Februari 2018
VAN DE REDACTIE

Beste Noordwellenaren ,
' Welkom in Noordwelle '
Wat is hij mooi geworden het gloedjenieuwe welkomsbord aan de
Smidsweg.
Over opgepimpt gesproken .
Het is een drukke bedoening in sommige straten .
Het duurt even, maar dan heb je ook wat ...
Ook is het Straộ seizoen alweer in volle gang .
In dit nummer meer over onze Straộ 'Noordwelle '
Veel 'lees' plezier

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
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Wist u dat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

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
U daarom bij een foto over afval geen adres meer zag op
het oud papier
Wij dat wel zo netjes vonden
Een modderincident bij de brievenbus voor de nodige
dorps-appjes zorgde
Wij begrepen hebben dat het goed is opgelost
De brievenbus daarna nog nooit zo schoon was
Wij hierbij alsnog Willem-Jan, Fay en Mishka Beneker van
harte welkom heten als nieuwe bewoners van de
Lokkershofweg
Willem-Jan nu weer terug is op vertrouwde grond
De inschrijving voor de Straộ dit jaar wederom supersnel
vol was
De Straộ Noordwelle blijkbaar erg in trek is
Er dit jaar ook weer de nodige film- en fotocamera`s bij
zijn
Ons dorp ditmaal via de E.O. extra landelijke aandacht
krijgt
De Straộ dit jaar officieel tot cultureel erfgoed is verklaard
Alle Straộ dorpen daar trots op mogen zijn
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•
•
•
•
•

Wij een mooi artikel over Noordwelle uit het Kamper
nieuwsblad van 23-03-1953 mochten ontvangen
U dat in gedeeltes in onze krant kunt lezen
Wij hierbij Dhr. Boot daar nog hartelijk voor bedanken
De lente nu echt in aantocht is
De eerste lammetjes weer te bewonderen zijn bij Martien

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
3 maart kinderknutselclub , soos om 14.00 uur
Donderdag 22 maart ledenvergadering DG, ons Dorpshuis
aanvang 20.00 uur
2 april Paasbrunch
26 april Koningsnacht
27 april Koningsdag
10 mei Dauwtrappen (onder voorbehoud)
7 juli Dorpsbarbecue (onder voorbehoud)
De kerk in het HART van onze dorpen

In alle vrijheid en bescheidenheid zijn een aantal vrijwilligers in ons
dorp op pad geweest voor het monument de Kerk en het
Kerkenwerk in het algemeen.
Dank aan deze toppers want echt zomerse omstandigheden waren
het zeker niet.
Grote dank ook aan alle toe zeggers en gulle gevers, zowel van
kerkleden alsook van veel dorpsgenoten Noordwelle/Renesse,
want wij kunnen zo weer een beetje verder qua gemeente.
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Geld wat nodig is voor bestrijding van vaste kosten en voor het
pastoraat, voor aandacht bij Rouw, Trouw en Doop.
Gemeende belangstelling door met name onze dorpspredikant Piter
Goodijk (wie kent hem en zijn vrouw nu niet?) bij tegenslag, ziekte
en verdriet maar ook bij blijdschap en verwondering. En al die
andere die zich graag inzetten voor de medemens.
Juist ook door het ruimhartig meeleven van dorpsgenoten in deze
zijn wij zeer dankbaar voor het resultaat op dit moment: euro
46.250,-. op dit moment toegezegd en vaak al overgemaakt.
Het genoemde bedrag is incl. euro 4.100,- van Dorpsgenoten. Echt
een super resultaat! En dat in een tijd waarin velen ons helaas zijn
ontvallen en de steun uit steeds kleinere kring “moet “komen. Wij
zijn er heel blij mee.
Natuurlijk staan nog niet alle toezeggingen op de bank van de kerk
NL79 RABO 0357 8072 86 PKN Noordwelle/Renesse, maar is toch
al bijna 60% reeds overgemaakt!
Ook van soms onverwachte hoek alleen t.b.v. het monument
kerkgebouw en dit geld is echt alleen voor behoud van het gebouw
welke zo beeldbepalend zijn in onze dorpskringen.
Super blij en dankbaar zijn wij dan ook en het geeft ons moed en
uitzicht op behoud van de echt goede zaak welke er zeker toe kan
doen.
Groet van Lex (coördinator kerkrentmeesters) namens de
Kerkenraad.

Wie het leuk vind om eens een kaartje te sturen of een
bezoekje te brengen bij Mevr. Wesdorp hierbij het adres:
Mevr. C. Wesdorp-Stoutjesdijk
De Wieken
Afdeling Stellingmolen K 114
Hoge Molenstraat 13
4301 KB Zierikee
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Prietpraat
Soms is het de wens van de gedachte. Onze kleindochter is bij ons
op bezoek en mag lekker bij ons eten. Gezellig en ze praat
honderduit. Je wordt zelf weer kind( kost mij trouwens weinig
moeite) en ze verrast je keer op keer. Want al is ze nog geen 4, ze
weet al zo ontzettend veel. En nog niet eens op school, dus dat kan
nog wat gaan worden.
Tijdens de lunch kijkt ze bij het aanpakken van een witte boterham
(niet echt gezond maar wel erg lekker) een beetje in de bloes van
Oma. He, zegt ze…..heb je mooie BH aan? Ja zegt Oma, dat is
nodig als je wat borsten hebt als vrouw. Die krijg jij vast en zeker
later ook als je groot bent.
Op de vraag waarom dat gaat gebeuren geeft Oma de uitleg dat
dit wel handig is bij het krijgen van kindjes. Gezond voeden is heel
goed voor de ontwikkeling van het kind.
Kleindochter even stil en zegt dan zeer resoluut dat dat borsten
krijgen bij haar niet gaat gebeuren want ze wil geen moeder
worden (vreemd want ze speelt giga veel met poppen als een echte
moederkloek).
Op de vraag waarom van onze kant komt prompt het antwoord:
Omdat ik dan geen Filet American op mijn brood kan en mag eten…
Lex
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Allerlei natuurweetjes

De zon schijnt uitbundig door alle ramen van het huis naar
binnen. Heerlijk warm op mijn rug. Na al die bewolkte en
sombere dagen is er dit vrolijke en verwarmende licht.
Hoewel de sombere dagen zou ik toch niet graag willen
missen. Al duurt die periode nog zo lang, ik geniet ervan.
Gezellig wat lampjes aan, een mooie cd op, een legpuzzel op
tafel, dat is voor mij super genieten.
Het is nu nog zo’n anderhalve week eer het straộ is en dan
vinden wij het altijd al een spannende zaak, want wat zou het
weer doen. Er wordt nu al gesproken over echt winter eind
februari. Nog even afwachten. Spannend.
Mijn boodschappenlijstje ligt al klaar voor de grote pannen
Goulashsoep die ik dan ga maken, want de hele familie is daar
dol op. Rinus “verhuurd” zich dan voor al het “snijwerk”.
In de tuin hebben de sneeuwklokjes nog nooit zo groot en
uitbundig gebloeid als dit jaar. Twee keer heb ik – met
bloedend hart – een klein boeketje geplukt voor binnen.
Eigenwijs natuurlijk, want ze zijn binnen maar een paar dagen
goed. Maar ze zijn zo zeldzaam mooi. Die grote witte
buitenste rokken. Maar daar binnenin schuilt het geheim. Een
klein gegolft binnen rokje met een zeldzaam fijn groen
streepje aan de rand. Zo kunnen wij ze niet maken.
Ik zet ze dan in een heel klein, lichtgroen, glazen vaasje, wat
nog van mijn moeder is geweest. Dat geeft iets extra’s.
Wat echt totaal nieuw voor ons is, dat zijn de grote groepen
Putters die elke morgen ons grasveld bezoeken. We hebben
alle pruimpjes die van de Zwarte Esdoorns zijn gestormd op
het gras laten liggen. Wanneer die pruimpjes eenmaal van de
boom af zijn, gaan ze open en komen al die zaadjes vrij. Zou
dat het geheim zijn? Want een Putter is een zaadeter.
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Ze komen hier in het najaar ook altijd al snoepen van het zaad
van de Gulden Roede, maar dat zijn bliksembezoekjes.
Verder zijn er in de tuin alleen de prachtige Helleborus die
bloeit. Ook al zo uitbundig. Voor de rest is alles zich nog aan
het vormen. Je ziet de knoppen allemaal wel zitten, maar ze
wachten voorzichtig even af.
Ik kan niet wachten tot de Narcissen bloeien. Na de
Sneeuwklokjes zijn dat voor mij ook echte Lentebodes, meer
nog dan de Krokusjes. Maar dat is mijn beleving natuurlijk.
Het was niet een stukje enkel natuur, dat hoop ik de volgen
keer beter te doen.
Hartelijke groet uit de opgebroken Ingridstraat, Janny
Bezoek aan de geadopteerde gemeente Noordwelle

Kampernieuwsblad 23-03-1953
Zoals men weet hebben IJsselmuiden en N.O.P de zo zwaar
getroffen gemeente Noordwelle geadopteerd. Vertegenwoordigers
van IJsselmuiden en N.O.P hebben een bezoek gebracht aan deze
gemeente.
Door
welwillende
medewerking
van
het
gemeentebestuur van IJsselmuiden en de heer Viergever kunnen
wij een verslag geven van de gemaakte tocht waardoor men een
en ander te weten komt van de toestand die in Noordwelle door de
ramp is ontstaan.de heer Viergever verteld het volgende:
In opdracht van B. en W. van IJsselmuiden hebben wij ons op 24
maart 1953 begeven naar Schouwen-Duiveland. Teneinde
besprekingen te voeren met de betrokken vertegenwoordigers van
de geadopteerde gemeente Noordwelle,
om verschillende
moeilijkheden die dreigen te ontstaan, zoals berging van de
beschikbaar gestelde hoeveelheid hooi enz.
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Tevens namen aan de besprekingen deel de vertegenwoordigers
van Openbaar Lichaam, de N.O.P vertegenwoordigt door de heer
Riemersma en mej. Geerdink resp. commies ter secretarie
Emmeloord en Maatschappelijk werkster.
Afgevaardigden voor IJsselmuiden waren de heer K. v.d. Scheer,
PL Bureauhouder en ondergetekende D.J. Viergever, ambtenaar
Sociale Zaken.
Wij vertrokken per trein op dinsdagavond naar Rotterdam, omdat
`s woensdagsmorgen om 8.45 per tram naar Numansdorp moest
worden vertrokken. Goed en wel buiten Rotterdam kregen wij al
een gedeelte te zien van de ramp van 31 januari- 1 februari.

Geweldige doorbraken

In de omgeving van Barendrecht heeft n.l. ook een groot gedeelte
van de polders onder water gestaan, maar gelukkig is dit gebied
weer droog gevallen en is men allerwege druk doende de landerijen
weer te bewerken. In Numansdorp werd overgestapt op de boot
die ons naar Zierikzee moest brengen. Hier zagen wij ook de eerste
doorbraken van de dijken lag de haven vol met materialen voor de
herstelwerkzaamheden. Het scheepvaartverkeer onderweg staat
geheel in het teken van de herstelwerkzaamheden, men komt n.l.
onophoudelijk
sleepboten
met
daarachter
zandbakken,
onderlossers, zandzuigers enz. enz. tegen
Om ongeveer 12.00 uur waren we te Anna-Jacoba, waar allen
moesten overstappen op een andere boot naar Zierikzee. Op deze
boot die veel kleiner was moest men genoegen nemen met een
staanplaats op het dek.
Achtereen volgens passeerden we de doorgangen bij Stellendam,
Stavenisse en was vanaf de boot goed zichtbaar dat over gehele
gedeelten de kruin van de dijken was weggeslagen.
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Na een kwartiertje varen zagen we het grote gat tegenover
Ouwerkerk (Duiveland) en konden we door het gat van de dijk zien
dat de huizen en boerderijen enz. tot aan dak hoogte in het water
staan, voor zover ze nog niet door storm en het 2maal per etmaal
opkomende hoog water waren weggeslagen.
Dit gat dat naar schatting ongeveer 200 meter lang is heeft een
gemeten diepte van 24 meter. Om twee uur voeren we de haven
van Zierikzee binnen, waar in de havendijken aan beide zijden
gaten waren geslagen en de polders volgelopen.
In Zierikzee moest weer worden overgestapt op een sleepbootje
naar Burghsluis; tijdens deze tocht passeerden wij het gat in de dijk
bij de Schelphoek, waar een diepte is gemeten van 34 meter. Door
dit gat ziet men het dorpje Serooskerke en daar achter kan men
flauw Noordwelle onderscheppen.in Burghsluis aangekomen moest
ongeveer honderd meter gelopen worden op een gehavende dijk,
tot het gat dat daar is geslagen dat bijna is gedicht en waar we
door dijkwerkers met een vlotje werden overgezet. Aan de
overzijde van het gat stond de autobus klaar die ons via BurghHaamstede naar Renesse bracht waar we om vier uur arriveerden.
De bus bracht ons tot voor het gemeentehuis, waar we onmiddellijk
werden ontvangen door de burgemeester en een en ander hebben
besproken.
Vervolgens zijn we met de burgemeester op de toren van Renesse
geklommen waar we konden zien dat het water tot aan de
dorpskern van Renesse staat. Afgesproken werd dat we `s avonds
om half acht weer bijeen komen voor een bespreking met de
burgemeester, de secretaris van Noordwelle en de beide
wethouders.
De heer Viergever
(Ingezonden door de heer Boot, deel 1)
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Onthulling

Het was een winderige en koude vrijdagmiddag, die tweede
februari.
Wat deden al die mensen op de Smidsweg?
Er stond een afgedekt bouwwerk in de wei, voorzien van een slim
mechaniek van touw.
Maar ok, natuurlijk weet u dat het nieuwe verwelkomingsbord van
Noordwelle is onthuld. Dit gebeurde door Marianne de Jonge. Maar
waarom Marianne?
Het is alweer 30 jaar geleden dat er een Werkgroep Leefbaarheid
Noordwelle bestond. Deze werkgroep was ontstaan in een
prachtige eensgezinde periode volgens Marianne. Het doel was om
meer naamsbekendheid te verkrijgen, de huizenbouw te stimuleren
en de toekomst van de school veilig te stellen. Arjen de Jonge was
onderdeel van deze werkgroep. Hij heeft destijds het bord
ontworpen. Helaas is Arjen veel te vroeg overleden.
Leen en Hans hebben het ondertussen verweerde bord helemaal
vernieuwd. Als je goed kijkt is de kerktoren prachtig tussen de tekst
“Welkom in Noordwelle” verwerkt. Volgens Leen was dit nog wel
een dingetje.
Aangezien Arjen de geestelijke vader en uitvoerder was van het
vorige bord, was het dus logisch en mooi dat het door Marianne
werd onthuld.
En dat heeft Marianne, na een korte toespraak van Fred, dan ook
met verve gedaan.
Hans, Leen, dat hebben jullie weer mooi voor elkaar gekregen.
Arjen zal zeer tevreden zijn. Net als wij dorpsgenoten die blij zijn
met deze mooie toegang tot ons dorp. Hieruit blijkt dus dat het nog
steeds wel snor zit met de eensgezindheid.
Kitty.
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Zoek de verschillen

Uitslagen Straộ

Uitslag ringsteken:
1.
2.
3.
4.

John Hart
Thomas Hart
Mirella v.d Velde
Rosanna v.d. Velde

Uitslag versierde paarden:
1.
2.
3.
4.

Linda de Glopper
Allison Nuis
Mirella v.d. Velde
Joyce Blom

Groepsprijs: De Zwarte Parels
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De oudste en de jongste deelnemer
Martien en Sophie
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Bedankje Sponsoren
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jan-Piet Staal
Life and Garden
Manege Grol
Sluys Dier en Tuin Haamstede
FixaBike Renesse
Bidfood Haamstede
Groene Vak Winkel
Gebr. Westrate Nieuwerkerk
Accon Acountants Zierikzee
Schouwse Winkel
World of Drinks Zierikzee
Frans de Vrieze Hoefsmid
Wout Lokker Coiffures
Rabobank
Formido Haamstede
Zoete Kers Noordwelle
Farm Frites
CZAV Landbouw Organisatie
D.L.F. Graszaden Inno Seed
De Zeeuwse Kust Strandpark
De Haven van Renesse Strandpaviljoen
Strandpaviljoen Brouw Maarten Vermeer
Rens Vermeer
Be Huttinga
Martien Moermond
John Hart
Plus supermarket Scharendijke
Impetus N.V. Noordwelle
Jan v.d. Velde
Dorpshuis Noordwelle
Bram Leeuwe
Peter Hogenboom
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