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VAN DE REDACTIE
Beste Noordwellenaren ,
Dit is al weer de laatste Noordernieuwswelle van 2014! Wat gaat
de tijd snel. En wat is er weer veel gebeurd het afgelopen jaar.
Op dit moment zijn er ook mensen waarvan we weten dat zij een
zware tijd doormaken. Heel veel sterkte toegewenst.
U heeft natuurlijk allen het verhaal van Ed over de” L'oiseau a
atterri” gevolgd. Echter deze vogel heeft een tussenlanding
gemaakt, en moet hiervan herstellen. Volgend jaar weer het
vervolg.
Op dit moment gebeuren er mooie dingen in Ons Dorpshuis. Deze
wordt verbouwd, dat weet u. Maar op vrijdag 14 november jl
waren er een heleboel dames naar Ons Dorpshuis gekomen.
Angela zal verderop in de NNW hier verslag van doen.
De leukste maand van het jaar ligt nog in het verschiet. De Sint is
al in het land, de kerstboom wordt straks weer opgehaald door
onze Heeren in de Eifel. De dag erop wordt deze weer opgezet
met hulp van de gigantische kraan van Koos Hanse en dan
hebben we ook nog een heel mooi concert in onze kerk. Wij
mogen trots zijn op Noordwelle. Wij wensen u hele fijne
feestdagen toe!
De redactie.

NOORDERNIEUWSWELLE
Dorpskrant van Noordwelle
dorpskrantnnw@gmail.com
www.noordwelle.com
35e jaargang
Verschijnt 10x per jaar
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dorpskrantnnw@gmail.com ons mailadres is
U daar u kopij (Tahoma 11pnt) naar toe kan sturen
er natuurlijk ook nog steeds hand geschreven kopij
ingeleverd kan worden
Wij hierbij het echtpaar van Sluijters van harte feliciteren
met hun 60-jarig huwelijk !
De weergoden bij de Halloweenviering heel erg
meewerkten
Het een griezelige en gezellige avond was
Sommige bezoeksters hun gillen niet konden bedwingen
De tunnel erg lang en heel erg donker was
Alleen de echte diehards daar meer dan 1 keer in durfden
De organisatie heel veel werk heeft verzet
Een bedankje hiervoor beslist op zijn plaats is
De vrouwen van Noordwelle nu ook eindelijk hun avond
lijken te gaan krijgen
Er wel al wat overeenkomsten lijken te zijn met de Heeren
Het nl. ook een erg gezellige avond was
Er door de Daames ook al de nodige verschillen zijn
geconstateerd
Daames liever zitten dan staan aan de bar
Er daarom creatief met het aantal barkrukken is omgegaan
U in dit nummer meer over deze eerste avond kunt lezen
De naam Kloosterwelle sinds kort op ons dorp is
gesignaleerd
Onze kerk zo genoemd wordt op de woensdagavond
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U hierover ook in dit nummer meer kunt lezen
De Pen ook weer teruggevonden is
De redactie hier erg blij mee is
Ons volgende nummer pas eind Januari zal verschijnen
Wij U daarom nu al fijne kerstdagen en gelukkig Nieuwjaar
toewensen

VOOR UW AGENDA:
 Laatste vrijdag van de maand:

Heeren

 29 november:

Intocht Sinterklaas, 15:30 in de school
 13 december:

Halen van de kerstboom in Prüm door de Heeren
 14 december:

Vanaf 12:00u opzetten van de kerstboom bij de kerk onder het
genot van een hapje en een drankje
 14 december:

16:00u concert in de kerk (Windbroke)
3 januari:

Nieuwjaarsreceptie aanvang 16:00u in Ons Dorpshuis. Een hapje
en een drankje wordt geserveerd en aansluitend vind de jaarlijkse
kerstboomverbranding plaats.

 16 januari: Daames
DE MOESTUINDAMES
Oprengst 2014, en het is nog niet klaar.
Weer haast een moestuinjaar voorbij! Dus maar een update,
moestuin dame 2 heeft toch zeker de hele zomer uit haar tuin
gegeten, samen met merels, rupsen ,herten, zanglijsters, de

3

buren ,de dochter en oja rupsen , rupsen en aardvlooien en had ik
al rupsen genoemd?
Maar deze dame was ook zeker een maand op vakantie dus
hierbij wil ik moestuindame 1 hartelijk bedanken voor het
opvangen en invriezen van mijn mooie frambozen en het inmaken
van mijn mini tomaatjes.
Leuk zo'n tuin (heel leuk) maar waarom, waarom lijken mijn
preien op bosuitjes, mijn patat aardappelen op krieltjes en mijn
bospeentjes op winterwortels, waarom?
Onze mentoren Toon en Leen moeten maar heel veel ģeduld met
ons hebben.
De moestuindames
NIEUWE WEBSITE

www.noordwelle.com
De nieuwe website is in de lucht. Alweer?.. Zullen sommige onder
u denken…. Ja! , laten we het erop houden dat we nu met de tijd
meegaan en dat doen we met de nieuwe website. Deze is
makkelijker te onderhouden en daardoor eerder up to date.
Er is o.a. een agenda waarin de evenementen staan, facebook is
gelinkt met de site, NNW staat er weer op, dorpshuis en
dorpsraad staat ook in het menu. Binnenkort staan ook de foto’s
er weer op. En nog meer!
Er wordt de komende tijd nog hard aan gewerkt, maar daar heeft
u geen hinder van.
Hij is gewoon te vinden op www.noordwelle.com
Veel kijk plezier!
BEDANKT
Alle gulle gevers hartelijk dank! Een mooi bedrag van 269,24 Euro
is opgehaald voor het Dierenasiel Zierikzee!
Leen Berrevoets
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SINTERKLAAS

Sinterklaas komt weer naar Noordwelle. De beste Sint heeft
het volgende geschreven:

Beste Dorpsgenoten van Noordwelle,
Wat was het spannend de afgelopen
tijd, of we wel mochten komen met
zwarte pieten of niet. Het zweet brak me
uit, waar haal ik nou gele, groene,
rode, blauwe of stroopwafel pieten
vandaan?! OnS pietenhuis zit vol met
zwarte pieten, het begint met kleine
pietjes die uitgroeien tot grote pieten. Al
die jaren pietenopleiding tegenaan
gegooid, en dat is een pittige opleiding
hoor, kan ik u vertellen.
En om maar niet over de spanning van
het dorpshuis te hebben, wel af of niet
af, maar ik heb de knoop door gehakt
ik kom er aan hoor, en wel op 29
november a.s. Ik hoop dat we elkaar
zien , tot dan!
De vriendelijk groeten,
Sint en zijn pieten

Wij zijn natuurlijk enorm blij dat de Sint met zijn pieten ook dit
jaar weer bij ons langs komt. Het dorpshuis is dan nog niet klaar
en daarom vangen wij de Sint en zijn pieten op in de school.
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U bent welkom vanaf 15:30 op school. Waar we zingend de sint
verwelkomen.
De bar wordt in de school gecreëerd, dus u kunt u zelf voorzien
van een natje. Naast het geen wat er wordt aangeboden.

P.S. Voor degene die wat informatie wil geven over de kinderen of
kleinkinderen dat kan naar heidi55555@outlook.com of een
briefje in de bus op dorpsring 20
KLOOSTERWELLE
Kloosterwelle: een gezamenlijk moment in het hart van ons dorp
Noordwelle is een prachtige plek voor het organiseren van
gezamenlijke activiteiten vanuit een kloostergedachte. Denk
hierbij aan vespers, gesprekken, maaltijden, wandelingen,
retraiteweekends. Voor dit initiatief heeft ds. Pieter Goodijk de
naam Kloosterwelle bedacht.
Onze Corneliuskerk uit het jaar 1440, met eromheen de rustieke
Dorpsring, leent zich bij uitstek voor de passende sfeer. De
kerkklok “Salvator” luidt nog dagelijks om 8.00, 12.00 en 18.00
uur. Van oudsher is dit het vaste tijdsritme rond maaltijd en
gebed. Bedoeling is nu een vernieuwende “kloosterfunctie” te
ontwikkelen, voor zoekers van stilte, inspiratie, zingeving,
spiritualiteit, gemeenschap en creativiteit. Het kan een
pioniersplek worden, die alle mensen verenigt in hun zoektocht.
Een nieuw imago voor het kerkgebouw in het hart van ons dorp,
een bredere functie dan alleen kerkdiensten.
De initiatiefnemers en ongeveer dertig inwoners van de Schouwse
Westhoek vormen reeds een basisgroep, van vaste medewerkers
en regelmatige gasten. Daarnaast is de kerk reeds een rustpunt
voor incidentele bezoekers. Denk daarbij ook aan de dagelijkse
openstelling van het gebouw van juni tot en met september.
Het initiatief Kloosterwelle begint steeds meer vorm te krijgen.
Sinds 25 juni 2014 is er iedere woensdag om 18.00 uur een
vesper in de monumentale kerk van Noordwelle. Dit is geen
gangbare kerkdienst: het is een half uur van rust, kaarsen
branden, meditatieve zang, Bijbellezing en gebed. Indien u
hieraan wilt deelnemen, bent u uiteraard altijd welkom. Gelieve
tijdig aanwezig te zijn, zodat iedereen mogelijkheid heeft om de
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rust te vinden voor aanvang. Het begin van de bijeenkomst is
namelijk in stilte, als de Salvator-klok 18.00 uur slaat. Vooraf
aanmelden is bij de vesper niet nodig. Iedereen is van harte
welkom, ongeacht kerkelijke betrokkenheid. Of u nu geen of een
geheel andere geloofsachtergrond hebt, kom gerust eens kijken.
Er zijn geen kosten aan verbonden en er wordt niet gecollecteerd.
Ook is er wekelijks op woensdag, omstreeks 18.30 uur, voor alle
liefhebbers een eenvoudige warme maaltijd in het koor van de
dorpskerk. Hans en Elbrich van den Assem zijn de koks. Hun werk
wordt door de terugkerende bezoekers zeer gewaardeerd. Tijdens
de wekelijkse maaltijd is er de mogelijkheid om gezellig en
ongedwongen met elkaar te spreken. Om mee te kunnen eten
dient u zich wel uiterlijk de maandagavond vooraf aan te melden,
via het contactformulier op www.kloosterwelle.nl of bij
ondergetekenden. Eventuele dieetwensen kunt u direct bij
aanmelding kenbaar maken; daar wordt dan rekening mee
gehouden. De kosten van de maaltijd bedragen 5 euro per
deelnemer, dus u betaalt slechts de werkelijk gemaakte kosten.
We hopen hiermee te voorzien in een vraag van meerdere
mensen uit de omgeving, die het aanspreekt om samen met
anderen te eten.
We kijken ernaar uit om ook u, als dorpsgenoot, eens op
woensdag te mogen verwelkomen in de dorpskerk! Misschien is
het leuk eens een vesper mee te maken. We vinden het natuurlijk
ook leuk u alleen wilt deelnemen aan de maaltijd en u zich
daarvoor opgeeft. Wilt u ook andere (mogelijke) belangstellenden
over het aangeboden programma informeren en hen uitnodigen?
Informatie over het initiatief is voor iedereen toegankelijk op de
website www.kloosterwelle.nl.
Met vriendelijke groet Peter en Isabel Jonker
telefoonnummer: 0111-463376
DAAMES VAN NOORDWELLE
Nieuws van De Daames van Noordwelle. Op vrijdag 14 november
j.l. heeft er een informatieavond plaatsgevonden om te
inventariseren of er behoefte bestaat aan ook een eventuele
damesclub. Via de redactie van de NNW heb ik dus geïnformeerd
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of hier interesse in was. Via de mail had ik niet veel reacties
ontvangen, dus tot mijn grote verbazing was het toch nog druk op
onze 1e bijeenkomst. Buiten Henny en ik waren er nog 15 dames
aanwezig. Nogmaals dank dat jullie er waren! We hebben
gebrainstormd over de data en tijdstip en wat we op deze avond
zouden willen doen. Afgesproken is dat:
 Wij deze avond voorlopig 1 keer per maand houden
 En wel op de 3e vrijdag van de maand. (dan lopen we de
frites avond en de Heeren…. niet voor de voeten. De
eerste avond in het nieuwe jaar is dus 16 januari 2015
 Tijdstip vanaf 20.30 uur
 Activiteiten voorlopig een spelletje spelen met elkaar of
zomaar een kletspraatje aan de bar.
 Er zijn ook nog andere opties genoemd zoals b.v. een
leuke film draaien, lady ‘s night, een boottocht etc. Maar
we gaan de eerstkomende maanden kijken hoeveel dames
zich nog aanmelden en wat we hier verder mee gaan
doen.
 Kosten: De drankjes die je bestelt moet je gewoon
betalen. Maar dat is een luttel bedrag.
Voor de eerst volgende keer achter de bar hebben Henny en
Trudy zich aangemeld. Het is wel leuk als er ook iemand voor wat
hapjes zorgt. We willen hier geen vaste mensen voor aanstellen
maar ik denk persoonlijk dat het wel goed is als niet of iedereen
iets meeneemt of niemand. Daar moeten we ook nog even een
besluit over nemen.
Tot slot wil ik de dorpsgemeenschap heel hartelijk bedanken dat
zij de ruimte ter beschikking gaven en ook de drankjes van de
eerste avond voor hun rekening namen.
Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het fantastisch vond hoe leuk
iedereen met elkaar omging. Dus ik heb een goede hoop dat
hierna nog meer vrouwen zich aanmelden. Het is echt gezellig en
je leert elkaar op een andere en toch ook wat op een wat diepere
manier kennen.
Angela van Rijn

8

NOORDWELLE DOOR DE EEUWEN HEEN 170
Huizen aan de Oude Stoofweg / aflevering 3
In de vorige aflevering zagen we dat de woningen aan de Oude
Stoofweg nummer 9 en 11 na de Watersnoodramp opnieuw waren
gebouwd. De woning die oorspronkelijk stond op de plaats van de
huidige woning Oude Stoofweg 11 werd in 1825 bewoond door de
dagloner Johannis van der Sluijs, die in 1759 was geboren in
Haamstede en in 1780 van Serooskerke naar Noordwelle was
gekomen. Hij was gehuwd met Trijntje Onasse, die in 1753 was
geboren in het nu niet meer bestaande Rengerskerke (bij
Kerkwerve) en in 1783 naar Noordwelle was gekomen. Hun zoon
Simon, geboren in Noordwelle in 1793 woonde er later, in ieder
geval vanaf 1824, met zijn echtgenote Jacoba Oole van Dreischor.
In dat zelfde jaar werd hun dochter Trijntje van der Sluijs geboren.
Huis en tuin waren in 1832 bezit van de slachter Dorus Hanson,
die zelf aan de ring woonde. Later bezit van zijn weduwe Jacomina
Timmermans en hun zoon Cornelis Hanson, die schaapherder was.
De in Brouwershaven geboren landbouwersknecht Jan van de
Voorde kwam in 1850 vanuit Kerkwerve er wonen met zijn
echtgenote Mens Krijger. Zoon Baltom van der Voorde woonde er
later enige tijd met zijn echtgenote Aaltje van der Have uit
Renesse en met dochter Mensje Hubrina die in februari 1881 in
Noordwelle werd geboren.
In 1866 werden huis en tuin verkocht aan de metselaar Anthony
Franken, die een jaar later een bijbouw realiseerde. Na verbouwing
in 1873 kwam het in handen van Maatje Franken die het in 1899
verkocht aan de in Ellemeet geboren veldarbeider Hendrik van der
Maas, in 1878 getrouwd met arbeidster Dirktje van der Maas uit
Noordwelle. Er werden tussen 1882 en 1895 vier zoons en een
dochter geboren. Dirktje over leed in 1931. Inmiddels was in 1931
Leendert Stoel al in het huis komen wonen, samen met zijn zuster
Jannetje en zijn broer Cornelis. Zij bleven het huis, ook na de dood
van Hendrik van der Maas in 1934 bewonen tot 1938. Het bezit
kwam evenwel op de markt en werd publiek verkocht op 19
september 1934 in Café de Jonge in Noordwelle door notaris M.C.
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van den Bout uit Renesse, waarbij werd aangetekend dat de
woning nog was verhuurd aan de familie Stoel voor 1 gulden per
week. De woning was wel voorzien van electriciteit en
waterleiding.
Vermoedelijk is de woning tussen 1938 en 1939 nog korte tijd
bewoond geweest door P. van Felius en daarna door het gezin van
de nieuwe eigenaar, de familie Hart, afkomstig van het huidige
Zuidwellewekken, die het bewoonde tot aan de Watersnoodramp.
Kees Hart, die in 1933 in Noordwelle was geboren, woonde hier
met zijn ouders, twee broers en een zuster. Tijdens de inundatie
was de familie Hart geëvacueerd naar Sint Jacobiparochie in het
Bildt in Friesland. Hier werd nog een jongere broer geboren die
circa 2008 in Leeuwarden is overleden. Na de Watersnoodramp in
1953 werd de familie Hart opnieuw naar Friesland geëvacueerd,
nu naar Sint Annaparochie, eveneens in Het Bildt. Het huis was na
de ramp verwoest, werd gesloopt en verkocht aan de gemeente
Noordwelle. De familie Hart ging wonen aan de Ingridstraat 10.
De nieuwe behuizing aan de Oude Stoofweg 11 ging bewoond
worden door de familie Jonker, eerst door Adriaan Jonker en
daarna door Toon Jonker en familie die de huur van de gemeente
gegund kreeg in november 1960 en het pand in 1967 van de
gemeente Westerschouwen kon aankopen. Ze wonen er nog
steeds.
Zoals we zagen werd de bebouwing aan het eerste stuk van de
huidige Oude Stoofweg van oudsher in de huisnummering
meegenomen alsof de nummers van de ring gewoon werden
doorgeteld. De opstal aan Oude Stoofweg 8 genoemd kan worden,
bestaat uit een oude schuur. De grond was oorspronkelijk bezit van
het ambacht Welland, later van de gemeente Noordwelle, het
waterschap en de gemeente Westerschouwen. De erfpacht was in
1832 in handen van de chirurgijn (huisarts) Jacob van de Repe, die
zelf woonachtig was op wat nu Oude Stoofweg 2 is, de woning
van Marianne de Jonge. Hij gebruikte de schuur waarschijnlijk als
garageruimte voor zijn rijtuig.
Bij een her-meting van de kavel in 1893 bleek deze in bezit te zijn
van de landbouwer Jan Willemszoon de Bruijner. Hij verkocht de
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schuur in 1898 aan Anthonie Verjaal, metselaar en
gemeenteontvanger, toen stal en erf genoemd. Het kwam in 1916
in handen van Stoffel Verjaal, herbergier en metselaar, en
Elisabeth Cornelia de Bruyne. Dezen verkochten het in 1921 aan
Cornelis van der Maas, koopman, die het in 1944 verbouwde tot de
huidige schuur. Daarna werd het weer verkocht aan de koopman
Hendrik Adriaan van der Maas, die het in 1955 verkocht aan Tonis
Priemus, van beroep vlasser en woonachtig aan de ring.
In 1964 werd het bezit gesplitst. De onbebouwde grond kwam aan
de gemeente Westerschouwen en de schuur werd bezit van
landbouwer Moermond. In 1970 werd door M.C. Moermond de
grond aangekocht (voorheen erfpacht) voor 2 gulden per vierkante
meter. Voor de komst van het dorpshuis aan de Smidsweg werd
het naast opslagruimte ook verscheidene jaren gebruikt als
feestruimte aan het eind van de strao.
F. Westra
DE JEUGD VAN TEGENWOORDIG
Jeugd alleen oog voor de computer ?? T'ja, een veel gehoorde
opmerking. De moderne jeugd heeft alleen maar tijd en oog
voor de computer en de spelletjes....Nu, dan heb je het zeker
niet over de jeugd in Noordwelle.
Daar hebben ze echt nog oog en oor voor de omgeving waar
men woont hoor!
Neem nu die Kay, dat jongmens aan de Ingridstraat. Mooi wel dat
ie zijn oren open heeft voor een schaap in nood. En, direct tot
actie overgaat.
Met zweet op de bol hulp gehaald, betrokken en actief dat ie is,
en met vereende krachten, hup staat het totaal verkeerd liggende
schaap in greppel, weer recht op de poten zoals het hoort.
Boer Martien weet van niks, en ziet in de avond dat alles in de
groep helemaal top is. Hij moest eens weten van die Kay !
Hulde hoor .....
Lex-Ja
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BEDANKJE
Beste dorpsgenoten,
Hartelijk dank voor alle kaarten, telefoontjes, gesprekjes en de
prachtige bloemen van de kerk en de dorpsgemeenschap tijdens
mijn verblijf in ADRZ Goes en het weer thuis zijn in de Jan
Delstlaan. Het is hartverwarmend! Tot ziens in ons mooie dorp!
Theun (en Tina)

Na een jaar inwoner te zijn van Noordwelle en diverse
NoorderNieuwsWelle te hebben gelezen vroegen wij ons zelf al
enkele malen af of en wanneer wij aan de beurt zouden komen. U
begrijpt het, nu dus. Hier een korte kennismaking met ons.
Wij zijn de familie Van Batenburg en wonen (in het centrum) aan
de Dorpsring 25-26. Naast Hanneke en Hugo Bos, dan weet
iedereen in het dorp waarschijnlijk wel waar dat is. Voordat wij
hier kwamen wonen hebben wij ruim 25 jaar met veel plezier in
Hellevoetsluis gewoond. Ons gezin bestaat uit Angeline, Fred,
Casper (18) (die jongen met die krullen) en dochter Merel (21).
Angeline werkt fulltime als beleidsmedewerker RO bij de
gemeente Hellevoetsluis, Fred heeft een eigen adviesbedrijf en is
reeds lange tijd ondernemer. Merel werkt fulltime bij de Jumbo in
Renesse. Casper parttime omdat hij nog steeds op school zit in
Hellevoetsluis (VWO).
Toen wij het huis op 1 oktober 2013 kochten, hebben wij het
eerst grondig gerenoveerd. U zult de eerste maanden wel gezien
hebben dat een aannemer druk aan het werk was. Zelf hebben
wij de zaken aangepakt die we zelf konden doen. Een drukke
periode, ook omdat we inmiddels naar een tijdelijke woning waren

12

verhuisd. Op dit moment is ons huis nog steeds niet helemaal af
maar we hebben besloten om in het voorjaar verder te gaan (de
laatste loodjes…..). De tuin moest ook behoorlijk aangepakt
worden en daar zullen wij het aankomende jaar ook nog aardig
zoet mee zijn.
Tijdens de verbouwing merkten wij al in wat voor warm dorp wij
terecht zijn gekomen. Tijdens het schilderen en klussen werden
wij vorig jaar bij het feest van de kerstboom betrokken en dat gaf
ons meteen een goed gevoel over de dorpsgemeenschap. Eind
januari van dit jaar zijn wij verhuisd en mochten wij ons officieel
Noordwellers noemen.
Een maand later werden wij getrakteerd op één van de grote
evenementen van Noordwelle: Strao 2014. Wat een fantastisch en
indrukwekkend feest was dat. Al die versierde grote paarden,
prachtig gewoon. Overigens hadden wij het weer die dag ook niet
echt tegen, een helder zonnetje zodat het net voorjaar was.
Op een dag kregen wij bezoek van Ger van Dijk, één van de
vorige bewoners van ons huis en deze heeft ons helemaal
ingewijd in de geschiedenis van Noordwelle. Tevens bracht hij
allerlei boeken, foto’s en schetsen mee zodat wij ook de
geschiedenis van ons huis meekregen. Een heel bijzondere en
onverwachte ervaring van een hartelijk mens.
Op 1 mei werden wij geconfronteerd met een vreselijke ervaring.
Casper kreeg een behoorlijk ongeluk met zijn fiets op de kruising
Stoofweg-Wellandweg. Hij was aangereden door een auto. Dan
staat de wereld even stil. Casper is nog steeds herstellende maar
gelukkig gaat het elke dag beter en kunnen we er van uit gaan
dat het weer helemaal goed komt met hem.
Na de zomervakantie kwam Merel ook weer bij ons wonen. Zij
heeft tijdens de verhuizing en verbouwing een jaartje in
Rotterdam gewoond. Als ouders vinden wij het heel fijn om, na
een toch wel turbulent jaar, weer als gezin compleet te zijn.
Wij doen graag zo veel als mogelijk mee aan de activiteiten
binnen het dorp. Dat er in zo’n klein dorp toch best veel
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georganiseerd wordt vinden wij heel leuk. Petje af voor al het
werk, de inzet en energie die verschillende inwoners daarin weten
te steken. Intussen hebben wij ook ‘Power Horse’ meegemaakt.
Wij hebben daar ook als vrijwilliger aan meegedaan en het was
heel leuk om op een andere manier kennis te maken met onze
dorpsgenoten. Fred is al helemaal ingewijd in de gebruiken van
de ‘Heeren van Noordwelle’ een goede verstaander heeft hier
maar een half woord voor nodig om te begrijpen wat dit inhoud.
Ook met Halloween op 31 oktober hebben wij een leuk samenzijn
ervaren. Griezelig en sfeervol. Wat ons betreft voor herhaling
vatbaar. Rest ons nog een eerste ervaring met het
Sinterklaasfeest en opnieuw het plaatsen van de kerstboom. Dit
was een jaartje rond in een notendop.
Kortom wij hebben totaal geen spijt van onze verhuizing naar
Noordwelle en hopen hier nog een lange tijd met veel plezier te
wonen.
HALLOWEEN
Een terug blik….
…maanden voorbereidingen,… ideeën bedenken om een andere
opzet te maken want geen school geen kinderen. Helaas! Maar
nog steeds van mening zijn dat alles wat er georganiseerd wordt
dat dat een “dorps iets” moet zijn. Voor jong en oud!
De ideeën kwamen naar boven borrelen en worden dan stap voor
stap uitgewerkt. Bekeken wat we nodig zouden hebben, en waar
halen we het vandaan, en dan proberen de kosten zo laag
mogelijk te houden. Dat is een kunst maar tevens een uitdaging.
Dan wil je nog mensen hebben die verkleed rondlopen, zou je
natuurlijk langs de deuren kunnen gaan en mensen uit het dorp
kunnen vragen. Maar dan zou dat straks inhouden dat we met
een aantal verkleedde personen uit het dorp staan, in
bijvoorbeeld die tunnel, en er vervolgens helemaal niemand meer
kom kijken, die optie was gauw verkeken, dat risico namen we
maar niet. Dus ook personen van buiten af geregeld.
Vervolgens maanden lang de tuin als” Halloween tuin” gehad. (
ben blij dat alles eruit is overigens, en inmiddels netjes is
opgeborgen!). Dan komt de datum dichterbij. Dan ga je denken;
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“zouden er mensen op af komen?” Wat nou als er niemand komt
kijken. Wat nou als ook dat er niet meer is? Maar gelukkig, er
kwamen mensen , dat geeft een fijn gevoel kan ik u vertellen. Al
die voorbereidingen zijn niet voor niets geweest. Bij deze
…Bedankt!
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Tevens een dank aan de mensen/bedrijven:
Leen Berrevoets, De zoete kers (voor alle pompoenen die door
hun zijn aangeboden), Verseput voor het lenen van de
bouwhekken, en aan de rest van de mensen die een steentje
hebben bijgedragen om het te laten slagen.
Heidi Bos
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VRIJWILLIGER IN NOORDWELLE
Veel mensen zijn in Noordwelle betrokken en doen voor of achter
de schermen hun best voor verbetering leefomgeving of iets voor
hun naaste. Is niet altijd eenvoudig. Collecteren in nat weer of
briefjes rondbrengen terwijl de wind om de oren suist. Hand- en
spandiensten leveren bij een te organiseren evenement.
Kerkenwerk voor en bij mensen wel of niet van de Kerk, en ga zo
maar door.
Goed gevoel?
Vrijwilliger zijn....... is vrijwillig
maar niet vrijblijvend
is verbonden maar niet gebonden
is onbetaalbaar
maar niet te koop
Is positief denken en is positief doen
met als enig doel:
voor jezelf en die ander
een Goed gevoel
Lex-Ja
OOSTWEG WEL OF GEEN NOORDWELLE?
Inzake de Oostweg zie bijgaand kaartje van het zuidwestelijk deel
van devoormalige gemeente Noordwelle. De grens met
Haamstede liep aan de zuidwestzijde van de Oostweg. De
Oostweg zelf was grondgebied van Noordwelle, dus je kunt
zeggen dat het adres Oostweg 1 een adres in Noordwelle is, maar
de woning zal kadastraal onder Haamstede thuishoren. Aan de
andere kant was de plek van het nabij gelegen huidige
caravanbedrijf weer evident in Noordwelle en mag je aannemen
dat de bewoners in deze hoek van de voormalige gemeente van
oudsher op Noordwelle georiënteerd waren.
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Frans Westra
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