't Brook
het Noordijker Broek
anno 1790

Zoals te zien op de kaart van 1790 van het gebied 't Brook is er van bebouwing nog geen
sprake. Op een verderop getoonde kaart uit 1811 is mogelijk onder de naam De Brunte Hut
de eerste hut op de plaats, die de Breuje genoemd wordt te zien. Rond 1828, toen de eerste
kadasterkaarten getekend werden, zijn er

Uit de gemeentegids Neede van 1918
Aardige landwegen voeren naar gemoedelijke landschapjes. Zoo is de wandeling langs Elsman door
’t Noordijkerbroek naar Aaftink onder Geesteren, aan den grooten zandweg van Borculo op
Diepenheim. Elzenboschjes, poelen, slooten met riet, nu en dan een boerenhuisje tussen kampjes en
weiden, in ’t houtgewas verscholen, heiden met gagel, parnassia en tal van andere wilde bloemen.

Op de door de VVV Neede in 1928 uitgegeven wandelkaart is het hierboven beschreven pad
ingetekend. Het is de enige kaart, waarop het pad terug te vinden is. Op eerdere en latere militaire
kaarten is het pad niet te vinden. Maar het is er wel geweest, want Reina Stokkers (van ’t Hag) weet
nog dat ze in haar jeugd stukken van het pad gelopen heeft.
Wat verder komt men rechts langs de Breuje. We hoorden wel eens vertellen, hoe hier omstreeks
1830 bij nacht een hutje werd opgeslagen, waar ’s morgens de schoorsteen rookte en een hoek
grond zichtvrij was gemaakt, zoodat de Markegenooten het niet weer konden wegkrijgen. Later
stond er een herbergje, welke bewoner met een draaimolen de kermissen bereisd. Nog later waren
de hutten nette huisjes geworden.

Bewoners ’t Brook in Noordijk.
De buurt ’t Brook is gesitueerd tussen Kistemaker (huidige bewoners familie Markink en Elbersen)
en de Breujer (Bewoond door de familie Florijn). Op de volgende bladzijden is aangegeven hoe de
bewoning van de buurt ’t Brook in de loop der jaren veranderd is. Vanaf de huidige situatie wordt
teruggegaan in de tijd. Het overzicht eindigt rond 1800, toen ’t Brook nog niet ontwikkeld was.
Alleen de Breujer, ook wel aangeduid als de Breuhuis, is reeds aanwezig aan de hoofdweg van
Borculo naar Diepenheim. Voor de rest bestond ’t Brook uit woeste heidegrond, met alleen direct
langs de Bolksbeek percelen weiland. Kort na 1800 worden in ’t Brook de eerste hutten neergezet,
die later tot woonhuizen verbouwd zijn.
De bewoners anno 2010 zijn:
G.D. Elbersen
S. Markink-Kistemaker
M. Geerdink
G. Geerdijk
C.D. Heij
C.J.H.M. Hoefsloot
W.G.A. Mulder
W. Dassen
H. Lam
W.J. Hulshof
D.J. Hulshof
A.J.H. Bats
A.J. Florijn

Hagdijk 2
Hagdijk 2
Hagdijk 4
Hagdijk 4A
Hagdijk 3
Hagdijk 5
Hagdijk 5
Hagdijk 6
Lage Broekdijk 1
Lage Broekdijk 4
Lage Broekdijk 4
Lage Broekdijk 5
Aaftinkdijk 2

Kistemaker
,, ,,
Nieuw gebouwd ruilverkaveling
,, ,,
't Hag
Nieuwbouw i.p.v. Den Koek
'n Kook'n
Pellenbarg, Polhuis of De Pol
'n Bungel
Schuurman of Moskes Jan
,, ,,
De Moske of Moskes Aornd Jan
De Breuje

Kaart Brook’n anno 2010

Satellietbeeld anno 2008

Kaart 1965
Situatie 1965: De Hagdijk is gerealiseerd en de ruilverkavelingsboerderij van J.W. Geerdink is
gebouwd. De toenmalige bewoners van 't Brook zijn in onderstaande lijst te vinden.
Uit de gemeentelijke bewonerslijst 1964:
E142:
E142a
E143:
E144:
E145:
E146:
E147:
E148:
E149:

H.J. Kistemaker
J.W. Geerdink
J.G. Bannink
H. Stokkers
G.H. Hulshof
B.J. Hulshof
J.H.W. Lam
J.A.H.M. Temmink
G.J. ten Harkel
D.J. Meulenkamp
E. Florijn

Koop, Pellenbarg, De Pol
't Hag
‘n Kook’n

Hagdijk 2
Hagdijk 4
Hagdijk 6
Hagdijk 3
Hagdijk 5

'n Bungel
De Moske
Schuurman

Lage Broekdijk 1
Lage Broekdijk 3
Lage Broekdijk 4

de Breuer

Aaftinkdijk 2

Uit de bewonerslijst 1954:
E142: J.H. Kistemaker
H.J. Kistemaker
H.J. Markink
E143: J.G. Bannink
E144: H. Stokkers
E145: G.H. Hulshof
B.J. Hulshof
E146: A. Hofmeijer
J. Hofmeijer
E147: J.H.W. Lam
E148: G.J. ten Harkel
E149: E. Florijn

Kistemaker

Koop, Pellenbeag, De Pol of Polhuis
’t Hag
‘n Kook’n
'n Bungel
De Moske
Schuurman
de Breuer

Volgens de kaart uit de jaren 1940-1960 van meester Nijhof en opvolgers woonden in ‘t Brook op
de huisnummers:
E149: A. Florijn
E148: G.J. ten Harkel

de Breuer
Schuurman

(De rest van de kaart is afgescheurd)

Situatie in 1936
Met uitzondering van de boerderij van Geerdink is de bebouwing ongeveer gelijk aan de huidige
situatie. Wat opvalt is dat de Hagdijk nog niet doorgetrokken is en dat er een weg binnendoor loopt
vanaf Kistemaker naar de Afslag van de Lage Broekdijk aan de Elsmansdijk. Een bomenrij
verraadt nog waar de weg gelopen heeft.

Uit gemeentelijke belastingslijst 1912
In 1912 is volgens een belastinglijst van de gemeente Neede de situatie als volgt:
Huisnr.
E68:
E69:
E71:
E72:
E74:
E75:
E76:
E77:

Bewoner
J.H. Kistemaker
G.J. Pellenberg
E. Stokkers
B.J. Hulshof
D.J. Timmerij
G.H.. te Goorhuis
H.J. Avink/J. Ten Harkel
A. Florijn

Huisnaam
Kistemaker
Polhuis
't Hag
'n Kooken
'n Bungel
Mosken
Schuurman
de Breuje

Belastingklasse
2
1
2
4
2
4
4

Militaire kaart uit 1910.
Vrijwel alle heide in d’n Brook’n is nu ontgonnen en veranderd in weideland, met hier en daar een
stuk bouwland. Het boerderijtje Schuurman is naar de andere kant van de weg verplaatst.

‘t Brook volgens militaire kaart uit 1840.
De lange rechte wegen, zoals de Lage Broekdijk en de Hoge Broekdijk zijn nu ingetekend. Het
boerderijtje’t Hag lijkt nog niet te bestaan. Schuurman is nog aan de andere kant van de eeg
gelegen.
Uit het bevolkingsregister van 1840 volgen de volgende bewoners, die deels overeenstemmen met
de verderop genoemde kadastergegevens uit 1832:
E68

Gerrit Willem te Goorhuis, Landbouwer

E69

Jan Hendrik Hulshof,

E70

Jan Schuurman, Dagloner

E71

Harmen Mol, Wever, kadasterperceel A198, thans familie Lam

E72

Arend Jan te Goorhuis, Dagloner, kadasterperceel A196, thans familie Bats

E73

Tone Assink, Landbouwer

E74

Jan Hendrik Assink, Landbouwer, kadasterperceel A158, thans familie Florijn

Dagloner, kadasterperceel A161bis.

In het bevolkingsregister van 1825 is blijkbaar aan het huis van Harmen Mol, volgens het kadaster
perceel A198, nog geen huisnummer toegekend. Het wordt geregistreerd als een hut in het hietland,
te weten:
Hut340

Harmen Mol

Later wordt dit aangeduid als 'n Bungel.
Ook voor Arent Jan te Goorhuis wordt een hut geregistreerd. Dit kan gesitueerd worden op de plaats
met kadasternummer A196, thans de familie Bats.
Hut341

Arent Jan te Goorhuis

Situatie in 1832: eerste Kadasterregistratie.

Gegevens percelen:
A149, bouwland, Buurtschap Noordijk, 1 bunder, 8 roeden, 70 ellen.
A150, erf en huis, Buurtschap Noordijk, regt van opstal Gerrit te Goorhuis, 10 ellen.
A154, heide, Buurtschap Noordijk, 4 bunder, 9 roeden, 50 ellen.
A155, bouwland, Buurtschap Noordijk, 46 roeden, 20 ellen.
A156, hooiland, Buurtschap Noordijk, 6 roeden, 70 ellen.
A157, bouwland, Buurtschap Noordijk, 53 roeden, 90 ellen.
A158, erf en huis, Buurtschap Noordijk regt van opstal Jan Hendrik Assink, 5 rd, 90 el.
A159, tuin, Buurtschap Noordijk, 2 roeden 50 ellen.
A160, weiland, Buurtschap Noordijk, 2 bunder, 2 roeden en 70 ellen.
A161, heide, Buurtschap Noordijk, 28 bunder, 73 roeden, 50 ellen.
A161 bis, erf en huis, Buurtschap Noordijk, regt van opstal Jan Hendrik Hulshof, 2 rd, 80 el.
A162, heide, Buurtschap Noordijk, 4 bunder, 87 roeden, 60 ellen.

A164, weiland, Hermanis Reurink en consorten, 1 bunder, 95 roeden, 40 ellen.
A165, hooiland, de erven Joachim Ruwhof en consorten, 2 bunder, 55 roeden, 80 ellen.
A188, hooiland, Gerrit Jan Hungerink, landbouwer te Noodijk, 2 bunder, 7 roeden, 40 ellen
A190, weiland, Frederik Wilhelm Lambergh en consorten, 3 bunder, 4 roeden, 80 ellen.
A191, weiland, Gerrit Jan Gantvoort en consorten, chirurgein te Neede, 3 bunder, 18 rd, 90 el.
A192, weiland, Arend Olthaar en consorten, landbouwer Lochuizen, 3 bunder, 23 rd, 0 el.
A193, hooiland, Jan te Velthuis, landbouwer Geesteren, 2 bunder, 71 roeden, 90 ellen.
A194, hooiland, Jan Hartgerink, timmerman te Geesteren, 2 bunder, 12 roeden, 10 ellen.
A195, bouwland, Buurtschap Noordijk, 54 roeden, 60 ellen.
A196, erf en huis, Buurtschap Noordijk, regt van opstal Arend Jan te Goorhuis, 3 rd, 60 el.
A197, bouwland, Buurtschhap Noordijk, 18 roeden, 50 ellen.
A198, erf en huis, Buurtschap Noordijk, regt van opstal Harmen Mol, 2 roeden, 40 ellen.
A199, bouwland, Buurtschap Noordijk, 81 roeden, 60 ellen.
A200, weiland, de wed. Jannes Hondelink, landbouwster te Hoonte, 2 bunder, 72 rd, 60 el.
A201, weiland, Jan Geerdink, landbouwer Noordijk, 3 bunder, 29 roeden, 80 ellen.
A202, heide, Buurtschap Noordijk, 15 roeden, 40 ellen.
A203, heide, Buurtschap Noordijk, 63 roeden, 0 ellen.
A204, erf en huis, de wed. Wessel Koeslag, landbouwster Noordijk, 7 roeden, 80 ellen.
A205, bouwland, de wed. Wessel Koeslag, landbouwster Noordijk, 1 bunder, 24 rd, 10 el.
A207, hooiland, Gerrit ten Cate, landbouwer Haarlo, 2 bunder, 47 roeden,20 ellen.
A208, weiland, Frederik Wilhelm Lambergh en cons, burgemeester Borculo, 1 bd, 63 rd, 0 el.
A218, bouwland, de Catholijke kerk te Vreden, 83 roeden, 60 ellen.
A220, hooiland, de Catholijke kerk te Vreden, 1 bunder 84 roeden, 70 ellen.
A221, hooiland, Hermanus Reurink en consorten, landbouwer Noordijk, 92 roeden, 20 ellen.
A222, bouwland, Arend Vruwink en consorten, landbouwer Noordijk, 26 roeden, 80 ellen.

Boerderijtje ’t Hag, thans Hagdijk 3.

Op 18 mei 1911 koopt Engbert Stokkers voor fl. 610,- van Arend Jan Berendsen, landbouwer te
Geesteren, een perceel van 2,76 ha heide ten oosten van de spoorlijn Neede-Hellendoorn in
Noordijk met uitzondering van het hakhout. Bovendien koopt hij op 23 december 1911 voor fl.
3000,- van Hendrik Dieperink, landbouwer te Noordijk, het daghuurdershuisje ’t Hag in Noordijk,
met 2,82 ha erf, bouwland, weiland en groengrond. Om deze aankopen te financieren sluit Engbert
op 3 februari 1912 een hypotheek af van fl. 2000,- bij Gerhardus Albertus Veldink, landbouwer te
Haarlo, met als onderpand voornoemde goederen. Engbert Stokkers en zijn vrouw Ymke de Haas
wonen in elk geval vanaf december 1911 op het Hag in Noordijk, en mogelijk woonden ze er
daarvoor ook gehuurd. Opmerkelijk is, dat dit echtpaar alleen tweelingen heeft voortgebracht; maar
liefst drie. Helaas bleven of waren slechts van één tweeling beide kinderen in leven. Genealogie:
Engbert Stokkers, geboren op 2-7-1882 te Lochuizen, als zoon van Jannes Stokkers en Henders
Krooshof, boerenknecht (1904), fabrieksarbeider (1905-1911), landbouwer (1911-1928), overleden
te Noordijk 24-8-1928,
trouwt te Neede op 2-4-1904 met
Ymke de Haas, dochter van Doeke de Haas, landbouwer te Neede en Gelske Bakker, geboren te
Makkun op 19-1-1881, diensbode (1904) oveleden te Noordijk op 21-3-1939.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Gerrit, geboren Neede, 11-7-1905, overleden Noordijk 13-7-1905
2. Jan, geboren Neede, 11-7-1905, landbouwer in broedkuikens, overleden 5-6-1978 te Neede,
trouwt te Eibergen op 15-2-1940 met Berendina Stokkers, geboren Olden-Eibergen 9-91911, overleden Haaksbergen (Wiedenbroek) 1-4-2000.
3. Gerritdina, geboren 13-12-1907, overleden Lochem 28-8-1995. Trouwt met Gerrit Jan
Ebbekink.
4. Hendrik, geboren Neede 13-12-1907, landbouwer, overleden Noordijk op16-1-1986, trouwt
te Neede op 6-11-1937 met Margaretha Johanna Memelink, dochter van Jan Memelink,
landbouwer te Borculo. Hendrik trouwt in op het Hag. Hendrik en Margaretha krijgen twee
dochters:
1. Ymberdina Engberta, geboren te Neede op 2-4-1939, trouwt op 10-6-1965 te Borculo
met Bertus Johan Timmerije, overleden op 6-12-1987.

2. Margaretha Reindina, Reina, geboren te Neede op 31-7-1943, trouwt op 4-12-1967 te
Neede met Bernard Gerhard Heijdemann.
5. Gerrit, geboren te Neede op 29-6-1912, landbouwer/wegenbouwer, overleden te Lochem op
24-10-1997, trouwt op 20-5-1939 te Neede met Johanna Harmina Rouwhof, dochter van
Arend Rouwhof, landbouwer te Borculo.
6. N.N., levenloos geboren op 29-6-1912.

Bronnen:
Kadastergegevens 1832 via website: http://watwaswaar.nl/
Kaart getekend door Jan Krooshof.
500 jaar Stokkers door Rob Stokkers.
Diverse (militaire) kaarten van website: http://watwaswaar.nl
Bevolkingsregister Gemeente Neede: achterhoeks archief Doetinchem
Gemeentelijke adressenlijsten gemeente Neede.

De Moske en omgeving.

In 1811 is er van enige bebouwing op de plek van de Moske en omgeving nog geen sprake. Op
bovenstaande kaart uit 1811 is dat te zien. Alleen onder de naam De Brunte Hut lijkt De Breuje al
wel aanwezig. Enige jaren later werden de volgende hutten gerealiseerd. Het gaat dan in eerste
instantie om De Moske, 'n Bungel en 'n Kook'n. Enige jaren later komt daar Schuurman ook nog bij.
Links is een deel van de nagetekende kadasterkaart uit 1832 te
zien. Op deze kaart is Schuurman nog niet aanwezig. Op de
originele Kadasterkaart uit 1832 is de Moske te vinden op het
perceel A196, in bezit van de Marke Noordijk, met recht van
opstal verleend aan Arend Jan te Goorhuis, loonwerker te
Noordijk.
De omliggende heidepercelen A195, A197 en A198 zijn ook in
bezit van de Marke Noordijk.
Uit het bevolkingsregister blijkt, dat het gaat om een hut,
waaraan het nummer 341 is toegekend. De bewoners zijn:
Arent Jan te Goorhuis (25 juni 1788), Geesken ten Hoopen (20
juni 1789), Derk te Goorhuis (5 oct 1813), Jan te Goorhuis (9
juni 1818), Derk te Goorhuis (20 december 1821), Hendrik Jan
te Goorhuis (15 sept 1824), Gerritjen te Goorhuis (19 maart
1827), en Engbert te Goorhuis.
In de naastgelegen hut, met het nummer 340, heeft Harmen Mol
zich gevestigd.
Gerrit te Goorhuis heeft zich gevestigd in een hut met nummer 342. Dat is waar tegenwoordig
Rijkenbarg is gevestigd. Gerrit was een broer van Arend Jan.
De bewoners waren: Gerrit te Goorhuis (10 feb 1792), Teuntjen Bomers (2 sept 1786), Engbert te
Goorhuis (1817), Gerrit Jan te Goorhuis (10 januari 1822), Hendrika te Goorhuis (19 april 1824).
Ook Jan Schuurman heeft een hut opgetrokken. Met het nummer 353. Het eerste huisnummer werd
212, dat later veranderde in E70. Deze hut komt nog niet voor op de kadasterkaart van 1832. Hij
woonde er samen met zijn vrouw Engele Voortman. In 1828 werd dochter Catharina geboren. (Dit
betekent dat de kadasterkaart van voor 1828 moet zijn.) Catharina trouwde later met Gerrit Jan ten

Harkel.
Het eerste E-huisnummer dat aan de Moske toegekend werd is: E72.
Wanneer de hutten keurige huisjes zijn geworden is niet bekend. In elk geval heeft meester Heuvel
er rond 1900 op deze wijze over geschreven.
Aan het huis van Gerrit te Goorhuis werd het huisnummer E76 toegekend.
Rond 1830 zijn de bewoners Gerrit te Goorhuis, zijn vrouw Teuntjen en de kinderen Gerrit Jan en
Hendrika. Rond 1841 is Gerrit Jan getrouwd met Jenneken Schutte.
Rond 1850 woonde Gerrit er nog met zijn vrouw Teuntjen Bomers. Nadat in 1854 Teuntjen is
overleden hertrouwd Gerrit met Geertruida Huurneman, weduwe van Manus Lijftog. Zij trouwde er
blijkbaar met haar kinderen Janna en Hendrika bij in.
Het huisnummer veranderde ondertussen in E

Volgens bevolkingsregister boek 21 (rond 1850):
E70: B.J.. Hulshof
'n Kooken
E71: G.J. Ten Harkel
Schuurman
E72: J.W. Mol
De Koek?
E73: G.H.. te Goorhuis
Mosken
E74: J. te Goorhuis
'n Bungel
E75: T. Assink
de Breuje

Wever van beroep

Wever van beroep
Dagloner van beroep
Landbouwer van beroep

Volgens bevolkingsregister boek 30 (rond 1890):
E70: B.J.. Hulshof
'n Kooken
E71 G.J. Ten Harkel
Schuurman
E73: G.H.. te Goorhuis
Mosken
E74: G. te Goorhuis
'n Bungel
E74: H.J. Avink/J. Ten Harkel
,, ,,
E77: A. Florijn
de Breuje
Gerrit Jan ten Harkel was getrouwd met Catherina Schuurman.
Nadat op 29 januari 1890 Fenneken ter Brake, weduwe van Jan te Goorhuis is overleden wordt de
zoon Gerrit te Goorhuis de hoofdbewoner van 'n Bungel. Hij was met zijn gezin op 20 juni 1885 bij
in komen wonen. Op 24 juni 1892 is hij met zijn gezin vertrokken naar Canada.
Daarna komt op 15 augustus 1892 Hendrik Jan Avink, boerwerker van beroep en getrouwd met Jana
ten Harkel er wonen. Vervolgens kwam op 22 november 1901 is de familie Timmerij op 'n Bungel
wonen.
In 1912 is volgens een belastinglijst van de gemeente Neede de situatie als volgt:
E72: B.J. Hulshof
'n Kooken
E74: D.J. Timmerij
'n Bungel
E75: G.H.. te Goorhuis
Mosken
E76: H.J. Avink/J. Ten Harkel
Schuurman
E77: A. Florijn
de Breuje
Toen op 4 februari 1920 Gerrit Hendrik te Goorhuis was overleden, werd zijn zoon Arend Jan de
hoofdbewoner van De Moske. Ook zijn zuster Janna Geertruid woonde er toen. Het huisnummer
was E75.
Op 'n Bungel (E74) woonde Jan Hendrik Timmerij met zijn vrouw Jenneken Stolle en hun zoon

Arend Jan. De zoon Hendrik Jan was naar Borculo vertrokken.
Op Schuurman (E76) woonden Gerrit Jan ten Harkel, voerman van beroep, en zijn vrouw Johanna
Meulenkamp. Inwonend was Lammert Zieverink, die leemgraver was bij Ten Cate. Eerder woonde
ook de timmerman Henderikus van de Meer er bij in.
In 1939 waren. Volgens de lijst “Elektrificatie van het Noordijkerveld” waren de bewoners rond de
Moske:
E145: G.H. Hulshof
'n Kooken
E146: J. Hofmeyer
'n Bungel
E147: A.J. te Goorhuis
Mosken
E148: G.J. Ten Harkel
Schuurman
E149: A. Florijn
de Breuje
In 1964 werden de E-nummers veranderd in straatnummers. De situatie werd toen:
E145: G.H. Hulshof/B.J. Hulshof
'n Kooken
Hagdijk 5
E146: J.H.W. Lam
'n Bungel
Lage Broekdijk 1
E147: J.A.H.M. Temmink
Mosken
Lage Broekdijk 3
E148: G.J. Ten Harkel/D. J. Meulenkamp Schuurman Lage Broekdijk 4
E149: E. Florijn
de Breuje
Aaftinkdijk 2

Situatie rond 1900.
Volgens Bets Altena:
Aan de ander kant van Pellenbarg, eerder De Pol geheten, bewoond door J. Bannink, ook wel Jan
Koop genoemd, ofwel in de weide voor den “Koken”, heeft vroeger een huis gestaan, “den Koek”,
bewoond door de familie Bouwman, welke later zijn verhuisd naar de Bliksteeg (is nu B. Bultman).
Wat men nu nog Schuurman (D.J. Meulenkamp) noemt, heette eigenlijk “Moskes Jan; maar omdat
hierop G.J. ten Harkel heeft gewoond bracht die de naam mee, want “Schuurman” heeft aan de
andere kant van de weg gestaan, waar de familie ten Harkel heeft gewoond. Op “Schuurman” heeft
vroeger de Ten Harkel familie gewoond.

Toen de oude moeder overleden was, zijn de ten Harkels naar Markvelde gegaan op de boerderij
wat men nu Korenblik noemt, aan de Deldenseweg, “de Brunte”. Hendrik Jan ten Harkel is daar
weer getrouwd met Minameuje Stegeman, die weduwe was. Toen de jongens groter waren is Gerrit
Jan gaan wonen op Moskes Jan en heeft zijn bijnaam Schuurman meegenomen en zodoende zegt
men nu nog van Schuurman in plaats van Moskes Jan. Hendrik is later gaan wonen op het huis bij
de Noordijkse molen (thans Kolkman) daarna weer op het postkantoor. Het huis van J. Lam heette
Moskes Aornt Jan. De familienaam is te Goorhuis. Het huis van Hendrik Lam was “de Bungel”,
vroeger bewoond door de familie Timmerij. Men zegt nu nog van Derk van den Bungel.

Het boerderijtje Pellenbarg
Rond1800 was er van Pellenberg nog geen sprake. Het huisje heette toen Polhuis of De Pol. Er
woonde een familie Polman. In 1979 is Wessel Koeslag er door zijn huwelijk met Wilhelmina
Polman er bij ingetrouwd. Nadat Wilhelmina was overleden is Wessel hertrouwd met Aaltjen
Polman. En, nadat Wessel overleden is, ia Aaltjen opnieuw getrouwd met Egbert Rot. Volgens het
eerste bevolkingsregisterboek waren de bewoners toen:

Neede 3/79/huisnr. 260
Polman
Koeslag
Rot
Koeslag

Aaltjen
Arent Derk
Egbert
Gerrit Jan

17-07-1777
01-02-1817
09-02-1766
13-07-1814

Het huisnummer was toen 260. Later werd dat E66.

Op bovenstaande kaart is Polhuis met een pijl aangegeven/ De rode huisjes zijn die uit de
kadasterkaart van 1832, Als achtergrond is de huidige situatie weergegeven. Te zien is, dat
Pellenberg t.o.v. Polhuis wel enigszins verplaatst is.
Onderstaand uit de kadastergegevens anno 1832 de percelen rond Polhuis of De Pol:
Bij de Polhuis
201 Jan Geerdink
landbouwer Noordijk
202 Buurschap Noordijk, Marke
203 Buurschap Noordijk, Marke

weiland
heide
heide

32980
1540
6300

huis en erf

780

de Pol
204

de Wed. Wessel Koeslag, landbouwster

Bij de Polhuis

205
206
207

de Wed. Wessel Koeslag, landbouwster
Bloos, Roelof en cons. koopman Neede
Cate, Gerrit ten, landbouwer Haarlo

bouwland
hooiland
hooiland

12410
12310
24720

Detailkaart rond De Pol

Nagetekende kaart (door Jan Krooshof) van de kadaster gegevens van 1832. Polhuis met het
huisnummer 260 te midden van de percelen A204 (huis en erf) en A205 (bouwland), te midden van

de heidevelden in bezit van de Marke Noordijk.
(Kaart is opgenomen in de publicatie Neede voor 200 jaar, o.a. te vinden op de website van Oud
Noordijk): (www.oudnoordijk.nl).
Volgens het bevolkingsregister van de gemeente Neede:
kwam de familie Pellenberg op 20 januari 1877 vanuit de gemeente Borculo.
Neede 21/747/ huisnr. E63 later E67
Pellenberg, Garrit Jan (14-10-1841)
Keunenkamp, Geertjen (18-12-!842)
Pellenberg, Harmina (13-03-1872)
Pellenberg, Engelina (22-04-1875)
Pellenberg, Berendina (28-101879)
Oftewel Garrit jan met zijn vrouw en drie dochter.
Dochter Harmina is op 26 augustus 1881 vertrokken naar Groningen
Register 30/775 E67
Keunenkamp, Geertjen (18-12-1842)
Pellenberg, Engelina (22-04-1875)
Pellenberg, Berendina (28-10-1879)
Pellenberg, Garrit Jan (14-10-1841)
Neede 9/101/ E67 >> E69
Pellenberg, Garrit Jan (14-10-1841)
Keunenkamp, Geertjen (18-12-1842) overleden
Pellenberg, Harmina (13-03-1872)
Pellenberg, Berendina (28-10-1879)
Neede 55/108 E69
Pellenberg
Pellenberg
Pellenberg
Nijhuis

Berendina
Garrit Jan
Harmina
Herman

28-10-1879
14-10-1841
13-03-1872
25-10-1879

Op 11 februari 1919 is Garrit Jan overleden.
Op 14 april 1919 is Herman Nijhus er bij ingetrouwd door zijn huwelijk met Berendina Pellenberg.
In 1939 woont H. Nijhuis nog op Pellenberg. Pellenberg wordt dan als huisnaam vermeld. Staat
vermeld in de lijst van elektriciteitsaansluitingen. Het huisnummer was toe E143.
In 1949 s de familie J.G. Bannink de bewoner en is het huisnummer E143.
Het huisnummer E143 is in 1964 veranderd in Hagdijk 6.

Historie
Van Groot Moske tot Schuurman
1850 – 1920
Rond 1850 zijn door de familie Moske in het Noordijkse broek naast de
Bolksbeek twee stukken heidegrond afgeplagd. Op de afgeplagde grond
werden twee plaggenhutten gebouwd die de huisnamen Groot Moske en Klein
Moske kregen.
Al snel werden de plaggenhutten omgebouwd tot kleine stenen boerderijtjes.
De naam verraadt dat Groot Moske omvangrijker was dan Klein Moske, wat
ook aangeeft dat het ene gezin meer ambitie had dan het ander. Rond het
begin van de 20e eeuw is het gezin woonachtig te Groot Moske geëmigreerd
naar Canada om op grote schaal te boeren.
Groot Moske werd overgekocht door de familie Avink. Dhr. Avink is rond 1920
gestorven, waardoor zijn vrouw alleen achterbleef op de boerderij met haar
jonge dochter. Zij kon de boerderij niet alleen runnen en verhuisde
noodgedwongen met haar dochter naar Neede.
1920-1950
Schuin tegenover Groot Moske stond een kleine en oude woning met de
huisnaam Schuurman. Deze woning was het ouderlijk huis van Gerritjan Ten
Harkel. Het huis was al vele jaren in handen van de voorouders van Ten
Harkel. De voorgaande generatie die het kleine huisje bouwde droeg de naam
Schuurman, welke altijd als huisnaam aan de woning verbonden bleef.
Gerritjan ten Harkel trad begin jaren 20 in het huwelijk met Hanna
Meulenkamp. Zij zagen het vertrek van de jonge weduwvrouw Avink als een
uitgelezen kans voor een nieuwe start. Ze kochten Groot Moske vlakbij het
ouderlijk huis van Gerritjan en namen er hun intrek.
Groot Moske was groter dan Schuurman, maar extra ruimte was gewenst. Het
oude Schuurman werd na het overlijden van de ouders van Gerritjan
afgebroken en herbouwd bij Groot Moske als schuur. De extra ruimte werd een
Schöppe, welke bij nog vele oude Gelderse boerderijen aanwezig zijn. De
herbouw van woning tot schuur heeft ertoe geleidt dat de huisnaam Groot
Moske verdween en omgedoopt werd tot Schuurman. Tegenwoordig doet de
Schöppe nog steeds dienst als schuur op het erf.
Klein Moske werd in de jaren 40 bewoond door Jaan Goorhuis, een
ongetrouwde oude vrouw wier voorouders ooit Klein Moske hebben gesticht.
Na het overlijden van haar ouders en broer bleef zij alleen over in het
boerderijtje, waar zij niet kon blijven wonen. Gerritjan en Hanna kochten Klein
Moske en namen tante Jaan in huis. Met de verkoop van Klein Moske aan een
jong gezin is de gehele naam Moske als huisnaam uit het Noordijkse Broek
verdwenen.
1950 – 1980
Opvolging was gewenst op boerderij Schuurman. Met het uitblijven van
kinderen werd gezocht naar een nieuwe generatie voor de boerderij. Deze
werd gevonden in mijn overgrootvader Dirk Meulenkamp, die de neef was van
Hanna. In 1950 verhuisden mijn overgrootvader Dirk, mijn overgrootmoeder
Riek Meulenkamp-Heersink en mijn oma Joke vanuit Eibergen naar tante

Hanna en oom Gerritjan op huisnummer E148 in Noordijk. Begin jaren vijftig
werd nog mijn oudoom Jan geboren.
Mijn overgrootouders breiden de boerderij eind jaren vijftig sterk uit met de
aanbouw van het voorhuis. De oude woonboerderij fungeerde vanaf toen
geheel als deel en werd aan de achterzijde ook nog verlengd, waarbij de
achterdeuren (nienduuren) verdwenen. Eind jaren vijftig vond de
ruilverkaveling plaats, het zandpad maakte plaats voor asfalt en het
huisnummer veranderde van E148 naar Lage Broekdijk 4.
De boerderij werd uitgebouwd tot een gemengd bedrijf, waarbij als hoofdzaak
kippen gehouden werden met daarnaast koeien en varkens. Met het overlijden
van Tante Jaan Goorhuis, oom Gerritjan en tante Hanna ten Harkel waren eind
jaren 70 mijn overgrootouders alleen over op de boerderij. Tijd voor opvolging!
1980 – heden
Mijn grootouders Hans en Joke Hulshof namen in 1980 intrek op boerderij
Schuurman samen met mijn vader Paul en mijn oom Dik Jan. De oude
boerderij werd verbouwd tot woonhuis en zo kon het bedrijf voortgezet
worden. De boerderij werd in de volgende jaren niet uitgebouwd en op gelijke
schaal in stand gehouden. Begin jaren 90 is gestopt met het houden van
koeien en midden jaren 90 is gestopt met het houden van varkens. De
levendigheid van de boerderij beperkte zich tot hobbymatige schaal, waarbij de
tuinbouw langzaam op gang begon te komen met het verkopen en verbouwen
van pompoenen en kalebassen.
Met het vertrek van mijn overgrootouders begin 2000 naar het
bejaardencentrum kwam het voorhuis leeg te staan. Mijn ouders Eric en Ditta
Scharenberg hebben Schuurman overgenomen en na een fikse verbouwing zijn
zij samen met mij vanuit Geesteren naar Noordijk verhuisd.
De bedrijvigheid is weer terug op Schuurman. Mijn moeder is in 2008
trimsalon Sundance begonnen. In datzelfde jaar ben ik begonnen aan de studie
Tuin & Landschapsinrichting in Velp die ik in 2014 heb afgerond als ingenieur in
Management van de Buitenruimte. Tijdens de studie ben ik fanatiek begonnen
met het kweken van planten wat geresulteerd heeft in de aanleg van het
containerveld en de bouw van de kas.
In september 2013 is kwekerij Schuurman een feit geworden, waarmee de
huisnaam opnieuw vastgelegd is voor de toekomst.
Met grote passie voor groen wordt de kwekerij door mij samen met mijn
familie gerund. Dagelijks wordt hard gewerkt om de kwekerij voor iedereen
een kleine beleving te laten zijn, waar bezoekers kunnen genieten van de
diversiteit en veelzijdigheid van de producten die de kwekerij het hele jaar
door te bieden heeft.
Hier kunt u foto’s bekijken verbonden aan de historie van de kwekerij.
Schuurman 1944
Amateurschilder Van Woerkom vlucht met zijn kinderen voor de hongerwinter
vanuit Schiedam naar Noordijk. Als dank voor het eten en het onderdak maakt
hij twee schilderijen van Schuurman.
Op het vooraanzicht is op het bankje naast het raam oom Gerritjan te zien,
aan de zijkant rechts loopt tante Jaan.
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