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Juni/juli 2013 

 VAN DE REDACTIE  

 

 

Beste Noordwellenaren. 
 
Hier ligt ie weer de Noordernieuwswelle. Normaal gesproken zou 
dit een voorjaarsnummer moeten zijn,  maar dat zit er nog steeds 
niet echt in als je naar buiten kijkt en de temperaturen voelt. De 
langste dag hebben we al weer gehad. 
 
Maar wat hebben we geboft met het weer op onze 
Noordwelledag, en wat wás het leuk!  Degenen die niet aanwezig 
konden zijn, hebben heel wat gemist. 
 
Maar niet al te  somber, sinds jaren hebben we weer en Koning 
en een Koningin. Zelfs Schouwen-Duiveland is bezocht op vrijdag 
21 juni. Dus ondanks het weer zien wij toch het zonnetje 
schijnen.  De redactie hoopt dat u deze Noordernieuwswelle toch 
heerlijk in het zonnetje in uw tuintje kunt lezen. 
 

De redactie. 
 
 
 

NOORDERNIEUWSWELLE 
Dorpskrant van Noordwelle 

dorpskrantnnw@gmail.com 
www.noordwelle.com 

35e 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 

 het de eerste week van juni heel erg druk was op het 

schoolplein 

 de musical van onze school veel publiek had 

 het weer een prachtige zeer eigentijdse musical was 

 deze weer geschreven was door juf Yvonne 

 Noordwelle haar beslist zal gaan missen 

 sommige kinderen echte musicalsterren in de dop zijn 

 de jongste sterren vooral het publiek zeer interessant 

vonden 

 het de laatste keer was dat zo’n grote groep leerlingen 

optraden 

 wij daar als dorp maar moeilijk aan zullen moeten wennen 

 de prachtige bokaal van Noordwelle Avontuurlijk weer 

afgestoft is 

 daar stof van 3 jaar op lag 

 deze bokaal destijds gemaakt is door Henk van Velthoven 

 hij dit jaar is uitgereikt is op de Noordwelle-viert-de-

zomer-dag 

 hij deze keer gewonnen is door de groep van Marlies 

 haar groep met ruime voorsprong heeft gewonnen 

 vooral de componeer- en zangkwaliteiten de doorslag 

gaven 

 35 deelnemers genoten hebben van de zon, spel en een 

heerlijke barbecue 

 een zekere Elbrich haar kookkunsten weer heeft vertoond 
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 iedereen weer heeft gesmuld van div. salades en o.a. een 

heerlijke rabarbercrunch 

 de recepten bij haar te verkrijgen zijn 

 groene asperges ook heerlijk smaken op de barbecue 

 iedereen nog reuze bedankt voor zijn of haar bijdrage die 

dag 

 wij Addie en Wim de Vrieze van harte feliciteren met hun 

40-jarig huwelijk 

 wij geen schooltassen hebben zien hangen op ons dorp 

 wij dus ook geen geslaagden kunnen feliciteren 

 de redactie altijd blij is met aanvullingen of correcties 

 Noordwelle dit jaar weer erg druk bezocht is tijdens de 

Kunstschouw 

 wij trots kunnen zijn op zulke mooie kunstlocaties alhier 

 er ook in ons dorpshuis weer verrassende kunst te zien 

was 

 wij Niels van ’t Hof en Charlotte Jonker van harte 

feliciteren met hun voorgenomen huwelijk op 23 augustus 

 wij hen veel geluk toewensen 

 wij u allen een mooie, zonnige zomer toewensen 

 VOOR UW AGENDA:  

 

 Eerste vrijdag v.d. maand:                                      Snekavond 
 Vanaf 8 mei:                                          Zomerstop creadames 
 Juli en augustus:                                         Zomerstop Heeren 
 

RECTIFICATIE 

In de vorige Noordernieuwswelle is per abuis vermeld dat u zich 
kon aanmelden als vrijwilliger voor het Power Horse Evenement 
bij Rens Vermeer. Dit moet zijn bij Hugo Bos: tel. 06-52033726. U 
kunt daar ook terecht voor informatie . Het is een unieke 
happening waarmee we ons dorp weer in de schijnwerpers 
kunnen zetten . Er zijn nog mensen nodig! 
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NOORDWELLE DOOR DE EEUWEN HEEN 156 

 

Na de watersnoodramp van 1953 – deel 3: de Ingridstraat 

 

Een gevolg van de watersnoodramp was een tekort aan woningen 

in de gemeente Noordwelle. Dit werd vooral veroorzaakt door de 

verloren gegane huizen aan de Smidsweg en het verlies aan 

arbeiderswoningen in het buitengebied. Er werd voor gekozen om 

de woningen aan de Smidsweg te herbouwen en een nieuwe straat 

aan te leggen: de Ingridstraat. In deze straat, die liep tussen de 

Smidsweg en de Oude Stoofweg  werden in eerste instantie vier 

Deense geschenkwoningen gebouwd. De gemeente Noordwelle 

had er vijf toegewezen gekregen die aanvankelijk alle vijf 

ingepland waren aan de noordoostelijke kant van de straat, maar 

men kwam al snel tot de conclusie dat de bouwkavels dan te klein 

werden. Eén van de vijf woningen werd dan ook verplaatst naar 

het terrein van de boerderij van Klaas Kik aan de Smidsweg. Hij 

zou er tot op hoge leeftijd blijven wonen. Thans is dit het 

woonhuis van Betsy Paap.  

 

 

De overige vier kwamen 

eind 1954 gereed en 

konden na het 

droogstoken worden 

betrokken door de eerste 

bewoners. Gerekend 

vanaf de school was dat 

op nummer 4 de familie 

J. Kosten, die voordat ze 

het besluit nam er te gaan wonen, eerst in St. Philipsland was gaan 

kijken of de woning hun aanstond. Daar waren de 

geschenkwoningen kennelijk het eerst gereed. Andere gemeentes 

die ze toegewezen kregen waren Heinenoord (één woning) en op 

Schouwen: Serooskerke, Ellemeet, Scharendijke, Duivendijke, 

Kerkwerve, Dreischor, Zierikzee, Sirjansland, Nieuwerkerk en 

Ouwerkerk. 
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De meeste van deze woningen bestaan nog wel, hoewel ze bijna 

allemaal zijn verbouwd. De familie Kosten kwam van een 

verwoeste woning aan de Smidsweg. Ingridstraat 4 wordt thans 

bewoond door de familie M. Dooge, een schoonzoon en dochter 

van de eerste bewoners. Hier was het postkantoor van Noordwelle 

gevestigd van 1966 tot 1974. Op nummer 6 kwam te wonen de 

familie A. Koster, eveneens afkomstig van een verwoeste woning 

aan de Smidsweg. Ingridstraat 6 werd in 1970 verkocht als 

vakantiewoning aan de familie H. Spijkerman in Enschede en is 

nog steeds in de familie. Ondergetekende heeft er vele fijne 

vakanties mogen beleven. 

 

Ingridstraat 8 werd op 2 mei 1955 in gebruik genomen door de 

familie K. Kosten, de ouders van de bewoners van nummer 4, en 

afkomstig van hun tijdelijke woonruimte aan Dorpsring 20. Eerder 

bewoonden zij een kleine (en ook verwoeste) woning aan de oude 

Provinciale weg. Ingridstraat 8 werd na het overlijden van Kees 

Kosten bewoond door T. Kosten-van Graafeiland, de familie J. 

Geluk (die het verbouwde), de familie Schönberger en het bleef als 

het ware in de familie met de bewoning door de fam. Van Kluiven. 

Op nummer 10 kwam de familie S. Hart sr. te wonen, die hun 

woning aan de Oude Stoofweg waren kwijtgeraakt ten gevolge van 

de watersnoodramp. Naderhand werd de woning overgenomen 

door de fam. C. Hart jr., zoals ik ze noem. De woningen aan 

Ingridstraat 6 en 10 verkeren nog in de meest originele staat. In het 

watersnoodmuseum bij Ouwerkerk staat een gedeeltelijke kopie 

van de oorspronkelijke woningen. 

 

In de periode 1958-1962 

kwamen er zes woningen bij 

in de Ingridstraat. Deze 

werden beschouwd als 

compensatie voor de verloren 

gegane arbeiderswoningen 

Landzicht (no. 14 en 16) en 

Welland (no. 18 en 20).  
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De eerste bewoner van no. 14 was de familie S. Walkier (hun 

woning aan de Smidsweg was verwoest), later bewoond door de 

families Van Keulen, Bax-Geluk. Nummer 16 had als eerste 

bewoner de familie M. Dijkgraaf (wiens huis aan de Oude 

Stoofweg was verwoest). In 1958 werd het verkocht aan de 

Nutsspaarbank waarna het een vakantiewoning werd in bezit van 

P.C. van Schadewijk. 

 

Sinds ongeveer twee jaar woont hier nu de familie Wandel. Op 

nummer 18 woonde eerst L. de Jonge (1956-1958), waarna het 

verkocht werd aan de familie Hoogenboom. Voorts woonden er de 

fam. F. Klaassen, daarna de fam. J. den Boer en thans de fam. I. 

Mabelis. De eerste bewoner van nummer 20 was de fam. Den 

Bleijker, die ook een woning aan de Smidsweg hadden verloren. 

Ook dit pand werd in 1958 aan de Nutsspaarbank verkocht. 

Opvolgende bewoners waren de families L.F.H. Karper en Breure-

Hart (inderdaad familie van de bewoners van nummer 10). 

 

In 1962 werden er nog twee compensatiewoningen gebouwd aan 

de Ingridstraat 9 en 11. Nummer 9 werd eerst bewoond door de 

ambtenaar A.C. van Dongen, later door J. van Almkerk, E. 

Clarisse en de familie Wesdorp. Op nummer 11 woonde eerst de 

onderwijzeres L.L.E. Voerman-Roorda, daarna de familie Van 

Sluijters-van der Meer, de familie P. Verweel met als latere 

bewoners de fam. Gromowski-Matthijsse, Wil van der Slikke en 

thans Marion Hoeks.  

 

Tenslotte vond er ook particuliere woningbouw plaats. In 1973 

kocht J.C. Schoneman uit Slikkerveer de kavel waarop Ingridstraat 

7 werd gebouwd. Na het vertrek van de familie Schoneman naar 

Zierikzee werd het huis bewoond door de fam. Peeren en thans 

door de fam. J.J. van Doorn. Ongeveer ter zelfder tijd werd op 

nummer 12 een nieuw huis gebouwd door de familie J. van Putten 

sr., later bewoond door de familie Van Putten jr., fam. R. Epskamp 

en de fam. J. Wiersma. Thans bewoond door de familie Lems. 
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De laatste particulier gebouwde woning aan de Ingridstraat is die 

op nummer 21 met als eerste bewoners de fam. H. Boer en thans 

bewoond door de familie Slootweg-Admiraal. 

 

 
 

De gemeente Westerschouwen projecteerde ooit woningen op het 

terrein van boerderij Moermond tegenover de Deense 

geschenkwoningen. Door de bouw van de meest recente 

landbouwschuur bij de boerderij van Martien Moermond lijkt het 

perspectief op realisatie van deze geprojecteerde woningen 

verkeken. Er zijn mensen die dat niet erg vinden. 

 

F. Westra 

 

 

 
 
Dit keer hebben wij, Wim en José, de pen mogen ontvangen met 
de vraag een stukje over ons zelf te schrijven. We wonen nu 
ongeveer 1,5 jaar met veel plezier in Noordwelle, net buiten het 
dorp aan de Zuidwellewekken. Wim komt oorspronkelijk uit 
Bruinisse en werkt als telecomengineer bij Hoogenboom van Gink 
in Hellevoetsluis. Hij heeft drie oudere kinderen die om het 
weekend bij ons zijn.  
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Jeremy van 18, Noah van 14 en Boaz van 12. Eind augustus 
krijgen de jongens er een zusje bij, want ik ben inmiddels 29 
weken in verwachting van ons eerste kindje. Tot nu toe verloopt 
alles voorspoedig en half juli ga ik met verlof. 
 
Na mijn opleiding aan de HZ tot verpleegkundige ben ik in 2009 in 
dienst gegaan bij Emergis. Emergis is de grootste instelling voor 
geestelijke gezondheidszorg binnen Zeeland. Ik werk op dit 
moment nog als teamcoach op de kliniek op een afdeling voor 
mensen met uiteenlopende chronische psychiatrische 
problematiek. Na mijn verlof blijf ik bij Emergis werken alleen niet 
meer fulltime. Verder hebben wij een hondje Takkie. Die elke dag 
met mij mee naar mijn werk gaat en hier een functie als 
therapiehond heeft. Het is mooi om te zien hoe dieren mensen 
kunnen raken en in beweging en in contact met anderen kunnen 
brengen. 
   
In de weekenden zijn Wim en ik altijd druk bezig in en om het 
huis. We hebben een grote tuin en een oud huis waarin altijd wel 
wat te doen is. Wim gaat daarnaast graag naar de motorclub in 
Zierikzee en heeft tot voorkort altijd in een bandje gezongen, 
helaas is het bandje er nu mee gestopt. Maar goed de komende 
periode zullen we het druk genoeg krijgen als de kleine meid er is.  
Zelf ben ik opgegroeid in Noordwelle en hier kijk ik met plezier op 
terug. Ik vind het nu dan ook erg triest dat na al die jaren 
verwoede pogingen de school open te houden er dan nu toch 
besloten is om de school te sluiten. Ik hoop voor mijn kindje dat 
ook zij over 28 jaar met veel plezier terug kan kijken op het 
wonen in Noordwelle en dat het dorp niet langzaam zal uitsterven 
nu zo’n spil in de gemeenschap, als een school, weg gaat vallen. 
  
Wim en ik gaan ook regelmatig naar dingen die georganiseerd 
worden op het dorp, laatst nog de bbq. Het is dan hartstikke 
gezellig en ik vind het dan wel erg jammer dat er weinig mensen 
van onze leeftijd zijn. Je moet het met zijn allen leuk en leefbaar 
houden op zo’n klein dorp, zeker ook voor de volgende generatie. 
Dus ik hoop dat er in de toekomst meer mensen van onze leeftijd 
zich inzetten voor de leefbaarheid van het dorp.    
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AFSCHEID VAN NOORDWELLE 

 
Beste mensen,  
Er staan nogal wat veranderingen op stapel voor de school en de 
juffen: komend schooljaar zal juf Maaike alleen op school achter 
blijven met 11 kinderen in de bovenbouw. Het was de enige 
manier om de school nog één jaar te laten draaien. De kinderen 
uit de onderbouw: gr 2(2kinderen), gr 3 (0kinderen), 4 (1 kind) 
en 5( 4 kinderen) hebben inmiddels voor andere scholen gekozen. 
De groep in Noordwelle was té klein om er 2 leerkrachten te laten 
werken en 7 groepen voor één leerkracht is geen doen. 4 
kinderen gaan naar Renesse, 2 naar Haamstede en 1 naar 
Zierikzee. Het zal een vreemd jaar worden voor Maaike en op 
vrijdag voor juf Joni, zo helemaal alleen met de kinderen! 
 
En ik? Ik ga deze zomer verhuizen naar Frankrijk, naar het dorpje 
Nades in de Auvergne. Daar gaan we een mini camping beginnen, 
5 plaatsen, en we willen 3 kamers verhuren, B&B. ook voor mij zal 
het wennen zijn! Maar ik heb er heel veel zin in en ik hoop  dat ik 
heel veel van jullie mag  verwelkomen in Frankrijk! 
 
Ik wil iedereen hartelijk danken voor alle steun, gezelligheid en 
vooral het warme bad wat ik kreeg hier in Noordwelle! Voor 
mensen om mij heen was het wel eens verwarrend\; ik hamer er 
altijd op dat Zierikzee een STAD is, maar ik had het vaak over : 
BIJ ONS OP T DORP…. Want zo voelde het, als mijn dorp! Ik hoop 
dat het dorpje waar ik nu ga wonen net zo knus en gezellig is!  
Ik wens iedereen een goede vakantie!!! 
 

 Hartelijke groet, juf Yvonne 
 
 

BED & BREAKFAST 

Beste mensen,  wellicht weet je het al lang. Ik ben per 1 juni een 
b&b begonnen in ons huis in Noordwelle in Zeeland. Na een jaar 
plannen maken en een half jaar verbouwen, is het nu min of meer 
klaar. 
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Op deze manier probeer ik verder te gaan met mijn leven. Niet 
meer als consultant, maar nu als een soort "hotellier" in het huis 
dat Herma en ik met vrienden en vriendinnen en kinderen en 
kleinkinderen met zoveel plezier bewoond hebben. 

Ik heb onlangs een poosje proef gedraaid. Dat was leuk en de 
meeste kinderziekten zijn er nu wel uit. Het is echt erg mooi en 
luxe geworden. Een nieuw zwembad, maar ook een Finse en 
Turkse sauna en een buiten-jacuzzi en fantastische kamers, een 
bar en natuurlijk de tuin met vijver, bospartijen, gazons en 
speeltuin. 

Ik schrijf dit om mijn b&b een beetje bekend te maken en ik hoop 
natuurlijk om jullie ook nog eens te verwelkomen. Dat mag ook 
gewoon voor een kop koffie of een glas wijn hoor. Als je wilt 
weten hoe het eruit ziet nu of wilt boeken, moet je 
LandhuisSere.nl intypen. Als je de making-of wilt zien moet je op 
Facebook zoeken naar Landhuis Sere. 

Verder heb ik nog een onbescheiden maar een voor mij wel 
belangrijk verzoek. Als jullie nog mensen kennen die dit bericht 
misschien zouden willen lezen, stuur het alsjeblieft door. Naar hoe 
meer, hoe beter. Als blijk van waardering, zal ik drie gratis 
weekenden logeren verloten onder de mensen die mijn b&b op 
Facebook een like geven. Ik zal de namen binnen vier weken op 
Facebook bekend maken. 

Bedankt voor de moeite en natuurlijk graag tot ziens in Landhuis 
Sere. 

 
 

NOORDWELLE-VIERT-DE-ZOMER-DAG 

 
Computers zijn vaak erg handig maar niet in het geval van een 
stukje schrijven en dan zonder het op te slaan de pc afsluiten. Dat 
is wat er vorige week gebeurde nadat ik een stukje geschreven 
had over de gezellige barbeque van 8 juni. 
 

http://landhuissere.nl/
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Tja en als je dan een eind in de 50 bent dan laat je geheugen je 
ook nog al eens in de steek.  Spittend in mijn geheugen kwam ik 
deze opgeslagen informatie tegen. 
 
Op 8 juni werd er een barbeque op het schoolplein georganiseerd 
door Marianne en juf Yvonne. De gezellige tafelkleden en tenten 
op het schoolplein waren een voorbode van een leuke middag. 
We waren met zo'n 25 deelnemers en werden opgedeeld in 
groepjes uiteenlopend van 3 tot wel 8 personen. Met een map vol 
foto's gingen de groepen richting Dorpsring. Bij elke foto was een 
opdracht vermeld. Het was ten strengste verboden om hulp te 
vragen aan andere groepen. Iets wat onze groep in het geheel 
niet nodig had! 
 
Na een uurtje verzamelden we ons weer op het schoolplein en 
werden de oplossingen gegeven en mochten we onszelf de 
punten toebedelen. Een van de opdrachten was om op de wijs 
van een bekend nederlands lied een lied over violen in Noordwelle 
te schrijven en voor de andere deelnemers ten gehore te brengen 
op het open podium. 
 
De wisselbeker werd zoals dat meestal gaat uitgereikt aan de 
groep met de meeste punten. Daarna kwam het eten op tafel en 
kon men de innerlijke mens gaan verwennen met prachtig 
gekleurde Elbrichsalades, stokbroden, sausjes,  allerlei soorten 
vlees en  de voortreffelijk gemarineerde groene "jongens" van 
Rens. 
 
Onder het genot van een drankje wat men zelf kon pakken in de 
witte tent werd er volop gesmikkeld door de inmiddels  ongeveer 
35 man grote groep. Er was  eten en drinken  in overvloed. Op de 
achtergrond klonk een heerlijk mediterraan muziekje en we 
voelden ons ondanks de stevige frisse bries toch alsof we op een 
zomerse dag met één grote familie aan tafel zaten. Als toetje was 
er een door Elbrich gebakken rabarbertaart en was er slagroomijs. 
Halverwege de avond ging een ieder voldaan naar huis. De 
volgende morgen moest er natuurlijk opgeruimd worden en dat 
was met een paar man zo gebeurd!  
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Ik spreek denk ik voor alle deelnemers als ik zeg dat het een zeer 
geslaagde dag is geweest maar hoe kan het ook anders op ons 
mooi dorp.  Alle vrijwilligers en deelnemers bedankt en tot de 
volgende activiteit! 
 

Els Vrijdag 
 

MIJN PIKANTSTE VAKANTIE BELEVENIS 

 
Het gebeurde in deze omgeving tijdens mijn eerste bezoek aan de 
Nederlandse kust toen mijn mechanische Nikon FE3 nog een 
reusachtig fototoestel was en mijn enthousiasme voor 
fotograferen ongeremd. Na een lekker en pittig etentje op een 
zonnig terrasje ontdekte ik in een winkeltje een ansichtkaart met 
een vierkante kerktoren en daarvoor een typische Nederlandse 
molen. Wat een prachtig arrangement. Met het standpunt van 
“dat kan ik ook” ging ik op zoek naar het uitgangspunt van deze 
fotoshooting. Deze was gemakkelijk te vinden. Om molen en 
toren samen goed in beeld te brengen, moest ik naar de 
voorplaats van een boerderij. Er was niemand te zien. Ik betrad 
het privé terrein en probeerde het motief optimaal in het vizier te 
krijgen. 
 
Maar als je vol hartstocht met iets bezig bent, is er geen zintuig 
over voor iets anders. Dus staarden als een donderslag bij heldere 
hemel twee grote bruine ogen naar mij. Uit de buurt van deze 
ogen klonk een overduidelijk geknor. Dit gebeuren hoorde bij een 
grote zware, scherpe waakhond. Gelukkig is de mens sinds de 
sabeltijgertijd met een stressmechanisme uitgerust die het op de 
vlucht slaan ondersteunt: adrenaline. Maar als je lichaam 
overspoeld wordt door dit activiteitshormoon heb je 
ongelukkigerwijs geen gezond verstand meer om te overwegen of 
je manier van handelen inderdaad de goede is. Dus begon ik 
onder (in)vloed van de adrenaline voor mijn leven te rennen. Het 
beest rende natuurlijk mee. Mijn blik op de vervolger was nodig, 
omdat hij gretig probeerde mij te pakken. Gerustgesteld zag ik in 
een hoekje van mijn oog dat de sabeltijger aan een ketting hing. 
Maar de ketting liep mooi mee want deze was heeeeeel lang. 
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Nog een adrenaline douche. En dan was ineens rondom alles 
zwart en stil. Ik zag zwart, ik hoorde en voelde zwart, er was 
verder niks meer. Precies zo moet een ster zich voelen als hij door 
een zwart gat opgezogen wordt. 
 
De Nederlanders hoef ik niet te vertellen dat er op hun platte land 
een duidelijk netwerk van sloten aanwezig is. Toen mijn 
waarnemingsvermogen weer op gang kwam, drong een 
schaterend gelach tot mijn oren door dat het blaffen overstemde. 
“Jij was plotseling weg......, hahaha. Jij was zo weg, hohohoh, als 
door de aardbodem verzwolgen!” Mijn man lachte zich slap. Ik 
stond tot mijn navel in de smurrie, net tot aan de rand van mijn 
blockbuster toestel die nog trouw om mijn nek hing. Mijn man 
trok me uit de narigheid en giechelde “...tenminste ruik je nu niet 
meer naar knoflook...”  
 
De beruchte molen-kerktoren-foto heb ik op een ander dag nog 
geschoten, toen het beest, na tien keer kijken, er echt niet was, 
maar de geur van de gier heb ik ook na tien keer wassen niet uit 
mijn dure windbreker kunnen verdrijven. De andere stinkende 
kleding, inclusief ondergoed, heeft haar laatste rustplaats bij 
haars gelijken bij het afval gevonden. 

 Olivia Badenhop                         
  
 

POWER HORSE COMPETITION 

De Power Horse Competition: indrukwekkende 
koudbloeden in actie! 

Eind vorige eeuw vindt het Belgische biermerk Palm dat het hoog 
tijd wordt het koudbloed paard dat hun logo siert nieuw leven in 
te blazen. De brouwers van het goudgeel gerstenat doen dat door 
een wedstrijdenreeks voor koudbloeden uit te schrijven. Het 
concept slaat 'vet' aan. Nederlandse en Belgische 
paardenliefhebbers krijgen weer oog voor 'den dikke', die meer 
dan een trekpaard blijkt te zijn. Sterker nog, eenmaal op stoom 
kunnen deze turbodiesels spectaculair vlammen. En ze hebben er 
nog plezier in, ook! Een feest voor het oog.  
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Na zes succesvolle edities, die de merknaam beslist geen 
windeieren hebben gelegd, draagt Palm het Challenge Cup 
Evenement over aan de Stichting Trekpaard en Recreatie en 
maakt het evenement een doorstart als Power Horse 
Competition. 

De Power Horse Competition op 17 en 18 augustus 2013 
naar Noordwelle! 

Het zal een genoegen zijn om de wedstrijd van de PHC in 
Noordwelle bij te wonen, niet in de laatste plaats omdat bij het 
trekpaard-volkje competitie hand in hand gaat met solidariteit en 
puur plezier. Ook om de locatie zelf, want deze prachtige 
zichtlocatie aan de Stoofweg lijkt geschapen voor de Power Horse 
Competition. Last but not least mogen we stellen dat Noordwelle 
bijna synoniem is voor trekpaard. De meeste trekpaarden per 
hoofd van de bevolking en een denderende Straô met 150 
deelnemers.  

Zeven tweedaagse wedstrijden leveren een deelnemersveld op 
dat er mag wezen. Stoere kerels en meiden van alle leeftijden, die 
met hun al even stoere koudbloeden een evenement neerzetten 
om je vingers bij af te likken.  

Dressuur, een afstandsrit, spectaculaire hindernissen die altijd 
massa's publiek trekken, vaardigheidsproeven, trekpaard-proeven, 
een spiegelparcours of een 'kies uw punten' parcours, met na 
afloop een grootse slotpresentatie met authentieke rijtuigen.  
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Familiefeest 

Het wedstrijdmennen met trekpaarden is niet meer weg te 
denken uit paardensportkringen, ook al kun je de vurige, slanke 
dressuur- en springpaarden net zo min vergelijken met hun 
volslanke soortgenoten als de dressuuramazones met 
trekpaardmenners. Het grootste verschil zit hem echter in de 
sfeer. Een dagje PHC is bij uitstek een familie-uitje. Kinderen 
worden spontaan aan boord gehesen als menners de paarden uit- 
of losrijden, of op weg van de ene naar de andere hindernis. 

 

 

 

Ze mogen ook een rondje rijden op de rug van de bruine, of in 
een show-onderdeel meespelen. Oudere jongeren zijn niet bij de 
authentieke rijtuigen weg te slaan en het jongere volk verdringt 
zich bij de hekken als om trekpaarden om de punten te zien 
galopperen of een hindernis te zien instormen. 

Met al dat volk bij elkaar hoor je echter geen onvertogen woord. 
Iets aan koudbloeden maakt dat ook het mensenhart in een 
kalmer tempo slaat, zo lijkt het.  
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Volwaardige proeven.  

Wie denkt dat de wedstrijd-onderdelen van de PHC een soort 
parodie op het 'echte werk' met miljoenenknallers als Totilas zijn, 
heeft het mis. De menners rijden tijdens de finale niet zomaar 
hun rondjes in een slakkengangetje. Maanden van conditietraining 
en deelname aan eerdere wedstrijden uit de reeks zijn eraan 
vooraf gegaan. De menners moeten alle disciplines uit de 
reguliere samengestelde wedstrijdsport beheersen, plus een 
aantal specifieke trekpaard-proeven. Wat te denken van de pok 
pok? Bij deze proef sleept het paard een boomstam en werpt 
daarmee (pok!) in de juiste volgorde (pok!) een aantal kegeltjes 
(pok!) omver. Een hele kunst! Kegeltje gemist? Nog een rondje, 
net zolang tot de laatste kegel 'omgepokt' is!  

 

 

 

Dat ze hier ook daadwerkelijk serieus voor trainen zie je aan de 
paardenlijven. Je ziet geen spek maar spieren. Ook de twee 
'hogere versnellingen' draf en galop gaat het trekpaard van nu 
gemakkelijker af dan vroeger, toen het alleen op zijn trekkracht 
en uithoudingsvermogen aan kwam. Overigens is het niet de 
bedoeling dat het trekpaard de atletische vermogens van een 
draver krijgt. De charme van deze reus is zijn zachtmoedige 
karakter, zijn werklust en zijn gerichtheid op de mens. 
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De sfeer 

Het acht hectare grote terrein wordt zo ingericht dat de paarden 
in hun weitjes goed zichtbaar zijn vanaf de Stoofweg. Het bivak 
van de deelnemers wordt aan de andere zijde gesitueerd. Daar 
wordt gepoetst en ingespannen, want het is een hele klus om 
paarden en wagens netjes te presenteren. Dat bivak is voor drie 
dagen het leefdomein van de deelnemers, daar kunnen en 
moeten de toeschouwers een kijkje nemen. Deelnemers in 
wedstrijdkledij banen zich met paard en marathonwagen een weg 
door het wandelende woud van bezoekers. Sommige met kleine 
kinderen in buggy's, anderen met typische 
paardenmensenhondjes zoals de Jack Rusell. De koudbloeden 
blijven stoïcijns onder de drukte, blind vertrouwend op de 
voerman. Op dat blinde vertrouwen zijn ze ooit ook mede gefokt, 
want een paniekerig paard voor de ploeg, daar zit de boer niet op 
te wachten, en de bierbrouwer al helemaal niet. De 
verscheidenheid aan koudbloeden is groot. Naast Nederlandse en 
Belgische trekpaarden zie je ook Ardenners, Thüringer-, Duitse- 
en Westfaalse Koudbloeden en Vlaamse paarden. Sinds een 
groepje Belgen dit van oorsprong Vlaamse paard her-ontdekten 
bij de Amish in Amerika, bevolken deze reuzen ook hun land van 
herkomst België weer. Sterker bestaat niet, want de Amish zijn al 
die tijd met hun paarden blijven werken en hebben ze altijd 
gefokt op gebruik. 
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Het gaat om het meedoen 

Het ontbreken van een venijnige competitie-sfeer is een 
verademing. Veel deelnemers geven ook ruiterlijk toe dat ze 
alleen deelnemen om 'het leuke van het meedoen'. Met eenmalige 
deelnemers is zelfs rekening gehouden. De rubriek 
'recreatierijders' lokt altijd plaatselijke trekpaard-menners aan die 
eens iets van de sfeer willen proeven. Ach ja, waarom ook niet. 
De parcoursen liggen er toch, compleet met alles erop en eraan.  

 

Menig wedstrijdmenner is dan ook begonnen als recreatie-
menner. Het aardige van de wedstrijdleiding is dat recreatie-
menners gewoon met hun mooie oude wagen, hun zondagse tuig 
en gekleed in authentiek boerenkleding mogen rijden.  

Het publiek smult ervan en ook voor de recreatie-menner smaakt 
het vaak naar meer.  
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Tot ziens in Noordwelle 

Coördinator Andrie de Buck en de lokale organisatie van 
Noordwelle zijn blij met al dat leven in de trekpaarden brouwerij. 
Zij vinden het fantastisch dat steeds meer jonge mensen een 
trekpaardveulen of jaarling kopen en ermee aan de slag gaan om 
aan de PHC te kunnen deelnemen.  

 

 

Kom kijken op 17 en 18 augustus aan de Stoofweg in 
Noordwelle (de ingang is aan de Lokkershofweg) en de 
toegang is gratis! 
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MUSICAL 

 
De musical door de ogen van Sophie, 4 jaar: 
 
k vond het een spannende dag. Eerst gingen we frietjes eten in 
het dorpshuis. Daarna gingen we naar het schoolplein waar we 
nog even konden spelen. Er komen veel mensen kijken naar onze 
musical! 
 
Toen was het tijd om het podium op te gaan, dat was best 
spannend! Ik vond het jammer dat Arne niet mee kon doen. Ik 
kan niet kiezen wat ik het leukste vond, alles was leuk! 
 

Groetjes Sophie Vermeer 
 
 

OUDE FOTO 

 
Weet iemand nog van wie deze geiten waren? 
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WEERSPREUKEN 

 
 

 Wat elke zomer is gebleken, is dat het warm was, met de 

winter vergeleken 

 Bij onweer mag je pas klagen, als het geen drie uur duurt, 

maar drie dagen 

 Zon, zee en strand: een dagje lol, een kont vol zand 

 De tijd waarin de zon lijkt te wachten noemt men ook wel: de 

nachten 

 Als de weerman loog, bedenk dan: 'tussen de druppels door 

was het droog' 

 Bekijk het van de zonnige kant, de meeste regen valt naast je 

 Als de eenden kwaken in het riet, dan regent het………………of 

niet 

 Wie wind oogst, moet geen mest gebruiken, want dan krijg je 

stankoverlast 

 Als de haan niet kraait vóór het avondrood, 

gaat het regenen... of de haan is dood 

 
 

 
 
 

http://www.a1d.nl/content/24107/news/clnt/3405845_1_org.jpg?862012130344


22 

 

PUZZEL 

 

 
 

Op de valreep 

 
De rode kruis collecte heeft in Noordwelle € 230,74 
opgehaald. 
Ella, Marja, Tessa, Leen, Bert en Wim bedanken namens 
rode kruis afd. Schouwen de gulle gevers hartelijk! 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=Wxd3uJNP4gxc7M&tbnid=CpfsDJWQOeFL6M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.puzzels.bambamscorner.nl/zweedsepuzzel/bbzp006.html&ei=HmXBUdeNH4n1sga66oCQAg&bvm=bv.47883778,d.Yms&psig=AFQjCNGhCPupiuNHulWyQPbAjXzm56iVxA&ust=1371715222430294

