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Voorwoord ... 
Ja beste mensen, we zijn 1 editie verder 
van het Noordhoeks Nieuws nieuwe stijl.
De eerste is goed ontvangen en de dames 
van de redactie worden overladen met 
complimentjes en uitnodigingen voor de 
koffie, allemaal in de hoop om gevraagd 
te worden voor het volgende interview, 
wat overigens een leuk concept is. Zo 
leren we elkaar beter kennen zelfs in de 
nieuwe 1,5 meter samenleving. 
Ikzelf misbruik deze maatregel toch al 
voor mensen die ik sowieso liever op 
afstand hou. 
De wereld begint beetje bij beetje weer 
terug naar normaal te gaan en ik ben er 
achter gekomen dat we het hier eigenlijk 
best wel redden. Zo kun je gewoon hier in 
Noordhoek eten bestellen en thuis laten 
bezorgen, en op verzoek willen ze dan bij 
aflevering best wel een paar woordjes 
over de grens spreken zodat je je op een 
Grieks terras waant. Dit kwam bij mij zo 
overtuigend over dat ik zelfs nog een paar 
Drachmen fooi gegeven heb (ik kon er 
verder toch niks meer mee). Ook kun je je 
hier te goed doen aan o.a. champignons, 
kersen en straks natuurlijk weer de 
pruimen, wat dan het volgende probleem 
weer met zich mee brengt. 
De pondjes schijnen er zo links en rechts 
aardig aan te komen. Maar ook dit kunt u 
weer positief zien, u hoeft uw zwembad 
deze zomer namelijk niet zo vol te doen, 
we moeten tenslotte zuinig omgaan met 
water.

Ik wens u een prettige zomer.

COLOFON
Noordhoeks Nieuws is een uitgave 
van Stichting Dorpsactiviteiten 
Noordhoek.

Eindredactie, acquisitie, opmaak en 
inhoudelijk verantwoordelijk:
Bestuur Stichting 
Dorpsactiviteiten Noordhoek
NL51 RABO 0148 7250 66

Jolanda van Roessel 
T. 06-16479386

Sijarina van der Mast
T. 06-28973073

Anja Veeke
T. 06-48676262

Aanleveren tips, redactionele 
berichten en advertenties:
noordhoeksnieuws@gmail.com

Coverfoto:
Ria van Schie - van Alphen

Volgende verschijningsmaand:
Begin oktober 2020

Inleveren redactie en advertenties:
Uiterlijk 21 september 2020

De redactie behoudt zich het recht 
om ingezonden brieven en artikelen 
te weigeren dan wel te redigeren of 
in te korten mede rekening houdend 
met de beschikbare redactiepagina’s.
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A.M. de Jong- Metaal
Fijnmechanische werkplaats voor metaal en kunststoffen

Door verspaning of vervorming door middel van draaien, frezen of persen,
 voor zowel enkel als seriewerk, conventioneel en C.N.C. 

      Groeneweg 26 
Tel: 0653880479 of 404757    Noordhoek

Huis van de Wijk  NOORDHOEK 
De komende tijd blijft D’ Ouwe School nog dicht. Dit betekent dat 
er ook geen contactmoment is vanuit de contactpersonen voor 
Noordhoek vanuit de Gemeente, Politie, Woonkwartier, 
de Wijkzuster of het Sociaal werk. 

Maar heeft u wel een vraag voor ons, hulp nodig of behoefte aan een praatje? Dan kunt u 
altijd contact met mij opnemen voor een luisterend oor en als wegwijzer. Ik kijk graag met 
u mee. Veel kracht, sterkte en gezondheid toegewenst de komende tijd!
Met vriendelijke groet, Merle Dekker, Sociaal/maatschappelijk werker van Noordhoek op 
nummer 06-53255447 of via merle.dekker@surplus.nl.

DORPSTAFEL       

  Noordhoek
Wij zien uit naar het moment dat wij 
u/jou  weer kunnen ontmoeten aan de 
Dorpstafel Noordhoek. Dan pakken we 
graag de onderwerpen weer op om de 
leefbaarheid in Noordhoek prettiger en 
veiliger te maken. Helaas kan dat vanwege 
de Coronamaatregelen nog niet. 
Uiteraard kun je ons ook nu een berichtje 
sturen als je iets onder de aandacht wilt 
brengen of een leuk idee hebt. Stuur een 
persoonlijk berichtje via de facebookpagina 
Dorpstafel Noordhoek of mail naar 
ageethvdv@gmail.com.
Als je je aanmeldt bij 
www.gebiedsplannen.nl blijf je op de 
hoogte en ontvang je automatisch alle 
informatie en uitnodigingen.
 
Hartelijke groet, 
Adri van Oord, Tineke van Dijkhorst, 
Nelleke Peekel, Ageeth van der Velden

HONDENPOEP… 
Dat laat je toch niet zomaar 
liggen? Dat ruim je op, 
gewoon zoals het hoort.
Overal en altijd! Binnen én buiten 
de bebouwde kom!
 
Dank je wel!
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Pim en Marivon van de Luytgaarden
Holset 54  •   6295  ND Lemiers (NL)  •   Tel:  043 3066650  •   www.oud-holset.nl
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Pedicuresalon 
Voet & Zo 

Ook voor uw blessure 
kunt u terecht 

bij uw gediplomeerd 
(sport) pedicure

BIJ ONS KUNT U TERECHT VOOR:
Pedicurebehandeling

Welness-pedicurebehandeling
Gellak/nagellak
Voetproducten
Cadeaubonnen

GEDIPLOMEERD SPORTPEDICURE
MEDICAL TAPING
SPORTMASSAGES

ADVIES EN PREVENTIETIPS BIJ BLESSURESLidmaatschapsnummer: 314933

Op de zolder kwam ik een boekje tegen 
geschreven door Toon Schouwenaars 
getiteld: Korte geschiedenis van een klein 
kerkdorp uitgegeven ter gelegenheid van 
60 jaar St. Jozef Parochie. Omdat velen van 
ons waarschijnlijk niet (helemaal) bekend 
zijn met het ontstaan van Noordhoek leek 
het de redactie leuk om hier in gedeelten 
aandacht aan te besteden.

Noordhoek is ontstaan door het inpolderen 
van gebied ten noorden van Oudenbosch 
en de Mark in 1525/1526. In deze polder, 
"Het Oudland van Standdaarbuiten" 
geheten, werd het dorp Standdaarbuiten 
gesticht. In 1613 werd het grondgebied 
uitgebreid met de Mancia-Winterpolder of 
"Het Nieuwland van Nederland", in 1700 
met de Prins Hendrikpolder en in 1765 met 
de ingepolderde schorren langs de Mooie 
Keene. Noordhoek werd gesticht in het 
noorden van het Oudland, en zo kwam het 
aan zijn naam. 

In de loop der jaren zijn er kleine huisjes 
tegen het dijktalud gebouwd, waardoor het 
gehucht Noordhoek is ontstaan. In 1922 
werd de hoofdleiding van de waterleiding 
aangelegd, maar pas in 1924 werd een 
begin gemaakt met huisaansluitingen bij 
de weinigen die het konden betalen. 
De enige verbindingswegen in die tijd 
waren kronkelige onverharde dijkwegen 
die ’s winters bijna onbegaanbaar waren 
door karresporen en kuilen die vol 
regenwater stonden. Over deze dijken 

moesten de kinderen dagelijks te voet 
naar Klundert of Standdaarbuiten naar 
school. Meestal op klompen en zonder 
goede regenkleding. Menig kind is in die 
tijd bezweken aan verkoudheid, griep, 
longontsteking of tuberculose. 
De volwassenen hadden het niet beter. 
In een zesdaagse werkweek moesten ze 
hard werken om de kost te verdienen. Op 
zondag moesten ze in Standdaarbuiten of 
Klundert naar de kerk om de zondagsplicht 
te vervullen. Door deze omstandigheden 
besloot bisschop Hopmans (geboren 
te Noordhoek in 1865 en bisschop van 
Breda) om van Noordhoek een zelfstandige 
parochie te maken en een school en 
een kerk te bouwen. Pastoor Verheijden 
opdracht om te starten met de bouw van 
de kerk met pastorie en een school met 
onderwijzerswoning. 

Op 22 februari 1894 was al door een 
zekere Laurentius van Beek een stuk 
grond, genaamd “De Hoop” bij testament 
vermaakt aan het Bisdom Breda onder 
voorwaarde dat op deze grond te 
zijner tijd een kerk en een pastorie zou 
worden gebouwd voor de inwoners van 
Noordhoek. Waarom het nog 27 jaar 
heeft geduurd voor er met de bouw werd 
aangevangen is niet bekend. Mogelijk door 
gebrek aan financiële middelen.

1NOORDHOEK: 
van toen tot nu

KNIPSEL: CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE

CORRESPONDENT: ANJA VEEKE 

Mauritsweg 61
4791 JK  Klundert

06 51139072

Ook in Noordhoek aan huis!
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Hennie Visser Voetverzorging 
Medisch pedicure 
 
Kreekdijk 49 
4758 TM  Standdaarbuiten 
 
Polderstraat 12 
4731 JH  Oudenbosch  
Tel. 06 21414579 
 
www.hennievisser-voetverzorging.nl  

lidnr. 11073 

De webshop met 
dameskleding en accessoires 

Kom op afspraak langs om te passen of 
om uw bestelling op te halen. Wij bezorgen 
zonder bezorgkosten binnen Noordhoek. www.lissies.nl

ST. JOZEFSTRAAT 13A TE NOORDHOEK • 06-14666561 • INFO@LISSIES.NL
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Omdat onze adverteerders zo belangtrijk 
zijn voor het bestaan van het Noordhoeks 
Nieuws, hebben we besloten om af en 
toe ook een adverteerder zichzelf te laten 
voorstellen. Voor deze editie hebben we 
zelfs twee adverteerders in één!! 

Stel je jezelf eens voor:
Ronald: Ik ben 36 jaar oud. Geboren in 
Bergen op Zoom. Ik heb 3 kinderen. De 
twee oudste wonen in Roosendaal en 
hebben de leeftijd van 10 en 8 jaar oud. 
De jongste is 7 maanden oud.
Ingrid: Ik ben 34 jaar oud. Geboren in 
Zevenbergschen Hoek maar opgegroeid in 
Bergen op Zoom en moeder van Jake 
(7 mnd.)
We zijn nu bijna 3 jaar getrouwd en we 
wonen nu 5 jaar op de Noordhoek.
Hoe zijn jullie op de Noordhoek terecht 
gekomen:
Ronald/Ingrid: We zochten een andere 
woning met een garage in de straal van 
25 km rond Roosendaal. 
Op de grens van de 25 km rond Roosendaal 
vonden we onze huidige woning in de 
Witte weideweg. 

Wat voor bedrijf heb je:
Ingrid: Ik heb mijn eigen kapsalon: 
Haarstudio 023.
Ronald: Ik ben eigenaar en trainer van de 
sportschool Loods of Gainz. Mijn andere 
bedrijf heet FinanceTools. Ik ben een 
zzp’er. Ik word ingehuurd door bedrijven 
die tijdelijk financiële ondersteuning nodig 
hebben. In de financiële sector wordt 
vaak de rapportage verwerkt in Excel. Ik 
zorg dat alles beter loopt in Excel en pas 
indien mogelijk slimmere functies toe. Mijn 
klanten kunnen me ook inhuren om hun 
werknemers een Excel update te geven. Ik 
beschik over een eigen opleidingslocatie 
maar kan ook op een andere locatie 
worden gegeven.

Sinds wanneer ben je met dit bedrijf/dit 
soort werk begonnen:
Ingrid: Ik ben op mijn 16e begonnen met 
knippen. Eerst werkte ik bij Hairmax en 
daarna als leidinggevende bij Brainwash. 
De lol was weg door de manier van 
werken. De klantvriendelijkheid en het 
sociale was er niet meer. Bovendien kreeg 
ik er zelf lichamelijk klachten van. Dus 
daarom ben ik voor me zelf begonnen en 
dat is nu 4 jaar geleden.  Eerst kwam ik bij 
de mensen thuis.  Maar sinds begin 2018 
heb ik mijn eigen kapsalon in de Witte 
Weideweg. Waar ik erg blij mee ben. Ik heb 
nu echt weer aandacht voor de klant.

Ronald: Sinds 2017 heb ik FinanceTools 
en in 2018 ben ik begonnen met de 
sportschool Loods of Gainz. De sportschool 
is een uitgelopen hobby. Ik sportte eerst 
in de garage. Ik liet vaak de deur op een 
kiertje staan. Op een gegeven moment 
kwamen de buurjongens langs of ze ook 
mee mochten sporten. Ik had ondertussen 
al best wel wat fitnessapparatuur. We 
gingen de garage verbouwen tot kapsalon 
maar ik wilde mijn spullen niet wegdoen. 
Op een gegeven moment kwam ik in 
gesprek met mijn overbuurman Marc 
Kouters. Die had zijn loods te huur staan. 
Ik heb alles eerst goed schoongemaakt en 
verbouwd tot wat het nu is.

Heb je nog meer wensen:
Ronald: Ik wil graag boks trainingen 
gaan geven en ook meer focussen op 
combinatie van Excel cursussen en 
bootcamp. Ik zou ook graag samen met 
anderen weer een sterkste man/vrouw 
strijd willen organiseren.

Hoe zie je je over 5 of 10 jaar:
Ingrid: ik wil in de toekomst mijn 
openingsuren gaan uitbreiden. Zeker als 
Jake naar school gaat. Misschien dat ik in de 
toekomst een stukje van mijn kapsalon ga 
verhuren aan een haarstylist.

Heb je veel last gehad van het 
coronavirus:
Ronald: Met FinanceTools heb ik er gelukkig 
niet veel last van gehad. Maar voor de 
sportschool Loods of Gainz was het iets 
anders. We hebben helaas de sportschool 
moeten sluiten voor 2 maanden. Nu 
sporten we weer buiten. Vanaf 1 juli mogen 
we hopelijk weer binnen sporten. 
Ingrid: Ik heb mijn zaak helaas voor 7 weken 
moeten sluiten. Toen ik weer open mocht 
heb ik gelijk mijn klanten weer benaderd. 
Ik heb ze allemaal één voor één gebeld. Ik 
heb een behoorlijk inhaalslag moeten doen. 
Maar ik ben nu weer bij.

Extra informatie:
Als je nieuwsgierig bent geworden om te 
gaan sporten bij Loods of Gainz:
Je kan vrij sporten van maandag tot 
donderdagavond van 19:00 tot 21:00 uur 
en zaterdag en zondag van 10:00 tot 14:00 
uur.  Er zijn ook groepslessen op maandag 
tot en met donderdag van 19:00 uur tot 
21:00 uur. Voor verdere informatie zie 
Facebook en/of Instagram. Of stuur een 
mailtje naar info@loodsofgainz.com

Wil je weer een frisse look kan je Ingrid 
bellen op 06-10505988 of contact opnemen 
via facebook haarstudio 023.
Haarstudio 023 is 3 ½ dag per week open. 
Ze is open overdag op donderdag, vrijdag 
en zaterdag en op vrijdagavond.

Adverteerders 
AAN HET WOORD

CORRESPONDENT EN FOTO: JOLANDA VAN ROESSEL

FOTO: ANJA VEEKE
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Heeft u ook weleens 
zin in een frietje met iets 
lekkers erbij? 
Kom dan bij ons langs op donderdag t/m zondag 
van 16.00 uur - 20.00 uur.

U kunt ook uw bestelling via whatsapp toesturen 
en wij komen het bezorgen... 
(GRATIS IN NOORDHOEK)

VOOR MEER INFO: 0168 402420
VOOR UW BESTELLING: 06 29016911

CAFÉ ZAAL NOORDHOEK
ST. JOZEFSTRAAT 19 TE NOORDHOEK
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Lokaal inkopen doen in coronatijd
Ik ben Petra Wevers en kom uit 
Zevenbergen (www.KrachtigBuiten.nl). 
Ik ben altijd op zoek naar de verbinding 
tussen boeren/burgers en jong/oud. 
Jullie kennen mij wellicht van het Moerdijks 
50-dingen-die-je-gedaan-moet-hebben-
voor-je-12e streekboekje en het foodfestijn 
’n Bietje Koekoek bij de oude Suikerfabriek 
in Zevenbergen. 
In coronatijd vielen al mijn opdrachten 
en participatieprojecten van kinderen 
en natuur weg en had ik tijd over! 
Boodschappen doen in de supermarkt met 
de 1,5 meter afstand was niet prettig. Ik 
pakte mijn fiets en ontdekte in de polder 
leuke verkoopstalletjes met heerlijke 
streekproducten. 

Voorfietser regio West-Brabant 
en Goeree-Overflakkee
Via via ontdekte ik de website 
www.Fietsenvoormijneten.nl uit het 
Westland. Dit is een succes en na 
een inspirerend telefoongesprek met 
initiatiefneemster en voorfietser Marja 
van der Ende besloot ik ook voorfietser te 
worden van de regio 

https://www.fietsenvoormijneten.nl/regio/
west-brabant/ en facebook groep Fietsen 
voor m’n eten - West-Brabant/’n Bietje 
Gezond. Binnen een maand hadden we al 
1100 leden en 95 verkoopstalletjes samen. 

Ook verkoopstalletjes in Noordhoek
Zoals bij familie Veeke met heerlijke 
champignons en kersen. En onlangs 
konden we mooie pioentulpen ophalen 
bij Bente Roks, Buitendijk 4. 
 
Tips
Heb je ook een tip van een verkooppunt 
wat nog niet op de kaart staat? Ga dan naar
(https://www.fietsenvoormijneten.nl/tip).
Vul de tip in en het komt op de website. 
Word ook lid van de facebookpagina, 
hier vind je het aanbod en deel je buit van 
je fietstocht. 

De kosten die gemaakt worden voor de 
website worden uit sponsorbijdragen 
betaald. Wil je ook sponsoren? 
Klik dan op de sponsorknop: 
https://www.fietsenvoormijneten.nl/
sponsoring-West-Brabant. Samen kunnen 
we er een succes van maken.

VVV-Polderfietsroutes 
in Moerdijk
In samenwerking met 
ZLTO Moerdijk en 
VVV Moerdijk komen 
binnenkort (medio juli) 
drie polderfietsroutes 
langs verkooppunten 
streekproducten uit.

Fietsen VOOR M’N eten!

INGEZONDEN EN FOTO’S DOOR: PETRA WEVERS
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En dat alles bij u aan huis!

Haar
Make-up
Spraytan 

Irene den Hollander-Keller
Witte weideweg 2
Noordhoek
 

0628069993
Irene Hair & Make-up
info@irenehairmakeup.nl

www.irenehairmakeup.nl

Haar
Make-up
Spraytan 
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BEDANKT!
Wij willen graag iedereen bedanken
voor de lieve berichtjes, kaartjes en 
bloemen die wij hebben ontvangen toen 
wij besmet waren met het Coronavirus.
Dit heeft ons heel veel steun gegeven.
Hans en Marja van Geel

Zondag gingen wij, Thomas en Jayden, 
naar het veldje. Tho zei wat gaan we 
doen ik zei geen standaard dingen zoals 
verstoppertje en tikkertje. Dus Thomas 
zei, ik wil echt nog een keer een groot 
nerf gevecht houden. Dus toen bedacht 
ik, zullen we dat gaan organiseren.
Dan doen we het morgenmiddag 
(15 juni), want het is toch studiedag 
voor de juffen meesters. Dus in de 
avond gingen we onze vrienden vragen 
en de volgende ochtend gingen we alles 
organiseren. Om half 3 was iedereen 
er en toen begon het nerf gevecht! Het 
was erg leuk! We willen nog wel vaker 
zulke dingen organiseren.

Boks, Thomas & Jayden

Een echt 
NERF GEVECHT!

Column van... 
Hierbij de tweede editie van het 
Noordhoeks Nieuws in een mooi groen 
jasje. Fijn dat ons vertrouwde blad voor 
Noordhoek een nieuwe redactie heeft en 
dat Sijarina, Jolanda en Anja dat willen 
oppakken. Zij hebben wel onze hulp nodig, 
het blad moet worden gevuld met de 
inbreng van iedereen uit Noordhoek. 

Het is een gekke tijd, veel mensen zijn 
thuis en toch is het stil op straat. Het 
valt niet mee om nieuws te maken als 
alles stil komt te liggen. Al een reeks van 
evenementen is afgelast en tot 
1 september zal er van grote evenementen 
geen sprake zijn. Die zorgen er normaal 
toch voor dat we elkaar met regelmaat 
tegen komen en dat er wat te beleven valt. 

Ik had me verheugd op de Noordhoekquiz 
die op 6 juni stond gepland. Ik ga er maar 
vanuit dat wat in het vat zit, niet verzuurt. 
Langzaam maar zeker komt het sociale 
leven weer op gang al is het op anderhalve 
meter van elkaar. Er wordt weer gesport, 
gespeeld en de terrassen zijn weer open. 
Daardoor lijkt het weer wat normaler te 
worden en ik was daar wel aan toe. 

Hopelijk blijft het goed gaan en kunnen 
alle maatregelen worden versoepeld. 
Of dat dan een ‘nieuw normaal’, een ‘oud 
normaal’ of een ‘doe maar normaal dan 
doe je al gek genoeg’ is… we gaan het zien.

Veel leesplezier!
Danny Dingemans
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AAN ALLE MEELEVENDE INWONERS 
VAN NOORDHOEK: Bedankt!!
Familie Veeke en de inwoners van Bisschop 
Hopmansstraat 14 danken alle inwoners 
van Noordhoek. 
Door het snelle en adequaat ingrijpen van 
omwonenden is de schade bij de brand 
beperkt geblecen tot materiële schade 
en zijn er gelukkig geen gewonden te 
betreuren. Daarnaast zijn door jullie snelle 
actie degene die getroffen zijn voorzien 
van de eerste levensbehoeften, zoals 
kleding, schoenen en toiletartikelen.

Wij willen onze dank graag onderstrepen 
met een kleinigheidje. Tegen inlevering 

TEGOEDBON
Voor een bakje paddenstoelenmix

Af te halen bij:
Veeke Paddenstoelen • Vlietweg 4b 

Standdaarbuiten

van bovenstaande bon kunt u bij familie 
Veeke aan de Vlietweg 4b een bakje 
paddenstoelenmix op komen halen: 
Langs het huisje met automaat naar 
achter lopen naar de meest rechtse 
kleinere loods.

www.moerdijkbodemsanering.nl       info@moerdijkbodemsanering.nl

www.wubbentanksanering.nl       info@wubbentanksanering.nl

Noordhoek 32a, 4759 AA  Noordhoek

Tel. (0168) 40 39 96

Noordhoek 32a, 4759 AA  Noordhoek

Tel. (0168) 40 50 67
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CORRESPONDENT EN FOTO: ANJA VEEKE 

Hoe oud ben je en waar ben je geboren?
Wim: ik ben 84 jaar en ben geboren aan 
de Noordhoeksedijk in een gezin met 6 
kinderen, ongeveer waar Sjef van der 
Sanden nu woont. Daar stonden vroeger 
twee huisjes die in de oorlog verwoest zijn.
Rina: ik ben 79 jaar en geboren in Hoeven 
in een gezin met 9 kinderen.

Wat weet je nog van 
de Tweede Wereldoorlog?
Wim: we zaten met ons gezin in de 
schuilkelder die mijn vader gebouwd had 
tussen twee huizen in. Toen de Duitsers 
eraan kwamen  zijn we gevlucht naar de 
schuur van Kuijstermans. We zaten daar 
in een schuur met een rieten dak. Er werd 
met lichtkogels geschoten en het dak vloog 
in brand. We moesten vluchten. Ik kan 
me nog herinneren dat ik over een ladder 
over de sloot rende terwijl de lichtkogels 
rond mijn oren vlogen. Ik trapte niet 1 
keer mis! Tijdens de vlucht ben ik mijn 
ouders kwijtgeraakt. Uiteindelijk ben ik in 
Roosendaal terecht gekomen, ik weet niet 
meer precies waar. Na vier dagen werd ik 
daar met een vrachtauto opgehaald en 
naar de kerk gebracht, daar waren mijn 
ouders. We waren erg blij om elkaar te 
zien.

Wat herinner je je verder 
nog van je jeugd?
Wim: Ik weet nog dat ik in Noordhoek bij 
de kerk op de kleuterschool heb gezeten. 

De nonnen gaven daar les. Als je naar de 
wc moest liep de non met je mee en als 
je dan stond te plassen moest je omhoog 
kijken. Je mocht “er” niet naar kijken.
Rina: ik kan me nog herinneren dat wij 
weggejaagd werden bij het slachten van 
het varken en het verwerken van het vlees. 
Ze waren bang dat je ongesteld was, dan 
mocht je niet in de buurt van het vlees 
komen, want dan bedierf het. Flauwekul 
natuurlijk.

Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
Wim: Op de Standdaarbuitense kermis. Ik 
zat in de schommel in mijn soldatenpak. 
Rina was met haar zus Jo op de kermis. 
Rina: ik vond Wim knap in zijn soldatenpak. 
Ik was op mijn nieuwe fiets naar de 
kermis gekomen. Ik had een tweed 
pakje aan met een minirok. Dat had mijn 
moeder voor mij gemaakt. Wim vroeg 
me mee in de schommel. Ik zei ja, maar 
kreeg er gelijk spijt van. Want ik heb 
namelijk verschrikkelijke hoogtevrees. 
Ik was hartstikke misselijk toen ik uit de 
schommel kwam. Mijn zus had op die 
avond ook een vriendje en stond al te 
vrijen, maar Wim, die durfde nog niets.

Wat voor werk hebben jullie gedaan?
Wim: ik heb het grootste gedeelte van 
mijn leven bij aannemersbedrijf Van Boxtel 
gewerkt. Ik heb ook nog even in het vlas 
gewerkt. 
Als ik een schoorsteen gemetseld had dan 
schreef ik in het natte cement mijn naam 

en de datum en tekende er een Suske en 
Wiske bij. Dus er zijn nog best wat plaatsen 
in Noordhoek waar mijn naam op de 
schoorsteen staat.
Rina: ik heb vroeger in het huishouden 
gewerkt bij boer Rubbens in het Oudland. 
Ook heb ik nog bij de nonnen gewerkt in 
Sint Anna in Oudenbosch, in de keuken, 
die was in de kelder. Het eten werd in hele 
grote pannen klaargemaakt en rook erg 
lekker. Wij kregen daar op vrijdag alleen 
maar boter op ons brood. Er woonde daar 
ook een non met een kunstoog. Dat oog 
heb ik er wel eens uit zien vallen.

Hoe lang zijn jullie getrouwd en waar zijn 
jullie gaan wonen na jullie trouwen?
Wim: we zijn op 28 oktober 1961 
getrouwd (volgende jaar zijn we 60 jaar 
getrouwd) en we zijn na het trouwen in de 
noodwoningen aan de Groeneweg gaan 
wonen. We wonen nu bijna 9 jaar in de 
Noorderster. Daarvoor hebben we 40 jaar 
in de Bisschop Hopmansstraat gewoond.

Wat zijn jullie hobby’s (geweest)?
Wim: ik heb mini-huisjes gemaakt. Achter 
in de tuin aan de Bisschop Hopmansstraat 
hadden we het “Madurodam van 
Noordhoek”. Ook heb ik schilderijen 
gemaakt. Tegenwoordig jeu-de-boule en 
biljart ik nog.
Ook heb ik muziek gemaakt, ik zat in de 
Rythm Boys. Ik speelde eerst accordeon. 
Ik ging op accordeonles bij Jaap Leijten 
in Klundert. We hadden met zijn tweeën 
accordeonles. Als er één van ons twee 
fout speelde, keek Jaap die persoon aan. 
Alleen wisten wij nooit wie er fout speelde 
want Jaap keek scheel. Later ben ik gaan 
drummen. De Rhytm Boys hadden blauwe 
jasjes met een zwarte kraag. Ik heb dat 
jasje nog steeds. In 1975 hebben we een 
singeltje gemaakt: Magdalena. Dat is nog 
terug te vinden op Youtube. 

Wie zouden jullie nog wel eens willen 
ontmoeten?
Wim: ik zou mijn oude baas Wil van Boxtel 
nog wel eens willen ontmoeten. Daar heb 
ik altijd met heel veel plezier gewerkt.
Rina: ik zou Piet Veerman van de Cats wel 
willen ontmoeten. Ik heb pas gehoord dat 
hij erg ziek is. Dat vind ik heel erg voor 
hem.

Hoe kom je aan je bijnaam?
Wim: we hebben vroeger na de oorlog een 
tijdje bij boer Rampaart gewoond. Aan de 
overkant waren de mannen van Kuijpers 
in het vlas aan het werken. Ze vroegen me 
om een band aan te geven om het vlas te 
binden. Ik gaf de band aan en zei daar bij 
“YES”. Sinds die tijd zijn ze me YES gaan 
noemen en dat is altijd zo gebleven.

    ONZE  ouderen AAN 
HET WOORD: WIM EN RINA KOEVOETS
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STEL jezelf 
           EENS VOOR...
Wie zijn jullie:
Wij zijn Martin en Marianne Verschoor. 
Allebei geboren in Voorburg (ZH). 
En allebei bijna heel ons leven in 
Leidschendam gewoond. Dit is voor ons 
emigreren naar een andere provincie....

Hoe ben je hier verzeild geraakt: 
Via Funda zijn we bij de Revelaar 8 in 
Noordhoek terecht gekomen. 
Wij wilden de Randstad en de 
bijbehorende drukte uit. 

Onze dochters hebben allebei twee 
kinderen. De ene dochter en man wonen in 
Den Haag en doen eigenlijk, qua oppassen, 
nooit een beroep op ons. De andere 
dochter en vriend wonen in Numansdorp 
en Helen wil nog wel eens bellen met de 
vraag of wij haar oudste van de BSO op 
willen halen. Onze zoektocht naar een 
nieuwe woning heeft zich beperkt tot max. 
een uur rijden van Den Haag af. Gelukt dus. 
En geland in Noordhoek.

Wat doen jullie: 
Wij hoeven beiden niet meer te werken. 
Martin heeft in verschillende ziekenhuizen 
gewerkt en ik deed administratief werk.

Noem drie dingen waar jullie 
niet zonder kunnen:
1. Elkaar
2. Onze kinderen en kleinkinderen
3. Vakantie met de caravan en dan het 
liefste naar Frankrijk

Wat is jullie favoriete onderdeel van de dag: 
Gezellig een wijntje drinken bij de open haard.

Maak de zin af: de wereld zou een stuk 
leuker zijn wanneer: We kunnen knuffelen 
met onze kleinkinderen en vooral met ons 
nieuwe kleinkind die wij wel gezien hebben, 
maar nog niet hebben kunnen aanraken. Dus 
wanneer er een vaccin uitgevonden zou zijn 
tegen Corona.

FOTO: MARIANNE VERSCHOOR

Wij gaan eindelijk verhuizen!
 
En het nieuwe adres is: 
Revelaar 8, 4759 AL  NOORDHOEK
 
 
We zijn voorlopig vanaf 13 tot 20 mei te 
vinden op Camping Noorthey en vanaf 
20 mei tot 26 juni op camping Mariafarm. 
 
Tot ziens in Noordhoek!
Martin en Marianne Verschoor
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ACTIVITEITEN
KALENDER 
31 Oktober - Halloween
Zoals elk jaar vieren we Halloween in 
Noordhoek met elk jaar meer en meer 
spookjes en griezelhuizen. We hopen 
dit jaar op een nog griezeligere editie!

Najaar - Noordhoekse Kaartavond
Het jaarlijkse kaartavondje in het 
najaar moet zijn datum nog krijgen.

Najaar - Noordhoek Quiz
We hopen dat onze quiz in het najaar 
plaats kan gaan vinden!

8 november - De Noekers 40 jaar!
De Noekers vieren hun 40-jarig 
jubileum en dat gaan ze vieren!

15 november - Sinterklaasintocht
Wie zoet is krijgt lekkers... De Sint 
komt weer aan in ons dorp! 

Heeft u een activiteit die u mist?
Laat het ons dan weten via 
noordhoeksnieuws@gmail.com.

Loods 
of Gainz

Witte Weideweg 32
4759 AC  Noordhoek
App: 06-20991424

info@loodsofgainz.com

Vrij trainen:
Maandag t/m vrijdag:  19.00 uur - 21.00 uur
Zaterdag en zondag:  09.00 uur - 17.00 uur

Groepslessen:
Functional Fitness:  19.00 uur - 20.00 uur
Comfort Class:   20.00 uur - 21.00 uur

Functional Fitness is geschikt voor zowel beginnende als gevorderde 
sporters doordat iedereen in een groep zijn eigen tempo en niveau kan 
bepalen. Iedereen kan dus het maximale uit de training halen op zijn 
eigen niveau. Trainen met eigen lichaamsgewicht, kettlebells, tidal-tanks, 
medicine balls en barbells.

Comfort Class is voor iedereen die zich door hun postuur of conditie niet 
thuis voelt in een sportschool, een groepsles van maximaal 10 personen 
met dezelfde uitdaging.

Lidmaatschap € 25,- per maand of een 10-strippenkaart € 50,-.

Gratis proefLes!

WILT U ADVERTEREN? 
Stuur ons dan een mailtje via 
noordhoeksnieuws@gmail.com

Hele advertentie: € 80,- per jaar
Halve advertentie: € 40,- per jaar
Kwart advertentie: € 30,- per jaar

WE ZIJN AL BIJNA 
ZOVER; EEN GOED 
BEGIN IS HET 
HALVE WERK
De afgelopen tijd heeft een clubje van vier 
enthousiaste Noordhoekers hard gewerkt 
om de beheerstichting op poten te zetten.
We hebben veel zaken voorbereid zodat 
de beheerstichting voor D’ouwe School 
Noordhoek goed van start kan.

Ook hebben diverse mensen zich 
aangemeld om mee te helpen in de 
beheerstichting. Hierdoor maken vele 
handen licht werk.
 
Het zou mooi zijn als meer mensen kunnen 
meehelpen in de beheerstichting.
Daarom de dringende oproep om jou:
 
Wil jij ook graag je steentje bijdragen 
in Noordhoek en meehelpen in de 
beheerstichting D’ouwe School.
Zodat D’ouwe School een levendige 
ontmoetingsplek wordt voor en door 
Noordhoek!

FOTO’S: BEHEERSTICHTING D’OUWE SCHOOL
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