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Januari/Februari 2019 
 

 VAN DE REDACTIE  

Beste Noordwellenaren en overige lezers van onze dorpskrant. 

Je voelt de spanning weer in de lucht. De Strâo komt er aan. De 

voorbereidingen zijn in volle gang. Let op, dit jaar gaat de stoet via de 

Smidsweg het dorp verlaten. Het programma vindt u elders in dit krantje. 

De natuur staat op open barsten. Hopelijk blijven de voorspellingen van 

Piet Paulusma dat er een strenge winter staat te wachten uit. Je hoort ook 

de vogels alweer uit volle borst fluiten. En gelukkig worden de dagen 

alweer langer.  

Maar er zijn ook mensen die momenteel ziek zijn, of herstellen na een 

operatie. Heel veel sterkte en beterschap. 

De agenda in “Ons Dorpshuis” wordt ook al aardig gevuld met leuke 

activiteiten. Er is een voorzichtig begin gemaakt met “De Bieb”. 

Kom eens langs voor een boek/tijdschrift tijdens de openingstijden van 

een activiteit, die er bijna wekelijks zijn. 

Veel leesplezier! 

De redactie 

NOORDERNIEUWSWELLE 
Dorpskrant van Noordwelle 

dorpskrantnnw@gmail.com 
www.noordwelle.com 

40ste jaargang 
Verschijnt 6x per jaar 

 
Redactie       José Vrijdag, Marianne de Jonge  Kitty Heye en 

Trudy Groenleer 
Vormgeving:  Leo Schults en Trudy Groenleer 

mailto:dorpskrantnnw@gmail.com
http://www.noordwelle.com/
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• Wij erg blij worden van kopie 

• Er wel altijd gecensureerd wordt 

• Wij 1 x per 2 maanden uitkomen 

• Wij uw kopie voor ons volgende nummer dus heel graag 

voor de 10de  april ontvangen 

• Handgeschreven kopie natuurlijk ook altijd nog van harte 

welkom is 

• Wij blij zijn met het aanbod  van een nieuw redactielid 

• Wij u die in ons volgende nummer zullen voorstellen 

• De stageperiode dan namelijk voorbij is 

• Wij hierbij Madeleen Buth van harte welkom heten als 

nieuwe inwoonster aan de Smidsweg 

• Wij ook onze bijna-oud-inwoners Magda en Wout hartelijk 

verwelkomen bij hun terugkeer in Noordwelle 

• Wij Maarten en Marije van harte feliciteren met hun mooie 

nieuwe huis alhier 

• De kerstboomverbranding dit jaar helaas met vertraging 

heeft plaatsgevonden 

• De weergoden niet altijd optimaal meewerken 

• Het gelukkig wel veilig en verantwoord verlopen is 

• De nieuwjaarsreceptie dit jaar heel druk bezocht is in ons 

dorpshuis 

• Ons dorp weer al een beetje in de ban is van de Straô 

• U het programma van die dag in dit nummer aantreft 

• De voorbereidingen hiervoor weer in volle gang zijn 

• Het “kunstpaard” mooie zwarte voeten heeft gekregen. 

• Het nu niet meer verward kan worden met een olifant 

• De muziek in het dorpshuis veelbelovend is 

• Het mede daardoor vast weer supergezellig gaat worden 

• Er een prachtige nieuwe site is van Kloosterwelle 

• U daarvoor alleen maar www.kloosterwellle.nl in hoeft te 

tikken 

Wist u dat 

http://www.kloosterwellle.nl/
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• U hierop prachtige muziek kunt beluisteren 

• Deze muziek is opgenomen tijden het half uurtje 

meditatief zingen elke woensdagmiddag tussen 17.00 uur 

en 17.30 uur 

• U hierbij van harte uitgenodigd wordt ook een keertje mee 

te komen zingen 

• De bieb-groep hierbij zijn excuus aanbiedt voor het niet 

door kunnen laten gaan van de eerste maandelijkse koffie-

ochtend 

• Wij soms meer willen dan we kunnen 

• We u de eerstvolgende keer beslist wel willen 

verwelkomen 

• Het aantal boeken in de bieb nog steeds groeiend is 

• U dus hierbij van harte uitgenodigd wordt om een boek 

mee te nemen 

• Wij anders misschien ruimtegebrek gaan krijgen 

• Irina Zhynkina, dirigente van het koor Noordwelle, met het 

koor enkele liederen zal zingen in de Cornelius kerk  

• Dit plaatst vindt op 28 april, de zondag na Pasen 

• Wij blij zijn met de voelbaar naderende lente 

• Wij hopen dat een ieder daar de positieve energie van 

mee krijgt 
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 VOOR UW AGENDA:   

 
• Eerste vrijdag van de maand:           Snekavond 
• 2de woensdag van de maand                 Crea dames 

• Derde vrijdag van de maand (20:45):     DDaames 

• Laatste dinsdag van de maand:       Tafelen 

• Laatste vrijdag van de maand:               Heeren 

• Iedere eerste dinsdag van de maand koffie/bieb uurtje van 

10 uur tot 11 uur  

• Iedere woensdag vesper (18:00-18:30) en/of maaltijd 

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

• Zaterdag 23 februari Straô  

• Woensdag 13 maart retraite dag van 8.00 uur tot 20.00 

uur in de kerk info@kloosterwelle.nl  

• Zaterdag 23 maart Pub quiz  

• Dinsdag 26 maart voorjaarsledenvergadering 

Dorpsgemeenschap 

• Maandag 22 april Paasbrunch 

• Vrijdag 26 april Koningsnacht 

• Zaterdag 27 april vlag hijsen 

 

Koffiepauzepraat…Rectificatie: Olifant 

 
Tja, dat krijg je nu ervan als je vrouwlief niet eerst, zoals 
gebruikelijk, je stukje laat lezen alvorens bij de redactie in te 
leveren. 
Een olifant nabij speelplaats…….u/jij zult hem niet aangetroffen 
hebben. En hopelijk ook geen hondenpoep. 
Het was dus een Paard. Ik had of mijn bril niet op of was door de 
drank beneveld. 
 
Of was vol van een van onze  kleinkinderen( reeds 8 x nu) die 
steevast erg dol is op haar olifant….ik weet anders niet wat mij 
heeft bezield om het prachtige kunstwerk paard als olifant te 
betitelen. Sorry hoor! 

http://www.kloosterwelle.nl/
mailto:info@kloosterwelle.nl
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Is mij trouwens eerder overkomen en wel in Huizen. Daar werd ons 
door een vriendelijk meisje van een slagerij in roze pak een stukje 
worst aangeboden. Ik haar natuurlijk hartelijk bedankt en 
compliment gegeven voor haar konijnen-outfit. 
Zegt ze ietwat beteuterd: ik ben een varkentje hoor, zie maar mijn 
staartje……. 
Tjonge, wat een ramp, toch? 
 
Een goed makertje mijnerzijds: omdat onze actie voor het 
verkrijgen van een AED via de Hartstichting aan de Jacobuskerk in 
Renesse is geslaagd kan een ieder die dat wenst gratis een training 
of herhalingscursus krijgen. 
Ik verwacht deze maand nog, dus….snel aanmelden dan maar. 
 
Lexveenstra0@gmail.com of 06-53 704 923 

Lex 
 

Ooit woonde in het huisje naast Martien ene Bertus. 
Velen zullen hem zich nog wel herinneren. 
Bertus heeft dit gedicht geschreven ter afscheid van het 
veulen Teun. 

 
Voor Teun 
 
Voordat wij aan de mossel gaan 
en éénmaal aan het pannenkoekje 
wil ik nog even bij Teun stilstaan 
want voor hem valt het doekje. 
 
Je was al vroeg na je geboorte te zien 
toen die lieve Duitse mensen langs kwamen lopen 
die vroegen aan Rens en Martien 
of ze dit jonge paard niet mochten kopen 
 
De koop was spoedig rond 
de mensen hadden liefde voor het dier 
‘t loopt straks vrij en gezond 
in Duitsland rond, net zo vrij als hier 
 

mailto:Lexveenstra0@gmail.com
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Vandaag is hij uit Noordwelle weggegaan 
bij het welkom bord rechts om 
hieronder had ik hem zo vaak zien staan 
terwijl zijn vacht in ’t zonlicht glom 
 
Op dit bord had nu eigenlijk moeten staan 
de groeten Teun, van ons uit Noordwelle 
We lieten je echter niet met tegenzin gaan 
naar je nieuwe “Deutsche Stelle’” 
 
Licht verdoofd en toch gedwee 
met de loodjes in het haar 
ging je met de wagen mee 
van de nieuwe eigenaar 
 
Naar een nieuwe start 
met een hinnikende roep 
bij de familie Hart 
in een grote veulengroep 
 
Eerst was er nog een Straô in ’t klein 
alvorens Zeeland te verlaten 
voeten wassen in de zee is fijn 
wij zagen het aan je wijd open neusgaten 
 
Teun begon een nieuwe start 
in een ander land 
de familie sloot je in hun hart 
je komt in goede hand 
 
Vanmorgen waren jullie nog met z’n vijven 
en nu zijn er nog maar vier 
tussen al die grote paardenlijven 
zag je altijd dat kleine, leuke dier 
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een waardig afscheid eerst van de zee 
en later in Noordwelle van ons 
we leefden allemaal een beetje mee 
’t laatste wat we hoorden was een licht Teuns gebons” 
 
Bertus, 6 oktober 1996 

Els Vrijdag 
 

Straô programma 23 februari 2019 

• 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. Om veiligheidsredenen zal de stoet het 

dorp verlaten via de Smidsweg. Deze zal daarom de 

gehele dag voor het verkeer afgesloten zijn. 

• 12.00 uur  Aankomst Strandpark de Zeeuwse Kust, 

Helleweg 8 

• 12.30 uur  Vertrek ruiters en paarden bij Strandpark 

• 12.45 uur  Aankomst ruiters en paarden bij duinovergang 

Kijkduin (Renesse) 

• 13.00 uur  Ruiters en paarden bij strandpaviljoen De 

Haven van Renesse.  Ruiters en toeschouwers krijgen 

gratis chocomelk (Oude Moolweg 60, Renesse) 

• 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  Ring steken te paard 

• 16.00 uur  Aanvang live muziek door zanger Andrew Dean 

in het dorpshuis 

• 18.15 uur  Prijsuitreiking. Na de prijsuitreiking zal Andrew 

Dean de muzikale avond voort zetten. 

 

 

https://es.vecteezy.com/imagenes-vectoriales-personas/2829-danza-del-vector-de-la-gente-del-baile
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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        - Zaterdag na Hemelvaart – 1 juni 2019 

- 

 

         Meer informatie www.renessedag.nl of 

facebook: Renessedag Zaterdag Na Hemelvaart 

  

Beste Dorpsbewoners van Noordwelle en omstreken 

 
Zoals waarschijnlijk iedereen al weet organiseren we 
 

zaterdag 1 juni 2019 de 33st  Renessedag 
 
Een feest rondom de kerk van Renesse voor en door de bewoners 
van Renesse en Noordwelle ten bate van onze  Dorpskerken, 
Voetbal- en Tennisvereniging. Toevalligerwijze valt het dit jaar 
samen met  

de dag van het kind. 
 
We hopen er weer een gezellige dag van te maken met o.a. de 
traditionele rommelmarkt, Rad van Avontuur, diverse spelletjes, 
grootse boekenmarkt enz. enz. Natuurlijk zijn er ook weer 
optredens en voor de kinderen is er dit jaar iets extra’s. 
 
Zonder vrijwilligers kunnen we dit evenement niet uitvoeren en 
hebben uw hulp dan ook weer hard nodig. De vaste vrijwilligers 
worden binnenkort benaderd. Staat u nog niet op onze lijst maar 
wilt u wel meehelpen meldt u dan aan. Dat kan door een belletje 

te plegen naar Miranda Bouwman  06 11701908 of via de mail 
mirandabouwman@zeelandnet.nl 
 
We prijzen ons gelukkig met de steun van de middenstand van 
Renesse, Noordwelle  e.o.  

http://www.renessedag.nl/
mailto:mirandabouwman@zeelandnet.nl
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Zonder hun hulp is het niet mogelijk om een evenement van 
dergelijke omvang te organiseren. We hopen ook dit jaar weer een 
beroep op jullie te mogen doen. 
 
Volledigheidshalve onderstaand de ophaaldagen van spullen voor 
de rommelmark. Gelieve deze aan de weg te zetten voor 09.00 uur 
’s morgens. 
                       Zaterdag 13 april en zaterdag 4 mei 2019 

 
Alvast bedankt voor uw steun en hulp, we duimen voor mooi weer 
en proberen natuurlijk weer een zo hoog mogelijke opbrengst te 
realiseren.  

 
Met vriendelijke groet, 

De Renessedag Organisatie 
                                                             
 

 

Natuur en zo … 

Vandaag 7 februari wil ik jullie weer iets vertellen over de dingen 

die om ons huis en in de buurt opvielen.          

Begin januari waren er pittige hagelbuien in Noordwelle, vergezeld 

met een stormachtige wind. De Tortelduifjes waren er helemaal van 

in de war. Ze fladderden gedesoriënteerd rond, tot er één een 

prachtig plekje vond. Onze pergola is namelijk verstevigd met een 

ijzeren steun. Daar omheen groeien dikke stammen van de 

klimplanten. Het duifje ging mooi uit alle slagen zitten. Door de 

dikke stammen beschermd voor de felle hagelstenen. De andere 

duif kreeg het in de gaten en scharrelde zo goed en zo kwaad als 

het ging, over de klimplanten heen, naar zijn maatje. Zo zaten ze 

allebei veilig te schuilen, dicht tegen elkaar aangekropen.   

De Reiger was ook weer elke dag een paar keer bij en in de vijver 

bezig een visje te verschalken. Als ik naar buiten ging en naar hem 

toeliep, bleef hij lekker op zijn gemak staan vissen. Een bijzonder 

beest.  
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Het was opvallend hoeveel spreeuwen er in de tweede week van 

januari rondom het huis waren. Ze smulden van de vetbolletjes, 

aan de pinda’s en niet te vergeten, de pot pindakaas. Ook de Grote 

Bonte Specht was iedere dag weer te bewonderen. Hij hangt dan 

aan een containertje gevuld met gepelde pinda’s. Hij kan er weg 

mee hoor. Ik stuur een foto mee, en hoop dat jullie het een beetje 

kunnen zien. Het is op de foto net of hij geen staart heeft, zijn 

staart houdt hij namelijk van onder aan het potje geklemd om zich 

vast te houden. De rode onderkant van de staart kun je wel heel 

goed zien. En vooral zijn grote snavel waar hij zo mee hakt, dat de 

spetters op de grond vliegen. Daar profiteert de Heggenmus dan 

weer van. Vorige week liepen er drie stuks de kruimels te 

verzamelen. De Tortelduif kijkt het van bovenaf afkeurend aan. 

“Wat doe je op mijn stekje?”.   

 

De laatste week van januari werden we getrakteerd op sneeuw. 

Veel mensen vinden het een plaag, maar ik geniet ervan. Veilig 

thuis, dat wel!                                                     

Het lukte me om een foto van het paard te maken. Een wit paard, 

eens wat anders. 
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Lex schreef in de vorige Noordernieuwswelle een anekdote over 

een “Olifant”. Toevallig kreeg ik vorige week bezoek, die de 

geschiedenis van het paard – nog - niet had meegekregen. Ze 

vroeg me: ”is die Olifant ook een speeltoestel?”.  

Uitgebreid heb ik verteld hoe het in elkaar zat, de geschiedenis van 

het paard.    

Nou Lex, als ik eraan terugdenk, moet ik weer lachen. Frappant, 

vind je niet? 

De Sneeuwklokjes  bloeien met grote bossen. Zo’n lief bloempje. 

Voorbode van de Lente. eigenlijk zou ik graag een paar plukken en 

in een vaasje voor mijn neus zetten. Maar het idee dat je ze van 

hun bolletje knipt, houd me een beetje in bedwang. Er komt uit dat 

bolletje namelijk geen nieuw bloempje meer tevoorschijn.                                                       

Zouden deze beauty’s iets te vertellen hebben over het komende 

voorjaar en eventueel - de Zomer? 

En, ja Lex, het kleine snoezige hondje is alweer een paar keer 

gespot in de speeltuin. Hij of zij vindt het daar wel erg fijn denk ik. 

De kinderen en moeders iets minder neem ik aan. Jammer dat het 

gebeurt.  

Tot de volgende keer. 

Janny 
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Nieuwe bushalte aan de Stoofweg: 

 
Met belangstelling de aanleg van de nieuwe bushalte gevolgd. 
Mede omdat ik enkele jaren actief doende ben geweest met 
ontwikkeling en productie van de div. verwerkte  betonproducten. 
Aanleg was nodig omdat het een gevaarlijke situatie was zo nabij 
de Smidsweg. 
Zeeland als provincie heeft wel een 1209 bushaltes en allen zijn 
recent geschouwd of het allemaal wel klopte qua hoogte, afmeting, 
verkeerssituatie et cetera. 
Je hebt het voor onze provincie al snel over velen tientallen 
miljoenen. Zaken als onteigening, riolering, bestrating, 
fietsenstalling, wachtruimte, prullenbak …..het is allemaal 
vastgelegd in het CROW (handboek voor de aanleg van dit soort 
zaken en vanuit dit Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de 
Weg-en Waterbouw). 
Gemeente, waterschap en provincie, Rijkswaterstaat, 
grondeigenaren: elke schakel is belangrijk voor een optimaal 
resultaat voor de gebruikers. 
 
Als leek zie je het niet snel maar het grappige is dat de toegepaste 
betonelementen een dusdanig profiel hebben waardoor de 
autobusband minder slijt met een  flinke besparing tot gevolg. 
Ook zorgt het gladde aanrijdprofiel voor het eenvoudig voorrijden 
van de bus. 
Na een heuse inschrijving qua ontwerp is jaren geleden genoemd 
systeem ontwikkeld en op duizenden plekken in Nederland 
inmiddels ook toegepast. 
 
Een meer dan fraai resultaat tot gevolg na noeste arbeid van de 
aannemer met lang zoevend verkeer. 
Wat minder fraai was is dat wij konden zien dat heel veel 
weggebruikers( ik noem geen namen) het rode stoplicht 
negeerden……..natuurlijk geen Noordwellenaren! 
 

Lex 
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Bieb 

Als het dorpshuis open is voor een activiteit bent u altijd welkom 

om een boek te brengen/halen. U kunt in de agenda zien wat de 

dagen en tijden zijn.  

Ook voor en na het tafelen op de laatste dinsdag van de maand 

is een mogelijkheid.  

En natuurlijke iedere 1ste dinsdag van de maand met koffie erbij, 

tussen 10.00 uur en 11.00 uur  

 

Uit de oude foto doos 

  

 



14 

 

 

 

 

 


