April 2014

VAN DE REDACTIE
Beste Noorwellenaren ,
Hier dan alweer ons Aprilnummer, dit stukje geschreven op een
prachtige voorjaarsdag! Een mooie lentemaand, volop explosieve
lente-signalen; veel vogelactiviteiten, prachtige bloesems (de
kastanje bloeit al!) en mooie jonge blaadjes etc.
Helaas is er ook iets minder leuks te melden; Sandra gaat onze
redactie verlaten omdat ze verhuisd is naar Burgh-Haamstede.
Hierbij willen wij jou enorm bedanken voor je vele jaren van inzet
voor onze krant; we wensen je hierbij een goede start op je
nieuwe woonplek. En u raadt het natuurlijk al, we zoeken bij deze
een nieuw enthousiast redactielid (ervaring is beslist niet vereist).
Dus schroom niet, slaap er zo nodig nog een nachtje over en
meldt u dan aan. Wij hebben u nodig!!!
Met o.a. nieuws van onze dorpsraad, de verbouwing van ons
dorpshuis en het spannende vervolg van the Eagle wensen we u
allen weer veel leesplezier!
De redactie

NOORDERNIEUWSWELLE
Dorpskrant van Noordwelle
dorpskrantnnw@gmail.com
www.noordwelle.com
35e jaargang
Verschijnt 10x per jaar

Redactie

Marja Leistra, Sandra van Leeuwen, Jose Vrijdag,
Marianne de Jonge, Josien Provoost en Kitty Heye
Vormgeving: Josien Provoost en Leo Schults
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dorpskrantnnw@gmail.com ons mailadres is
U daar uw kopij naar toe kunt sturen
Er natuurlijk ook nog steeds handgeschreven kopij
ingeleverd kan worden
Martin Loeve 18 maart jl. met verve zijn proefschrift heeft
verdedigd
Wij hem van harte proficiat wensen met zijn nieuwe titel
Zij proefschrift ging over de eenzaamheid in het
persoonlijke en professionele leven van expatriats in m.n.
Bangkok
Noordwelle een nieuwe stichting rijker is
Deze stichting Trekpaardendorp Noordwelle heet
Deze m.n. de Power Horse Competitie op ons dorp
ondersteunt
Deze P.H.C.-dagen gepland zijn op 2 en 3 Augustus as.
De kersenbomen prachtige bloesems geven
Dat veelbelovend is voor komende zomer
Er op de Bouwmansweg en Zuidwelleweg veel bomen
gerooid zijn
De groene specht en vele andere vogels daar vast niet blij
mee zijn
Het toegangshek van onze begraafplaats prachtig
herschilderd is
De ontbrekende granaatappel volgens de schilder zeer
binnenkort aangebracht wordt
De kelder van Ons dorpshuis leeggeruimd is
Vele dorpelingen erg blij waren met wat er allemaal
tevoorschijn kwam
Het allemaal prachtig hergebruikt gaat worden
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Zelfs de plaatselijke kippen daar van mogen meegenieten
De kelder nu weer vol staat met keurig ingepakte
inventarisspullen die mogen blijven
Vele vrouwenhanden het inpakwerk licht gemaakt hebben
Juf Maaike een mooie 1 april-grap bedacht had voor haar
leerlingen
Deze veel sjouwwerk hebben verricht van school naar de
Ring en v.v.
Sommige Heeren prachtige grijze haren hebben
Zij in dubio staan om ze wel of niet af te scheren
De redactie benieuwd is wat het gaat worden
Er dit jaar weer eens echte Paashazen op ons dorp
rondliepen
U daarover in ons volgend nummer meer kunt lezen

VOOR UW AGENDA:
 Laatste vrijdag van de maand:
 26 april:
 Hemelvaartsdag 29 mei:

Heeren
Koningsdag
dauwtrappen

Door de verbouwing van Ons Dorpshuis is er geen Snek en geen
creadames.
PAASVERSIERING
Al op 9 April jl. moesten we serieuze gegadigden voor een
paastak teleurstellen. De belangstelling was dan ook enorm dit
jaar . En dat bracht een lief centje op! Let wel: 15,76 Euro
Misschien een kleine aanzet voor de torenverlichting.
Namens de Vrienden van de Dorpskerk: WEL BEDANKT!!!
Bert
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IN MEMORIAM
Op 16 maart 2014 overleed op 94 jarige leeftijd Peter Heijman in
Huize Cornelia te Zierikzee. De crematieplechtigheid vond plaats
op 24 maart te Middelburg. Daarbij hield zijn enige zoon Jos,
samen met diens vrouw Noni overgekomen uit Australië, een
gedenkrede. Peter werd geboren in Vlissingen op 2 juni 1919.
Verhuisde op 12 jarige leeftijd naar Rotterdam. In 1939 kreeg hij
daar werk (logistiek) bij de Bataafse Petroleum Maatschappij, de
huidige Shell. In 1942 trouwde hij met zijn vrouw Willy, die in
2005 overleed. In 1952 werd Peter namens zijn werkgever
uitgezonden naar Borneo en in 1956 naar Sumatra. In 1961 naar
Iran. Vanaf `1965 woonde deze geboren Zeeuw op de Oude
Stoofweg 12 in huize “Shemiran”. Sinds 1969 woont zijn zoon Jos
al in Australië en bezocht de laatste 10 jaren, meestal met de
Kerst, zijn vader in Noordwelle. Hij bedankt de buren Jonker,
Brouwer en Mabelis voor hun goede zorgen omtrent zijn vader.
Ds. Piter Goodijk.

NOORDWELLE DOOR DE EEUWEN HEEN 163
Huizen aan de Dorpsring – aflevering 12: Dorpsring 13
Van de vroege bewoningsgeschiedenis van dit huis is betrekkelijk
weinig bekend. Het was in 1832 in feite bezit van het ambacht en
in erfpacht uitgegeven aan Jacob Hoogenboom, maar in 1825
evenwel onbewoond. Dorpsring 13 is een rijksmonument en
waarschijnlijk gebouwd in de 18e of 19e eeuw. Het wordt
omschreven als een huis met zadeldak, een geverfde langsgevel
aan de Ring met schuiframen.
Eerste bewoonsters in de 19e eeuw lijken te zijn geweest de
weduwe Cornelia de Vos, geboren in 1764 in Burgh, op 22-jarige
leeftijd naar Noordwelle gekomen omdat zij trouwde met de
landbouwer Jacob Hoogenboom die grootgrondbezitter was in
Noordwelle met 116 kadastrale kavels.
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Daarbij hoorde ook de woning op kavel A 399 en de tuin en schuur
op kavels A 400 en 401. Onbekend is wanneer Hoogenboom is
overleden, maar dat moet na 1832 geweest zijn. Inwonend was
sinds 1828 Sara de Vos, vermoedelijk een ongehuwde zuster die in
1767 in Burgh was geboren. Cornelia de Vos overleed in 1847.
Vanaf 1832 woonde er ook een dienstbode uit Serooskerke, die
Kornelia Dorst heette.
De in 1817 in het huis ernaast geboren Leendert Klement betrok de
woning in 1837 met zijn echtgenote Lucretia van Damme, die in
Haamstede was geboren en in 1837 uit Burgh naar Noordwelle
kwam. Er werd op 12 december 1848 een tweeling geboren,
Marinis en Neeltje Klement, een gebeurtenis die voor de moeder
waarschijnlijk te zwaar was, want zij overleed acht dagen later.
Klement hertrouwde in 1850 met de dienstmeid Lena Hazebroek
uit Kerkwerve, die zelf ook weduwe was. Zeven jaar later
emigreerden Leendert Klement en Lena Hazebroek met de
tweeling en hun halfzusje naar de Verenigde Staten van Amerika.
De woning kende een enigszins verwarrende bewoning. Een
rentenierster, Neeltje van Don, in 1793 in Oosterland geboren,
kwam er wonen in 1848 en in 1850 was er ook weer een
dienstmeid: Krina de Vlieger uit Brouwershaven. Hierna deed de
arbeidster Johanna van Klooster haar intrede met drie kinderen,
afkomstig uit het huwelijk met de timmerman Adriaan Fonteijne,
met wie zij in 1819 was getrouwd en die in 1828 was overleden.
Zij kwamen van Dorpsring 10. Johanna van Klooster overleed in
1854 en de drie kinderen emigreerden in hetzelfde jaar naar de
Verenigde Staten van Amerika.
In het huis kwam toen Jan de Rijke met zijn gezin met vier
kinderen te wonen, die in 1859 verhuisden naar Dorpsring 1. De
woning werd in 1860 verkocht aan de schaapherder Cornelis
Geleijnse, die er niet zelf ging wonen. De nieuwe bewoner was de
in 1860 getrouwde arbeider Klaas van der Maas, gehuwd met de
naaister Pieternella Geleijnse. Er werden vier kinderen geboren.
Tegelijkertijd woonde er het gezin van de boerenknecht Lieven
van de Velde gehuwd met Krina van Splunder uit Renesse.
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Hier werden vijf kinderen geboren en vanaf 1869 werd er ook nog
een schoonmoeder gehuisvest. Een volgend gezin dat Dorpsring 13
bewoonde was dat van de arbeider Jan Kramer. Hij was in 1839 in
Cortgene geboren, gehuwd in Haamstede met een jongere Johanna
van Klooster dan bovengenoemde. Vandaar kwamen zij in 1872
naar Haamstede. Er werden vier kinderen geboren en er woonden
ook nog enige kostgangers, zoals Leendert de Vos die in 1892
vanaf dit adres in z’n eentje emigreerde naar de Verenigde Staten.
De jongste dochter van het gezin Kramer verhuisde in 1908 naar
Rijswijk. Daarmee zijn we al in de twintigste eeuw aangeland.
Maar we moeten nog even terug. Eigenaar Cornelis Geleijnse
overleed in 1881, waardoor het huis in handen kwam van zijn
weduwe Tannetje Scherpenisse. Zij verkocht huis en tuin in 1887
aan de schilder Marinus van Dalsen (1852-1928) die in 1878 in
Serooskerke was getrouwd met Neeltje van Halteren (overleden in
1918). Van Dalsen was al toen al huisschilder. Hij adverteerde
inderdaad vanaf 1880 voortdurend voor schildersknechten,
waaraan kennelijk grote behoefte bestond. In 1903 werd hij
ouderling in de kerk van Noordwelle.
Hij zal ook glaszetter zijn geweest, want in 1912 loofde hij een
beloning uit voor degene die zijn ‘glassnijdiamant met wit heft’
terugbezorgde. In 1897 was er sprake van herbouw van de woning.
Onduidelijk is hoe ingrijpend dit is geweest. Na het overlijden van
Van Dalsen werd het huis bewoond door zijn dochters Tona
Lamberta en Anthonetta Pieternella. De laatste werd in 1918
kosteres van de kerk en overleed op 2 november 1938 in
Noordwelle waarbij de Burgerlijke Stand optekende dat haar
Burgerlijke Staat onbekend was.
Dezelfde opmerking, die in feite ‘ongehuwd’ betekende stond ook
in de overlijdensakte van Tona Lamberta, van oktober 1947. Zij
was tijdens de inundatie nog weg geweest uit Noordwelle, maar
maakte de Watersnoodramp niet meer mee. De aanvankelijke
kostganger Anthonie Hagesteijn, geboren in 1894, ging de woning
hierna volledig bewonen na zijn
huwelijk in 1949 met Elisabeth
Goedbloed, geboren in 1895.
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Hagesteijn zal bij Van Dalsen in de schilderszaak zijn gekomen,
nam die in 1922 over en stond al in 1923 bij de advertenties met de
gelukwensen voor het nieuwe jaar in de Zierikzeesche
Nieuwsbode en ook hij adverteerde voor een ‘bekwame
schildersknecht’. In 1925 werd de woning verkocht aan Anthonie
Hagesteijn uit Zierikzee, inmiddels gevestigd te Noordwelle.
De familie Hagesteijn werd in 1953 ten gevolge van de
Watersnoodramp geëvacueerd naar de Lange Muiderweg in
Weesp, naar een woning gelegen aan de Vecht. Hierna maakte
Hagesteijn zich zeer verdienstelijk bij het weer leefbaar maken van
het dorp Noordwelle. In de Zierikzeesche Nieuwsbode werd
geschreven: “Als er ooit standbeelden worden opgericht te
Noordwelle, dan moet het zijn voor schilder Hagesteijn en
postbode De Blonde, twee wakkere mannen, die als echter
modder-pioniers zich hebben ingezet om de terugkeer van de
bewoners mogelijk te maken”.
Anhonie Hagesteijn overleed op 4 juli 1967 aan Dorpsring 13 en
werd ter aarde besteld op de begraafplaats van Noordwelle.
Elisabeth Goedbloed overleed in 1973, maar was toen woonachtig
aan de Scheldestraat in Zierikzee. De woning was in 1969
verkocht. Tot circa 2009 woonde de familie Van der Vet in de
voormalige schilderswoning en daarna drs. J.C.G. Boomsma, sinds
2013 opgevolgd door de familie Schras.
F. Westra
GRIEKSE AVOND
Griekse avondbeleving door de ogen van de organisatie:
Toen eenmaal vast stond dat ons dorpshuis een tijdje dicht ging
voor de verbouwing ontstond het idee om een leuke afsluiter te
houden voor alle dorpsbewoners. Al brainstormend kwam er een
Griekse avond uit. We hadden nog wat oud overbodig servies en
zo kwamen we daar mooi vanaf. Scherven brengen tenslotte
geluk. Een Grieks buffet regelen viel nog niet mee.
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Het enige Griekse restaurant zit in Zierikzee en de Griek aldaar
praat nog niet zo lekker Nederlands. Dus door de telefoon was dat
niet zo duidelijk allemaal. Dan maar langs, ging iets beter maar
ons vertrouwen was er nog niet helemaal.
Briefjes maken, ook altijd leuk, rondgebracht en de inschrijvingen
stroomden binnen. Wel geteld zo om en nabij 47 personen
hadden zich aangemeld. Er zijn altijd mensen die na de
inschrijfdatum even bellen of ze ook nog kunnen komen, daar
wordt uiteraard al rekening mee gehouden.(lijkt wel of ze dat
weten hihi) Er is voor iedereen altijd wel een plaatsje.
Over het buffet was nog tot kort van te voren nog steeds geen
vertrouwen of het wel voldoende zou zijn. Maar de kokkin in ons
team had daar, na een nachtje hierover wakker te hebben
gelegen, wel een oplossing voor! Er was na afloop zelfs nog een
ietsje pietsje over. Er is gesmuld van alle gerechten.
Onder het dansen van de sirtaki is ons overtollige oude servies
gesneuveld, jong en oud smeten met de borden!

Wij vonden het een zeer geslaagde en gezellige avond. En hebben
het met plezier georganiseerd.
Hetnoordwellsegriekseavondorganisatieteam.
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NIEUWS UIT DE DORPSRAAD
Op de voorjaarsvergadering van de dorpsgemeenschap van 24
maart jl. werden het financieel en secretarieel jaarverslag
goedgekeurd. De financiën werden gecontroleerd door een
kascommissie die bestond uit dhr.Henk Vrijdag en mw.Kitty Heije.
Op het reservebudget leefbaarheid is 1000 euro ingeteerd omdat
we voor leefbaarheid minder subsidie van de gemeente krijgen.
Mw. Gean Huttinga was aftredend als penningmeester maar heeft
zich herkiesbaar gesteld voor uitsluitend nog deze taak.
Voorzitter Ed Heije riep op tot deelname in het bestuur: er is
dringend behoefte aan nieuwe mensen die mee willen denken
over alles wat ons dorp aangaat.
Mw.Iris van Doorn heeft zich bereid verklaard de taak ‘lief en leed’
op zich te nemen. Zij gaat leden van de dorpsgemeenschap na
ziekenhuisopnames en dergelijke, maar ook bij huwelijken en
geboortes opzoeken met een attentie. Met nieuwe(re) bewoners
die nog geen lid zijn zoekt zij contact om hen te vragen lid te
worden van onze dorpsgemeenschap; dit is het eerste jaar gratis
en kost daarna 10 euro per jaar.
Het bestuur meldde dat zowel de directeur van woningbouwvereniging Zeeuwland als het complete college van B&W bij hen
op bezoek zijn geweest. Dhr.A.de Ceuster gaf aan dat Zeeuwland
nog 20 huurwoningen heeft in Noordwelle. Er wordt voorlopig
niets afgebroken of bijgebouwd. De nieuwe contactpersoon voor
huurders in Noordwelle bij Zeeuwland is dhr.P.Ruyssenaars.
Verder heeft Zeeuwland een aparte wooncoach die ingeschakeld
kan worden bij problemen zoals overlast.
Bij het college is er op aangedrongen ons te betrekken bij de
toekomst van het schoolgebouw als de school na de zomer
leegstaat. Het zou mooi zijn als we daarover mee kunnen
beslissen. De dorpsraad is geen voorstander van verkoop van het
schoolgebouw/grond aan een particuliere eigenaar. Verder is het
college bijgepraat over de verbouwplannen van het dorpshuis.
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Aan het bestuur is gemeld dat in het verlengde van de dit jaar
voor de 2e maal te houden Power Horse Competitie in Noordwelle
een stichting is opgericht: Stichting Trekpaardendorp Noordwelle.
Deze stichting is bedoeld om naamsbekendheid te genereren,
geldstromen te kanaliseren en de trekpaardencultuur in stand te
houden en te bevorderen. Er komt ook een aparte website bij
deze stichting.
Dhr.Koos van Doorn praatte de vergadering bij over de op handen
zijnde verbouwing van het dorpshuis. Aan de hand van een
moodboard toonde hij de nieuwe kleurstellingen: een aantal
tinten grijs, wit en accenten in oranje/rood. Het verlichtingsplan
behelst
leesen
schrijfverlichting,
sfeerverlichting
en
feestverlichting.
De vloer wordt van onderhoudsvriendelijk
kunststof. De hete luchtverwarming wordt vervangen door
centrale verwarming.
Nacalculatie leerde dat investeren in
zonnepanelen meer zal kosten dan het zal opleveren zodat hier
(voorlopig) van af wordt gezien.
De renovatie start op 1 juni. Voor die tijd zorgen vrijwilligers voor
het afbreken en opruimen van zaken die weg moeten. Hiermee
wordt fors bespaard op de verbouwkosten. Een aantal spullen,
zoals stoelen en tafels, mogen in de school worden opgeslagen.
Tussen Zeeuwland en de dorpsgemeenschap is een
intentieverklaring getekend om de renovatie te borgen. De
bedoeling is het dorphuis in november feestelijk te heropenen.
Er zullen,ondanks de tijdelijke sluiting van het dorpshuis, toch nog
wel wat activiteiten doorgang vinden:
-Vlaghijsen/aubade op Koningsdag 26 april met koffiedrinken in
het koor van de kerk.
-Dorpsbarbecue op het schoolplein, waarschijnlijk op 5 juli.
-Het bekijken van WK-voetbalwedstrijden kan vermoedelijk in de
soos worden georganiseerd.
Vanuit de gemeente is de garantie gegeven dat er nog steeds
7000 euro beschikbaar is voor het realiseren van
speelmogelijkheden. Door veel wisselingen onder ambtenaren was
dit lange tijd onduidelijk.

10

In overleg met de dorpsraad is besloten dit geld pas na sluiting
van de school in te zetten voor bijvoorbeeld herinrichting van het
schoolplein.
Namens uw dorpsraad, Marlies Deurloo.
DE NATUUR OP TAFEL: ZEVENBLAD
Vuulte in de tuin en dan speciaal de wortelonkruiden die bijna niet
uit te roeien zijn, een ergernis voor alle tuinliefhebbers. Zevenblad
staat daarbij in de top tien. Voor diegenen die gek worden van
zevenblad is een oplossing: opeten!
Zevenblad is een vaste plant die algemeen voorkomt. Hij is te
vinden op beschaduwde plekken op vochtige en bemeste grond,
maar ook als onkruid in de tuin. Frisgroen blad met ingesneden
rand. Van mei tot augustus bloeit de plant met witte schermen.
Zevenblad werd door de Romeinen als culinaire plant verspreid.
Gedurende de Middeleeuwen werd hij overal gekweekt: men
gebruikte hem als bladgroente en als geneeskrachtige plant. In de
18 de eeuw beschreef de botanicus Linnaeus hem als goede lente
groente.

Recept:
Gebruik de jonge bladeren en
bladstelen. Was ze goed af en kook ze
met 1 eetlepel boter in weinig water.
Voeg zout en peper toe en laat ong.
10 minuten sudderen. Als de groente
zacht is, afgieten en voor het
opdienen nog een klontje boter
toevoegen. Dus: veel zevenblad in de
tuin??
Vaak eten!!
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THE EAGLE DEEL 4
Kijk nu eens, alweer deel vier van dit verhaal waar geen eind aan
lijkt te komen.. het moet niet gekker worden.
Weten jullie het nog : Jean-Luc en Pascal die gebroederlijk in
slaap waren gevallen na het offeren aan Bacchus, omdat Jean Luc
zijn plan kwijt was. Hét plan, zijn plan dé plannen voor een
uniek ongekend door niemand te overtreffen kunstwerk die hém
op de kaart zal zetten als wereldkunstenaar. Hier was nog niets
van terecht gekomen. Laten we vanaf hier het verhaal weer
volgen:
Terwijl wij dachten dat Jean-Luc en Pascal in diepe slaap waren,
was dat wel waar maar niet helemaal. Zowel Jean-Luc als Pascal
hadden af en toe last van een chronisch slaapwandelend
geheugenverlies wat zich uitte in een ongekend hoge
productiviteit in de slaap. Dit fenomeen komt vooral voor na het
offeren aan Bacchus. Het schijnt dat zij deze avond precies de
goede hoeveelheid én soort wijn hadden genuttigd voor dit
fenomeen en het volgende geschiedde.
Terwijl iedereen dacht dat die twee in coma lagen waren zij,
zonder dat ze het zelf wisten, zeer hard bezig een kunstwerk aan
het creëren. Het was een herrie in de werkplaats, want er werd
gehakt, gebeiteld, geschuurd,geboord en nog veel meer wat
beeldhouwers zo doen als ze actief zijn in hun slaap.
Door deze werkzaamheden werd het hele dorp gealarmeerd. Alle
dorpsbewoners waren wakker geworden (zij wel) en kwamen op
de herrie af en probeerden bij Jean-Luc naar binnen te kijken wat
daar gaande was. Maar uiteraard waren alle luiken naar goed
Frans gebruik stijf gesloten. Kloppen op de deur hielp niet. Dus
ging het hele dorp van ellende in colonne naar hun geliefde café
“Ajouter Seulement” om daar dan nog maar een afzakkertje te
halen.
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Ondertussen was de rust in de werkplaats wedergekeerd. JeanLuc en Pascal waren weer rustig in hun bed terecht gekomen, niet
wetend wat er allemaal gebeurd was en wat ze gedaan hadden.
De volgende ochtend: Jean-Luc en Pascal worden wakker van de
vogeltjes die vrolijk bekende Franse chansons aan fluiten
zijn.”Vreemd” dacht Jean-Luc “normaal is het hele dorp al
wakker” . Maar het hele dorp was zijn roes aan het uitslapen, het
nachtelijke afzakkertje van het dorp was later geworden dan zij
hadden gedacht en was uitgelopen in een nachtelijk Paturain
feestje.
Maar toen werd zowel Jean-Luc als Pascal stil…” kijk eens! wat is
dat nou?” In de werkplaats stond de steen, de steen van JeanLuc met de vogel. Dát was het beeld dat Jean-Luc voor ogen had.
Wie had het gemaakt? Zij wisten natuurlijk niets meer van hun
nachtelijke werkzaamheden. Maar.. wat Jean-Luc ook miste: “
Waar was de vogel gebleven uit de steen?” Hij zag alleen de
contouren nog.
Uit de steen was toch een vogel gekomen? Nou, deze vogel was
gevlogen! Waar is deze vogel gebleven? Het antwoord hierop in
deel vijf van “The Eagle”.
Komt er dan nooit een einde aan dit verhaal???
Voor de mensen die het nog
niet
hebben
gezien
hier
nogmaals het gedenkteken
Volgende keer waar is de vogel
gebleven?
Note: naar aanleiding van
vele
opmerkingen
van
Franstalige
Fransen,
is
besloten om “The Eagle is
landed” om te dopen tot ”L'oiseau a atterri”.
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NIEUWS VAN ONS DORPSHUIS
Tijdens de voorjaarsvergadering heeft het bestuur aan de
aanwezige leden de kleuren laten zien van de tegels in de
bar/keuken en de toiletten.
Ook werd een stukje vinyl gepresenteerd die de vloer zal gaan
bedekken. Verder werd ingestemd met het advies van de architect
om de balken in de grote zaal te schilderen in een licht grijze
kleur.
Het uiteindelijke ontwerp van zowel de binnenzijde als de
buitenzijde werd positief ontvangen, zodat wij als bouwcommissie
verder kunnen gaan.
De bouwcommissie, bestaande uit de architect, twee
medewerkers van Zeeuwland en ondergetekende werd aangevuld
met Leen Berrevoets. Fijn dat Leen met zijn deskundigheid ons
gaat helpen.
Wat is er tot nu toe gebeurd :
1. Op basis van het definitieve
bouwvergunning aangevraagd;

ontwerp

is

een

2. Een asbest onderzoek heeft plaats gevonden, waaruit
bleek dat in de stookhokken asbest is verwerkt. Door
specialisten wordt dit zo spoedig mogelijk verwijderd;

3. Een zogenaamde open begroting is opgemaakt. Dit
betekend dat de aannemer zijn offerte per onderwerp
dient te begroten. Hierdoor kunnen wij ook offertes vragen
aan leden die aangeboden hebben goederen tegen een
scherpe prijs te leveren. De verwachting is dat een drietal
aannemers gevraagd worden om een offerte te maken;
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4. Subsidie voor de inrichting van de keuken/bar is
aangevraagd bij het Oranjefonds. De uitslag is over
ongeveer 2 weken bekend. E.e.a. ziet er positief uit;

5. Er is een offerte gevraagd om de balken in de grote zaal te
schilderen.
Gezien de hoogte is besloten dit niet in eigen beheer te
doen. Piet van Blitterswijk heeft e.e.a. bekeken
aangegeven voor ons een “speciaal prijsje”maken;
6. Via een speciaal bedrijf is een verlichtingsplan gemaakt
voor binnen en buiten. Ons uitgangspunt, sfeer,
helderheid en feestverlichting zijn hierin verwerkt. De
verlichting zal energie zuinig zijn, zodat wij kunnen
besparen op de energie nota;
7.

Jan Heikamp is gevraagd na te denken hoe wij om
moeten gaan met de voor- en achtertuin. De bedoeling is
om een meer ruimtelijk effect te creëren en overbodige
struiken en bomen te verwijderen;

8. Met behulp van vele vrijwilligers is de kelder opgeruimd.
Alle spullen die nog gebruikt kunnen worden zijn daarna
hierin opgeslagen. De tafels en stoelen konden wij opslaan
in de school;
9. Onder leiding van Leen werd een begin gemaakt met het
strippen van het dorpshuis. Alles wat niet meer nodig is,
inclusief wat er uit de kelder kwam is uitgestald in de
grote zaal;
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10. Het weggeven aan de leden van de dorpsgemeenschap
van de overbodige spullen heeft plaats gevonden. Waar
meerdere leden belangstelling voor hadden is eerlijk
geloot. De spullen die tijdens de verbouwing nog nodig
zijn of die nog vast zitten zullen t.z.t. aan de gelukkige
worden gegeven;
Wij zitten prima op het afgesproken tijdschema. Nu maar
afwachten wie onze aannemer wordt, zodat afspraken kunnen
worden gemaakt voor de sloop. Wij hebben ook een slogan. Deze
luidt: VELE HANDEN MAKEN ONS DORPSHUIS!
Koos van Doorn.
EVEN GENIETEN
Nu de lente is aangebroken, krijg je zin om lekker naar buiten te
gaan. Een heerlijke wandeling maken, alleen of met familie,
kennissen of vrienden. Wandel Comité Zeeland biedt u de mooie
Bos en Duintocht aan. U kunt kiezen uit de afstanden vanaf 5
km tot 50 km. Op 10 en/of 11 mei bent u van harte welkom.
Prijs:€ 2 voor leden van een erkende wandelbond. € 3 voor
degene die niet zijn aangesloten bij een erkende wandelbond.
Start is bij de pannenkoekenmolen “de Graanhalm”, Burghseweg
53 te Burgh-Haamstede.
De routes leidt u door de mooie Zeepe Duinen, waar shetland
pony’s vrij rondlopen. Je komt langs bunkers, en vele vennetjes.
Er groeien hier typische duinplanten zoals: mannetjesereprijs,
muizeoortje en het duinviooltje.Wij genieten elke keer weer als
wij hier zijn om de Bos en Duintocht uit te zetten. De route gaat
verder door de Boswachterij van Westenschouwen, ook hier
lopen shetland pony’s vrij rond. Je hebt ook kans dat je herten op
je pad tegenkomt. Het is een heel mooi stukje natuurgebied.
Als je in de Boswachterij loopt, heb je kans, als je heel goed
luistert, dat je de kleine zangertjes zoals de nachtegaal, fitis
zwartkop en de braamsluiper hoort.

16

De afstanden 25 t/m 50 km lopen een stukje over het mooie
schone strand wat Schouwen Duiveland rijk is. Onderweg
kunnen ze uitrusten bij een strandpaviljoen en genieten van de
schepen die voorbijvaren. U ziet het, de Bos en Duintocht heeft
een mooie wandeling voor u.
Kom en geniet.
Wilt u alvast foto’s bekijken of nog meer informatie, ga naar onze
site: http://communities.zeelandnet.nl/data/wczld
Tot ziens op 10 en/11 mei 2014. Na afloop van de wandeltocht
krijgt u een presentje. Wandel Comité Zeeland heet u van
harte welkom op haar 14de Bos en Duintocht.
ON THE ROX RENESSE
In april en juni organiseert 125Procent samen met de gemeente
Schouwen-Duiveland en de Zeeuwse jeugd- en alcoholcampagne
‘Laat ze niet (ver)zuipen!’ voor jongeren weer enkele spetterende
alcoholvrije feesten, On The Rox. Jongeren kunnen door deze
feesten ervaren dat een avondje stappen zonder alcohol (ook)
gezellig is.
Aangepaste wetgeving
Voor veel jongeren van 16 en 17 jaar is het sinds dit jaar wennen,
want tijdens het uitgaan mogen ze geen alcohol meer drinken.
Vanaf 1 januari 2014 mogen horecagelegenheden namelijk geen
alcohol meer schenken aan jongeren onder de 18 jaar. Als ze dit
toch doen, riskeert de eigenaar een boete. Ook de jongeren zelf
kunnen een boete krijgen. De behoefte om op stap te gaan wordt
door deze alcoholverbodmaatregel echter niet weggenomen en
dat is ook niet de bedoeling. We willen jongeren laten zien dat
uitgaan zonder alcohol ook leuk en gezellig is. Ook voor jongeren
onder de 16 jaar is alcoholgebruik soms al een probleem. Er
wordt thuis ingedronken of er wordt op andere manier alcohol
genuttigd, soms zelfs stiekem. De gemeente Schouwen-Duiveland
vindt het belangrijk om jongeren te informeren en te
waarschuwen. Want alcoholgebruik kan je gezondheid schade
toebrengen.
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Naast campagnes en voorlichting wil de gemeente dat ook doen
door jongeren te laten ervaren dat níet drinken ook leuk en
gezellig is!
Alcoholvrij feest On The Rox
De On The Rox feesten zijn in discotheek Pinky’s in Renesse en
richten zich specifiek op jongeren in de leeftijdsgroep 12 tot en
met 14 jaar en de leeftijdsdoelgroep 15 tot en met 17 jaar. Beide
leeftijdsdoelgroepen krijgen hun eigen avond. Tijdens dit feest
staat veilig uitgaan centraal, want er wordt geen alcohol
geschonken, er zijn extra begeleiders aanwezig en de jeugd wordt
op subtiele wijze voorgelicht over de gevaren van alcohol, drugs
en veilig vrijen.
Kaarten zijn € 5,00 per stuk en zijn te koop via:
www.facebook.com/OnTheROXRenesse
en
www.Twitter.com//OnTheROXRenesse . Daarnaast zijn de kaarten
ook te verkrijgen bij jongerenpromotors, en bij de Jumbo in
Renesse en de Albert Heijn in Zierikzee. De eerste feesten zijn op
vrijdag 18 april, voor 15 tot en met 17 jarigen en op vrijdag 25
april, voor 12 tot en met 14 jarigen.
Vragen over jongerenfeest
Heeft u vragen over dit jongerenfeest dan kunt u die richten aan
de organisatie, de heer Alan Bredenhorst op nummer 06 - 2480
5457 of via alan@125procent.nl.
‘Laat ze niet (ver)zuipen!’
De alcoholvrije jongerenfeesten en stapvond voor ouders worden
georganiseerd vanuit het project ‘Laat ze niet (ver)zuipen!’. De
dertien Zeeuwse gemeenten hebben hun krachten gebundeld met
als gezamenlijk doel het terugdringen van het alcoholgebruik
onder jongeren. Meer informatie over deze Zeeuwse campagne is
te vinden op www.laatzenietverzuipen.nl. On The Rox werkt nauw
samen met de Sense, het jongerenwerk van SMWO Welzijn
Schouwen-Duiveland, Indigo preventie en de politie. Ze zorgen
gezamenlijk voor een sluitende aanpak, waardoor uw kind(eren)
ook voor en na het feest geïnformeerd worden en weten waar ze
terecht kunnen bij vragen of problemen.
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