November/December 2016

VAN DE REDACTIE
Beste Noordwellenaren,
U leest momenteel al weer de allerlaatste Noordernieuwswelle van
2016. Het klinkt cliché, maar wat gaat een jaar snel voorbij.
Lief, maar ook leed werd met elkaar gedeeld.
We hebben zojuist weer een geslaagde middag in de Soos met
overheerlijke vooral zelfgemaakte tapas achter de rug. De sangria
was ook niet te versmaden. De maand december had ook weer
heel wat in petto. De Sint en zijn Pieten zijn Noordwelle dit jaar
niet voorbij gereden. Er werd aan jong én de wat oudere
bewoners gedacht.
De inmiddels jaarlijkse traditie van de Heeren om de zaterdag na
de verjaardag van de Sint de kerstboom op te halen in de Eifel.
De dag erna het feestelijk opzetten van deze boom onder het
genot van een hapje en een drankje.
Maar er gebeurt nóg meer.
Zet u allen alvast 6 januari 2017 in de agenda. Waarom? Dat
kunt u lezen in deze uitgave.
De redactie wenst u allen hele fijne feestdagen en een
voorspoedig en gezond 2017 toe.
De redactie

NOORDERNIEUWSWELLE
Dorpskrant van Noordwelle
dorpskrantnnw@gmail.com
www.noordwelle.com
38e jaargang
Verschijnt 10x per jaar
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Dorien Wandel, José Vrijdag, Marianne de Jonge en
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Vormgeving: Wim Schilperoort en Leo Schults
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U altijd zelf uw stukjes in kunt sturen
Wij heel graag kopie ontvangen (uiterlijk de 15e van de
maand)
Dorpskrantnnw@gmail.com ons mailadres is
U daar uw kopie naar toe kunt sturen [lettertype: Tamoha 11
pnt]
Handgeschreven kopie natuurlijk ook nog steeds welkom is
Twee dorpsbewoners uit De Jan Delstlaan de Stoofweg
feestelijk heropend hebben na de 4 wekenlange afsluiting
Zij hiervoor zelfs vlaggetjes hebben neergezet
Zij natuurlijk erg blij zijn dat de bus nu weer langs ons dorp
rijdt
Er in ons dorp zeer bedreven boomklimmers wonen
Ene G. en L. dit extra konden oefenen tijdens een mooie
wandeling op de Veluwe
De stieren gelukkig niet al te lang bleven staan onder de
boom
Er tijdens de laatste storm een mooie boom bij de kerk
omgewaaid is
Iemand met veel energie en een zeer professioneel uitziende
takkenzaag zich heerlijk uitgeleefd heeft
Sint en zijn Pieten dit jaar weer heel actief waren op
Noordwelle
Dit jaar ook vele ouderen met een bezoek vereerd zijn
Wij het heel erg waarderen dat Sint jong en oud bezoekt
Er vast extra hard “Dank u Sinterklaasje “ te horen was
Ons dorp zeer goed vertegenwoordigd was tijdens het
Nationale Kampioenschap “Fietsen tegen de wind in “ op de
Oosterscheldekering
Daar 3 mannelijke Gelukjes zeer sportief bezig waren
Geluk-senior daar zelfs de voorpagina van de PZC mee haalde
De prachtige Bank bij de kerk er gelukkig nog steeds staat
Er geruchten gaan dat Stichting Renesse bezig is met het
werven van fondsen
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Wij vol spanning afwachten en hopen op een mooi resultaat
De A.E.D.-cursussen in ons Dorpshuis zeer zinvol waren
Daar 12 mensen optimale voorlichting hebben gekregen hoe
te handelen bij reanimatie en het gebruik van het A.E.D.
Dat hopelijk een extra veilig gevoel geeft op ons dorp
De kerk van Noordwelle van een gulle gever een prachtige
Bechstein vleugel geschonken kreeg?
Er nu nog meer mogelijkheden komen voor het organiseren
van kleine concerten in de kerk?
Er een vochtregulatiesysteem in de kerk is aangelegd?
U op zondag 18 december van 16.00u -18.00u weer kunt
genieten van de schitterende muziek en zang van het
damesensemble ‘Loubistok’?
Dit concert vorig jaar snel uitverkocht was?
U voor 10 euro (inclusief pauzedrankje en hapje) hiervoor een
kaartje kunt reserveren bij Ton Kranendonk, tel.461733 of
anthonyvon@zeelandnet.nl ?
U (ook voor 10 euro per jaar) via hetzelfde adres donateur
kunt worden van de Vrienden van de dorpskerk Noordwelle?
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:
 Iedere woensdag vesper (18:00-18:30) en/of
de kerk zie: www.kloosterwelle.nl
10 Dec 2016
11 Dec 2016
18 Dec 2016
6 Jan 2017

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

Kerstboom halen
Kerstboom opzetten
Concert Loubistok
Nieuwjaarsreceptie met kerstboomverbranding
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RECEPT HARVO TEABREAD
Deze koek werd vroeger door de mijnwerkers in Engeland
meegenomen als extraatje daar ver onder de grond.
Ze noemden het daar ook wel cut -and-come-again –cake. Dwz je
blijft er van snijden.
Recept fruitkoek
400 gr bloem
1 thl natrium bicarbonaat (=maagzout bij de drogist)
225 gr suiker
225 gr rozijnen en krenten
1 ei
250 ml water
50 gr boter
2 el stroop
Verwarm de oven voor op 170 graden.
Water met stroop en boter verwarmen
tot alles gesmolten is.
Zeef de bloem en het maagzout.
Meng dit met de suiker, het fruit. Losgeklopt ei erdoor.
Voeg water, boter, stroop mengsel toe.
Goed roeren tot dik beslag.
Doe in ingevet cakeblik
Bak ongeveer 1 uur of iets langer.
De koek is vrij hard uit de oven maar na een dag of twee zachter.
Dit recept wordt in Engeland met boter geserveerd .
Eet smakelijk, Elbrich
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VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Iedereen is van harte welkom op onze vrijwilligers avond op
woensdag 7 december in ons dorpshuis.
Aanvang 19.30 uur.
Lijkt het je leuk om ook vrijwilliger van ons dorpshuis te worden
kom dan zeker langs.
Deze avond is ook voor de bestaande vrijwilligers dus kunt u
horen hoe gezellig het is om mee te helpen en schrijf je in voor
wat je leuk lijkt om te doen.
We hopen velen te zien!
Koffie staat klaar.
Kort maar krachtig ons vrijwilligerswerk is allemachtig prachtig!
Het Noordwellse coördinatieteam van ons dorpshuis.

DE PEN
De pen is weer gevonden, Conny en Juus pakken deze weer op.
Het is een hele leuke warme ervaring om als nieuwe
Noordwellenaren te worden verwelkomd in de
NoorderNieuwsWelle. Kennelijk waren onze namen hier en daar al
bekend gemaakt. Eén klein weetje: Connie heet Conny en Juul
heet Juus, en helemaal, Conny Boot en Juus Kreiken.
Conny en ik hebben heel bewust gekozen voor Noordwelle als
nieuwe woonplaats, bekend vanwege de gezelligheid en sociaal
gevoel.
Conny en ik zijn, nadat wij elkaar 8 jaren geleden hebben leren
kennen, afgelopen 30 september getrouwd in Goes en hebben
deze dag gevierd met familie en vrienden in De Haven van
Renesse.
Conny is geboren in Zierikzee en heeft een groot deel van haar
leven in Burgh-Haamstede gewoond. Zij is haar hele leven al
werkzaam in het onderwijs; nu al heel lang bij de Pontes
Scholengroep Pieter Zeeman in Zierikzee.
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Ebel, haar dressuurpaard, is haar grootste hobby. Daarnaast is
Conny een keukenprinses eerste klasse en is altijd in voor sociale
activiteiten mits de tijd haar dat toestaat.
Conny wilde altijd terug naar Schouwen-Duiveland, daar wonen
de Booten!
Ik ben geboren in Den Haag maar en heb mijn eerste 6 jaren
doorgebracht in Palembang, de hoofdstad van Sumatra in
Indonesië. Mijn vader was daar de eerste kinderarts van het
armen-hospitaal van de Franciscaanse nonnen van 1949 tot 1956.
Het Rumah Sakit Charitas.
Onderwijs heb ik genoten aan de Werkplaats Kindergemeenschap
van Kees Boeke in Bilthoven.
Ooit opgeleid tot huisarts heb ik mijn carrière in 2008 beëindigd
als bedrijfsarts. Mensen, dieren en natuur spelen een voorname
rol in mijn bestaan.
Voor mij is de stap van Austerlitz, midden in de bossen in middenNederland, naar Noordwelle een gigantische verandering. Je laat
een bestaan achter, maar met één gedachte: In Noordwelle
samen met Conny opnieuw verder.
Het zal best wel veel tijd kosten om jullie te leren kennen maar
die wens van ons is groot.
Praktiseren doe ik niet meer maar het blijft in mijn aard liggen
mensen te ondersteunen of te helpen, in alle vrijheid en blijheid.
Niets moet. In alle vertrouwen luister ik graag naar mensen en
over veel denk ik graag mee met anderen, zoekend naar een
antwoord. Alle mensen zijn voor mij gelijk. Geloof, ras, seksuele
geaardheid, het maakt niet uit.
Wij hopen de komende maanden rond de Kerstboom, in de lente
in de tuin, en in de zomer misschien aan het strand, met velen
van jullie kennis te maken. En wie weet volgend jaar in het park
tegenover ons!
Wij wonen in de Ingridstraat, no 7, jawel, het oude huis van Iris
en Koos. Wij wonen daar samen met twee zeer belangrijke
individuutjes, onze bruin-witte poes Guus en onze zeer lieve
kleine dwergteckel Olle.
Hartelijke groeten, Conny en Juus.
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De Driehoek – deel 2: Dorpsring 39
Naast de woning aan de Driehoek met nummer 38, die lange tijd
bezit was van de kleermaker Isheim, stond een tweede woning,
nummer 39, in het rijtje.
Op bijgaande ansichtkaart is deze goed te herkennen omdat het
huis een dakkapel had.

Dit huis was bezit van de gemeente Noordwelle. Als eerste
bewoner hiervan kennen we de arbeider Leendert Waling die in
1766 in Ellemeet was geboren en in 1821 de woning had
betrokken vanuit Serooskerke.
Dit samen met zijn echtgenote Aaltje van den Berge die in 1782
geboren was in Wolphaartsdijk. Zij oefende een bijzonder beroep
uit, want zij was vroedvrouw en hielp dus in Noordwelle bij de
geboorte van kinderen. Zij hadden een in 1810 geboren dochter,
die op 17-jarige leeftijd het huis uitging en vertrok naar Ellemeet.
7

Haar ouders verruilden twee jaar later Noordwelle voor Renesse.
Het moet een drukte van belang zijn geweest in het huis (vandaar
wellicht ook de dakkapel) want vanaf 1721 woonden er ook drie
kinderen in uit een eerder huwelijk van Aaltje van den Berge.
Vanaf 1828 woonde er ook de arbeider Jacob Verton uit
Haamstede met zijn echtgenote Maatje Padmos uit Ouddorp en een
zoon en dochter.
Daarvoor woonde er ook nog het gezin van Marinis van ’t Klooster
en zijn vrouw Janna Overdulve, waarin tussen 1821 en 1835 vijf
dochters en een zoon werden geboren.
Vanaf Janna Overdulve bleef de woning als het ware in de familie.
Dochter Krina trouwde in 1847 met de arbeider Adriaan Tiggon
uit Ouwerkerk en twee maanden later werd al een zoon geboren.
Drie jaar later werd er nog een dochter geboren.
Er bleven in het huis ook nog leden van de familie Van ’t Klooster
wonen, zoals Cornelis van ’t Klooster met zijn partner Lena Post
uit Kerkwerve die er nog drie kinderen verwekten. Maar in 1852
emigreerde Janna Overdulve met haar hele familie naar de
Verenigde Staten van Amerika.
Het leegstaande huis werd betrokken door de kleermaker Eduart
Pieter Maller, die in 1823 in Goed was geboren. Hij was in 1849 –
toen al weduwnaar – in Noordwelle gehuwd met Janna Quist uit
St. Annaland, die ook al een kortstondig huwelijk achter de rug
had. Maller wist niet wie zijn vader was en droeg de familienaam
van zijn moeder. Het lijkt hem niet gedeerd te hebben, want in het
gezin werden keurig achter elkaar vijf kinderen geboren, waarvan
de laatste dochter Cornelia aan de Driehoek, want het gezin was
daar pas in 1853 naar toe verhuisd vanuit een andere woning aan
de ring. Wellicht werd het huis hun toch te klein, want in 1854
verhuisde het gezin naar Serooskerke.
De woning kwam in handen van de uit Noordwelle afkomstige
arbeider Jan Clement, die gehuwd was met Johanna Straaijer, en
met twee kinderen die eerder elders in Noordwelle waren geboren.
Hoe lang zij zijn gebleven is onbekend. Volgende bewoners
bleven langer in het huis wonen.
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Dit waren de in 1842 in Ouwerkerk geboren Adriaan Zandijk en
Neeltje Bakker, geboren in Serooskerke. In 1878 huwde Zandijk
zijn 15 jaar jongere bruid in Noordwelle en zij betrokken in 1879
de woning aan de Driehoek. Zandijk was van 1877-1915
veldwachter in Noordwelle.
Hij woonde dus vlakbij het cachot in Noordwelle, bestaande uit
twee cellen aan de kerktoren. Er werden in het gezin Zandijk zes
kinderen geboren, waarvan er twee maar een paar maanden
leefden. Zoon Iman Zandijk werd in 1891 geboren en verliet het
ouderlijk huis in 1910 richting Nieuwerkerk. Bij het gezin woonde
de weduwe Nevelina Luikaart in, die in 1824 in Bommenede was
geboren en in 1910 zou overlijden.
En er woonde in het huis nog een ander gezin: dat van Krijn Boot.
Hij kwam in 1885 naar Noordwelle als veldarbeider, nadat hij een
jaar eerder in Ellemeet was getrouwd met Stoffelientje de Meij.
Tussen 1888 en 1903 werden er maar liefst negen kinderen
geboren. Twee hiervan waren bij de geboorte levenloos. De
overige kinderen waren redelijk avontuurlijk. Dochter Ida vertrok
in 1913 naar Rotterdam, zoon Izaak vertrok in 1918 naar
Medemblik en zoon Andries verhuisde in 1919 naar kasteel
Endegeest bij Oegstgeest, dat dienst deed als psychiatrisch
hospitaal.
Onbekend is of dit verband hield met zijn geestelijke toestand of
dat hij daar werkzaam was als arbeider. Telgen uit de familie Boot
bleven zeker tot in 1931 in het huis wonen. Ook woonde er enige
tijd de onderwijzeres Sara Francijntje Perduyn, die zich in juni
1912 vanuit Zuidzande in Noordwelle vestigde en in 1920 naar
Renesse zou vertrekken. Veldwachter Zandijk overleed in 1921,
waarna zijn weduwe vertrok naar Zonnemaire.
Vervolgens vestigde zich hier Jan Johannes Natte – geen
onbekende naam in Noordwelle (in 1812 was er al een
gemeenteraadslid met die naam) – die in 1900 in Nieuwerkerk was
geboren. In 1933 was hij getrouwd met Cornelia Jacoba Zomer,
die in 1902 was geboren in Ellemeet, maar zij was ten tijde van het
huwelijk afkomstig uit Burgh.
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De huur bedroeg op dat moment 52 gulden per jaar, oftewel één
gulden per week. Natte was in 1925 ook al getrouwd geweest maar
verloor na zes jaar door overlijden zijn toenmalige echtgenote
Janna Pieternella Boot. Uit dit eerste huwelijk kwamen twee
dochters mee naar het huis aan de Driehoek, evenals een stiefzoon,
die in 1929 in Haamstede was geboren en Willem Gerardus Zomer
heette. De familie Natte bleef hier wonen tot de inundatie in 1944
waarna er verhuisd werd naar Het Bildt in het noorden van de
provincie Friesland. Op 9 augustus 1945 keerde het gezin terug
naar Noordwelle.
Natte, die oorspronkelijk veldarbeider was, was toen al in dienst
van de gemeente Noordwelle als werkman, waarbij hij onder
andere het openbaar groen onderhield. Tijdens de watersnoodramp
evacueerde het gezin met twee kinderen van, 15 en 5 jaar (Vera?)
oud, naar Weststraat 1 in Haamstede.
Ook W.G. Zomer, die in die tijd werd omschreven als
grondwerker, en via zijn vrouw familie was van Jan Hendrikse,
evacueerde en wel naar de Hogezoom.
Natte verbleef in 1954 – wellicht om gezondheidsredenen – enige
tijd in Wageningen. Echtgenote Cornelia Jacoba Zomer vertrok
met de kinderen na de watersnoodramp naar een woning aan de
Smidsweg 10, waar Natte zich bij hen voegde.
Willem Zomer vertrok in 1954 naar Haamstede, waar hij ook zou
komen te overlijden. In 1957 was er nog sprake van bewoning van
nummer 39 aan de Driehoek door een weduwe Hart, maar dat kan
nooit lang geduurd hebben, want in december 1958 werd het pand
afgebroken in het kader van krotopruiming.
F. Westra
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DE WERELD VAN DE WIJKAGENT
Op de vergadering van de dorpsgemeenschap op 19 oktober
vertelde wijkagent Freek Hullekes, onder wie ook Noordwelle valt,
over zijn werk .
Wijkagenten zijn in elke gemeente verplicht en op SchouwenDuiveland zijn Douwe de Vries en Freek Hullekes de wijkagenten.
Freek is dat nu 7 jaar.
Wijkagenten zijn vooral netwerkspecialisten, zij signaleren
problemen, adviseren over oplossingen en communiceren die
weer naar hun teamchef en de betrokkenen. Zij brengen
disciplines die bij de gesignaleerde problematiek nodig zijn bij
elkaar en zijn op die manier spinnen in het web, te bezoeken op
afspraak gedurende 3 dagdelen per week op het bureau in
Zierikzee.
Zij lezen verder binnenkomende telefoontjes uit en kunnen op die
manier zogenaamde ‘trends’ op het spoor komen als over dezelfde
situatie meerdere klachten van verschillende personen
binnenkomen.
De wijkagent gaat dan op onderzoek uit en gebruikt zijn expertise
en netwerk om tot oplossingen te komen. Denk aan
geluidsoverlast, vandalisme enz.
Hij houdt zich niet bezig met recherchewerk en ook niet met
verkeersproblemen en ongelukken. Het is dus niet zo dat u de
wijkagent ziet fietsen of autorijden in de dorpen en wijken
waarvoor hij verantwoordelijk is.
Als u iets wilt melden aan de politie wat niet dringend is belt u
0900-8844. Bedenk daarbij dat uw telefoontje binnenkomt in de
grote regio Zeeland/Midden- en West-Brabant en dat u daarom
wel eens lang moet wachten omdat u wordt ‘rondgepompt’ tot u
geholpen wordt.
Is iets wel dringend (levensgevaar, brand enz.) dan belt u 112.
Weet dat als u met een vaste telefoon belt u direct in Middelburg
uitkomt, maar als u dat met een mobiele telefoon doet, in
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Driebergen. In het laatste geval bent u meer tijd kwijt omdat
moet worden uitgelegd waar het noodgeval is, terwijl daarna pas
hulpdiensten in Zeeland op de hoogte worden gesteld. Natuurlijk
zijn er ook politieagenten die wel in auto’s over onze wegen
rijden. Op ons eiland zijn er 30 werkzaam, die afgaan op alle
IGP’s: Informatie Gestuurde Politie-opdrachten. ’s Nachts hebben
er altijd 2 dienst, in het weekend meer. Ook is er in de zomer in
Renesse extra capaciteit, bijv. met politiemensen uit Duitsland en
dan is ook het bureau daar op bepaalde dagdelen open.
Als het nodig is kan maatwerk worden geleverd.
Marlies Deurloo.
ADVERTEERDERS GEZOCHT
Onze Noordernieuwswelle wacht met smart op iemand die in ons
mooie krantje wil adverteren. Wij hebben nog ruimte voor een
halve pagina !!!
Meldt U zo spoedig mogelijk aan, dan hebben wij een mooi prijsje
voor U !!!
De Redactie
LOUBISTOK UIT OEKRAÏNE
Het zeer succesvolle concert, dat het muzikaal ensemble
“Loubistok” uit Oekraïne vorig jaar december in de dorpskerk van
Noordwelle gaf, was voor de “Vrienden van de Dorpskerk
Noordwelle” aanleiding deze groep opnieuw uit te nodigen voor
een kerstconcert in Noordwelle. Daarom zal de groep op
zondagmiddag 18 december a.s. opnieuw een gevarieerd
instrumentaal en vocaal programma ten gehore brengen.
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
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"kozakkentraditie". Ook Nederlandstalige kerstliederen behoren
tot hun repertoire.

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 volgden 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, met 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. We zijn dan ook
blij dat we deze groep opnieuw in onze dorpskerk mogen
begroeten. Gezien de ervaring van vorig jaar, zijn wij ervan

13

overtuigd dat bezoekers van dit concert opnieuw zullen genieten
van een gevarieerd en kleurrijk concert.
Het concert op zondagmiddag 18 december begint om 16.00 uur
en duurt, inclusief pauze, tot ongeveer 18.00 uur.
De toegangsprijs (inclusief consumptie in de pauze) bedraagt €
10.
Reserveren kan per e-mail: (anthonyvon@zeelandnet.nl).
Verder kunt u vanaf 21 november 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)
Wacht niet te lang met reserveren, want vol is vol.
Graag tot ziens op 18 december.
Ton Kranendonk
Namens de Werkgroep “Vrienden van de dorpskerk Noordwelle”
NIEUWS UIT DE DORPSRAAD
De dorpsraad is veranderd van samenstelling. Koos van Doorn
heeft door zijn verhuizing naar Haamstede afscheid genomen van
de dorpsraad. Gelukkig heeft Wim Schilperoort zich bereid
verklaard in de dorpsraad plaats te nemen. Dat is op de
najaarsvergadering officieel geworden.
Verder zal de dorpsraad worden uitgebreid met Hans van den
Assem, zijn officiële toetreding zal plaatsvinden op de
voorjaarsvergadering. Wim en Hans worden binnen de dorpsraad
contactpersonen voor het dorpshuis, waarbij Wim het onderhoud
en de technische zaken gaat coördineren en Hans supervisor
wordt voor alles wat horeca en verhuur betreft.
Iris van Doorn, die het dorp rondging voor alle lief en leed, zal
worden vervangen door Vera Pals. Ook nieuwe inwoners worden
voortaan door haar bezocht, het gaat hierbij -voor de
duidelijkheid- om nieuwe inwoners die een leeg huis betrekken.
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Koos en Iris werden in de vergadering bedankt voor hun vele
werk voor het dorp.
Het dorpshuis wordt per 1 januari ‘van ons’. Een echte ‘verkoop’
aan de dorpsgemeenschap wordt door het rijk niet goedgekeurd ,
daarom is nu in overleg met Zeeuwland gekozen voor een
erfpachtconstructie. Praktisch gezien maakt dit niet heel veel
verschil, al moet er wel elk jaar erfpacht worden betaald. We
worden zelf verantwoordelijk voor onderhoud, nutskosten enz. ,
maar alle opbrengsten van verhuur en horeca zijn ook voor
onszelf. Door de recente verbouwing en het energiezuinig maken
van het gebouw zijn de lasten vergeleken met daarvoor stukken
gunstiger. Met het oog op deze overname en de nieuwe
beheersvorm wordt een nieuwe stichting opgericht: Stichting
Leefbaarheid Noordwelle. Gerda van Harten is en blijft
verantwoordelijk voor de administratie van het dorpshuis,
waarvoor ook een nieuwe bankrekening komt.
De dorpsraad hoopt van harte dat u als dorpsbewoners veel
gebruik zult maken van uw eigen dorpshuis, zodat de nieuwe
manier van exploiteren een succes wordt. Het dorpshuis is voor
iedereen te huur, ook de soos kan apart worden gehuurd. Zie de
website voor verdere informatie. Verder is er nog genoeg ruimte
voor nieuwe vrijwilligers. Achter de bar staan, friet bakken,
klussen, schoonmaken, bij festiviteiten assisteren of deze
organiseren, wat u maar leuk vindt om in dit verband te doen,
laat het ons weten of kom naar de vrijwilligersavond op 7
december in Ons Dorpshuis.
Zoals u wellicht al hebt vernomen heeft de gemeente besloten het
schoolgebouw begin 2017 te slopen. Aan de dorpsgemeenschap
is toegezegd dat we betrokken zullen worden in de herinrichting
van het schoolplein.
Aan twee cursusavonden reanimatie hebben 12 dorpsbewoners
deelgenomen. Dit in het kader van het project ‘Hartveilig wonen’.
Een mooi systeem dat er voor zorgt dat zo snel mogelijk kan
worden begonnen met reanimeren en gebruiken van de aan ons
dorpshuis opgehangen AED, mocht dit nodig zijn.
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De officiële overdracht van het dorpshuis door het ondertekenen
van de contracten is onder voorbehoud gepland op vrijdagmiddag
6 januari om 16.00u., in combinatie met de Nieuwjaarsreceptie.
Als de weersomstandigheden gunstig zijn worden aansluitend de
kerstbomen verbrand op het sportveld. Zet deze datum dus vast
in uw agenda!
Namens de dorpsraad en de coördinatoren van Ons Dorpshuis,
Marlies Deurloo.
MILIEUDEPOT EN OPENBAAR TOILET IN NOORDWELLE
Tja, wat vinden wij daar nu wel van. Of hebben wij met z'n allen
zitten slapen?
Een milieudepot op hoek Oude Stoofweg/Ingridstraat.
Dat lijkt er soms wel wat op. Ligt er zomaar een oude(?)ijzeren
strijkplank geheel compleet, achter de reeds aanwezige
containers.
Het moet echt niet gekker gaan worden. Vind je al regelmatig
plastic zakken, gebroken glas en lege kartonnen dozen, en nu ook
al ijzeren voorwerpen. Lekker makkelijk is dat maar......volgens
ons niet de bedoeling.
Zullen ongetwijfeld passanten zijn die ons opzadelen met giga
troep want eigen volk doet zo iets niet, toch?
Laatst was ik lekker bezig om een achtergelaten doos lekker
enthousiast te versnipperen toen eigenaresse Ella om haar doos
kwam. Vergeten door de drukte en het was geenszins de
bedoeling dat deze nu vernietigd was. Sorry, maar dat krijg je als
je de kriebels krijgt van echte troep van die ander.
En soms ook boos (of is het teleurstelling) dat de buur van de
containers een ambtenaar in gemeentefunctie, achter de
containers heeft betrapt met urineren.......belachelijk.
Kinderen spelen er soms en dat gestink en glas en ijzer is niet
goed voor onze gezondheid.
Dus mensen: allemaal opletten he?
Lex
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BIJZONDERE WAARNEMING NOORDWELLE
Een file vrachtauto’s voor Noordwelle is toch een zeer bijzondere
waarneming.

Fam. Ram
FEESTELIJKE OPENING STOOFWEG
Vlagvertoon bij heropening Stoofweg 18 november 2016.Na 4
weken omrijden, door bermen ploegen aan de Wellandweg, veel
vreemd verkeer die toch denken het slimmer te kunnen dan de
borden ( na enkele dagen wel geplaatst ) het aangaven.
Prachtige weg met
asfalt geworden.
Licht uitgevoerd met
openstructuur
waardoor banden
geluid toch ietwat in
het asfalt zouden
kunnen verdwijnen.
Geen vrijbrief om
maar lekker het
gaspedaal open te
trekken, natuurlijk.
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Er wonen ook nog mensen langs de Stoofweg, niet?
Nu maar hopen dat de mensen snappen dat ze ff moeten wachten
voor afslaand verkeer en niet door haastig gedrag maar stukje
zeer zachte berm meenemen. De eerste resultaten zien wij al,
helaas.
Laten wij hopen dat deze prachtige weg geen snelweg en
racebaan gaat worden. Het ging al zo vaak veel te hard.

PUZZEL
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Lex

