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April 2015 

 VAN DE REDACTIE  
 

Beste Noordwellenaren, 
 
Hier dan weer ons Aprilnummer! Een maand met al heerlijk 
lenteweer, zo ook op ons dorp. Sociale contacten op straat en in 
tuinen  worden weer extra aangehaald en dan blijkt weer des te 
meer dat het hier op Noordwelle  prima wonen is. Ondertussen is 
Ons Dorpshuis ook officieel geopend en nu maar hopen dat we er 
met zijn allen veel gebruik van blijven maken. De zonnepanelen 
op het dak leveren o.a. energie als oplaadpunt voor elektrische 
fietsen en voor een elektrische auto die op proef 1 dagdeel per 
week hier gestald wordt. Oudere inwoners kunnen hier gebruik 
van gaan maken en een vrijwilliger zal de auto besturen. Er komt 
nog uitgebreide voorlichting over van de dorpsgemeenschap in dit 
of ons volgend nummer. Gelukkig is de Pen ook weer terecht en 
zijn we benieuwd wie hem nu ter hand heeft genomen. In elk 
geval weer veel leesplezier! 

De redactie 
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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 

 De Ingridstraat worstelt met parkeerproblemen 

 Er al iemand van de gemeente langs is geweest voor 

advies 

 De bewoners zelf ook creatief zullen moeten zijn 

 Onze voorzitter Ed tijdens de laatste ledenvergadering wel 

een zeer speciale hamer hanteerde 

 Het geluid van een pollepelslag op tafel ook goed werkt  

 De echte hamer nog uit de kelder gevist moet worden 

 Er zich een bijzondere balkonscene heeft afgespeeld op 

Goede Vrijdag 

 Ene Romeo daarbij een extra afdruk achterliet op de 

terrastegels 

 Hij daarbij gelukkig vakkundige EHBO kreeg van een zeer  

ervaren Julia 

 De crea-dames in grote getale actief waren 

 Er veel schildertalent is gescout die avond 

 Wij hierbij Jeroen Dalebout van harte welkom heten als 

nieuwe inwoner aan de Dorpsring 

 Een 96-jarige Noordwellenaar heel trots was op zijn foto in 

ons Maart-nummer 

 De paarden weer massaal de weilanden rond ons dorp 

bevolken 

 Dit altijd weer een prachtig plaatje oplevert 

mailto:dorpskrantnnw@gmail.com
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 Sommige Heeren hun telefoon niet opnemen als ze zien 

dat hun vrouw belt 

 Een andere Heer daar toevallig getuige van was 

 Hij toen zelf belde en meteen contact kreeg 

 De Heeren toch blijkbaar wel een heel speciale band 

hebben onderling  

 De Ddaames hier bijna jaloers op worden 

 VOOR UW AGENDA:  

 

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

(13-05 de laatste voor de zomerstop)        
 Derde vrijdag van de maand (20:30):             DDaames 
 Laatste vrijdag van de maand:           Heeren 

 Ieder woensdagavond (v.a. 18:00) Kloosterwelle* 
 

 27-04 om 10:00u bij Ons Dorpshuis Koningsdag  
 14-05  Dauwtrappen 
 13-06 t/m 21-06 Kunstschouw 

 
 

*  18:00 Vesper om 18:30 gezamenlijk eten, 5 euro p.p. opgeven 
uiterlijk maandagavond via www.kloosterwelle.nl of 0111-463376 
 
 

CREA-DAMES (1D EN 1A) 

 

Druk bezocht was de afgelopen creavond. Onder leiding van 
Wilma van Arkel uit Renesse hebben we wat tips en trucs 
gekregen over schilderen met aquarel- en acrylverf. Hier 
kwamen mooie creaties uit voort. Bloemen, landschappen, 
bergen,  duistere figuren etc.  
Kortom een geslaagde en gezellige avond  
              Dorien Wandel 
 
 

http://www.kloosterwelle.nl/
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UITNODIGING KONINGSDAG 

 
De dorpsgemeenschap Noordwelle nodigt alle inwoners hartelijk 
uit om op Koningsdag op het plein voor Ons Dorpshuis het 
volkslied te zingen en het hijsen van de vlag door de oudste en 
jongste aanwezige bij te wonen, op maandag  27 april om 10.00u. 
Daarna koffie met oranjegebak en een afsluitend oranjebittertje in 
het dorpshuis! 
Leuk als u allemaal komt! 
 

 
Foto: Koningsdag 2014 

 
 

NOORDWELLE DOOR DE EEUWEN HEEN 174 

Een bibliotheek in Noordwelle 

In de archieven van de Nederlands Hervormde Gemeente te 

Noordwelle trof ik een catalogus aan van de zogenaamde 

Volksbibliotheek van Noordwelle. De oudste openbare bibliotheek  

van Nederland is die van Dordrecht, die in 1899 werd gesticht. In 

1908 werd een vereniging van bibliotheken en openbare leeszalen 
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op gericht, waarmee de formalisering van het begrip openbare 

bibliotheek werd bereikt. Eerder waren er echter her- en der al 

bibliotheken, onder andere gesticht door de Maatschappij tot Nut 

van ’t Algemeen en door diverse kerkgenootschappen. De 

oorsprong van de volksbibliotheek ligt, net als die van het 

zondagsonderricht, in het idee van de volksontwikkeling, 

gepropageerd door de aanhangers van de Verlichting, een 

filosofische stroming in Frankrijk in de 18e eeuw. Het idee hield in 

dat de burgerij de taak op zich zou nemen allerhande 

wantoestanden bij het gewone volk, zoals armoede en 

criminaliteit, uit de wereld te helpen. Vanuit deze achtergrond 

worden de kenmerken van de volksbibliotheek duidelijk: het was 

een instelling gebaseerd op filantropie, een gunst –geen recht- voor 

de lagere klasse, met een beperkte boekenverzameling (voor  

 

ontspanning en een goede moraal). Van een leescultuur was er in 

de 19de eeuw, althans bij de armen, geen sprake. Boekenbezit 

kwam zelden voor. Kranten en tijdschriften werden vooral in de 

herbergen gelezen. Ook was het gebruikelijk dat iemand die kon 

lezen de krant of een verhaal voorlas aan familie en buren. 

 

Zierikzee kende al in 1859 een Nutsbibliotheek en bij voorbeeld in 

Koudekerke op Walcheren werd in 1899 een Volksbibliotheek 

opgericht met als doel het uitlenen van boeken aan de inwoners 

van Koudekerke en ze was gevestigd in de bewaarschool. In 

Noordwelle zal de stichting hebben plaats gevonden omstreeks 

1920, maar hier was het duidelijk een initiatief van de kerk. Het 

kerkbestuur, bestaande uit vijf kerkvoogden kende naast een 

voorzitter en een secretaris-ontvanger ook een bibliothecaris, in 

ieder geval in 1923 toen de catalogus van de bibliotheek gedrukt 

werd. Voorzitter was toen de landbouwer Barend Gerrit 

Moermond, in 1873 te Zierikzee geboren, die sinds 1913 woonde 

op de Lockershof. Moermond deed veel sociaal werk in 

Noordwelle (het oprichten van de bibliotheek paste daar ook in). 

Hij richtte de plaatselijke afdeling van het Groene Kruis op en 

zorgde ervoor dat er een wijkverpleegster kwam. Hij was 

voorzitter van het Burgerlijk Armbestuur en legde in 1921 de 

eerste steen voor de nieuwe armenhuizen aan de Smidsweg die 
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door de Watersnoodramp van 1953 onherstelbaar verwoest 

werden. Hij overleed in 1929.  

Een tweede kerkvoogd was Bartel Marinus Hoogenboom, geboren 

in Renesse in 1878 en vanaf 1912 landbouwer op de hofstede  

Welland, ook bekend als Dorpszigt. Hij verhuisde in 1945 van 

Noordwelle weer terug naar Renesse. Bart Hoogenboom, thans 

nog woonachtig aan de Wellandweg, is naar deze grootvader 

genoemd.  

Een derde kerkvoogd die mede verantwoordelijk was voor de  

Volksbibliotheek van Noordwelle was Jan Pieter Hollestelle en je 

zou haast zeggen, hoe kon het ook anders. Jan Pieter Hollestelle 

was onderwijzer aan de school van Noordwelle. Geboren in 

Middelburg in 1862, volgde hij zijn gelijknamige vader op als 

onderwijzer in Noordwelle en hij bekleedde deze functie tot 1921. 

In Noordwelle bekleedde hij meerdere nevenfuncties, maar hij 

bleef daar niet wonen, want in 1930 was hij weer woonachtig in  

Middelburg. De secretaris-ontvanger van de kerkvoogdij was de 

kleermaker, kapper en tramagent Leendert Zonruiter waar ik in 

aflevering 172 net over geschreven heb. Maar de belangrijkste 

kerkvoogd met betrekking tot de Volksbibliotheek was Jacob 

Witte, sinds 1921 hoofd van de school in Noordwelle. Hij was van 

’s Heer Arendskerke naar Noordwelle gekomen en was in 1896 in 

Kruiningen geboren. In 1926 vertrok hij naar Klaaswaal in de  

Hoekse Waard.  

Gezien de betrokkenheid van de onderwijzers mag er van 

uitgegaan worden dat de Volksbibliotheek zich bevond in de 

school, die overigens in de tijd dat de catalogus verscheen, 

gehuisvest was in het koor van de kerk. De bibliotheek telde ruim 

200 boeken die alfabetisch waren gerangschikt op de achternaam 

van de auteurs. Alle boeken waren in het Nederlands en er waren 

boeken bij van ook nu nog gekende Nederlandse auteurs als 

Bosboom Toussaint, Werumeus Buning,  Jacob van Lennep, Justus 

van Maurik en Louis Couperus.  

Maar ook buitenlandse schrijvers waren goed vertegenwoordigd 

met namen als Louise Alcott, Charles Dickens (“Nicolaas 

Nickleby”), Henrik Ibsen, Bulwer Lytton (“De laatste dagen van  

Pompeji”), Hector Malot (“Alleen op de wereld”), Mark Twain 

(“Huckleberry Finn”) en Leo Tolstoy. \ 
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Het totale boekenbestand laat zich aanzien als een mix van 

beroemde literatuur, moralistische literatuur en gewoon spannende 

leesboeken met titels als “De krankzinnige violist”, “Drie jongens 

in Noord-Canada”, “Het verloren tooverland”, “Kazan de 

wolfshond” en “De speelman van den Wildenborgh”. Populair 

waren schrijvers als Louise Alcott, P.F. Brunings, Werumeus 

Buning, Camie Hall, Clara Cron, Nataly von Eschtruth, Annie 

Foore, Melati van Java, Jacob van Lennep, Eugenie Marlitt, Justus 

van Maurik, George Samarow (“Keizerin Elisabeth I t/m IV.”), 

Elisabeth Werner en  Ernst Zahn. Uiteraard ontbrak ook “Ben 

Hur” van Lew Wallace niet.  

Vermoedelijk konden de boeken geleend worden voor twee cent 

per boek per week, zoals elders gebruikelijk was. Wat er 

uiteindelijk met de Volksbibliotheek van Noordwelle is gebeurd is 

mij onbekend.  

F. Westra 

 

NIEUWS UIT DE DORPSRAAD 

 
Toelichting bij onderstaand schema, Dit schema is het resultaat 
van brainstormen over ‘Thuis in de kern’  op de voorjaars- 
vergadering van de dorpsgemeenschap op 23 maart 2015. ‘Thuis 
in de kern’ is opgezet door de SMWO (Stichting Maatschappelijk  
Werk & Welzijn Oosterschelderegio).  
Wat gaat er goed, wat zijn de zorgen en wat moet er gebeuren? 
In de kolom ‘wat moet er gebeuren’ vindt u onderaan 2 plannetjes 
die de dorpsraad graag op wil pakken, maar daar is wel uw 
reactie voor nodig.   
We overwegen een dagdeel per week een auto met vrijwillige 
chauffeur beschikbaar te stellen met wie u dan, als u dat niet 
meer alleen kunt, boodschappen kunt gaan doen. Of die 
boodschappen voor u te laten doen. Ook zouden wij het fijn 
vinden te weten of u wellicht een geregeld bezoekje van iemand 
die zich daarvoor beschikbaar stelt, op prijs zou stellen.  
Wij ontvingen via SMWO 1000 euro voor 2014 en 2015.  Met dit 
bedrag kunnen we zaken realiseren voor bijv. mensen die moeilijk 
de deur uit kunnen om welke reden dan ook.  
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U kunt uw reactie sturen naar het mailadres:  
info@noordwelle.com of eventueel bellen naar 06-36163927. 

 
 

Wat gaat goed? Wat zijn de 
zorgen? 

Wat moet er 
gebeuren? 

Creaclub Ontbreken van 
jeugd: vergrijzing 

Dorp aantrekkelijk 
maken voor jonge 

mensen  

De Heeren Gemis schoolbusje Betaalbare woningen 

( moeten er 

beschikbaar zijn) 

De Daames Behoud van 

vrijwilligers door 

vergrijzing 

Mensen actief 

benaderen 

Snackavond Toekomst  

schoolgebouw 

Nog actiever mensen 

benaderen voor 
deelname bij 

activiteiten 

Lief en leed Financiën voor 
leefbaarheid 

Ideeën moeten 
serieus worden 

genomen mbt 

schoolgebouw 

Dorpskrant Onderhoud van 

wegen en groen 

Dorpsbewoners willen 

mee praten tijdens 
extra vergadering  

toekomst school 

Dorps app Niet iedereen heeft 
smartphone voor 

app 

Dorpsraad heeft 
groenoverleg. Helaas 

is er geen geld. 

Misschien zelf doen? 

Website Veiligheid : 

ontbreken wijkagent, 
weinig politie 

Nadenken over idee 

voor invulling 1000 
euro 

Voor- en 

najaarsvergadering 
voor alle leden 

Ziekenhuis Nadenken deelname 

Tafelen in de Buurt 

Dauwtrappen ontbijt Ontbreken 

sportactiviteit 

Misschien 

gezamenlijke maaltijd 
van kerk naar 

dorpshuis verplaatsen 
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Kerstboom opbouw 

&feest 

 Pioniersplan (Kerk  

krijgt een 

kloosterfunctie) 

Straô  Organiseren 

boodschappen dienst 

Maaltijdavonden 

dorpshuis  
(stamppot, mossels 

etc.) 

 Organiseren 

bezoekjes aan huis 
indien gewenst 

Voetbal kijken (WK en 
EK-wedstrijden) 

  

Power horse   

Grote sociale controle   

Servicebus   

Groenteboer/ kaasboer   

Diepvriesman/ 

bloemenboer 

  

Goede busverbinding   

Spar bezorgservice   

De rust    

Communicatie door 

middel van flyers 

  

Samenzijn in kerk en 

gezamenlijke maaltijd 

  

 
 

OFFICIELE OPENING ONS DORPSHUIS 

 
Zaterdag 11 april werd onder het genot van een hapje en drankje 
Ons Dorpshuis officieel geopend. Helaas kon burgemeester 
Rabelink hierbij niet aanwezig zijn i.v.m. de geboorte van zijn 
kleinzoon. Hieronder kunt u de speech van voorzitter van de 
dorpsgemeenschap Ed Heye nog een doorlezen. 
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Beste aanwezigen, 
 
Van harte welkom  op deze voor Noordwelle vrolijke en mooie 
dag. 
De dag dat Ons dorpshuis voor de tweede keer in zijn bestaan 
wordt geopend. De eerste keer was op 28 maart 1981 toen het 
dorpshuis nieuw werd opgeleverd. 
34 jaar later  doen we het nog eens over, nu na de grote 
renovatie . 
De formele handelingen voor deze opening bestaan uit twee 
onderdelen: als eerste het ondertekenen van de intentie 
verklaring tussen de Gemeente, de Stichting dorps- en 
gemeenschapshuizen , de Dorpsgemeenschap Noordwelle en 
Zeeuwland. In deze verklaring wordt besproken te onderzoeken  
de verdere ontwikkeling en het behoud van Ons Dorpshuis en de 
mogelijkheden van overdracht van beheer en eigendom van het 
dorpshuis aan de dorpsgemeenschap Noordwelle. 
De tweede handeling van deze opening zal bestaan uit het luiden 
van de dorpshuisbel door onze loco-burgemeester mevrouw 
Jacqueline van Burg.  
Deze bel, die vanaf de begin jaren al deel uitmaakt van ons 
dorpshuis, was van origine de bel van de stoomtram van de RTM 
die van Brouwershaven naar Burgh reed. Hij werd geluid als de 
tram op stoom was. En wij liggen nu ook op stoom met Ons 
dorpshuis, die door de inzet van vele mensen een ware gedaante 
verwisseling heeft ondergaan, zeer veel verbeteringen  niet enkel 
optisch maar ook duurzaam. 
De daken zijn geïsoleerd, de ramen voorzien van dubbelglas, HR 
ketels voor de verwarming, een nieuwe vloer, een professionele  
keuken en bar, nieuwe toilet groepen  zonnepanelen op het dak, 
een gerenoveerde tuin en een aangelegd terras. Omdat de 
energiekosten een belangrijk deel vormen voor de kosten van het 
dorpshuis, is er door de genomen maatregelen  een betere 
uitgangssituatie ontstaan voor het behoud van het dorpshuis. 
Ook zijn er twee laadpunten geplaatst voor de sportieve wielrijder 
die de hulp van een elektromotortje op hun fiets kunnen 
waarderen en nu hun fiets kunnen laden bij het dorpshuis, tevens 
is er een laadpaal geplaatst voor een elektrische auto. 
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In samenwerking met de Eilandelijke energie coöperatie, de 
Stichting dorpshuizen en  Zeeuwland  gaan we onderzoeken in 
hoeverre we elektrisch vervoer voor de inwoners van  Noordwelle 
mogelijk kunnen maken. 
Een idee is om als experiment een dagdeel in de week bij dit 
laadpunt een elektrische auto neer te zetten, voor het vervoer van 
ouderen of hulpbehoevenden die gereden worden door 
vrijwilligers of denk aan een boodschappendienst voor deze 
mensen. Graag vragen wij hierbij aan de inwoners van Noordwelle 
hierover mee te denken. 
Ons Dorpshuis: we noemen het in Noordwelle ook wel eens de 
woonkamer van Noordwelle, bewoond door een grote familie en 
die woonkamer is nu geheel gerenoveerd en voldoet weer aan de 
eisen van deze tijd. Graag maak ik dan ook van deze gelegenheid 
gebruik om al die mensen te bedanken die deze verbouwing 
mogelijk hebben gemaakt of daadwerkelijk hebben mee gewerkt. 
En dan wil graag beginnen met de grote groep vrijwilligers die 
onder de bezielende leiding van Koos Verdoorn en zijn 
bouwcommissie zeer veel werkzaamheden hebben verricht.  Deze 
vrijwilligers worden hier in  Noordwelle trots BINers genoemd en 
trots zijn we op deze BINers. Voor de niet ingezetenen BIN staat 
voor betrokken inwoner van Noordwelle.  
Heel wat uren hebben deze BINers besteed aan het dorpshuis van 
sloopwerk tot uitzoek werk  schilderwerk schoonmaakwerk tuin en 
bestratingswerk maar ook de catering net zoals vandaag. Al deze 
mensen zijn van cruciaal belang en de sleutel van het slagen van 
dit project. Hierbij wil ik al deze vrijwilligers, u weet het nu wel, 
onze BINers oprecht bedanken voor het geleverde werk en voor 
hun inzet. Nogmaals zonder hun tomeloze inzet  lukt het echt 
niet. 
Graag wil ik ook de Antoine de Ceuster, directeur van Zeeuwland,  
en de heer Jeffrey van Doornmalen van  Zeeuwland  bedanken 
voor de fijne samenwerking die er vanaf de start is, waarbij zij erg 
transparant zijn betreffende hun ideeën en denkwijze. Maar ook 
voor alle toezeggingen die zij hebben gedaan en uitgevoerd om 
dit project te doen slagen. Hieruit blijkt de betrokkenheid van 
Zeeuwland bij de woonkernen. 
Ook bedank ik de Stichting dorps-en gemeenschapshuizen voor 
hun medewerking en meedenken met de concept  
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intentieverklaring  het financieren van de zonnepanelen op het 
dak, en de aanvraag en honorering van de subsidie van de 
keuken aan het Oranjefonds.  
Ook rest mij nog het personeel van de hoofdaannemer de firma 
Fraanje te bedanken. Deze mensen hebben zeer fijn 
samengewerkt met onze vrijwilligers en voelden zich ook 
verbonden met dit project, wat resulteert in het mooie product 
wat zij mede hebben afgeleverd. 
Maar ook dank aan al die sponsors voor hun ondersteuning en 
medewerking  en leveren van diensten en middelen aan deze 
renovatie. 
Als laatste wil ik Martin Loeve bedanken, Martin als voormalig 
voorzitter van onze dorpsgemeenschap en een van de 
initiatiefnemers van dit project. Hij is ons blijven voorzien van 
adviezen  en staat ons nog steeds bij.  Ook heeft hij gezorgd dat 
dit project  door Platform 31 is aangemerkt als zogenoemd 
Krimpexperiment, en hierbij in Nederland op de kaart staat. 
Martin bedankt en ik hoop dat wij van jou expertise  gebruik 
kunnen blijven maken. 
Beste aanwezigen.  Ik beëindig nu graag mijn toespraak met de 
woorden  “Ons dorpshuis  het is voorelkaar” 

 
 

DENK HIER MAAR EENS OVER NA 

 

Bij de kassa van een supermarkt stelt de jonge caissière mij voor, 
dat ik voortaan mijn eigen boodschappentas meebrengt, in plaats 
van een plastic tas te kopen. "Want plastic tassen zijn niet goed 
voor het milieu", zo zegt ze. Ik verontschuldig me en leg haar uit: 
"Wij hadden dat groene gedoe niet toen ik jong was!"  
De caissière antwoordt: "Ja, en dat is nou juist ONS PROBLEEM 
vandaag-de-dag: JULLIE generatie maakte zich niet druk om het 
milieu te sparen voor de toekomstige generaties!" 

Ze heeft gelijk, onze generatie had dat groene gedoe niet 
in onze dagen. Toen hadden we melk in flessen, frisdrank in 
flessen en bier in flessen, die we leeg en omgespoeld terug 
brachten naar de winkel. De winkel stuurde deze dan terug naar 
de fabriek en in de fabriek werden deze flessen gesteriliseerd en 
opnieuw gevuld. Wij deden echt aan recycling. Maar we deden 
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niet aan dat groene gedoe in die tijd! Wij liepen trappen, omdat 
we niet over roltrappen en liften beschikten in elk gebouw. Wij 
liepen naar de supermarkt en verplaatsten onszelf niet iedere keer 
in een 200 PK machine, als we 2 blokken verder moesten zijn. 

Maar ze heeft gelijk: wij hadden dat groene gedoe niet in 
onze tijd! Baby luiers gingen in de kookwas, omdat wegwerpluiers 
niet bestonden. We droogden onze kleren aan de lijn en niet in 
een energieverslindende machine die continu 220 volt verbruikt. 
Wind- en zonnen energie droogden onze kleren echt - vroeger, in 
onze dagen.Kinderen droegen de afdankertjes van oudere broers 
en zussen en kregen geen gloednieuwe kleren. 

Maar de jonge dame heeft gelijk! Wij hadden dat groene 
gedoe niet in onze tijd. 
In die tijd hadden we - misschien - één tv of radio in huis en niet 
een op elke kamer. De tv had een klein schermpje, ter grootte 
van een zakdoek en niet een scherm ter grootte van een kamer 
wand. 
In de keuken werden gerechten gemengd en geroerd met de 
hand, omdat we geen elektrische apparaten hadden die alles voor 
ons deden. Wanneer we een breekbaar object moesten versturen 
per post, dan verpakten we dat in een oude krant ter 
bescherming en niet in piepschuim of plastic bubbeltjes folie. In 
die tijd gebruikten we geen motor maai apparaat op benzine als 
we het gazon maaiden. We gebruikten een maaier die geduwd 
moest worden en functioneerde op menselijke kracht. Wij 
sportten door te werken, zodat we niet naar een fitnessclub 
hoefden te gaan om op  
ronddraaiende loopbanden te gaan rennen, die werken op 
elektriciteit. 

Maar ze heeft gelijk. Wij hadden dat groene gedoe toen 
niet. Wij dronken uit de kraan wanneer we dorst hadden, in plaats 
van uit een plastic fles, die na 30 slokken wordt weggegooid. Wij 
vulden zelf onze pennen met inkt, in plaats van elke keer een 
nieuwe pen te kopen. Wij vervingen de mesjes van een 
scheermes, in plaats van het hele ding weg te gooien alleen 
omdat het mesje bot is. 
Maar, wij hadden dat groene gedoe niet in onze tijd. 
Mensen namen de trein of een bus en kinderen liepen of fietsten 
naar school in plaats van hun moeder als 24-uurs taxi 
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servicedienst te gebruiken. Wij hadden 1 stopcontact per kamer 
en niet een heel arsenaal aan stekkerdozen en verlengsnoeren om 
een dozijn apparaten van stroom te voorzien. En wij hadden geen 
geautomatiseerde gadgets nodig om een signaal op te vangen 
van een satelliet die 2.000 mijl verderop in de ruimte hing, zodat 
we contact konden leggen met anderen om uit te vinden waar de 
dichtstbijzijnde pizzatent zich bevindt. 
Maar is het niet in-en-in triest dat de huidige generatie klaagt 
over hoe verspillend wij 'oudere mensen' waren, gewoon omdat 
wij 'dat groene gedoe' niet hadden in onze tijd? 
 

TERUG IN D’N TIED 

PZC; Donderdag 21 augustus 1980 

 
 

“De Noordernieuwswelle bestaat een jaar. Een mooie gelegenheid 

vonden de redactieleden, om de lezers eens te polsen hoe ze nu 

eigenlijk denken over de dorpskrant. Nou dat zit wel goed. 

Vijfennegentig procent van de dorpelingen liet weten er prijs op te 

stellen om het krantje te blijven ontvangen.” 


