Juli/Augustus 2021
VAN DE REDACTIE
Beste lezers,
Een prachtige zonnige namiddag in een Noordwellse tuin ; een
heerlijk plekje om dit stukje te schrijven.
We zijn er weer met de Noordernieuwswelle voor u. Met veel dank
aan onze adverteerders die ons het komende advertentiejaar weer
willen steunen. Dankzij jullie bijdrage kunnen we weer doorgaan
en onafhankelijk blijven.
I.v.m. de welverdiende vakantieperiode van onze drukker Leo zal
dit nummer iets later dan gebruikelijk in uw brievenbus komen. We
hopen dat dit nummer u weer wat leesplezier bezorgt en wensen
hierbij een ieder nog een mooie nazomer toe.
De redactie

NOORDERNIEUWSWELLE
Dorpskrant van Noordwelle
dorpskrantnnw@gmail.com
www.noordwelle.com
43ste jaargang
Verschijnt 6x per jaar

Redactie:

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 oktober 2021 ontvangen
dorpskrantnnw@gmail.com ons mailadres is
Handgeschreven kopie ook nog altijd welkom is
Er gelukkig weer wat dorpse activiteiten herstart zijn
Het Tafelen in de buurt heel gezellig en heel lekker was
Ditzelfde geldt voor de jaarlijkse barbecue
Hiervan 70 personen genoten hebben
De bezorgster van dit krantje hierbij haar excuses maakt
bij de bewoners van het buitengebied
Daar verschillende wat nattige en verkleurde krantjes
bezorgd zijn
De fietstassen wat water hadden opgevangen bij 1 van de
vele regenbuien
De bezorgster dit wat laat ontdekte
Zij daar weer wel van geleerd heeft !
Wij hierbij Madelief en Delano alsnog van harte feliciteren
met hun behaalde diploma
Wij hierbij ook Hanneke en Hugo van harte feliciteren met
hun 50-jarig huwelijk
Wij ook Conny feliciteren met het veulen Rosa
Er misschien een uitbreiding komt van
beweeg/speelwerktuigen in onze kern
De dorpsgemeenschap hier tijdens hun vergadering van 22
september meer info over krijgt
Het ons wel een heel leuk idee lijkt en een toegevoegde
waarde voor onze kern
Er weer een mosselavond gepland gaat worden
Deze ergens in sept/okt op het programma komt
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U daarover natuurlijk nog nader geïnformeerd gaat
worden
Wij u attent maken op onze bieb in het dorpshuis
U daar net zo als bij de minibieb van onze kerk boeken
kunt brengen en halen
Er dus genoeg leesvoer is op ons dorp
Wij hierbij vragen of er nog iemand interesse heeft in
verschillende jaargangen van National Geografic
U deze ook kunt vinden in ons dorpshuis
Deze anders noodgedwongen naar de papierbak zullen
moeten
Wij hopen dat er misschien iemand nog een bestemming
voor weet
De Agenda
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Eerste vrijdag van de maand:
Snekavond
de
2 woensdag van de maand (v.a. okt) 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 tot 11 uur
Iedere woensdag vesper 17:00 - 17:30 uur meditatief
zingen (opgave niet nodig) (18:00 – 18:30) en/of maaltijd
(18:30) in de kerk zie: www.kloosterwelle.nl
Woensdag 22 september: Neoklassiek “lig” concert in de
Corneliuskerk, zie: www.kloosterwelle.nl voor aanmelden

Plukkers gezocht
Op ons Recreatiebedrijf aan de Lokkershofweg 7 hebben we
naast een B&B, Appartementen en Camping ook nog een mooi
aangelegd picknickveld.

3

Hier staan verschillende hoogstamfruitbomen, zoals div. soorten
appels, handperen en stoofperen, kersen en div. soorten pruimen.
Ze worden nooit bespoten, dus echt biologisch fruit!
Toen die boompjes klein waren, konden we alles wel verwerken
c.q. weggeven. Nu de bomen steeds groter worden, kunnen we
niet alles meer plukken.
Wie vindt het leuk om zich op te geven? Zodra de oogst goed is,
kunnen we u dan bellen en kunt u voor uzelf (en een beetje voor
ons) gratis komen plukken.
U kunt ons een mailtje sturen inclusief telefoonnummer. Als een
van de fruitsoorten dan rijp is, kunnen we contact met u opnemen
en kunt u komen plukken.
Zonde om al dat biologische fruit te laten rotten toch?
André en Wilma Passchier
Recreatiebedrijf Boot
Mail: info@recreatiebedrijfboot.nl
tel. 0111-462398
VAKANTIETAS
Prachtige actie recent georganiseerd vanuit de Diaconie PKN
SchouwenaanZee.
Ruim 70 kinderen bekend bij de Voedselbank Zierikzee, die al div.
jaren vanwege de thuissituatie niet met hun ouders op vakantie
konden gaan.
Die hebben wij eens lekker verwend met hulp van sponsoren zoals:
de Hema, de Plus, Capri ijs, Life & Garden en Ginsterveld. Mede
ook door ontvangen gelden van kerk en particulieren zijn volle
tassen afgeleverd bij de Voedselbank met daarin ondergoed,
speelgoed, deodorant en nog veel en veel meer.
Jaap Schoof (wie kent hem nu niet) was er net als wij zeer blij en
emotioneel onder. Zoveel kinderen die wij blij hebben kunnen
maken.
En dan te weten dat in Nederland er wel 250.000 kinderen in
armoede leven.
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Triest toch?
Ruim 172 voedselbanken
met
hun
11.000
vrijwilligers proberen waar
dat kan te helpen en de
pijn, verdriet en honger
wat
te
verlichten.
Opvangnet voor een ieder
die het (even) niet
zelfstandig redt.

Lex

Open monumentendag 2021
“Mijn monument is jouw Monument”
Dit thema draagt gastvrijheid en toegankelijkheid uit. Op 12
september 2020, in coronatijd hebben wij op uitnodiging van het
Comité Schouwen-Duiveland ons Monumentenhuis opengesteld
voor belangstellenden. De coronaregels werden goed in acht
genomen.
Voor herhaling vatbaar vinden wij, maar nu op een andere manier.
Dit jaar een bezichtiging om en rond het huis met “Brocante” in het
tuinhuisje en tuin. Een uit de hand gelopen passie van doorleefde
voorwerpen uit vroeger tijden,
Graag willen wij bezoekers verwelkomen op :
Zaterdag 11 september 2021 van 10:00 tot 17:00 uur op Dorpsring
13, Noordwelle.
Ineke v,d, Koogh
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Een boek om te lezen !!!
DE JONGEN , DE MOL , DE VOS , EN HET PAARD
Auteur: Charlie Mackesy
Vertaling: Arthur Japin
Getipt door een buurvrouw
kwam ik in het bezit van dit
schitterende boek.
Het thema van dit boek is :
een prachtige wereld waarin
vriendelijkheid, wijsheid en
echte liefde centraal staan.
De illustraties van de schrijver
zelf zijn van een bijzondere
krachtige eenvoud, vormen
een prachtig geheel met de
tekst en versterken elkaar
enorm.
Geen echt leesboek maar meer een blader en kijk/leesboek ineen.
Om jullie een kleine indruk te geven, helaas zonder de prachtige
passende illustratie erbij , een voorbeeld van een pakkende tekst:
“wanneer was jij op je allersterkst “? Vroeg de jongen aan
het paard
“toen ik mijn zwakte durfde te laten zien “ is dan het
antwoord van het paard
“om hulp vragen betekent niet dat je opgeeft” zei het
paard
“ het betekent dat je weigert op te geven”
Een heel bijzonder boek dat meteen bij je binnenkomt, een boek
om jezelf cadeau te geven of om er iemand anders blij mee te
maken !!!!!
Marianne
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Even voorstellen;
Wij zijn Jan van Oosten en Martine de Kam
Naomi (21), Daan(19), Febe(19), Tijs(16) en Timmie (de hond)
We wonen sinds 19 december 2020 op Hoefijzer 5 in Noordwelle.
We zijn in een gekke tijd terechtgekomen op deze plek en hebben
de meeste van jullie nog niet echt ontmoet. Sommige komen we
regelmatig tegen met de hond, maar dan weet u nog steeds niet
wie wij zijn. Daarom stellen we ons graag even wat uitgebreider
voor;
Jan werkt als technisch terreinbeheerder bij Camping Ginsterveld
in Burgh-Haamstede. Martine werkt in de gehandicaptenzorg en
heeft een eigen bedrijf in coaching en begeleiding, waar ze mensen
coacht naar meer geluk en gezondheid. (justgoodcare.nl)
We wonen als het goed is tijdelijk in Noordwelle, omdat we graag
een zorgwoning willen starten. Dit is een droom die wij al jaren
hebben. Het gaat dan om een woning voor 6-8 personen met een
verstandelijke beperking. Wij wonen zelf dan ook in of geschakeld
aan deze woning en begeleiden deze mensen bij hun dagelijkse
bezigheden. Het afgelopen jaar hebben we een traject doorlopen
bij Driestroom. Dit is een landelijke franchiseorganisatie die
zorgondernemers ondersteunt en begeleidt in dergelijke trajecten.
Ze hebben een strenge selectieprocedure, die we afgelopen maand
met succes hebben afgerond. Nu is het dus tijd om op zoek te gaan
naar financiers en een geschikte locatie.
Het liefst willen wij starten op het eiland Noord-Beveland, omdat
we daar beiden lang gewoond hebben en daar een netwerk hebben
opgebouwd. Uiteraard vinden wij Schouwen ook een prima plek ☺
Dus tips op dit gebied zijn welkom, we zoeken een groot huis met
schuur of twee huizen aan elkaar met liefst wat buitenruimte. We
zijn buitenmensen en houden van lekker buiten bezig zijn. De
huizenmarkt is momenteel niet echt aantrekkelijk, maar we weten
zeker dat dit mooie plan een plek gaat vinden.
Verder hebben we vier jongvolwassen kinderen en een hond, waar
we veel gezelligheid mee beleven.
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De kinderen gaan allemaal nog naar school en zijn het afgelopen
jaar door de maatregelen veel thuis geweest. Gelukkig mochten ze
wel stagelopen, zodat ze het huis ook af en toe konden verlaten.
Voor deze zomer hebben ze allemaal een vakantiebaan, waar ze
lekker druk mee zijn.
We hopen u nog eens op een andere plek te kunnen ontmoeten,
voor nu wensen we iedereen een mooie nazomer en veel liefde en
gezelligheid voor en met elkaar.
Warme groeten,
Jan, Martine, Naomi, Daan, Tijs, Febe en Timmie

Vrijwilligers gezocht KMRN Neeltje Jans
Ik zag dat we als inwoners kopie aan kunnen leveren voor de
dorpskrant.
Nu zou ik graag een oproep willen doen voor nieuwe opstappers
bij KNRM station Neeltje Jans.
Zelf ben ik sinds begin 2017 bemanningslid daar en we varen op
zowel reddingsboot de Fred als de Koopmansdank.
Het is uitdagend, leuk en dankbaar vrijwilligerswerk dat we met
een team van zo’n 25 vrijwilligers doen, onder begeleiding van
een professionele schipper.
We zoeken vooral mensen die ook doordeweeks overdag (deels)
beschikbaar zijn.
In principe oefenen we wekelijks en soms een grotere oefening 1x
per maand.
Ook krijg je de mogelijkheid om opleidingen voor je
vrijwilligerswerk op kosten van de KNRM te volgen (EHBO,
vaarbewijs, marifoon, HUET etc).
Om een beter idee te krijgen, hier een linkje naar onze oproep:
https://www.instagram.com/p/CPYS_0HBcdX/?utm_source=ig_we
b_copy_link
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Mochten mensen meer info willen, dan kunnen ze altijd contact
opnemen met onze schipper Eric van der Linde of bij mij
aankloppen op Dorpsring 10.
Vast hartelijk dank!
Vriendelijke groeten,
Charlotte van Regenmortel
06-15620112

Dorpsbarbecue
Het was eindelijk weer tijd voor onze gezellige DorpsBBQ op
zaterdag 24 juli j.l.
Vanaf 4 uur ’s middags kon iedereen het terras betreden waar het
vol stond met gezellig gedekte tafels met corona-afstand stoelen
op maat. Wel op gehoopt maar niet verwacht hadden 70 personen
zich opgegeven.
Twee tafels vol met een paar grote schalen verrukkelijke salades;
een zalm-, een eier- en een aardappelsalade werden geflankeerd
door heerlijke fris ruikende waldorf- en een bietensalades.
Een lange rij BBQ ’s stond opgesteld in de open tent en het
houtskool, vakkundig aangestoken, rookte de tent uit. Onze trouwe
BBQ-lapjesdraaiers stonden zorgvuldig met grote BBQ-tangen
speklapjes, hamburgers, kipsatés en souvlaki’s te draaien en plat
te slaan.
Borrelende spijsverteringssappen dreven de gasten naar het
heerlijke eten: het vlees en de salades, beide gemaakt door
bekende Booten.
Het gratis muntje per persoon was snel ingeleverd aan de bar,
bemand door man en vrouw. De gezelligheid klonk luid in veel
gelach.
En toen het een beetje tijd werd hielp de regen een beetje mee en
gingen velen, behalve de bekende zittenblijvers, huiswaarts.
Het was weer als vanouds, een gezellige DorpsBBQ, geheel
georganiseerd door vrijwilligers.
Een extra applausje voor hen!
Juus
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BEZOEK B&W
Dinsdagavond 3 augustus, Ons Dorpshuis Noordwelle.
Keurig op tijd melden burgemeester Jack van der Hoek en
wethouder Paula Schot (SGP) zich met ambtenaar Janny de Jonge
(wonen, werken, leven) zich voor een door de corona-crisis lang
uitgesteld kennismakingsbezoek. De burgemeester leidt de avond
en het gaat er informeel en ontspannen aan toe. We zitten met
een deel van de dorpsraad en enkele andere mensen uit het dorp
op anderhalve meter afstand van elkaar aan een grote tafel. De
gemeente heeft ook het kerkbestuur uitgenodigd, misschien in de
veronderstelling dat er nog een eigen kerkgemeenschap is in
Noordwelle, maar dat is al 3 jaar niet meer het geval, onze
kerkelijke gemeente is opgegaan in de protestante gemeente
Schouwen aan Zee. Deze is op deze avond vertegenwoordigd door
2 mensen, die niet in Noordwelle wonen, maar het toch leuk vinden
om te komen namens de kerk.
Er wordt een rondje gemaakt waarin iedereen zich voorstelt en
vertelt wat hij of zij doet voor het dorp. We vertellen over het
dorpshuis dat we in eigen beheer runnen met vrijwilligers, over wat
we in de corona-tijd hebben gedaan en niet hebben kunnen doen
en over wat we wel weer hopen te gaan doen.
Alle activiteiten komen voorbij en ook ons onafhankelijk
dorpskrantje de Noordernieuwswelle krijgt aandacht. We
benadrukken dat onze intentie is het dorp leefbaar te houden door
onderlinge verbondenheid en zorg voor elkaar. Door het
organiseren van activiteiten ontstaan verbinding en saamhorigheid.
Dat maakt een dorp leuk en meer dan een verzameling
huishoudens in 8 straten.
De burgemeester vraagt of het lukt om altijd voldoende vrijwilligers
te vinden. Tot nu toe gaat dat meestal goed, maar er kunnen
natuurlijk altijd mensen bij! Hij informeert verder naar de Straô
van Noordwelle, waar hij toevallig incognito al een keer mee kennis
heeft gemaakt.
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Hij kan zelf ook paardrijden en belooft voorzichtig dat hij misschien
een keertje mee gaat doen aan onze Straô. Dat vergeten we niet..
Op zijn vraag of we nog wensen hebben komen vooral de
verkeersveiligheid en het groenbeheer naar voren.
Op de Wellandweg en de Bouwmansweg wordt vaak veel te hard
gereden. We willen graag snelheidsbeperkende maatregelen op
het stuk Wellandweg dat binnen de bebouwde kom valt. Vanwege
toenemende parkeerdrukte zou instellen van eenrichtingsverkeer in
de Dorpsring ook een goed idee zijn. En een oplossing voor de
drukte die soms bij de Kringloods, in combinatie met de
afvalcontainers daar, ontstaat.
Het groenbeheer kan altijd beter, we worden aangemoedigd vooral
bij het in gevaar komen van de veiligheid de klachtenlijn van de
gemeente te bellen.

We bedanken de burgemeester, wethouder en ambtenaar voor de
positieve kennismaking en dat is wat hen betreft wederzijds.
Marlies Deurloo
Neoklassiek ligconcert in de Corneliuskerk
Op 22 september 2021, om 20:00 uur, organiseert het team van
Kloosterwelle een meditatief 'concert in de Corneliuskerk te
Noordwelle. Onze gastmuzikanten gaven vorige zomer een
geslaagd ligconcert- op de mat- in de Dom te Utrecht. (zie
onderstaande afbeelding). Joram Feitsma speelt en componeert
neoklassieke pianowerken: minimalistische, introverte, meditatieve
stukken met een warme, melancholische, soms schurende
ondertoon. In april dit jaar bracht hij bij het Berlijnse label Bigamo
Musik een tweede LP/CD 'Flux' uit - het multi-instrumentale
resultaat van drie jaar componeren en opnemen in verschillende
klankkleuren en stijlen.
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Joram zal deze intieme avond in de sfeervolle Corneliuskerk samen
spelen met Piter-Jan Goodijk op trompet.
De opzet is kleinschalig en in de vorm van een 'lig'concert. Graag
je eigen matje meenemen. Er zijn ook zitplaatsen. De toegangsprijs
is 10,00 euro pp. Als u deze bijzondere uitvoering wilt bijwonen,
graag vóór 20 september een aanmelding bij onze secretaris en
een betaling via NL87RABO0166887668 op naam van PGSaZ met
vermelding van 'kloosterwelle ligconcert'. Uw betaling is het
toegangsbewijs.
Bijwonen is beperkt tot 40 aanmeldingen/betalingen. Dit wordt
gemeld op onze website.
Frans Meulendijks

Nationaal Rampenfonds stelt “giro”777 open voor hulp
overstromingsramp Limburg.
Vanuit de landelijke overheid is al duidelijk gemaakt dat bij de
leniging van de nood een belangrijke rol voor de rijksoverheid is
weggelegd. Veel schade aan huizen en bedrijven is door
verzekering gedekt. Maar er blijven ook noden over die niet uit
andere bronnen gedekt gaan worden. En juist voor die initiatieven
wil het Rampenfonds een financier zijn.
Op moment van schrijven is door particulieren en bedrijven reeds
€ 9.500.000,- gedoneerd.
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Fijn ook dat de Diaconie van de PKN Kerk SchouwenaanZee uit de
ons ter beschikking gestelde middelen een € 500,- heeft kunnen
overmaken.
De Geul is van een lieflijk stroompje veranderd in een kolkende
watermassa die midden door Valkenburg stroomt. Overal hebben
mensen last van ondergelopen kelders en in veel huizen is water
komen te staan. Div. kerkgebouwen stonden wat meer op het
droge en het is er nu een komen en gaan van passanten en
hulpverleners die even bijkomen met een kop koffie. Een
onvoorstelbare situatie voor duizenden.
Bij veel mensen roept het herinneringen op aan de Watersnood in
1953 in ons Zeeland. Daar kwam het als een dief in de nacht, in
Limburg steeg het water en de modderstromen zo snel dat mensen
niet eens de tijd hadden om een aantal spullen te redden.
Fijn dat ook wij vanuit Zeeland wat konden helpen met geld en
menskracht.
Mooi werk om te doen.
Lex
Uit de “ouwe” zolder doos van Marianne

42 Jaar geleden , het eerste nummer van de dorpskrant, de
NoorderNieuwsWelle.
Marianne, Anjo, Magda en Betsie, de ware oprichters in een
mooie en gezellige tijd.
Iconen en toen al in de redactie.
Meer uit de ouwe doos in het volgende nummer!
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Juus

