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Oproep ... 
aan alle inwoners van Noordhoek.
De bezorgers van het NN verzoeken u bij 
deze om bij bezorging te wachten tot het 
NN in de brievenbus ligt. 
Zij voelen zich belaagd en overwegen 
minister Grapperhaus om toestemming te
vragen voor het gebruik van pepperspray 
en stroomstootwapens. Er schijnen zelfs 
mensen te posten bij de drukker om te 
zien wanneer onze plaatselijke gazet het 
pand verlaat. U heeft echter tijd zat om 
ons blad op uw gemak te lezen.
Ons dorp is weer tot leven gekomen en 
we zien weer gewoon het vertrouwde 
beeld van jeu de boulesspelende mensen 
op hun baan, die de eerste wedstrijd 
weer zo enthousiast waren dat er
beperkte dijkbewaking ingesteld moest 
worden en de auto’s met de ruitenwissers 
aan over de dijk moesten omdat de 
ballen bijna door en over de dijk gegooid 
werden. Ook moest de jeu de bouligans
op het hart gedrukt worden dat 
spreekkoren ten strengste verboden 
waren. 
De gebitsruilbeurs die voor dit najaar 
op het programma stond kan i.v.m. 
de Coronacrisis voorlopig niet door 
gaan. Mocht u een gebit hebben dat 
klakt, kantelt of bij iedere zin uit uw 
mond valt en besluiten dit onderling te 
ruilen, dan kan de organisatie hier geen 
verantwoordelijkheid voor dragen.
Voorlopig zit de R weer in de maand, de 
R van erwtensoep, en dat heeft toch ook 
wel weer wat.

Ik wens u een prettig najaar.

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:
December 2020

Inleveren redactie en advertenties:
Uiterlijk 7 december 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
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ONafhaNkElijk MOERDijk ZOEkt 
‘Gasten van de Raad’

Onafhankelijk Moerdijk wil inwoners op een leuke en laagdrempelige manier kennis laten 
maken met het werk van de gemeenteraad. Daarvoor heeft de partij een initiatiefvoorstel 
ingediend. Onafhankelijk Moerdijk wil dat de gemeenteraad aan de slag gaat met Gast 
van de Raad; een bewezen en interactief concept om burgers beter te informeren over 
en betrekken bij het werk van de lokale politiek. De bedoeling is dat per vergadering 
meerdere inwoners worden uitgenodigd om deze bij te wonen. Daarbij krijgen inwoners 
ook een maaltijd, presentatie en rondleiding aangeboden. Ook is er ruimte voor vragen.
“Juist nu is het belangrijk om na te denken over de toekomst van onze lokale democratie”, 
vertelt raadslid Peter Geleijns. Burgerlid Jeffrey Kouters vult hem aan: “Bij Onafhankelijk 
Moerdijk staan inwoners altijd centraal. Daarom hopen wij ook vele Gasten van de Raad 
te mogen verwelkomen, hen te vertellen over ons werk en met hen in gesprek te gaan 
over de onderwerpen die zij belangrijk vinden”.
Het initiatiefvoorstel wordt naar alle waarschijnlijkheid na de zomervakantie door de raad 
besproken.

fOtO’s: 
MaRCEl OttERspEER

Huis van de Wijk  NOORDhOEk 
Contactmoment/Spreekuur Huis van de wijk in Oktober:
Op donderdag 8 oktober van 13.30 uur -14.30 uur is er weer 
contactmoment van het Huis van de Wijk in het Dorpshuis 
Noordhoek. U kunt bij het contactmoment terecht voor allerhande 
vragen op het gebied van Wonen, Zorg, Veiligheid, Welzijn en 

Opvoeding. Merle Dekker sociaal/maatschappelijk werker is aanwezig en staat u graag 
te woord. Ze zal als zij u vraag niet kan beantwoorden, dit meenemen naar de juiste 
contactpersoon (wijkzuster, wijkagent, woonconsulent, CJG of gemeente) zodat u alsnog 
uw antwoord krijgt. Het spreekuur is bedoeld voor alle inwoners van Noordhoek. 
Koffie & thee staat voor u klaar!    
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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

mauritsweg 61
4791 jk  klundert

06 51139072

Ook in noordhoek aan huis!
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Een samenvatting uit “Korte geschiedenis 
van een klein kerkdorp” door Toon 
Schouwenaars. Uitgegeven ter 
gelegenheid van 60 jaar St. Jozef Parochie. 

Nadat pastoor Verheijden de opdracht 
had gekregen om te starten met de 
bouw van de kerk en een school met 
onderwijzerswoning ging hij voortvarend 
aan de slag. Zijn eerste werk was om de 
nieuwe parochie Noordhoek door de staat 
der Nederlanden erkend te krijgen. Deze 
erkenning kwam op 11 juni 1921. Daarna 
werd begonnen met de voorbereidingen 
van de bouw. Als architect werd 
aangetrokken Dom. Paul Bellot, Benedictijn 
te Oosterhout.
De akker De Hoop waar in eerste instantie 
de kerk op gebouwd zou worden bleek 
minder geschikt en werd geruild voor 
het stuk grond waar nu de kerk op staat. 
Het bouwen van de kerk en de pastorie 
werd gegund aan aannemersbedrijf H. 
Martens uit Oosterhout voor de prijs van 
respectievelijk fl. 89.400,- en fl. 27.255,-

De school en onderwijzerswoning lieten 
wat langer op zich wachten. Op 16 juni 
1921 stelde het gemeentebestuur van 
Standdaarbuiten een bedrag van fl. 
50.000,- beschikbaar voor de bouw van 
een lagere school met drie leslokalen en 
een gymnastieklokaal. Echter toen de 
bouwplannen werden ingediend werden 
deze na lang beraad afgekeurd en werd 
tevens bepaald dat er slechts fl. 30.000,- 

aan de bouw van de school mocht worden 
besteed. Pas op 15 april 1922 (bijna een 
jaar later) werden de nieuwe bouwplannen 
goedgekeurd. Men dacht toen te kunnen 
beginnen met de bouw, maar helaas werd 
op 21 april van dat jaar een wet van kracht 
die bepaalde dat voor de bouw van een 
lagere school een koninklijke goedkeuring 
nodig was. Deze werd op 19 juni 1922 
verkregen. De bouw werd gegund aan 
de laagste inschrijver, de gebroeders 
Van Alphen uit Oosterhout. De school 
voor een bedrag van fl. 30.680,- en de 
onderwijzerswoning voor fl. 12.340,- .

De bouw van de kerk was inmiddels in volle 
gang. De bouwstijl van de kerk was zeer 
arbeidsintensief en het bouwmateriaal 
moest eerst per schip door ‘de Mark’ 
worden aangevoerd en daarna met karren 
en paarden via de polderwegen en dijken 
naar Noordhoek. Al op 4 september 1922 
kon de plechtige inwijding van de nieuwe 
kerk plaatsvinden. Mgr. Hopmans kwam 
persoonlijk naar Noordhoek om deze 
plechtigheid te leiden.
Ook de bouw van de school verliep 
voorspoedig. Op 8 juni 1923 was de 
school klaar. Dit was een mijlpijl voor 
Noordhoek. Vanaf toen was Noordhoek 
een zelfstandige parochie met een eigen 
kerk en school.

2NOORDhOEk: 
van toen tot nu

fOtO: saNDRa laNkVElD

CORREspONDENt: aNja VEEkE 
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hennie visser voetverzorging 
medisch pedicure 
 
kreekdijk 49 
4758 tn  standdaarbuiten 
 
industrieweg 5
4731 sb  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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Als nieuwe inwoner van Noordhoek vroeg 
ik me af wie Sijarina, Jolanda en Anja 
waren toen ik het NoordhoeksNieuws (NN) 
las. Voor de “Noekers” zijn het bekende 
gezichten, maar voor nieuwelingen? 
Als nieuwkomer ben ik op zoek gegaan 
naar deze dames en hieronder leest u het 
resultaat.

Wat me opviel is dat deze drie dames een 
aantal overeenkomsten hadden: ze hebben 
alledrie een groot hart voor Noordhoek. 
Ze zijn erg gesteld op dit dorp. Ze willen 
zich inzetten om er een gezellig dorp van 
te maken en te behouden en ‘t liefst zo 
mogelijk dat ook nog uit te breiden. 

Alle drie zijn zij “bezige bijtjes” die naast 
hun werk en gezin genoeg activiteiten 
hebben. Sijarina speelt in een sambaband. 
Ze houdt van knutselen, wat ze graag 
gebruikt voor de activiteiten in het dorp en 
ze is grafisch vormgever, wat handig is bij 
het tot stand komen van NN. 
Jolanda heeft een sportieve inslag, ze 
houdt van wandelen, tennis, zwemmen en 
fitness en dergelijke. 
Anja houdt naast haar werk en gezin met 

vier kinderen veel van wandelen, met en 
zonder haar hond, en kan een goed boek 
ook niet laten liggen.

Wat vinden jullie aantrekkelijk 
aan Noordhoek?
Ze waarderen alledrie de rust en vrijheid. 
Het is een prima plek om kinderen te zien 
opgroeien (met de stad om de hoek.) 
Wat ze leuk vinden aan Noordhoek is 
het “ons kent ons”, de saamhorigheid, 
de kneuterigheid van een dorp. Terwijl 
we hierover praatten zag ik hen gaan 
stralen en werden zij steeds enthousiaster. 
Vanwege de corona worden leuke 
activiteiten gemist die normaliter 
georganiseerd worden, zoals o.a. Biertje 
onder de toren (initiatief van J. namens 
SDN) Koningsdag niet uitgevoerd mochten 
worden en dat missen ze enorm. 

Wat is je favoriete plekje in Noordhoek?
Voor Jolanda is dat de Klundertsedijk met 
zijn sfeervolle bomen, het gevoel van 
thuiskomen als ze daar rijdt. Anja geeft aan 
dat als er afgesproken wordt het centrale 
punt het kruis is. Voor Sijarina is het lopen 
op het stukje dijk aan de Jozefstraat langs 
het veldje voor de kerk een mooi stukje 
waar ze geniet als ze haar (aangelijnde!) 
hond uitlaat.
Hoe ziet het optimale Noordhoek eruit?
Zonder Corona is het al optimaal! Toch 
werden er een paar items benoemd: Een 
hondenveld erbij zou heerlijk zijn. Het 
is jammer dat een klein winkeltje niet 
mogelijk is. Een woonvoorziening voor 
ouderen die niet zelfstandig meer kunnen 
wonen. Maar de conclusie was dat het 
gemis niet opweegt tegen de voordelen 
van het prettig wonen in Noordhoek.

De dames VaN 
NOORDhOEks 
NiEuWs

CORREspONDENt EN fOtO: ChRistEllE aDRiaaNsE
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Wat is jullie motivatie om 
het NN voort te zetten?
Het nieuws wordt namens Stichting 
Dorpsactiviteiten Noordhoek (SDN) 
gemaakt, waar Jolanda en Sijarina ook 
actief in zijn. Het zou jammer zijn om deze, 
al jaren bestaande, traditie verloren te laten 
gaan. Het draagt bij aan de saamhorigheid 
van ons dorp. Er zijn veel positieve 
reacties. Met het NN in krantvorm bereik 
je iedereen, niet iedereen heeft Facebook 
waardoor informatie gemist wordt. Door 
het NN worden nieuwe mensen bereikt. 
Dat kan ik zeker als nieuwkomer bevestigen, 
want het Noordhoeks Nieuws was heel 
belangrijk voor ons toen wij hier in maart 
kwamen wonen.

Dank je wel Anja, Jolanda en Sijarina voor 
jullie inzet om het Noordhoeks Nieuws 
voort te zetten en in stand te houden.

Halloween
SDN heeft na een lange pauze het 
vergaderen weer opgepakt! Dit 
heeft u een tijdje geleden al kunnen 
lezen op onze facebookpagina. 
De coronabreak heeft ons goed 
gedaan. Goed gedaan in de zin dat 
wij nieuwe, leuke ideetjes hebben 
opgedaan én hebben mogen 
ontvangen van u! Vooralsnog 
pakken we het rustig aan met als 
start HALLOWEEN op 31 oktober. 

Zoals u kunt begrijpen zullen wij 
dit jaar niet van u verwachten 
dat u uw huis omtoverd tot een 
spookhuis, dit in verband met de 
huidige maatregelen. Als alternatief 
organiseren wij een spooktocht 
door de straten, voor u en de 
kinderen van Noordhoek. 
Wanneer u uw voortuin, achtertuin 
of carport wilt versieren en 
voorverpakte snoepjes wilt uitdelen 
is dat natuurlijk altijd leuk. Geef uw 
locatie door voor 20 oktober via 
sdnnoordhoek@gmail.com en wij 
zetten deze op de spookroute(s). 

Natuurlijk hebben we ook 
figuranten nodig om de straten 
te bezaaien met leuke en enge 
figuren, ook hiervoor mag er 
aangemeld worden via bovenstaand 
emailadres.

Alvast fijne hAlloWEEN!!
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huttEN RaCE
Om de Corona tijd wat op te vrolijken 
hadden wij (Thomas en Jayden) op zondag 
19 juli een hutten race georganiseerd. 
Van tevoren konden de kinderen zich 
tot 3 dagen van te voren opgeven en op 
deze zondag gingen wij in de middag bij 
iedereen langs om de mooie creaties te 
bewonderen.

1. Luuk & Kris
2. Wout & Bart
3. Lauri, Jessie, Ruby & Roxy

We vonden het erg leuk, misschien is het 
een ideetje voor Stichting Dorpsactiviteiten 
om een keer samen doen. 

Groetjes Thomas & Jayden

zomERkAmp 2020
Door Corona was het wel anders dan 
anders, helaas sliepen we niet bij ‘t 
Ossekopke, maar de activiteiten die 
waren net zo leuk. De activiteiten deden 
we bij de voetbalkantines van Noordhoek 
en Standdaarbuiten. We hebben in 
het bos geklommen, vossenjacht 
gedaan, levend sjoelen, bubbel voetbal, 
stormbaan, levend ganzenbord, pizza 
eten, discoavond en spooktocht kortom 
aan alles was weer gedacht! Bedankt 
Stichting Zomerkamp!
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Bisschop Hopmansstraat 25

4759 BD  Noordhoek

06 - 51019932

0168 - 851609

jm.tenhove@casema.nl
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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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WiskuNDE bijlEs 
Hallo allemaal, mijn naam is Diede Verkaik, ik ben 20 jaar en zit 
momenteel in mijn derde jaar van de opleiding Econometrie op 
de Erasmus universiteit in Rotterdam. Dit is een erg wiskundige 
opleiding en ik help graag kinderen om wiskunde beter onder 
de knie te krijgen door middel van bijles!Mocht je problemen 
hebben met dit vak en wil je het eens op een andere manier 
uitgelegd krijgen, neem dan contact met mij op door een appje 
te sturen naar 06 39236155.  Groetjes Diede

Beste kinderen uit Noordhoek,
Nog eventjes wachten en dan is het weer zover. Over een paar maanden zullen mijn Pieten en 
ik weer aankomen in Nederland. Natuurlijk staat een bezoek aan Noordhoek dan bovenaan 
mijn lijstje. In Noordhoek zijn tenslotte altijd hele leuke kinderen. Alleen… dit jaar is alles 
natuurlijk een beetje anders. Mijn Pieten hebben dan ook al contact gelegd met het ‘Sinterklaas 
Intocht Noordhoek Team’ (afgekort  SINT, leuk hè?) en gevraagd of we mogen komen. 
Alle dorpen uit de gemeente Moerdijk zijn hier met elkaar over aan het vergaderen, dus dat 
moeten we even afwachten. 
Via de Facebook pagina ‘Sinterklaas in Noordhoek’ ben je altijd op de hoogte van de laatste 
stand van zaken. Het is onze bedoeling om de Intocht in Noordhoek, zij het in aangepaste vorm, 
door te laten gaan. Maar we moeten even afwachten of dit mogelijk is. 
Als er een intocht komt, zal deze plaatsvinden op 15 november 2020
Dan hopen we jullie uiteraard allemaal te zien.
                    Groetjes van de Sint (en zijn Pieten natuurlijk)

B e r i c h t  va n  S i n t e r k l a a S
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hoe is de hobby ontstaan?
Ik heb van jongs af aan naar vogeltjes 
gekeken. Mijn moeder zegt altijd, al toen 
je in de box stond keek je naar de vogeltjes 
buiten. Ik keek al eerder vogels als dat ik 
kon lezen en schrijven.

Wat is er nodig voor de hobby?
Ik heb bijna altijd een verrekijker bij en ik 
heb een telescoop waarmee ik de vogels 
heel dicht bij kan halen.
In de tuin heb ik een torenvalkkast en een 
steenuilenkast opgehangen. Een steenuil 
heb ik al wel eens in de nestkast gezien 
maar een torenvalk nog niet. Alleen in de 

tuin kan ik al genieten van de vogels. Maar 
ook dichtbij zie je al allerlei bijzondere 
vogels zelfs op industrieterrein Moerdijk.

hoeveel tijd besteed je aan je hobby?
Ik besteed best wel wat tijd aan mijn 
hobby. Ik ben coördinator van de 
vogelwerkgroep van het IVN (Instituut 
voor natuureducatie) Etten-Leur/
Moerdijk en Halderberge. Ik begeleid 
soms de vrijdagavondwandelingen en 
vogelwandelingen in natuurgebieden. Hier 
ben ik langzaam in gerold. Ik zou vorig 
jaar een keer mee gaan om het gidsen te 
leren. 

        Da’s EEN Bijzondere hObby
“vogels kijken”

Interview met vogelaar René Jongmans

CORREspONDENt: aNja VEEkE 
fOtO: RENé jONGMaNs
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Er kwamen toen 35 mensen opdraven voor 
de wandeling. Deze groep werd opgesplitst 
en ik werd alleen met de helft van de 
groep op pad gestuurd. De reacties waren 
positief dus ben ik ermee doorgegaan. 
Iedere 2e zondag van de maand begeleid 
ik een excursie waaraan je ook deel kunt 
nemen als je geen lid van het IVN bent. 
Ook doe ik voor het IVN  onderzoek naar 
de sterfte van vogels en vleermuizen 
veroorzaakt door 3 nieuwe grote 
windmolens bij Zwartenberg. Dat is een 
onderzoek van 3 jaar.

Wat is de mooiste vogel 
die je gezien hebt?
Daar moet ik even over nadenken, bijna 
alle vogels zijn mooi. Maar toch wel de 
mooiste is de Amerikaanse Zeearend die 
ik in Canada heb gezien. Ook heb ik daar 
kolibries gezien wat heel apart was. 
Maar als ik in Nederland een Wielwaal 
zie, dan ben ik ook 14 dagen gelukkig. 
Het Baardmannetje vind ik toch wel 
het mooiste vogeltje hier. Maar ook de 
KBV’tjes (kleine bruine vogeltjes) zie ik 
graag: de grote karekiet, de kleine karekiet, 
de rietzanger, de graspieper (en zo worden 
er tussendoor telkens andere KBV’tjes 
genoemd). De graspieper heb ik laatst 
gezien bij een rondje Rijksweg en ook de 
Gele Kwikstaart kun je daar treffen. Je 
hoeft dus niet ver weg om mooie vogeltjes 
te zien. Nog niet zo lang geleden heb ik 
een zwarte ooievaar gespot. Wat ook mooi 
is: (hij laat me een foto zien) een slechtvalk 
die op zijn prooi duikt met een snelheid 
van wel 300 kilometer per uur. (hij laat me 
nog een foto zien) Een nest met twee zee-
arenden. De foto is zelf gemaakt, door de 
telescoop!

merk jij dat er veranderingen zitten in 
de soorten vogels in de loop der jaren?
De soorten die je veel ziet wijzigen in 
pieken.  Op dit moment zie je erg veel 
eksters en kraaien. Dit blijkt ook uit de 
jaarlijkse vogeltelling. Mussen waren er 
vroeger altijd veel, toen een poos veel 
minder. Je ziet nu dat ze in de loop der 
jaren hun gedrag hebben veranderd, 
vroeger zaten ze onder de dakpannen, 
dat kan nu niet meer. Ook zie ik weer 
meer patrijzen. Hiervoor moet ik de 
boeren zoals G. Hopmans en K. Vermue de 
complimenten geven. Door het speciaal 
inzaaien van stukken van hun land wordt 
dit weer aantrekkelijk voor landvogels.

heb je in het verleden zelf ook een 
opleiding of cursus gedaan om het vogel 
kijken te leren?
Nee, dit is langzamerhand zo gegroeid. 
Ik ben al meer dan 45 jaar lid van 
Vogelbescherming. Als je lid bent krijg je 
een aantal keren per jaar het blad “Vogels”. 
Dit blad pluis ik helemaal uit. Ik lees echt 
alles, behalve misschien de stukken over 
tropische vogels. Daar heb ik dan weer 
minder mee.

heb je nog leuke anecdotes met 
betrekking tot je hobby??
Het leukst is het als je iemand meeneemt. 
Ik heb mijn broer een keer meegenomen 
op een ochtend, toen hebben we een 
purperreiger gezien. En nog heel veel 
ander soorten. Mijn broer had een 
verrekijker gekocht. Aan het einde van 
de ochtend zei hij, zoveel vogels als 
vanochtend heb ik nog nooit gezien, 
ik heb er in één keer mijn verrekijker uit!
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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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SpAREN, SpAREN!! 
Vanaf 31 augustus kunnen alle leden en supporters van VV Noordhoek sparen voor 
gepersonaliseerde clubartikelen bij Albert Heijn in de Klundert.
Spaar jouw spaarkaart vol en ontvang een gepersonaliseerd clubartikel. Hoe leuk is het 
bijvoorbeeld om met z’n allen een gepersonaliseerd artikel te hebben?

let op de club profiteert ook mee!

Heb jij nog geen spaarboekje? Dan kan je er een halen bij de kantine.

Noordhoeks Nieuws 25



Noordhoeks Nieuws26



Column van... 
De zomer is weer voorbij, de scholen weer 
begonnen. sinds jaren ben ik gewend om 
in het ritme van schooljaren te denken en 
te werken. zo’n nieuwe start heeft ook 
altijd wel wat. Ik vind vakantie heerlijk om 
naar uit te kijken en ook erg lekker om een 
periode even eruit te zijn. Maar daarna 
ben ik altijd weer blij als het dagelijks 
leven weer z’n vaste structuur krijgt en het 
thuis weer normaal wordt.
Vorige keer had ik het al even over het 
nieuwe normaal en toen ik die term voor 
de eerste keer hoorde dacht ik toch: “bah, 
geef mij maar het oude normaal”. toch 
merk ik dat je went aan de manier waarop 
je door de supermarkt gaat of in de rij 
staat bij de bakker. in het gemeentehuis
vergaderen we heel veel via de computer 
en ook daar kun je aan wennen. Dus 
in een ander tempo en met de nodige 
aanpassingen gaat het leven door. De 
tennisvereniging organiseert toernooien, 
er wordt weer gevoetbald en gejeu-de-
bould. (mooi woord voor dictee). We 
passen ons dus aan en gaan vooruit
We gaan ook weer vooruitkijken voor 
Noordhoek. We willen graag dat er 
woningen gebouwd gaan worden zodat 
nieuwe en of jonge inwoners in Noordhoek 
kunnen wonen. Dat houdt het dorp
levendig en zorgt dat we voorzieningen 
behouden. Voor het dorpshuis ligt er ook 
een mooi plan en zijn er enthousiaste 
vrijwilligers die daar de schouders onder 
zetten. U gaat het allemaal lezen in dit
Noordhoeks Nieuws.
Veel leesplezier!

... Namens Marleen Geervliet
Dankzij U en de collectanten is in de 
collecteweek van de Nierstichting het 
mooie bedrag van 495.30 euro opgehaald. 
Hiervoor heel veel dank.

... Namens piet Vermue

bij deze wil ik iedereen heel hartelijk 
bedanken voor de vele kaarten 
en telefoontjes die ik heb mogen 
ontvangen tijdens mijn verblijf 
in het ziekenhuis en tijdens mijn 
herstel periode in de Zeven schakels.

het heeft mij en mijn familie 
erg goed gedaan. 
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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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MfG NOORDhOEk WORDt  
“DORphuis NOORDhOEk”

Op de druk bezochte dorpstafel van 
25 augustus zijn de eerste beelden van het 
schetsontwerp gepresenteerd.
Ook hebben Ardy van Wezenbeek, 

Fred Schouwenaars en Theo Coppens 
bekend gemaakt zich als bestuursleden 
te willen inzetten voor “Dorpshuis-
Noordhoek”. De oproep van Ardy voor 
extra leden in de beheerstichting werd 
direct positief beantwoord. We heten 
Marianne en Martin welkom, zij gaan 
hun jarenlange ervaringen inzetten in de 
beheerstichting.
 
Wil jij ook graag je steentje bijdragen 
in Noordhoek en meehelpen in 
beheerstichting Dorpshuis-Noordhoek dan 
ben je van harte welkom.
Vragen rondom de beheerstichting en 
jezelf opgeven kan via onze secretaris Fred 
Schouwenaars. Fred is bereikbaar op 
0168 - 403721, 06 40324098 en per mail 
schouwgc@ziggo.nl
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CORREspONDENt EN fOtO: aNja VEEkE 

hoe oud bent u en waar bent u geboren?
Ik ben geboren op 7 december 1927, 
en ben dus 92 jaar (de oudste man van 
Noordhoek). Ik ben geboren in het huis 
waar Mart Kouters woont. Het huis waar 
ik nu woon ligt ernaast en heb ik zelf 
gebouwd. Het heeft 18.400 gulden gekost. 
Dat bouwen ging nog niet vanzelf. Na de 
oorlog had ik de bouwplicht gekocht van 
een huis dat was vernield. Later gingen ze 
dit huis toch opknappen. Toen werd onze 
bouw stilgelegd. Uiteindelijk mocht ik toch 
doorgaan met bouwen. 

bent u voor uw huidige vrouw 
ook nog verliefd geweest?
Ja zeker, ik ben maar zat verliefd geweest. 
Toch heb ik naar Nelly, mijn vrouw, 9 jaar 
op de barkruk zitten lonken. Haar ouders 
hadden café Roks (’s Landswelvaren op de 
hoek Oudendijk/Barlaaksedijk) en Nelly 
werkte daar en haar ouders wilden haar 
niet kwijt. Op die barkruk zitten, dat was 
trouwens niet zo’n verschrikkelijke straf, 
want ik drink graag een pilsje!!

Vertel eens wat over uw leven?
We zijn nu bijna 64 jaar getrouwd. 
Samen hebben we in het vlas gewerkt en 
champignons geteeld. Ook hebben we 
25 jaar gewerkt bij Rinus Roks in de 
Eratozaal in Roosendaal. Soms kwamen we 
daarvan thuis, keken in de champignoncel 
en dan waren de champignons zo hard 
gegroeid dat we gelijk door konden met 

plukken. Een minder mooie herinnering is 
dat mijn vrouw in de champignoncel nog 
een keer heel erg is gevallen. Ze heeft toen 
haar rug gebroken. 

Waar kennen de mensen 
uit Noordhoek u van?
Ze kennen mij voornamelijk van de duiven. 
Daar ben ik als jongen van 12 jaar al mee 
begonnen. Als het er te veel werden zei 
mijn moeder, slacht er eens een paar. Na 
de oorlog heb ik mijn eerste duivenkooi 
gebouwd van munitiekistjes. Ik heb de 
duivenclub in Noordhoek mee opgericht 
en ben daar bestuurslid geweest . Ik heb 
40 jaar administratief werk gedaan voor de 
regionale fondclub o.a. als penningmeester. 
Daar heb ik een lintje voor gekregen. Ik sta 
nog steeds iedere morgen om 6 uur in de 
duivenkooi samen met mijn zoon Anton. In 
2005 zijn 10 van mijn beste duiven gestolen. 
Dat was heel erg.

Wat zou u nog wel eens over willen doen?
Ik ben een tevreden mens. Als ik het over 
mocht doen zou ik weer met Nelly trouwen. 
Nelly lacht even en zegt dat zij er nog eens 
over na zou denken.

Wat weet u nog van WO2?
De bevrijding staat nog in mijn geheugen 
gegrift. Ons huis stond in brand, ik heb 
drie dagen en drie nachten tussen de 
Amerikaanse soldaten in het schuttersputje 
gezeten. De oorlog heeft voor mij ook iets 
moois meegebracht. 

    ONZE  ouderen aaN 
hEt WOORD: Geert KOuterS
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Janus van Hoof had stamboekpaarden. 
Ik weet nog hoe ze heetten: Wanda en 
Echima. Ik zorgde voor die paarden. Ze 
stonden achter in de Vlietweg, verstopt 
voor de Duitsers. Met de bevrijding heb 
ik ze losgelaten en zijn ze vooraan in de 
Vlietweg in de wei bij de koeien gezet. Alle 
koeien zijn toen doodgeschoten, maar 
de paarden leefden nog. Na de oorlog 
mochten wij bij Van Hooff op de boerderij 
logeren omdat ons huis helemaal was 
vernield. Ik sliep bij Toon, de zoon van de 
boer, in de bedstee. Toon is met mijn zus 
Toos getrouwd en hij is altijd mijn beste 
vriend gebleven.

Waar bent u het meest 
trots op in uw leven?
Dan kom ik toch weer terug op mijn 
duiven. Ik heb me daar mijn hele leven 
mee bezig gehouden. Gelukkig heeft 
mijn zoon Anton dezelfde ambitie. Ik heb 
7 fotoboeken met kranteartikelen en 
foto’s. Ik heb 3 x een auto gewonnen en 
in St.Willebrord won ik wel eens 4 fietsen. 
Nel, de vrouw van mijn zoon, kocht een 

lootje en won daarmee ook nog een fiets. 
Gingen we met vijf fietsen naar huis!!

Wie zou u nog wel eens willen 
ontmoeten?
Mijn moeder (Keeke), die zou ik nog 
wel eens willen zien. Een mooi verhaal 
over haar: Destijds zat mijn broer Piet in 
Nederlands Indië, mijn broer Toon zat 
in Duitsland voor de Arbeidseinsatz en 
ook ik kreeg een oproep om te dienen in 
Nederlands Indië. Mijn moeder was met 
een busreis in Den Haag. Bij het Ministerie 
stapte ze uit de bus en ging naar binnen om 
te vertellen dat dit toch echt niet kon. De 
andere dag kwam er een telefoontje uit 
Den Haag dat ik thuis mocht blijven.

Wat is er zo bijzonder aan Noordhoek?
De gemoedelijkheid, al is het niet meer wat 
het is geweest. Vroeger zeiden we allemaal 
goeiendag tegen elkaar. Nu kom ik vaak 
mensen tegen die niets zeggen. 
Als ik die dan passeer zeg ik: Wat zeg je? 
En dan antwoorden ze: Niets, en dan zeg ik… 
Dat is niet zo mooi!!
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stEl jezelf 
           EENs VOOR...

Wie zijn jullie?
Wij zijn Wim en Christelle Adriaanse. 
Beiden “zestigers”. We hebben 3 kinderen 
van 33, 31 en 30 jaar en een kleindochter 
van 3 jaar.  Wim is in Terneuzen opgegroeid 
en Christelle in Dordrecht. Alhoewel we 
vaak naar Zeeland reden is Noordhoek ons 
niet opgevallen en hadden er nooit van 
gehoord.

Wij hebben na Rotterdam en Terneuzen 
in Leidschendam gewoond en als laatste 
in Zoetermeer. Wij wilden vlakbij de 
dovenschool wonen in Voorburg waar 
ons 3e kind heenging op 3 jarige leeftijd. 
Inmiddels is hij volwassen, getrouwd en 
heeft hij ons niet meer nodig.

hoe ben je hier verzeild geraakt?
Wij wilden terug naar Zeeland wanneer we 
met pensioen zouden gaan. Onze dochter 
vestigde zich vorig jaar in Etten-Leur met 
man en kind. Aangezien wij wekelijks 
oppassen en binnenkort onze kleinzoon 
wordt geboren, zochten we een woning 
rond Etten-Leur. Sinds maart wonen we op 
Kerkring 5.

We hebben het goed naar onze zin. Onze 
wens was rustig wonen. Noordhoek heeft 
vriendelijke inwoners en we voelen ons 
welkom. We ervaren de contacten als 
prettig en aangenaam. Sinds april woont 
Coco bij ons. Daardoor kregen we al snel 
met meer mensen contact. 

Wat doen jullie?
We hebben beiden in de gezondheidszorg 
gewerkt. Christelle heeft daarna in het 
onderwijs gewerkt. Op uiteenlopende 
gebieden deed ze vrijwilligerswerk. Ze 
reed bruidsparen in onze oldtimer. Helaas 
hebben we deze verkocht ivm gebrek aan 
ruimte.

Wat is jullie passie?
Christelle is een mensenmens, 
geïnteresseerd in wie de mensen zijn die zij 
ontmoet. Zij gaat graag tijdens het gesprek 
de diepte in over wat mensen bezig houdt 
en hoe zij in het leven staan.

Wim houdt van knutselen aan klokken 
en buizenradio’s. Ook sleutelt hij graag 
aan fietsen, oude auto’s en brommers uit 
de jaren ’60. Helaas staan nog een paar 
brommers en motor in Zoetermeer die we 
niet in onze garage kunnen bergen. Heeft 
iemand een plekje om deze tegen betaling 
te stallen? Leuk te ontdekken dat zoveel 
mensen in Noordhoek dezelfde passie 
hebben voor oldtimers!

fOtO: ChRistEllE aDRiaaNsE
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aCtiVitEitEN
Kalender 
3 oktober - Zwervuilophaaldag
Aanvang om 10.00 uur bij de 
voetbalkantine. Aanmelden via 
ageethvdv@gmail.com

6 oktober - Avond Nieuwe bewoners
Aanvang 19.30 uur Café Noordhoek.
Aanmelden via ageethvdv@gmail.com

13 oktober - Dorpstafel
Aanvang om 19.00 uur Café Noordhoek
Aanmelden via ageethvdv@gmail.com 

31 oktober - halloween
Dit jaar een griezel- en spooktocht. 
Aanmelden: sdnnoordhoek@gmail.com

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

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

DORpstafEl 
NOORDhOEk 
Dinsdag 13 oktober 2020 kan jong en 
oud weer aanschuiven aan de Dorpstafel 
Noordhoek. Dé plek om alle zaken te 
bespreken, die met het wonen/leven 
en werken in Noordhoek te maken 
hebben. Ook jongeren worden van harte 
uitgenodigd hun ideeën op tafel te leggen.

Aanvang 19.00 uur. Eindtijd: 21.00 uur 
Locatie: Café Noordhoek

In verband met de Coronamaatregelen is 
deelname alleen mogelijk na aanmelding. 
Dat kan tot uiterlijk 12 oktober a.s. 
bij Ageeth van der Velden: 
ageethvdv@gmail.com

In verband met de 1,5 meter afstandregel 
is er plaats voor maximaal 20 personen.
Meld u aan bij www.gebiedsplannen.nl 
als je wilt weten wat er wordt besproken 
en op de hoogte wil blijven van de 
ontwikkelingen.

38 Noordhoeks Nieuws



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!




