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Februari 2015 

 VAN DE REDACTIE  

 

Februari….de eerste sneeuwklokjes zijn gespot en de lammetjes 
zijn in aantocht dus…op naar de lente!  
Eerst krijgen we 28 februari nog Straô! Met dit jaar hopelijk net 
zoveel paarden, mensen, gezelligheid als voorgaande jaren! Dit 
jaar mogen we Straô afsluiten in ons mooie nieuwe opgepimpte 
dorpshuis! 
Maar voordat het zover is, eerst nog heel veel leesplezier in de 
Noordernieuwswelle! 
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 dorpskrantnnw@gmail.com ons mailadres is 

 U daar u kopij (lettertype: Tahoma 11pnt) naar toe kan sturen 

 er natuurlijk ook nog steeds hand geschreven kopij 

ingeleverd kan worden 

 Wij hierbij Hans Hoekman hartelijk welkom heten als 

nieuwe inwoner aan de Wellandweg 

 Wij ook Robbert van harte verwelkomen als nieuwe 

bewoner van de Oude Stoofweg 

 De kerstboomverbranding dit jaar met wat uitstel toch 

heeft plaatsgevonden  

 Niet iedereen daarvan op de hoogte was jammer genoeg 

 Dit de aanleiding was voor het instellen van een app voor 

dorpelingen 

 U hierover in dit krantje nog wat meer info aantreft 

 Het her-openingsfeest van ons dorpshuis zeer geslaagd 

was (hulde voor de organisatie!) 

 Het een voorproefje was van ons volgende grote 

dorpsfeest 

 Wij hierbij Noordwelle en Het Strao-comite een gezellige 

en goed-verlopende Strao toewensen 

 Wij in dit nummer een nieuwe rubriek zullen starten 

 U hem vindt onder de naam : KIEK NOE 

 Wij hopen dat die vele dorpelingen zal inspireren! 

 De lente en het lentegevoel als zeer dichtbij worden 

ervaren 

 De daarbij behorende lammetjes ook binnenkort weer in 

de schuur van Martien bewonderd kunnen worden 

 

mailto:dorpskrantnnw@gmail.com


3 

 

 VOOR UW AGENDA:  

 
 Eerste vrijdag van de maand:            Snekavond 
 Tweede woensdag van de maand (19:30):      Creadames  
 Derde vrijdag van de maand (20:30):             DDaames 

 Laatste vrijdag van de maand:           Heeren 
 

 

NIET MEER VREEMD GAAN 

 
Aan alles komt een eind en soms door zelf bewustheid en soms 
omdat een ander die keuze voor je maakt. 
Ik moet het toegeven ik was gek op die ander, mijn vriendin. 
Die zwarte, of was het inmiddels toch wat meer grijs. Mij wilde ze 
altijd verdedigen en beschermen en deed tegen u en de uwen 
soms wat woest en behoorlijk lelijk. 
Kwam voor mij soms toch nog onverwacht en dan lag ik zelfs wel 
eens op de grond en niet door drank hoor, maar een combinatie 
van gladde zolen en zwakke rug. 
 
Tegen mij was ze alleen maar lief en zorgzaam. Trouwens tegen 
al onze huisgenoten en bekenden. 
Altijd blij en enthousiast als je weer thuis kwam en steevast met 
een knuffel in haar nabijheid. 
Heel slim was ze ook. Een knuffelbeest ooit ontvangen van een 
voor haar onbekend persoon werd direct in de bek genomen om 
te tonen aan juist die vroegere onbekende geefster van 
knuffelbeest. Goed hè ? 
 
Tegen anders t'ja soms uitvallen. Veroorzaakt door div opgelopen 
trauma's en een samenloop van omstandigheden in eerste 
levensjaar. Komt vandaag vaker voor en niet alleen bij honden. 
Niet correct gesocialiseerd heet dat ( en ik kon en wilde haar 
vanwege haar goedheid later niet goed bestraffen). 
 
Onze Grande Dame Rosa is er plotseling niet meer. 
Ik wilde het Noordwelle even laten weten. 
                                                                                    Lex-Ja 
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STRAO 

 
Beste Dorpsbewoners van Noordwelle, 
Zoals u wellicht weet is de stoet met paarden tijdens de Straô de 
laatste jaren niet kleiner geworden, het is ook altijd een gezellige 
drukte MAAR omdat nu zo veilig mogelijk te laten verlopen willen 
we van u vragen u auto – bus(werk) in de daarvoor bestemde 
parkeervakken te parkeren dus niet op de straten a.u.b!  
Als u dit kunt realiseren zaterdag 28 februari tussen 8.30 en 
9.00 dan stellen wij dat zeer op prijs. Naar aanleiding van onze 
oproep in de vorige Noordernieuwswelle wat betreft het 
ringsteken voor de kinderen is, hebben we van 1 spontane dame 
reactie gehad. Helaas hebben we uiteindelijk toch besloten om 
het ringsteken voor de kinderen niet door te laten gaan! 
De ring graag helemaal vrij van auto’s dus ook de parkeervakken 
voor bij Kapper Wout. Fijn dat u ons zo een handje helpt! Tot 28 
februari! 

“de straô commissie”  
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Programma Straô 28 februari 2015 
 
10.30 uur Verzamelen paarden aan de Dorpsring 
  Keuring van de versierde paarden 
 
11.30 uur Vertrek ruiters en paarden via huize Zélandia naar 

het strand 
 
12.45 uur Aankomst ruiters en paarden Kijkduin 
 
13.00 uur Ruiters en paarden bij strandpaviljoen De Haven 

van Renesse, ruiters en toeschouwers krijgen gratis 
chocomel 

 
13.30 uur Vertrek ruiters en paarden bij strandpaviljoen De 

Haven van Renesse 
 
14.45 uur Aankomst van ruiters en paarden die Noordwelle 

worden binnengehaald door muziekvereniging De 
Witte van Haamstede 

 
15.30 uur Ringsteken te paard  
 
16.00 uur Aanvang muziek m.m.v. Albertina in het dorpshuis 

 
18.15 uur Prijsuitreiking 
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NIEUW ADRES 

 
Via Marlies kregen we van Maaike, de dochter van Jopie, het 
volgende berichtje: 
 
Het nieuwe adres van Jopie Brink-Schager is : 
 
 Allevo Duinoord 
 Kloosterweg 18 – kamer 122 
 4328 GB Haamstede 
 Tel.nr. 0111-657522 
 
Bezoek is welkom het liefst in de namiddag (vanaf ca. 15.00 uur) 
en s-avonds , dit i.v.m. activiteiten. 
 

L’OISEAU A ATTERRI (voorheen The Eagle had Landed) 

 
Beste Mensen, 
 
Eigenlijk had deze maand weer een hoofdstuk moeten verschijnen 
van de “l’oiseau a atterri” voorheen  “The Eagle had Landed”. U 
weet het nog wel, de avonturen van die twee bevriende 
kunstenaars Jean – Luc en Pascal Cossin in de Languedoc te Zuid-
Frankrijk. Die eerst samen het beeld hadden gemaakt voor het 
dorp Minerve, wat na veel avonturen en vooral veel wijn 
uiteindelijk gelukt was. Zij hierdoor de smaak te pakken hadden 
gekregen en hadden besloten een kunststuk te maken in de 
werkplaats van Pascal in het dorpje Aigne. Doel van het beeld was 
om het voor het atelier van Pascal te zetten om zo zijn zaak te 
promoten en klanten te lokken. 
Jullie weten ook nog wel Jean-Luc onderweg van Minerve naar 
Aigne werd overvallen door verschrikkelijk noodweer. En toen 
werd het even stil en stokte het verhaal. Even geen publicatie 
meer in de NNW. Hoe staat het nu met verhaal. Is het beeld nu 
gereed gekome ?? Wel ik kan u verzekeren dat het hun gelukt is 
want uiteindelijk is dit kunstwerk  in Noordwelle beland. 
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Maar waarom dan nu niet alvast een volgend hoofdstuk en 
waarom die pauze van het verhaal?  Ach u weet het eigenlijk wel, 
altijd het zelfde chanson , drukte, werk, gebrek aan inspiratie, de 
kinderen, huisdieren, honden, auto, fiets, de vrouw, druk druk 
druk enz van mijn persoontje. Dus is het er helaas niet van 
gekomen de rest van de avonturen op papier te zetten. 
Maar ik kan u wel vast verklappen dat de oiseau in zijn staplaats 
Noordwelle even aan de vrijheid heeft geroken en was gevlogen. 
Daarbij had hij bij de landing zijn vleugeltjes gebroken en had hij 
een hoop tijdrovende zorg nodig. Grand malheur dus. 
Gelukkig is e.e.a. deskundig gerepareerd door onze 
dierenkunstdokter Hans. Waar onze oiseau zeer blij mee was en 
het nu altijd heeft over de kundige animaux art médecin maar 
daarover meer dus in het eerstkomende hoofdstuk. 
Tot de volgende maand, mits de tijd het toelaat met een nieuw 
avontuur van “l’oiseau a atterri.” 
                                                                                  Ed Heye 
 

NOORDWELLE ‘APP’ 

 

Beste dorpsgenoten,  
 
Kort geleden is het idee ontstaan om een 
‘groepsapp’ aan te maken. Deze is bedoelt om in 
korte tijd zo veel mogelijk mensen te kunnen 
benaderen. Dat was n.a.v. de kerstboom 
verbranding ontstaan, daar er geen tijd meer was   
om briefjes door de bus te gooien.  

 
De app is niet bedoeld als Klep-app, maar meer voor 
mededelingen of calamiteiten. Voor deze app is het wel van 
belang een mobiele telefoon te hebben waarop Whatsapp 
gebruikt kan worden. Inmiddels zijn er al wat dorpsgenoten die 
hier aan zijn toegevoegd. Als u hier ook bijgevoegd wil worden 
dan kunt u een berichtje sturen naar 0636163927 (Heidi Bos) met 
naam erbij. Uw telefoonnummer zal niet voor andere doeleinden 
worden gebruikt.  
 

     Met vriendelijk groetjes Heidi Bos 
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APETROTS OP ONS DORP 

 
Ons Dorp bewust geschreven met een hoofdletter. De recent 
gehouden actie Kerkbalans heeft in eerste instantie een prachtig 
resultaat laten zien. Ondanks de economische crisis hebben velen 
een geldbedrag toegezegd en veelal ook al overgemaakt. 
Geld wat ten goede komt aan de 2 monumentale kerken in 
Noordwelle en Renesse en Diaconaal werk voor een ieder die dat 
nodig heeft, mogelijk blijft maken. Of je nu wel of niet lid van de 
Protestantse Kerk bent. 
Daarom is het helemaal prachtig dat Noordwelle ruim heeft 
bijgedragen. Veel dorpsgenoten leven mee en daar wordt ik heel 
blij van. Zeer bedankt voor euro totaal 43.500,-  waarvan het deel 
Noordwelle euro 7.400,- bedroeg. Dat geeft de burger moed maar 
wij zijn er nog niet. Veel geld blijft nodig, mede i.v.m. ophanden 
zijnde renovaties. U bent dus nog niet van ons Kerkrentmeesters 
af, hoor ! 
                                                                                Groet Lex 
 

BEDANKJE 

 
Ik wil graag iedereen bedanken voor de felicitaties voor mijn 
verjaardag en de attenties als dank voor het afgelopen 
(bezorg)jaar. 

Gerrit 
 

NOORDWELLE DOOR DE EEUWEN HEEN 172 

 Huizen aan de Oude Stoofweg / aflevering 5 

 

De middelste van de drie woningen aan de noordzijde van het 

eerste deel van de Oude Stoofweg is thans nummer vier. Dit huis is 

lang bezit geweest van het ambacht Welland en de gemeente 

Noordwelle. Het was in ieder geval tot 1892 de ambtswoning van 

de hoofdonderwijzer van de school van Noordwelle. In 1797 

kwam Leendert Hogerland voor deze functie naar Noordwelle. Hij 

trouwde in 1798 in Oosterland met Anna Jacoba Koopman en 

beiden betrokken de onderwijzerswoning in 1798. Over hem 
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schreef ik al eens eerder. Er werden vijf kinderen geboren, 

waarvan de jongste al snel overleed. De oudste zoon Cornelis werd 

arts te Veere, de tweede zoon Jan Jacob werd landbouwer op de 

Oude Hof (hoek Helleweg/Rampweg) en de derde zoon Maarten 

werd hoofdonderwijzer in Borssele. Er woonden in het huis 

diverse dienstmeiden en hulponderwijzers zoals Willem van der 

Linde (1835-1836), Marinis van Zoom (1836-1837), Marinis 

Dusart Oranje (1837-1850) en Jozef Daniël Cornelis Hogerland 

(1845-1853), een kleinzoon van Leendert Hogerland. Deze ging in 

1852 op 76-jarige leeftijd op eigen verzoek met pensioen, maar 

mocht tot zijn dood in 1855 in het huis blijven wonen. Toen werd 

het betrokken door het nieuwe hoofd van de school, Karel Jacobus 

d’Huy, geboren in 1827 in Middelburg, gehuwd met Maria Pijpe. 

Hij was in 1852 al vanuit Poortvliet naar Noordwelle gekomen en 

overleed in 1892 waarna zijn weduwe vertrok naar Zierikzee. Er 

werden zeven kinderen geboren; de oudste dochter werd 

onderwijzeres in Gouda en Amsterdam. Tussen 1884 en 1892 was 

er een inwonend gezin: Cornelis de Regt, boerenknecht met zijn 

echtgenote Maria Martje de Loof. Er werden twee kinderen 

geboren.   Onduidelijk is wie het huis bewoonde tussen 1892 en 

1901. Het kan zijn dat de nieuwe hoofdonderwijzer Hendrik 

Willem Poldermans hier nog woonde voor hij de nieuwe 

onderwijzerswoning aan Dorpsring 29 betrok.  

In 1901 kwam de kleermaker Leendert Zonruiter er met zijn 

echtgenote Jannetje Goedegebuure wonen.  

Beiden kwamen toen van Zierikzee. Het huis werd in 1904 bezit 

van de familie Zonruiter. Er werden twee zonen geboren, Pieter 

Johannes in 1904 en Johannes Pieter Lambertus in 1914, die 

beiden onderwijzer werden, in onder andere respectievelijk Gouda 

(later Amsterdam) en Yerseke. Ook waren er inwonende 

kostgangers die onderwijzeres waren zoals Geertruida Cornelia 

Bakker (1908-1909) en Maria Anna Poulusse (1909-1910). In 

1927 vierde het echtpaar het 25-jarig huwelijk, muzikaal omlijst 

door mondharmonicavereniging Melodia uit Noordwelle.. 
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Zonruiter was ook kapper en tramagent en weger op het 

tramstation van de RTM, een functie die hij in 1943 na 28 jaar 

dienst neerlegde. Tevens was hij agent van de ‘Zeeuwsche 

Brandwaarborg-Maatschappij van 1834’, de Koninklijke Ververij 

– Chemische wasscherij Aug. Bierens te Dordrecht,  secretaris-

ontvanger van de kerkvoogdij van Noordwelle en ouderling, 

secretaris van de Groene Kruisvereniging Renesse-Noordwelle-

Serooskerke en secretaris-penningmeester van weegbrug “De 

Vooruitgang” in Noordwelle. Ook was hij gemeenteraadslid in 

1920.  Echtgenote Jannetje Goedegebuure was in 1946 overleden. 

Zonruiter overleed in 1948 en werd bij zijn dood gekarakteriseerd 

als een ‘accuraat en prettig mens’. 

Tussen 1947 en 1948 woonde aan de Oude Stoofweg 4 Jacoba 

Koster, echtgenote van Leen Dalebout die wegens verblijf in Indië  

met haar ‘met de handschoen’ was getrouwd. Na terugkeer in 

Nederland woonde het echtpaar er nog tot 1954, terwijl zij tijdens 

de Watersnood geëvacueerd waren in Renesse. Eerder woonden er 

nog twee onderwijzeressen van de school in Noordwelle: S.C. 

Versteeg (1948-1949) en G.G. Blauw (1948-1956). Ook deze 

laatste werd geëvacueerd naar Renesse waar zij in een caravan 

woonde  
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De woning bleef bezit van de zoons van Leendert Zonruiter tot 

1956 toen deze verkocht werd aan Jacob Frans van As, 

omschreven als ‘los werkman’ te Noordwelle. Bijzonder aan hem 

was dat hij één van de eersten in Noordwelle was die over een 

televisie beschikte. De woning werd vanaf 1959 bewoond door de 

Brabantse familie Kraal en in 1974 op verzoek van Van As door 

notaris D. Karsten uit Zierikzee bij inschrijving verkocht. 

Uiteindelijk kwam ze in bezit van de familie Ron en Adrie Jonker-

Smalheer, die op 7 maart 1986 te Scharendijke in het huwelijk 

traden en toen als toekomstig adres Oude Stoofweg 4 te 

Noordwelle vermeldden. Er werd eind juni 1990 een tweeling 

geboren, weliswaar in het ziekenhuis, (Jeanneke en Charlotte) en 

in 2000 een dochter (Lidewij). 

F. Westra 

 

FEESTELIJKE IN GEBRUIK NAME VAN ONS DORPSHUIS 

 
Eindelijk was het zover. Zaterdag 24 januari . Vanaf 16.00 uur 
was een ieder welkom om als  
dorpsbewoner  te vieren dat we een prachtig verbouwd dorpshuis 
weer in gebruik konden nemen. We hadden natuurlijk al een 
voorproefje gehad op de druk bezochte Nieuwjaarsreceptie. Bij 
binnenkomst kreeg iedereen een welkomstdrankje en twee 
muntjes aangeboden door de Dorpsgemeenschap. 
Het was een druk bezocht feest. Voorzitter Ed opende met een 
speech. Daarin bedankte hij een ieder die had meegewerkt aan de 
totstandkoming van dit geweldige resultaat.  In deze speech werd 
voor het eerst de BIN-ner genoemd. De Betrokken Inwoner van 
Noordwelle. Waar haalt Ed het weer vandaan. Tijdens de speech 
verscheen er een boomlange dame op het toneel. Onze 
Walcherse Zeeuwse Sien. Zij zou een optreden verzorgen. Ed 
kreeg van haar een glaasje water aangeboden.  
Grote hilariteit, want het werd aangeboden in een glas, waaruit ze 
zelf al gedronken had. Ed  
kondigde in zijn speech al aan dat dit een feestelijke in gebruik 
name is voor de dorpsbewoners en dat de officiële opening nog 
zal plaatsvinden in maart van dit jaar. Na vele dankwoorden van 
Ed nam Sien het stokje over . 
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Wat een mooi optreden was dat. Met sketches over haarzelf en 
haar twee vrijgezelle broers die nog onder één dak woonden. 
Geheel in Walchers dialect. Mooie liedjes. Sien heeft een prachtige 
stem.   
Het totaal duurde ongeveer 1,5 uur. En zolang houd je kleine 
kindertjes, die in grote getalen  
aanwezig waren, niet stil. Wat heel begrijpelijk is. Nadat Sien 
afscheid had genomen werden de schalen met de Chinese 
rijsttafel al klaar gezet. We konden lekker gaan eten. Na het eten 
een lekker bakkie koffie.  Ook het diner en het kopje koffie waren 
aangeboden door de Dorpsgemeenschap. 
De feestavond werd verzorgd door twee dames uit Bruinisse, 
Jeelz. Eén dame kennen we nog van vroegere straô feesten uit de 
band”: t Bruust. Men ging lekker de dansvloer op, er werden 
polonaises gelopen. Opa Wout met een hele schare kindertjes 
achter zich aan. Geweldig. De dames wisten de sfeer er goed in te 
brengen en te houden. Ik heb 
genoten van de kleine kindjes op 
de dansvloer. Die heel ritmisch 
op de muziek reageerden. 
Daarom hierbij ook een (iets wat 
onscherpe) foto van de kinderen, 
die niet te stoppen waren. De 
jeugd heeft de toekomst, dus dat 
belooft nog wat voor Ons 
Dorpshuis. 
 

Kitty Heye 
  

NIEUWE LIEFDE 

 
Hij was het eerste aan wat ik wakkerwordend dacht en mijn 
laatste gedachte van de dag ging over hem. Toen ik hem de 
eerste keer zag, was ik gelijk heen een weg. Ik keek mijn ogen 
uit, zijn uiterlijk was opwindend, welgeschapen en nonchalant 
vlot. Hij oogde als of hij uit een schilderij was geplukt.  
Een perfecte mix tussen sexy, warmtegevend en elegant. Het was 
zo’n once-in-a-lifetime ervaring: liefde op het eerste gezicht. Hij 
zag mij verleidend aan en de woorden vonkten in de lucht ‘neem 
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me mee, ik maak iets bijzonders van jou, ik geef je leven een 
glamoureuse twist’. De lentekriebels dansten door mijn lichaam en 
lieten de lust groeien om de hand naar hem uit te steken. Hij was 
een echt must-have. Dus was het geen sinecure om te weerstaan, 
maar ik weerstond. Maar hij had mijn gevoelens verward en 
hechtte zich hardnekkig aan mijn gedachten en wensen. 
Nu ligt hij op mijn bed, krachtig alsmede soepel, aaibaar, de 
armen begerend uitgebreid:’ kom, ik omsluit je met warmte, laat 
je lichaam borrelen en laat je ogen sprankelen. Ik laat me weer 
en weer verleiden door het uitstekende pronkstuk. Maar mijn 
emoties schommelen tussen bevrediging en een slecht geweten. 
Ik heb voor dit genoegen diep in de buidel moeten tasten maar 
onder de streep zijn het push-up emoties die ik niet meer wil 
missen, dus was het toch een gouden deal.  
Ik hoop dus dat hij me lang op mijn levensweg kan begeleiden. 
De voorwaarden voor een duurzaam trouw zijn er, hij is robuust 
en van buitengewone kwaliteit. Hij is echt op mijn lijf geschreven 
en wij zijn een apart duo. Het een versterkt het ander. Sinds hij 
bij mij is, zit mijn leven in een nieuw jasje. Met mijn nieuwe jas. 
 

Olivia Badenhop 
 

‘KIEK’ NOE 

 
Jawel mensen het wordt werd eens tijd voor een nieuwe rubriek 
in ons krantje!! In ‘kiek’ noe kan u ons lezers, mee laten genieten 
van uw mooie, leuke, grappige, ontroerende, exotische ’kiekjes’ 
met de Noordernieuwswelle als middelpunt! 
De bedenkster van deze rubriek bijt in deze februari editie het 
spits af:  
 

Zoals u ziet wordt de Noordernieuwswelle ook uitgebreid 
gelezen door de allerkleinste. En dit op het strand in het 
zonnige Spanje!  
 

Els Vrijdag 
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RIJBEWIJSKEURINGEN 

 
Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige 
automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten 
worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht op het afspraak-
spreekuur op 5 maart in: 
Dorpshuis De Schutse 
Julianastraat 22 
Burgh-Haamstede. 
 
Voor informatie en een afspraak belt u naar het landelijke 
afsprakenbureau van Regelzorg Rijbewijskeuringen: 088 23 23 
300. Zelf een datum plannen kan via www.regelzorg.nl. Schikt de 
datum u niet dan zijn er veelal andere mogelijkheden elders in de 
regio. Tarief: € 36,00 voor de B/E keuring en € 55,00 voor 
chauffeurs met rijbewijs C/D/E. 

tel:088%2023%2023%20300
tel:088%2023%2023%20300
http://www.regelzorg.nl/

