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Maart 2015 

 VAN DE REDACTIE  

 

LENTE!! Eindelijk, wat kunnen we toch weer genieten van de 
langer wordende dagen, en nu na de sneeuwklokjes weer de 
narcissen en krokussen die overal weer de kop op steken, wij zijn 
er helemaal klaar voor! Voor u ligt weer een volle 
Noordernieuwswelle met hele leuke stukjes! We vinden het erg 
leuk dat we maandelijks leuke stukjes van jullie lezers 
aangeleverd krijgen, vooral blijven doen! Want dit dorpskrantje is 
eigenlijk toch ook wel heel erg bijzonder en iets om als dorp 
enorm trots op te zijn!! 

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 vloer van ons dorpshuis optimaal ingewijd is 

 Het Strao-feest hier de oorzaak van was 

 Dit weer ouderwets gezellig was overdag en s-avonds 

 Er extra fusten bier aan te pas moesten komen 

 De vloer hier zondagmorgen een stille getuige van was 

 Deze met vereende krachten weer snel spic en span was 

 Het nieuwe terras bij ons dorpshuis volgens insiders een 

top-terras belooft te worden 

 Het zondagmorgen na de Strao daar heerlijk vertoeven 

was tussen het schoonmaken door 

 De Strao nog steeds voor spellingsproblemen kan zorgen 

 De mestkar, die achter de stoet aanrijdt, een mooie sticker 

had met Stroa erop  

 Martien een veilige uitwijkplaats is voor wetsovertreders 

 Daar voldoende plaats is om je verdekt op te stellen 

 Een zekere J. vast wel weet waar het over gaat 

 Er dit jaar 6 mooie lammetjes te bewonderen zijn bij 

Martien 

 Er dit jaar geen veulens gepland zijn op ons dorp 

 Het voorjaar toch mooi zijn intrede door laat gaan 

 De ijsvogel zich dit jaar wel heel veel laat zien 

 De redactie benieuwd is of iemand weet waar deze nestelt 

t.z.t. 

 U in ons volgende nummer weer een interview aan kunt 

treffen  

mailto:dorpskrantnnw@gmail.com
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 Deze geïnterviewde een zeer oude bekende van onze 

krant is 

 Het dauwtrappen dit jaar weer doorgaat op Hemelvaart 14 

mei 

 U daar nog huis-aan-huis over wordt geïnformeerd 

 Wij Trudy en haar dochter Desteny van harte welkom 

heten op het dorp 

 De Kloosterwelle nog steeds graag elke woensdagavond 

bezoekers verwelkomt in onze kerk 

 U zich daarvoor via www.kloosterwelle.nl kunt opgeven 

 Het eten daar altijd voortreffelijk smaakt 

 Hans en Elbrich daar enthousiast zorg voor dragen 

 U in dit nummer geen Kiek-noe maar een Wie-ist aantreft 

 

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

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

BEDANKJE 

 
Wij zijn 50 jaar getrouwd. Hartelijk dank voor de mooie bloemen 
en kaarten die wij mochten ontvangen van de dorpsgemeenschap 
en enkele bewoners. 
 

Chris en Henny Hegge 
 
 
 

http://www.kloosterwelle.nl/
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70 JAAR GELEDEN 

 

 
 
Mei 1945, Nederland is bevrijd van een lange bezetting. Na de 
euforie begint de opbouw, ook op Schouwen Duiveland. Maar hoe  
ging dat nu vlak na de bevrijding?  
Door toeval kwam ik enkele jaren geleden in het bezit van een 
aantal exemplaren van het enige krantje dat vlak na de oorlog 
nog verscheen op ons eiland namelijk ‘De vrije Stemmen van 
Schouwen Duiveland’ tevens mededeelingenblad Militair 
Gezag.  
Met verbazing en ook een glimlach leest men de advertenties van 
mensen die zowat alles zijn kwijt geraakt , ik lees b.v. “wie ruilt 
een prima Brinkman naaimachine voor een Radio“ of  “een Jonge 
geit 4 ½ maand voor jongensrijwiel” of deze “Mijn kinderwagen 
voor jonge kippen”. Dit komt uit het krantje van Dinsdag 28 
Augustus 1945, mensen proberen het vooroorlogse leven weer op 
te pakken, maar er is van alles nog te kort, er zijn nog 
voedselbonnen. 
Als inwoner van Noordwelle was ik nieuwsgierig naar advertenties 
van mensen uit Noordwelle, maar ik kende geen Noordwelse 
namen van toen. Hoewel Kees Hart begin vorig jaar al erg ziek 
was vond hij het toch een uitdaging om de stapel krantjes door te 
nemen en de meest interessante zaken met betrekking tot 
Noordwelle op te sporen. Aan de redactie van de NNW de mooie 
taak om een bloemlezing te maken. Succes! 
Kees en Sjaan Hart enorm bedankt en ik hoop dat bij dit inkijkje 
in het leven van 70 jaren geleden we weer eens beseffen waar we 
vandaan kwamen en hoe goed we het nu hebben. 
 
Diegenen die interesse hebben alle exemplaren eens in te zien 
kunnen contact opnemen met de redactie. Het Gemeentearchief 
heeft ze allemaal in handen gehad en de ontbrekende exemplaren 
in hun archief opgenomen. 

Henk Vrijdag 
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OFFICIELE OPENING DORPSHUIS 

FEESTJE FEESTJE FEESTJE FEESTJE FEESTJE FEESTJE 
 
Ja hoor weer een feestje in Ons Dorpshuis. Op zaterdag 11 
april 2015 wordt Ons Dorpshuis officieel geopend door de 
Burgemeester van Schouwen-Duiveland in aanwezigheid van 
alle personen/instanties die het mogelijk hebben gemaakt 
dat Ons Dorpshuis gerenoveerd is. De aanvang is 15.00 uur.  
U bent allen van harte uitgenodigd om dit mee te maken. 
Hoe de opening in zijn werk gaat is nog een verassing. Via 
een flyer zal een ieder hiervoor nog worden uitgenodigd. 
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Ook zal bij deze gelegenheid een intentieverklaring worden 
getekend door de gemeente Schouwen-
Duiveland, Zeeuwland, Stichting 
Dorpshuizen en de Dorpsgemeenschap 
Noordwelle, waarin de intentie wordt 
uitgesproken te onderzoeken voor de 
respectievelijke achterban, hoe wij als 
Dorpsgemeenschap het beheer van Ons 
Dorpshuis zelfstandig kunnen realiseren. 
 

KOMT ALLEN! De bekende koffie/thee en versnaperingen 

staan op U te wachten. 
  

Het bestuur van de Dorpsgemeenschap 
 

WIE-IST 

 

 

Een geboren en getogen Noordwellenaar van 96-jarige oud. 

Die nog van inhaken houdt bij goud van oud! 
Sjaan Hart 
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NOORDWELLE DOOR DE EEUWEN HEEN 173 

Huizen aan de Oude Stoofweg / aflevering 6 

De eerste van de drie woningen aan de noordzijde van het eerste 

deel van de Oude Stoofweg – die ook nog een aantal jaren 

Noordstraat heeft geheten - is thans nummer twee. Sinds 1801 

werd het huis bewoond door de chirurgijn Jacob van de Repe, die 

in 1799 in Zierikzee was toegelaten tot het doktersambt en een jaar 

later als verloskundige, dit na examinering door de vroedmeester 

Jacobus van der Baan, die zijn opleiding in Parijs genoten had. 

Van de Repe was geboren in 1779 in Dreischor en omstreeks 1807 

gehuwd met Elizabeth Verton, die in 1786 in Ellemeet werd 

geboren. Er werden zeven kinderen geboren, waarvan zoon 

Cornelis Adriaan hulponderwijzer werd in Borssele en zoon Jan 

Jacob zijn opvolger als geneesheer in Noordwelle. 

Elizabeth Verton overleed 

in 1833 en Jacob van de 

Repe in 1863. De aangifte 

geschiedde door zijn zoon 

Cornelis Adriaan, 

onderwijzer en 

gemeentesecretaris.  

 

Tot 1862 woonden er zeker vijftien verschillende dienstmeiden in 

bij de familie Van de Repe. Jacob van de Repe werd opgevolgd in 

het ambt en als bewoner door zijn zoon Jan Jacob, die ongehuwd 

bleef, de woning in 1870 verwierf en op 7 mei 1892 overleed. Hij 

had zijn ‘admissie’ als plattelandsheelmeester op 9 juli 1845 in 

Middelburg verkregen.  Zijn koetsier Cornelis de Regt woonde 

korte tijd bij hem in, voordat deze naar een belendende woning 

verhuisde. Van de Repe leefde samen met een oudere zuster en een 

broer. Te Renesse werd hij aangesteld als gemeentelijk 

doodschouwer en vaccinateur, uit welke functie hij in juni 1891 

ontslag kreeg. In 1864 ontving hij bij Koninklijk Besluit de 

zilveren erepenning voor de kosteloze koepokinenting voor 

minvermogenden. Na Jan Jacob van de Repe kwam de 

huisartsenpraktijk in handen van dokter Thomas Lange in Renesse 

en zou nooit meer terugkeren naar Noordwelle. De woning kwam 
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in 1898 in handen van de metselaar en gemeenteontvanger 

Anthony Verjaal.  

 

In 1894 had Job van der Maas, een veldarbeider uit Duivendijke, 

gehuwd met Maria Clement uit Noordwelle, zich er gevestigd. In 

dit gezin werden acht kinderen geboren. Van der Maas senior 

overleed in 1914 en zijn zoon Cornelis (Kees) van der Maas, 

winkelier, getrouwd met Jacoba Adriana de Ruiter uit Renesse 

vestigde zich er met zijn negotie. In 1915 kon hij het huis door 

tussenkomst van notaris Jespers in Renesse kopen uit het 

faillissement van Anthony Verjaal. Bij het pand bevond zich toen 

ook een moestuin. In 1917 werd het pand vernieuwd. Er werden 

drie kinderen geboren, waarvan zoon Hendrik Adriaan van der 

Maas de winkel overnam en in 1944 het pand verwierf.  

 

Cornelis van der Maas overleed in 1983 op 95-jarige leeftijd en 

werd in Rotterdam gecremeerd. Er waren ook kostgangers, zoals 

de verpleegster Maatje Hendrik van der Wekken, die er in 1923 

kwam wonen vanuit Rotterdam. In 1930 was de 

gemeentesecretaris Gillis Adriaan Haringman, die van Colijnsplaat 

kwam, korte tijd inwonend geweest en langere tijd ook de 

wijkverpleegster Pieternella Cornelia Hulshoff, die in 1931 van 

Nijmegen kwam. Hendrik van der Maas vroeg in 1946 een 

vergunning aan voor het veranderen van zijn winkelpui. Deze 

werd verleend en het werk werd voor 150 gl. uitgevoerd door 

aannemer Pleune uit Noordwelle. In 1951 vroeg hij nogmaals een 

vergunning aan voor het veranderen van de afscheiding tussen 

winkel en de zitkamer om zijn bestaande winkelruimte te kunnen 

vergroten. Ook deze werd verleend, waarbij de bouwsom 250 

gulden bedroeg. Tijdens de Watersnoodramp werd het pand wel 

enigszins beschadigd. Van der Maas ging na de ramp naar een 

evacuatieadres in Renesse. De inwonende weduwe G. Bolle-Van 

Oeveren ging naar de Jan van Ghestellaan in Rotterdam.  

In 1954 deed Van der Maas afstand van het pand door verkoop aan 

Hendrik Johannes Hage, smid en bankwerker te Ellemeet.  
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Vanaf 1963 kwam het pand in handen van Pieter Cornelis Hage, 

landbouwknecht bij de familie Dalebout, en zijn echtgenote Anna 

den Boer. De weduwe van Hage bewoonde het tot 1972, toen zij 

naar een rusthuis ging. Het bleef twee jaar leegstaan.  

 

Na verbouwing werd vanaf 1974 het pand na hun huwelijk op 20 

december 1974 in Zierikzee, bewoond door Arjen de Jonge en 

Marianne Dalebout. Zij waren toen afkomstig uit Burgh en 

Ouwerkerk. In 1980 werd een dochter met de naam Llewellyn 

Adrienne geboren en in 1982 hun zoon Krispijn. De Jonge was 

bouwkundige en voltooide een opleiding aan de Academie van 

Beeldende Kunsten in Rotterdam. Vanaf 1992 tot zijn dood in april 

1998 was hij fulltime beeldend kunstenaar en onderscheidde zich 

met schilderijen die zich kenmerken door een bijzondere magisch-

realistische sfeer. Hij was onder andere medeorganisator van de 

jaarlijkse Kunstschouw, exposeerde zelf vele keren en was 

gedurende meerdere jaren voorzitter van de Dorpsgemeenschap 

van Noordwelle. Marianne de Jonge werd fysiotherapeute, was 

vele jaren nauw betrokken bij de Noordernieuwswelle en is nog 

steeds woonachtig aan Oude Stoofweg  

         F. Westra 

 
 

TERUGBLIK STRAO 2015 

 
Strao 2015 was een zeer geslaagde dag waar we tevreden op 
terug kunnen kijken. Het was mooi weer, Enthousiaste ruiters, 
mooie paarden, gezellige vrijwilligers, en veel toeschouwers! 
Dit zijn wel zo’n beetje de ingrediënten van een goede Straô.  
Alle vrijwilligers die op welke manier dan ook meegeholpen 
hebben aan deze dag willen wij daarom heel hartelijk bedanken 
voor jullie inzet. Zonder jullie is het niet mogelijk om dit te 
realiseren!!         
         
De vrachtwagens en trailers waar de paarden mee vervoerd 
worden moeten uiteraard ook ergens geparkeerd worden,  Dit 
gebeurd bij Bé Huttinga, Peter Hoogenboom, Rens Vermeer en 



10 

 

Martien Moermond. Bedankt dat jullie je terrein beschikbaar willen 
stellen voor het parkeren van deze voertuigen. 
Impentus bedankt voor het ontvangst van het muziekkorps de 
Witte van Haamstede. Jan v/d Velde willen we bedanken voor het 
beschikbaar stellen van zijn borstel machine.  
 
Er zijn dit jaar ook weer prijzen uit gedeeld voor het Ringsteken 
en het mooist versierde paard: 
 
Ringsteken 
1 Evelien Vogelaar 
2 Maarten Vermeer 
3 Thomas Hart 
 
Mooist versierde Paard 
1 Angelique van Rijn 
2 Robert Hart 
3 Joyce Blom 
 
Er zijn heel veel mooie foto’s gemaakt, u kunt die vinden op de 
website noordwelle.com en op Facebook.  
 
Tot slot alle sponsoren BEDANKT: 
Huize Zélandia   Jan v/d Velde Loonbedrijf 
Jan Piet  Staal    Rabo Bank  Oosterschelde 
Cafe restaurant Zeerust Renesse Fix a Bike  Renesse 
Sluis Dier en Tuin  Haamstede Louis Verburg  Nieuwerkerk 
Groene Vakwinkel  Fixet  De schouwse winkel  Renesse 
Accon Accountants Zierikzee  DA  KIK  Haamstede 
DELI XL Haamstede   Formido  Haamstede 
Life en Garden      Delta Warenhuis    
Krijger Molenaars    CZAV  Landbouw organisatie 
Evertse sport  Zierikzee  AVIA  Tankstation Renesse  
Hoefsmid  F de Vrieze  World of Drinks 
Wout Lokker Coiffures   
Verhage veevoeder Kerkwerve 
Fruitkwekerij de Zoete Kers Noordwelle 
Strandpaviljoen de Haven van Renesse 
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Namens het straô bestuur bedankt en tot volgend jaar !   
 


