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Mei/Juni 2020 
 

 VAN DE REDACTIE  

 
Ja hoor, op een Corona verantwoorde manier zijn wij als redactie 
weer samen gekomen om eens terug te kijken op de afgelopen 
bijzondere maanden. Ook een aantal dorpsbewoners zijn niet aan 
Corona (COVID19) ontkomen, maar gelukkig hebben zij dit nare 
virus overwonnen. Echter blijkt het nog een flinke lange weg naar 
herstel te zijn, wij wensen jullie een spoedig en snel herstel!! 
 
Wij, maar ook zeker de kinderen op het dorp, mogen ons allen toch 
wel enorm gelukkig prijzen dat wij in deze mooie omgeving wonen. 
Meermaals hebben we horen zeggen “wat een geluk dat we niet in 
een flatje wonen”. Ondanks dat het een rare tijd is die ook voor 
veel mensen voor stress en zorgen zorgt, lijken de kinderen vooral 
ook genoten te hebben van de vrije middagen buiten op het dorp!  
 
Geweldig opgroeien en wonen is het hier op ons kleine dorpje!  
Wij willen jullie veel leesplezier wensen met deze uitgave van het 
rode krantje! 

De redactie 

 

NOORDERNIEUWSWELLE 
Dorpskrant van Noordwelle 

dorpskrantnnw@gmail.com 
www.noordwelle.com 

42ste jaargang 
Verschijnt 6x per jaar 

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

Trudy Groenleer en Juus Kreiken  
Vormgeving:  Leo Schults en Trudy Groenleer 
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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 10 augustus 2020 ontvangen 

• dorpskrantnnw@gmail.com ons mailadres is  

• Handgeschreven kopie ook nog altijd welkom is 

• Wij dit keer als redactie gelukkig weer op gepaste afstand 

rond de tafel hebben gezeten 

• Wij met de NNW aan ons  42ste jaargang beginnen  

• Er soms wel eens wat vergeten wordt door de redactie 

• Wij hierbij daarvoor onze welgemeende excuses 

aanbieden 

• Wij proberen voortaan ons leven te beteren 

• Wij Leen en Vera heel hartelijk feliciteren met hun 50-

jarige huwelijkse staat 

• Wij natuurlijk ook Rob en Hennie  van harte feliciteren met 

hun 40-jarig samenzijn 

• Wij als goede derde  Ad en Lenneke proficiat wensen met 

hun 25-jarig feestje 

• Wij alle geslaagden uit ons dorp ook heel hartelijk 

feliciteren met hun diploma  

• Alle feestelijkheden dit jaar  helaas noodgedwongen 

minimaal waren 

• Er nog heel veel inhaalfeestjes in de planning staan 

• Er ook nog een positieve kant aan de corona-tijd kan 

zitten 

• Een Noordwelse overwinteraar in Spanje jaren jonger 

wordt geschat 

• Men daar in Spanje op vaste tijden voor de verschillende 

leeftijdsgroepen buiten mag wandelen 

Wist u dat  

mailto:dorpskrantnnw@gmail.com
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• Hij dus al verschillende malen is aangehouden en zich 

moest legitimeren 

• Er prachtige bloembakken zijn gekomen rond ons 

dorpshuis 

• De eerste keer gezamenlijk koffiedrinken aldaar daardoor 

extra gezellig was 

• Het mooie weer mensen uitnodigt om te bewegen 

• Een redactielid van onze krant voor het 

eerst is gesignaleerd op de fiets 

• Het fijn is om een brandweerman als 

buurman te hebben 

• Noordwelle een heel bijzonder dorp is waar wonderlijke 

dingen gebeuren. 

• Hier niet alleen Daames, maar ook Heeren zwanger 

kunnen raken. 

• Een Noordwels katertje totaal onverwachts een poesje 

bleek te zijn 

• Het gelukkig wel in staat bleek om de kittens te voeden 

zodat ze goed groeien 

• Wij alle lezers een mooie corona-vrije zomer toewensen 

 

De  agenda  

 
• Eerste vrijdag van de maand:           Snekavond 
• 2de woensdag van de maand (v.a. okt)   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 

• Zaterdag 18 juli Dorpsbarbecue bij slecht weer 1 week 

later 

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

 
Lieve dorpsgenoten, 

 
Hierbij wil ik jullie bedanken voor de vele, leuke en soms 
ontroerende  reacties na het lintje. 
Het is mede te danken aan ons dorp, dus bij deze wil ik het lintje 
opdragen aan alle andere dorpsvrijwilligers die hun steentje 
bijdragen aan het mooie Noordwelle. En ik weet zeker dat ook 
Heleen hier heel trots op zou zijn geweest ! 
Nogmaals bedankt hoor !!! 

Marianne 
 
 

Bedankje 

 
Langs deze weg willen wij ons buurtje bedanken voor hun 
medeleven en andere fijne dingen ons toe bedacht toen ik mijn 
heup had gebroken. 
Vooral in deze nare Corona tijd viel dat niet mee. Maar dankzij jullie 
is het toch gelukt om op de been te blijven. 
 

Reina en Hans Dalebout 
  
 

Even Voorstellen  

 
Wij zijn Gerard en Ineke van der Koogh. In de maand maart zijn 
wij op Dorpsring 13 komen wonen. Onze verhuizing was net op tijd 
i.v.m. Corona. Onze kinderen konden nog net mee klussen en 
verhuizen. 
In Juli 2019 kwam dit monumentenpand op ons pad en we waren 
verkocht en dat op onze leeftijd. 
We komen namelijk al heel lang in Zeeland. Ik was als 19 jarige au-
pair in Scharendijke. Later met Gerard en onze twee zonen, Rutger 
en Martijn, op camping Seel aan de Rampweg.  
Een geweldige tijd.  
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Gelukkig houden de schoondochters en de vier kleinkinderen ook 
van het Zeeuwse. Vanaf 2013 hebben we met veel plezier op 
camping “De Welle” gestaan en nu wonen we hier dus permanent. 
We hebben vanaf maart veel geklust en in de tuin gewerkt. 
Genoten van de vogels en het prachtige weer. Dat was boffen na 
al die regenmaanden. 
We zijn blij dat de Coronaregels soepeler worden zodat het gewone 
leven weer op gang komt. 
Wij voelen ons hier thuis en hopen van deze grote stap lang te 
kunnen genieten. 
 

Vriendelijke groeten, 
Gerard en Ineke 

 

Natuur en meer  

 
De tijd is alweer twee maanden verder het jaar in gegleden. 
Tweede week van juni en nog gaan we heel voorzichtig met elkaar 
om. Op afstand zitten we met de kinderen buiten, wel  
erg gezellig, maar een knuffel zo nu dan zou toch wel weer erg fijn 
zijn.  
 
En dan nu mijn natuurmeldingen: 
Als we teruggaan naar 10 mei, raasde er een storm door de tuin, 
die heel veel jong groen vernielde. De bomen hadden het zwaar en 
zwiepten alle kanten op. Naderhand zag je dat de gekwetste 
bladeren bruin uit de strijd kwamen. Gelukkig is de natuur heel 
goed in staat zich daarvan te herstellen. Alles groeit en bloeit zo 
overdadig.  Net of al die bloemen en dat 
groen ons iets willen vergoeden en tegen 
ons zegt: houd moed, eens komt het 
weer goed. 
 
Zes dagen na dit geweld vlogen de jonge 
Koolmeesjes uit, gelukkig met rustig 
weer. Die kleine pluizebolletjes zouden te pletter slaan als het zo 
hard waait. 
En ongelooflijk.  
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Een dag later is het Merelnest, waar al druk werd gevoerd, totaal 
leeg geroofd door een vreemde kat. Toen ik het zag, was het 
natuurlijk te laat. Jammer. 
Gelukkig volgt daar een blij bericht op, want tweede Pinksterdag 
zaten we met dat prachtige weer onder de pergola, toen er boven  
ons hoofd minuscule vogeltjes uit vlogen.  
Vier jonge Winterkoninkjes, zo leuk. Ze bleven de hele middag in 
de buurt en dus ook de ouders.  
Wij zaten te genieten.  
En eind mei reden Rinus en Leen door de Wellandweg – ze hadden 
Martien een handje geholpen – toen er twee Ooievaars vrij laag 
overvlogen, richting de Schelphoek. Best  bijzonder voor onze 
regio. 
De Mieren die bij ons hun gezin stichten, worden niet vernietigd 
maar blijven gespaard. 
In het gras komt de Groene Specht ze oppeuzelen. Hij zit te hakken 
in het gras, mooi om te zien. De mieren die om het huis het zand 
naar boven brengen? Och, het zand vegen we telkens terug in de 
voegen en we wachten vol spanning tot de jonge mieren op 
bruidsvlucht hoog de lucht invliegen. 
Na een half uurtje is er niks meer van te zien en de Meeuwen  
hebben een smulpartij achter de rug. 
 
Een mooi gezegde kwam ik tegen in een tijdschrift. Een wáár 
gezegde:  
“Als volwassene kun je de liefde voor de natuur, als een zaadje 
planten in een kind”. 
 
Muziek die mij raakt: 
Jaren geleden werd ik erg geboeid door Ierse muziek. Nu, de 
laatste maanden – zonder bezoek, zonder zelf op bezoek te gaan – 
heb ik mijn hart weer opgehaald. 
Met name Paddy Reilly vind ik erg mooi. Vroeger zong hij bij de 
Dubliners, tot hij besloot solo verder te gaan. Met groot succes. Hij 
heeft met zijn Ierse drinkliederen – waar je de whisky in kunt horen 
– maar vooral met zijn Ierse ballades heel veel cd’s gemaakt. 
Voor mij springt het lied “My Lovely Rose Of Clare” er uit, maar ook 
“The Fields Of Atherny” 
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Dit lied verteld over de tijd rond 1800, toen er in Ierland vreselijke 
hongersnood was.  
Wie uit wanhoop een brood stal, om zijn kinderen eten te kunnen 
geven, werd als misdadiger gedeporteerd naar o.a. Australië. Net 
als echte boeven en moordenaars. Met boten vol mannen, vrouwen 
en ook kinderen voeren ze de havens uit, zoals ook de haven van 
Atherny 
Velen overleefden de overtocht niet. Overvolle boten, smerigheid, 
honger en ziekte eisten hun tol.  
Naast de Aboriginals – het oorspronkelijke volk van Australië, zijn 
de huidige bewoners afstammelingen van deze Ierse en ook 
Engelse gedeporteerden.  
Een Ierse zangeres die ik heb ontdekt – ook zij zingt ballades – is 
Catriona O’ Donovan. 
Een prachtige stem wanneer ze zingt: Love Me When I’m Old.  
Voor sommigen misschien de moeite waard om eens op te zoeken 
op You Tube. 

 
Als laatste nog een grappig berichtje. 
 
Wat is het een feestje wanneer je voor de aller – 
allereerste keer naar de basisschool gaat en je 
mag dan door het raam naar binnen klauteren. 
Buiten stond een krukje en binnen was een 
glijbaantje gemaakt.  
Geen centje pijn dat mama niet mee naar binnen 
mocht. Geweldig toch hé, die juffen! 
 
Allen een mooie zomervakantie toegewenst 
 
Janny 
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Ons Dorpshuis tijdens Coronatijd. 

 
 
Redenen genoeg om Jan en Arie te vragen hoe zij deze tijd  
hebben beleefd en nu nog beleven. Vandaar dit interview 
met twee gedreven vrijwilligers. 
  

Hoe hebben jullie de sluiting beleefd?  
Want de sluiting kwam vrij plotseling. Hoe zijn jullie 
geïnformeerd? Wat waren de gevolgen? 
 
Op 11 maart hebben wij nog een bijeenkomst gehad met de 
gemeente Schouwen Duiveland hoe e.e.a. in Ons Dorpshuis 
verloopt en hoe alles is geregeld. Toen mochten we al geen 
handen geven maar was er van b.v. 1,5 meter afstand houden 
nog geen sprake. Op 16 maart kregen wij van de gemeenste 
SD een brief dat we per direct het dorpshuis moesten sluiten 
en dat de, door de overheid genoemde, horeca regels ook 
voor ons gelden. 
 
Aangezien in maart en april al aardig wat (externe) 
bijeenkomsten stonden gepland, zoals:  Wildbeheer, NVSD, 
4-tal vergaderingen enz. plus onze eigen snackavonden, 
Ddaames en Heeren is er door ons behoorlijk ingekocht. 
Koelkasten en vriezer puilden uit. Producten die over de 
datum zijn gegaan hebben we nog wel ‘geproefd ’ maar 
helaas moesten we sommige spullen ook weggooien. 
Maar ja, ook geen Tafelen in de buurt, CreaBea, 
koffieochtend/bieb, paasbrunch, koningsdag, dauwtrappen, 
zangdames ……… 
Dit hebben we kenbaar gemaakt via de klepapp en op een A4 
op de buitenkeukendeur.  
Voor ons werd het rustig. Het dorpshuis was voor lange tijd 
gesloten, dus geen omzet, en wat nog belangrijker was: geen 
sociale contacten meer. 
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Op verzoek van de gemeente hebben we een overzicht van 
de gederfde kosten gemaakt die zij aan het college zouden 
voorleggen. Zelf denken wij niet dat we 1 op 1 
gecompenseerd worden maar mogelijk/hopelijk hoeven we 
de niet gebruikte subsidies zoals b.v. voor Koningsdag terug 
te storten. De gemeente zit uiteraard ook met een behoorlijk 
begrotingstekort. 
 
Het Dorpshuis was gesloten. Welke activiteiten 
konden jullie met de nodige maatregelen toch door 
laten gaan. Zijn er voorbeelden van inventieve 
ideeën?  
 
Bijeenkomsten, in welke vorm dan ook, waren dus verboden. 
Gelukkig zijn er mensen in ons dorp die altijd wel een 
oplossing ergens voor hebben. Zo is Tafelen in de buurt 
‘gewoon’ doorgegaan als Tafelen aan de deur. Een geweldig 
initiatief van het Tafelteam dat door de deelnemers zeer op 
prijs werd gesteld. Ook de snackavond is weer opgestart. 
Maar dan in een ander jasje. Via de app kon men een 
bestelling opgeven en even later bij Ons Dorpshuis, geheel 
Corona proof, ophalen. Via de app kreeg je namelijk een 
bericht dat je je bestelling op kon halen. Dus geen wachtrij. 
Zelfs was er een speciale bezorgservice voor onze zieke 
dorpsbewoners. 
 
Nu Ons Dorpshuis weer open is.  
Hebben jullie nu maatregelen moeten nemen? Hoe 
ziet een bezoek aan Ons Dorpshuis er nu uit? B.v. 
qua hygiëne, de 1.5 m afstandsmaatregel. 
  

Op 7 mei kwam er een versoepeling van de regels.  
Een uitdaging voor ons was de 1,5 meter, hoeveel mensen 
kunnen we nu kwijt voor b.v. snackavond of Tafelen in de  
buurt? Na veel gepuzzel en gesjouw zijn we tot 24 plaatsen 
gekomen. 
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Een lezing of vergadering kunnen maar 30 mensen 
bijwonen. Naast de interne activiteiten zijn er ook weer 
externe activiteiten (verhuur) mogelijk, mits de huurder met 
niet meer dan 30 personen komt. 
Al met al een behoorlijke aderlating. 
 
Op 1 juni mochten we weer, beperkt, open. 
Gelijk de volgende dag opengegaan voor de 
koffieochtend/bieb en die werd goed bezocht. Alles uiteraard 
volgens het RIVM protocol zoals handen desinfecteren bij 
binnenkomst, 1,5 meter enz. In de toiletten kun je nu je 
handen afdrogen met papieren handdoeken i.p.v. de 
luchtdroger. 
Gelukkig konden we buiten zitten en werd het uurtje een 
lang uurtje, heerlijk om weer samen te kunnen zijn. 
 

Wat kan er weer?  
 
De koffieochtend/bieb is dus op 2 juni begonnen, 5 juni was 
weer de Snackavond, 19 juni starten de Ddaames weer op 
in de kleine zaal, 30 juni kunnen we weer Tafelen in de 
buurt en op 26 juni starten de Heeren weer, ook in de kleine 
zaal. 
  

Hoe kijken jullie terug op de afgelopen periode? De 
mooie gebeurtenissen, maar ook de trieste 
gebeurtenissen?  
 
Naar elkaar omkijken, elkaar helpen waar nodig werd 
meestal wel gedaan in Noordwelle. Een mooie gebeurtenis 
was de felicitatie van Leen en Vera met hun 50-jarig 
huwelijksjubileum. 
Triest is natuurlijk dat onze mede coördinator en zijn vrouw 
met het virus waren besmet en nog steeds de gevolgen 
daarvan ondervinden. 
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Diep triest is natuurlijk het afscheid dat we van een van onze 
dorpsbewoonsters moesten nemen waarbij veel dorpelingen 
op 1,5 meter van elkaar rond de ring stonden. 
Al met al een enerverende periode voor ons allen. 
 
Jan en Arie. Heel hartelijk dank voor jullie bijdrage! 
                                         

Kitty 
 

Dorpsbarbecue 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zaterdag 18 juli dorpsbarbecue bij slecht weer 
weekje later! 

Uitnodiging volgt! 
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Raad de foto 

 
Wie is deze jongeman? 

Laat het ons weten! 

 
Foto uit 1949 aan de Noordkant, wat nu de Rampweg is. 

 
 

 
 

Noordernieuwswelle wordt stuk gelezen 
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De redactie wenst iedereen een fijne vakantie 

 

 


