Maart 2018
VAN DE REDACTIE
Beste Noordwellenaren,
Wat ons nu bezig houdt zijn de aankomende verkiezingen van de nieuwe
gemeenteraad. Wat gaat de toekomst ons brengen. Ten tijde van dit
schrijven is men nog niet naar de stembus gegaan.
De lente is gelukkig weer begonnen en staat ook Pasen met weer een
Paasbrunch op tweede Paasdag op het programma. We hopen dat we nu
de sneeuw achter ons kunnen laten en van een lekker zonnetje kunnen
gaan genieten samen met de Paashaas.
De redactie wil graag onze adverteerders in het zonnetje zetten door
middel van een interview. Dankzij hun steun kan ons bijzondere
onafhankelijke krantje blijven voortbestaan.
Het is al weer enige tijd geleden, maar nu hebben we de draad weer
opgepakt. Veel leesplezier met de familie Van de Velde van “de Hoge Blok”
aan de Kuijerdamseweg in Noordwelle.
Hopelijk ondervinden de Noordwellenaren niet teveel overlast van de
bouwwerkzaamheden rondom de riolering. We hebben nog even te gaan..
De redactie

NOORDERNIEUWSWELLE
Dorpskrant van Noordwelle
dorpskrantnnw@gmail.com
www.noordwelle.com
39e jaargang
Verschijnt 10x per jaar

Redactie
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Wist u dat
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U altijd zelf uw stukjes op kunt sturen
Wij erg blij worden van kopie
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
Er wel altijd gecensureerd wordt
Er op de dag van het begin van de lente bij de Fam.
Vermeer een veulentje geboren is
Dit een grote verrassing was
Zij pas over 2 weken verwacht werd
Zij Pleun van de Beukelaar heet
Moeder en dochter het goed maken
Er ondertussen 5 mooie lammetjes te bewonderen zijn bij
Martien
De straộ dit jaar mooi gefilmd is door de EO.
Deze film vertoond is op 21 maart jl., het begin van de
lente.
Hierbij vooral de oudste en jongste deelnemers mooi in
beeld en aan het woord kwamen
Wij als dorp best trots kunnen zijn op dit bijzondere
traditionele feest.
De versiering van de paarden dit jaar van een zeer hoge
kwaliteit was.
De jury het nog nooit zo moeilijk heeft gehad om de
prijzen toe te kennen
De schoonmaakploeg op zondag de klus snel geklaard had
Het zowel op zaterdag als zondag zeer gezellig was in ons
dorpshuis
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Een klein plasje met ijs soms grote gevolgen kan hebben
Ook een ervaren schaatser soms door het ijs kan zakken
Dat dit jaar mooi op film gezet is
Er sinds 3 maart een kinderknutselclub op ons dorp is.
Dit een initiatief is van onze welbekende 9-jarige Arne
Wij dit een prachtige actie vinden en hopen dat er nog
vaak geknutseld gaat worden.
De halve Dorpsring een aantal dagen afgesloten was voor
alle verkeer
Het waarschijnlijk te maken had met lekkage van een
waterleiding
Dit volgens de redactie met een sisser is afgelopen.
De ondergaande zon op ons nieuwe welkomstbord
binnenkort nog extra contouren zal krijgen.
Wij als redactie overwegen om vanaf mei 1 x per 2
maanden te gaan verschijnen
U dan ons krantje 6 x i.p.v. 10 x per jaar zult ontvangen
U hierover in ons aprilnummer meer zult lezen

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
2 april Paasbrunch
26 april Koningsnacht
27 april Koningsdag
10 mei Dauwtrappen (onder voorbehoud)
7 juli Dorpsbarbecue (onder voorbehoud)
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Knutselclub
Een paar weken geleden kwam Arne Heikamp bij mij met de vraag
of ik een knutselmiddag voor de kinderen op het dorp kon
organiseren. Natuurlijk!! Gaan we doen. Samen hebben we de
uitnodigingen gemaakt op de computer en heeft Arne ze
rondgebracht bij de kinderen op het dorp. Zaterdag 3 maart was
het zover vanaf 14:00 waren de kinderen welkom in de soos, hier
hadden we een grote knutseltafel neergezet met allerlei leuke
knutselspullen.
Zo voor een eerste keer maar eens kijken hoe dat loopt. Nou de
dubbele tafel zat helemaal vol met allemaal enthousiaste kinderen
van uiteenlopende leeftijden.
De grote hielpen de kleintjes en er waren paaseitjes en siroop.
Samen met de kinderen hebben we ideeën bedacht voor een
volgende keer; een keertje voorlezen, een toneelstukje, wat lekkers
bakken, koken voor de ouders, playbackshow, disco, film, picknick,
een keertje logeren in een tent, een auto knutselen. Kortom aan de
kinderen zal het niet liggen.
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Ik hoop dat wij, de (groot)ouders van deze enthousiastelingen, dit
met zijn alle kunnen gaan dragen. Omstebeurt eens een middagje
draaien, misschien een keertje samen komen om te brainstormen
over hoe we dit mooi in een vat kunnen gieten? Ik zal een appgroep aanmaken. Als je mee wilt denken en doen kunnen mij een
appje doen en dan maak ik een groep aan (06-20386644). Het is
tenslotte ook een beetje aan ons om het wonen op zo’n klein dorpje
nog leuker te maken voor onze kinderen niet waar?
José Vrijdag

Interview familie Jan van de Velde van de Hoge Blok uit
Noordwelle
Het is alweer een tijdje geleden dat de adverteerders werden
benaderd voor een interview. Die draad gaan we weer oppakken.
Hieronder het verhaal van een bijzondere familie uit Noordwelle, de
familie Van de Velde, van het gelijknamige loonbedrijf, minicamping
“de Hoge Blok” en kapsalon Heleen.
Waar komt de naam “de Hoge Blok” vandaan?
-

Zoals in het boek “Noordwelle, Polderdorp achter de
duinen” staat geschreven. Komt de naam “ De Hooge Blok”
uit het midden van de 19de eeuw.
“ Er waren soms meerder boerenzoons in een familie die
landbouwer wilden worden. Zo was dat het geval met
hofstede “De Helle” die een flinke oppervlakte had van meer
dan vijftig hectare eigendom en wellicht nog wat losse
pachtpercelen. Stoffel Jan de Bruijne, geboren in 1828, en
zijn broer Nicolaas, geboren in 1840, beiden zoons van
Willem de Bruijne en Lena Kosten, gingen omstreeks 1860
de gronden van “De Helle” in tweeën delen.
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Voor Stoffel Jan, die in 1850 huwde met Jacoba
Hoogenboom, werd een nieuwe boerderij gebouwd met de
naam “De Hooge Blok”. Het woonhuis los en dwars voor een
flinke houten schuur was de nieuwe mode in de 19de eeuw.
Waar is Jan geboren en getogen.
Heeft Jan naast zijn drukke bestaan ook hobby’s?
Wilde Jan altijd al landbouwer worden?
-

-

-

-

-

Jan van de Velde (Jan Willem van de Velde) is 13 januari
1965 geboren in Kerkwerve. Daar had zijn vader (Cornelis
van de Velde) een melkvee en akkerbouwbedrijf.
Op de boerderij aan de tellersweg in Kerkwerve bestond het
gezin uit zes kinderen, Klazien, Cor, Ada, Jan, Han en Ellen.
Jan is de enige uit het gezin die toentertijd interesse had in
de landbouw. Jan heeft op de lagere landbouwschool de
opleiding gevolgd tot melkveehouder. Er werden in die tijd
+/- 20 koeien gemolken op het bedrijf. Nadat de
superheffing (melkquotum) kwam is familie van de Velde
gestopt met het melken van koeien en volledig over gegaan
op akkerbouw. Het bedrijf was in die tijd, 35 ha groot en
prei, aardappelen, wortelen, uien, suikerbieten en
knolselderij zijn de gewassen die er werden geteeld.
Nadat in 1994 vader Cees van de Velde van de boerderij is
gegaan. Kwam zoon Han van de Velde aan de Tellersweg
wonen. Die heeft van de boerderij een camping gemaakt en
is buiten de deur gaan werken bij aannemingsbedrijf
Fraanje B.V. in Leeuwedorp.
Jan bewerkte de gronden samen met de gronden van fam.
Oosse van af 1995
Jan werkte op zijn 13de al bij veehouderijbedrijf Zeger
Meerdink aan de provinciale weg in Kerkwerve. Later heeft
Jan MBO veehouderij in Gouda gedaan en heeft toen stage
gelopen bij veehouderijbedrijf de Ruiter in Zierikzee.
Jan van de Velde is 27 juni 1986 getrouwd met Heleen
Oosse.
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-

Toen is Jan bij Akkerbouwbedrijf van der Weide in
Ellemeet gaan werken. (heden het bedrijf waar Leendert
Hanse woont aan de Krijn Karelsweg)

Waar is Heleen geboren.
Is Heleen geboren en getogen op “de Hoge Blok”?
Is zij altijd kapster geweest?
Heeft Heleen naast haar drukke bestaan ook hobby’s?
-

-

-

-

-

Heleen is geboren aan de Kuijerdamseweg nummer 11, op
23 december 1965.
In 1972 zijn ze als gezin naar “De Hoge Blok” verhuisd.
Broer Job woonde toen nog in het ouderlijk huis, hij is daar
heel zijn leven blijven wonen.
Heleen is de dochter van Piet en Anna Oosse- Bij de Vaate.
Heleen heeft een zus, Ellie.
De boerderij was een gemend bedrijf, akkerbouw en
melkvee die werd gerund door Piet en broer Job Oosse (Job
is nooit getrouwd). Moeder Anna had in het grote huis ook
een aantal kamers die verhuurd werden aan toeristen en
een mini- camping.
Heleen is samen met haar zus Ellie naar de lagere school in
Scharendijke gegaan en is later naar de huishoudschool
gegaan in Zierikzee. Heleen heeft daarna de opleiding tot
kapster gevolgd in Rotterdam.
Heleen wist op jonge leeftijd al dat ze kapster wilde worden.
Na de opleiding is Heleen bij Wout Lokker Coiffures gaan
werken in Noordwelle. Hier heeft ze van 1982 tot 1995
fulltime gewerkt daarna nog als oproepkracht.
Jan en Heleen hebben elkaar leren kennen in het
uitgaansleven.
In 1986 zijn Jan en Heleen getrouwd. Samen hadden ze een
huis gekocht in Ellemeet aan de Kuijerdamseweg nummer
36. Daar zijn dochters Mirella en Emmelie geboren.
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-

-

In 1995 zijn Jan en Heleen verhuisd naar “ De Hoge Blok”.
Vader en moeder Oosse zijn toen verhuisd naar Serooskerke
(s). De broer van Piet, Job, is in de helft van het huis blijven
wonen tot de laatste dochter van het gezin in geboren,
Rosanna. Na de geboorte is het woonhuis opnieuw verdeeld
en is een senioren woning aan de linkerkant van het
woonhuis gecreëerd. Woonkamer, keuken, slaapkamer en
badkamer gelijkvloers. In 2003 is Job overleden.
In 2006 is het woonhuis weer tot 1 huis gemaakt.

-

Sinds 1995 is op de boerderij een kapsalon gemaakt
tegenover het woonhuis. De combinatie kapsalon, camping
en gezin kunnen zo goed worden gecombineerd.

-

Jan zijn hobby is: 1x per jaar meerijden met de Strao van
Ellemeet. Dit is ontstaan doordat wij in 1986 in Ellemeet zijn
komen wonen. In 1987 heeft Jan voor de eerste keer
meegereden. De eerste jaren midden in de stoet, en hoe
langer bij mee deed hoe meer hij vooraan is gaan rijden.
Dochter Mirella is op 9 jarige leeftijd begonnen met
meerijden aan de strao van Ellemeet, 1998. Tegenwoordig
rijden Jan en Mirella samen vooraan de stoet. Het is een
traditie waar Jan ieder jaar naar uitkijkt en naartoe leeft.
Daar geniet hij enorm van!

Er werden kinderen geboren. Wat doen zij momenteel.
Woont iedereen nog thuis?
-

Mirella,(29) Kapster bij Purity kapslon in Kamperland. Ze
woont samen met Arjan Wolters in Zierikzee. Mirella heeft
net als moeder Heleen, de opleiding tot kapster gevold in
Rotterdam. Daarna heeft ze voor meerdere bedrijven
gewerkt om ervaring op te doen, zo ook bij Wout Lokker
coiffures in Noordwelle.
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-

-

-

Emmelie,(26) vertegenwoordiger bij Bejo Zaden B.V. in
Warmenhuizen, dit bedrijf is gespecialiseerd in
groentezaken.
Werkgebied West- Brabant, daar verkoopt ze groentezaden
direct aan de telers (boeren). Woont deels samen in Brabant
maar is graag terug te vinden op het ouderlijk bedrijf “De
Hoge Blok” waar ze mee helpt met het akkerbouwbedrijf
van haar vader. Sinds een aantal jaar is Emmelie ook
vennoot in de vof.
Rosanna, (20) volgt de opleiding tot verzorgende IG en
MMZ (Medewerker Maatschappelijke Zorg) aan het
Hoornbeek college in Goes. Ze is bezig met het laatste
leerjaar, richting ouderenzorg. Rosanna werkt in het
weekend en avonden bij Allevo thuiszorg team Schouwen.
Rosanna verzorgd graag (dementerende) ouderen met de
zorg die ze nodig hebben.

Jullie ontvangen ook gasten op de mini-camping. Zijn er
nog leuke anekdotes.
-

Er zijn Duitse gasten die bij moeder Anna Oosse op een
kamer zijn begonnen met vakantie vieren in Zeeland.
Omstreeks 1978. Dezelfde gasten zijn daarna in een tent
gaan kamperen, later een toercaravan en tegenwoordig in
een stacaravan. De gezinnen hebben wij groter zien worden
en ook deze kinderen komen in de zomer regelmatig naar
onze camping.

Voor onze lezers: Wat is precies een loonbedrijf.
-

-

Ons bedrijf VOF de “Hoge Blok” is een verzameling van
alles wat op de boerderij zich afspeelt. Camping, Kapsalon,
Akkerbouwbedrijf en Loonbedrijf.
Het loonbedrijf is ontstaan doordat er in de landbouw
steeds meer werk moet gebeuren op een korte tijd,
klimaat verandering, kortere periodes van droogte tijdens
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-

de oogst en inzaaien. Om het toch voor elkaar te krijgen
heb je grotere machines en wektuigen nodig.
Om deze machines rendabel te maken is het werk doen voor
iemand anders, die de machines niet heeft of sneller klaar
wil zijn, de oplossing. Zo kan je investeren in grote moderne
machines. Wij doen loonwerk in het bemesten van percelen
met de kunstmeststrooier, aardappelen poten, plantuien
zetten, inzaaien van gras/tarwe/bieten/erwten, rooien van
uien, rooien van bieten en knolselderij. Het dorsen van
granen en graszaad en het persen van hooi/stro.

Hebben jullie nog dromen voor de toekomst?
-

Het is onze bedoeling een gezond bedrijf neer te zetten,
die goed over te dragen is naar onze kinderen zodat die
een mooie toekomst tegemoet gaan op “De Hoge Blok”.

Beste familie Van de Velde.
Heel hartelijk dank voor jullie positieve bijdrage aan dit interview.
Ik wil nog wel even wat kwijt. Afgelopen zaterdag zou ik het
interview onder het genot van een kop koffie afnemen op de locatie
aan de Kuijerdamseweg. Er lag echter sneeuw. Jan was al druk
bezig met strooien. Alle hens aan dek ook om de straô van
Serooskerke te laten doorgaan, waaraan Mirella zou meedoen.
Jan zou net als in Ellemeet eerst alle te berijden wegen
schoonmaken en daarna voorzien van zout. Helaas waren de
weergoden anders gezind. Omdat er een deadline was voor
aanlevering van copy heeft Emmelie het op haar genomen dit
interview in heel korte tijd te voorzien van heel veel informatie.
Nogmaals heel veel dank!!
De droom van een gezond bedrijf en deze dan over te kunnen
dragen aan jullie kinderen zal vast en zeker uitkomen!
Kitty
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Allerlei natuurweetjes
Vandaag is het 13 maart en we hebben een paar echt mooie
lentedagen gehad, wel een beetje regen, zo’n 30 cm maar. De
vijver liep ruimschoots over en zette het pergolaterras helemaal
onder water. Weinig probleem, we kunnen er toch nog niet zitten.
Alleen zwemmen de vissen dan buiten de vijver, dus moeten we
die toch even redden.
Hebben jullie ook zo genoten van de sneeuw. Het is net een
sprookjeswereld. Veilig in je bed hoor je al dat er sneeuw is gevallen
door de gedempte geluiden. Elk takje en steentje is een plaatje. En
dan de vorst! Mensen kinderen, de vijver was bijna helemaal
dichtgevroren. Op de duur was er nog een klein gaatje ijsvrij, omdat
daar het watervalletje in uitkomt. Dat watervalletje heeft twee
treden, gemaakt van natuursteen. Het was dus een prachtige
drinkplek voor de vogels. Op alle niveaus werd de dorst gelest.
De Puttertjes waren deze keer bij de vijver te bewonderen. Daar
was namelijk zaad gestrooid. Na het eten landden ze op de
bevroren vijver en glibberden naar de open plek om te drinken.
Soms gleden ze een beetje uit en dan was het ineens een enorm
gefladder. Het palet van kleuren wat dan tevoorschijn komt!! Daar
kun je niet genoeg naar kijken. Overheersend felgeel. Heel erg
mooi.
De Mussen, Merels, Spreeuwen, Heggemussen en Roodborstjes
waren ook allemaal paraat. Alles kwam zijn buikje rondeten.
Natuurlijk gezelschap gehouden door de Kauwen, allemaal snoepen
van het gestrooide eten, vetbollen en pindakaas. Zoveel vogels
rond de deur en in de tuin. Maar tijdens het weekend van de
vogeltelling was er bijna niks te zien. Of ze het aanvoelen!
Regelmatig zagen we de laatste tijd een hele groep Staartmezen
van de vetbollen snoepen. Gisteren waren het er maar drie. Ik vrees
dat de rest van hen de kou niet heeft overleeft. Het zijn zulke tere
vogeltjes. Ze overnachten op een rijtje op een boomtak.
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Heel dicht tegen elkaar aan. Van tijd tot tijd gaat de middelste aan
de buitenkant zitten omdat het hem wat te warm wordt.
De buitenste vogel is daar blij om, die wordt nu aan twee kanten
verwarmd. Zo is dat rijtje steeds in beweging.
Een prachtig voorbeeld van hoe de natuur reageert op de vorst
zagen we voor onze neus gebeuren. Voor de deuren van de
schuifpui staat een stokoud tafeltje waarop een mand vol met wel
zes potten Hyacinten. Ze bloeiden al volop toen het ging vriezen.
Plotseling lagen ze plat op de tafel. Dan denk je: komt dat wel goed,
zulke zware trossen bloemen. Maar de temperatuur steeg en zo ook
de Hyacinten. Keurig rechtop in het gelid. Niks slap of bruin.
Trouwens dat gedrag zagen we ook van de Blauwe Druifjes,
Sneeuwklokjes, Narcissen en zelfs de Helleborus deed eraan mee.
Zouden wij ook zo kunnen reageren wanneer er kou in ons leven
komt?
De Straộ is inmiddels achter de rug. Zo snerpend koud. Brrrrr. Alle
respect voor de mensen die daarmee verbonden waren, op welke
manier dan ook. Een prachtig muziekkorps voorop toen ze
terugkwamen. Dat geeft toch een behoorlijk feestelijk tintje aan het
feest.
De twee pannen Goulashsoep, hoe het daarmee is afgelopen? Nou,
bij heel wat mensen in de buik belandt en de pannen bij ons in de
vaatwasser.
Hartelijke groet, Janny
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Bezoek aan de geadopteerde gemeente Noordwelle

Vervolg en tevens laatste deel
Goede bespreking
Deze bespreking die duurde tot tien uur heeft zeer verhelderend
gewerkt en werd door het gemeentebestuur op hoge prijs gesteld.
Allereerst werd de landbouwkwestie behandeld, o.a. het
beschikbaar gestelde hooi omdat men rekent met de mogelijkheid
dat Noordwelle eerst over 1 a 1,5 jaar weer betrokken zal kunnen
worden, omdat namelijk eerst de twee diepe gaten bij Ouwerkerk
en de Schelphoek dienen te worden gedicht voor dat sprake is van
droogvallen. Dan zal na de droogvalling geheel Schouwen dienen
te worden herverkaveld, omdat nu reeds allesloten, greppels en
dergelijke zijn dichtgeslibd.
Het beschikbare gestelde hooi wil men echter graag deze zomer
ontvangen omdat het nog aanwezige vee van Noordwelle,
hoofdzakelijk te Renesse is ondergebracht en men zelf geen hooi
kan winnen. De grote moeilijkheid is echter het vervoer, omdat
Renesse momenteel nog heel moeilijk te bereiken is. Men verwacht
echter dat de aanvoerhaven Scharendijke over 6 a 8 weken gereed
zal zijn en ook de aanvoerweg zodat het hooi dan verscheept kan
worden terwijl men in Renesse over opslagruimte beschikt.
Vervolgens werd de kwestie van de aangevraagde boot besproken;
deze boot is benodigd voor heen en weer varen van de secretarie
te Noordwelle naar de ingerichte noodsecretarie te Renesse. Verder
bleek dat de vereniging het Groene Kruis te Noordwelle, behalve
schade aan het wijkgebouw de gehele inventaris is kwijtgeraakt,
schade 2000 gulden
Aangezien de bewoners van Noordwelle in hun geheel zijn
geëvacueerd te Renesse heeft men dringend behoefte aan
vervanging van deze inventaris, dit is voor de volksgezondheid zeer
noodzakelijk.
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Het lijkt gewenst om alle beschikbare middelen te gebruiken om de
gemeente Noordwelle aan een nieuwe inventaris voor het Groene
kruis te helpen. Hoewel onze gemeente reeds veel gegeven heeft,
ligt hier misschien nog een taak voor het particuliere initiatief om
door giften te trachten het Groene Kruis te Noordwelle te helpen.
Wat de secretarie-inventaris betreft deze is grotendeels gered
behalve het meubilair zoals kachels, tafels en stoelen, die volkomen
vernield zijn door het zoute water.
Wel bestaat dringend behoefte aan een kofferschrijfmachine en een
schrijfmachine tafeltje voor de noodsecretarie. De administratie ter
secretarie is geweldig achter gekomen omdat men na de ramp
praktisch nog niets heeft kunnen doen. Door de gemeente Wische
is voor een maand een ambtenaar beschikbaar gesteld.
Behoefte aan noodscholen
Verder bleek dat men dringend behoefte heeft aan een barak of
noodschool omdat ongeveer 100 kinderen van Noordwelle die te
Renesse zijn geëvacueerd, dagelijks te Haamstede naar school
gaan welke kinderen per bus vervoerd worden. In de naaste
toekomst komen er barakken vrij en zal door de heer Riemersma
getracht worden een barak te krijgen voor plaatsing in Renesse.
Tenslotte werden nog verschillende andere zaken besproken o.a.
door de vertegenwoordigers van de N.O.P. om een adoptie in het
leven te roepen van een bepaald aantal gezinnen in de N.O.P. voor
een gezin in Noordwelle, opname van kinderen in de a.s. vakanties,
omdat het grondgebied dat nog droog is gebleven veel te klein is
voor expansie van de kinderen.
Na dat nog een en ander gezegd was over de resultaten van de in
IJsselmuiden gehouden inzameling waarbij B en W van Noordwelle
zich zeer verrast en verheugd toonden over de offervaardigheid van
IJsselmuiden, werd deze bespreking, die zeer verhelderend heeft
gewerkt, gesloten.
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Na deze bespreking hebben de heer K. van de Scheer en
ondergetekende nog contact opgenomen met het bestuur van de
Boerenleenbank te Noordwelle. Dit bestuur dat hoofdzakelijk uit
landbouwers is samengesteld, verzocht ook vooral om hooi te
zenden omdat er geen sprake van is dat men dit jaar hooi kan
winnen en men toch de koeien en paarden die men nog heeft
gaarne wil houden. Opdat men niet door voedergebrek
genoodzaakt zal zijn het vee te verkopen.
Hierna hebben wij om 11 uur het hotel opgezocht waar plaats was
gereserveerd, nadat nog was afgesproken dat we de andere
morgen om acht uur naar Noordwelle zouden gaan. Om acht uur
stond een grote platte wagen voor het hotel met de beide
wethouders en een landbouwer van Noordwelle. Voor laarzen was
door de heren gezorgd, goed en wel buiten Renesse moesten de
paarden reeds circa 30 cm door het water en kregen we de
vernielingen te zien.
Troosteloze aanblik
Allereerst werd een bezoek gebracht aan het gemeentehuis, dat
wel droog is, maar waar een laag van 6 a 7 cm slib is
achtergebleven. Bovendien komt bij vloed tweemaal per etmaal
nog weer 70 a 80 cm water in het gebouw. Alles geeft een
troosteloze aanblik. Waar men ook ziet, het is slib en nog eens slib.
Wat in de huizen nog aan meubilair aanwezig is, is totaal vernield.
In verschillende woningen zagen we pakken stro ronddrijven die
door vernielde ramen en deuren naar binnen gedreven waren en
een akelige lucht van rottend stro verspreiden.
Kerk en school zijn droog gebleven. Na de ramp schreef men met
krijt op het schoolplein hoeveel voedsel er nodig was, in de hoop
dat een vliegtuig dit zou zien. Verder werd nog een bouwbedrijf
bezichtigd waar bij vloed steeds weer 1 meter water komt te staan.
Alles geeft een aanblik van grote verwoesting en ellende. Van vele
huizen zijn de achter- en zij muren geheel weg geslagen. Ook de
straten zijn met een dikke laag modder bedekt. Steeds zijn mensen
nog bezig aanspoelend hout en goederen op te vissen.
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De terugtocht ging weer over Zierikzee, aan welke plaats ook nog
even een bezoek werd gebracht. Op het eerste gezicht lijkt het daar
minder erg, maar als men door Zierikzee gaat ziet men de vernielde
huizen waarvan de fundamenten zelfs geheel zijn bloot gewoeld en
waarvan de muren wankelen. Hoe dit alles weer goed te krijgen?
Na deze tocht door het overstroomde gebied werd de terug reis via
Roosendaal gemaakt.

De heer Viergever
(Ingezonden door de heer Boot, hiervoor nogmaals onze dank)

Even voorstellen Pleun van de Beukelaar!
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Afgelopen ledenvergadering was Gean aftredend en niet
herkiesbaar.
Zij zal zeker gemist worden na 25 jaar trouwe dienst !
Gean nogmaals bedankt voor je inzet.
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Vrijwilligerscafé
Het vrijwilligerscafé is bedoelt voor iedereen die vrijwilligers is of
vrijwilliger wil worden!
Informatie over het Vrijwilligerscafé dat wij als Vrijwilligerspunt
Schouwen-Duiveland gaan starten. Het Vrijwilligerscafé is een
plaats waar vrijwilligers elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen uit
kunnen wisselen. Er is altijd iemand van SMWO aanwezig om
vragen rondom vrijwilligerswerk te beantwoorden. Er wordt
gezorgd voor koffie, thee en lekkere hapjes. Ook mensen die zich
nog oriënteren op vrijwilligerswerk zijn van harte welkom.
Let op de verschillende
Vrijwilligerscafés.

dagen

en

tijdstippen

van

de

Graag vooraf aanmelden via www.smwosd.nl onder het thema
vrijwilligers.
U bent welkom op de volgende dagen:
Woensdag 28 maart 14.30-16.00 Calandweg 51, Zierikzee
Donderdag 31 mei
12.00-13.30 uur Gemeentehuis (lunch)
Donderdag 13 sept 19.30-21.00 uur Gemeentehuis
Donderdag 15 nov
12.00-13.30 uur Gemeentehuis (lunch)
Wij zouden het heel fijn vinden als wij u kunnen verwelkomen op
(één van) deze bijeenkomsten.
Met vriendelijke groet,
SMWO Vrijwilligerspunt Schouwen-Duiveland
Calandweg 51
4301 LX ZIERIKZEE
Tel. : 0111-453444
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