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September/Oktober 2019 
 

 VAN DE REDACTIE  

 
Het herfstgevoel komt al aardig naar boven tijdens onze 
redactievergadering kaarsjes aan, gordijnen dicht en een lekkere 
kop thee. Eind deze maand is het weer zover en kunnen we  naar 
de wintertijd toe, wat ook weer zijn charme heeft in de vorm van 
gezelligheid en warmte in huis 
  
We hebben goed ons best gedaan om weer een leuk nummer in 
elkaar te zetten. Wij zijn nog altijd blij met u bijdrage. 
Heeft u leuke ideeën  deel ze gerust met ons. Vindt u het leuk om 
bij de redactie te komen contact ons maar. 
 
In dit nummer een heuse kleurwedstrijd!  
Veel lees en kleurplezier. 
 
 

De redactie 

 

NOORDERNIEUWSWELLE 
Dorpskrant van Noordwelle 

dorpskrantnnw@gmail.com 
www.noordwelle.com 

41ste jaargang 
Verschijnt 6x per jaar 

 
Redactie:       José Vrijdag, Marianne de Jonge,  Kitty Heye, 

Trudy Groenleer en Juus Kreiken  
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 december ontvangen 

• dorpskrantnnw@gmail.com ons mailadres is  

• Handgeschreven kopie natuurlijk ook nog altijd van harte 

welkom is 

• Er kortgeleden een prachtige loterij- prijs van 100.000 

Euro is gevallen in Noordwelle 

• Wij de prijswinnaar [of winnares?] hierbij heel hartelijk 

feliciteren 

• De Zeeuwse Kustmarathon dit jaar bij de deelnemende 

dorpsgenoten o.a. resulteerde in materiaalpech, een pink 

uit de kom en zere voeten 

• Ons redactielid Marianne de wandelmarathon voor de 12de 

keer gelopen heeft 

• Ondanks dat het behoorlijk regende gewoon ging 

• Zij zegt dat dit de laatste keer was dat ze mee deed 

• Wij dat eerst nog moeten zien 

• Alle deelnemers hierbij van harte gefeliciteerd worden met 

hun sportieve prestaties 

• Wij Anne-Mart Mastenbroek van harte welkom heten aan 

de Jan Delstlaan 

• Wij hopen dat hij zich hier snel thuis zal voelen 

• Wij ook Rob en Jolanda Saarloos dat van harte toewensen 

als nieuwe dorpsgenoten aan de Stoofweg 

• Er nog druk gebrainstormd wordt over de nieuwe invulling 

van de dorpshuis coördinatie 

• Alle bestaande en toekomstige vrijwilligers 7 november as 

worden geïnventariseerd 

• Wij hopen op een grote opkomst aldaar 

Wist u dat 

mailto:dorpskrantnnw@gmail.com
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• Wij zeker weten dat we als dorp samen sterk zijn 

• Wij erop vertrouwen dat ook die kracht weer ingezet gaat 

worden voor ons dorpshuis 

• De leilinden op de Dorpsring dit jaar weer vakkundig 

gesnoeid zijn door de gemeentewerkmannen 

• Het altijd een mooi verrassend resultaat geeft 

• Deze specifieke bomen nu qua vorm weer extra mooi 

uitkomen 

• Wij ons redactielid Juus van harte een optimale revalidatie 

toewensen nu in Goes 

• Connie ons weer even bijpraat in dit nummer 

• Wij zeker weten dat post en bezoekjes ook daar van harte 

welkom zijn als extra steun in de rug 

• Wij alle adverteerders hartelijk bedanken voor hun 

jaarlijkse financiële steun 

 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 17:00 tot 17:30 uur meditatief 

zingen (opgave niet nodig)  (18:00-18:30) en/of maaltijd 

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

• Zondag 27 oktober High Tea in ons dorpshuis 

• Donderdag 7 november vrijwilligers bijeenkomst, 19.30  

• Zaterdag 30 november intocht Sinterklaas, 10.45 uur   

• Weekend 14/15 december kerstboom halen en opzetten 

• Woensdagmiddag 18 december kerststukjes maken in ons 

dorpshuis  

• 21 december kerstmuziek in de kerk mmv Merain, zang, 

viool en Keltische harp, aanvang 20.00 uur 

http://www.kloosterwelle.nl/
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Bedankt Noordwelle 

Dit jaar is het mooie bedrag van 237 euro opgehaald voor de 
Nierstichting. 
Een prachtig resultaat dankzij de inzet van Adrie en Rens 
Reuze bedankt hiervoor! 
 

Bijeenkomst dorpshuis op donderdag 7 november 

 
Graag nodigen wij jullie uit voor een vrijwilligersbijeenkomst in ons 
dorpshuis. Eerder is er al een schrijven bij jullie in de bus gevallen 
met de vraag mee te denken over hoe het vertrek van Herda 
Heikamp (coördinator dorpshuis) op te gaan vangen. Op de avond 
die georganiseerd is zijn goede ideeën ingebracht en deze worden 
op dit moment door een kleiner gezelschap uitgewerkt. 
 
Om hier verder mee aan de slag te gaan is het erg belangrijk dat 
wij weten op wie wij een beroep kunnen doen. Mogelijk heb je je 
in het verleden al eens aangemeld als vrijwilliger,  ben je nu nog 
steeds actief als vrijwilliger of wil je graag vrijwilliger worden. 
Wij zien jou graag op de vrijwilligersbijeenkomst. Wij willen 
de vrijwilligerslijst ‘up-to-date’ maken en horen graag op welke 
manier jij iets kan betekenen. Alle kleine beetjes helpen, dus ook 
al heb je niet veel tijd meld je zeker aan.  
 
Mocht je niet aanwezig kunnen zijn bij de bijeenkomst maar wil je 
wel wat betekenen neem dan contact op via de mail, facebook, 
WhatsApp of face-to face met één van de dorpsraadleden.  
 
Wat:  Vrijwilligersbijeenkomst met hapje en drankje 
Waar:  Ons Dorpshuis 
Wanneer: Donderdag 7 november om 19:30u  
 
De dorpsraad,  

 

Fred van Batenburg (voorzitter), Marlies Deurloo (secretaris), 
Trudy Groenleer (penningmeester) Conny Boot, Vera Pals, Henk 
Slootweg, Jan Heikamp, Hans van den Assem en José Vrijdag.  
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Natuurweetjes en Nostalgie 

 
Natuurweetjes zijn er niet zo veel deze keer. Alleen, ben ik heel erg 
blij met de herfst. Als COPD je dagelijkse vijand is, kun je niet zo 
goed tegen die vreselijke hitte. Net als b.v. allerlei geurtjes en rook. 
Wij hebben indertijd om dezelfde reden een gas barbecue gekocht. 
Hij bevalt uitstekend.  
De zomerbloeiers vonden die schroeiende zon ook niet fijn en zijn 
nu toch wel klaar met bloeien. De Asters en straks de Chrysanten 
nemen het stokje weer over. De Mollen die zo ijverig graven in de 
speeltuin, maken af en toe een uitstapje naar de buren. Jammer 
voor die nuttige dieren, maar we verwijderen ze toch maar het 
liefst. Typisch dat die dieren een voorliefde hebben voor grasveld. 
De Notenboom die vorig jaar zoveel lekkere noten gaf, heeft het nu 
bij 2 stuks gelaten. Tijdens die paar fikse stormen zijn er heel veel 
afgewaaid, helaas. In Ommen is het juist tegenovergesteld. Daar 
vliegen de noten je om de oren en maken ze een ongekend lawaai 
op het dak. En dan nu het tweede deel van dit stukje. 
 

Nostalgie 

 
Toen ik een handwerk rommelhoekje aan het opruimen was, kwam 
ik een Ariadne tegen uit juli 1987. In die tijd een bekend 
handwerkblad. Ik had hem niet voor niets bewaard! Er stond een 
leuk artikel in mét bijhorende foto’s over een gebeurtenis in 
Noordwelle. In dat jaar nam Els namelijk het initiatief om een 
wandkleed te maken van het dorp Noordwelle. Iedereen werd 
benaderd om haar huis door middel van patchwork te fröbelen op 
een stukje vilt. En wat werden we creatief!  
De kerk werd een echt succes, inclusief de scheve toren. Heel veel 
bomen werden er gemaakt, ossen en schapen. Die laatsten waren 
natuurlijk van Martien. Verkeersborden en auto’s zijn ook niet 
vergeten. Achter het Slingerbos is het Sportveld nog te zien. Heel 
vroeger werd daar gekorfbald en met Koninginnedag Zeskamp 
gestreden.  
Ook was er nog eens gekostumeerd voetbal voor mannen. Vele 
creaties renden er over het veld, ook waren er heel veel pruiken en 
maskers. Jan Hendrikse had een lang bruin gewaad aan en was een 
monnik. Rinus heeft daar toen ook aan mee gedaan, in een oude 
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jurk van een tante! Later werden er door de vaders van het dorp 
speeltoestellen gebouwd op het veld. Het materiaal daarvoor was 
geschonken door de gemeente, toen nog Westerschouwen.  
Nog lang na het slopen van de speeltoestellen, het ruimen van een 
bom uit de Tweede Wereldoorlog en de bebouwing van nu, bleef 
het “het sportveld” heten. Dat veranderde pas toen het Jan 
Delstlaan werd. Het slootje dat langs het Slingerbos loopt, is zelfs 
op het wandkleed te zien. En als je goed kijkt, staat er rechtsonder 
een bord, waarop staat “bouwgrond te koop”.  
 
Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de 
Dorpsgemeenschap werd het kleed aangeboden aan het bestuur.  

  
 
Op de foto ziet u op de achterste rij: Nel Mabelis, Annie Konijn, 
Leentje Lokker, Josien Schoneman, Mevr. v.d. Hulle en Karin Raak. 
Op de voorste rij: Heleen Vermeer, Els Vrijdag, Janny Dooge en 
Anna Hendrikse.  
Van deze 10 dames zijn er zes overleden: Annie Konijn, Leentje 
Lokker, Josien Schoneman, Mevr. v.d. Hulle, Karin Raak en Heleen 
Vermeer. 
 
Het handwerkblad kwam naar Noordwelle om verschillende foto’s 
te maken met een leuk artikel erbij.  
Onder andere een foto van het wandkleed en een foto van 
verschillende dames die hadden meegewerkt. Zo kwam het in de 
Ariadne terecht. Niet lang daarna, op 4 augustus 1987 overleed 
plotseling Jan Delst, de voorzitter van de Dorpsgemeenschap.  
Rinus was in die periode voorzitter van het dagelijks bestuur van 
de Stichting Dorpshuis.  
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Samen met Bart Hoogenboom die secretaris – penningmeester 
was. Rinus werd toen óók voorzitter van de Dorpsgemeenschap 
Noordwelle, met vele koffieavonden bij Muhli tot gevolg. Om hem 
bij te praten over de vele, vele tassen met paperassen. 
Bestuursvergaderingen vonden meestal bij ons in de woonkeuken 
plaats. Wij woonden toen nog op de Dorpsring.  
In het bestuur zaten verder: Lenie Schoneman, Lenie van der 
Putten, Bert Brink en Ruud van der Hulle. Roken was in die tijd nog 
heel gewoon. Bert blies met zijn pijp grote rookwolken naar het 
plafond en Ruud stak de ene sigaret op na de andere. Anderen 
droegen ook hun steentje nog bij en binnen de kortste keren stond 
de keuken bol van de rook. Dat is nu toch wel even anders. 

 

 
 

Een gezellige warme herfst gewenst, Janny 
 
 

Bedankje 

 
 

Graag wil ik bij deze de Dorpsgemeenschap en ieder die mij bij 
thuiskomst uit het ziekenhuis bloemen en kaarten heeft gestuurd 
bedanken.  

 
 

Hanneke Bos  
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Recepten 

 
Griekse gehaktballetjes en gevulde trostomaatjes om nog even 
lekker na te genieten van de vakantie! 

 
 
Nodig voor 25 balletjes:  
500gr. Rundergehakt             
2 eieren 
3 el paneermeel 
1 rood ui 
2 teentjes knoflook 
75gr.feta (verkruimeld)                                        
1 tl paprikapoeder 
1 tl oregano 
1 tl peterselie                    
peper en zout 
bakboter 
 
Snijd de ui fijn, pers de teentjes knoflook. Meng alles goed door 
elkaar in een schaal. Maak er balletjes van en zet ze eerst een 
halfuurtje in de koelkast. 
Verhit de bakboter in de pan en bak de balletjes goudbruin en 
gaar. 
 

Gevulde trostomaatjes 

 
Kleine trostomaatjes (12-14 stuks) 
Snij de tomaatjes doormidden, maak ze leeg en laat ze uitlekken. 
Maak een vulling van zeer fijngesneden komkommer, fijngesneden 
rode ui, wat zwarte olijven, ook in kleine stukjes en wat 
verkruimelde feta. Peper en zout, oregano erdoor en als laatste 
wat citroensap erdoor mengen. 
 
Wat stokbrood of pitabrood en een bakje tzatziki erbij, en je 
proeft de Griekse zon! 
 
Eet smakelijk! 

Gerda 
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Revalidatie Juus 

Na drie maanden ‘bewoner’ in Cornelia te zijn geweest, gaat Juus 
Kreiken (Ingridstraat 7) verder werken aan zijn herstel in de 
revalidatie kliniek ‘Lindenhof’ in Goes. Het gaat de goede kant op!! 
Juus is daar voorlopig intern maar hoopt toch ieder weekend weer 
even in Noordwelle te zijn. Contact met jullie vindt hij nog steeds 
heel fijn! 
Zijn adres is : Juus Kreiken 
                     Revant Lindenhof 
                     ’s-Gravenpolderseweg 114a 
                      4462 RA Goes                                      Conny 

Samen gemotiveerd 

Hij kan steeds vaker en sneller zijn doelen bijstellen. Van een 

toekomst in een rolstoel en mogelijk met Kerst naar huis, kantelde 

zijn perspectief naar zelfstandig lopen en hopelijk eind oktober naar 

huis. “Vooral de laatste weken gaat het snel. Ik herinner me nog 

goed hoe ik trillend en bevend tussen twee fysiotherapeuten voor 

het eerst weer op mijn eigen benen stond bij de loopbrug. Ga maar 

lopen, hoor je dan. Inmiddels kan ik vijf treden traplopen en staat 

mijn doel op 30 meter lopen. Dat is namelijk thuis de afstand tussen 

de bank en de wc. Dat ik zo goed vooruitga, stimuleert natuurlijk 

enorm. En de mensen die hier werken, zijn net zo gemotiveerd mij 

te helpen als ik ben om weer thuis te komen. We werken samen 

aan dat doel.” 
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Kleurwedstrijd: inleveren op Hoefijzer 12 voor 23 november  

Naam: 

Leeftijd: 


