mei 2016

VAN DE REDACTIE
Beste Noordwellenaren,
Wat ligt er weer een mooie maand achter ons, met o.a. een
gezellige Koningsdag, het dauwtrappen met ontbijt op
Hemelvaartsdag en niet te vergeten DE uitreiking van het lintje
aan onze Leen 26 april. Wat een spannend gebeuren die morgen
in een bomvol dorpshuis! En wat een complete verrassing voor
Leen, die achter de bar stond toen hij opeens de burgemeester
zijn naam hoorde zeggen!
Leen, we hopen dat je nog steeds aan het nagenieten bent van
deze eervolle onderscheiding, hij is je van harte gegund!
Helaas gaf onze Marja aan te stoppen als redactielid na 20 jaar!!!
Reuze bedankt voor je jarenlange inzet en het trouw rondbrengen
van onze krant in de dorpskern. Bij deze dus ook een oproep voor
een enthousiast redactielid die het leuk vindt om mee te helpen
onze krant, die al aan haar 37-ste jaargang bezig is, te laten
verschijnen. Voor nu in elk geval weer veel leesplezier en veel
lentezon toegewenst !!!
De redactie

NOORDERNIEUWSWELLE
Dorpskrant van Noordwelle
dorpskrantnnw@gmail.com
www.noordwelle.com
38e jaargang
Verschijnt 10x per jaar

Redactie

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























Wij nog steeds graag kopie ontvangen
dorpskrantnnw@gmail.com ons mailadres is
U daar uw kopie naar toe kunt mailen [lettertype: Tahoma
11 pnt.]
Er natuurlijk ook nog steeds handgeschreven kopie
welkom is
Dit dorp heel goed een geheim kan bewaren
De dorpsgenoten ook heel goed toneel kunnen spelen
Leen daar ondertussen ook al mee bekend is
Gea, de vrouw van Frans, 50 jaar in de zorg heeft gewerkt
Dit ook beslist een felicitatie waard is
Zij nu van haar welverdiende pensioen mag genieten
De dorpsbarbecue ook weer op de agenda staat
Het vast weer lekker en gezellig gaat worden
De crea-dames aan hun zomerstop beginnen
De Heeren die niet kennen en trouw elke maand weer
vergaderen
Sommige DDaames de Zeeuwse vrouwen bezocht hebben
We, als alles goed gaat, in juni weer kunnen genieten van
een veulen op ons dorp
De Kunstschouw dit jaar ook weer goed aanwezig is in
Noordwelle
Deze gehouden wordt van 11 t/m 19 juni
Wij weer hopen op vele bezoekers dit jaar
Wij nog iemand zoeken die 10 x per jaar onze krant wil
rondbrengen op ons dorp
De landbouwers alhier met hun tijd meegaan
Er al iemand gesignaleerd is met een drone op weg naar
zijn land
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VOOR UW AGENDA:
 Eerste vrijdag van de maand:
 Tweede woensdag van de maand:
(Zomerstop vanaf 12 Juni tot 19 Oktober)
 Derde vrijdag van de maand (20:30):
 Laatste vrijdag van de maand:
 Dorpsbarbecue
 Iedere woensdag vesper (18:00-18:30) en/of
de kerk zie: www.kloosterwelle.nl

Snekavond
Crea dames
DDaames
Heeren
23 Juli 2016
maaltijd (18:30) in

ELBRICHS KEUKEN

Aspergesalade met zeekraal
Deze keer een recept van een beroemde kok uit Londen,
Ottolenghi, maar wel met echte Zeeuwse producten. Groene
asperges, uit Noordwelle natuurlijk en zeekraal van de zilte
grond. De laatste tijd hoor je veel over het eten van
zeewier. Daar kom ik nog een keer op terug. Zeekraal is
geen zeewier, maar een landplant. Wel één die tegen zout in
de ondergrond kan. Je vind het bijvoorbeeld in de inlagen.
Voor 4 personen:
1 el sesamzaad
24 middeldikke groene asperges
100 gr zeekraal, gewassen
2 el olijfolie
1 el sesamolie
1 teen knoflook, gehakt
2 el dragonblaadjes
grof zeezout en zwarte peper
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Rooster de sesamzaadjes in een antiaanbakpan tot ze net
kleuren, 2-3 minuten op halfhoog vuur. Schud ze op een
bord en laat afkoelen.
Vul om de groenten te koken een pan met royaal water en
breng het aan de kook. Breek de houtige einden van de
asperges af en doe de asperges in het kokende water.
Blancheer ze 2-3 minuten, voeg de zeekraal toe en pocheer
nog 1 minuut tot de asperges beetgaar zijn.
Giet de groenten af en spoel koud onder de kraan. Laat ze
uitlekken en dep na met een theedoek.
Doe de asperges en de zeekraal in een schaal en meng met
de overige ingrediënten. Proef of er nog
peper bij moet.
Serveer de salade direct of zet hem
afgedekt in de koelkast en eet binnen 24
uur.
Elbrich

BEDANKJE
Ik wil iedereen bedanken voor de felicitaties. Persoonlijk of een
kaartje en via Facebook voor het krijgen van een lintje. (Lid in de
orde van Oranje Nassau).
Ook namens Vera, Leen Berrevoets
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Een woonhuis aan Dorpsring 30
Van dit huis aan de ring van Noordwelle weten we dat het
oorspronkelijk wel particulier bezit was, vermoedelijk van de smid
van Noordwelle, tot het in 1900 verkocht werd aan de gemeente
Noordwelle. De ons
eerst bekende
bewoners waren
leden van het gezin
van Anthonie
Klaasse van der
Maas, een in
Nieuwerkerk
geboren arbeider die
op twaalfjarige
leeftijd al in 1833
vanuit Haamstede in
Noordwelle was
komen wonen. Hij huwde in 1850 de boerenmeid Jacoba Oole, een
in Noordwelle geboren meisje, die al sinds 1848 weer in
Noordwelle woonde, komende uit Serooskerke. Er werden twee
zoons en een dochter geboren. Vader Anthonie overleed in 1876
en de moeder woonde na het vertrek van haar kinderen in het huis
met twee in 1879 en 1881 geboren kleinkinderen met de
achternaam Bakker. Jacoba Oole overleed zelf in 1893. De woning
werd in 1876 mede betrokken door de veldwachter Adriaan
Zandijk die in 1842 in Ouwerkerk was geboren. Hij was getrouwd
met Neeltje Bakker uit Ellemeet die al in 1864 in Noordwelle was
komen wonen. Er werden twee zoons en een dochter geboren
waarvan de oudste in 1887 verhuisde naar Berkel en Rodenrijs. In
1880 kwam vanuit Ellemeet in het nog een ander gezin wonen,
van de landbouwers knecht Adriaan Wondergem, afkomstig van
Grijpskerke op Walcheren die gehuwd was met Jacoba van der
Have, afkomstig van Nieuwerkerk. Er waren in het gezin al twee
kinderen en de derde, Anton Jan, werd in 1880 in Noordwelle
geboren, maar overleed drie jaar later. In 1884 vertrok het gezin
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naar Renesse. In 1883 hadden zij gezelschap gekregen van e
boerenknecht Johannes Oosterling van Duivendijke en diens
echtgenote Pieternella Bal die geboren was in Bruinisse. Er waren
in het gezin al drie kinderen die geboren waren in Zonnemaire en
Duivendijke. Hoe lang zij gebleven zijn is onbekend maar zij
maakten wellicht ruimte toen in 1886 vanuit Ellemeet de in
Noordgouwe geboren veearts Anthoni Hendrik Geluk hier kwam
wonen met zijn gade Neeltje Elisabeth van Liere, die van Goes
afkomstig was. Er werd in 1888 nog een zoon geboren terwijl ook
de moeder van de vrouw des huizes – zoals dat vroeger wel vaker
het geval was er inwoonde. Dit was Dina van Stelle, in 1816 in
Colijnsplaat die in 1886 van Utrecht naar Noordwelle kwam en in
1887 overleed. In 1889 vestigde de boerenknecht Cornelis de
Munnik zich aan Dorpsring 30, die afkomstig was uit Bommenede,
met zijn vrouw Adriana Smalheer, eveneens geboren in
Bommenede. Er waren al twee in Zonnemaire geboren zoons en
een derde werd in 1889 in Noordwelle geboren. Een volgende
bewoner was de arbeider Jan Speelman, geboren in Burgh, die in
1890 met de in Haamstede geboren Janna Kommer uit Zierikzee
naar Noordwelle kwam. Er waren vier dochters waarvan eentje in
Noordwelle werd geboren, maar het gezin bleef niet lang. Na een
jaar keerde het terug in Zierikzee. Het is dan een poosje
onduidelijk hoe het prcies met de bewoning gaat wat te maken kan
hebben met de verkoop van het huis aan de gemeente Noordwelle.
In 1907 kwam de in Noordwelle geboren veldarbeider Pieter
Koole er wonen vanuit Zonnemaire, met zijn huwelijkspartner
Kaatje van deer Werve, geboren in Kerkwerve. Zij vertrokken in
1920 naar Noordgouwe. Er was één zoon, de veldarbeider Andries
Kornelis Koole. De in Deventer geboren smidsknecht Evert Jan
Bolink is de volgende bewoner die we aantreffen. Hij was
getrouwd Adriana Natte van Nieuwerkerk en hij was smidsknecht
in Noordwelle in de jaren 1917-1918 en 1922-1927. Een zoontje
met de naam Hendrik Jacob werd in 1922 in Noordwelle geboren
en het gezin vertrok in 1927 naar Haamstede. Het gezin Bolink
werd opgevolgd door dat van de in Oude Tonge geboren
smidsknecht Jan Jacob van Eck die in 1927 van Hellevoetsluis
naar Noordwelle kwam met zijn echtgenote Adriana Neeltje
Elisabeth Schipper die in 1895 in Rockanje werd geboren. Er
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waren reeds twee in Oostvoorne geboren zoons en het hele gezin
vertrok nog in 1927 naar Dordrecht. In 1937 kwam de landbouwer
Pieter M. Priemis hier wonen die in 1944 werd geëvacueerd naar
Renesse, maar ook vandaar weer terugkeerde. Hoofdbewoner lijkt
echter langere tijd te zijn geweest: landbouwer Gerrit van den
Hoek die in 1883 was geboren in Serooskerke en in 1911 met de
eveneens uit Serooskerke afkomstige Maria Krina Linders
waarmee hij in hetzelfde jaar was getrouwd. In 1912 was er een
dochter Cornelia Pieternella geboren. Dit gezin keerde in 1945 na
evacuatie terug uit Renesse en vroeg na de Watersnoodramp in
1954 een bouwvergunning aan voor herstel van de woning. Hij
was er in 1959 nog woonachtig. In 1974 werd nogmaals een
bouwvergunning aangevraagd voor het veranderen van de woning.
Na Van den Hoek werd het huis bewoond door de familie Van der
Hulle. In 1989 werden op deze plek twee nieuwe huizen gebouwd,
waarvan nummer 30 laatstelijk door de familie E.J. de Vos.
F. Westra
KONINGSDAG
Lawaaioptocht!
De wekker zetten was dit jaar niet nodig..
Potten, pannen, blikjes, deurklinken, toeters en bellen, alles wat
herrie kon maken werd uit de kast getrokken en achter skelters
en fietsen gehangen en ......herrie maken maar!!
Koningsdag is begonnen!
Vlag Hijsen.
Met open mond, en ondertussen hijsend aan de vlag samen met
Leen, stond Bowi vol bewondering te kijken hoe hij (dacht
Bowi) werd toegezongen door een aantal Noordwellenaren.
Dorien Wandel
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KUNSTSCHOUW
Hierbij een oproep van de Kunstschouw in de Noorder Nieuws
Welle:
Namens de Kunstschouw wil ik een oproep doen aan
Noordwellenaren die tijdens de Kunstschouw als vrijwilliger bij
een expositie willen zijn. Er wordt nog een avond belegd waarop
de vrijwilligers instructies krijgen over hun taak daarbij.
De Kunstschouw is van zaterdag 11 juni tot zondag 19 juni.
Vrijwilligers worden gevraagd op zaterdag 11 juni van 13.00 uur
tot 17.00 uur, zondag 12 juni van 13.00 uur tot 17.00 uur en
zondag 19 juni van 13.00 uur tot 17.00 uur.
Tot maandag 23 mei kunt u zich aanmelden bij mij en daarna bij
Kitty Heye met uw naam, adres en telefoonnummer.

Iris van Doorn
URKER MANS FORMATIE IN HAAMSTEDE
ZOMERCONCERT URKER MANS FORMATIE IN HAAMSTEDE
Dertien mannen in traditionele Urker kleding zingen in de
Hervormde Kerk aan de Ring in Haamstede, onder leiding van de
bekende organist en dirigent Martin Mans. Ze brengen het
repertoire ten gehore van de diverse cd’s die zij inmiddels
uitbrachten. Eén
ervan heeft de titel
‘De zee zingt’ en sluit
heel mooi aan bij het
de stijl van de groep.
De mannen van Urk
zijn van oudsher
verbonden met de

8

zee en brengen dat in hun lied naar voren. Op gevoelige wijze
zingen zij over heimwee en vertrouwen. Ze vullen met hun stoere
stemmen de grootste kerken. Enkele titels van het
zomerprogramma zijn: ‘Zij die de zee bevaren, Roll Jordan roll, en
Rots der Eeuwen. Er komt ook klassiek en populair repertoire aan
bod.
Tijdens het concert wordt de orgelbegeleiding verzorgd door het
jonge talent Mark Brandwijk. De zangers Ioan Micu en Palle
Jørgensen bespelen, naast hun zang, respectievelijk een taragot
en een altviool. Ondanks de hoge kwaliteitseisen die aan de
zangers worden gesteld, is er tijdens de concerten sprake van een
ongedwongen sfeer, waardoor het bezoeken van een concert van
de Urker MANS Formatie garant staat voor een avond ontspannen
genieten.
Datum
Aanvang
Locatie
Toegang

Reserveren

: zaterdag 20 augustus 2016
: 19.30 uur.
: Hervormde Kerk, Ring, Haamstede
: € 17,50. Online en bij reservering € 16,Kinderen t/m 11 jaar € 5,-.
ANBO/KBO/PCOB-leden betalen op vertoon van de
lidmaatschapspas € 13,-.
: www.martinmans.nl
of op de reserveerlijn: 06 – 25 39 19 03.

UMF in CANADA
De dertien zangers van de Urker MANS Formatie zijn in juni voor
het eerst op tournee geweest naar Canada. In vier optredens
hebben zijn de Canadese bevolking van Nederlandse origine
getrakteerd op typisch Nederlands reperoire. Hun zang werd
gecombineerd met de zang van het Canadese mannenkoor
‘Libertas’ waar Martin Mans eveneens de dirigent van is.
De Urker MANS Formatie is in 2011 opgericht en heeft een eigen
stijl. Inmiddels zijn er vijf CD’s gemaakt die op de concerten
verkrijgbaar zijn. Vorige zomer werd hun eerste DVD
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gepresenteerd aan het publiek met zang beelden uit Het
Zuiderzeemuseum, een unieke registratie.

DOUWTRAPPEN
Het douwtrappen 2016 was dit jaar voorzien van werkelijk
prachtig weer. Het was een flinke tippel maar dat was het zeker
waard. Vanaf Noordwelle over de Wellandweg langs de kers
richting Renesse, de Lage en de Hoge Zoom gepasseerd werd de
route alleen maar mooier. Waar eens de Vroonweg liep en auto’s
reden is nu een schitterend natuurgebied gecreëerd tussen
Renesse en Haamstede. In alle rust, sommigen nog in diepe rust
in hun tentje maar verstoord door een aantal zeer vroege
wandelaars, is het prachtig wandelen en herinneringen ophalen
over hoe je er vroeger met een rotgang doorheen reed met je
auto. Nu lopen daar koeien, zwemmen er eenden en ganzen me
hun jong en zie je allerlei mooie natuur. Aan het einde van de
Vroonweg stonden Andre en Ingrid met de kar van Mertien te
wachten op ons allemaal. Nadat een deel op de kar stapte zijn we
met z’n allen aan de terugweg begonnen. Bij aankomst in het
dorpshuis stonden er nog een aantal mensen te wachten. Na een
heerlijk ontbijt met gezellige mensen is iedereen weer huiswaarts
gekeerd.
Mensen we wonen in een werkelijk prachtige omgeving laten we
dat goed beseffen en er op een juiste manier mee omgaan.
Als speciale dank wil ik toch even Andre en Ingrid bij deze
benoemen want ze stonden er toch maar en waren al voor 5 uur
in de weer met paarden halen en aanspannen. Super gedaan!
Wim
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