Januari 2017

VAN DE REDACTIE
Beste Noordwellenaren,
voor u ligt de nieuwe editie van de Noordernieuwswelle van 2017
alweer, een jaar waarin er veel gaat gebeuren in Noordwelle.
Leest u de Wist u datjes maar eens voor een aantal
ontwikkelingen in ons mooie dorp.
De redactie

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

Redactie

Dorien Wandel, José Vrijdag, Marianne de Jonge en
Kitty Heye
Vormgeving: Wim Schilperoort en Leo Schults

Wist u dat






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
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We weer een gezellige nieuwjaarsreceptie met
aansluitend een prachtig kerstboomvuur hebben gehad
De aangekondigde overdracht van Ons Dorpshuis
helaas toen niet door ging
Dit officiële gebeuren ondertussen gelukkig al wel
heeft plaatsgevonden
De dorpsraad nu vanaf 20 januari het gebruiksrecht in
eigen handen heeft
Dit o.a. inhoudt dat wij als inwoners daar extra veel in
kunnen betekenen
U zich altijd nog kunt aanmelden om daar als
vrijwilliger ook aan mee te werken
De redactie er alle vertrouwen in heeft dat Ons
Dorpshuis goed gaat draaien
De strao weer al dichterbij komt
De Wellse Wuven van lang geleden zich voorbereiden
op een come-back
Het voorjaar trouwens ook dichtbij komt
De diverse bollen al flink boven de grond staan
Ons dorpsaanzicht vanuit de Oude Stoofweg
binnenkort drastisch zal veranderen
Het prachtige ludieke schuurtje van Martien op de
hoek met de Ingridstraat wordt afgebroken
Wij deze nostalgische schuur vast gaan missen
Ene bekende Piter altijd heel graag buschauffeur had
willen worden
Wij toch blij zijn dat hij zijn andere roeping heeft
gevolgd
Wij Theun en Tina Klink alsnog van harte feliciteren
met hun 40-jarig huwelijk
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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:
 Iedere woensdag vesper (18:00-18:30) en/of
de kerk zie: www.kloosterwelle.nl
25 Feb 2017

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

Straô Noordwelle

ZUURKOOL
Zuurkool, eenvoudig, lekker en gezond
Vlak voor de kerstdagen schrijf ik dit recept op.
Het kan niet op met de luxe en uitgebreide eet suggesties.
Ik heb nu al zin in januari, lekker een pannetje zuurkool
eenvoudig en gezond.
Ingrediënten:
- 1 pak zuurkool
- 1 theelepel kummelzaad
- 1 theelepel kardemon
- Water/wijn/appelsap
- 1 pak spekjes
Pak zuurkool open en uitknijpen.
Doe een laag spekjes in de (braad)pan en bak
deze ligt op. Zuurkool en kruiden erop.
Voeg vocht naar keuze toe tot de zuurkool onder staat. Deksel er
op en 1 uur sudderen.
Serveer met gekookte aardappels en een braadworstje.
Eet smakelijk, Elbrich
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TAFELEN IN DE BUURT
Gezellig, gezellig, samen eten en een praatje in ons
dorpshuis!
Door een groep vrijwilligers is het nu ook mogelijk
om in Noordwelle te tafelen in de buurt.
(dit is een project wat jaren geleden is gestart door
SMWO, Rode kruis, Zeeuwland en de gemeente
Schouwen-Duiveland)
Er wordt voor slechts 5 euro een maaltijd geserveerd, een voor/
hoofd en nagerecht, exclusief drankjes.
Bij Tafelen in de Buurt ontstaan volop nieuwe contacten.
Jongeren en ouderen maken kennis met elkaar en met
vrijwilligerswerk.
De eerste keer zal zijn op dinsdag 31 januari, vanaf 11.30
uur kunt u binnen lopen.
Zo rond de klok van 12.00 uur zal het eten geserveerd worden.
Het zal iedere laatste dinsdag van de maand zijn. (makkelijk te
onthouden)
Het is wel noodzakelijk dat je reserveert dit i.v.m. de
inkoop dat kan tot 2 dagen van tevoren.
Bent u moeilijk ter been dan wordt u opgehaald en ook weer
thuisgebracht!
Opgeven kan door een briefje in de bus te gooien bij Trudy
Groenleer, Hoefijzer 12 of via e-mail t.kouwen@planet.nl , bellen
of berichtje inspreken kan ook 06-15077625/ 0111-461629
Geef gelijk eventuele wensen (vegetarisch/andere wensen) door
en of u opgehaald wilt worden.
de coördinatoren en de kookvrijwilligers
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NATUUR
In december hadden wij bezoek.
Het was licht vriezend en heerlijk zonnig weer. Ineens hoor ik
vanuit de keuken een opgewonden stem: “Kom
eens vlug kijken, wat een prachtige vogel hier
zit”. Ik ging zo snel mogelijk naar de keuken en
een Spreeuw zat heerlijk van de meelwormen te
snoepen. Hij rustte even en zat in de zon wat te
snappen met zijn snavel. Zijn veren blonken in
de zon in alle mogelijke kleurschakeringen.
Groen, blauw, paars en in alle denkbare
kleurcombinaties. Werkelijk net een echte
uitheemse vogel.
Ik zei een beetje achteloos: “Ja, schitterend zijn
de spreeuwen om deze tijd hé”.Stomme
verbazing was het resultaat. Een spreeuw!!
De tuin leeft overal. Staartmezen, Mussen,
Pimpel – en Koolmeesjes, Turkse Tortels, Vinken, Heggemus,
Winterkoninkjes, Roodborstjes en Puttertjes. Af en toe laat de
IJsvogel zich zien bij de vijver en natuurlijk ook de Blauwe reiger.
Vergeet ik niets? Jazeker, onze vriend de Kauw. Lekker brutaal en
prachtig van kleur ook.
Op de voederplank komt een echte ouwe baas eten. Nek en kop
diepgrijs met een scherpe rand afgezet bij het zwart. Elke keer
opnieuw sta je verbaasd dat je echt de Kauwtjes uit elkaar kunt
houden, ze hebben zo ieder hun eigen identiteit. We zullen ze
namen gaan geven!!
In onze tuin hebben we - vinden wij – dit jaar toch ook echt iets
bijzonders. Onze Fatsia Japonica – Vingerplant – bloeit dit jaar
voor de tweede keer. Met elf aren. Zou het door de lange warme
zomer komen? De aren zijn aanmerkelijk kleiner dan in de lente.
Hij staat al jaren in de tuin en gelukkig weigert hij te bevriezen.
De bloemen hebben wel erg geleden van de eerste nachtvorsten,
maar toch. Ik hoop dat de foto een beetje duidelijk is.
Een natuurvriendin uit Noordwelle
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NOORDWELLE DOOR DE EEUWEN HEEN 190

De Driehoek – deel 3: Dorpsring 40
Het derde huis in de Driehoek, gerekend vanaf de toren van de
kerk, stond nog niet helemaal op de hoek.
Op de bijgaande ansichtkaart staat voor het huis een vrouw en is
links het huis te zien van de familie Hoogenboom (thans Dorpsring
1-3) en het trapgeveltje.

Dorpsring 40 was hoogstwaarschijnlijk ook bezit van de gemeente
Noordwelle of eerder al het ambacht Welland.
In 1815 woonden er in ieder geval twee arbeiders: Joost van der
Have en Iman Bakker. Als bewoners in 1825 – toen de eerste
serieuze bevolkingstelling werd geregistreerd - treffen we aan:
Johannis van der Jagt, geboren in 1797 in Noordwelle en Kornelia
Hilleman, een arbeidster uit Ellemeet die in Elkerzee geboren werd
in 1797. Zij trouwde op 10 mei 1817 als dienstmeid te Serooskerke
met de arbeider Johannis van der Jagt uit Noordwelle, waar het
echtpaar zich in 1818 vestigde aan de ring nummer 40.
Een eerste zoontje werd geboren in 1818 maar overleed na vier
weken. Een tweede zoon in 1820, een derde in 1824, maar die
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overleed in 1828. Een vierde zoon werd in 1829 geboren, een
vijfde in 1830 (die na twee jaar overleed). Het moet voor de jonge
moeder allemaal te veel zijn geweest. Zij overleed veertien dagen
na de dood van haar vierde zoon op 15 april 1832. De jonge
weduwnaar trouwde een jaar later op 28 juni 1833 met de even
oude in Zierikzee geboren weduwe Judith Johanna van Gestel die
van beroep naaister was.
Op de eerste december daaropvolgend werd er alsnog een
dochtertje geboren dat de naam Margrieta kreeg. Het
huwelijksgeluk heeft niet lang mogen duren, want ook deze
tweede vrouw van Johannis van der Jagt overleed al snel, in
oktober 1835.
Van der Jagt trad daarop in 1842 in het huwelijk met Jakomina
Post die toen afkomstig was uit Noordgouwe, maar was geboren in
Kerkwerve. Van der Jagt overleed in 1847, waarna zijn derde
vrouw vertrok naar Renesse.
Hoewel het gezin uitgebreid genoeg was voor het kleine huisje,
waren er toch nog een paar inwonenden.
De arbeider Job Roedee uit Burgh kwam er in 1833 wonen en
vertrok in 1834 naar Elkerzee.
De arbeidster Krina Zomer kwam in 1835 uit Serooskerke en
vertrok in 1840 naar Elkerzee. En de arbeider Cornelis van
Klooster uit Noordwelle woonde er met zijn vrouw, de arbeidster
Lena Post, die in 1842 in het huis nog beval van een zoon Jan.
In 1847 vestigde zich er een nieuw gezin: de familie Geleijnse. De
uit Noordwelle afkomstige arbeider Cornelis Geleijnse kwam er
wonen met zijn echtgenote Tannetje Scherpenisse, een in Bruinisse
geboren arbeidster die in 1839 vandaar zich in Noordwelle
vestigde. In datzelfde jaar trouwden ze, waarbij Geleijnse als
beroep schaapherderknecht opgaf.
Er werden in het gezin tussen 1839 en 1855 maar liefst zeven
kinderen geboren, drie jongens en vier meisjes. Daarna verhuisden
zij naar een andere woning aan de ring, schuin tegenover hun huis
aan de Driehoek.
Daar kwam een ander gezin te wonen, dat van de al niet meer zo
jonge arbeider Hubregt van ’t Klooster, geboren in Noordwelle in
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1800, met zijn elf jaar jongere in Noordgouwe geboren vrouw
Adriana Knape.
Hun huwelijk was voltrokken in 1836. Tot 1852 werd in het gezin
zes kinderen geboren: eerst drie zoons en daarna drie dochters.
Van ’t Klooster overleed in 1862, zijn echtgenote pas in 1890 - in
Noordgouwe.
Zij was toen al lang uit Noordwelle vertrokken.
De volgende bewoners van het huis waren Willem Ringelberg en
Pieternella van de Velde en hun gezin. Ringelberg was een
arbeider die geboren was in Elkerzee en zijn echtgenote was
weliswaar in Noordwelle geboren, maar keerde daar terug in 1872
met Ringelberg vanuit Renesse.
Het gezin kwam met twee in Renesse geboren kinderen naar de
Driehoek waar tussen 1874 en 1887 nog twee zoons en drie
dochters werden geboren.
Een jaar later keerden bekende namen in het huis terug. Leendert
Scherpenisse, een arbeider uit Renesse, betrok het huis in 1888
met Pieternella Geleijnse, waarna er twee dochters werden geboren
waarvan er eentje Tannetje Scherpenisse heette. Zij was genoemd
naar haar grootmoeder die eerder al in het huis gewoond had en er
metterwoon terugkeerde.
Er werd ook weer ingewoond en wel door de bouwknecht Willem
Joppe en zijn echtgenote Josina van der Jagt, geboren in St.
Annaland. Zij kwamen in 1883 beiden vandaar maar voor hun was
het een tussenstation op weg naar Amerika. In 1883 kregen zij aan
de Driehoek een zoon Willem Marinus en in 1884 emigreerden zij
met z’n vieren naar Grand Rapids in Michigan, USA, waar naar
toe veel Nederlanders vertrokken.
Hierna kwamen weer bewoners uit het eiland Tholen. De
boerenknecht Izak Rozemond, geboren in 1836 in Stavenisse, en
zijn echtgenote Machelina van Beveren, geboren in 1844 in St.
Annaland, kwamen met zes kinderen die geboren waren in St.
Annaland, Stavenisse, Dinteloord en Zuid-Holland in 1885 naar
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het kleine huis aan de Driehoek, dat zij overigens ook al weer
verlieten in 1886.
Zij werden opgevolgd door de boerenknecht Nicolaas Krijger uit
Brouwershaven en zijn echtgenote Hubrina Vis uit Haamstede.
Met vijf elders geboren kinderen betrokken ze het huis in 1887
vanuit Zonnemaire. Onbekend is hoe lang zij zijn gebleven.
In de 20e eeuw werd het huis eerst bewoond door Adriaan van der
Werf uit Ellemeet, die in 1918 weduwnaar was geworden op 62jarige leeftijd. Hij hertrouwde in 1919 met zijn vroegere
huishoudster Elisabeth Flendrie van Dongen, die in 1871 in
Woerden was geboren. Naar deze plaats vertrokken zij samen in
1921.
In 1930 werd het huis vanuit Nieuwerkerk betrokken door de in
1883 in St. Maartensdijk geboren landbouwknecht Anthonij
Christoffel van de Sande met zes kinderen, waarvan het derde
kind, zoon Jan, in 1932 verhuisde naar de Wieringermeer.
De andere kinderen verhuisden naar Nieuwerkerk en Dreischor.
Terwijl Van de Sande senior er nog woonde kwam ook Marinus
van de Schelde uit Ellemeet er al voor de Tweede Wereldoorlog
wonen.
Tijdens de inundatie in 1944 vertrok Van de Sande eerst naar
Noordgouwe (en vandaar ongetwijfeld verder) en Van der Schelde
naar Rotterdam. Deze keerde in 1945 in het huis terug vanuit de
plaats Dussen en verhuisde in 1950 naar de Smidsweg. Vanaf 1951
werd het huis bewoond door Abraham Hoogervorst (met
echtgenote), die als gedemobiliseerd militair terugkeerde uit
Indonesië. Hij wilde naar Suriname emigreren en tijdelijk in
Nederland in de nabijheid van zijn familie wonen tot hij in 1953
officieel vertrok met zijn echtgenote en tweejarig kind naar Ede in
Gelderland.
Dit was het gevolg van de watersnoodramp. Hoogervorst was daar
zelf overigens niet bij omdat hij op dat moment in Korea was,
waar een andere oorlog woedde.
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De laatst gekende inwoner van het Dorpsring 40 was sinds 1954
Johanna Hart-van der Maas uit Koudekerke, de opoe van de in
augustus 2014 overleden Cees Hart uit de Ingridstraat. Zij
verhuisde in 1957 naar Ellemeet, waarna het huis in 1958 werd
afgebroken.
Hiermee hebben we de hoek van de Driehoek bereikt en bekijken
we in de volgende afleveringen het wel en wee van de overige
woningen.
F. Westra
DANK U SINTERKLAASJE!
De bezoekjes van Sint en zijn Pieten aan verschillende ouderen in
ons dorp werden bijzonder gewaardeerd.
Namens Hannie van Puffelen mogen wij U heel hartelijk
bedanken!
Theun en Tina bedanken U via onderstaand gedichtje:
ALTIJD AL GEWETEN
NOOIT GETWIJFELD
SINTERKLAAS BESTAAT ECHT!
EERWAARDE HARTELIJK DANK
STRAO 2017
Dit jaar staat de Straô van Noordwelle gepland op zaterdag 25
februari.
Als bestuur hopen wij er weer een mooi evenement van te
maken.
Er zijn die dag weer veel vrijwilligers op de been om er met elkaar
voor te zorgen dat alles goed verloopt!
Hierbij willen wij u vragen om die dag u auto niet te parkeren aan
de – gehele Dorpsring en Ingridstraat in de Hoefijzer alleen in de
daarvoor bestemde parkeervakken.
Alvast bedankt voor u medewerking hiervoor.
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Straô Noordwelle

25 februari 2017

10.30 Verzamelen paarden en ruiters aan de dorpsring +
keuring.
11.30 Vertrek paarden/ruiters naar het strand.
12.00 Aankomst Strand park “ de Zeeuwse Kust”
Helleweg 8
Voor een kleine versnapering.
12.45 Aankomst paarden en ruiters Kijkduin.
13.00 paarden en ruiters bij Strandovergang Jan van
Renesseweg .
strandpaviljoen “De Haven van Renesse ”
bezoekers en ruiters gratis chocomel.
13.30 Vertrek paarden en ruiters bij strandpaviljoen
“De Haven van Renesse ”
14.45 Stoet komt aan in Noordwelle,
begeleid door de Harmonie “Nut en Uitspanning”
uit Zonnemaire.
15.30 Ringsteken rond de kerk.
Aanvang muziek in het dorpshuis.
16.00 “Anna en de Zeeuwse Kofferband”
19.00 “JEELZ”
18.15 Prijsuitreiking versierde paarden en ringsteken.

De Redactie
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SINTERKLAASFEEST
Het Sinterklaasfeest in Noordwelle was weer fantastisch! Iedereen
bedankt voor de inzet en Lex bedankt voor de foto’s
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BOER BERTI HELPT HANS DE WINTER DOOR

Tja, dat is wel heel fijn dat Hans van den Assem de winter
door wordt geholpen. En wij zijn daar maar wat blij mee
want zeg nu zelf, die altijd enthousiaste kookgek ( in de
goede zin van het woord) moeten wij wel koesteren.
En recent nog Opa geworden dus krijgt ie het het ook nog
eens fysiek voor de kiezen.
Zit vaak op zijn fietsje en dan trekt ie nu wel heel plotseling
aan zijn eigen noodrem. Wat heeft boer Berti daar nu voor
hem in de berm gelegd? 2 heuse knollen knolselderij. Wat
een kanjers en die gift kun je niet laten liggen maar zonder
tas is dat zo op de fiets nog geen eenvoudige klus.
Maar Hans is vindingrijk en niet voor een kleintje vervaart.
Met wat gedoe en voor het oog van het volk krijgt ie ze toch
mee naar huis. Wordt terloops ook nog van diefstal beticht,
maar dat terzijde……
Daar thuis kijkt vrouwtje lief Elbrich toch wel wat raar op (
en ze is wat gewend hoor ).
Komt baasje Hans met wel 2 heel grote bulten onder zijn
trui aangefietst. Heeft ie een operatie gehad of een
ongelukje ? Neen hoor, en samen bekijken ze trots Hans zijn
buit. Laat de winter nu maar komen.
Lex
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RECTIFICATIE
Hans : een sportieve vent en kan delen als een GROTE!
Zo zie je maar weer eens wat elkaar toeroepen( of was het
schreeuwen) allemaal niet teweeg kan brengen.
Hulde !

Lex
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