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Woordje  VAN...
SIJARINA, JOLANDA EN ANJA: 
Het stokje is overgedragen... Wij zullen het 
prachtige idee van Jan van der Klaauw naar 
ons eigen idee gaan vullen en vormgeven. 
Met natuurlijk de hulp van... U! 
We hopen dat u de nieuwe stijl van het 
Noordhoeks Nieuws ook net zo kunt 
waarderen als de versie van Jan.

Er zijn echter wel wat veranderingen. 
Wij hebben er voor gekozen om het 
Noordhoeks Nieuws 5 keer per jaar te laten 
verschijnen. We moeten natuurlijk ook een 
beetje denken aan het milieu niet waar? 

Op deze manier hopen we wat meer 
leuke en interessante verhalen te kunnen 
verzamelen en u een fijn boekje heeft om 
te lezen tijdens het ontbijt. Wanneer u 
thuis komt van het werk of ‘s avonds op de 
bank met een bakkie koffie. 

Soms zullen we als extraatje een interview 
doen met een bekende, of minder 
bekende Noordhoeker en stellen we 
nieuwe bewoners voor. We hebben ook 
een activiteitenkalender met een overzicht 
van alle te verwachten activiteiten.

Natuurlijk leven we nu in een onzekere tijd 
waarbij we allemaal thuis moeten blijven, 
we op elkaar moeten letten. Doe dat ook, 
en wees gezond! 

Namens ons en het hele bestuur van SDN 
wensen wij u veel leesplezier!

COLOFON
Noordhoeks Nieuws is een 
uitgave van Stichting Dorpsactiviteiten 
Noordhoek.
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RONDJE BERENJACHT
Wij gaan op Berenjacht. Een prachtig boek wat velen van ons gelezen en of voorgelezen 
hebben. Ineens ging voor iedereen het leven veranderen. We moesten zoveel mogelijk 
thuis blijven. Maar hoe doe je dat met je kinderen die toch wel eens een frisse neus 
nodig hebben? We gaan op Berenjacht, maar dan in het echt.
Het is geweldig om te zien hoeveel mensen zo lief waren om een beer voor hun raam 
te zetten. Zo hadden de kinderen wat te doen tijdens hun wandeling. Heel wat kinderen 
gingen fanatiek op zoek. Kaarten werden gemaakt en wat een beren ben ik in Noordhoek 
tegengekomen. Dankjewel dat jullie er allemaal zo goed aan meededen. De kinderen 
hadden plezier. En de mensen thuis konden meegenieten als 
ze weer vrolijke kinderen voor hun raam zagen die op 
berenjacht waren. Volgens mij een win-winsituatie. 
Het lijkt erop dat de regelingen weer een beetje 
versoepelen. Hopelijk kunnen we snel weer onze “gewone” 
dingen doen maar dan in een 1.5 meter samenleving. 
Maar voor gezondheid doen we alles toch? 
Pas goed op uzelf en op uw naasten. Alle goeds.
Sabine (KDV en BSO De Dwergjes)

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
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Wie op dinsdagavond, donderdagavond 
en zaterdagmiddag door het centrum(!!) 
van Noordhoek fietst, ziet naast de 
basisschool vaak volop activiteit.

Op die tijden zijn namelijk de jeu de 
boulers van Noordhoek bezig hun kunsten 
te vertonen en dat al 25 jaar lang. In 2019 
vierden we namelijk ons 25-jarig bestaan.
Eind jaren 80 en begin jaren 90 beschikte 
Piet van der Sanden over een boulesbaan 
in zijn achtertuin. Op zaterdagmiddag en 
vaak ook nog op andere tijden werden 
daar verschillende partijtjes gespeeld. Het 
sloeg enorm aan, wat voor Piet reden was 
om een gesprek met de burgemeester aan 
te gaan.
Dit resulteerde in de aanleg van een 
aantal banen achter d’ Ouwe School. Met 
de bouw van de nieuwe school en de 
“flat” hebben we een paar keer moeten 
verhuizen. Van de huidige banen maken 
we al weer jaren gebruik.

Ons huidige ledenaantal is 40. Dit is 
redelijk stabiel. Bij ons gaat het niet enkel 

om het presteren, maar vooral ook om 
het gezellig samenzijn. Een partijtje wordt 
afgewisseld met een kopje koffie en de 
nodige sterke verhalen. Vervolgens gaan 
we weer de baan op voor een volgend 
partijtje.

Gedurende het jaar zijn er verschillende 
ééndaagse toernooien en een paar 
competities tijdens de maanden april t/m 
september. Ook de ontmoetingen met de 
club uit Zevenbergen zijn een succes.
Wilt u een keer de sfeer komen snuiven 
of een partijtje meespelen, kom dan op 
bovengenoemde tijden naar onze banen. 
Ballen zijn aanwezig. Onze contributie is 
dermate laag, dat dat voor niemand een 
bezwaar zal zijn.

Natuurlijk zijn de banen in verband met 
de Corona momenteel gesloten. Hopelijk 
wordt dit verbod spoedig opgeheven, 
zodat we weer samen kunnen komen, 
want we missen de gezelligheid beslist.
Blijf gezond en hopelijk tot ziens op onze 
banen. Arnold van Schendel

Jeu de Boulesclub 
NOORDHOEK
FOTO: RIA VAN SCHIE - VAN ALPHEN

Jeu de Boulesclub 
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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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Trots op
NOORDHOEK 

In Noordhoek hebben we verschillende 
verenigingen en stichtingen met 
allemaal hetzelfde doel: Er zijn, en iets 
betekenen, voor ons mooie dorpje. 
SDN is één van de stichtingen die 
probeert om leuke activiteiten te 
bedenken voor onze bewoners. Van 
jong tot oud. Door verschillende 
verschuivingen binnen het bestuur 
zaten we even met onze handen in het 
haar. Hoe gaan we met dit kleine clubje 
verder, kan dit wel in deze setting? 
Het antwoord was ‘nee’, dit gaat zo niet 
meer we moeten hulp vragen.

We hebben de stoute schoenen 
aangetrokken en een noodoproep 
geplaatst op Facebook. We hadden 
nooit verwacht dat daar zoveel reactie 
op zou zijn. Daar worden wij als bestuur 
super blij van en geeft weer nieuwe 
moed. Iedereen is erg enthousiast en 
staan te popelen om aan het werk te 
kunnen. Helaas door het coronavirus 
hebben we al een aantal leuke 
activiteiten moeten annuleren maar 
wat in het vat zit verzuurt niet, toch? 
We gaan gewoon weer knallen met z’n 
allen wanneer dit weer kan.

Tot die tijd, blijf gezond en hopelijk 
tot snel. Allemaal veel dank voor het 
gehoor geven aan onze oproep! 

TER OVERNAME
Is iemand geïnteresseerd in de oude 
lantaarnpaal bloembakken. Dorpstafel 
Noordhoek heeft 7 dubbele, 
of 14 halve. Bij interesse graag een 
berichtje naar Tineke van Dijkhorst: 
tinekevandijkhorst50@gmail.com of 
een berichtje via de facebookpagina 
van Dorpstafel Noordhoek.

Pim en Marivon van de Luytgaarden
Holset 54  •   6295  ND Lemiers (NL)  •   Tel:  043 3066650  •   www.oud-holset.nl

FOTO: ARDY VAN WEZENBEEK

BEDANKJE! 
Namens het nieuwe team van het 
Noordhoeks Nieuws danken wij 

Jan en Wil vd Klaauw 
Ida Willemse
José Jongenelen

Voor hun inzet voor
het Noordhoeks 
Nieuws in de 
afgelopen jaren.

Zonder jullie was er nooit 
zo’n leuk boekje geweest.
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Wat is zo leuk aan Noordhoek?
De mensen zijn er vriendelijk. Het is 
gezellig onder de bewoners zoals op 
zondagochtend een potje biljarten in het 
café. Jammer genoeg kan dat nu even niet, 
dus voorlopig wordt er maar even thuis 
gebiljart. Maar het is wel leuker in het café.

Waar ben je geboren?
Ik ben geboren in Noordhoek. Het ouderlijk 
huis stond aan de Vlietweg waar nu Mart 
Kouters woont. 

Wat is je lievelingsplek in Noordhoek?
Daar hoef ik niet lang over na te denken: 
mijn boomgaard aan de dijk.

Waar ben je trots op?
Ik ben er trots op dat ik zo oud mag 
worden.

Hoe heb je je vrouw Riet ontmoet?
Ik heb Riet in Standdaarbuiten ontmoet, 
daar komt Riet vandaan. Vroeger hadden 

we alleen maar een fiets en kwamen we 
niet veel verder. (Riet zegt dat het op 
de Hoevense kermis was, maar wat nu 
waarheid is dat blijft een beetje in het 
midden). We zijn 67 jaar getrouwd nu en 
hebben daarvoor 3 jaar verkering gehad. 

Welke grote gebeurtenissen in de 
geschiedenis heb je meegemaakt?
Natuurlijk de tweede wereldoorlog. 
Toen is het ouderlijk huis afgebrand. 
Gelijk na de oorlog is het huis weer 
opgebouwd. Ik zal het nooit vergeten, 
met de bevrijding heeft het vier dagen 
geduurd voor de Amerikanen de Duitsers 
uit het dorp verjaagd hadden. Op de 
Nieuwendijk stonden twee Duitse tanks. 
Die bombardeerden de boerenschuur daar. 
Hierin zaten drie Amerikanen, waarvan er 
twee gestorven zijn. Mijn moeder heeft 
met iemand anders de derde Amerikaan 
naar binnen gehaald en verzorgd. Deze 
Amerikaan heeft na de oorlog 17 jaar 
gezocht voor hij de plek teruggevonden 
had waar hij verpleegd was. 
Ook de watersnood heb ik meegemaakt. 
Het water is echter niet tot Noordhoek 
geweest, is bij de Druif blijven staan. 
En nu natuurlijk het Coronavirus.

Wat heb je voor werk gedaan 
en had je misschien wel willen doen?
Vroeger wilde ik schipper worden, maar 
dat is er nooit van gekomen. Ik heb in 
Zeeland gewerkt na de watersnood, daar 
heb ik vlieten uitgegraven die beschadigd 
waren door de watersnood. Ik heb met 

de tractor gewerkt, balen vlas uitgereden. 
Daarna heb ik op de vrachtwagen gezeten, 
ik reed met grind en zand. Ik heb altijd 
al veel gevist en hazen gevangen. Zo ben 
ik langzaam het poeliersvak ingerold. 
Mensen vroegen aan mij of ik een haas of 
een kip wilde slachten voor ze. Ik ging bij 
de boeren kippen ophalen en die slachtte 
en verkocht ik. Er kwamen steeds meer 
mensen, eerst alleen uit Noordhoek, 
later ook uit Standdaarbuiten en Fijnaart. 
Eerst had ik een poelierswinkel aan huis 
in de Pastoor Verheijdenstraat waar ik 
nu nog woon. In 1964 heb ik de winkel in 
Zevenbergen gekocht. 

Heb je slechte gewoonten?
Ik kom vaak te laat voor het eten. Soms 
een half uur of een uur te laat, eerst moet 
het werk af. Oh ja, en roken natuurlijk, dat 
doe ik nu niet want dat vinden jullie niet 
lekker (maar als wij zeggen dat het ons 
niet uitmaakt)… gelukkig, dan draai ik gelijk 
even een sjekkie, daar heb ik de hele tijd 
al zin in.

Gaat de tijd sneller als je ouder bent?
Ja zeker wel. Het gaat zo snel, ’s ochtends 
vroeg uit bed, koffiedrinken, sjekkie roken, 
krantje lezen, even naar het land en dan is 

het weer middag. k zou graag zoveel meer 
dingen willen doen op een dag, maar heb 
al genoeg aan mijn eigen bezigheden. In 
de pruimentijd ben ik helemaal veel bezig. 
Dat vind ik een verschrikkelijk leuke tijd. 
Een praatje maken met iedereen die langs 
komt bij de boomgaard en een borreltje 
zelfgemaakte pruimenjenever drinken.

Wat is je favoriete vakantieland?
Portugal, daar ben ik vijf keer geweest. Ik 
ging daar naar de vissers kijken en nam ze 
aan het eind van de dag mee naar een café 
waar ik ze allemaal een rondje gaf. Een glas 
wijn kostte daar maar vijf cent. 

Wie zou je nog eens willen ontmoeten?
Harry van Aalst, de vroegere smid van 
Noordhoek, dat was een echte dorpsman, 
een gezellig mens. Vroeger zaten we daar 
vaak als we uit school kwamen allemaal bij 
elkaar, bij De Smid.

Maak je ook wel eens blunders?
Pas nog, ik fietste naar het café om te 
biljarten en duikelde omver. Ik ben blij dat 
niemand het gezien heeft want dan zouden 
ze zeggen: hij heeft een stuk in zijn kont.

Heb je nog een speciale mooie 
herinnering aan vroeger?
Ik had vroeger een bandje samen met Wil 
Broos en Heijn Suijkerbuijk. De DaanTikFlip-
band. Toen een aantal dorpsgenoten 
terugkwam uit Nederlands-Indië werd er in 
de school een feest gegeven. We speelden 
’s middags en ’s avonds en kregen hier 
20 gulden voor. Mina van Iersel kwam ’s 
avonds langs. Zij had een winkeltje waar ze 
overalls verkocht. Ze vond het zo mooi dat 
we nog eens 50 gulden kregen.

    ONZE  ouderen AAN 
HET WOORD: JOS KOUTERS (89 JAAR)

CORRESPONDENT EN FOTO: ANJA VEEKE
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Soccerfan shop
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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 

Vrijdag 24 april 2020 begon voor Elly  
Verwater als een gewone dag. Haar 
dochter zou op de koffie komen en bij 
Elly haar haren verven, want dat was echt 
nodig. Toen Elly haar kapsel half in de verf 
zat ging de telefoon... de burgemeester. 
Nou dat was wel even schrikken. 
Elly kreeg te horen dat ze een Koninklijke 
onderscheiding heeft gekregen voor alle 
activiteiten waarvoor zij zich de afgelopen 
jaren als vrijwilligster met hart en ziel heeft 
ingezet. Er wordt uitgebreid gesproken, 
er komen bloemen en gebak. Het maakt 
van een dag die heel gewoon begon, een 
echt bijzondere dag. Toen de rust weer 
een beetje wedergekeerd was, zat Elly nog 
steeds met één zijde van het haar geverfd. 
Het was alleen wel een beetje langer als 
gebruikelijk ingetrokken. Nou ja, dan de 
andere kant ook maar geverfd en ook net 
zo lang in laten trekken. Het eindresultaat 
was……dat het haar vééél te zwart was. Elly 
was blij dat de burgemeester niet gebeld 
heeft met beeld erbij!

Elly zet zich al jaren als vrijwilliger in. In het 
kort hieronder waarmee zij zich bezig heeft 
gehouden. Er zal vast wel iets ontbreken 
maar dat is niet gek als je het over iemand 
hebt die niet stil kan zitten!!

In 1970 heeft Elly haar EHBO-diploma 
gehaald. Vanaf die tijd zit ze bij de EHBO-
vereniging Noordhoek. Momenteel is 
ze secretaris. Elly heeft wel eens willen 

stoppen maar is doorgegaan om de EHBO-
vereniging voor Noordhoek niet verloren 
te laten gaan. De afgelopen periode heeft 
zij zich ingezet, gestreden zelfs, voor het 
behoud van de prikpost in Noordhoek. Het 
doet haar pijn dat dit niet gelukt is. 

Vanaf 1972 heeft ze bij VV Noordhoek 
gezeten. Elly is vier jaar bestuurslid 
geweest. Ze kan zich goed de tijd van de 
bouw van de kantine herinneren.

Van 1996 tot heden is ze bij TV de Hoop, 
interieurverzorgster en is ze coördinator 
voor de jaarlijkse schoonmaak van de 
kantine. Ook heeft ze jaren bij de open 
toernooien van de tennisvereniging soep 
gemaakt: champignon- en tomatensoep.

Van 1972 tot 1983 heeft Elly in het 
Oranjecomité gezeten. Ze is hiermee 
gestopt toen ze kinderen kreeg en die op 
de leeftijd kwamen dat ze zelf actief deel 
gingen nemen aan deze activiteiten.

Vanaf 2010 is Elly gastvrouw van de 
Oldtimer Club Noordhoek en doet ze de 
administratie. Ook hier is ze ingerold. 
Met hun eigen oldtimer reden ze ritten. 
Totdat iemand die dat ook deed tegen 
Elly en Kees zei: zullen we zelf eens een 
rit uitzetten. Hieruit is de Oldtimer Club 
ontstaan.

Vanaf 2013 is ze vrijwilligster van de 
Stichting kerkgebouw Noordhoek. Ze is 
gastvrouw bij de nevendiensten die 1 x 
per 14 dagen plaatsvinden. Ook geeft ze 
ondersteuning bij de activiteiten rondom 
de dodenherdenking. 

INTERVIEW MET:
ELLY VERWATER - GABRIËLS
DOOR ONZE CORRESPONDENT ANJA VEEKE
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Leuk 
PAASBERICHTJE 

Kapellenhof is natuurlijk een 55+ 
straatje en het merendeel zit daar ook 
al ver boven. Omdat we met zijn allen 
in een rare soort van eenzame tijd 
leven, hadden ik en Jayden het idee 
bedacht om bij iedereen Paaseieren 
te verstoppen in de straat! 

Dus hebben we zaterdagmiddag 
bij iedereen een briefje in de bus 
gedaan of ze op zondagochtend 
allemaal om 9.30u de Paaseieren 
in hun tuintje wilden gaan zoeken. 
Zo konden we elkaar op gepaste 
afstand fijne Paasdagen wensen! ‘s 
Morgens vroeg heeft Jayden overal 
de eieren verstopt en ik overal op de 
stoep geschreven. Ondanks dat de 
eksters er met de meeste paaseieren 
vandoor waren gegaan, was onze 
missie geslaagd. Iedereen was buiten 
en we hebben op afstand even een 
gezellig buurtuurtje met de buurtjes 
gehouden! Groetjes Joline Kouters

LINTJESREGEN 2020
Op 24 april werd ik verrast door een 
telefoontje van de burgemeester van 
Moerdijk. Vanwege de maatregelen rondom 
het coronavirus werd mij telefonisch bekend 
gemaakt dat ik een lintje ga krijgen. Dit jaar 
dus geen feestelijke uitreiking, maar dat zal 
op een later moment nog wel komen. Ik vind 
het een hele eer dat ik deze onderscheiding 
mag ontvangen.

Ik wil langs deze weg graag iedereen 
bedanken voor de bloemen en de felicitaties 
die ik mocht ontvangen. In het bijzonder 
gaat mijn dank uit naar Marleen Geervliet, 
zij heeft het initiatief genomen om de 
onderscheiding aan te vragen. 
Iedereen bedankt voor deze grote 
verrassing,

Elly Verwater

FOTO: JOLINE KOUTERS

FOTO: ELLY VERWATER - GABRIËLS

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 BLESSURES

Repelweg 3 te Noordhoek
0168 401898
06 5113973

Lidmaatschapsnummer: 314933
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www.wubbentanksanering.nl       info@wubbentanksanering.nl

www.moerdijkbodemsanering.nl       info@moerdijkbodemsanering.nl

Noordhoek 32a, 4759 AA  Noordhoek
Tel. (0168) 40 39 96
Fax (0168) 40 39 95

Noordhoek 32a, 4759 AA  Noordhoek
Tel. (0168) 40 50 67
Fax (0168) 40 16 61
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KEETEL BINGO
Zondag 19 april was een prachtige zonnige dag in Nederland en dus ook in de Keetel. 
Om toch thuis te blijven maar dan op eigen grond buiten vertoeven was een prima idee 
voor een echte straatbingo op gepaste afstand. Klokslag 15.00 uur werd er gestart op 
het veldje voor Keetel 6, de kinderen van de Keetel 
mochten om beurten draaien en de balletjes rolden 
alle kanten uit. Alle deelnemende families hadden hun 
best gedaan om prijzen te sponsoren, welke uiteraard 
warm ontvangen werden bij de winnende deelnemers. 
Voor de inwendige mens kon men zelf d.m.v. eigen 
proviand koelbox etc. het hoofd koel houden. Kortom 
het was een leuke middag, waarbij saamhorigheid en 
gezelligheid de boventoon voerde. Bedankt iedereen, 
en misschien ook een leuk idee voor andere straten? 
De Keetelbinkies

De Keetel 
GAAT LOS...

In deze voor ons allen vreemde tijd, waarbij 
ons normale leventje gedirigeerd wordt door 
het Coronavirus, is er voor de jeugd van de 
Keetel geen enkel probleem, als er maar 

gebouwd kan worden. Spontaan gingen de 
kinderen op zoek naar hout om een echte 
eigen hut te bouwen zodat er wat leven 
in de brouwerij komt. Buurtbewoonster 
Yvonne vond dat geen enkel probleem bij 
hen voor de deur.
Met skelters en aanhangwagens werden 
enkele boeren bezocht, want daar zou 
wel hout te vinden zijn. Op de Groeneweg 
was boer Jan bereid enkele pallets en 
sprokkelhout af te geven en hij kwam het 
zelfs bezorgen. De jongemannen gingen 
er op los en er werd flink getimmerd en 
gezaagd. Toen er meerdere bewoners in de 
Noordhoek hier lucht van kregen kwam er 
spontaan nog meer hout uit diverse hoeken. 
Kortom, de Keetelhut is nu een feit en mag 
tijdens de Meivakantie blijven staan van de 
opeens aanwezige BOA’s. 
Zo zie je maar dat onze toekomstige jonge 
bouwvakkers zonder bouwtekeningen en 
vergunning een echte hut op palen kunnen 
bouwen. Peter Leendertse

FOTO: PETER LEENDERTSE

FOTO: PETER LEENDERTSE
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STEL jezelf 
EENS VOOR...
Wie zijn jullie? Wij zijn Jaap-Jan Kool (32) 
en Rianne Weerheim (28). 

Hoe zijn jullie hier verzeild geraakt?
Sinds oktober 2019 wonen wij aan de 
Groeneweg 10 in Noordhoek. 
Van origine komen wij uit Pijnacker en 
Berkel & Rodenrijs, vroeger twee kleine 
dorpen in de randstad. De omgeving 
is erg veranderd daar en al langere tijd 
kriebelde het bij ons om landelijker te 
kunnen wonen. Na een lange zoektocht 
op Funda vonden wij dit huis met ruime 
schuur, precies wat we zochten!
We hebben eerst een tijdje gekampeerd 
in een caravan in de schuur omdat we het 
huis grondig verbouwd hebben. In januari 
konden we gelukkig weer naar binnen en 
sindsdien genieten we iedere dag van ons 
huis en de heerlijke omgeving.

Wat doen jullie? 
J: Ik heb een aannemingsbedrijf in grond- 
en sloopwerken. Toen ik 18 was ben ik 
begonnen als ZZP-machinist op de kraan, 
ondertussen is het bedrijf flink gegroeid 
en variëren de werkzaamheden van 
bodemsanering tot straatwerk.

R: Ik werk in het praktijkonderwijs op 
het Beroepscollege in Zoetermeer. Ik 
geef daar les aan leerlingen tussen de 
12 en 18 jaar oud. De leerlingen in het 
praktijkonderwijs hebben vaak moeite 
met het theoretische leren, we leren hier 
dus vooral door te doen.

Drie dingen waar jullie niet zonder kunnen:
Niet alleen wij zijn verhuisd, onze 
hobbyschapen zijn gezellig meegekomen 
met ons. We hebben een aantal schapen 
van het ras Suffolk en doen mee met het 
fokprogramma van het stamboek. Deze winter 
zijn er drie lammetjes geboren in de schuur 
bij huis, erg leuk en bijzonder om mee te 
maken!
Verder vind ik (Rianne) het leuk om creatief 
bezig te zijn, houd ik van koken en bakken en 
ben ik graag samen met vrienden en familie. 
Jaap-Jan is geïnteresseerd in oude tractoren 
en is hij gek op boerderijdieren. In zijn vrije 
tijd staat hij graag achter de barbecue om 
speciale stukken vlees te bereiden.

Wat is jullie favoriete onderdeel van de dag?
Wij vinden het heerlijk om aan het einde 
van een werkdag samen bij te kletsen onder 
het genot van een drankje. Tegenwoordig 
drinkt Rianne alcoholvrij, want in november 
verwachten wij ons eerste kindje!

Maak de zin af: De wereld zou een stuk 
leuker zijn wanneer… 
Mensen wat meer tijd zouden hebben 
voor een bakkie en een praatje.

FOTO: RIANNE WEERHEIM
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ACTIVITEITEN
KALENDER 
Helaas door het coronavirus zijn er 
tal van evenementen en activiteiten 
geannuleerd of worden verplaatst!

Heeft u een activiteit die u mist, of die 
u graag hier in het Noordhoeks Nieuws 
wilt plaatsen? Laat het ons weten via 
noordhoeksnieuws@gmail.com.

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.

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! 

WELKOM NIEUWE 
BEWONERS!
De afgelopen maanden zijn er veel mensen 
uit andere woonplaatsen in Noordhoek 
komen wonen. Namens Dorpstafel 
Noordhoek: Van harte welkom!
 
Het is de bedoeling om vanaf 1 juni a.s. 
alle nieuwe bewoners iets te geven om hen 
welkom te heten en wegwijs te maken in 
Noordhoek. Hoe leuk zou het zijn om als 
nieuwe bewoner hierin een uitnodiging 
voor een gratis sportles, yogasessie, een 
cadeaubon, kortingsbon of cadeautje aan te 
treffen. Voor u als vereniging, stichting en 
bedrijf een mooie gelegenheid om te laten 
weten dat u er bent en wat u te bieden heeft.
 
Wilt u hieraan meewerken? Neem dan 
contact op met Ageeth van der Velden. 
06 17738082 of ageethvdv@gmail.com.
 
Dorpstafel Noordhoek
In verband met de Coronamaatregelen 
is de datum voor de volgende Dorpstafel 
nog niet bekend. Hierover meer in het 
volgende Noordhoeks Nieuws. Dorpstafel 
Noordhoek is van en voor alle bewoners van 
Noordhoek. Naast de bewoners schuiven ook 
vertegenwoordigers van gemeente Moerdijk, 
Surplus, Woonkwartier, Sint Jozefschool, 
verenigingen en andere organisaties aan.
 
Wilt u weten welke onderwerpen actueel 
zijn? Meld u dan aan bij gebiedsplannen.nl. 
Ook ontvangt u dan automatisch informatie 
en uitnodigingen voor de Dorpstafels. 
Wilt u zelf iets op tafel leggen? 
Mail dan naar ageethvdv@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
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