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Januari 2015 

 VAN DE REDACTIE  

 

Beste Noordwellenaren , 
 
Allereerst wil de redactie iedereen een gelukkig en gezond 2015 
wensen. We hopen dat we ook dit jaar weer op u mogen rekenen 
voor de vulling van de Noordernieuwswelle. De Heeren hebben 
verschillende keren in de kerstboom moeten klimmen om de 
lampjes weer op gang te krijgen en om hem overeind te houden 
met al die harde wind. Ons Dorpshuis wordt feestelijk geopend op 
24 januari. De officiële opening volgt later in maart. In dit 
nummer vindt u weer de vaste rubrieken zoals de pen, door de 
eeuwen heen en de wist-u-datjes.  
 
Namens de redactie veel leesplezier. 

De redactie. 
 

 

NOORDERNIEUWSWELLE 
Dorpskrant van Noordwelle 

dorpskrantnnw@gmail.com 
www.noordwelle.com 

35e jaargang 
Verschijnt 10x per jaar 

 
Redactie      Marja Leistra, Dorien Wandel, José Vrijdag, 

Marianne de Jonge en Kitty Heye 
Vormgeving:  José Vrijdag en Leo Schults 

 

 

mailto:dorpskrantnnw@gmail.com
http://www.noordwelle.com/
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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 Ivan en Jacolien van harte welkom heten als 

nieuwe inwoners van de Dorpsring 

 Wij hierbij Piet de Vlieger ook van harte verwelkomen als 

nieuwe inwoner van, wederom, de Dorpsring 

 De Strao-inschrijving dit jaar binnen 24 uur vol was 

 Wij 28 Februari dus weer 150 ! paarden op ons dorp 

mogen aanschouwen 

 Wij de strao-organisatie  een prachtige dag toewensen 

 De Heeren van de kerstboomophaaldag wel erg moe 

worden 

 Zij bijna allemaal al om 21.00 uur in diepe slaap zijn 

 Zij ‘s morgens natuurlijk ook wel heel erg vroeg uit bed 

moeten !!! 

 De kerstboom het dit jaar ook weer zwaar te verduren had 

door de vele stormwinden 

 Sommige Heeren daar weer vele uurtjes reparatiewerk 

voor over hadden 

 Er in de kerstvakantie enorm veel werk is verzet in het 

dorpshuis 

 Sommige vrijwilligers er achter kwamen dat ze geen 20 

meer zijn 

 Ene Trudy daar geen last van heeft en heel goed het hele 

dorpshuis aanveegt 

 De P.Z.C. daar getuige van was en een mooie foto plaatste 

mailto:dorpskrantnnw@gmail.com
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 Wij als dorp over belangstelling van deze krant beslist niet 
te klagen hebben 

 Er een feestelijke ingebruiksname is van het dorpshuis op 
24 januari  

 De officiële opening pas in Maart zal plaatsvinden 
 Dit nog afhankelijk is van de agenda van een bijzondere 

hoogwaardigheidsbekleder 

 De kerktoren dit jaar wordt gerenoveerd 
 Wij dan daarna kunnen genieten van verlichtte 

wijzerplaten 
 De ijsvogel de laatste maanden al diverse keren is 

gesignaleerd rondom Noordwelle 

 Een redactielid tijdens een wandeling zowel de ijsvogel [2 
keer !] als een groepje van 3 kleine witte reigers waarnam 

 Zij daar helemaal blij van werd 

 

 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 

 

 24 januari:  Opening Ons Dorpshuis 
 

SNEKAVOND 

 
Op 6 februari gaan we weer friet bakken. Jullie hebben dit vast 
erg gemist.  In ons mooie dorpshuis hopen we velen weer terug 
te zien op deze avond. 
 

CREADAMES 

 
Ook hier starten we weer mee. Jullie zijn welkom op de 2de 
woensdag in februari! 
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UITNODIGING OPENING ONS DORPSHUIS 

 
Beste inwoners van Noordwelle, 
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor een feestelijke in gebruik 
name van ons mooie, schitterende, prachtige U aangeboden door 
de dorpsgemeenschap, en wel op zaterdag 24 januari 2015! 
 
Programma 

 16.00 uur - 16.30 uur ontvangst  

 16.45 uur Zeeuwse Sien 

 18.30 uur aanvang buffet 

 19.45 uur Live muziek m.m.v. Jeelz 

Wanneer u zich nog niet aangemeld heeft 
voor het buffet dan alstublieft z.s.m. 
doorgeven aan: t.kouwen@planet.nl!  
 

VRAAG VAN DE STRAOCOMMISSIE 

 
Beste dorpsbewoners vanuit de Straô commissie is er een vraag 
die een ieder van u in overweging kan nemen om daar wat mee 
te doen! 
 
Het is namelijk zo: 
 
Zoals bij u bekend vertrekken de paarden en ruiters van het dorp 
naar het strand. Het is al jaren zo dat er dan voor de kinderen op 
het dorp “ringsteken” wordt georganiseerd, maar de 
organisatoren zijn hier niet meer op het dorp aanwezig en nu zijn 
wij dus op zoek naar mensen die dit voor ons maar zeker voor de 
kinderen wil(len) organiseren. 
Denkt u, dat lijkt mij leuk om te doen!! Meld je dan even bij 
Herda Heikamp; 462079 of kom even langs; dorpsring 23.   
 
Al vast bedankt voor het meedenken! 
 
De Straocommissie. 
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PECH 2014 

 
Volgens Google is dat een ongeluk of tegenspoed. Het is maar dat 
u het weet. Maar zal met al het aanwezig intellect in Noordwelle 
allang wel bekend zijn. 
Als je een hond hebt dan valt in de veelheid van het aantal 
aanwezige honden in het dorp het  niet op dat juist jouw hond 
zijn behoefte zomaar in de looproute stort. Anders wordt het als 
je met je eigen giga trekpaard aan de wandel gaat die een 
hoeveelheid voedzame poep achterlaat op de openbare weg. Dan 
ben je wel even bezig. Je kan het laten liggen maar niet onze 
Martien. Ik heb het bewijs op de gevoelige plaat vastgelegd. Hij 
ruimt alles netjes op. Hulde ! 
Mijn ongelukje van vandaag was dat ik mijn plastic vergiet heb 
vernield. Wilde niet dat de uitkomende kurk uit mijn champagne 
fles ( feestje?) tegen mijn net gewitte plafond zou spatten en dus 
hield mijn vergiet ervoor. Plafond gered maar het  vergiet bij mijn 
vrouwtje ingeleverd met een gat van hier tot Tokio. Pfffffffff. 
 
Lex-ja 
 

NIEUWJAARSRECEPTIE 2015 

 

Wat een belevenis dit jaar!!! In ons prachtig verbouwde dorpshuis 
was het zaterdag 5 januari een drukte van belang. Vele 
dorpelingen maakten van deze gelegenheid gebruik om al het 
nieuwe in ons dorpshuis te bekijken. En wat ziet het er gezellig uit 
met veel oog voor kleur en detail: iets om bere-trots op te zijn !!! 
Door de lieve dames werden we weer verwend met hapjes en 
drankjes en er werd weer veel bijgekletst door een ieder. Heer 
Rob zorgde weer als vanouds voor een gezellige muzikale 
achtergrond. Onze voorzitter Heer Ed had een inspirerende 
toespraak, maar moest ook helaas melden dat de 
kerstboomverbranding i.v.m. hevige regenval werd uitgesteld. 
Gelukkig ging de erwtensoep wel door en werden we verwend 
met lekkere soep ,roggebrood en spek. Na de soep vertrokken 
veel mensen weer huiswaarts, nog lichtelijk teleurgesteld door het 
gemis van een mooi kampvuur (maar dat houden we natuurlijk 
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nog tegoed !). Het dorpshuis is in elk geval al aardig ingewijd met 
zo’n druk bezochte receptie. Nog heel hartelijk dank aan een ieder 
die hier aan heeft bijgedragen.                                                                                         
                                                                                                    
Marianne 
 

SCHOONMAKEN, JA FIJN 

 
Nu lijkt het erop dat wij helemaal uit ons dak gaan indien wij door 
3 dames ( Hennie/Trudy en Gerda) gevraagd worden om te 
komen helpen schoonmaken. Een rotklus : spelen met water, veel 
lopen en klimmen op trapjes en stofzuigen met een apparaat van 
voor de oorlog en ramen lappen tot je geen glas meer kunt zien. 
Wel erdoorheen natuurlijk want de controle was scherp. 
Laat het nu toch andere koek zijn! Allemaal bekende en ook 
onbekende enthousiaste gezichten met een glimlach van oor tot 
oor. Samenwerken met als doel een spic en span eigen Dorpshuis. 
Wie kan dat zeggen in ons landje? Niet veel toch? 
Ook een echte vakman Timmerman aan het werk gezien welke 
zijn vak echt verstaat. Ik wist niet dat die nog losliepen in 
Nederland. Hij "doet" het met Hennie of was het toch een zekere 
....Marian ? Koffie en frisdrank in overvloed en heel lekkere 
roomsoesjes (welke je het glazuur van de tanden liet springen 
omdat ze nog licht bevroren waren). Express natuurlijk want 
anders bleef je ervan eten en dat was niet de bedoeling want er 
moest gesopt worden. 
Eindresultaat: weer een aantal nieuwe mensen ontmoet en bijna 
alles tip top in orde in een giga mooi verbouwd Dorpshuis en te 
huur voor een schappelijke prijs. 
Zegt het voort ! 
Lex-ja 
 

OPBRENGST COLLECTE MS 

 
In november heb ik gecollecteerd voor het Nationaal MS Fonds. 
De opbrengst was 148,30 euro. Een mooie bijdrage van ons 
kleine dorp. Bedankt hiervoor. De totale landelijke opbrengst was 
909.875 euro. 
Annelies Slootweg 
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Iets meer als een jaar geleden zijn wij de (de fam. Kooman) 
komen wonen op Noordwelle. In de Hoefijzer 19. Nadat wij ons 
restaurant in Westenschouwen door de economische malaise 
hebben moeten opgeven zijn wij door een toevallige samenloop 
van omstandigheden in Noordwelle beland. 
Van de vier kinderen (Tatjana, Mandy, Rick en Christel), wonen 
alleen de twee laatstgenoemde nog thuis. 
Na opgegroeid te zijn in Renesse en gewoond te hebben in 
achtereenvolgens Ellemeet, Burgh-Haamstede en 
Westenschouwen kan je wel zeggen dat ik een echte  
“Westhoeker” ben. Zo was ik natuurlijk bekend met het fenomeen 
Strao alwaar ik samen met mijn vrouw Ingrid ook dit jaar weer 
aan hoop deel te nemen. 
Ondertussen hebben wij afgelopen jaar, mede door de PHC, 
kennisgemaakt met aardig wat ingeburgerde Noordwellenaren. 
Wij hebben zelf mee mogen doen aan dit prachtige evenement en 
hopen ook dit jaar weer van de partij te zijn. 
Mede door deze kennissenkring ben ik ook meegetroond naar De 
Heeren, 1x per maand een leuk samenzijn in een gedeelte van 
het dorpshuis, alwaar ik eind deze maand mijn eerste bardienst 
mag vervullen. Een hoogtepunt voor mij was zeker dat ik, na 
eigenlijk op de reservelijst te zijn geplaatst, alsnog mee mocht om 
de kerstboom te gaan halen. Wat een vreselijk leuk uitje is dat! 
Wat ons ook steeds meer opvalt is de saamhorigheid en de vele 
activiteiten die er op een klein dorp worden georganiseerd. 
Enkele fanatieke vrijwilligers, die ik denk ik niet bij naam hoef te 
noemen, kom je overal weer tegen, of nou bij de verbouw van het 
dorpshuis of de Halloween, Sinterklaas, Kerstboom, strao, Phc 
enz. is, Petje af!! Kortom wij wonen met veel plezier in 
Noordwelle en hopen dat we dit nog lang vol mogen houden. 
 
Namens de gehele fam Kooman,                                                                                                                      
Andre Kooman 
 



8 

 

ADEMLOOS 

 
Een zondagprogramma  met stip in de agenda gezet en daar 
hebben wij geen spijt van gekregen. Super dat er veel mensen 
(vaak achter de schermen) zich belangeloos weten in te zetten 
voor het algemeen belang. Even een kerstboom halen, even in 
het juiste gaatje planten en dan daarbij nog even een catering 
organiseren met top kwaliteit aan ingrediënten. Echt super hoor ! 
En dan als klapstuk een heus optreden van een folkband 
Windbroke van Zeeuwsche bodem in ons monument  "Kerk" 
welke trouwens bijna elke zondag is geopend. Maar nu met een 
optreden welke zeker voor herhaling vatbaar is. De band speelde 
met plezier en met een hoog muzikaal gehalte. Zeker en vast 
goed op elkaar ingespeeld en dat enthousiasme kwam bij de vele 
aanwezige goed over. Bijna volle kerk en dank aan hen die 
verstek hebben laten gaan. Dank, want nu had het publiek wat 
wel aanwezig was nog meer keus aan lekkere hapjes en.... 
drankjes. Deze waren met zorg samengesteld en van culinair 
topgehalte. 
Met recht Windbroke, dus wij allemaal Ademloos. 
 
 

NOORDWELLE DOOR DE EEUWEN HEEN 171 

Huizen aan de Oude Stoofweg / aflevering 4 
 
Vanaf de schuur van Martien Moermond, die in het verleden ook 

diende als opslagruimte voor de winkel aan de Oude Stoofweg 2 

en eerder als paardenstal voor de herberg van Noordwelle, gaan we 

weer in de richting van de ring, waar drie huizen stonden en staan 

die een bijzondere geschiedenis hebben gekend. De eerste is thans 

Oude Stoofweg 6 en staat bekend als de “Stroop’Oek”. In de 

oudste kadastrale vermeldingen staat als eigenaar van de grond 

waarop dit huis in 1811 is gebouwd de naam van Jacob 

Hoogenboom – vanouds als ambachtsheer de vertegenwoordiger 

van het ambacht Welland, dat in de Franse tijd als rechtsvorm niet 

bestond. Het huis werd in 1825 bewoond door de weduwe Janna 

Plokhaar, een arbeidster, die in 1767 te Renesse geboren was en in 

1784 van Ellemeet naar Noordwelle was verhuisd, waar zij 
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gehuwd was met Cornelis Kille. Janna overleed in 1834, maar 

woonde toen misschien niet meer in het pand.  

 

De eerst bekende erfpachter (te beschouwen als mede-eigenaar) 

was de timmerman Jan van Belzen, die huis en tuin in 1845 

verkocht aan timmerman Dingenus Kwaak, die twee jaar later het 

geheel terugverkocht aan Jan van Belzen, toen timmerman in 

Brouwershaven. De woning werd sinds maart 1827 bewoond door 

de ‘kladschilder’ Marinus Rentier, in 1798 in Noordwelle geboren, 

in 1823 in Bruinisse gehuwd met Pieternella van Gilse. Zij 

kwamen in 1827 met twee kinderen uit Burgh en vertrokken met 

drie kinderen (dochter Tannnetje was in Noordwelle geboren) in 

1829 naar Bruinisse. In de 19e eeuw woonden er diverse 

generaties van de familie van kuiper Cornelis Geleijnse. Later 

woonde er een familie Van der Jagt, een familie Koole en de 

familie Wondergem, afkomstig uit Grijpskerke.  

 

In 1864 werd het pand verkocht aan landbouwer Hendrik Kooman, 

waarna de arbeidster Lena van Westenbrugge er haar intrek nam. 

In 1868 gevolgd door verkoop aan de landbouwer Willem de 

Vriezer. Vermoedelijk liet deze zijn zoon Marinus er wonen die in 

1866 was getrouwd met Sara Franken. Zij kregen dochters met 

welluidende namen als Zegerina Cornelia, Izabella, Maria Susanna 

en Elisabeth Anthonetta Wilhelmina. Vanaf 1877 is Marinus de 

Vrieze mede-eigenaar, een situatie die voortduurt tot 1899, 

wanneer hij het pand verkoopt aan Gillis Adriaan de Kater, een 

scheepsagent in Brouwershaven. Deze verkoopt het onroerend 

goed in 1904 aan de arbeider Job van der Maas. In 1920 is de 

weduwe J. van der Maas er nog woonachtig en tot 1937 woonde 

M. Clement er. De landbouwer Johannes Geleijnse wordt in 1937 

de nieuwe eigenaar en woonde er in ieder geval tot 1939. De 

familie Geleijnse vestigde zich hierna – als ik het wel heb – in de 

huidige woning van de familie Hekman aan de Smidsweg 11. Van 

1939 tot 1942 wordt het bewoond door Bartel van de Vaate, 

waarna verkoop volgt in 1942 aan Leendert Jonker, 

landbouwknecht en grondwerker te Noordwelle. Deze woont er 

met zijn gezin tot aan en na de inundatie.  
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In 1954 staat ook Johan van Sluijters enige tijd op dit adres 

ingeschreven. Tijdens de Watersnoodramp was het gezin Jonker 

geëvacueerd in Burgh. Zoon Anton (Toon) woont nu aan de 

overkant van de ouderlijke woning, zoals we eerder zagen, en zijn 

zuster Dien woont ook nog in Noordwelle, getrouwd met Johan 

van Sluijters, aan de Smidsweg. In november 1967 herdachten L. 

Jonker en W. Jonker-Knuijt hun 50-jarig huwelijk aan de Oude 

Stoofweg 6, met receptie in het café van mevrouw Lokker en een 

jaar later kon Jonker er zijn 80e verjaardag vieren. Hij overleed op 

11 maart 1969 en werd begraven in Noordwelle. 

 

In 1977 werd het pand gekocht door Ab van Dongen en Joke 

Kenters en kreeg het huis de naam Stroop’Oek. Het huisnaambord, 

geschilderd door Piet Kloet, werd geschonken door Leo de Feiter, 

familie van de eerdere eigenaar Leendert Jonker. De naam verwijst 

naar het feit dat lege potjes stroop vanuit de winkel van Cornelis 

(Kees) van der Maas aan de Oude Stoofweg 2, vroeger werden 

gevuld uit een ton die in de opslagruimte in de schuur aan Oude 

Stoofweg 8 stond. Ab van Dongen en Joke Kenters trouwden in 

november 1979 in Haamstede en namen daarna hun intrek in de 

woning. Zij kregen een dochter met de naam Leonie. Sinds het 

overlijden van Joke Kenters in 2008 woont boekhouder Ab van 

Dongen nu alleen in de Stroop’Oek. Hij zal de plek inderdaad van 

jongs af aan gekend hebben; hij is een zoon van een bakker in 

Burgh en kleinzoon van bakker Leendert Boslooper uit 

Noordwelle. 

 

F. Westra 

                

BEDANKJE 

 
Wij bedanken de Dorpsgemeenschap voor de prachtige bos 
bloemen gekregen bij ons 60 jarig huwelijk. Ook de mensen die 
ons een kaartje stuurden: dank je wel. 
 
Johan en Dien van Sluyters 
 


