
1 

 

Maart 2014 

 VAN DE REDACTIE  

 

Beste dorpsbewoners, 
 
Na een paar weken mooi weer gehad te hebben, hebben we 
de winter wel achter ons gelaten. De dagen worden langer 
en de blaadjes gaan weer aan de bomen groeien. De eerste 
lammetjes zijn ook weer geboren bij Martien.  
 
In dit nummer vind u het derde deel van the Eagle, een 
interview met Rinus Dooge en nog veel meer! We hebben 
weer ons best gedaan om een leuk gevuld krantje in elkaar 
te zetten. Heeft u iets leuks te vertellen? We plaatsen het 
volgende maand met plezier in het krantje. U kunt het 
natuurlijk mailen (dorpskrantnnw@gmail.com) of afgeven bij 

één van de redactieleden. 

 
 
Veel leesplezier! 
 

De redactie 

 

NOORDERNIEUWSWELLE 
Dorpskrant van Noordwelle 

dorpskrantnnw@gmail.com 
www.noordwelle.com 

35e jaargang 
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Redactie     Marja Leistra, Sandra van Leeuwen, Jose Vrijdag, 
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mailto:dorpskrantnnw@gmail.com
mailto:dorpskrantnnw@gmail.com
http://www.noordwelle.com/


2 

 

 
 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 

 Wij hierbij de familie Hoeks van harte welkom heten als 

nieuwe bewoners in de Ingridstraat 

 Er 10 prachtige lammetjes geboren zijn  

 Er dit jaar ook een drieling bij zit 

 Dit een mooi en sfeervol plaatje oplevert  

 Dit elk jaar opnieuw weer een prachtig begin van de lente 

is 

 Wij dit jaar sowieso verwend worden door de vroege 

uitbundige lente 

 Er ook op ons dorp in veel tuinen prachtige bloemen, 

struiken en bomen te zien zijn 

 Het ontwerp van de voorkrant van onze krant is gemaakt 

door Ger van Dijk 

 Dit alweer vele jaren geleden is  

 Wij er nog steeds erg blij mee zijn en het beslist zo 

houden 

 Binnenkort alle adverteerders weer benaderd worden 

 Er in mei weer een nieuw jaar start voor deze ons 

ondersteunende mensen 

 Zij nu alvast na kunnen denken over wat ze evt. willen 

veranderen 

 Er dit jaar op de strao extra goed voor de inwendige mens 

gezorgd is  

 Dit in de vorm van overheerlijke gehaktballen was  

 Dit een primeur was en hopelijk een traditie wordt 
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 Wij Elbrich en Hennie hierbij namens alle 

gehaktballeneters van harte bedanken 

 Het mysterie van een gevonden herenslip in de ruimte van 

de soos nog niet opgelost is 

 Deze gevonden is tijdens de schoonmaak na de strao 

 De Heeren die daar gewerkt hebben tijdens de strao 

misschien opheldering kunnen geven 

 Wij bij  de opheldering wel  een strenge censuur zullen 

toepassen 

 Wij u weer veel leesplezier wensen met dit maart-nummer 

 

 VOOR UW AGENDA:  

 
 Laatste vrijdag van de maand:                                      Heeren 
 
Door de verbouwing van Ons Dorpshuis is er geen Snek en geen 
creadames. 
 

STRAO  

 

Een  verslag  door  de ogen van: 
De voorbereiding worden getroffen, je hoort de mannen sjouwen 
en lachen. Een tik met een hamer en de palen voor het ringsteken 
staan, een gerammel van een trap en de vlaggetjes hangen!  Een 
auto rijd door het dorp met een kar met drang- hekkens, ook die 
staan!  Een tractor met een Dixi komt over het dorp om die op de 
desbetreffende parkeerplaatsen te brengen, zodat de deelnemers 
hun behoefte kunnen doen! Ook dat kunnen we afstrepen.  En 
dan is het nog maar vrijdag!  Op vrijdag avond komen we dan 
eerst met alle vrijwilligers bij elkaar om nog het één en ander 
door te spreken! Eigenlijk gewoon al gezellig. 
 
MAAR dan lig je in je bed en dan denk je ….. Als morgen alles 
maar goed gaat. Zaterdag 22 februari , dan word je wakker en de 
Zon die schijnt heerlijk! Nou dat is dan al heel wat kan ik je 
vertellen.  Dat pakken ze ons niet meer af. 
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De stemming zit er dan al meteen goed in bij de vrijwilligers, want 
die hoor je dan buiten al weer bezig , met de voorbereidingen van 
deze dag! De kar op de stoep bij Wout en Magda word 
geïnstalleerd ,en de garage van Marcel wordt in orde gemaakt, 
zodat er wat te eten en te drinken verkocht kan worden want ook 
dat vinden we belangrijk! 
 
De installatie voor muziek en de sprekers wordt vak/deskundig 
geïnstalleerd en ja hoor hij doet het,  iedereen wakker , voor 
zover dat je dat nog niet was. Vervolgens loop je dan naar het 
dorpshuis en daar is het ook al behoorlijk druk, en komt de geur 
van koffie je tegemoet.  Koffie met een bolus? “Ja lekker”  In het 
dorpshuis komen de deelnemers zich melden en hun deelname 
nummer ophalen , Gean weet dan zo wie er allemaal zijn. Ze 
moeten daar ook hun nummer weer inleveren en krijgen dan een 
‘vaantje van de Straô 2014 ‘ als aandenken. Altijd leuk. 
 
Maar als je denkt dat je op deze dag zomaar ons dorp binnen kan 
komen dan heb je het goed mis. Per straat kom je dan  twee 
verkeersregelaars tegen.  -Die op z’n tijd ook worden voorzien van 
koffie met…..?-Als je een ruiter bent en dus mee loopt met je 
paard dan word je naar het juiste parkeerterrein verwezen en 
anders word je vriendelijk verzocht je auto buiten het dorp te 
parkeren!   en Hugo rijd genietend van de zon op zijn fiets van 
het ene parkeerterrein naar het andere om te zien of alles goed 
gaat. Het is perslotvanrekening geen flauwe kul. 16 vrachtauto’s 
en 42 paardentrailers fatsoenlijk te laten parkeren.   
 
De ruiters maken zich klaar voor de rit, gelukkig zijn er mooi 
versierde paarden bij. De jury loopt rond en kijkt nog eens 
bedenkelijk maar komen dan toch tot een eindconclusie. Goed, 
het start sein word gegeven en we zijn vertrokken. Wat hebben 
ze er allemaal zin in, je ziet allemaal genietende gezichten.  Een 
rondje rond de ring en door naar de Familie van Andel waar de 
eerste stop al plaats vind. 
 
De ruiters krijgen daar al hun eerste versnapering.  Wat is het 
toch leuk dat mensen van het dorp dit zo voor ons doen.  
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Maar de paarden zijn dan nog erg onrustig en willen door, hup 
naar het strand. 
 
Op het strand is het een overweldigend gezicht, echt prachtig! 
Maar toch ook niet geheel zonder risico , zo komt er gewoon 
ineens een paard voorbij zonder ruiter en dan denk je ??? mmm 
??? waar is dan nu die ruiter en is daar alles goed mee ! En dan 
komt die er van een eindje aan gestrompeld, met een hoop 
gemopper op haar paard!!! Wat bleek nou, haar paard was 
geschrokken van paarden dan van achteraf hard kwamen aan 
gegaloppeerd, en zij kon toen haar paard niet meer de baas. 
 
 Ja, dus daarom geven wij als advies, Niet galopperen op het 
strand. Maar goed. Het is bij twee kleine voorvalletjes gebleven 
gelukkig. Bij terugkomst op het dorp staat dan alweer de 
muziekfanfare  met de Burgemeester en Wethouder en voorzitter 
Ed van de dorpsraad en Gean als bestuurslid van de straô de 
stoet op te wachten,  wat een delegatie is dat!  
                                                                                                              
Nadat de formaliteiten zijn geweest sluiten we de straô af, en 
voor wie wil is het nog ringsteken.  Ook dit jaar was dat weer een 
gezellige bedoening. In plaats van twee rondes van drie ringen te 
steken bedachten ‘ze’ of misschien bedacht ‘Leen’ dat wel dat we 
gewoon nog een rondje deden.   
 
Dus vooruit dan maar dan probeer je dat nog maar aan elkaar te 
kletsen?  Je ziet dan toch ook de leukste dingen. Het ene paard 
wil niet lopen dus dan gaat het ene paard mee zodat dat paard 
wat niet lopen wil wel gaat lopen?! ---snapt u dit?--  (cursus volgt 
nog). Maar dan verlaten de ruiters het dorp en hoor je een tractor 
aan rammelen met een borstel machine ervoor , vervolgens hoor 
je een bladblazer , zie je mannen vegen , of tewel je ziet de 
poepruimers gewoon nog in actie, in een mum en een scheet is 
het hele dorp poep vrij.  
 
Nu 16.30 valt er een soort van spanning van je af en voel je de 
moeheid in je benen zakken. En ik denk bij velen van ons. Maar 
we zijn er nog niet want er moet nog gefeest worden!!! EN dat 
hebben we. Albertina was van de partij. 
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En de voetjes ging van de vloer.  Om 23.00 was het welletjes 
geweest , we waren moe maar voldaan! Ik denk dat we met z’n 
allen terug kunnen kijken op een geslaagde Straô 2014. Ik wil  
ALLE   VRIJWILLIGERS  BEDANKEN  voor jullie fantastische inzet!! 
 

Dit door de ogen van Herda Heikamp  
 

NOORDWELLE DOOR DE EEUWEN HEEN 163 

 

Huizen aan de Dorpsring – aflevering 11 : Dorpsring 12 - deel 2  

 

Nog meer bijzonder dan het schildersbedrijf en de rijkontvangers 

waar het vorige stukje over Dorpsring 12 ging, was het dat de twee 

enige veeartsen die ooit in Noordwelle domicilie hielden, aan de 

Dorpsring 12 woonden en werkten. De eerste was Jan Cornelis 

Numans die zich in 1899 vestigde vanuit Harderwijk en in 1900 

vertrok naar Utrecht. Hij was geboren als zoon van de geneesheer 

Hermanus Mathias Numans te Harderwijk. In 1899 studeerde hij 

in Utrecht af aan de Rijks Veeartsenijschool, later (1925) faculteit 

diergeneeskunde van Utrechtse universiteit. 

 

Hij was in november 1899 door Gedeputeerde Staten van Zeeland 

benoemd als ‘provinciaal veearts 2e klasse’ met als standplaats 

Ellemeet. Daarbij werd “tot wederopzeggens” aan hem vergunning 

verleend om in Noordwelle te mogen wonen. Zijn dienstkring 

omvatte de gemeenten Brouwershaven, Renesse, Serooskerke, 

Duivendijke, Elkerzee, Ellemeet, Haamstede, Burgh en 

Noordwelle. Daarna werd hij in 1900 paardenarts bij de artillerie 

in het leger in Utrecht en in 1901 overgeplaatst naar de huzaren in 

Roermond. Vandaar zou hij eind mei 1902 worden overgeplaatst 

naar het Oost-Indisch Leger. 

 

 Na aangekomen te zijn bij het Koloniaal Werfdepot in zijn 

geboorteplaats Harderwijk, waar militairen tussen 1814 en 1909 

werden opgeleid voor de dienst in Nederlands Indië,  kreeg hij 

verlof in afwachting van een aanstelling.  
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Op 24 mei vertrok hij met de SS. Koningin-Regentes van 

Amsterdam naar Batavia. In 1902 werd hij gestationeerd in 

Salatiga op Centraal Java, waar hij in 1905 trouwde met Henriette 

Dirksen. In 1905 ging hij van 

Salatiga naar Banjoebiroe, 

nagenoeg aan de westkust 

van Bali. Vandaar vestigde 

hij zich in Batavia waar hij 

vanaf 1908 adverteerde als 

militair paardenarts, 

woonachtig aan Petodjo 5, 

naast de ijsfabriek, waar hij 

ook spreekuur hield. In april 

1911 werd in de door 

Europeanen bewoonde voorstad van Batavia, Weltevreden, een 

zoon geboren van Jan Numans en Henriette Dirksen. 

 

In april 1912 vertrok Numans van Batavia met de SS. Vondel met 

zijn echtgenote en maar liefst vier kinderen richting Europa, 

aankomst te Genua op 11 mei, vanwaar verder werd gereisd naar 

Nederland. Hier was hij werkzaam bij de huzaren in Amersfoort en 

in 1913 bij de in 1904 opgerichte Rijksseruminrichting in 

Rotterdam-Noord waar onderzoek werd gedaan naar 

infectieziekten bij dieren. Vandaar werd hij aangesteld in het 

remontedepôt in Milligen op de Veluwe ten westen van 

Apeldoorn. Dit was een militaire instelling waar sinds 1886 nieuw 

aangekochte paarden voor het leger werden afgericht. Numans had 

kennelijk niet gerekend op terugkeer naar Indië, want hij liet zijn 

huisraad in Batavia veilen.  

 

Maar vanuit Milligen werd hij echter toch op eigen verzoek in 

1913 benoemd tot veearts bij de burgerlijke veeartsenijkundige 

dienst in Oost-Indië met als standplaats Soerabaja, de op één na 

grootste stad van Indonesië, gelegen aan de oostzijde van Java. Op 

8 november 1913 vertrok hij met SS. Oranje uit Amsterdam met 

echtgenote en inmiddels vijf kinderen. In Soerabaja werd in 1914 

nog een zoon geboren.  
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Van 1915 tot eind 1916 genoot hij buitengewoon verlof, waarna 

hem eervol ontslag uit militaire 

dienst werd verleend. In 1921 werd 

hij benoemd in de Commissie voor 

de Paardenfokkerij op Java. Hij 

overleed op 26 augustus 1924 na een 

‘ernstige operatie’ op 48-jarige 

leeftijd in Bandoeng op west Java, 

toen adjunct-inspecteur van de 

veterinaire dienst. Hij was zojuist 

benoemd tot officier in de Orde van 

Oranje-Nassau, maar kon de uitreiking niet meer meemaken. 

 

In Noordwelle werd hij opgevolgd door Pierre Henri Jacques 

Gasille, geboren in 1878 in 

Vlissingen als zoon van een 

apotheker. Hij behaalde in 1896 

het diploma van candidaat-veearts 

aan de Rijks Veeartsenijschool 

aan de Biltstraat in Utrecht, in 

1900 gevolgd door het diploma 

van Rijksveearts.  

 

 

 

Hij moet zijn voorganger Numans dus in Utrecht al ontmoet 

hebben. Vandaar kwam hij in 1900 naar Noordwelle om er ruim 

vier jaar te blijven. Hij was veearts voor de gehele Westhoek van 

Schouwen en hield apotheek in een schuurtje in Noordwelle. 

Daarna was hij plaatsvervangend districtveearts in Dordrecht.  

Hij vertrok 16 oktober 1909 met de SS. Koning Willem III  naar 

Batavia en vestigde zich te Buitenzorg, op enige afstand oostelijk 

van Batavia, als veearts bij de burgerlijke veeartsenijkundige 

dienst op Java. In 1909 werd hij tijdelijk overgeplaatst naar 

Keboemen, nog oostelijker in de richting van centraal Java en 

toegevoegd aan de Gouvernementsveearts te Magelang, Centraal 

Java.  
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Vandaar ging hij in 1910 naar het ressort Rembang, aan de 

noordkust van Java met als standplaats Bodjonegoro, dat 

landinwaarts gelegen was. In 1920 kreeg hij wegens langdurige 

dienst één jaar verlof, toen hij gestationeerd was in Singaradja, aan 

de noordkust van Bali. Hij keerde terug naar Nederland. Op 22 

oktober 1921 vertrok hij met de SS. Tabanan weer van Rotterdam 

naar Batavia, waarna zijn standplaats Pamekasan werd, aan de 

zuidkant van het eiland Madura. In 1927 kreeg hij de standplaats 

Buitenzorg als waarnemend inspecteur van de burgerlijke 

veeartsenijkundige dienst. In 1931 was hij aanwezig bij de intocht 

van de landvoogd te Bangkalan, aan de westpunt van Madura. 

Eind 1931 werd hem eervol ontslag verleend uit zijn diensten op 

Oost-Java als goevernementsveearts 1e klasse. Hij overleed 14 

maart 1932 te Pamekasan op Madura.  Piet Gasille en Jan Numans 

zullen het daar in Oost-Indië nog wel eens over Noordwelle en de 

familie Van Dalsen gehad hebben, mag je veronderstellen. 

 

F. Westra 

 

INTERVIEW RINUS DOOGE  

 
Onlangs heeft de redactie bedacht om de mens achter degene die in de 
Noordernieuwswelle adverteert  over het voetlicht te brengen. Elke dag 
helpt Rinus Martien met allerlei werkzaamheden op de boerderij. Daar 
trof ik Rinus op zondagochtend aan en heb in de sfeervolle schuur Rinus 
wat vragen mogen stellen. 

 
Wie is Rinus? 
“ Directeur van Gebroeders Beije. Voordat ik daar in 1963 kwam 
te werken als lasser/bankwerker begon ik als 17-jarige loonwerker 
bij de familie Van der Bijl in Zierikzee in 1959. Ik moest 
ondertussen  in militaire dienst. Ik volgde de rekruten opleiding in 
Vught. Hierna ging ik naar “Du Moulin” in Soesterberg. Hier werd 
ik opgeleid tot sergeant. In Wezep ( Overijssel) ging ik vervolgens 
naar de Prinses Margrietkazerne. Daar werd ik toegevoegd aan 
een genie-onderdeel de zogenaamde Mechanische Uitrusting en 
Vak School. Ik was daar 2,5 jaar docent benzine- en 
dieselmotoren. Later grondverzetmachines. Ik gaf les aan 
toekomstige monteurs en machinisten van het leger. 
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In het begin kreeg ik 1 gulden en 75 cent per dag. Ik kon alleen 
naar huis als ik vrij vervoer had. Na drie maanden kreeg ik 121 
gulden loon. Dat was héél veel in die tijd. 
 
Janny: 
In 1959 was ik met mijn hand in een machine terecht gekomen. 
Ik werd opgenomen in he Rode Kruis Ziekenhuis in Zierikzee. 
Daar kwam ik Jannie voor het eerst tegen. Zij was in opleiding 
voor verpleegkundige en werkt destijds in de keuken. Janny  
woonde toen in het zusterhuis in Zierikzee. Maanden later op een 
dansavond in Burgh ging ik voor het eerst echt met Jannie uit. In 
1966 zijn wij in Haamstede getrouwd. Daar waar nu Willy 
Hoogenboom haar galerie heeft. We kregen drie kinderen: 
Amieke, Jan en Marc. Ook werden er drie kleinkinderen geboren. 
In 1963 begon ik dus bij de Gebroeders Beije. Ik 1988 heb ik 
de zaak overgenomen. Ik heb de werkmaatschappij overgenomen 
met deze naam. Er werkten destijds 7 mensen. Wat leuk was: ik 
werd destijds begeleid met de overname door de heer Martin 
Simon ( van het vroegere Groene Kruis gebouw op de Dorpsring 
naast het trapgevelhuisje, wat nog in bezit is van de familie 
Simon) In 1993 is het bedrijf verhuisd van de Lange Achterweg 
naar het industrieterrein in Oosterland. Daar konden we grotere 
dingen maken. In 2000 werd de zaak nog meer uitgebreid en 
hadden we ondertussen 27 mensen in dienst. Wij maakten 
onderdelen voor de baggerschepen, mosselschepen en 
Noordzeekotters. Onderdelen voor de lieren en vriescellen aan 
boord. We hadden testvaarten, proefvaarten van soms wel een 
halve dag. We maakten complete c.v.-installaties en sanitaire 
voorzieningen aan boord. Toen ik 64 jaar was in 2006 heb ik het 
bedrijf overgedaan aan een medewerker en aan mijn zoon Marc. 
Ik verricht nog steeds hand- en spandiensten. Ik begeleid het 
werken op schepen, ik adviseer bij het gebouwen plaatsen. Pas 
nog is er een groot gebouw van G.C. CLAD-parts aan de 
Deltastraat in Zierikzee door ons geplaatst. Ook internationaal 
doen wij dingen via CLAD-parts. Momenteel doen de jongens ook 
in zonnepanelen. Duurzame energie:warmtepompen. Vorig jaar 
hebben we nog een groot jacht voor een man in Oman mogen 
verbouwen.  
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Het was een compleet nieuw jacht, waarvoor een budget van vijf 
miljoen voorhanden was. Er mocht dus wat gebeuren! 
 
De Watersnoodramp: (De redactie vindt dit zo een bijzonder 
verhaal wat niet mocht ontbreken.) 
“Mijn vader werkte destijds bij een boer op Dreischor. De dijken 
waren doorgebroken. Mijn moeder, broer, mijn zus en ik gingen 
naar de dijk. Mijn vader ging naar de boerderij. Daar woonde de 
boer en zijn oude moeder. Mijn vader ging daarheen om vee te 
redden. Dat mislukte helaas. Met een tractor en een wagen werd 
nog een poging gewaagd. Het water kwam te hoog. Wij konden 
vanaf de dijk zien dat men op het land bleef staan. De heer 
Schilperoort, beurtschipper uit Zonnemaire, zei dat als zij niet 
voor 16.00 uur daar weg zouden zijn, ze zouden verdrinken. De 
heer Schilperoort is toen een roeiboot gaan halen van een 
binnenvaartschip in Brouwershaven. Een schippersknecht ging 
mee met Schilperoort. Zij zijn naar de wagen gevaren, dat zagen 
we. Het werd donkerder en ook was er nog zware storm. Men kon 
niet terug naar de dijk komen. Zij, de heer Schilperoort, de 
schippersknecht, de boer, zijn moeder en mijn vader zijn toen 
naar het dorp Dreischor gevaren. Ze zijn omgeslagen. De oude 
moeder is verdronken. We hoorden pas na drie dagen dat mijn 
vader gered was en op Dreischor zat. De naam van de 
schippersknecht is pas vorig jaar in 2013 bekend geworden. 
 Het Watersnoodmuseum heeft meneer opgespoord. Hij is 82 jaar 
en heet Jan Bordewijk. Hij woont nu in Rotterdam. We hadden 
vorig jaar een zeer emotioneel  eerste contact. De hele familie 
was erbij. Ook de familie van de ondertussen overleden heer 
Schilperoort. Het Watersnoodmuseum heeft een serie gemaakt. 
Tik de naam “Dooge” maar in…. 
 
Hobby’s: 
Naast het werk had en heb ik hobby’s: Ondertussen hebben wij in 
Ommen een tweede woning. Wij fietsen en tuinieren er graag. 
Het huis heeft een grote tuin, zelfs een stukje bos. Daar geniet de 
hele familie. Tja, en paarden. Ik reed vroeger met Henk van 
Pijkeren. Samen vierden wij met het paard vakantie in Nederland, 
maar ook in Frankrijk. We zaten dan intern op een boerderij. Het 
spannendst waren de avonturen op de renbaan van Landgraaf. 
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Daar reden Henk en ik op afgekeurde renpaarden. Maar die 
konden héél hard rennen. (Lachend) Dat was écht spannend.  
Ook reis ik erg graag. Ondertussen weten jullie allemaal dat ik per 
Trans-Siberië express heb gereisd. Van St.Petersburg naar Peking 
naar Goes. 22.000 km per trein. Ook ben ik in de Outback van 
Australië geweest. Ik kwam daar zelfs bij de Flying doctors 
terecht. Ik kreeg pech met een knie en mocht na mijn 
behandeling met de helikopter mee. Fantastisch was dat. Over de 
Ayers-Rocks vliegen. Ook heb ik kennis gemaakt met de 
zoutwaterkrokodillen. We waren zelfs op een strandje waar zij de 
eieren legden. Verboden terrein. We hadden een gids een 
Aboriginal. Die wist precies hoe we moesten lopen. Ook mijn 
rondreis door Israël was een hele fijne bijzondere reis. In juli dit 
jaar ga ik met Frans Westra naar Alaska. We gaan drie weken. 
We gaan de zalmentrek volgen. Zeker zullen wij grizzlyberen 
tegenkomen die de zalm opvissen. 
 
Droom/wens: 
Ik ben een zeer tevreden mens. Ik vind dat wij het goed gedaan 
hebben. Eigenlijk heb ik geen dromen of wensen meer… 
Misschien nog eens op safari in Afrika. Daar moet ik nog over 
nadenken”. 
 

 
 
 
Rinus, heel hartelijk dank voor jouw mooie levensverhaal. 
Namens de redactie: Kitty 
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UIT DE OUDE DOOS 

 

 
 
Vorige maand hadden wij van mevrouw Kouwen- Hanse uit 
Burgh- Haamstede deze foto ontvangen met de vraag wie deze 
kinderen kende. Wij vinden het erg leuk om u te kunnen vertellen 
dat mevrouw Rombouts- Moermond uit Zierikzee ze bijna allemaal 
wist op te noemen! 
 
Bovenste rij van links naar rechts: 
Kees Hart, Leendert Hart, Bram Koster, Simon Hanse, Wim Steur, 
Rinus v.d. Maas en ….?  
 
Tweede rij van links naar rechts: 
Diny v.d. Vaate, To Kosten, Hanny Hanse, Coba Lems, Hanna 
Hart, Mientje van Vessum en meester Steur. 
 
Derde rij van links naar rechts: 
Leny v.d. Hoek, Marie v.d. Schelde, Corry Kort, Corry Hanse, ….?, 
Leny Bosloper, Ria v. Dale en Corry v. Vessum. 
 
Vierde rij van links naar rechts: 
Nelly Verboom, Katrien de Graaf, Cobi v.d. Cingel, Corry Wesdorp, 
Dirkje v.d. Maas, Dientje v.d. Schelde, Nelly v.d. Linde, Nelly 
Hanse, Nelly Natte, Addie Moermond, Riet Hanse, Jan Hanse, 
Henk Hage en Adrie Kort. 
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Vijfde rij van links naar rechts: 
Maarten (of Nico) v.d. Schelde, Piet de Graaf, Henk Dalebout, Jan 
Koster, Tonni v.d. Zande, Bram Koster, Adrie Hanse, Toon Jonker, 
Gert Verboom en Cor Dalebout. 
 
Zesde rij van links naar rechts:  
……?, Rinus v.d. Schelde, Leendert Smalheer, Leendert de Vos en 
Wim Verseput.  
 
Mevrouw Rombouts- Moermond, hartelijk dank voor uw 
reactie! 

 

DE NATUUR OP TAFEL 

 
Als ik dit schrijf is het maart. In de tuin bloeien de viooltjes. Niet 
alleen de “gewone “violen van het tuincentrum, maar ook het 
Maarts viooltje ( Viola Odorata). Het is een goede bodembedekker 
en heeft schattige bloemetjes die heerlijk geuren. Wat wil je nog 
meer. Eetbaar zijn ze ook. Eeuwenlang zijn viooltjes gebruikt om 
er een siroop van te maken tegen zere kelen en infecties van de 
luchtwegen. Ik versier de sla ermee. Een paar bloemetjes in een 
glaasje witte wijn en je proeft de lente.  
 
Versuikerde viooltjes. 

 
Je kunt de viooltjes ook versuikeren en 
gebruiken als versiering op gebak. Klop 
hiervoor een eiwit los en kwast met een fijn 
penseeltje de bloemen hiermee in. Bestrooi 
de bloemen met fijne kristalsuiker. ( geen 
poedersuiker). Verwarm de oven voor op 50 
graden Celcius. Leg bakpapier op een 
rooster en leg de bloemen op het papier. 
Zet de oven uit.  Laat ze in de oven, met de 

deur op een flinke kier, tot ze helemaal droog zijn. Je kunt dit ook 
met andere eetbare bloemen doen zoals primula’s, kleine 
anjertjes, borage en rozenblaadjes. 
 

Elbrich 
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THE EAGLE DEEL 3 

 
U heeft er even op moeten wachten maar hier is hij dan: deel drie 
van ons Eagle verhaal. 
 
Waar waren we ook weer gebleven in dit enerverende op vele 
(on)waarheden  gebaseerde op goede- en slechte tijden gelijkend 
verhaal? Natuurlijk, we waren gebleven bij Jean-Luc die met zijn 
maten uiteindelijk de steen toch binnen had gekregen in zijn 
atelier en dit ruim had gevierd met de benodigde lekkere wijntjes 
en niet vergeten de bijpassende kaasjes. 
 
De volgende dag wordt Jean-Luc wakker met een knoert van een  
kater, de laatste tijd heeft hij daar wel meer last van.  Zoveel dat 
hij de kater maar een naam heeft gegeven…..Mal á la tête.  
Vaag wist hij nog wat hij moest doen. Er moest gewerkt worden. 
Hij zal vandaag starten met het beeld,  het beeld opgedragen aan 
de Katharen van Minerve. 
 
Vrolijk begon hij zijn gereedschap bijeen te zoeken: zijn hamer, 
kloppers, vuisten raspen, zagen boren en nog veel meer spullen 
die hij dacht nodig te hebben om als gewaardeerd steenhouwer 
kunstenaar zijn levenswerk zijn meesterstuk waar de mensen 
jaren en jaren later nog over zullen praten  te bewerkstelligen. 
Alles lag gereed: de steen het gereedschap niets kon hem meer 
tegenhouden!  “We gaan beginnen, hup à la chèvre.” 
 
Hij pakte zijn hamer om de eerste klap uit te delen en die was, 
weet u het nog,  vroeger een daalder waard.  Vlak voor de hamer 
het steen bereikten schoot er een flits door hem heen hij miste 
iets….. Iets wat toch heel belangrijk was…Hij was zijn plan kwijt! 
Zijn tekening, zijn idee!!! Dat krijg je ervan, van al die feestjes en 
drankgelagen. De volgende ochtend wakker worden met Mal á la 
tête, zijn kater. 
 
Op dát moment kwam zijn goede vriend Pascal Cossin binnen. 
Die ook weer met een flinke mand met flessen wijn, kaas en 
stokbrood bij zich had. 
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Hij hoorde van het probleem van Jean-Luc. Hij kwam met de 
aloude wijsheid: “laten we het probleem oplossen na het offeren 
aan Bacchus”. Hetgeen ook geschiedde. Zowel Jean-Luc als Pascal 
hadden een heel gezellige avond en vielen gebroederlijk in slaap. 
Niet wetend wat er die avond zou gebeuren. 
 
Maar ja, u raadt het al. Dat is voor de volgende keer!!  
 

Ed 

 

À PROPOS PAARDEN 

 
Mijn absolut favoriete column is niet uit mijn pen. Die is uit het 
boekje “Over de brug” (BMC Groep). En die gaat zo: 
 
Er was een onderzoek over het hoe de mens naar de wereld kijkt. 
Hiervoor worden twee kinderen uitgepikt met een 
tegenovergestelde houding. (Kinderen zijn goed geschikt voor 
dergelijke ‘kijkoperaties’ in de inwendige mens, ze zijn niet 
vooringenomen en eerlijker dan een volwassene omdat ze nog 
geen jarenlange vormende geschiedenis in de koude kleren 
hebben zitten.) 
 
Het pessimistische kind mocht de tijd in een kleurige kamer met 
speelgoed verdrijven. Het optimistische kind kwam in een kamer 
vol paardenmest. 
 
Het eerste kind speelde een poosje maar kwam al snel naar de 
deur en vroeg lusteloos of het eruit mocht, want het speelgoed 
was niet leuk en sommige dingen waren al kapot. Ook de optimist 
kwam naar de deur, maar hij wilde niet eruit, hij vroeg om een 
schep. De onderzoeker was verbaasd ‘waar heb je een schep voor 
nodig?’ Het kind antwoordde verwachtingsvol : ‘Met al die mest 
hier moet er wel ergens een pony zijn!’ 
 

Olivia Badenhop 
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RIJBEWIJSKEURING 

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige 

automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten 

worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht op het 

afspraakspreekuur dd. 3 april en 5 juni in Dorpshuis De 

Schutse, Julianastraat 22 in 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. 

PUZZEL 

 

 

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

 
 
 
 
 
 

 


