
1 

 

Januari 2018 
 

 VAN DE REDACTIE  

Beste Noordwellenaren,   

Alweer een nieuw jaar voor de boeg, zo ook voor onze dorpskrant. Een  

we ons gesteund door velen, waaronder  verschillenden  die ons 
regelmatig van kopie voorzien. Heel veel dank hiervoor: zeker nu we 

onze vaste rubriek van Frans Westra moeten missen zijn we extra 
afhankelijk van anderen! Dus schroom niet en laten we met zijn allen 

ons krantje laten voortbestaan !!!Als redactie nemen we afscheid van 

Wim, die de laatste tijd de vormgeving van Jose had overgenomen. Deze 
Wim is echter een duizendpoot, kan helaas ook niet alles en is nu dan 

ook reuze blij met de terugkomst van Trudy Groenleer als redactielid. 
Trudy heeft nl. in het verleden ook de vormgeving gedaan en wil dat 

graag weer op zich nemen. Wim bij deze reuze bedankt voor je energie 

en tijd en Trudy heel hartelijk welkom bij je oude club! In dit nummer, 
naast vele interessante stukjes, ook alvast het programma van de 

jaarlijkse hoogtij-feestdag de Strao van 24 februari. We kijken er nu 
weer al naar uit en we hopen met zijn allen op een mooie en gezellige 

dag !   

                                                                                                                                 

De redactie.  

                                                                                                    

NOORDERNIEUWSWELLE 
Dorpskrant van Noordwelle 

dorpskrantnnw@gmail.com 
www.noordwelle.com 

39e jaargang 
Verschijnt 10x per jaar 

 
Redactie      Dorien Wandel, José Vrijdag, Marianne de Jonge  

Kitty Heye en Trudy Groenleer 
Vormgeving:  Trudy Groenleer en Leo Schults 

mailto:dorpskrantnnw@gmail.com
http://www.noordwelle.com/
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 U altijd zelf uw stukjes op kunt sturen 

 Wij heel graag kopie ontvangen (uiterlijk de 15e van de 

maand) 

 dorpskrantnnw@gmail.com ons mailadres is 

 U daar kopie naar toe kunt sturen 

 U natuurlijk ook nog steeds handgeschreven kopie kunt 

inleveren 

 De god van de liefde in Noordwelle woont 

 Dit in het spelletje – in 30 seconden- naar buiten werd 

gebracht 

 Wij helaas de naam van deze god niet kunnen publiceren 

 Het woord falderappus ook in het woordenboek staat 

 Dit een ander woord is voor schorrie-morrie ofwel 

geboefte 

 Je dit allemaal kunt leren tijdens het spel dictionary 

 Er enthousiaste spelfanaten op Noordwelle wonen 

 De kerstboom deze keer een week later opgezet moest 

worden 

 Het toen die zondag in elk geval prima weer was 

 Er een wel zeer speciale zegening van de boom heeft 

plaatsgevonden 

 Het daardoor een wel zeer gezellige aktiviteit werd 

 De reserve-kraanmachinist  de boom zeer vakkundig op 

heeft gezet ondersteund door vele ervaren Heeren 

 Deze Heeren tijdens hun busreisje niet altijd meer zo goed 

beseffen wat ze doen 

 Ene H.S. hierbij alsnog zijn excuses aanbiedt voor het 

plaatsen van een wel zeer discutabel  filmpje op de dorps-

app 

 Wist u dat

mailto:dorpskrantnnw@gmail.com
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 De nieuwjaarsreceptie in ons dorpshuis weer ouderwets 

gezellig was  

 Er spontaan frites is gebakken 

 Er nu vast volgend jaar nog meer dorpenaren op af komen 

 De kerstboomverbranding op 13 januari prima verlopen is 

 De erbij georganiseerde barbecue vakkundig bemand werd 

door een ervaren kok 

 Het daar in en rond de tent ook weer erg gezellig was  

 Wij uitkijken naar de eerste lammetjes in de schuur van 

Martien 

 De akonietjes en sneeuwklokjes in elk geval al volop 

bloeien 

 Het nieuwe bord van Welkom  in Noordwelle in elk geval 

voor de strao geplaatst zal worden 

 Wij daar erg blij mee zijn 

 Wij hierbij Patricia Goovers  op de Oude Stoofweg van 

harte welkom heten 

 Wij hierbij ook Cees Fes op de Jan Delstlaan hartelijk 

verwelkomen 

 Wij hopen dat beiden zich zeer snel thuis zullen voelen op 

ons dorp 

 Enkele nobele Heeren een vrouw van de duisternis hebben 

gered 

 Een boom tijdelijk is verplaatst 

 En haar huisje weer in het zonnetje hebben gezet 

 VOOR UW AGENDA:  

 
 Eerste vrijdag van de maand:           Snekavond 
 Tweede woensdag van de maand: Crea dames 
 Derde vrijdag van de maand (20:30):     DDaames 
 Laatste dinsdag van de maand Tafelen 

 Laatste vrijdag van de maand:          Heeren  
 Iedere woensdag vesper (18:00-18:30) en/of maaltijd 

(18:30) in de kerk zie: www.kloosterwelle.nl 
 24 februari Strao 

http://www.kloosterwelle.nl/
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In Memoriam Ipe Hendrik Veling 

 
Wat een triest bericht en ondanks dat wij bange voorgevoelens 
hadden, een heel heftige info. Ipe al overleden en dat terwijl 
begin december’17 pas duidelijk was geworden dat Ipe wel heel 
erg ziek was door een zeer agressieve ziekte. 
Eind november met enkele vanuit de kerk, Zijn Kerk, nog fijn 
koffie en rood wijntje gedronken. Gezellig zoals altijd en zijn 
humor en verhalen ,adrem zoals altijd, was goed. 
Zijn liefde, wijsheid, kracht, eerlijkheid en humor, dat zullen wij 
zeker gaan missen. 
Zijn grote betrokkenheid omtrent dorp Noordwelle en zijn kerkje 
heeft ons veel gebracht. Initiatieven om zaken te verbeteren. 
Zo zijn wij heel erg blij qua investeringen keuken, toiletgroep 
kerk, stoelen, verlichting, verwarming  en entree. 
Tja, wat niet eigenlijk. 
Ipe altijd heel gul en vindingrijk qua oplossingen. 
Heeft ook in zijn laatste korter wordende berichtjes in december 
ons laten weten goed te zorgen voor dorp en kerk Noordwelle. 
Dat schept verplichtingen en daar willen wij ook zeker met elkaar 
voor blijven gaan. 
Maandag 15 januari, beetje regen en wind. Trieste dag en voor 
velen een heel zware gang naar kerk en begraafplaats. 
Partner Klaske, kinderen en kleinkinderen en heel veel vrienden 
en bekende nemen afscheid. 
 
Onder leiding van dorpspredikant Piter Goodijk een mooie en 
waardige afscheidsdienst met veel inbreng van Ipe zelf. Liederen 
die er toe doen en ons bemoedigen om door te gaan. 
Vanuit de eigen kerk Noordwelle ,natuurlijk. 
Dood is Ipe Veling nu en in de toekomst zeker niet. Wel moeten 
wij hem op deze wereld loslaten. 
Want dood is pas iemand als wij de overledene doen vergeten en 
zijn herinneringen niet levend houden. 
In ons hart weten wij dat het goed zo is maar in onze ogen zitten 
dikke tranen. 
Ipe, dank voor alles en rust vooral zacht. 

Lex Veenstra 
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Waar een klein dorp groot in kan zijn 

 
Het is mij bekend dat de vrijwilligers in Noordwelle tot grote 
dingen in staat zijn. De Straô, Power Horse Competitie, dorps- 
BBQ, mosselavonden, enz. enz.       
Maar maandag 15 januari steeg deze vrijwilligersgroep m.i. boven 
zichzelf uit, grote klasse ! 
Deze dag werd onze vriend en dorpsgenoot Ipe Veling begraven. 
Er zouden ca 170 mensen komen, wat zowel voor de kerk als voor 
‘Ons Dorpshuis’ een behoorlijke uitdaging was om deze te 
ontvangen. Voor ‘Ons Dorpshuis’ zijn er tenten, statafels e.d. 
gehuurd en voor de kerk nog extra klapstoelen om alle gasten 
een zitplaats te kunnen bieden. Ook in het koor van de kerk 
konden mensen de uitvaartdienst bijwonen via een video/audio 
verbinding. 
Op zich overzichtelijk en redelijk op korte termijn te 
verwezenlijken. Echter bleek al gauw dat het aantal personen 
boven het opgegeven aantal zou komen. In de kerk waren alle 
stoelen bezet en zaten mensen op de trappen en enkele moesten 
zelfs staan. Gelukkig kon ik via WhatsApp  ‘Ons Dorpshuis‘  
bereiken dat zij op ca 100 mensen meer moesten rekenen. 
Raar om over een uitvaart te zeggen maar het was fantastisch. 
Zoveel dorpelingen hielpen mee om alles goed te laten verlopen. 
Alles was prima verzorgd, echt zoals Ipe het gewild zou hebben. 
In zijn laatste dagen zei hij nog met de humor die hem eigen 
was: “ ik maak het niet meer mee, het is jullie feestje” . Ik weet 
zeker dat ik namens hem alle vrijwilligers van ‘Ons Dorpshuis’  
hartelijk moet bedanken. 
 

Arie Deurloo. 
 

Beste dorpsbewoners 

 
Het is jullie hoogstwaarschijnlijk al opgevallen dat Corrie niet 
meer in haar stoel bij het raam zit. Het ging de laatste tijd niet zo 
goed met haar, hierdoor is ze opgenomen in verpleeghuis de 
Cornelia en staat ze nu op de wachtlijst voor een definitief plekje 
in de Wieken. 
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Wij zijn als familie dankbaar dat ze zo lang in haar huisje heeft 
kunnen wonen.  
Dit kon mede omdat jullie als dorpsbewoners zich om haar 
bekommerd hebben. De buren die altijd een oogje in het zeil 
hielden, boodschappen werden gehaald, er werd geklust in de 
tuin, medicijnen gehaald bij de huisarts, maar er werd ook 
gezwaaid, gelachen en een praatje gemaakt met haar.  
Dit alles hebben wij als familie altijd ontzettend gewaardeerd en 
hiervoor willen we jullie graag bedanken! 
Hartelijke groeten van de familie van Corrie Wesdorp, Oude 
Stoofweg.  
 

Bedankt 

   
Hierbij willen we iedereen heel erg bedanken voor alle felicitaties, 
kaartjes en berichtjes die we de afgelopen tijd hebben gekregen 
voor de geboorte van ons dochter Megan. 
Ook de dorpsgemeenschap heel erg bedankt voor het mooie 
cadeautje. 
Verder willen we de vrijwilligers van het dorpshuis bedanken voor 
hun inzet tijdens onze baby borrel. We hebben veel complimenten 
gehad dat de middag super verzorgd was.  
 

Raymond, Vera, Jason en Megan Pals 

 

Afscheid Frans 

  
Alweer enige tijd geleden werd er bij ons een lekkere fles wijn 
bezorgd die uit Noordwelle kwam en waar ik heel blij mee was. 
Helemaal goed bedacht. Verder mocht ik nog een heel vriendelijk 
bericht van jullie ontvangen, geschreven door Marianne de Jonge. 
Ook grote dank daarvoor. Hiermee scheiden nu definitief onze 
wegen en het is dan ook niet meer nodig mij de krantjes op te 
sturen. Ik zorg er zelf voor dat alle Noordernieuwswelle’s met mijn 
stukjes in het archief te Zierikzee terecht komen, waarmee ze ook 
op een formele manier bewaard worden voor de eeuwigheid Het 
was mij een groot genoegen en ik wens jullie allemaal een heel 
goed 2018 toe  
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Hartelijke groet, Frans Westra   

Beste Noordwellenaren 

 
Natuurlijk begin ik alsnog met jullie een heel goed 2018 toe te 
wensen. 
 
Sinds oktober van 2016 ben ik samen met Conny inwoner van 
Noordwelle en sindsdien probeer ik actief op basis van 
vrijwilligheid mee te doen aan het onderhouden van de sociale 
activiteiten in Noordwelle. 
Centraal in die activiteiten van de dorpsgemeenschap staat het 
Dorpshuis Noordwelle. 
Sinds kort is Herda Heikamp de contactpersoon en binnen korte 
tijd zal zij er zelfs tegenover wonen, zo betrokken is zij bij haar 

nieuwe taak 😊 

Het telefoonnummer van het Dorpshuis is 0111-461629, het 
mobiele telefoonnummer is 06-28587194 en het mailadres 
dorpshuisnoordwelle@hotmail.com.  
Het Dorpshuis beheren kost veel energie en vrijwilligers brengen 
die energie.  
Laat  iedereen zich nog eens afvragen wat ze als vrijwilliger 
zouden kunnen bijdragen. Doe een belletje of e-mail naar Herda. 
Vraag, en bied aan. 
Zelf heb ik mij beziggehouden met twee zaken. Met het 
fotograferen van festiviteiten in het Dorpshuis en rond 
Noordwelle, en de lief-en-leed pot. 
 
Het bestuur heeft mij grappende wijs VIF Noordwelle genoemd, 
‘Very Important Fotograaf’ , een hele eer voor een amateur als ik 
ben! 
Ik probeer met mijn foto’s een beetje de sfeer weer te geven van 
wat er gebeurt. Doel daarvan is natuurlijk jullie deze foto’s te 
laten zien, en daar bedoel ik echt iedereen mee in Noordwelle. 
Op de Noordwellepagina van Facebook worden ze geplaatst. 
Graag wil ik weten hoe jullie dat bevalt. Laat het mij weten; 
juus@kreiken.nl  of doe een Messenger/sms/appje naar 06-
42240725, of een briefje in de brievenbus van de Ingridstraat 7. 

mailto:dorpshuisnoordwelle@hotmail.com
mailto:juus@kreiken.nl
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Is het goed zo of zou het anders moeten? Ik krijg weleens het 
gevoel dat veel dorpsbewoners ze niet zien. Wat ik niet begrijp en 
mij verwart is dat er twee Noordwellepagina’s zijn op Facebook.  
Ik vraag het bestuur bij deze dat eens uit te leggen; is er een 
goede reden voor? Is een niet meer dan genoeg en duidelijker? 
 
Ook het werk dat bij het beheer van de lief-en-leed pot behoort 
doe ik met genoegen. 
Het afgelopen jaar heb ik 12 keer iemand bezocht en een keer 
hebben we met meerderen afscheid genomen van onze Gerrit. 
Te vaak hoor ik pas later dat er in een gezin, of bij iemand alleen, 
iets is gebeurd. Voor informatie ben ik afhankelijk van jullie allen. 
Laat iedereen die vindt dat iemand door lief of leed extra attentie 
verdient van de dorpsgemeenschap, met bijvoorbeeld een bos 
bloemen, een bijzonder wijntje of een boek, het mij doen weten. 
Ook hier: juus@kreiken.nl of een Messenger/sms/appje naar 06-
42240725 of een briefje. 
Ik hoop dat dit schrijven tot veel reactie mag leiden, ik hoop dat 
ons Dorpshuis dit jaar nog centraler komt te staan dan dat het al 
staat, ik hoop op veel foto’s maar met name op veel lief en heel 
weinig leed. Het ga jullie goed! 

 

Hartelijke groeten,Juus Kreiken 
 
Tja, fijn dat wij een familie ergens in Noordwelle op bezoek 
mochten hebben: 
Natuurlijk fijn voor hen opgeruimd..............wel erg triest. 
 

 
 

 
 

mailto:juus@kreiken.nl
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Lex Veenstra 
 
 

 

Strao programma 24 februari  

 

10.30 uur Verzamelen paarden aan de Dorpsring 

  Keuring van de versierde paarden 
 
11.30 uur Vertrek ruiters en paarden naar  Strandpark de 

Zeeuwse Kust  
 
12.00 uur Strandpark de Zeeuwse Kust 
 
12.45 uur Aankomst ruiters en paarden Kijkduin 
 
13.00 uur      Ruiters en paarden bij strandpaviljoen De           
                     Haven van Renesse      
  Ruiters en toeschouwers krijgen gratis 
                     chocomelk 
 
13.30 uur      Vertrek ruiters en paarden bij strandpaviljoen 
                     De Haven van Renesse 
 
14.45 uur Aankomst van ruiters en paarden in Noordwelle 

onder begeleiding van muziek 
 
15.30 uur Ringsteken te paard  
 
16.00 uur Aanvang muziek in het dorpshuis 
   
18.15 uur Prijsuitreiking 
 
19.00 uur Live muziek  dorpshuis “Jeelz” . 
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What is in the name 

 
In de laatste NoorderNieuwsWelle, die ik gelukkig nog steeds 
ontvang in het verre Haamstede, ontdekte ik dat de begrippen 
Dorpsgemeenschap en Dorpsraad naar mijn mening door elkaar 
worden gehaald . Omdat hierdoor wellicht misverstanden kunnen 
ontstaan, geef ik hier mijn interpretatie van het verleden en 
heden ten aanzien van deze begrippen. E.e.a. is gebaseerd op 
mijn herinnering op eerder gemaakte afspraken met de leden van 
de Dorpsgemeenschap en alle betrokken organisaties.  
 
Noordwelle heeft een Dorpsgemeenschap. Dit is een vereniging 
met leden en een gekozen bestuur. Deze vereniging heeft een 
doelstelling, statuten/huishoudelijk reglement, welke door de 
stemgerechtigde leden is goedgekeurd. Jaarlijks vinden er twee 
vergaderingen plaats waar rekening en verantwoording wordt 
afgelegd aan de leden. Al de ontvangen subsidies worden 
uitgekeerd aan de Dorpsgemeenschap, die hier via een jaarlijks 
overzicht rekening en verantwoording afgelegd aan de gever(s). 
Ook heeft de Dorpsgemeenschap een beleid geformuleerd op 
korte en lange termijn hoe met de vereniging het dorp en zijn 
inwoners wordt omgegaan.  
Belangrijkste element hierin is de gezelligheid en leefbaarheid. 
Politiek en persoonlijke belangenbehartiging wordt vooral 
uitgesloten. Voorbeeld is te noemen als een inwoner/lid een 
probleem heeft met enig probleem in het onderhoud van het 
groen, wat geen algemeen probleem is, wordt deze inwoner/lid 
verwezen naar de gemeentelijke servicelijn en wordt er door de 
Dorpsgemeenschap geen actie ondernomen. Nieuw is dat er een 
stichting is opgericht die het beheer/exploitatie van het dorpshuis 
in haar portefeuille heeft. De bestuursleden van deze stichting zijn 
automatisch de bestuursleden van de Dorpsgemeenschap.    
Deze stichting is niet verplicht om rekening en verantwoording af 
te leggen aan de leden van de Dorpsgemeenschap.  
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Echter bij de oprichting is afgesproken dat in de jaarlijkse 
ledenvergadering van de Dorpsgemeenschap zoveel mogelijk aan 
de leden wordt medegedeeld hoe het beheer en de exploitatie 
verloopt.  
Op deze manier is alles zo transparant mogelijk zodat ieder lid zelf 
e.e.a. kan beoordelen. Immers bij de overdracht van het 
dorpshuis was de filosofie dat het dorpshuis voor de leden van de 
Dorpsgemeenschap en de inwoners/gasten van Noordwelle zou 
zijn. (Het dorpshuis is van ons allemaal!) 
 
Over een Dorpsraad het volgende.  
Noordwelle heeft geen (officiële) Dorpsraad. Waarom niet? Een 
Dorpsraad heeft geen leden doch bestaat enkel uit een bestuur 
dat gekozen wordt door de inwoners van de desbetreffende kern. 
Lid zijn van een Dorpsraad zijn alle inwoners van de kern/dorp en 
kost geen lidmaatschap. Een Dorpsraad heeft een nadrukkelijke 
bestuurlijke functie richting gemeente.  Enige politiek is in een 
Dorpsraad ook niet vreemd.  In het verleden is nadrukkelijk 
afgesproken dat Noordwelle zijn Dorpsgemeenschap wil behouden 
en vrij wil zijn van enige politieke bemoeienissen/invloed. Het in 
eigen beheer nemen van het dorpshuis is hiervan het sprekende 
voorbeeld! Omdat Noordwelle echter als enige kern op Schouwen-
Duiveland een Dorpsgemeenschap heeft en andere kernen een 
Dorpsraad is afgesproken met de gemeente dat de 
Dorpsgemeenschap van Noordwelle gelijk wordt behandeld als de 
Dorpsraden in de andere kernen. 
 

Koos van Doorn  
 

Allerlei natuurweetjes 

 
Allerlei natuurweetjes. 
Wanneer ik dit neertik is het 7 december en de lichtjes en bomen 
in allerlei soorten en vormen nemen toe, in en om de huizen. Ja 
inderdaad, ook bij ons in de Ingridstraat. Heb je me op het trapje 
zien staan toen je voorbijkwam? [goed afgelopen]                                   
Dat was om de lichtjes in de kerstboom te bevestigen en alle 
ballen en ijspegels op te hangen. Wij hebben [voor ons bijzonder] 
twee bijzondere hangertjes in de boom, van uitgesneden olijfhout.  
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Ze zijn uit Kreta afkomstig en ons zeer dierbaar door de mooie 
herinneringen aan die streek. Ze vertellen een stukje van het 
Kerstverhaal. 
Wanneer jullie dit lezen, zijn alle feestdagen alweer voorbij en 
leven we in het jaar 2018.  Wij willen iedereen alle goeds 
toewensen voor dit nieuwe jaar. 
Als het echt zo is, dat veel vruchten en noten aan de bomen een 
fikse winter voorspellen, dan zou dat deze winter toch wel moeten 
zijn. De takken van alle vruchtdragende bomen wogen er zwaar 
van. En onze Lijsterbes en Vlierbessen zijn volkomen leeggegeten. 
Zo ook het sierappelboompje, de Malus. Dat is ons nog nooit 
gebeurd. Helemaal kaal. Bij het Dorpshuis staat een Hulstsoort, 
ook die bessen zijn totaal verdwenen in de vogelmaagjes.                  
Zo gauw het kouder werd hebben we allerlei smulhapjes 
opgehangen voor de vogels. Van het begin af was het enorm 
druk. We tellen soms wel negen Koolmeesjes. Pimpeltjes zijn er 
ook legio. Vinken zie je bijna nooit om ons huis, nu zijn het er 
acht. Vier paartjes. Merels zijn er ook zat en we zien warempel 
steeds één spreeuw. Hij is gek op de vetballetjes. Alle soorten 
mussen laten zich zien. De jonge hebben een ander verenkleed 
dan de ouders.  
En er zijn Heggenmusjes en Roodborstjes. Het is zo fijn om 
ernaar te kijken. Mijn bezigheden komen wel eens in het gedrang. 
Maar ach, morgen komt er hopelijk weer een dag.  
In januari is er weer de Vogeltelling van de Vogelbescherming 
Nederland. Wanneer je interesse hebt en er aan mee wilt doen, 
kijk dan op www.tuinvogeltelling.nl                              
De juiste data zijn 27 en 28 januari. Je kunt precies lezen, wat en 
hoe je moet doen. 
Verschillende keren kreeg ik de vraag, hoe ik zoveel namen weet 
van de bloemen, planten, enz. toen ik “vroeger” op de lagere 
school zat kregen onze – samengestelde – klassen les van 
Meester Zevering. De Hoofdonderwijzer. Hij was erg bezig met 
alles wat groeide en bloeide. Vaak gingen we dan ook met de klas 
de natuur in. 
Bij goed weer gebeurde dat zowat elke week.                                                                                                      
Was dat toen al een soort van biologieles, maar dan in de 
praktijk?                                             

http://www.tuinvogeltelling.nl/


13 

 

Hij kende elk bloempje en “onkruid” bij naam. Wees ons erop en 
vertelde erover. Het boeide me mateloos en mijn belangstelling 
nam alleen maar toe en doet dat nog. 
De natuur is allemaal zo mooi en zit zo prachtig in elkaar.                                                                       
Nu is de tuin hoofdzakelijk kaal. 
Alleen verschillende struiken met bessen eraan die de vogels niet 
lusten geven een beetje kleur. Ook hebben we verschillende 
soorten Helleborus te staan en de Viburnum gaat bloeien.  
Tussen de planten laat Rinus gelukkig altijd afgevallen bladeren 
liggen. Zolang het niet vriest kruipen daar nog wat insecten in 
rond en scharrelen de merels er in rond.                                                                                                           
Veel plezier wensen we jullie allemaal met alles wat zich roert 
deze winter.  
 

Janny 
 
 

Repair Cafe Poortambacht Zierikzee 

Het Repair Cafe is een evenement dat draait om repareren. Op de 
locatie waar dit wordt gehouden is gereedschap en materiaal 
aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren. Op kleding, 
meubels, elektrische apparaten, fietsen, serviesgoed, 
gebruiksvoorwerpen, speelgoed, etc. etc. Deskundige vrijwilligers 
zijn aanwezig met reparatiekennis en -vaardigheden op allerlei 
terreinen. Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee en 
gaan zelf met hulp van deskundigen aan de slag. 

Wie niets heeft om te repareren, neemt een drankje aan de bar, 
of gaat helpen bij een ander. Of doet inspiratie op aan de 
leestafel, waar boeken over repareren en klussen ter inzage 
liggen. 

 Waarom een Repair Cafe? 

In Nederland wordt ontzettend veel weggegooid! Ook dingen 
waar bijna niets mis mee is en die na een eenvoudige reparatie 
weer prima bruikbaar zouden zijn. Helaas zit bij repareren bij veel 
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mensen niet meer in het systeem. Mensen weten niet meer hoe 
dat moet. Reparatiekennis verdwijnt snel.  

Mensen die deze praktische kennis nog wel bezitten, worden door 
de maatschappij niet altijd even hoog gewaardeerd en staan vaak 
zelfs ongewild aan de kant. Hun ervaring wordt niet of nauwelijks 
benut. Het Repair Cafe brengt daar verandering in.  

Mensen die anders misschien aan de kant staan, doen weer mee 
en waardevolle praktische kennis wordt overgedragen. En spullen 
kunnen langer worden gebruikt en hoeven niet te worden 
weggegooid ! Er wordt hier dus ook gewerkt aan een duurzame 
samenleving!  

Wat zijn de doelstellingen van Stichting Repair Cafe ? 

a. Het repareren op een moderne manier terug brengen in 
de lokale samenleving 

b. Reparatiekennis behouden en verspreiden 

c. Sociale cohesie bevorderen  door buurtgenoten met 
verschillende achtergronden  en drijfveren  met elkaar in 
contact  te brengen. 

Het Repair Cafe Zierikzee Poortambacht is iedere tweede zaterdag 
van de maand geopend van 10 tot 14 uur. De locatie is 
Kinderboerderij De Punt  

Contactgegevens: Marjan van Leeuwen 

                Tel. 06-51372363 
repaircafe@hartvanpoortambacht.nl  

 

mailto:repaircafe@hartvanpoortambacht.nl
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