en gelukkig op ons dorp 

mogen wonen 

 Er ruim 75 mensen genoten hebben van een heerlijke 

mosselmaaltijd in ons dorpshuis 

 Deze geslaagde mosselavond 30 november jl. was 

  Wij bij deze de koks en organisatie nog van harte 

bedanken 

 De kerstviering van de school in de kerk weer erg gezellig 

was 

 Alle kerstboomactiviteiten dat ook waren 

 Wij de Heeren heel hartelijk bedanken voor alle 

gezelligheid incl. de natjes en de droogjes 

 Wij al weer uitkijken naar de eerste lammetjes op het dorp 

 Wij ons nog steeds aanbevolen houden voor leuke wist-u-

datjes 

mailto:dorpskrantnnw@gmail.com
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 Sommige Heeren wist-u-datjes niet door de censuur 

komen! 

 Wij de familie Badenhop van harte welkom heten in ons 

dorp 

 Het dorpshuis alweer 5 jaar met vrijwilligers draait! 

 VOOR UW AGENDA:  

 
 eerste vrijdag van de maand:                  Snekavond 
 tweede woensdag van de maand:           Creadames 
 Laatste vrijdag v.d. maand:                                          Heeren 
 23 februari:                                                                   Strao 

 17 maart:                                         High Tea in het dorpshuis 
 

BEDANKJE 

 

Graag wil ik iedereen bedanken voor de kerstgroet en giften. Ook 
voor de vele felicitaties voor mijn verjaardag. 

Gerrit 
 

COLLECTE MS FONDS 

 
De opbrengst van de collecte voor het Nationaal MS Fonds eind 
november in ons dorp was 114,17 euro. Hartelijk dank voor jullie 
bijdrage. 

Met vriendelijke groet, Annelies Slootweg  
 

KERSTVIERING OP SCHOOL 

 
Op 19 december was het kerst feest op school. De ouder raad 
was om 16uur aanwezig om de klassen gezellig te maken, tafels 
mooi te dekken, en de buffettafel aan te kleden. Het zag er 
prachtig uit! Rond vijven druppelden de eerste ‘kerst’ kinderen 
binnen, met allemaal wat heerlijks in de hand! En wat zien ze er 
prachtig uit! Het buffet van de onderbouw vult zich gestaag! Ook 
in de bovenbouw wordt het steeds drukker, en het is tijd om de 
gourmet aan te zetten! En de onderbouw gaan keurig in rij aan 

hun buffet. Ze hebben heerlijk gegeten, maar wat een stank . 
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We ruiken met zijn allen heel de avond naar gourmet. Om een 
uur of zes is iedereen rond gegeten, en vertellen de juffen in hun 
klas een kerst verhaal. Daarna is het tijd om de jassen aan te 
doen en de lichtjes aan te knippen, om zo al zingend op weg te 
gaan richting de kerk. Daar staan weer een hoop mensen de 
kinderen op te wachten. Wat leuk! In de kerk doen de kinderen 
allemaal een optreden en de juffen doen ook mee. Na afloop is er 
nog tijd voor koffie, thee, glühwein en fris. En iedereen kan nog 
genieten van de overgebleven hapjes van het buffet van school. 
Het was weer een geslaagd kerstfeest, iedereen heeft genoten! 
 

Sandra 
 

PAASTRADITIE 

 
Onze krulwilg heeft dit voorjaar weer een rijke oogst in petto. Wij 
denken dat er voor iedereen in Noordwelle wel een zogenaamde 
paastak te versieren is. Keuze uit drie lengtes. Gratis af te halen 
op de oprit van Smidsweg 16. Wilt u wat bijdragen voor de moeite 
van het snoeiwerk dan staat daarvoor het witte spaarpotje ten 
gunste van de vrienden van de dorpskerk- de kans van uw leven. 
Flappen zijn ook van harte welkom maar liever onder couvert in 
de brievenbus. 

Bert Brink 

 

NOORDWELLE DOOR DE EEUWEN HEEN 151 

Terug naar de middeleeuwen en de vroeg moderne tijd 

 

Eind vorig jaar werd Henk Dalebout uitgeroepen tot ‘vrijwilliger 

van het jaar’ van het gemeentearchief Schouwen-Duiveland. 

Terecht, naar mijn oordeel, want Henk verricht al vele jaren heel 

bijzonder werk voor het archief.  En Henk is van Noordwelle, want 

hij was het laatste jongetje dat in de gemeente Noordwelle werd 

geboren voordat die werd opgeheven. De laatste jaren specialiseert 

Henk Dalebout zich in de oudere stukken van het archief en hij 

verzamelde de gevens over Noordwelle uit de zogenaamde 

“Waerheidsboeken”, waarvan wij hier gebruik kunnen maken en 

onze dank groot is. 
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Deze boeken maken deel uit van het archief van het Gerecht 

Zierikzee en zijn dus juridische documenten, wellicht het best te 

omschrijven als een grote  hoeveelheid rechterlijke uitspraken met 

deels het karakter van een proces-verbaal. Deze werden opgesteld 

sinds het jaar 1498 en de eerste die betrekking had op Noordwelle 

dateert uit juli 1518, toen een zekere Laurens ten onrechte gebruik 

maakte een terrein van vier gemeten land liggend in Noordwelle, 

dat verkocht was aan Pier Hadde. De straf hiervoor bedroeg in 

totaal 5½ pond  en het terrein moest ontruimd worden binnen 14 

dagen. Een soortgelijk conflict werd juridisch uitgevochten in 

1559  jegens Leendert Cornelisz. van Noordwelle die een huis en 

de hofstede met ongeveer anderhalf gemet weiland, liggende in 

Noordwelle, waarbij ook boetes werden uitgedeeld en ontruiming 

binnen veertien dagen werd geëist. Toen hieraan niet werd voldaan 

werd nogmaals uitspraak gedaan waarbij de boetes verdubbeld 

werden en gedreigd werd met een hoger gezag om de ontruiming 

te bewerkstelligen. 

 

Naast deze civiele zaken kwamen er ook ‘zwaardere’ zaken voor. 

Op 24 maart 1564 werd er recht gesproken over Cornelis 

Aeliaensen, alias Bales Nele, van Noordwelle in Schouwen, die 

gevangene was van de rentemeester beooster  Schelde, een hoge 

functionaris in Zierikzee. Nele had bekend, dat hij op den 9e 

januari 1559 binnen het dorp Noordwelle ten huize van de weduwe 

van Bastiaen Pietersen een handgemeen had gehad met de schipper 

Lieven Corneliszoon, die hij zodanig had verwond dat deze 

daaraan binnen acht dagen was komen te overlijden. Van doodslag 

was het toen dus moord geworden 

 

Volgens de uitspraak waren zijn lijf en have (met uitzondering van 

het aandeel van zijn echtgenote) verbeurd verklaard.  Hij werd 

voor het Gravensteen in Zierikzee aan het schavot gezet en 

vervolgens terecht gesteld door met het zwaard zijn hoofd af te 

hakken. Hij mocht vervolgens wel in gewijde grond begraven 

worden. Dit alles diende natuurlijk als afschrikwekkend voorbeeld, 

waarbij verondersteld mag worden dat het conflict zijn oorsprong 

had in de gunsten van de weduwe waar de beide ruziemakers naar 

dongen.  
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Ruim vijfentwintig jaar later was het weer raak met geweld in 

Noordwelle. 

 

Op 25 juli 1586 werd recht gesproken over Cornelis Janssen van 

Noordwelle, die in april van dat jaar in alle vriendschap plaats had 

genomen op de wagen van Cornelis Lenaertssen Keijser en een 

flink stuk hadden gereden met Cornelis Lenaertssen en zijn 

familie. Plotseling was hij furieus van de wagen met kijvende 

woorden gesprongen en had met een mes in het rond gestoken en 

gesneden op zodanige wijze dat meerdere lieden van het 

gezelschap door hem verwond werden, zowel aan de handen, 

armen, het aangezicht en boven op het hoofd. Als straf verbeurde 

hij zijn hand, tenzij hij tien pond boete zou betalen. Bij een 

volgend vergrijp kon hij rekenen op een “swaerder correctie” zoals 

het werd uitgedruckt. 

 

In het voorjaar van 1604 staan de adelborst Willem Gre en de 

soldaten  Edmondt Toonckes en Jean Charles,  allen behorend tot 

het garnizoen van kapitein Wigmore, voor de rechter in Zierikzee. 

Deze Engelse soldaten bevonden zich op Schouwen omdat het nog 

volop Tachtigjarige Oorlog was en zij meevochten tegen de 

Spanjaarden. Zij bekenden dat zij door opruiing van een andere 

soldaat, Thomas, enige tijd geleden bij Marinis Heuter (wonend te 

Noordwelle op de boerderij Welland) ‘op bezoek’ waren gegaan. 

Ze waren ’s avonds om een uur of tien vanuit Brouwershaven op 

pad gegaan. Uiteindelijk kwamen ze bij Heuter’s boerderij aan en 

braken de deur open. Ze dwongen de eigenaar onder het uiten van 

doodsbedreigingen te wijzen waar zijn geld lag. De secretaire werd 

opengebroken en ze namen het geld eruit. Heuter werd ervoor en 

erna vreselijk geslagen. En gekneveld. De inbrekers  vluchtten op 

paarden maar worden in de duinen achterhaald. Bij één van hen 

werd 200 groten geld aangetroffen dat van Heuter was. Ze kregen 

uiteindelijk alle drie de doodstraf door ophanging.     

 

Een volgende keer zien we hoe het verder ging in de zeventiende 

en de achttiende eeuw. 

 

F. Westra 



7 

 

STRAO PROGRAMMA 

Zaterdag 23 februari 2013 
 
9.00 uur Paarden worden versierd aan het Zuidwellewekken 

6 , de Smidsweg 24 en aan de Wellandweg 14 te 
Noordwelle. 

 
10.30 uur Verzamelen paarden aan de dorpsring, keuring van 

de versierde paarden. 
 
11.30 uur Vertrek paarden en ruiters via Huize Zeelandia naar 

het strand 
 
11.45 uur Ringsteken voor de kinderen, aansluitend 

prijsuitreiking in ‘Ons Dorpshuis’. 
 
12.45 uur  Aankomst paarden en ruiters bij strandovergang 

Kijkduin 
 
13.00 uur  Paarden en ruiters bij strandovergang Jan van 

Renesseweg 
 
13.45 uur  Paarden en ruiters bij de Zeeuwse Stromen. Ruiters 

en toeschouwers krijgen gratis chocomel. 
 
14.15 uur  Vertrek paarden en ruiters bij de Zeeuwse Stromen. 
 
14.45 uur  Aankomst paarden en ruiters, die Noordwelle 

worden binnengehaald door muziekvereniging 
Witte van Haemstede. 

 
15.30 uur  Ringsteken te paard. 
 
16.00 uur Live muziek in ‘Ons Dorpshuis’  met Albertina. 
 
18.15 uur Prijsuitreiking versierde paarden en ringsteken. 

Aansluitend feestavond.  
 
Voor meer informatie kunt u terecht op www.noordwelle.com 
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KERSTBOOMVERHAAL 2012 

 
Tja het is allemaal weer achter de rug, Het is alweer een paar 
weken geleden dat we met zeer veel belangstelling en onder het 
genot van een hapje en drankje afscheid hebben moeten nemen 
van onze kerstboom hij is onder grote belangstelling gecremeerd . 
 
Het begon allemaal op de vroege zaterdagochtend van 8 
december. De Heeren waren er gereed voor: op naar de Eifel, 
uitgezwaaid door Vera die ook nog zorgde voor een opfrissertje 
voor vertrek. Wij vertrokken richting Eifel. Althans dat dachten 
wij. Afgesproken was dat wij Jaco ophaalden bij zijn huis aan de 
Stoofweg en Koos bij de Zeelandbrug, ligt toch op de route. 
Vreemd was het dan ook dat onze chauffeur vanaf het dorpshuis 
niet richting Stoofweg reed maar Dorpsring. “Oh” dachten wij 
“zeker een rondje Dorpsring lekker iedereen wakker toeteren”. 
Nee hoor na de Dorpsring gingen wij de Lokkershofweg op 
richting Haamstede. “Heee chauffeurtje waar gaan wij heen” 
riepen de Heeren in koor. “Ehhh  ik ben op weg naar Middelburg 
ff de papiertjes halen van de bus” riep onze chauffeur “anders 
mogen wij Duitsland niet in”. 
 
“Ja maar Jaco en Koos die staan te wachten” riepen de Heren 
weer in koor. Dus hoppa bus keren en naar de Stoofweg, waar we 
een hevig geschrokken Jaco aan troffen. Hij zag immers de bus 
rijden richting Haamstede. “ze zijn mij vergeten, ze willen mij niet 
mee hebben waren zijn gedachten” Nadat wij zijn traantjes 
hadden gedroogd op naar de Zeelandbrug waar onze mini Koosie 
instapte, die ook was gaan twijfelen of we nog wel kwamen. Goed 
de Heeren waren kompleet. Op naar Middelburg om de papieren 
van de bus op te halen, nog even getoeterd bij Torentijd waar 
een heer goede herinneringen heeft liggen. Nadat de papieren 
aanwezig waren kon de eigenlijke reis beginnen: nu echt naar de 
Eifel. 
 
Ik zal u de gesprekken onderweg besparen maar we waren het er 
wel over eens dat we weer een record hadden gebroken.  
Binnen een minuut de verkeerde kant op rijden en dat vanuit onze 
woonplaats u mag raden wie er naast onze chauffeur zat… 
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Interessant te melden is dat we voor de rest, voor het eerst in 
één keer goed zijn gereden.Bij het bos gearriveerd bleek helaas 
onze gereserveerde boom niet bereikbaar door de sneeuw, dus 
een ander maar zeer mooi exemplaar werd uitgekozen. 
 
U begrijpt het wel toen kwam het op echte noeste arbeid aan, de 
boom gekapt en door een groot gedeelte van het bos gesleept om 
bij de vrachtwagen te komen.  
 
Daar werd de boom door de mannen op de wagen gebonden, 
gadegeslagen door veel deskundige Heeren, er schijnt zelf een 
heer te zijn wiens werkhandschoenen nog als nieuw zijn terwijl hij 
al voor de vijfde keer mee is geweest.  
 
Zo die klus was weer geklaard. Op naar de jachthut voor een 
verdiend natje en droogje. Ik kan u vertellen dat de reis daar naar 
toe weer een avontuur op zich zelf was. 
 
Door de sneeuw was het weggetje naar de jachthut erg moeilijk 
te overzien oftewel het advies was blijf in het midden van de 
weg.. Helaas na een paar bochten besloot de bus toch de 
rechterkant van het weggetje op te zoeken en schoof als vanzelf 
ondanks  het professioneel sturen van onze chauffeur  een 
greppeltje in. Maar geen probleem voor de Heeren, vrolijk 
uitgestapt, de auto van de boswachter voor de bus gezet en  met 
een trekkabel en met vereende krachten van de Heeren duwden 
wij de bus uit de greppel. De reis kan weer verder.  
 
Bij de jachthut aangekomen parkeerde onze chauffeur de bus op 
een mooie plek,  ideaal , iedereen stond al te popelen om uit te 
stappen. Bij het openen van de busdeur stapte ondergetekende 
gebombardeerd als reisleider als eerste uit met zijn gedachten al 
bij het heerlijke broodje wildzwijn met glühwein. En verdween 
gelijk geheel onder de sneeuw, ik bleek in een greppel te liggen. 
Toen ik mij weer boven de  sneeuw had geworsteld keek ik in de 
verbaasde ogen van de andere Heeren die spijt hadden dat zij te 
laat waren om een foto te maken, maar dit ligt waarschijnlijk niet 
aan hun traagheid maar meer aan mij snelheid. 
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Uiteraard hebben wij  hele leuke uren gehad met onze Duitse 
vrienden die begrijpen wat Heeren nodig hebben: VLEES en een 
drankje en dát kregen we: grote stukken van de BBQ, gewoon 
perfect. 
 
Maar aan alle mooie dingen komt een eind dus terug naar huis. 
Via Prum, waar we nog even een  korte stop hebben gehouden bij 
andere Duitse vrienden die toevallig een gezellig knijpje hebben. 
Daardoor werd het toch later dan geplant. We kwamen ‘s avonds 
weer aan in Noordwelle, waar we nog een debreefing met de 
vrouwen hebben gehouden in ons dorpshuis. 
 
Ja natuurlijk het verhaal gaat nog verder.  De volgende dag 
uiteraard het boomopzetfeest met het wildzwijn aan het spit, de 
kerstboomverbranding ook zeer druk bezocht en erg gezellig. 
Daar de meeste mensen aanwezig waren op de festiviteiten in het 
dorp heb ik gekozen om een korte impressie te geven wat de 
Heeren zoal meemaken. 

Ed 
 

ZON, ZEE EN ZOUTEN MEREN 

 
 
Vorig jaar hebben we 
onze auto volgeladen en 
zijn voor de 2e keer naar 
de Costa Blanca in 
Spanje vertrokken om 
daar te overwinteren. De 
rit van bijna 2100 km 
was ook de moeite 
waard. Ook deze keer 

vertrokken we half oktober voor een paar maanden naar het 
zonnige zuiden. Al vanaf de aankomstdag genieten we vrijwel 
dagelijks van de warme zon. Wat zijn we toch een paar bofkonten 
dat we dit kunnen doen. In de ochtend is het uit de wind goed 
ontbijten op ons terras met uitzicht op het dorp La Marina en in 
de verte zien we Guardamar en de schitterende Middelandse zee.  
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De hele dag zijn we buiten te vinden en als we niet lezen of aan 
ons huiswerk voor Spaanse les werken wandelen we wel door het 
uitgestrekte dorp of in een van de prachtige natuurgebieden 
dichtbij. Een ochtend in de week werkt Els als vrijwilliger in een 
van de 5 charityshops. Dat zijn kringloopwinkels waarvan de 
opbrengst van de verkopen voor de diverse dierenopvangcentra in 
de regio bestemd is. 
 
Op 3 km van ons huis ligt het strand met een lengte van 17 km 
tussen Guardamar en Santa Pola. Het is er buitengewoon rustig 
en vanmiddag, toen we op het strand wandelden met Chico lagen 
er al her en der zonaanbidders in badpak of adamskostuum te 
bakken in de zon.  
 
Henk is zelfs al een paar keer wezen zwemmen, al was dat wel 
erg kort in een watertemperatuur van 13 graden Celsius. Aan het 
strand grenst over zowat de hele 17 km een prachtig 
natuurgebied, duinen met o.a. pijnbomen en mooie palmen. 
 
Je kunt er uren dwalen, een beetje als in ons Schouwse 
domeingebied. Onze woonplaats La Marina ligt in een gebied waar 
zoutmeren te vinden zijn de zogenaamde salinas, wat eigenlijk 
zoutmijnen betekent.  
 
Dit gebied is tevens een prachtig reservaat, dat één van de meest 
interessante beschermde natuurgebieden van Europa is omdat er 
zich grote concentraties migrerende vogels bevinden, o.a. 
flamingo”s. Het strekt zich uit over circa 2400 ha. Zoutwinning is 
een belangrijke economische activiteit in dit gebied en bepaalt 
voor een groot deel het ecosysteem. 
 
De vegetatie verschilt naar gelang de zoutgraad. Aan de kust 
waar het zout wordt gewonnen is het water heel zout, en verder 
landinwaarts bevinden zich enkele zoetwatergebieden. De bassins 
blijven het hele jaar door gevuld met het zeewater, zodat het 
ecosysteem niet aangetast wordt. Het winnen van het zout begint 
met het volstromen van de bassins, waarna de Spaanse zon 
ervoor zorgt dat het water verdampt. 
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Hierna blijft er een grijze massa over door menging met zand en 
stoffen in het zeewater die niet oplosbaar zijn. Men graaft deze 
massa af om het te zuiveren. Het grootste deel van het zout 
wordt gebruikt als strooizout en wordt geëxporteerd naar het 
koude west -en noord Europa.  
Grote kans dat het strooizout van de gemeente Schouwen 
Duiveland hier ook vandaan komt. 
 
Een ander deel wordt naar fabrieken vervoerd die het klaarmaken 
voor consumptie. Ons dorp hier straalt een zelfde soort rust uit als 
Noordwelle en zeker in de winter is het er erg stil, nou ja  erg 
stil…….het barst hier van de blaffende waakhonden. Men laat ook 
door bekenden soms de honden op hun terrein voeren terwijl ze 
zelf maanden niet aanwezig zijn. Dat geblaf is voor ons een groot 
minpunt van Spanje. Overal hoor je ze.  
 
Honden aan de ketting zijn hier ook geen uitzondering in de 
buitengebieden. In La Marina wonen veel Engelsen en de 
meesten hebben een of meerdere zwerfhonden in hun gezin 
opgenomen. Zeker ¾ van de woningen is in deze tijd van het jaar 
niet bewoond. 
 
Het zijn voornamelijk vakantiewoningen en van die woningen 
staat een heel groot deel te koop of is te huur. In heel Spanje 
staan trouwens circa 2 miljoen vastgoedobjecten te koop. Het is 
hier in het dorp ook heel bizar…hele wijkjes staan in cascobouw 
te wachten op wellicht sloop want de verkoop ligt helemaal stil en 
het geld is op. 
 
We lazen in een bericht dat de prijzen van woningen vooral in de 
grote steden dit jaar nog eens met 30 % kunnen dalen. Dus wie 
nog een oude sok met euro’s heeft en een leuk optrekje wil kopen 
in Spanje kan nu zijn slag slaan….. of misschien nog ff wachten 
maar? 

! Hasta Luego! En tot ziens maar weer in Noordwelle. 

 Els en Henk Vrijdag vanuit viva España. 
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EEN TWEEDE KANS 

 
Vincent van Kringloods Noordwelle was blij met mij. Ontving met 
veel plezier mijn overtollige huisraad waaronder een 
gezichtsbruiner. Had deze niet zelf nodig, dacht ie maar wilde 
hem wel een plaatsje geven in zijn winkel. Dat krijg je ervan als je 
gaat trouwen en je van 2 huishoudens naar 1 overgaat. 
 
7 december j.l. mochten wij trouwen en ben ik officieel inwoner 
van Noordwelle. Bedank veel inwoners voor hun felicitaties en het 
mee- en vooral inleven in het goede doel welke wij hadden 
gekozen. Geen nieuw huisraad was ons verzoek (anders blijven 
wij Vincent wel erg verwennen). 
 
Neen, Stichting Hulphond Nederland was ons idee om andere 
mensen met een handicap een tweede kans te geven d.m.v. het 
beschikbaar stellen van een hulphond. Wat die niet allemaal 
kunnen als ze zijn opgeleid. Een hulphond kan deuren openen, 
raapt post op, helpt bij het aan- en uitkleden, haalt was uit de 
machine en nog veel meer. Sommige honden kunnen wel 70 
handelingen voor een mens met beperkingen verrichten. Echt top. 
Wilt u er iets meer over weten wie www.hulphond.nl. 
 
P.s. Inmiddels is door onze gasten een kleine €4900,- ingezameld 
en daar zijn Ineke en Lex heel blij mee! 

Lex, Jdln 1. 
 

FOUR SEASONS 

 
Even voorstellen, Four Seasons is een groep die probeert het 
ballroom dansen in stand te houden (Four Seasons staat voor vier 
seizoenen, omdat we het hele jaar door gaan). Vorig jaar april zijn 
we begonnen in het dorpshuis met de Foxtrot, ja maar ik wil 
meer. Oke, dan de Cha Cha Cha, de Rumba, de Engelse Wals en 
de Tango. En later nog veel meer. Wij zijn nu met drie paren, 
maar zouden het best leuk vinden als er één of twee stellen bij 
konden komen. Je hoeft helemaal niet te kunnen dansen, want 
daar is het leren voor. Ik kon vorig jaar alleen nog maar een 
beetje de basis van de Foxtrot en nu dansen we ze bijna allemaal. 

http://www.hulphond.nl/
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De Tango, daar zijn we nu mee bezig. Verder is het een leuke 
hobby en je bent weer een avondje bezig. Ook gaan we nu 
regelmatig in Ouwerkerk en andere plaatsen dansen om het bij te 
houden. En als je dan ziet hoeveel mensen er nog dansen, en ook 
in alle leeftijden, dan is dat heel leuk om te zien en ook reuze 
gezellig. 
 
Wij zijn geen vereniging of officiële club maar dansen is onze 
hobby. Veel mensen hebben vroeger dansen geleerd, maar dan 
na het huwelijk word er niet veel meer mee gedaan. Dit is een 
mooie gelegenheid om het weer boven water te halen. Heeft u 
interesse, kom dan gerust op woensdagavond even langs of neem 
contact met ons op: 
 
Willem van Gerven of Ria Monen, Hoefijzer 8 Noordwelle. 
Tel. 0111-720337 0f 0111- 414494 
Mobiel: 06-29298832 of 06-29408703 
Email: borisbas@zeelandnet.nl 
 

OUDE FOTO UIT PETER’S SCHOENENDOOS 

 
Dit jaar is het 60 jaar geleden dat de Ramp plaatsvond. Kan 
iemand ons meer vertellen over de foto? U kunt uw antwoord 
doorgeven aan één van de redactieleden. 
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