november/ december 2015

VAN DE REDACTIE
Beste Noordwellenaren,
We naderen alweer het einde van 2015! Deze uitgave is voor
twee maanden tegelijk, november en december. Dus de laatste
van dit jaar.
Terugblikkend is dit jaar voorbij gevlogen. Lief en leed werd weer
met elkaar gedeeld.
Er werd gesmuld bij de mosselavond, High Tea en
stamppottenavond. Een verslagje van de stamppottenavond leest
u verderop in deze krant.
Sint en zijn Pieten zijn gelukkig ook weer veilig in Noordwelle
aangekomen.
De Heeren gaan de kerstboom weer ophalen in de Eifel en zoals
gebruikelijk op de zondag erna weer optuigen. Hierover leest u
meer in deze Noordernieuwswelle. Zet het in uw agenda.
Wij van de redactie wensen u en uw dierbaren alvast hele fijne
feestdagen toe.
Tot het volgende jaar!!
De redactie

NOORDERNIEUWSWELLE
Dorpskrant van Noordwelle
dorpskrantnnw@gmail.com
www.noordwelle.com
37e jaargang
Verschijnt 10x per jaar

Redactie

Marja Leistra, Dorien Wandel, José Vrijdag,
Marianne de Jonge en Kitty Heye
Vormgeving: José Vrijdag en Leo Schults
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Wist u dat























Wij nog steeds heel graag kopie ontvangen
dorpskrantnnw@gmail.com ons mailadres is
U daar uw kopie [ lettertype: Tahoma 11 pnt] naar toe
kunt sturen
U natuurlijk ook nog steeds handgeschreven mail kunt
inleveren
Wij het leuk vinden om kopie te ontvangen
Wij onze regelmatige iinzenders van harte bedanken
hiervoor
De pont van Noordwelle wel eens vast kan lopen in de
modder
De pont recent, met een dame en hond erop, vastliep
Deze eerst niet meer voor of achteruit wilde
De bicepskracht van de dame het gelukkig toch nog won
van de modder
Dit een enorm gevoel van opluchting gaf
De bibliobus wel eens vertraagd is
Heer Leen dan altijd trouw een bordje plaatst
Noordwelle dan weer weet waar het aan toe is
Het ondertussen stik-gezellig wachten is op het bankje
voor ons Dorpshuis
Sint en zijn Pieten ons dorp ook weer bezocht heeft
Het ouderwets gezellig was in het dorpshuis
Er hier veel zangtalent woont
Wij ons afvragen of de Heeren nog wel tot het sterke
geslacht behoren
Er de laatste tijd wel opvallend veel schouder-,knie- en
voetproblemen zijn bij de Heeren
Wij hopen dat het toch goed komt met de kerstboom dit
jaar
De snekavond in November een nieuw record frites-eters
opleverde
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De twee dorpshuisdames zich weer kranig geweerd
hebben
Wij hierbij ook alle stamppotmakers van harte bedanken
voor de overheerlijke stamppotten
Noordwelle het slaan en luiden van de kerkklok erg mist
Wij uitkijken naar half december als de klok weer van zich
kan laten horen
Dit het laatste nummer van dit jaar is
De redactie u allen fijne kerstdagen en een gelukkig 2016
toewenst

VOOR UW AGENDA:






Eerste vrijdag van de maand:
Tweede woensdag van de maand (19:30):
Derde vrijdag van de maand (20:30):
Laatste vrijdag van de maand:
Iedere woensdag vesper (18:00-18:30) en/of
de kerk zie: www.kloosterwelle.nl

Snekavond
Creadames
DDaames
Heeren
maaltijd (18:30) in

12 december: boom halen door de Heeren; 20:30 afterborrel in
Ons Dorpshuis, iedereen is welkom!
13 december: boom opzetten bij de kerk (12:30u)
09 januari:
Kerstboomverbranding
BEDANKT-BEDANKT-BEDANKT-BEDANKT
De collecte van Het Dierenasiel heeft het mooie bedrag van:
€ 200,65 opgebracht. Plus nog 1 oude gulden uit 1994 !
Bedankt gulle gevers namens Leen Berrevoets
****************
De jaarlijkse collecte van de Nierstichting bracht ook een prachtig
bedrag op en wel: € 205,46.
Bedankt Noordwelle namens Marja en Marianne
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NIEUWS UIT DE DORPSRAAD
Op de openbare vergadering van de dorpsgemeenschap van 12
november werd José Vrijdag met algemene instemming welkom
geheten in de dorpsraad. Zij vervangt Heidi Bos en gaat samen
met Vera Boot zorgdragen voor het organiseren van activiteiten.
José maakt al deel uit van de redactie van de
Noordernieuwswelle, zodat de lijntjes wat dat betreft ook
makkelijk en kort zijn.
De zonnepanelen die op het dorpshuis zijn aangebracht blijken na
6 maanden al een elektriciteitsbesparing van 50% te hebben
opgeleverd. Omdat het dorpshuis nu bovendien goed is
geïsoleerd bestaan over de gasbesparing ook goede
verwachtingen; dat zal volgend jaar duidelijk worden.
De gemeente heeft de brochure “Overstag” uitgebracht , dit is de
conceptnota maatschappelijke voorzieningen op SchouwenDuiveland tot 2040. Deze brochure is in te zien in het dorpshuis of
bij Marlies, Dorpsring 11, en verder op de website van de
gemeente. Uit de nota blijkt dat Noordwelle al aardig in de
richting werkt die de gemeente voor ogen staat: zoveel mogelijk
zelfredzaamheid .
Bij conflicten in een wijk of straat is het mogelijk
buurtbemiddeling in te schakelen: dit zijn vrijwilligers die
onpartijdig kunnen bemiddelen, zodat zaken niet escaleren. Op
Schouwen- Duiveland zijn slechts 2 wijkagenten. De wijkagent
voor Noordwelle zal worden uitgenodigd op de
voorjaarsvergadering van de dorpsgemeenschap. Ook is er een
speciale app te installeren waarop onraad in de buurt kan worden
gemeld. Alle informatie over buurtbemiddeling, wijkagent en
burgerparticipatie via de app is te verkrijgen bij Koos van Doorn,
Ingridstraat 7 of via ovink@zeelandnet.nl.
De dorpsraad is erg blij met de goed bezochte en gezellige
eetactiviteiten in het dorpshuis van het afgelopen half jaar: de
barbecue, de mosselmaaltijd, de high tea/bingomiddag en de
stamppotavond en dankt de vele vrijwilligers dit mogelijk maakten
van harte.
Op een buitengewone ledenvergadering, waarvoor alle leden van
de dorpsgemeenschap in januari worden uitgenodigd, zal de
meest haalbare optie voor het vervolgbeheer van het dorpshuis

4

na 2017 aan de leden worden gepresenteerd en uitgelegd. Dit
plan wordt momenteel uitgewerkt door de dorpsraad met
Zeeuwland en de gemeente. Vanaf dat jaar stoten Zeeuwland en
de gemeente alle dorpshuizen af.
Aan het inzetten van een elektrische auto voor 1 dagdeel per
week ten behoeve kwetsbare inwoners wordt door de gemeente
nog gewerkt; de financiering is wel al rond.
De dorpsraad moedigt alle inwoners van Noordwelle aan toch
vooral de vernieuwde website te bezoeken, die erg is verbeterd
en waarop iedereen via een mailtje naar
veertjeboot@hotmail.com ook zelf zaken kan laten zetten. Zie
www.noordwelle.com voor de dorpsapp (bedoeld voor belangrijke
zaken voor dorpelingen, geen commercie) kan men zich
aanmelden via 06 15077625 (Trudy Groenleer).
De dorpsraad
BIJZONDERE VAKANTIES
Iedereen kent het Rode Kruis van de EHBO bij evenementen,
humanitaire hulp bij rampen etc. Maar het Rode Kruis doet
natuurlijk nog meer. Hier in Nederland onder andere de bijzonder
vakanties.
In 3 hotels, De IJsselvliet, De Valkenberg en de Paardenstal bij de
Valkenberg, allen gelegen in een bosrijke omgeving,en het
hotelschip J. Henry Dunant, worden eenzamen en mensen die
dagelijkse hulp behoeven een weekje in de watten gelegd. Er
worden tripjes georganiseerd met busjes van het Rode Kruis met
rolstoel faciliteiten. Vanaf het schip wordt “gepassagierd”op de
verschillende aanlegplaatsen in binnen- of buitenland. Alles
begeleid door vrijwilligers die hiertoe een opleiding hebben
genoten.
Ik zelf heb als vrijwilliger verschillende keren meegemaakt hoe
onze gasten genieten en dankbaar afscheid nemen na een
heerlijke week. Kent u, of bent u iemand die zo’n weekje wel ziet
zitten, neem contact op met “Vakantieprojecten Rode Kruis”:
Heleen van der Mark 0111 691760/ Maja Alblas 06 21640450
Wim den Haan
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WELKOMSCOMMITEE NOORDWELLE
Geheel belangeloos en zonder ook maar om een cent te zitten
pingelen. Tinie en Teun, ons echtpaar met grote liefde voor elkaar
( dat zie ik zelfs op afstand....kun je nagaan)
Zodra het weer het maar even toe laat, samen zittend op het
bankje bij het fraaie bord- Noordwelle.
Altijd vriendelijk en een woordje klaar voor een ieder die het
uitkomt om even de snelheid in te houden.
Dat laatste moet natuurlijk sowieso , max 30 km en zelfs dat is
nog hard hoor als je daar zo op het bankje zit te zwaaien.

Een paar apart, en dat dan vooral van de positieve kant hoor!
Netjes gekleed, haartjes glad of in de krul en altijd zo vriendelijk
zwaaiend ( zie foto ) naar elke gast of dorpeling in ons fraaie
dorpje.
Wij zijn er blij mee en ons advies: lekker blijven doe, maar vat
geen kou.
Lex
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SINTERKLAAS
Lieve, lieve kinderen en inwoners van Noordwelle. Afgelopen
zaterdag mocht ik weer eens bij jullie in het dorp zijn. Wat was
het heerlijk om jullie weer eens te zien en wat was ik blij met het
mooie ontvangst.
Toen de Sint ’s morgens wakker werd en eens door het raam
keek zag de Sint alleen maar regen maar de pieten en ik waren
gelukkig net tussen de buien door gekomen dus mooi droog
gebleven. Wat is jullie dorpshuis prachtig mooi geworden want ik
weet nog dat de pieten en ik vorig jaar in de school werden
ontvangen omdat het dorpshuis verbouwd werd. Wat hebben
jullie mooi gezongen voor mij, en een mooi gedicht en een mooie
tekening heb ik gekregen van jullie daar ben ik erg blij mee.
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De Sint was afgelopen zaterdag heel vroeg in Noordwelle maar
dat kwam omdat de pieten en ik nog een aantal dorpen in de
omgeving moesten bezoeken misschien hadden jullie dat wel
gehoord of zijn jullie zelfs wezen kijken. Ik hoop dat de pieten
overal de schoentjes goed vullen maar denk eraan dat de pieten
en ik ook wel eens een keer een huis een nachtje overslaan
omdat we het dan heel druk hebben dat kan gebeuren. Amerigo
is erg blij met alle wortels en suikerklontjes die hij van jullie
allemaal krijgt. De suikerklontjes sparen we een beetje op anders
wordt Americo een beetje te dik lieve kinderen.
Het was de afgelopen dagen zo’n slecht weer dat ik bijna niet het
dak meer op durfde met Americo want niet alleen de Sint maar
ook Americo wordt wat ouder. Het liefst zing ik dan ‘hoor de wind
waait door de bomen’ met zulk weer, doen jullie dat ook? Jullie
kunnen zo mooi zingen.
Sinterklaas vind het een hele eer dat hij een stukje voor de krant
mag schrijven dat doe ik heel graag voor alle lieve kinderen en
alle inwoners van Noordwelle want wisten jullie dat de Sint ook de
NoorderNieuwsWelle in Spanje krijgt? De lieve mensen van
Noordwelle sturen deze altijd naar me op zo weet ik toch wat er
in Noordwelle gebeurt.
Lieve kinderen van Noordwelle, de pieten en ik proberen zoveel
mogelijk bij jullie schoentjes langs te komen en proberen overal
op pakjesavond iets te brengen.
Veel liefs van Sinterklaas en de pieten.

NOORDWELLE DOOR DE EEUWEN HEEN 180

Woonhuis en werkplaats, Dorpsring 25 en 26
Het pand dat thans bekend staat als Dorpsring 25 en 26 heeft een
gecompliceerde geschiedenis. Op bepaalde momenten in de
geschiedenis waren de panden verbonden en op andere momenten
weer apart. Dat maakt het moeilijk de bewoningsgeschiedenis
precies te traceren, maar we zullen een poging ondernemen. In het
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begin van de 19e eeuw waren de panden bezit van Leendert van
den Houten, die we eerder ook al tegenkwamen als eigenaar van
Dorpsring 24. Omstreeks 1837 kwam het geheel in bezit van de
metselaar Anthony Franke, waarna het bij een verdeling van de
boedel omstreeks 1841 in bezit kwam van de landbouwer Marinus
Franke. Door verkoop wist de timmerman Johannes Kwaak het te
verwerven in 1875, waarna Johannes Kwaak, winkelier te
Zierikzee, de eigenaar werd. Bij de algehele kadastrale hermeting
in 1893 was er sprake van twee huizen en een erf, waarvan het
eigendom in 1909 overging in handen van de Serooskerkse
kleermakers Pieter Minders en Pieter Cornelis Pols. Zij verkochten
het geheel in 1909 aan smid Geluk en toen was er sprake van twee
huizen en een pakhuis. Geen van de voornoemde eigenaren
woonde er zelf.
Het eerst bekende gezin dat er woonde was dat van de winkelier
Marinis Waling, in 1797 in Serooskerke geboren, die met zijn
echtgenote Cornelia van Splunder, ook winkelierster genoemd en
in 1796 in St. Maartensdijk geboren, in 1820 van Zierikzee naar
Noordwelle kwam. Er werden drie kinderen geboren. Een
volgende gezin was dat van de arbeider Adriaan van Valkenburg
en Geertje Natte, die zich in 1828 vestigden. Bij hun woonde vanaf
1831 de weduwnaar Hendrik Krijger in, alsmede vijf tussen 1816
en 1823 in Ellemeet geboren kinderen met de achternaam De
Witte. Ook woonden er drie leden van het uit Noordwelle
afkomstige geslacht Rentier – dat op meerdere plaatsen aan de ring
woonachtig was – onder wie de kleermaker Cornelis Rentier en
zijn echtgenote Pieternella Poulusse.
De metselaar Anthonie de Later woonde er vanaf 1835 met
echtgenote Lukrezia Koopman en twee eerder geboren kinderen.
Verder de families Van ’t Noordende, komende in 1832 van
Dreischor, Smalheer, komende in 1836 van Elkerzee, Van den
Berge, eveneens komende van Elkerzee in 1839 en Oole, komende
in 1837 van Renesse. De weduwe Helena Giljam kwam in 1831
met een dochter uit Nieuwerkerk, waarna zij in Noordwelle nog
vijf kinderen baarde met de achternaam Koopman. De in Goes
geboren kleermaker Eduard Pieter Maller kwam in 1845 in
Noordwelle wonen, huwde in 1853 in St. Annaland met Janna
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Quist, waarna het echtpaar aan Dorpsring 25-26 vier kinderen
kreeg. Van 1853-1855 woonde het gezin van Jan de Bruijne uit
Renesse en Johanna Oole er met twee in Renesse geboren
kinderen, waarna er in Noordwelle ook nog twee werden geboren.
In 1856 arriveerde Jan Reingout, geboren in Ouwerkerk met
echtgenote Adriaantje de Ruiter, twee kinderen en zowaar een
dienstbode (en familielid), Jannetje de Ruiter uit Haamstede. Deze
verhuisde in 1858 naar Burgh. De familie Reingout vertrok in
1860 naar Ouwerkerk. Daarvoor had ook het gezin van arbeider
Maarten de Vos en Kaatje de Bruijne met vijf in Noordwelle
geboren kinderen er gewoond totdat zij in 1855 naar Zierikzee
vertrokken. Zij werden opgevolgd door het gezin van Cornelis
Noordhoek en Toontje Straaijer met vijf in Noordwelle geboren
kinderen. Die vertrokken in 1857 naar Ouwerkerk. Toen kwamen
er weer twee nieuwe gezinnen. In de eerste plaats de
‘heerenknecht’ Cornelis Wondergem, geboren in Grijpskerke,
gehuwd met Dina Lampert uit Koudekerke. Zij kregen vijf
kinderen waarvan er drie in Noordwelle werden geboren. Ter
zelfder tijd arriveerden de arbeider Johannis van der Jagt, geboren
in Noordwelle, en arbeidster Jacomina de Moor uit Brouwershaven
met vier kinderen. Alsof het er al niet druk genoeg was, woonden
er sinds 1860 ook Marinis Noordhoek, arbeider uit St. Philipsland,
getrouwd met Pieternella Bil uit Burgh, met drie kinderen.
Heel kort woonde er in 1855 de metselaarsknecht Leendert
Simmers uit Zierikzee met zijn vrouw Neeltje Adriana
Brandenburg en een in dat jaar in Noordwelle geboren dochter.
Nog twee gezinnen woonden er in deze tijd. Van 1856 tot 1858 de
landbouwersknecht Cornelis Overbeke met Jozina Overbeke en
twee in Burgh geboren kinderen. In Noordwelle werd nog een
dochter geboren. Tenslotte vanaf 1858 Jan Poot, een boerenknecht
uit St. Maartensdijk met Tona Priem en een zoontje. In 1860 werd
Hubregt de Vos op dit adres ingeschreven met echtgenote Johanna
van Klooster, beiden geboortig van Noordwelle. Zij zouden er drie
kinderen krijgen. In 1866 vestigde de landbouwknecht Marinus
Krijger er zich vanuit Oud-Vossemeer met Janna Jonker uit
Serooskerke en één kind. Er zouden er nog vier hier geboren
worden. Tussen 1870 en 1877 woonde er de schilder Hermannus
Cornelis Steenland uit Haamstede met Maria van de Maat. Zij
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vertrokken in 1877 naar Nieuwerkerk. En in 1872 kwam de eerste
smidsknecht er te wonen, de eerste van velen. Het was Jan Kramer
uit Kortgene, gehuwd met Johanna van Klooster van Noordwelle.
Er zouden tot 1880 vijf kinderen geboren worden. In 1877 kwam
Huijgje van der Have hier wonen, weduwe van Jan Bolier uit
Renesse, met vier kinderen. Met drie daarvan emigreerde zij in
1892 naar de plaats Dunkirk in de staat New York. Tenslotte
woonde er vanaf 1879 een boerenknecht uit Scherpenisse,
Leendert Janssen met Pieternella Kok en een dochter. Een tweede
dochter werd in Noordwelle geboren. Zij vertrokken in 1881 naar
Noordgouwe.

Daarna wordt het in de bronnen even stil qua bewoning. Wellicht
gebruikte eigenaar Kwaak het voor zijn timmermanszaak en door
de verkoop later aan smid Geluk werden de panden onderdeel van
het bedrijf en de behuizing van de smederij. Er kwamen dan ook
smidsknechten te wonen, opeenvolgend Adriaan van Waarde
(1890-1891), Jacobus Johannes Buysse ( 1891-1893), Adriaan Mol
(1892), Nicolaas van de Zande (1893-1895, 1897-1898), Jozias
Luteyn (1895-1897), Johannis le Cocq (1901), Willem Pieter van
Driel (1901-1902), Marinus Padmos (1903-1904). Veel van deze
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smeden in opleiding waren afkomstig uit Zeeuws-Vlaanderen.
Veel later kwam hier de smidsknecht Christiaan Mattheus Van
Eeden Petersman, geboren in Benthuizen, in 1928 wonen met zijn
echtgenote Petronella Verweij en zeven kinderen. Zij zouden hier
tot 1942 blijven. Daarvoor en daarna woonden er de
smidsknechten Abraham Brandt (voor 1906), Evert Jan Bolink
(1917-1918, 1922-1927), Jan van Eck (1927), Jelle Rademaker
(1928) en Leendert van der Werf. Van Eeden Petersman werd
opgevolgd door François Omer Schrier (1942-1944), Hendrikus L.
Bodbijl (1944), Johannes de Jonge (1946-1951), Klaas Eriks
(1951-1953) en Johannis W. Kooman (1954-1956), die daarna
smid in Ellemeet werd. Vanaf 1959 was er ook een garage van
smid Geluk gevestigd. In 1954 had hij al een bouwvergunning
aangevraagd voor verbetering en herstel van het woonhuis met
bergruimte en wc als dienstwoning voor zijn personeel. De
verbouwing kostte 1250 gulden en werd gerealiseerd door
aannemer S. Rosmolen uit Renesse. Sinds 1950 had Geluk al een
vergunning voor een vierpersoons huurauto (zonder chauffeur) van
het merk Rover. In 1957 was het pand onbewoond, waarna in 1959
S. Wesdorp van de Schoolstraat no. 10 er kwam wonen. In 1962
kwam het pand in bezit van garage Goedbloed. Nadat deze uit
Noordwelle was vertrokken kwamen op enig moment de
kunstenaars Yvonne en Rob Holman er te wonen en weer later Ger
van Dijk, die de mooie tekening maakte van Noordwelle op de
omslag van de Noordernieuwswelle. Sinds 2004 werd het
bewoond door Corné Boot en Marjon Leopold en het in hetzelfde
jaar geboren zoontje Hugo. Vanaf 2014 resideert er de familie
Batenburg.
F. Westra
AANVULLING
Bij een aantal artikelen van de vorige Noordernieuwswelle stond
niet de inzender vermeld, bij deze nog even een aanvulling:
Het kleine verschil – Olivia
10 jaar jonger - Lex
De redactie
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CONCERT IN DE CORNELISKERK
Op zondagmiddag 13 december a.s. komt het muzikaal ensemble
“Loubistok” uit Oekraïne naar Noordwelle voor een zeer bijzonder
kerstconcert in onze dorpskerk.
De groep Loubistok (wat “Liefdesdrank” betekent) komt uit de
stad Lviv in West-Oekraïne. Hun repertoire bestaat uit volks- en
kerstliederen, grotendeels afkomstig uit de traditie van de
Hutzulen, een bergvolk uit de Karpaten, en uit de rijke
"kozakkentraditie". Ook schrikken zij er niet voor terug om
Nederlandstalige kerstliederen ten gehore te brengen.
Het ensemble bestaat uit vijf dames die niet alleen schitterend
kunnen zingen maar bovendien een 20-tal traditionele
instrumenten bespelen. Zij treden op in traditionele klederdracht.
De groepsleden genoten elk een conservatoriumopleiding en zijn
allen actief in het muziekleven van Lviv. Vier van hen zijn
werkzaam in het muziekonderwijs en nummer vijf’ is als zangeres
verbonden aan het filharmonisch orkest van Lviv. De
meerstemmige zang vormt het hoofdbestanddeel van hun
repertoire, naast de vaak adembenemend mooie begeleiding op
kobza (een instrument dat sterk lijkt op een gitaar), op bandoura
of knieharp, op viool en op diverse traditionele fluitinstrumenten.
Loubistok geeft al jaren concerten in West-Europa, waar zij
telkens opnieuw zalen tot de nok gevuld krijgen. Toch is het
steeds weer spannend of de groep voor hun concertreizen de
benodigde visa kunnen verkrijgen. Zeker gezien de huidige
politieke toestand was dit niet vanzelfsprekend. Gelukkig is nu
alles in orde en zal de groep in Noordwelle een gevarieerd en
kleurrijk concert verzorgen.
Dat wij een dergelijke topgroep naar Noordwelle kunnen halen,
mag vrij uniek worden genoemd. Een niet te missen evenement
voor ons kleine dorp. De toegangsprijs bedraagt € 10. Hiervoor
krijgt u een schitterend en bijzonder concert in onze eigen
dorpskerk met een gratis hapje en drankje in de pauze.
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Het concert op zondagmiddag 13 december begint om
16.00 uur en duurt, inclusief pauze, tot ongeveer 18.00
uur.
Zorg dat u dit concert niet mist en reserveer tijdig. Wij
verwachten dat er veel belangstelling zal zijn voor dit concert.
Dus wij raden u aan vooraf kaarten te kopen of te reserveren.
Reserveren kan per e-mail: (anthonyvon@zeelandnet.nl). Na
ontvangst van uw betaling (waarvoor u per e-mail een
betalingsinstructie krijgt) is uw reservering definitief en liggen uw
kaarten op 13 december voor u klaar bij binnenkomst.
Verder kunt u kaarten kopen bij:
 de servicebalie van de Formido, De Roterij 8, BurghHaamstede (ma t/m za)
 Ton Kranendonk, Jan Delstlaan 18, Noordwelle (ma t/m
vrij, na 16.00 uur)
Ton Kranendonk, Namens de Werkgroep “Vrienden van de
dorpskerk Noordwelle”

STAMPPOTAVOND 2015
Weken van voorbereiding gingen eraan vooraf. De ingrediënten
moesten verzameld worden of gekocht. Op de dag zelf was de
auto van de kok Rens al de hele dag bij Ons Dorpshuis te
bespeuren. Organisatrice Vera deed de boodschappen en zouden
we ook de hele dag in Ons Dorpshuis aan treffen. In de middag
kwamen een aantal hulptroepen bij elkaar om te schillen, te
schaven, te snijden, te hakken enz. Leuk om te zien hoe men aan
het eigen mesje is gehecht. Wat ging er allemaal in de pan?







20 kilo aardappelen.
25 rookworsten,
1,5 kilo spekjes.
2 liter melk (koffiemelk)
1,5 kilo jonge kaas.
2 pakjes roomboter.
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6 zakjes Jus.
1,5 kilo witte rijst.
2 kilo rode kool
1,5 kilo rode bieten
2,5 kilo boerenkool
2,5 kilo andijvie.
5 kilo kip
Deze etenswaren werden verwerkt in de volgende
stamppotten:
Vegetarische andijvie stamppot
Stamppot van rode kool met haas en gebakken appeltjes
stamppot van bietjes en spekjes
boerenkoolstamppot met grootmoeders rookworst.
kip met Za`atar kruiden met rijst rash el hanout

Dat laatste was een kipgerecht
wat Rens had gekregen van
een Syrische vluchteling. Wel
geen stamppot, maar heel
apart. Ook een gerecht met
haas stond op het program.
Deze stond al helemaal
voorbereid te wachten, keurig
in kleine stukjes.
Om 17.45 uur werden de
gasten verwacht. Ons
Dorpshuis was gevuld met
heerlijke geuren. Er hadden
zich meer dan 50 mensen
opgegeven. Mensen die slecht
ter been waren konden worden
opgehaald en weggebracht.
Een kleine eigen bijdrage werd
er gevraagd. Toch is het weer
een verrassing om mensen te
ontmoeten die al 9 jaar in Noordwelle wonen en die je nu pas
eigenlijk echt ontmoet. Klokslag 18.30 uur werd het sein gegeven
dat we konden gaan genieten van de diverse heerlijke
stamppotten. En dat was smullen. Er was meer dan voldoende.
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Had je nog een gaatje, dan kon je deze vullen met een toetje.
Wat werden wij verwend!
Complimenten aan de kok Rens, Vera en de dames van Ons
Dorpshuis Hennie en Trudy en hulptroepen. Bedankt!!!
En met dank aan onderstaande mensen voor hun bijdragen:
Martien Moermond, Jan Van de Velde, landbouwbedrijf Vermeer,
Strandpaviljoen Brouw, Dorpsgemeenschap Noordwelle en de
SMWO.
Lekkerbek Kitty
MORE THAN HONEY
Deze prachtige film van regisseur Markus Imhof (2012) werd
woensdagavond 11 november in onze kerk vertoond !
Al ruim 15 jaar doet zich over de gehele wereld een
angstaanjagend fenomeen voor; honderdduizenden kolonies
honingbijen lijken van de aardbodem te verdwijnen! Wat is hier
de oorzaak van? Is dit mogelijk een virus, misschien de grote
hoeveelheden pesticiden of de industrialisering van de
honingsector? Niemand lijkt een antwoord te hebben, maar 1 ding
staat vast: het lot van de natuur en dus ook van de mens is nauw
verbonden met de bijen!
Tijdens deze film (een prachtige maar verontrustende
natuurdocumentaire), maakt men een fascinerende reis naar de
wereld van de honingbijen. We zien de bijen aan het werk in
Zwitserland, Californie, China en Australie.
Het was een zeer indrukwekkende film en na afloop kon er over
gediscussieerd worden met twee ervaren imkers van ons eiland.
Gelukkig lijkt het met het bijenbestand op Schouwen-Duiveland
tot nu toe mee te vallen!
Een mooi initiatief, maar misschien kan er een volgende keer wat
meer ruchtbaarheid aan gegeven worden. Nu hoorde ik achteraf
van mensen die ook geïnteresseerd waren, maar het tot hun spijt
gemist hebben.
Hierbij wil ik de initiatiefnemers hartelijke bedanken voor deze
mooie avond in de kerk en o ja, de honingcake was overheerlijk!!!
Marianne
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KERSTBOOMFESTIJN 2015
Ja beste Noordwellenaars, het is weer zo ver! De Heeren hebben
wederom het plan opgepakt om de inmiddels traditionele tocht
naar de Eifel uit te voeren. Ook dit jaar gaan ze weer met gevaar
voor eigen leven de diverse gevaren trotseren om voor het dorp
een mega kerstboom te kappen in de Duitse Eifel.
Uiteraard zit hier al weken van voorbereiding aan vast, want het is
niet zo simpel als het lijkt.
De boom is verleden jaar door onze experts al uitgezocht en
gemerkt. Routes zijn bekeken en berekend, hopelijk kunnen we
dit jaar de Eifel bereiken zonder omwegen en ligt er niet te veel
sneeuw. Maar ik weet zeker dat de Heeren deze klus weer
professioneel zullen klaren en dat de boom keurig op de
vrachtauto van Robin Bos wordt gelegd om naar Noordwelle te
worden vervoerd.
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Aangekomen in Noordwelle hebben de Heeren nog nabespreking
in Ons Dorpshuis. En de voorbespreking voor de volgende dag,
zondag 13 december. We gaan dan namelijk de boom plaatsen
met medewerking van Koos Hanse uit Sirjansland.
Koos komt dan met zijn grote kraan, waarmee de boom op een
deskundige wijze wordt neergezet zodat wij in Noordwelle
wederom kunnen genieten van onze mooi verlichte kerstboom.
Weet u het nog van vorig jaar? Varken aan het spit.
Dit jaar hebben wij wederom een heerlijke versnapering. Onze
Grote Koos heeft in Duitsland namelijk een wildzwijn kunnen
scoren. Die wordt deskundig door onze Rens en Koos
klaargemaakt, zodat wij bij het boom opzetten weer heerlijk
kunnen genieten van een hapje en een drankje.
Alle inwoners van Noordwelle worden bij deze uitgenodigd hierbij
aanwezig te zijn.
Wie, wat, waar?
Zaterdag 12 december: de Heeren vertrekken om 06.00 uur
richting Eifel. U mag ze komen uitzwaaien…
Rond 20.30 uur: Aankomst Heeren. After borrel in Ons Dorpshuis.
U bent van harte welkom om de avonturen van de Heeren aan te
horen en/of geestelijke bijstand te verlenen.
Zondag 13 december: Rond 12.30 uur ( na de Kerkdienst )
kerstboom opzetten onder het genot van een hapje en een
drankje.
Zaterdag 9 januari : Gaan we de kerstboom weer ritueel
verbranden. Dit doen we dit jaar in combinatie met de
Nieuwjaarsreceptie. Nadere info hierover krijgt u nog, maar zet u
deze datum alvast in uw agenda.
Hopend u allen te mogen begroeten.
Heer Ed, namens de Heeren van Noordwelle.
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