September/Oktober 2020
VAN DE REDACTIE
We zijn alweer in het laatste trimester van 2020, een jaar dat mooi
begon maar plotseling geregeerd werd door een coronavirus. Een
nieuwe vorm waarmee mensen nog niet besmet waren.
Waarschijnlijk van vleermuizen via andere dieren naar de mens
overgesprongen. Binnen enkele weken zich verspreidend over de
wereld, een pandemie. Onvoorzichtige Nederlanders benoemen het
niet anders dan een griep.
Dankbaarheid en respect voor het bestaan moet prevaleren, zo ook
samen delen en voor elkaar zorgen en elkaar beschermen.
Wij, Noordwellenaren kunnen als voorbeeld dienen voor anderen in
Nederland.
Laten wij zuinig zijn op de warme gemeenschapszin van ons fijne
dorp. Zorg goed voor elkaar!
Voor nu veel leesplezier!

De redactie
NOORDERNIEUWSWELLE
Dorpskrant van Noordwelle
dorpskrantnnw@gmail.com
www.noordwelle.com
41ste jaargang
Verschijnt 6x per jaar

Redactie:

José Vrijdag, Marianne de Jonge, Kitty Heye,
Trudy Groenleer en Juus Kreiken
Vormgeving: Leo Schults en Trudy Groenleer
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Wij erg blij worden van kopie
Er wel altijd gecensureerd wordt
Wij 1 x per 2 maanden uitkomen
Wij uw kopie voor ons volgende nummer dus heel graag
voor 10 december 2020 ontvangen
dorpskrantnnw@gmail.com ons mailadres is
Handgeschreven kopie ook nog altijd welkom is
Wij slagerij Tholhuijsen , onze adverteerder, van harte
feliciteren met zijn 25-jarig jubileum
Alle klanten die dag een smakelijke verrassing kregen
Wij ons altijd aanbevolen houden voor bijzondere
festiviteiten m.b.t. Noordwelle en de NNW
Wij het namelijk leuk vinden om felicitaties uit te delen
Ons dorp binnenkort een mooi huis rijker is
Ons dorp ook 2 nieuwe knotwilgen rijker is aan de
Smidsweg
De dorpsapp. weer goed gebruikt werd om mensen te
waarschuwen voor de, door de storm beschadigde
knotwilg
Wij hierbij de familie van Iwaarden heel hartelijk welkom
heten in ons dorp
Wij hun een mooie tijd toewensen aan de Jan Delstlaan
Wij de gedupeerden van de grote brand in de
boerenschuur op het grensgebied van onze gemeente
sterkte toewensen
Sommige mensen geluk hadden bij het uitstellen van
kluswerk aan een busje
Dit busje anders ook in die schuur had gestaan
Wij Trudy een optimaal herstel na haar knieoperatie
toewensen
Wij natuurlijk ook alle andere zieke Noorwellenaren van
harte beterschap wensen
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Wij hopen dat alle dorpsgenoten de herfst goed
doorkomen op gepaste afstand
Wij zeker hopen en verwachten ! dat we blijven omzien
naar elkaar !
De Agenda (onder voorbehoud)

•
•
•
•
•
•
•

•

Eerste vrijdag van de maand:
Snekavond
2de woensdag van de maand
Crea dames
Derde vrijdag van de maand (20:45):
DDaames
Laatste dinsdag van de maand:
Tafelen
Laatste vrijdag van de maand:
Heeren
Iedere eerste dinsdag van de maand koffie/bieb uurtje van
10 uur tot 11 uur
Iedere woensdag 17:00 tot 17:30 uur meditatief zingen
(opgave niet nodig) 18:00-18:30 Vesper en/of maaltijd
18:30 in de kerk zie: check www.kloosterwelle.nl
Dinsdag 24 november Algemene Ledenvergadering in Ons
Dorpshuis, aanvang 20.00 uur

Bedankt
Wij willen heel Noordwelle enorm bedanken voor de supergrote
opbrengst van de jaarlijkse collecte van de Nierstichting in week
38.
Dit jaar behaalden we het enorme bedrag van: €419,90
Vast een nieuw record, mede te danken aan de mogelijkheid om
gebruik te kunnen maken van de QR-code.
Nogmaals heel veel dank namens de Nierstichting !

Rens en Marianne
Zondagmiddagconcert in onze dorpskerk op 4 oktober jl.
Leuk zo heel dicht bij huis, zeker met zo'n regenachtig weekend.
Auto laten staan, geen parkeerproblemen geen files, wat een luxe.
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Een warm welkom met koffie, en daarna een persoonlijke
begeleiding naar je plaats, ja dat was wel een nieuwe ervaring!
Ongeveer 30 mensen waren aanwezig, keurig verdeeld over de
gehele ruimte van de kerk, de piano in het midden, met
sfeerkaarsjes er omheen.
Het voelde bijna aan als een huiskamerconcert.
Ron Staal gaf een mooi en afwisselend optreden. Hij heeft een
prachtige tenorstem en melodieuze pianoklanken vulden de ruimte.
Het afwisselende was ook dat hij populaire muziek omlijste met
klassieke thema's die schitterend waren en schijnbaar moeiteloos
in elkaar overgingen.
Leuk was dat hij tussendoor vertelde over zijn reisbelevingen.
Vaak was hij in het verre oosten van Rusland, in Vladivostok een
Russische- Aziatische stad, waar hij ook concerten gaf. Toen op een
dag werd de oversteek naar Japan een uitdaging. Het was voor
hem een bijzondere ervaring op een Japans eiland muziek te horen
die hem heel sterk inspireerde.
Hij ging daarmee aan de slag en het resulteerde in een prachtig,
zeker toegankelijk muziekstuk.
Ja, dit was een nieuwe muziek beleving!
Mooi dat hij ons kon laten meegenieten van wat hem daar zo
aansprak.
Ik heb ervan genoten, en voor mij mogen de concerten blijven in
Noordwelle!

Gerda
Natuur

Het is donderdagmiddag 8 oktober en het is donker, miezerig
weer. De kachel brandt en de lichtjes stralen met een zachte
gezellige gloed.
Gisteren kwamen wij terug van een weekje Ommen, waar het
met de regen enorm meeviel. Weinig zon en wel bewolkt
maar droog, kruidig herfstweer. De pindanootjes die we op
hadden gehangen kregen alleen aandacht van de Mezen en
de Boomklevers. De kruimeltjes werden opgepikt door de
Roodborst en een enkele Heggemus. Een koppel Vinken lieten
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zich ook nog zien evenals de Grote Bonte Specht. Deze keer
een vrouwtje. De Vlaamse Gaaien zijn hondsbrutaal, maar
kwamen toch niet pesten.
De eekhoorntjes lieten verstek gaan. Ze klommen en
sprongen door de bomen, roetsjten achter elkaar aan en
staken af en toe even het grasveld over. Er is zo enorm veel
te eten voor die kleine springers. Hazelnootjes, eikels en
walnoten. Soms kwam er een brutaaltje op de tuintafel om te
kijken of er noten lagen.
Ja, die lagen er in grote getale. Ze vielen uit de bomen als
een kanonschot op het dak. De eerste nacht denk je: o ja,
noten. De volgende nachten hoor je het meestal niet eens
meer.
Erg herfstachtige kleuren zie je niet veel.
Het meeste blad ziet bruin na alle
extreme weersomstandigheden.
Alle windschermen langs de polderwegen
zien er bruin en dood uit.
Jammer, we zien zo graag dat geel,
oranje, bruin en soms vuurrood. In
Overijssel zijn ook alleen maar de Eikenbomen aan het
kleuren.
De tuin ziet er precies zo uit. Heel weinig kleur, alleen bloeien
nu bij ons zo her en der de Herfstasters. De Vlinderstruiken
hebben na hun tweede bloei nu alleen nog zaadpluimen. Heel
af en toe zie je daar nog een vlinder op, dat zaad is nog wel
geurig denk ik.
Een paar weken geleden kregen we bezoek van een paar
Puttertjes. Het zaad wat in de Gulden Roede zit vonden ze
schijnbaar erg lekker. Toen hun buikje vol zat, landden ze op
een steen in de vijver, om gezamenlijk te drinken. Zó mooi
met al die felle kleuren.
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In de vorige editie schreef ik dat ik mondkapjes ging maken.
Nou, door de hittegolf kwam het werk wel stil te liggen. Er
werd niet meer zoveel ondernomen. Ook niet achter de
naaimachine. Puffen, drinken, zo rustig mogelijk blijven en de
ventilator aan. Op de slaapkamer ook de airco. Een plat dak
is wel erg warm hoor. Na de warmte kon ik weer van achter
de ventilator komen en heb inderdaad verschillende
mondkapjes gemaakt en……ze zijn goed gelukt.
Ook Enzo ging na de vakantie weer als een
blij en vrolijk kind naar school. Niet door
het raam, maar deze keer door de deur,
want hij zit in een ander lokaal. De
vakantie zette meteen al slecht voor hem
in. Hij verbrandde ernstig zijn rechterhand.
In het Brandwondencentrum werd bij elke
controle ieder vingertje apart verbonden
plus zijn hand tot en met de pols. Aan het eind van de
vakantie mocht alle verband er af blijven. Enzo was zo blij dat
hij er een rondedansje aan waagde. Iedereen die erbij
betrokken was, wilde dat ook wel doen!!
Voor iedereen een gezellige herfst gewenst.
Janny
Klokken luidden op 29 september
Tja, wat was er aan de hand? Klokken gingen luiden in de
Corneliuskerk te Noordwelle op ongewoon tijdstip. Narigheid qua
begrafenis of een trouwerij op dat tijdstip was het ook niet.
Neen, maar wel sloegen de klokken in heel Nederland een 500
tellen “op hol”.
Op deze dag werd de petitie voor 500 kinderen overhandigd aan
de woordvoerders asiel & migratie van de Tweede Kamer. De
petitie is mede ondertekend door veel plaatselijke gemeenten,
predikanten en kerkleden.
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Acht minuten en 20 seconden, dat is precies 500 tellen. 500 is het
aantal minderjarige asielzoekers dat Nederland op zou moeten
nemen uit vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden.
Meer dan 100.000 ondertekenaars op deze petitie.
Wel 12 organisaties, waaronder Vluchtelingenwerk, Defence for
Children, Stichting Vluchteling en Kerk in actie,173 gemeenten en
5 provincies, artsen, wetenschapers van alle kleuren et cetera
deden mee.
Na het aanbieden willen wij met velen Waken…….Waken voor de
kinderen. Wakker blijven, alert blijven en oog blijven houden voor
kinderen en mensen in nood. Waken is een verbindend gebeuren:
iedereen, Christelijk, anders religieus of juist niet religieus kan aan
het waken meedoen en scherp blijven!
Laten ook wij ons HART openen voor de kinderen uit Griekenland.
Lex

Nationaal Park Oosterschelde
Maar weinig Hollanders weten dat onder het grijze oppervlakte van
de Oosterschelde, een wonderlijke onderwaterwereld schuil gaat.
Voor echte Zeeuwen is dat geen geheim maar in Noordwelle wonen
er toch heel veel van elders. Een klein verhaaltje.
Sinds 2002 is de Oosterschelde een nationaal park onder de naam
Nationaal Park Oosterschelde, waarbinnen de bescherming van
de natuur op de eerste plaats staat. Vlakbij ons hebben we het Plan
Tureluur, het vogelbroedgebied, ook onderdeel ervan.
Natuurbescherming staat hoog in het vaandel van Zeeland maar
vernietiging dreigt. Ook vlakbij, de plannen voor het
Brouwerseiland, groots voor hele rijke toeristen, funest voor de
natuur. Laten wij Noordwellenaren de natuur maar beschermen!
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Veel duikvrienden van mijn oude duikvereniging ESKO in Zeist
komen jaarlijks hier naartoe om te duiken in de Oosterschelde.
Recent waren Erik en Gijs hier. Naast zeer ervaren duikers zijn zij
ook zeer goede onderwaterfotografen.

Over waarom ze zo
graag in de
Oosterschelde duiken
vertelden ze mij het
volgende.

Op de kunstmatige rots riffen wemelt het van het leven. Ook de
Oosterschelde heeft een paar mooie fenomenen.
De sepia, een inktvissoort, is er een van. Elk voorjaar, als het water
circa 12 a 14 graden wordt, komen sepia's naar de Oosterschelde
om zich voort te planten. Ze zijn vaak zo met elkaar bezig dat je als
duiker vlakbij kan komen. De eitjes worden op allerlei wieren en
sponzen afgezet. En ook op sepiatentjes van wilgentakken,
neergezet door duikers om sepia's te helpen bij het voortplanten.
In augustus tot en met oktober komen de jonge sepia's uit hun ei
en groeien op in de Oosterschelde. Net uit het ei zijn ze een
centimeter groot, maar al een exacte kopie van hun ouders.
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Als ze groter zijn vertrekken ze richting open zee om paar jaar later
terug te keren naar de Oosterschelde voor de voortplanting.
Erik en Gijs stuurden mij foto’s toe van babysepiaatjes van 2 tot 15
cm groot. Geniet ervan.
Juus

Als de sirene gaat
Als de Sirene gaat……..op de eerste maandag van de nieuwe
maand een test.
Als er gevaar dreigt worden de inwoners van een gemeente zo snel
mogelijk geïnformeerd. Dat gebeurt o.a. door middel van sirenes
op een paal of op een dak van een gebouw.
Er staan zo’n 4278 sirenes draadloos door heel Nederland. Allemaal
bediend door de lokale overheid. Dat wil zeggen dat de sirene in
Noordwelle alleen gaat als wij ergens voor gewaarschuwd moeten
worden in onze omgeving.
De gemeenten testen daarom de sirenes voor als er echt een ramp
gebeurt. Iedere maandag stipt om 12.00 uur.
Tip: kijk eens in div. lectuur wat je zou kunnen doen. Er valt veel
te lezen hoe te handelen en adviezen inz. radiogebruik et cetera.
Weten hoe je dient te handelen is toch zo gek nog niet, toch?
Het systeem werd oorspronkelijk opgezet tijdens de “koude
oorlog”1946-1989
In 1993 is besloten de zaak wat te moderniseren en te vervangen
door het huidige systeem.
Dit terwijl in 1989, na het vallen “van de Berlijnse Muur” de testen
juist waren gestopt. Vanaf 1997 werd de sirene slechts eens per
jaar luid getest en wel op de eerste woensdag van juni.
In 2000 gebeurde het ook bij de vuurwerkramp in Enschede. Met
ingang van september 2003 is de maandelijkse luide test weer
ingevoerd.
Ik zou zeggen, verdiep je er eens in. Regeren is vooruitzien.
Lex
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OORSPRONG VAN HALLOWEEN
Halloween is van oorsprong een oud Keltisch feest. De naam
‘Halloween’ komt van All Hallows Evening. Dat betekent letterlijk:
‘De avond voor Allerheiligen’. Allerheiligen wordt gevierd op 1
november.
Halloween is een feestdag die valt op 31 oktober. Traditioneel
wordt Halloween vooral gevierd in Ierland, het Verenigd Koninkrijk,
de Verenigde Staten en Canada. Inmiddels heeft het feest ook sterk
aan populariteit gewonnen in andere delen van de wereld, met
name in Europa, Latijns-Amerika, Australië en Oost-Azië.
In Amerika wordt Halloween heel uitbundig gevierd. Bijna iedereen
gaat verkleed langs de deuren. Volwassenen doen ook mee. De
meeste huizen zijn eng versierd en er staan uitgeholde pompoenen
met lichtjes erin voor de deur en er komt griezelige muziek uit de
huizen. In de grote steden zijn er zelfs grote optochten en
Halloweenfeesten. Mensen maken thuis ook speciale gerechten
voor Halloween. Dit zien we ook steeds meer in Nederland (Europa)
Het plan was om dit jaar Hallowelle te organiseren. Helaas
gooit Corona roet in de pompoenen. Hopelijk volgend jaar!
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Van de kook
Velen van ons kennen het wel als je als kind bij oma bleef eten,
dan wilde je de ‘de macaroni van oma’. Zo ontstaan in de meeste
gezinnen lievelingsrecepten van kinderen als ze mochten kiezen
wat er op tafel zou komen.
En zo kreeg ook dit recept ‘haar’ naam.
De spaghetti van Conny
Voor 4 personen hebben je het volgende nodig:
600 gram runderlappen, 2 el olijfolie, 4 grof gesnipperde uien, 4
teentjes knoflook, zout en peper, 2 dl rode wijn, 2 dl gezeefde
tomaten (pomodore passato), 1 tl tijm, 1 tl oregano, 1 tl suiker, 20
olijven, Italiaanse pasta naar keuze.
Snijd de runderlappen in dobbelsteentjes, verhit de olijfolie en bak
het vlees hierin aan alle kanten lichtbruin en voeg de gesnipperde
uien toe. Laat alles bakken totdat de uien beginnen te kleuren. Pers
de teentjes knoflook er boven uit en strooi er wat zout en peper
over. Schep alles goed om. Voeg vervolgens 2 dl rode wijn, 2 dl
gezeefde tomaten, 1 tl tijm, 1 tl oregano en 1 tl suiker toe.
Schep alles goed om en wacht tot alles aan de kook gekomen is.
Leg het deksel op de pan en temper de warmtebron. Laat het
gerecht ongeveer 2 uurtjes zachtjes stoven. Schep alles van tijd tot
tijd om en voeg er, wanneer het vlees gaar is, 20 doormidden
gesneden groene of zwarte olijven aan toe. Laat het gerecht nog
10 minuten zachtjes sudderen waarbij het deksel niet meer op de
pan wordt gelegd.
Smakelijke voortzetting!
Conny
Wij, van de redactie, vinden
het ontzettend leuk als we
meer
familie
recepten
mogen ontvangen!
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Amnesty onder de aandacht ook in
Renesse/Noordwelle:
Sinds ik, Lex Veenstra het diaken schap heb overgenomen
van Peter Jonker krijg ik nog nadrukkelijker het velen nieuws
vanuit Amnesty onder ogen. Daar word je dus echt niet vrolijk
van qua inhoud maar blijft helaas zo hard nodig. Vandaar ook
aandacht bij aanvang dienst op laatste zondag van de maand.
Een druppel op de gloeiende plaat maar het is wel goed dat
wij het doen al lijken wij op een “roepende in de woestijn”.
Wereldwijd is Amnesty een beweging van meer dan 7 miljoen
mensen die strijden tegen onrecht. In meer dan 150 landen
voert men actie voor gerechtigheid, vrijheid, menselijke
waardigheid en gelijkheid.
De beweging versterkt en beschermd mensen-van het
afschaffen van de doodstraf tot het opkomen voor de vrijheid
van meningsvrijheid en van het beschermen van de rechten
van migranten en vluchtelingen tot het strijden tegen politiek
geweld en vervolging.
Door onverminderd aandacht ervoor vragen en te blijven
roepen maken wij een vuist tegen onrecht en toch ook met
resultaten de laatste 50 jaar.
Succes?
Ja, want wat te zeggen van in Nederland versturen van 1
miljoen e-mails ,brieven en handtekeningen tegen onrecht.
Stelden 30 landen het huwelijk open voor mensen van
hetzelfde geslacht
Hebben 142 landen de doodstraf afgeschaft
Is Li Qiaochu in China toch vrijgelaten en is er een nieuwe
arrestatie in de moordzaak Marielle Franco in Brazilië
Maar, er is nog zoveel te doen en naar ik hoop kijkt u eens
mee op de site van Amnesty.
www.amnesty.nl
Lex
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