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Van de redactie

Het is mooi te hebben mogen constateren dat de Noariker Jaorgang 2016 zo goed is 
ontvangen. Er is waargenomen dat veel mensen het met plezier hebben gelezen en 
er over hebben gepraat. We zijn daar blij mee en het gaf ons inspiratie om vol gas 
met de volgende versie door te gaan. En dat heeft er toe geleid dat wij u bij deze de 
Noariker Jaorgang 2017 kunnen presenteren.   

Er is, tot aan de tap bij Café Hassink toe, gediscussieerd over de Noariker Jaorgang 
2016 en dan met name over de huisnaam Scheunink. Dat maakte blijkbaar veel los. 
Maar vergeet niet dat een huisnaam niet meer is dan een informele benaming. Het 
zijn namen die door mensen aan huizen of bewoners gegeven worden. Soms heeft 
het kadaster deze namen in hun lijsten overgenomen, waarmee ze dan wel min of 
meer formeel vastgelegd werden. Dat gebeurde vooral ter oriëntatie bij de overgang 
van perceelnamen naar kadasternummers. Kortom: de huisnaam Scheunink aan de 
Kipkesdijk is er en blijft ook gewoon bestaan. Het artikel geeft alleen maar aan waar 
de huisnaam vandaan gekomen is. En dat Johan Tijink deze huisnaam naar de 
Kipkesdijk meegenomen heeft. Wel typisch is dat daarmee de huisnaam aan de 
Waninkdijk verdwenen lijkt te zijn, terwijl de naam Scheunink daar dus dus eigenlijk 
thuis hoorde. Want zoals blijkt uit het onderschrift bij de foto van H.G. Nijhof-
Bleumink in de Noariker Jaorgang nr. 2, is zij reeds in 1886 op Scheunink geboren. 
Dat moet dus aan de Waninkdijk zijn geweest, want Scheunink aan de Kipkesdijk 
was er toen nog lang niet. Het meenemen van een huisnaam komt wel vaker voor en
soms wordt deze zelfs gedoubleerd. Denk aan Klein Markert van de familie ten 
Elshof, origineel aan de Ruilverkavelingsweg, maar daarna ook aan de Elsmansdijk. 
Denk aan Gaoreman, waar de bewoners, de familie Roerink, de naam meegenomen 
hebben naar het veld en daarna naar de Haardijk. Na het vertrek van de familie 
Roerink van de Schoolweg naar de Mengersdijk spreekt niemand meer over 
Gaoreman aan de Schoolweg, terwijl het daar toch eigenlijk de huisnaam was. 
Huisnamen werden blijkbaar ook sterk aan personen of families gekoppeld. Denk 
b.v. aan de huisnaam de Kapraol, die door een aantal Meermannen naar een aantal 
locaties elders is meegenomen. Alleen beperkte zich dit wel tot de familienamen van 
personen en werd het niet opnieuw aan de huizen gekoppeld.

In dit nummer is er verder aandacht voor de oogstdag als één van de activiteiten van 
de Historische Vereniging Oud Noordijk. Mede omdat Jan Markink zich uit de 
organisatie daarvan teruggetrokken heeft nadat hij er vele jaren een belangrijk 
stempel op heeft gedrukt. Jan heeft zelf zijn ervaringen op papier gezet.
Er zou in dit nummer twee keer aandacht zijn voor uit Noordijk vertrokken 
dorpsgenoten. Echter, het verhaal van de familie Hulshof, die ongeveer 30 jaar 
geleden naar Frankrijk is vertrokken om daar een nieuw bestaan op te bouwen, laat 
nog even op zich wachten. Jan Hulshof verwacht binnenkort tijd te hebben om één 
en ander op papier te zetten. Hij zal een tijdje minder mobiel zijn, omdat hem een 
operatie wacht om een nieuwe knie te krijgen, en denkt dan tijd te hebben zijn 
ervaringen op papier te zetten. Dat is echter voor deze uitgave te laat. We schuiven 
dat dan ook door naar een volgende  Noariker Jaorgang. Wel is er verderop 
aandacht voor de correspondentie van Antonie Reurink, die reeds in 1887 vanuit 
Noordijk naar Amerika is geëmigreerd. Antonie is dus ook een vertrokken Noordijker.
Als verdwenen boerderij kijken we deze keer naar Groot Markerink oftewel 
Grootmarkert. 
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Foutjes komen ook in de Noariker Jaorgang voor. Ondanks correctieslagen zullen ze 
wel niet geheel te voorkomen zijn. Ook bij het afluisteren van de oude bandopnames 
zijn fouten vanwege de verstaanbaarheid soms onvermijdelijk. Naast typefouten zijn 
er ook inhoudelijke fouten. Die hebben het voordeel dat er op teruggekomen kan 
worden voor een verbetering, zoals nu met een correctie op hetgeen over de moeder
van Arend Jan Sprukkelhorst in de vorige jaorgang werd vermeld. 

Deze keer is er uitvoerige aandacht voor het Erve Elshof. En niet alleen omdat de 
burgemeester er is komen wonen, maar ook omdat er een uitwerking van een 
uitvoerig interview met Betje Elshof bij opgenomen kon worden. 

Oud krantennieuws ontbreekt ook deze keer niet. Aangezien onze muziekvereniging 
Concordia dit jaar 75 jaar geleden opgericht is, was daar in de kranten van 25 jaar en
50 jaar geleden ook uitvoerige aandacht voor. Deze berichten hebben we nu niet 
opgenomen, omdat we samen met Concordia binnenkort een jubileumboek gaan 
uitbrengen.

Ondanks dat er veel positieve reacties op de Noariker Jaorgang 2016 binnen zijn 
gekomen, zijn er weinig reacties gekomen op de concrete vragen en oproepen tot 
het aanleveren van teksten of onderwerpen. Dat kan beter? Toch? En dat hoeft niet 
diepgravend te zijn. Eenvoudige verhalen over belevingen van vroeger zijn van harte 
welkom.

Opsporing verzocht: waor is ut varken toch ebleev’n?

  

Tijdens het Vetpriezen op 19 november 2016 he’k boav’nstaonde tafereel’n waor 
enomm’n. Wat is t’r toch an de hand. Ears haw ’n heel vark’n, woo Get van de 
Geareke good oaver waken. Toon was in één keer de helfte vot.
Zoo te zeen hef Gerrit de recherche d’r nog wal bie e'haalt, maor ut zut t’r neet naor 
oet, dat dat eholp’n hef. Want an’t eane is’t hele varken vot. 

Ondanks dat ik ut zelf neet ette, hop ik dat ‘t oeleu e'smaakt hef. (JWM)
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Van de bestuurstafel

Voor u ligt de uitgave 2017 van de Noariker Joargang. Het is de redactie ook dit keer 
gelukt een aantal boeiende artikelen samen te stellen en aan u als lezer te 
presenteren. En ook foto's ontbreken niet. Het bestuur heeft waardering voor het vele
en goede werk van de redactie onder leiding van Wim Meerman. 
Ook het bestuur is uitgenodigd om een bijdrage aan het boek te leveren. En dat doet 
zij graag. Daarom ook nu weer een overzicht van enkele belangrijke zaken waaraan 
het afgelopen jaar is of nog wordt gewerkt. 

Het bestuur werkt aan een voorstel om de leden meer bij het doen en laten van onze 
vereniging te betrekken. Dat zou kunnen door op tijd en plaats meer en sneller 
informatie aan de leden te verstrekken, bijvoorbeeld door het regelmatig uitbrengen 
van een nieuwsbrief waarin bestuur en commissies uitnodigend over hun doen en 
vertellen. Minstens zo belangrijk is dat ook de leden zelf de mogelijkheid krijgen om 
een bijdrage aan de inhoud van zo'n nieuwsbrief te leveren. Vanaf heden kunt u te 
allen tijde hiervoor een bijdrage aanleveren. Kijk even op onze website voor het 
goede mailadres of stop uw bijdrage t.a.v. de redactie in de postbus bij de Oale 
Schole. Als alle voorbereidingen naar wens verlopen zal de eerste uitgave van de 
nieuwsbrief in het eerste kwartaal van 2018 bij alle leden worden bezorgd. Ook zal 
de inhoud worden weergegeven op de website van onze vereniging. Op deze wijze 
hopen wij op een optimale bereikbaarheid. 

Dan nu andere zaken waarover het bestuur u als lid wil informeren. In de eerste 
plaats het volgende. Zoals u waarschijnlijk weet is het gebouw de Oale Schole 
eigendom van de Stichting de Oale Schole. Deze stichting heeft destijds het gebouw 
aangekocht van de gebiedscommissie Borculo-Neede en het direct na aankoop  
verbouwd tot wat het nu is. Nadien heeft de stichting de opslag- en werkruimte met 
de naam “de Looze” gerealiseerd. Vrij onlangs kwam daar  mede dankzij financiële 
steun van de Rabobank de bakoven nog bij. Onze vereniging is sinds een aantal 
jaren de enige huurder van het gebouw, inclusief bijgebouwen en directe omgeving. 
De relatie met de stichting is uitstekend, hetgeen mede beïnvloed wordt door het feit 
dat het dagelijks bestuur van de stichting en van de vereniging wordt bemand door 
dezelfde personen, momenteel Johanna Reurink (voorzitter), Henk Klanderman 
(secretaris) en Anneke Groothornte (penningmeester). Dit bestuur heeft in goed 
overleg een aantal wensen voor verbeteringen in de Oale Schole op tafel gelegd. De 
achterste keuken zou vergroot moeten worden, de sanitaire voorzieningen vragen 
om een nieuwe inrichting en er zou meer berg- en archiefruimte moeten komen , 
waarvoor misschien ruimte op de zolder gevonden zou kunnen worden. Ook zou de 
entree aangepast moeten worden en naar een betere garderobe gekeken moeten 
worden. Tot slot van deze lijst het idee om de voorste vergaderruimte te verfraaien. 
Een hele lijst met suggesties en u zult begrijpen dat niet alles in een keer kan worden
gerealiseerd. 
Inmiddels zijn de heren Appie Bats en Arjan Schutten aan het werk om de wensen 
waar mogelijk te vertalen in een plan. Daarna aan het bestuur de taak daar een 
financieel hoofdstuk aan toe te voegen, waarna kan worden bepaald hoe gefaseerd 
kan worden begonnen. Het zou fijn zijn in 2018 een start met de uitvoering te kunnen
maken. Wij houden u op de hoogte.
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En wat het buitengebeuren betreft is er voortdurend aandacht voor de grond met 
opstallen naast het gemeenschapshuis 't Haarhoes. De bestrijding van het onkruid in 
met name het deel waar jaarlijks de rogge voor het oogstfeest wordt verbouwd baart 
grote zorgen. Wij zoeken naar mogelijkheden om die bestrijding te optimaliseren 
zonder daarbij chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Het bestuur houdt zich 
aanbevolen voor suggesties.  

De wens om de daar aanwezige roggemijt
van een passende overkapping te 
voorzien wordt momenteel nader verkend.
De gemeente heeft laten weten dat 
daarvoor een  zogenaamde 
omgevingsvergunning aangevraagd moet 
worden, omdat de roggemijt in het 
buitengebied staat. Ook al staat de mijt 
daar al vele jaren. Bovendien moet voor 
zo'n vergunning een kleine 300 euro 
betaald worden. Dit is niet de gedachte 
aanpak van het bestuur en zij zoekt dan 
ook naar andere mogelijkheden. 

En om met goed nieuws te besluiten. De onderhoudsgroep heeft de reparatie van de 
zeilwagen voltooid. Nu nog een verfbeurt en het karwei is afgerond. Onze vereniging 
is dan weer een fraai " antiek" vervoermiddel rijker. Hulde aan allen die aan de 
totstandkoming hebben meegewerkt. 

Tot een volgende Noariker Joargang.

Zo maar een puzzeltje tussendoor: wat staat er op
onderstaande foto's, waar te vinden en waartoe diende het?
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Op bezoek bij Bets Boonk aan de G.L. Rutgersweg

Noordijk - Onze gemeenschap is “een kern met pit”. Noordijk heeft niet voor niets 
deze prijs gewonnen. Het is een bewijs dat Noordijk goed bezig is. Ook spreekt er 
waardering uit voor de inwoners die gemeenschapszin hoog in het vaandel hebben 
staan. Er is ook nu nog veel te beleven. De inwoners zijn bereid om de handen uit de
mouwen te steken. “Ga zo door zou ik willen zeggen. Maar wel tijdig inspelen op 
ontwikkelingen die ook aan Noordijk niet voorbij zullen gaan. De jongere generatie 
zal dat moeten oppakken. Ik heb er alle vertrouwen in”, zegt Noordijker in hart en 
nieren Bets Boonk. 

Bets Boonk aan de keukentafel.

Hij is in 1929 geboren, bijna 89 jaar oud en al zijn hele leven woonachtig aan de G.L.
Rutgersweg in zijn oudershuis. Volgde het lager onderwijs op de openbare school in 
Noordijk en ging voor vervolgonderwijs naar de ULO in Neede. Bets Boonk was niet 
voorbestemd om zijn vader als timmerman/aannemer op te volgen. Dat trok hem niet
zo. Meubelmaker worden, dat zou nog kunnen maar dat zag zijn vader niet zitten. 
Toen hij de kans kreeg om op het Borculose gemeentehuis als volontair aan het werk
te gaan, greep hij die kans met beide handen aan. Tal van op de gemeente gerichte 
opleidingen rondde hij af met een diploma. Bets had een mooie tijd in Borculo. Het 
werk op kantoor beviel hem goed. Maar na 1 jaar volontair en 2 jaar jongste 
ambtenaar in Borculo vond hij de tijd gekomen om uit te zien naar een andere 
gemeente. Verandering van spijs doet eten, nietwaar?  De gemeente Neede kwam 
op zijn pad, feitelijk naast de deur en een mooie aanstelling was het resultaat. Hij 
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kwam terecht op de afdeling waar de heer Pruik de scepter zwaaide en waar hij de 
onderdelen Algemene Zaken, Financiën, Onderwijs, Personeelszaken en Welzijn 
behartigde. Promoties bleven niet uit en brachten hem hogerop tot uiteindelijk 
afdelingschef en waarnemend gemeentesecretaris. Bets voelde zich in Neede op zijn
plaats, genoot van zijn werk en zijn omgeving. Hij voelde niet de drang om te 
verkassen naar elders.

Getrouwd.
Hij is in 1956 getrouwd met de liefde van zijn leven, Dika Stikkers. Bijna 50 jaar 
deelden zij lief en leed. Zijn vrouw overleed in 2006. Het echtpaar Boonk kreeg 2 
kinderen. Zoon Erwin, in Neede vooral bekend als musicus en dirigent van de 
muziekvereniging Concordia Noordijk en van het zangkoor Tranen met Tuiten, woont
met zijn gezin in Neede en datzelfde geldt voor dochter Trudy, die verbonden is aan 
de Needse Hofmaatschool. “Beiden wonen met hun gezin in de buurt en zijn mij tot 
steun op elk moment van de dag  en mede daardoor kan ik op mijzelf in Noordijk 
blijven wonen. Een betere plek is ook voor mij niet denkbaar”, aldus Bets. 

Burgemeesters.
Hij heeft in zijn ambtelijke loopbaan veel burgemeesters meegemaakt. “De beste 
vond hij Nico Veenvliet. Niet alleen een denker maar nog meer een doener. Hij hield 
van korte lijnen, korte notities en geen lange rapporten. Aan oeverloos vergaderen 
had hij een broertje dood. Dat de burgervader ook regelmatig als voorganger op de 
kansel stond werd door velen op zijn minst als opmerkelijk ervaren. En de beste 
wethouder? Dat was Mans Reurink. In zijn lange wethouders periode heeft Mans 
veel voor de gemeente gedaan. Een nuchtere agrariër, van vele markten thuis, 
toegankelijk en veelal praktisch redenerend en uitvoerend. Bets Boonk was 58 jaar 
toen hij bij de gemeente Neede afscheid nam. Na 40 dienstjaren kon hij uitstappen 
en dat deed Bets. 

Actief in de Noordijkse gemeenschap
Was Bets actief in de Noordijkse gemeenschap? Hij was vanaf 1958 tot 1980 
secretaris/penningmeester van de Noordijkse feestcommissie. Deze commissie, 
bestaande uit 14 personen, zorgt in Noordijk voor de organisatie en de uitvoering van
de jaarlijkse Pinksterfeesten. Bets wil kwijt dat de 23 jaren in de feestcommissie 
mooie jaren voor hem zijn geweest. “Steeds een fijn team gehad waarmee het prima 
werken was. De moeilijkste zaken werden goed opgelost zonder een onvertogen 
woord”, zegt hij. Bets kan er mooie anekdotes over vertellen. Die keer dat de 
dansmuziek op het allerlaatst afbelde en nergens een vervangend orkestje te krijgen 
was. Toen werd over de grens voor weinig geld een Duits orkestje gecharterd. Het 
optreden werd echter geen succes, integendeel, het regende klachten. 
Toen de belangstelling voor de donateursconcerten van muziekvereniging Concordia
wat terugliep, werd een toneelgroep geformeerd die na de pauze optrad en veel 
succes oogstte. Uit de gelederen van Concordia werd ook een dansorkest 
samengesteld, waarmee de uitvoeringen een vrolijke afsluiting kregen. Bets Boonk 
was als accordeonist lid van dit orkest. Het publiek wist de weg naar Hassink weer te 
vinden. En wat te denken van die hoosbuien die soms ook Noordijk teisterden en het 
Pinksterfeestterrein onbegaanbaar maakten. Met kunst en vliegwerk werden 
noodvoorzieningen getroffen maar een modderballet kon niet altijd worden 
voorkomen. In de beginperiode liet de feestcommissie voor de niet Noordijkse 
bezoekers een treintje rijden tussen Noordijk en Neede. Een uniek gebeuren en een 
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geweldig succes. Tot de overheid besloot dat dit soort voertuigen niet meer over de 
openbare weg mocht. Einde van de ludieke activiteit. De feestcommissie nam ook 
het initiatief tot een actie, die er voor zorgde dat Concordia nieuwe uniformen kreeg 
en afscheid kon nemen van de traditionele witte petten.

Noordijks toneel na een muziekuitvoering van Concordia in 1952, met v.l.n.r. 
Mieneke  Timmerije (Kipken), Jan Timmerij (Tim), Woppenkamp, Minie Berendsen, 
Corrie? Woppenkamp, Jan Timmerije, Janna Timmerije (Kipken), Bets Boonk, Gerrit 
Stokkers, Derk Haarman, Meester Leerink en Bets Kurz.

Het team van Schietvereniging Noordijk, kampioen in 1952, met v.l.n.r. Hendrik Jan
Roerink, Gerrit Jan Lubberdink, Arend Jan Boonk, Henk Wensink en Bets Boonk.
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Deed Bets Boonk nog meer? Hij was secretaris/penningmeester van “Het Nut tot 
Algemeen”. Actief voetballer bij de v.v. Noordijk maar geen uitblinker die na een 
flinke blessure op zijn 21-ste moest stoppen. En zoals gezegd, muzikaal was hij op 
zijn accordeon bezig. Bets was ook vele jaren lid van de Schietvereniging Noordijk. 
De eerste jaren samen met zijn vader. In 1952 werd het eerste vijftal schutters van 
Noordijk kampioen in de 3e klasse. Groot feest. Ook was hij 2x schutterskoning, te 
weten in 1959 en in 1970. Opa Engbert Boonk was hem in 1935 voorgegaan. 

Schaatsenrijden was zijn lust en zijn leven. 
Zodra de winter toesloeg werden de ijzers uit
het vet gehaald. Tot op heden is Bets nog 
steeds (rustend) lid van de IJsclub Neede. In 
1986 reed hij toertochten bij de IJsclub 
Blokzijl en in 1987 was hij op schaats te 
vinden op de Belterwiede. In beide gevallen 
grote tochten met alles erop en eraan.  
In 1963 deed Bets mee aan de eenmalige 
autorally op het dichtgevroren IJsselmeer. 
Van Workum via Medenblik, Wervershoof, 
Enkhuizen naar Hoorn en weer terug, een 
afstand van tussen de 100 en 150 kilometer. 
In alle plaatsen de wal op naar het 
gemeentehuis waar de stempel op de 
deelnemerskaart werd gezet. 

Nog even over de feestcommissie. 
Het probleem van de vacante functie 
van penningmeester speelde de 
feestcommissie, waarin ook de vader 
van Bets actief was, al geruime tijd 
parten. En vader Boonk vond dat junior 
die functie goed kon vervullen. Bets 
wilde echter eerst zijn gemeentestudies 
voltooien, maar deed de belofte daarna 
beschikbaar te zijn. Toen dat moment 
was gekomen werd hij niet alleen 
penningmeester maar ook secretaris 
van de feestcommissie. Dat is hij tot zijn 
afscheid gebleven. “Ik werd als 14-e lid 
aan het bestuur geïnstalleerd met de 
mededeling: “Iej hooft neet te wark'n, 
neet te helpen met opbouw'n, ofbrekk'n 
of wat dan ok, aj oons het schriefwark 
maor oet de hande wil nem’n”.

De penningmeester komt naar Pinksteren.
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Op de motor naar Assen
Bets was van jongs af aan ook geïnteresseerd in snelheid. Toen zich de kans voor 
deed kocht hij een 2e hands legermotor. Dika er achterop en samen de wijde wereld 
in, dat leek Bets wel wat. Elk jaar stond ook een bezoek aan de TT motorraces in 
Assen op het programma. Samen met Arend Timmerije heeft hij vele races 
bijgewoond en er dag en nacht van genoten. Na een aantal fijne jaren ( het gezin 
werd groter) werd de motor toch verkocht en daarmee kwam een eind aan deze 
sportieve maar niet ongevaarlijke hobby. 
Bets Boonk leeft zijn leven. Ook na het overlijden van zijn vrouw Dika, die hij nog 
dagelijks mist. In het oudershuis aan de G.L. Rutgersweg voelt hij zich thuis en kan 
hij zijn energie kwijt. Hij volgt het gebeuren om hem heen, zowel plaatselijk, landelijk 
als internationaal. Ook maakt hij, zij het niet maximaal, gebruik van zijn laptop en 
IPad en met zijn mobieltje weet hij ook wel raad. In 2007, een jaar na het overlijden 
van zijn vrouw, werd Bets in het ziekenhuis opgenomen. De vooruitzichten waren 
niet positief maar na een zware operatie wist hij mede door zijn instelling en goede 
conditie te herstellen. Momenteel spelen rugklachten hem flink parten maar ondanks 
deze handicap blijft hij de eeuwige optimist en gaat met fiets en auto op pad. En zijn 
er soms wat probleempjes? Zoon en dochter met aanhang wonen in de buurt.

Noordijk nu en Noordijk in de toekomst.
Bets is niet meer actief in het Noordijkse verenigingsleven. Hij voelt zich meer 
supporter van heel Noordijk. Noordijk verandert, is zijn mening. Steeds meer nieuwe 
inwoners komen van buiten. De ontwikkelingen in de agrarische sector zijn daar 
mede debet aan. Dat zal de komende jaren niet anders worden en deze instroom 
vraagt daarom extra aandacht. De nieuwe inwoners moeten zich bij ons thuis voelen 
en de kans krijgen wat te bereiken. Dat dit veranderingen met zich mee kan brengen 
binnen de Noordijkse gemeenschap lijkt logisch. Ook is het belangrijk om tijdig te 
onderkennen dat Noordijk niet alles meer alleen kan doen. Samenwerking zoeken 
met de buren is wenselijk zonder dat het eigen karakter daarbij in het gedrang komt. 
Bets verwijst in dit kader naar het voetbal waar Noordijk de samenwerking met 
Haarlo heeft gevonden. Bets hoopt dat gezelligheid en noaberschap blijven bestaan. 
Organiseer  de Pinksterfeesten zoals ze altijd zijn geweest, hou de volksspelen in 
stand, blijf rond gaan met intekenlijsten, hou de optocht in ere en zorg ervoor dat 
Concordia blijft spelen. “Zoals gezegd, Noordijk is niet zomaar kern met pit 
geworden, dat heeft de huidige generatie weten te bereiken. En het zou fijn zijn dat 
dit in de toekomst ook zo blijft”, zegt de bijna 89 jarige Bets Boonk tot slot.

Bets als 8-jarige accordeonist.

11



De oogstdagen van Oud Noordijk

In de categorie activiteiten van Oud Noordijk is er deze keer aandacht voor de 
oogstdagen. Jan Markink is vanaf het begin de trekker geweest van de organisatie 
van deze oogstdagen. Na de oogstdag van 2016 is hij teruggetreden. Door middel 
van dit artikel blikt hij terug op deze zeer succesvolle activiteit.

Reeds in 1988 is in het kader
van het 800 jarig bestaan van
Neede en ook van Noordijk 
een demonstratie verzorgd 
van ouderwets rogge maaien 
en binden. 
Op de foto hiernaast is 
Geesje Mengerink actief als 
bindster, terwijl op de 
achtergrond Jan Markink, 
Sien Ooink, Hendrika 
Veldkamp, Jo Geerdink en 
Dina Florijn (de Breuer). 
toekijken.
Na deze demonstratie is 
vijftien jaar later een vaste 
jaarlijkse organisatie ontstaan
van de complete rogge 
oogstcyclus, zoals hieronder 
door Jan Markink wordt 
beschreven.

Oogsten zoals het vroeger gebeurde op het roggeland in de vijftiger en zestiger
jaren opgezet door de Historische Vereniging Oud Noordijk en de Stichting De 
Oale Schole vanaf 2003.

Eind 2003 wordt er door een aantal mensen van Oud Noordijk en de Stichting De 
Oale Schole geopperd om een keer een oogstdag te organiseren met alles wat er bij 
hoort. Besloten wordt om één en ander in gang te zetten. Er wordt een oogst-
commissie samengesteld bestaande uit de volgende personen: van Oud Noordijk 
Johanna Reurink en Janna Ligtenbarg en van de Stichting De Oale Schole Gerrit 
Stokkers en Jan Markink (Jan van de Prikke). Uitgebreid met  de mansleu Gerrit 
Geerdink (Get van de Geareke) en Hendrik Jan Markink (Hendrik Jan Bolkman). In 
2004 hebben wij geheel belangeloos de toestemming gekregen van de familie D. 
Timmerije om het land naast het Haarhoes te mogen gebruiken om het oogst 
gebeuren te organiseren. Wat erg fijn was en dicht bij de Oale Schole, mooier kon 
het niet.
Tijdens de vergadering van 4 oktober 2004 werden taken verdeeld nadat eerst door 
de heren Get Stokkers en Jan Markink een en ander was uitgelegd. Enkele punten 
uit dit verslag: het gras is dood gespoten, de rogge is ingekocht, maandag 11 oktober
wordt door Rob Eggink met het frezen begonnen en daarna gaat Wim Reurink 
ploegen. Als de voorbereidingen goed verlopen zal er zaterdag 16 oktober voor het 
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publiek rogge gezaaid worden, zowel met de hand oet het zeivat, als met een 
zaaimachine met paard en met een zaaimachine met een tractor en paarden van Jan
Slotboom. En zaad onder eggen door Jan Slotboom en Chris Olbach.

Hendrik Jan Markink, Jan Slotboom en Chris 
Olbach in actie bij het zaaien en eggen van de 
rogge.

De middag van het zaaien is erg goed verlopen met veel publieke belangstelling, ook
van de pers. Dagblad Tubantia had een mooi artikel in de krant met foto en het A.N.P
was ook aanwezig (foto’s doorgestuurd naar de landelijke dagbladen).  Er is ook op 
de radio aandacht aan besteed. Zoals door Arie Haarman in zijn programma van 
zaterdags 's morgens in het programma “tussen de earpel en de pudding” en 
zondags “in den proempot” door Willem Brandenbarg, beter bekend als Willem van 
Moandag oet Gelster  (Willem van oonze volk) en Bennie Kossink oet Borclo (Benard
van Anton). Alsmede in het programma van radio Berkelland in Eibergen door 
Martha de Haas.
Ook door het publiek werden veel foto’s gemaakt en Gerit Stokkers heeft alles op 
video vastgelegd. Door de dames van Oud Noordijk, Johanna Reurink en Dirkje 
Lammertink (Dirkje van de Stökker) werd het vesperen goed verzorgd door met koffie
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en witte stoete met naegelholt en schinken rond te gaan. Deze middag paste mooi bij
de opening van de oefenruimte van de Havenzate Dansers in het touwtrekgebouw 
en tevens bij de expositie van klederdrachten in de Oale Schole. 

Vesperen met v.l.n.r Chris Olbach, Hendrik Jan Markink (Bolkman of kortweg Hajé), 
Jan Slotboom, Gerrit Temmink, Gerrit Stokkers, Dirkje Lammertink, Jan Markink en 
Johanna Reurink.

Op de rogge-oogstdag op woensdag 27 juli 2005 was er tevens een stop van de 
boerderijenfietstocht. De eerste medewerkers waren al om acht uur aanwezig om 
alle voorbereidingen te treffen, zodat we om half elf, in de hoop dat het weer 
opklaarde, zouden kunnen beginnen met maaien. Maar, als om half elf de maaiers 
en bindsters aanwezig zijn wordt er eerst maar begonnen met koffie drinken en 
bijpraten.
Ook op het schoolplein staat alles klaar, zoals Jan Haarman met de bijen, de 
bijenkorfvlechter en Sligman met zijn eigen gebouwde schaalmodellen van landbouw
wagens en karren. Ellie Hostee staat met haar brocante handeltje ook op het 
schoolplein.
In de Oale Schole was er een expositie van schilderijen van mevr. Elisabeth Heuff en
van serviezen, miniatuurserviezen, kinderserviezen en een nostalgische 
boerenkeuken. Dit alles werd muzikaal opgevrolijkt door de harmonicaclub uit 
Markvelde.

Kwart voor een kwamen de eerste gasten en begonnen we met het maaien met de 
zicht en welhaak. Inmiddels waren de door Jan ter Haar (Jan van Tjunken) geregelde
oude tractoren en maaidorsers gearriveerd welke opgesteld werden op het 
voetbalveld en de speelplaats van de B. Tormijnschool. De heren Klein Velderman 
uit Laren waren inmiddels ook gearriveerd met de graanmaaier (zelfbinder.) Doordat 
het nog steeds regende waren alle bestuurders kletsnat geworden.
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Het weer klaarde verder op en het 
bleef verder de hele middag droog.
Het maaien met de zicht en het binden
van de schoven duur de vrouwleu in 
bezundre linnen bindschorten was een
plaatje.

Links Henk Markink met de zicht in 
aktie tijdens de Oogstdag van 2010.

Onder het vesperen tijdens de 
oogstdag van 2003 met o.a. Arend 
Ooink, Johanna Stokkers, Reintje en 
Bets Grijzen, Jozef Jansen, Hendrik 
en Alie Lam,de heren Velderman uit 
Laren, Jan Voortman, Gerrit Jan 
Haarman en op de voorgrond bezig 
met koffie schenken Mineke Markink.

Aan de bezoekers werd uitleg gegeven van het oogstgebeuren zoals men dat 
vroeger deed. Het maaien gebeurde met een grasmachine met aflegger getrokken 
door twee haflingers van Jan  Slotboom, tevens menner samen met Hendrik Jan 
Bolkman, en de  afleggers Get van de Gearke en Get Stokkers.
Ook werd er gemaaid met de zelfbinder getrokken door een Cormick tractor en 
bestuurd door de heren Klein Velderman, twee zeer trotse boer’nkearltjes oet 
Loarne, dee blie waarn dat alles zo good warken an den olden graanmaaier.
Het vesperen had ook nu weer de nodige aandacht, met name door de nostalgische 
verhalen van de maaiers en bindsters, die hun jonge jaren weer beleefden.

De hele middag was het een komen en gaan van kiekers op het land. Ook op het 
schoolplein en in de Oale Schole was het een komen en gaan van bezoekers. Om 
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vijf uur was de rogge er af en stond alles an den gast, oftewel per vier schoven 
boven aan bij elkaar gehouden door een herkenzeel. Daarna zijn we met z’n allen 
naar het schoolplein bij de Oale Schole gegaan waar nog wat nagepraat werd onder 
het nuttigen van een paar drankjes en een lekkere pannenkoek van de organisatie 
van de boerderijenfietstocht. 

Rogge maaien met de zelfbinder getrokken door een Cormick tractor bestuurd door
de heren Klein Velderman uit Laren.

Na de medewerkers en de organisatie van de boerderijenfietstocht bedankt te 
hebben is een ieder huiswaarts gekeerd. Alle medewerkers waren bereid het 
volgende jaar weer mee te werken aan het oogstgebeuren. Het was weer een zeer 
geslaagde dag.

Het mieten, het in de roggemijt stapelen van de roggegarven, is wegens 
weersomstandigheden verschoven van zaterdag  6 augustus naar woensdag 10 
augustus. Om 1 uur zijn wij begonnen met het laden van de rogge op de wagen van 
Chris Olbach, die met zijn paard voor de paardentractie zorgde. De schacht voor de 
miete, een oude vogelschietmast van de feest- commissie, stond er al en ook de 
ondergrond was met geel zand aangegeven. Het mieten is een nauwkeurig  en 
kunstig werk, dat veel vrijwilligers niet meer kennen. Maar Gerrit Stokkers wel, die 
heeft er een mooie miete van gemaakt. Tegen een uur of vijf was alle rogge aan de 
miete. Na een drankje en hapje is een ieder tevreden huiswaarts gekeerd.
Bij deze evenementen hebben de dames van Oud Noordijk prima gezorgd voor de 
hapjes en drankjes voor de vele medewerkers. Het dorsen zal in januari / februari op 
een nader te bepalen datum plaatsvinden. Inmiddels is besloten om volgend jaar 
weer een oogstdag te organiseren. 

En dat bleef zich tot nu herhalen. Het is de bedoeling om in een volgende uitgave 
nog met veel foto's uitvoeriger terug te blikken op de vele succesvol verlopen 
oogstdagen.
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Van boven naar beneden:

het mieten, het aan de mijt 
maken van de schoven.
 
het dorsen, het scheiden 
van het graan (koren) en het
kaf.

en het bouwen (ploegen), 
zodat er volgend jaar weer 
geoogst kan worden.
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Antonie Reurink (Noordijk 1861 – Oak Harbor 1945)

Bij het bezoek aan Herman Reurink in Loppersum in 2016 voor het artikel over 
vertrokken Noordijkers, dat in de vorige Noariker Jaorgang is geplaatst, kwam een 
map te voorschijn met een groot aantal ansichtkaarten en brieven van Antonie 
Reurink. Antonie Reurink was naar Amerika vertrokken en heeft de achtergebleven 
familie in Noordijk goed op de hoogte gehouden van zijn verblijf aan de andere kant 
van de Atlantische Oceaan.

Antonie Reurink is op 5 september 1861 in Noordijk op Veldmans geboren als zoon 
van Harmannus Reurink en Aleida Ligtenberg. Hij was een broer van Hermanus, 
Aaltjen, Hendrika en Gerrit Jan Reurink. Zijn moeder Aleida is reeds in 1864 
overleden. Vader Harmannus is in 1867 hertrouwd met Garritdiena ten Damme.

Antonie is op 29 december 1887 naar Noord Amerika vertrokken. Hij was 
dienstknecht geweest op het adres E126 (Goorhoes) in Noordijk. Hij had daarvoor 
een aantal jaren in Borculo gewoond.

Antonie heeft naast een aantal langere brieven een tijd lang elke twee weken een 
ansichtkaart gestuurd naar zijn broer Hermanus in Noordijk. Ze waren als volgt 
geadresseerd: H M Reurink

Noordijk bij Neede
Gelderland
Nederland
Europa

Op zo’n kaart schreef hij altijd een korte tekst. Een aantal interessante kaarten wordt 
hier afgedrukt, alsmede een aantal van deze korte teksten. Ook twee langere brieven
zijn afgedrukt, één van het begin van zijn verblijf in Amerika en één niet ver voor zijn 
overlijden. Met een aantal foto’s wordt het leven van Antonie in Amerika verder 
gevolgd.

Niet al te lang na zijn overtocht naar Amerika heeft 
Antonie, die zich in Amerika Anthony genoemd heeft, 
onderstaande brief met no. 2 geschreven. In het 
afschrift van deze brief zijn bewust alle verschrijvingen
en oude spellingen gehandhaafd, zodat een goed 
beeld ontstaat van de correspondentie van voor 
honderd jaar. Blijkbaar stamt deze eerste brief uit de 
tijd dat zijn vader en (stief) moeder nog leven, dus van 
voor 1890. Waarom er bij Reurink op dat moment 
sprake is van een boedelscheiding is niet duidelijk. 
Mogelijk door het huwelijk van zijn broer Gerrit Jan 
met Christina Hennink, dat op 11 augustus 1887 in 
Eibergen heeft plaats gevonden.

Foto van Antony Reurink, 
genomen in Grand Rapids, 
Michigan, Amerika.
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No. 2. Wij zijn nu nog vrij gezel zoo het er ons niet bevalt dan kunnen we nog terug 
komen dan zien we tog in ieder geval nog eens wat meer van de niewe wereld, als 
het gebeurt dat we gaan dan zal ik het u binnen kort wel laaten weten; ook geliefden 
moed ik u noch antwoorden op den eersten brief die ik in dit jaar van u ontvangen 
heb daar in zag ik dat ge de boels uit mekaar wouw maken. Broeder gij vraagt mij 
daar wat ik mij als mijn kinds deel hebt toegedagt, daar weet ik niet veel van. Daar 
heb ik mij geen zwaar hooft over gemaakt zoo de anderen het doen is het mij ook 
goed, ge hoeft mij mijn deel hier niet te sturen  maar dat blijft voor Vader en Moeder 
staan zoo lang als er een van bijden leeft en zoo zij het nodig hebben kunnen zij het 
gebruiken al is het morgen aan den dag en zoo ze het niet nodig hebben dan zal het 
later zijn plaats wel vinden, ook heb ik over deze zaak nog eenige woorde te rigten 
aan u mijn geliefden vader het spreekwoort zegt kleed u niet uit voor dat gij naar bed 
gaat, op dat ge niet verkouwen wort gij zijt wel de outste maar daarom is het altijd 
niet zeker dat gij het eerst van hier gaat, en als nu de jonge lui eens kwamen te 
sterven en gij hebt dan niets meer om van te leven waarzult ge dan heen Dit zijn 
maar eenige opmerkingen die ik nu zoo eens overdag in mijn eenzaamheid meer 
kan ik u hier niet van zeggen, ook deed ge mij een vraag broeder of ik nog niet haast
ging trouwen Dit zou ik wel doen als ik er maar een had om me te trouwen 
gij zijde ik zou u eens schrijven wat voor een meisjen of ik had maar ik heb nu op het
ogenblik geen studie meid, die er tijt toen ik dien brief ontving had ik een meisje dat 
was een geboren amerikaan haar ouders waren hollander, en nu zal ik maar zoo 
lang wagten tot dat ik weet of ik ga of blijf voor dat ik mij weer een meid aansla, ik 
doe hier nog altijt het zelfde werk en verdien nog altijt 8 dol 25 ce, in de week, veel 
nieuws kan ik u niet meer schrijven, als dat mijn kosbaas er een huis bij gekogt heeft 
dat huis is moeier als het andere en het staat aan een moeiere straat en zoo doende 
zijn ze daar gaan woonen nu is het adres verandert in plaats dat ge schrijft 90 Finny 
St schrijft ge nu No 90 Goodrich, St, en de res blijft het zelfde 
maar nu moet ik eindigen want de tijd is duur  De klok slaat 11;  de volgende brief zal
ik er een prezentjen in doen voor Aleida want dezen brief wort te dik, gij schrijft over 
die portreten wees zoo goet en neemt er zoo veel dat ge er mij drie of vier kunt 
stuuren mijn kost vrouw en ordelman wilden er ook graag een hebben wat ze kosten 
zal ik betalen, 
doet nu het kompelmend van mij an al mijne famielie en ontvangt gij allen de opregte
groete van u geliefden Zoon en broeder  A. Reurink
Van hendrika hebben wij ook vandaag een brief ontvangen; schrijf nu spoedig terug.

Rond 1910 verblijft Antonie in Tacona in de staat Washington aan de Westkust van 
Amerika. Hij is er blijkbaar in kost en werkt er als knecht voor anderen. Dat zal hem 
niet vreemd zijn geweest, want ook in Nederland was hij al dienstknecht. Maar zoals 
uit de berichten op de kaarten blijkt ligt het werk, zeker door de dreiging van de 
eerste wereldoorlog, niet voor het oprapen. De afgebeelde kaart is vermoedelijk in 
1910 verstuurd en betreft een tweetal door heel veel paarden aangedreven 
combines. Elke combine heeft zo te zien ook nog aardig wat manschappen aan 
boord. Antonie had de afbeelding op de kaart op Noordijk geprojecteerd en van 
overduidelijk commentaar voorzien.

Vraagje: Hoeveel paarden en hoeveel personen telt u per combine?
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hier ziet u een de kambienation maaj en dors masien waarmede men het graan 
maajt en dorst ter zelver tijt
als u een van die masiens hat in den Noordijk dan kon u al de rogge in den 
Noordijker berg in een dag maajen en dorsen en het nam al de paarden die in den 
Noordijk zijn om het te trekken 
men gebruikt van 20 tot 24 paarden er voor en die weegen van 1400 tot 1600 pont 
elk paard 
van die paartjes die u daar heeft zou u er minstens feertig of fijftig moeten hebben
gegroet u Broeder A. Reurink

Een volgende brief komt uit Tacoma Washington, gedateerd 28 november 1910. 
Washington is een staat aan de westkust van Amerika, niet te verwarren met de 
hoofdstad Washington, waar de regering zetelt, aan de oostkust. Het origineel van 
deze brief  is op de volgende bladzijde afgebeeld. Het afschrift luidt: 

Eerwaarde broeder en huisgenoten heden zet ik mij neder om u een letter of wat te 
schrijven. hier mede laat ik u weeten dat ik door s’ Heeren Zegen nog een goede 
gezontheid geniet ook heb ik het zelfde van u gezien op de kaart van de barkel en 
het station dat ik verleden zaterdag ontving, nu zent ik u ingesloten een kaar voor 
een kersmis groete en alzoo een twe dollar bil waar mee ge u kunt vroolijk maaken 
met de kersmis op de koek verziete van ik u niet vraagen dus moet gij ulieden daar 
dan maar eens vroolijk maaken tot mijn gedagtenis zonder mijn tegenwoordigheid, 
ook zent ik u een paar schilderijen een van een gedeelte van de stat en een van een 
gezigt in het bos die zijn te saamen ingepakt in een papieren buis. Die moet u 
voorzigtig open maaken en er uit halen op dat u ze niet scheurt en bederft met ze er 
uit te haalen.

Antonie heeft ook een aantal kaarten uit Californië gestuurd. Onder andere van de 
grote bomen, die uitgehold zijn en waar je met de auto door heen kunt rijden. De 
indianen gebruikten die vroeger voor rooksignalen. Het is niet duidelijk of hij daar 
enkel op bezoek is geweest of dat hij daar ook gewoond heeft.  
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In 1911 zijn o.a. de volgende kaarten gestuurd. 

Tacoma 3/18/1911
Waarde broeder  en 
huisgenoten hier zent ik 
u en berggezigt , ik ben 
goet gezont hopende 
hetzelfde van u allen,  
het is hier nog niet druk 
maar afijn daar zijn weer
veel oorlogs gerugten in 
dit land het welk u daar 
ook wel zal zien in de 
coranten. Dus als men 
dan geen werk heeft dan
kan men tevelde trekken
en vegten tegen de 
jappeneezen. zijt hier 
mede gegroet van mij u 
broeder A. Reurink.

Tacoma 4/2/1911 
Waarde Broeder en 
huisgenoten hier zent ik 
u een gezigt uit het 
gebergte.
We hebben hier 
tegenswoordig buiten 
gewoon schoon weer 
maar werk is er nog 
maar wijnig, ik ben  goet 
gezond en hoop 
hetzelfde van u allen etc.

Tacoma March 11 –1911
Waarde broeder en 
huisgenoten hier zent ik 
u een Americaanse 
stoom ploeg met deze 
ploeg ploegt men zestien
vooren te gelijk en elke 
voor is een voet wijt 
het werk is hier op 
heden nog maar erg 
schaars etc.
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In 1914 is Antonie op bezoek bij Hondelink in Byron Center, een plaats ten zuiden 
van Grand Rapids in Michigan, een gebied waar veel Nederlanders naar toe zijn 
geëmigreerd. De familie Hondelink had daar blijkbaar een boerderij. Het gaat hier 
waarschijnlijk om Antonie Hondelink, geboren in Hoonte in Neede, die op 25 maart 
1870 samen met zijn moeder Grietjen Braskamp, zijn broer Reint Hondelink, zijn 
broer Gerhard Hondelink, zijn vrouw Aaltjen ten Elshof en hun zoon Christoffel 
Hondelink naar Amerika is vertrokken. Antonie Hondelink is op 1 september 1839 in 
Neede geboren en op 17 augustus 1925 in Grand Rapids overleden.

Byron Center Jan 17-1914
Eerwaarde broeder en huisgenoten ik ben op het heden weer in Michigan bij de 
famielie Hondelink. Jan 6 ben ik op rijs gegaan Jan 13 ben ik hier gekomen ik ben 
hier maar net voor een visiete ik ben goet gezond en hoop het zelfde van u allen zijt 
allen gegroet van mij u broeder A Reurink

Grand Rapids Feb 9-14
Waarde Broeder ik ben nog steet in Michigan en ben goet gezond, en hoop het 
zelfde van u allen ik ga binnen kort weer naar het westen het is mij hier te kout en te 
veel sneew ik ben op het heden bij Hondelink op de Boerderij en er is zoo diep 
sneew dat ik op het heden niet weg kon al wilde ik ook. Gegroet van A Reurink

Blijkbaar heeft Antonie na veel omzwervingen in Amerika toch een echtgenote en 
een boerderij gevonden. Het lijkt er op dat hij zich in Oak Harbor heeft gevestigd en 
daar een niet al te grote boerderij heeft gehad. Er volgen een aantal foto’s van 
Antonie en zijn echtgenote en van hun boerderij met door hemzelf achter op de foto’s
geschreven toelichtingen.
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Antonie met echtgenote, zijn  commentaar bij de tweede foto: 
het is nu 41 jaar sedert we elkaar gezien hebben zou u mij nog kennen als u mij op 
de weg tegen kwam

De boerderij van Antonie Reurink in Oak Harbor, Washington, USA: 
hier heeft u een gezigt over onze boerderij met de gebouwen
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Tekst Antonie: 
hier zijn wij bezig met het graan te dorsen, zoo u ziet staan er twee hoopen graan 
agter de schuur en de dors masien staat er tussen en twee man aan elke graan hoop
die het in de masien goojen en het stoo blaast in de schuur en het zaat loopt in de 
zakken maar dat kan u hier niet op zien

Antonie: dit is ons huis maar de boomen en struikgewas staan zoo in de weg dat u 
wijnig kan zien van het voorst gedeelte van het huis

De volgende brief van Antonie is geschreven één jaar voordat “broeder” Hermannus 
overleden is en vier jaar voordat hij zelf zal overlijden. 

Oak Harbor januarie 1 – 1941

Waarde broeder en huis genoten. U brief van 10 November ontfangen hebbende zal 
ik tragten u wederom een letter ofwat te schrijven. ik was zeer verblijd van u te 
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hooren en te meer dat ik mogt zien dat u allen nog in het land der levenden zijt, dat 
er geen van de famielie leeden in den oorlog gesneuvelt zijn, het is een vreeselijken 
oorlog en God aleen weet het einde er van, en wat de uitkoms er van zal zijn, u zegt 
hier hoe zal het met u land gaan zult gij buiten den oorlog blijven, ik vrees voor het 
ergste, het volk int algemeen wil geen oorlog maar Roosevelt en enkelen meer van 
de hoog beamten steeken haar neus te veel in zaaken van andere landen, England 
is alles bij hun, en ik vrees dat de eene of andere tijt gaan ze een stap te ver, 
Roosevelt heeft altijt wel groote beloften gedaan dat hij ons buiten den oorlog zouw 
houden, maar hij heeft al zoo veel belooft dat hij nooit volbragt heeft en nooit 
volbrengen kan, dus zullen we er nu ook maar niet te veel op reekenen daar wort 
hier veel werk gedaan tot voor berijding voor den oorlog en bij gevolg is er veel werk 
en de dagloonen hoog, hier aan de boerderijen kan men bijna geen help krijgen, 
want minder dan 50 cent int uur willen ze niet werken, en dat kan een boer niet 
betaalen want zoo veel kan hij uit de boerderij niet maaken. boeren doe ik niet meer 
want zelf kan ik het land niet meer bewerken en als ik het zal laaten doen dan kost 
het mij meer dan dat ik uit het land kan maaken , dus ik laat het stil liggen. Daar 
groeit wat gras op dat maaj ik er af en maak er hooi van; al wat ik bewerk is een 
tuintje voor mijn eigen gebruik, wel vandaag is het niewjaar, maar ik wort er niet veel 
van gewaar. We hebben hier over het westen van America en epidemie of influenza 
in verkorting noemen we hier de flu, duizenden waaren er ziek dog het is niet in een 
ergen graat daar sterven er maar zeer wijnig aan, ook rond hier bij mij in de buurt 
bijna ieder een was ziek maar ik dagt al reets dat ik het ontsnappen zou want de 
gerugten waaren dat het beter begon te worden maar verloopen zaterdag December 
28 kreeg het mij bij de nek, maar tog niet erg, ziek int bed ben ik niet gewees mijn 
keel was zeer en vol en mijn hooft erg op gestopt maar daar blijft het bij maar bij 
gevolg moet ik vandaag thuis blijven, we hebben hier tot dus ver een pragtige winter 
geen kout weer en geen sneew, vandaag is het beslist een zoomer dag, daar was 
iets vorst van morgen het gras was een weinig wit maar den heelen dag pragtige 
zoneschijn, en verder is hier ook al niets waar ik over schrijven kan, dus wil ik voor 
deze keer maar eindigen met de hoop dat u dezen in den besten welstand moogt 
ontfangen groet de andere famielie van mij en laat nog eens weer van u hooren
Met hartelijke groeten van mij u toegenegen en liefhebbende broeder en Oom.
A. Reurink.

Vier jaar na het schrijven van bovenstaande brief is Antonie overleden. Het officiële 
overlijdensbericht van Antonie Reurink luidt: 

REURINK, Antony;  Age: 84
Born: 05 Sep 1861 at Holland
Died: 16 May 1945 at Oak Harbor
Buried: Maple Leaf Cemetery
Cause of death: Myocarditis
(Myocarditis is een ontsteking van 
de hartspier. De ontsteking 
ontstaat meestal door een virus.)
Rechts zijn grafsteen op de begraafplaats Maple Leaf Cemetery, in Oak Harbor in 
Washington, USA.

Terugkijkend op alle kaarten en brieven kan gesteld worden dat Antonie een erg 
avontuurlijk, maar ook zeer trouw mens was met gevoel voor humor. 
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Verdwenen boerderij: Groot Markerink

Bets Altena was zeer betrokken bij de geschiedenis van Noordijk. Hij heeft vele 
notities, met name met betrekking tot verdwenen boerderijen, op papier gezet. Deze 
zijn aan het archief van de Historische Vereniging Oud Noordijk toevertrouwd. Ook 
met betrekking tot de verdwenen boerderij Groot Markerink heeft hij notities 
vastgelegd. Zo heeft hij opgeschreven: 

Bij de Hunger “Hungerynck” heeft gestaan Groot Markerink, ook wel de Marker 
genoemd, waarvan de gebinten e.a. weer gebruikt zijn in de boerderij van H. 
Krooshof  “Elshof”. 

Nog een notitie van Bets Altena met btrekking tot Groot Markerink:
In de buurt van de Hunger heeft gestaan “Gr. Markerink”. De boerderij zou door de 
cycloon zijn verwoest. De familie was verhuisd naar een boerderij in de buurt van 
kasteel “Westerflier”, vermoedelijk “de Goede Aarde”. Daarna waren ze naar Ommen
verhuisd. Een dochter was getrouwd bij Grijzen in Gelselaar, eerst op de boerderij, 
later op de bungalow.

Erve Groot Markert was een eeuwenoud erf, dat echter in 1188 nog niet werd 
genoemd in het goederenregister van “de graaf van Dahl en heer van Diepenheim”. 
In de lijst van pachthoenders voor de heer van Borculo uit 1584 komt Marckerink wel 
voor.  Ook bij de belastingschatting van 1650 was het erf wel aanwezig. 

Groot Markerink hoorde tot de geërfden van de Marke Noordijk. Rond 1810 stond bij 
de Marke Arend Jan te Raa als eigenaar te boek. Tien jaar later, in 1820, was de 
Needse koopman Roelof Bloos de nieuwe eigenaar geworden.

Uitsnit uit de kadasterkaart van 1830

Het huis, de schuur en het erf Groot Markerink hadden volgens de eerste 
kadastergegevens rond 1830 het kadasternummer A383  en waren  in het bezit van 
Roelof Bloos. De omliggende percelen waren ook van hem. 

Rond 1830 was rotmeester Jan Groot Markerink de bewoner en was het huisnummer
198. Daarna werd Arend Jan te Raa de bewoner en veranderde het huisnummer in 
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E21. Arend Jan was getrouwd met Aaltjen Groot Markerink. Na het overlijden van 
Arend Jan en Aaltjen kwam op 12 februari 1868 de in Vorden geboren Berend Jan 
Eggink er met zijn gezin wonen. Nadat Berend Jan en zijn vrouw Garritjen Broekman
waren overleden vertrok hun zoon Hendrik Jan Eggink in 1889 naar het adres E67, 
waar stiefzoon Jan Hogeman later het hoofd van het gezin werd. Thans is dit het 
adres Hagdijk 1. Dit was dezelfde familie Eggink, wiens bijbel in de Noariker 
Jaorgang 2016 is beschreven. Nadat de familie Eggink vertrokken was, heeft het 
huis mogelijk vijf jaar leeg gestaan. Daarna is de familie Heideman er komen wonen.
Herman Markink, uit Hoenderlo, heeft in het Jaarboek Achterhoek en Liemers van 
1998 een uitvoerig artikel gewijd aan de erve Groot Markerink in Noordijk. In dit 
artikel komen ook Klein Markerink (Klein Markert) en Markerink in Lochuizen aan 
bod. Onderstaande tekst is aan dat artikel ontleend.
In 1826 was het erve Groot Markerink met bijbehorende gronden, zo’n 25 hectare, 
gekocht door de Needse koopman Roelof Bloos. In 1919 lieten de erven Bloos het 
erve Groot Markerink met bijbehorende gronden veilen. Delen daarvan, waaronder 
het huis met schuur en erf, werden verkocht aan Albert en Harm Hennink op het 
naast gelegen de Hunger. De toenmalige pachter was de familie Heideman. Het 
oude huis verkeerde in een dusdanig slechte staat, dat het al snel afgebroken werd. 
De bijbehorende schuur liep tijdens de cycloon van Borculo, in 1925, zo veel schade 
op dat besloten werd ook deze laatste herinnering aan het eeuwenoude erf af te 
breken. Een oude walnotenboom en een waterput hebben nog lange tijd deze 
historische plek gemarkeerd.

Erve Groot Markerink (Foto fam. Heideman Gelselaar)
Op de foto staat Gerritdina Hennink, met links Janna en rechts Jan Heideman aan de

hand. Daarachter staat opa Gerrit Heideman. Johanna Arendina Heideman-Ter
Avest staat in het midden met Dina Heideman op de arm. Helemaal rechts staat de
inwonende neef van Gerritdina Hennink, Hendrik Hennink, zoon van een broer van

Gerritdina.
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De laatste bewoners van de boerderij Groot Markerink zijn op 23 november 1920 
naar Diepenheim vertrokken. Dit sluit aan op de eerder vermelde notities van Bets 
Altena. Het gaat dan om:

• Garritdina Heideman – Hennink, weduwe van Jan Arend Heideman, 
nadat Jan Arend op 6 september 1899 was overleden.

• Arend Jan Hennink, schoonzoon en weduwnaar van Aaltjen Heideman,
nadat Aaltjen op 23 december 1899 na de bevalling van een 
doodgeboren kind was overleden.

• Jan Arend Heideman, kleinzoon, geboren 12 oktober 1913

• Janna Heideman, kleindochter, geboren 22 oktober 1914

• Hendrik Hennink, een neef, geboren 26 mei 1883, die op 23 november 
naar Groot Markerink gekomen was.

Een ander deel van de familie Heideman was reeds op 3 mei 1920 naar Diepenheim 
vertrokken, te weten:

• Gerrit Heideman, zoon, geboren 6 augustus 1884

• Johanna Arendina ter Avest, schoondochter, geboren 19 augustus 
1889 te Laren

• Gerritdina Heideman, kleindochter, geboren 8 november 1916Fharps

• Aaltjen Heideman, kleindochter, geboren 2 november 1918

De familie van Jan Arend Heideman was vanuit Borculo (Lemperhoek) op 21 maart 
1894 op Groot Markerink komen wonen. Het huisnummer was aanvankelijk E30, 
maar werd later veranderd in E32. 

 

 
Kleinmarkert vroeger, links de voorkant en rechts de naar de weg gerichte

achterkant.

Naast Groot Markerink was er ook een boerderijtje Klein Markerink, oftewel 
Kleinmarkert. Dat zal wel een vroegere afsplitsing van de boerderij Groot Markerink 
zijn. Aanvankelijk woonde hier een Jan Klein Markerink, die later Jan ten Elshof werd
genoemd. De familie ten Elshof is er daarna vele jaren blijven wonen. Tot later Jan 
Geukes er door zijn huwelijk met Reintje ten Elshof bij ingetrouwd is. Nog later is de 
boerderij, thans gelegen aan de Ruilverkavelingsweg, verkocht aan de familie 
Denekamp.
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Links Klein Markerink anno nu en rechts de plek waar Groot Markerink  moet hebben
gestaan met op de achtergrond de boerderij de Hunger. 

Zoals eerder reeds genoemd en in onderstaande afdrukken te zien is, werd de 
boerderij Groot Markerink in 1919 geveild,

Afdrukken uit het veilingboekje met betrekking tot de veiling van de boerderij Groot
Markerink en bijbehorende gronden door de erfgenamen van Roelof Bloos in 1919.
Het boekje is afkomstig van Albert Hennink, die in het boekje aantekeningen heeft

gemaakt met betrekking tot details en bieders.
 

In het archief van de familie Hennink (de Hunger), vroeger de familie Hungerink, is 
een akte uit 1807 gevonden met betrekking tot het verpachten van de boerderij 
Markerink in Lochuizen:

Den Eijgenaar E. Hungerink heeft verpagt of verhuurd aan W. Keurmelink de 

welke ook bij meede ondertekening bekent ingehuurt en gepagt te hebben het 

plaatjens genaamt Markerink, zijnde een Huijs met No 135, gaarden weijde 
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gronden en Plaggengrond, gelegen in de Buurschap Lochuijsen onder Neede, 

en zulks voor een Somma van dertig Guldens, zegge f30 guldens

Zijnde aan den zelven Bouwman verpagt twee morgen bouwland onder ’t selve 

plaatjens gelegen, waarvoor hij betaalt de 3de garve buiten ’t stroo, welke 

gerekent word op de Somma van vijftien guldens . De verpondingen moeten 

door den bouwman worden betaalt de somma van agt guldens, dese pagt neemt 

zijn aanvang op petri 1807 en eindigen petri 1808

Wordende verders Eenige kleine belastinge uit dit plaatjen gaande door den 

Bouwman betaalt.

Des t  oirkonde is desen  ijgenhandig ter wederzijden getekent te Neede

 den 22 Februarij 1807

Engbert Hungerink

W. Keurmelink

Deel van het pachtcontract met betrekking tot de boerderij Markerink in Lochuizen.

 
Een afschrift van het artikel van Herman Markink, scans van het veilingboekje uit 
1919 en van stukken uit het archief van Hennink zijn aanwezig in het archief van Oud
Noordijk in de Oale Schole.
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Sprukkelhorst: een correctie

In de Noariker Jaorgang 2016  is aandacht besteed aan de verdwenen boerderij 
Vrielink. Hierbij is ook tekst opgenomen over de familie Sprukkelhorst. Henk 
Oudenampsen heeft gemeld dat dit verhaal niet overeenkomt met hetgeen de 
grootvader van zijn kameraad Arie Wesseldijk, Arend Jan Sprukkelhorst, hem 
vroeger heeft verteld. Vandaar dat nader onderzoek gewenst was.

Volgens het verhaal in de vorige Noariker Jaorgang zou Gerritdina Weernekers, de 
moeder van Arend Jan Sprukkelhorst, aan de huidige G.L. Rutgersweg hebben 
gewoond op de plek waar nu nazaat Arie Wesseldijk nog steeds woont. Dit blijkt niet 
te kloppen. Arend Jan Sprukkelhorst heeft dat huis daar in 1930 laten bouwen en is 
er daarna zelf gaan wonen. Na zijn huwelijk met Jenneken Eertink op 6 november 
1915 is Arend Jan blijkbaar eerst aan de huidige Harpersweg gaan wonen. Dat was 
in de tijd dat de steenfabriek van ten Cate langs de huidige Harpersweg huizen voor 
de arbeiders heeft gebouwd. Die huizen werden ook wel de Hamer genoemd. Er 
naast heeft de familie Eertink in die tijd een dubbel woonhuis gebouwd. Daar heeft 
later de familie Mengerink gewoond. Dat is niet zo vreemd, want Hendrik Mengerink 
was getrouwd met Geertruida Eertink. Thans wonen J. H. (Henk) Wormgoor en J. G. 
J. (Jan) Lammersen er. 
In 1915 hadden de woningen van Eertink de tussengevoegde huisnummers E43f en 
E43g gekregen.

In 1964 woonde links de familie H.J. Wormgoor op nr. E93 en rechts de families H.
en L. Mengerink op nr. E94. Thans zijn dat J.H.W. Wormgoor op Harpersweg 5 

en J.G.J. Lammersen op Harpersweg 7.

Gerritdina Weernekers was, nadat Gerrit Jan Sprukkelhorst in 1893 was overleden, 
hertrouwd met Hendrik Jan ten Elshof en woonde op de Kuper en is daar ook blijven 
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wonen. Op 23 december 1921 is Antonie Beltman er na zijn huwelijk met Arendina 
ten Elshof, dochter van Hendrik Jan en Gerritdina, bij in komen wonen. Antonie 
mocht de huisnaam aannemen en werd dan ook bekend als Antonie van de Kuper.

 

De Kuper, ook wel Kuper Bolk genoemd

 

Links het boerderijtje de Kuper, rechts Antonie van de Kuper (Beltman)

 

Anno nu, 
links Sprukkelhorst (Wesseldijk) aan de G.L. Rutgersweg nr. 10 

en
 rechts de Kuper aan de Kupersweg nr. 2, 

oftewel de woningen en de stallen van de familie Reurink.
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Wat er tussen 1882 en 1886 bij Wassink verkocht werd, een 
reactie

Reactie van Jan Markink.

In de Noariker Jaorgang 2016 heeft een artikel gestaan over “Wat er tussen 1882 en 
1886 bij Wassink verkocht werd”. Daarbij is de vraag gesteld te reageren op de 
vraag:  
weet u misschien wat de ondertussen verdwenen of niet meer bekende artikelen uit 
de winkel van Wassink zijn en hoe ze gebruikt werden. 

Van de leden van de Historische Vereniging Oud Noordijk is geen reactie gekomen. 
Maar, Jan Markink heeft het één en ander uitgezocht. Het resultaat wordt hieronder 
weergegeven:

1. Blauwsel; is een kleurstof gebruikt bij de was om deze helder te krijgen en om
de witkalk blauw te kleuren bij gebruik in de stallen.

2. Chichorij; is surrogaat koffie gemaakt van de cichoreiplant (de wortels, het 
blad werd ook als groente gebruikt).

3. Diem; is een grijze stof voor kleding?
4. Dril; is een linnen of katoenen weefsel in keper- of satijnbinding. Linnen voor 

handdoeken etc. en katoen voor ondergoed.
5. Broeken dril; is een zwaar weefsel (met meestal strepen in de lengterichting) 

geweven in keper- of satijnbinding al of niet versterkt. Zoals de naam aangeeft
werd het gebruikt voor broeken.

6. Hoekwitter; is een ronde kwast, 8 cm in doorsnede, met de steel onder een 
hoek aan de kwast, die gebruikt werd om de moren te witten/kalken met 
gebluste kalk.

7. Karkas; is een omwonden ijzerdraad, die gebruikt werd om de vrouwenmuts 
te laten broezen.

8. Kogel blauw; ?????
9. Kraanoog; weefsel voor handdoeken in samengestelde keperbinding, 

waardoor kleine ronde ruitjes ontstaan.
10. Saijer; is een groene stof, gebruikt voor kleding (klederdracht).
11. Sajet; is breigaren uit niet gekaarde en gerekte wol.
12. Wormkruid; is een geneesmiddel, gemaakt van boerenwormkruid.
13. Zeneblad; is een kruid en geneesmiddel.
14. Zwatsel; is lampenzwart, een zwarte kleurstof verkregen uit verbrand 

dennenhout.

Voor kogel blauw is nog geen historische betekenis gevonden. Tegenwoordig is het 
een benaming voor een blauw zwaailicht of een bepaalde blauwe ledlamp, maar die  
zullen voor 1900 bij Wassink vast nog niet te koop zijn geweest. 
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Vrogger, duur Jan Krooshof

Ai as older persoon deep in oew geheug’n grèft, komt’r wal wier enige belèvenissen 
oet oew kinderjoarn noar vuurten, wovan ie zegt: zo was dat toen, vuur de een 
interessant vuur un ander neet. As klèn kind van ongevear 4 joar heb ik un moal op 
un zundag met un dreewieler un flinke fietstocht e’maakt van Noarik noar Lochoezen.
Vader en moder waarn doar op bezeuk bie mien oom en tante Huurneman, de 
Keizer, vlak achter café Schepers. De hele familie was stomverbaasd, toen ik doar 
tuss’n de henn’nhukke te vuurschien kwam. Natuurlijk waarn ze hellig op mie, mar 
vooral bezorgd, dat ik zomar de weg had wetten te vind’n en langs een geveurlike 
grote en deepe ofgrèving van pelmel (teg’nwoordig een natuurgebied) was e’reed’n  
Zee zag’n achterof gröttere gevoaren dan ik had könn’n zeen. Immers langs de 
deepe ofgrèving, den ik duur het hoge grös en andre planten nauwelijks heb könn’n 
zeen, leep een landweggetje, dat völ en good bereed’n wod’n. Kot e’zeg: geveurlik 
was ’t in wees’n neet.

In latere tied kwam ik regelmoatig bee Wim Kaproal an de spoorbane, alwoar nog 
een klompenmakerieje van zeen opa aanwezig was met alle gereedschoppe’n d’r 
nog in. De mooiste herinnering heb ik nog aan den groott’n kassenboom den in ‘n 
vuurtuin stoan. Wie klomm’n d’r in en deedd’n ons te good an hele lekkere kassen, 
deet mooi donkerrood, bienoa töt zwat too, an boom hing’n. En neet te vergett’n, wie 
hadde’n gezelschoap van de spreeu’w, deet op dezelfde heugte op kotte’n ofstand 
van oons zich ok te good deed’n an de kassen. En bange waarn ze neet, ie kreeg’n 
alle tied um hun mooie veer’nkleed te bekieken, ok al hadd’n wie doar toon nog geen
oge vuur.

Midden op de foto de bedoelde kassenboom.

De winterdag wod’n e’schaatst op Saaltinkslat. Ik kon ’t al vrog vrie good, in latere 
joaren oetmondend in deelname an dree Elfsteed’ntocht’n, mar umdat ik linkshandig 
en linksbenig (bievuurbeeld bee de voetbal) wasse, kon ik in ’t begin neet met mien 
rechterbeen over het linkerbeen un bochte maak’n, andersumme ging merakels 
good. Het gevolg was, dat ik un enigsen wasse den in de verkearde richting reed, 
dus teg’n ‘t “verkeer” in. Dat leverd’n natuurlik grote problem’n, as ’t dan ’s oavonds 
donker begon te wodd’n en d’r dure e’reed’n wodd’n töt ’t echt donker was. Ik bun 
toon gesommeard de bocht’n anders te learn, anders dooj neet mear met, zodat ik 
d’r bie heurd’n en neet mear as eenling en geveurlik projectiel over de baan toern En 
het lukt uiteindelijk wonderwel, zodeunig dat ik völ later neet eens mear ’t eerst van 
nature ane’leerde beentje over nog kon oetvoeren. 
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Opa kog eens un kear un brommer, zoj no zeg’n  Mar vrogger was dat un biezonder 
ding. ’T was un Mosquito. Zo’n ding dai mossen anduwen en hee ston in de loaze in 
’t koetsenhok. En natuurlik konne wie ‘t as jongs neet loat’n, dat ding ’s 
zundagsmiddags stiekum oet te probeer’n  in ’n Haardiek. En natuurlik ging ’t fout. 
Duur wat veur oorzaak ok, op ’n gegeef’n moment deed hee ’t neet mear. Ja, en dan 
’t appaaraat wier stiekum teruggezet’n, mar ie begriept ’t al: d’r zwaaint wal wat.

Prinsessen Beatrix en Irene te paard.

Op ’n mooien dag fiets’n ik oaver ’n Haardiek richting Koopman in ’t veld. Op ’n 
viefsprong van zandwège met ’n Markveldsendiek, bee de Scheper, ston’n 4 peare, 
deet bereedn wonnen  duur 2 deerns en 2 volwassen kearls. Ik bun d’r langs e’fietst 
en had geen idee wee ’t waarn . Pas heel völ later drong ’t bie mie duur wee ’t waarn 
e’wes, naamlik de prinsessen Beatrix en Irene met begeleiding, zeg mar bewakers. 
Toondertied word’n duur huur alle zandwège rondum Deep’n gebroekt vuur allerlei 
ritjes, as de deerns bee oma Armgard von Lippe Biesterfeld op ’t Warmelo waarn.

Kasteel Warmelo in Diepenheim, daar waar de oma van de prinsessen Beatrix en
Irene, Armgard von Lippe Biesterfeld, vroeger gewoond heeft.
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Het archief van de Historische Vereniging Oud Noordijk

Elke dinsdagmorgen duiken een aantal mensen de Oale Schole in om er pas na een 
aantal uren weer uit te komen. Het gaat hierbij om Johanna Reurink, Willemien 
Kolthoff, Jan Markink, Jan Krooshof en Wim Meerman. Zij zijn dan bezig met 
archiefwerkzaamheden. Wat houdt dat in en wat zou u er aan kunnen hebben. 

Wij, Wim en Sinie Meerman hebben ook zo’n bijbel zoals in de Noariker Jaorgang 
2016 is beschreven compleet met ingeschreven persoonlijke gegevens op de eerste 
pagina.

Hendrik Ten Hoopen
Gebooren den 29 november
in het jaar 18-57
Mie Na Ten Hoopen
Gebooren den 20 Mei
in het Jaar 18-61
Johanna Hendrika 
Leuzenkamp Geboren
den 13 Augustus 
in het jaar 1885
Miena ten Hoopen
overleden den
4 juni 1897

Wee  bunt dat?
Dat bunt de mooder, een oom en de
zuster van mien opoe, de opoe
van Wim Meerman

De ouders van de moeder van Wim Meerman, Gerritjen Geukes, waren Herman 
Geukes en Berendina Willemina Leusenkamp. De genoemde Johanna Hendrika 
Leuzenkamp (in de bijbel verkeerd gespeld) is een zuster van zijn grootmoeder. 
Miena ten Hoopen is van beiden de moeder. Ze was getrouwd met Arend 
Leussenkamp. Hendrik ten Hoopen was een broer van Miena.

Vorig jaar is de op de volgende pagina afgebeelde foto getoond tijdens een expositie 
in de Oale Schole. We dachten dat er misschien een reactie zou komen, zodat 
achterhaald kon worden wie er op de foto afgebeeld zijn. Het is niet bekend, of er 
een reactie binnen is gekomen. Maar we zijn er door in de archieven te spitten toch 
zelf achter gekomen. Dit uitzoekwerk is een voorbeeld van de activiteiten, die we in 
het archief graag ondernemen. En als dat graafwerk dan ook nog resultaat oplevert, 
dan is het helemaal mooi werk. Mocht u ook nog met een dergelijke vraag zitten of 
iets van het verleden van uw familie willen weten, dan zijn we daarbij graag 
behulpzaam. We vinden niet alles, maar een heleboel toch wel.

De foto is afkomstig van Gerritjen Wormgoor-Nijhof, kortweg Gerritjen Vonderman. 
Zij heeft zelf enige hints op de achterkant van de foto geplaatst, die met 
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krantenpapier achter een lijst was geplakt: foto’s uit Amerika. Die twee meisjes met 
lange jurken waren nichten van Opa. Die oude vrouw was een zuster van Wilmken 
Meutstege, mijn grootmoeder Oma. 

Met bovenstaande gegevens is in de archieven gezocht om wie het gaat. Wilmken 
Meutstege is in 1842 in Lochem geboren als dochter van Engbert Meutstege. De 
zuster van Wilmken Meutstege waar het hier om gaat is Jenneken Meutstege. Zij is 
op 16 februari 1839 te Lochem geboren en op 3 augustus 1866 getrouwd met 
Hedrikus ter Schegget. Hendrikus is geboren op 25 februari 1835 in Lochem, als 
zoon van Hendrik Gerrit ter Schegget en Johanna Geertruit Stemerdink. Hendrikus 
en zijn vader Hendrik Gerrit waren schoenmakers. Hendrik Gerrit is echter reeds op 
zeer jonge leeftijd overleden op 14 oktober 1835, slechts 31 jaar oud. 

Wie is wie op bovenstaande foto? Na veel puzzelwerk blijkt het te gaan om v.l.n.r.
Hendrikus ter Schegget, Johanna Geertruida ter Schegget, Gerritjen ter Schegget en

Jenneken Meutstege.
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Zijn vrouw is toen teruggegaan naar Eibergen, waar ze oorspronkelijk ook vandaan 
kwam. Haar zoon Hendrikus is in 1858 als leerling schoenmaker weer naar Lochem 
vertrokken. Later is Hendrikus weer bij haar komen wonen en wel op 4 mei 1862. Op 
11 augustus 1866, dus direct na het huwelijk, wordt ook zijn vrouw Jenneken in 
Eibergen in het bevolkingsregister ingeschreven. Daar wordt op 12 december 1867 
dochter Johanna Geertruida en op 27 april 1871 dochter Gerritjen geboren. Nadat 
zijn moeder Johanna Geertruit op 7 november 1871 was overleden is Hendrikus in 
1872 met zijn vrouw en twee dochters naar Amerika vertrokken. Deze informatie is 
ontleend aan het bevolkingsregister van Eibergen; boek 7, folio 162. Hendrikus was 
in Eibergen schoenmaker op het adres A183. 

De door Gerritjen Vonderman beschreven achterkant van de eerder afgebeelde foto.

Hoe het de familie ter Schegget in Amerika vergaan is ons niet bekend. Misschien 
weet u daar toevallig meer van. Dan zouden wij dat ook graag weten.

Informatie verzoeken
Ook nu weer zijn er vragen met betrekking tot informatie over vroegere Noordijkers 
binnengekomen. 
Zo heeft mevr. Yvonne  van Valkengoed-Snellink gevraagd naar informatie over de 
familie Snellink, die van 1800 tot 1875 in Noordijk heeft gewoond. Er is een relatie 
met het boerderijtje Frielink. Ook met de familie Breukers en Huurneman. Al deze 
families hebben in de buurt van de boerderij Zwaleman gewoond. En mogelijk ook op
de Wunner. Er is aanvullende informatie verstrekt en betreffende locaties zijn samen 
met haar en haar man bezocht.
Bij nader onderzoek blijkt dat haar familie op “de Keuer” heeft gewoond. Hendrikus 
Snellink, afkomstig van de Keuer (“de Kooi”) in Stokkum, heeft in 1834 aan de 
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Benninkdijk, achter de boerderij “de Benneker” en vlak voor het vroegere voetbalveld
een huis gebouwd. Het huis heeft de naam de Keuer gekregen en de langs lopende 
sloot is de Keuersgotte genoemd. Hij heeft er tot 1880 gewoond en is toen naar 
Amerika geëmigreerd. 

Aart Bentsink heeft gevraagd naar verdere achtergronden van de familie Bensink en 
de gelijknamige erve Bensink aan de Uitslagdijk.

Robert Harperink heeft gevraagd of we voor hem nog aanvullende gegevens hadden
over de eigenaren van de erven Harperink (de Harper) en Hesselink (de Hesseler) in 
de 16de eeuw. Omdat we daar zelf niet wat over hebben is hij doorverwezen naar 
archivaris  Bennie te Vaarwerk. 

Weerwallen? Landweren?

We zijn op zoek naar gegevens over één of meerdere weerwallen in Noordijk en dan 
met name in het Noordijkerveld. Meester Heuvel schrijft er in zijn boek “Uit den 
Achterhoek, schetsen van land en volk” in het verhaal JAN-OOM het volgende over:

We zouden nog afspreken wanneer we met mekaar eens naar de landweeren in ’t 
Noordijker Veld zouden rijden.  
en
Eindelijk kwamen we aan het stuk landeweer, eenzaam in de groote heide. ’t Is een 
hooge aardwal, aan weerszij door een ondiepe sloot begeleid. Heide en mossen 
hebben hem overkleed; hier en daar rijst een dennetje op. Van Hoonte in Lochuizen 
heeft hij geloopen op ’t Westerflier aan; een enkel fragmentje duikt hier nog op.

Ook in de gids voor Neede en omstreken uit 1918, zoals gepubliceerd in de Noariker 
Jaorgang nummer 2, worden de restanten van een weerwal genoemd: 
In de buurt van deze spreeuwenstad (een moerassig veldperceel ten oosten van de 
spoorlijn, waar vele spreeuwen een slaapplaats zochten) lag in een ander perceel 
nog een oude landweer of weerwal, het laatste fragment van een lange linie, wier 
loop door oudheidkundigen is nagespoord in ’t Wolversveld, achter Geesteren, bij 
Barchem, in de Zelhemsche hei en verder, duikt telkens zo’n restje op. ’t Was een 
aardwal met sloten aan weerszij. 

In een interview van Herman Saaltink met Oud Noordijk is er sprake van:
Een kogeldiek. Een hoge wal, met sleute er langs. Het zou met de grens tussen 
Overijssel en Gelderland te maken hebben. Er zouden wachthuisjes langs gestaan 
hebben met commiezen. Het zou gaan om een smokkelroute vanwege de 
belastingverschillen op gemalen goed tussen Overijssel en Gelderland. De diek liep, 
daar waar Teunis Rijkse woonde. Ter Kuile heeft dat gebied terecht gemaakt. 
Notitie: Omdat het gebied te nat was, konden particulieren het niet ontginnen. Alleen 
ter Kuile kon, door het hele gebied te kopen, voor ontwatering zorgen en daarna het 
gehele gebied ontginnen.

In het veldnamenboek is op de kaart NOK tussen de Kipkesdijk en de Karelsdijk een 
strook land aangegeven, die aangeduid werd als een vroegere weerwal. Dit zou aan 
kunnen sluiten bij de door meester Heuvel genoemde weerwal tussen Hoonte (in 
Lochuizen) en het Westerflier. Trouwens, Hoonte in Lochuizen is nergens gevonden. 
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Misschien moet dat de Hornte zijn?  Oude kaarten zijn nauwkeurig bekeken, maar 
hierop is niets van een oude weerwal te ontdekken. Het Noordijkerveld was één 
groot heideveld,  waar een aantal kronkelwegen doorheen liepen. Met min of meer 
één hoofdweg tussen de Aaftinkbrug en Leppink (Markvelde), ongeveer parallel aan 
de huidige Markveldse Dijk. In het boek over de familie Winkelhorst en de 
gelijknamige hoeve is er sprake van een ligging tegen de weerwal rond de 
heerlijkheid Borculo ter bescherming tegen de Bisschop van Münster. Als er rond de 
gehele heerlijkheid een weerwal was opgeworpen, dan zou dat kunnen 
corresponderen met de hiervoor aangegeven aanduidingen. Ter hoogte van 
Noordijkerveld  zou het dan een wal opgeworpen tegen de naastgelegen provincie 
Overijssel kunnen zijn. Op onderstaande kaart van de heerlijkheid Borculo zou dat 
dan binnen de ingetekende ellips en het ingevoegde kader te vinden zijn. 

Kaart van de heerlijkheid Borculo uit 1741

Maar volgens archivaris Bennie te Vaarwerk is voorzichtigheid geboden: Er lag in het
noorden van de heerlijkheid wel een landweer, maar of deze de/een grens vormde 
met Overijssel gaat mij te ver. Veel landweren lagen ook binnen het gebied, en zelfs 
de grote Vredense landweer reikte nog over de (latere) landsgrenzen tot in Rekken 
aan toe. Enige voorzichtigheid lijkt mij op zijn minst geboden.

Maar misschien weet ook u nog het één en ander over de weerwallen of landweren. 
We zouden het graag van u vernemen. 
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Oale gebroeken:  Kook’n en zo!?

Kook’n met kasmis, wat was dat?

Ik, Wim Kapraol, herinnere mie, dat er rond de feestdaage in december sprake was 
van kook'n. Mar wat dat precies was wet ik neet. Miene vrouwe, oet Geester’n 
afkomstig, hat d’r zelfs nooit van eheurd. Mien opoe wal, want den breien mie veur ‘t 
kooken vake ‘n kooketrui; ’n witt’n trui met van dee kabels d’r in. 

A’j oetgaot van ’n kookiezer, dan is dat ’n iezer um knieperkes te bakken in ’t open 
vuur. Adraan Buter hef dat beschrev’n in zien book DE ECHTE ACHTERHOEK. 
Kooken zo’l dan ok te doon keun hebb’n met knieperkes bakken. Zo’n kookiezer 
wodt natuurluk ok wal  ’n kniepekesiezer eneumt. 

Verderop in disse oetgave hef Antonie Reurink ’t oak oaver kook’n. Hé neumt ‘t koek 
versiete, en zeg d’r bie met Kerstmis. 

Ut lik um kasaomd te gaon. Sommigen neumt den aomd ok wal dikkevrettersaomd. 
Mar a'j an de knieperkes van ut kookiezer denkt, dan zo'lt ok bie Niejaor kön'n heur'n.

At ieleu d’r mear van wet, dan wille wie van de redactie dat ok wal gearne wet’n.

Andere oale gebroeken: Klootjesmaol en Niejoarwinnen binnen de buurten.
Ook ten aanzien van het begraven en wat daar mee samenhing. En met gebroeken 
met betrekking tot de buurte, zoals de taken van de naoste buren. Verhuuz'n duur de
buurte. 
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De  burgemeester op Elshof.

Voordat de eerste ervaringen van burgemeester Joost van Oostrum met het wonen 
op Elshof en het wonen in Noordijk worden beschreven eerst een terugblik op de 
geschiedenis van de boerderij Elshof. Een aantal oude vermeldingen is verzameld en
vanaf ongeveer 1811, het jaar dat Napoleon het bevolkingsregister en het kadaster 
heeft ingevoerd, is weergegeven wie de hoofdbewoners van Elshof zijn geweest.

Elshof is een eeuwenoude boerderij, gelegen aan wat nu de Haardijk heet. Vroeger 
lag het net naast de Noordijker Brink met de boerderijen Zwaleman, Huurneman, 
Brinkhof, Benneker, Wanink en Scheunink. Het maakte het deel uit van Olthofs rot. 
Olthof was de rotmeester, die woonde op de pachthoeve Olthof. Zowel Olthof als 
Elshof waren erven in bezit van het Landschap van Overijssel. De al vele jaren 
geleden afgebroken pachthoeve Olthof is nog net zichtbaar op de verderop 
weergegeven oude kadasterkaart van 1830. 

Oudste gevonden vermeldingen van de boerderij Elshof

Elshof, hofhorig garfgoed onder de Kagelinkhof in Diepenheim:
Op 17.01.1331 (ter Kuile Oorkonderboek Overijssel, regest nr. 963) komt de 
bisschop van Utrecht in het bezit van de heerlijkheid en Huis te Diepenheim en een 
flink aantal hoven. Eén van die hofhorige erven is het erve Elshof geweest, die 
dus in 1331 in het bezit is gekomen van de bisschop van Utrecht. Noch het erve,
noch de bewoner wordt in de overdracht genoemd. 
Ook vóór 1331 was het erve Elshof reeds een hofhorig bezit van de heren van 
Dalen. 
Reeds op 06.05.1311 waren  de heren van Dalen door aankoop van de fam. 
Tagge in het bezit gekomen van o.a. de Kagelinkhof te Diepenheim en 
onderhorige erven. Dit bezit heeft ook deel uitgemaakt van de verkoop in 1331 
aan de bisschop van Utrecht.
Op 16 november 1716 is er een publieke verkoop van de Domeinen te Deventer: 
Verkoopperceel 21 omvat ‘het erve Elshof in de Noortdink, hofhorig garfgoed 
onder de Hof Kagelink, belast met een zaktiende van 1 mud rogge aan het 
Klooster Weddom (= Weddern) en een uitgang van 5 mud rogge aan vrouw ten 
Hasebroek te Borculo.’ De verkoop is opgehouden bij ƒ 2.500,—.

Elshof blijft onder de Kagelinkhof tot na 1800.

Rookhoenders voor de Heer van Borculo in 1584: In de lijst uit 1584 van 
boerderijen, die als belasting rookhoenders dienden af te dragen aan de Heer van 
Borculo komt Elsshoff voor en wel als kavener, als keuterboer dus.

Verpondingregister 1650
In het verpondingsregister van 1650, een belastingregister, komt het erve Elshof op 
onderstaande wijze voor:
Dat halve erve Elshoff, hoffhoorich an de Landtschap van Oeverissell, heeft nevens 't
huys een gaerden, groet 1/2 molder. Aen bouwlant 6 1/2 molder gesaeys, tientvrij, 
lichte garve. Aen weyden 2 koeweyden ad 3 daler die weyde. Is hoffhoorich in den 
hoff toe Kaegelinck. Geeft daer an toe thins 1 gulden, 9 stuver. Uutganck: 5 molder 
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roggen den erffgenaemen van Arent Bonick (vast Boevinck), 1 molder roggen in 't 
convent toe Wedderen. In 't geheel: 68-9-9. 63-0-2.
Onder tienden: De erfgenamen van Arent Boevinck hebben jaarlix uijt Elshoff 5 
molder roggen, geset op 26 gulden 8 stuver. 26-8-0

Uit de lijst van dominee L.H. Spancker rond 1740 opgesteld 
Dominee L.H. Spancker heeft rond 1740 een lijst opgesteld van de lidmaten van de  
Nederduits Gereformeerde kerk te Neede. Hij heeft dat huis na huis gedaan, zodat 
een goed overzicht is ontstaan van de bewoners per huis. Na de bewoners van 
Schonink, Huurneman, Olthof en Zwaleman (Engbert Swaleman en sijn vrouw 
Aeltjen, Jenneken Swaleman en Henderik Swaleman) komt er een lijst met bewoners
die toen op het erf Elshof gewoond hebben:
Gosen te Russenmors en sijn vrouw Aeltjen te Luggenhorst

Garrit Russenmors en sijn vrouw Stijne Landeweer, Willemken te Russemors

Engbert te Russemors en sijn vrouw Harmken, Harmen te Russemors, Jenneken te Russemors

Jan Olthuis en sijn vrouw Jenneken te Russemors, Essele Olthuis, Stijne Olthuis (vertr. met att.),

Geertruit Olthuis vertrokken met att.

Greetjen Leppink weduwe van Derk te Legemors

Berent te Luggenhorst en sijn vrouw Henders Elshof

Willem te Luggenhorst en sijn vrouw Geertruit Botteloon

Triene Assink

Vrijwel al de personen kunnen in relatie worden gebracht met de latere bewoner 
Goosen te Russchemors, ook wel Goosen ten Elshof genoemd. Te beginnen met zijn
grootouders Gosen te Russenmors en Aeltjen te Luggenhorst. Ook zijn toekomstige 
vrouw Triene Assink komt al in de lijst voor. 

Marke van Noordijk
Erve Elshof komt rond 1806 niet voor in de lijst van geërfden van de Marke Noordijk.

Bewoners van de boerderij Elshof van na 1811

Volgens de kadastergegevens van 1830 is de boerderij Elshof in het bezit gekomen 
van Jan Hendrik Zaaltink en consorten, landbouwer te Noordijk. Het perceel met 
kadasternummer A1041 is het huis en erf genaamd Elshof, A1042 is een 
aangrenzende boomgaard en A1043 is huis en erf van buurman Stegert. 

Volgens het eerste bevolkingsregister van de gemeente Neede was het huisnummer 
rond 1825 nr. 264 en was de bewoner Goosen ten Elshof. Goosen ten Elshof heette 
eigenlijk Goosen te Russchemors. Doordat hij op Elshof in Noordijk woonde is hij 
toen ten Elshof gaan heten. Dat is mogelijk rond 1775 gebeurd, want toen is Willem 
geboren, de eerste van zijn kinderen die niet als te Russchemors, maar als ten 
Elshof is gedoopt. Waarschijnlijk woonden al voor 1740 diverse gezinnen te 
Russchemors op erve ten Elshof, omdat ze bij de lidmaten registratie van dominee 
L.H. Spancker al geregistreerd zijn. Later is het huisnummer veranderd in E90 en is 
Hendrik ten Elshof, zoon van Goosen, de bewoner. 

Op twee zittingsdagen,15 en 22 juli 1852, was er een openbare veiling van de 
boerderij Elshof.  Hendrik Krooshof, geboren 25 oktober 1782 in Lochuizen,  
afkomstig van de boerderij Assink in Lochuizen heeft toen de boerderij gekocht. 
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Rond 1855 verlaat Hendrik ten Elshof met zijn gezin de boerderij Elshof om naar 
Haaksbergen te vertrekken. Het huisnummer was toen E92.  

Hierboven en hiernaast de 
kadasterinschrijving en de 
kadasterkaart van 1830 met 
betrekking tot de boerderij 
Elshof in Noordijk.
Rechtsboven Olthof 
Pachthoeve, daar waar de 
rotmeester Olthof gewoond 
heeft.
Midden boven de buren op de 
Zwaleman Pachthoeve. Naast 
deze boerderij zijn een grote 
schuur en een bakhuusken te 
zien.

Daarna komt de familie Krooshof op Elshof. Gerrit Hendrik Krooshof, getrouwd met 
Egberdina Scholten, komt er met zijn gezin wonen. Hij is uit Lochuizen afkomstig en 
heeft daar gewoond op het adres F11. Op 7 augustus 1883 is er een verdeling van 
de boedel onder de erfgenamen van Gerrit Hendrik, waarna Gerrit Jan getrouwd met 
Elisabeth Beunk dan de boer op Elshof wordt. Gerrit Jan wordt op 17 mei 1915 per 
ongeluk dodelijk getroffen door een kogel(tje) in de borst uit een windbuks of een 
vuurbuks, afgevuurd door een oomzegger uit de familie Beunk. Zie hiervoor ook het 
verhaal van Betje Elshof, dat verderop is afgedrukt. 
Na Gerrit Jan volgt Egbert Jan hem op als hoofdbewoner. Na Egbert Jan komt zijn 
zoon, weer Gerrit Jan, er met zijn vrouw bij in wonen. Op 24 oktober 1942 is deze 
Gerrit Jan Krooshof vanuit Elshof met de bruiloftskoets op weg gegaan om met Dina 
Bannink in het huwelijk te treden.
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De bruiloftskoets voor de oude schuur bij Elshof met op de foto van links naar rechts 
een niet bekende koetsier, Egbert Jan Krooshof, de bruidegom Gerrit Jan Krooshof 
en de bruid Diena Bannink. Achter Diena haar ouders.

In 1954 was het huisnummer E177  en waren de hoofdbewoners E.J. Krooshof en 
G.J. Krooshof.
In 1964 is het huisnummer E177 veranderd in Haardijk 2. De bewoners zijn op dat 
moment E.J. Krooshof en de weduwe G.H. Krooshof – Bannink. Gerrit Jan was reeds
in 1961 overleden. Egbert Jan is in 1965 overleden. Hoe de boerderij er op dat 
moment vanuit de lucht uit zag is te zien in de volgende luchtfoto.

Volgens de verkoopfolder van makelaar Nijland zou de ondergrond van het huidige 
Elshof in 1772 gelegd zijn. In 1920 is de boerderij grondig verbouwd. Bij deze 
verbouwing zijn delen van de boerderij Groot Markerink (de Markert) gebruikt, die 
toen geveild en afgebroken is. In 1983 heeft er een renovatie plaats gevonden.

Na het overlijden van Gerrit Jan Krooshof in 1961 is de boerderij door de weduwe 
Dina Krooshof-Bannink voortgezet. Ze kreeg daarbij hulp van Harry Velthuis, die ook 
aan de Haardijk woonde. In 1969 is Dina hertrouwd met Gerrit Roekevisch en samen
met de jongste zoon Hendrik verhuisd naar Barchem. Jan en Derk zijn dan reeds het 
huis uit. Het erf Elshof wordt vervolgens via makelaar Nijland te koop aangeboden.
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Luchtfoto van de boerderij Elshof, bewoond door de familie Krooshof, in de jaren
zestig van de vorige eeuw.

Na de familie Krooshof, die er meer dan honderd jaar heeft gewoond, is de familie 
Hagreis er komen wonen.  Daarna heeft Dwarswaard er gewoond. Vervolgens 
hebben de families Baak, Janssen en Oteman er samen gewoond. En dan:

Burgemeester koopt woning in Noordijk

Hierna is te zien, hoe dat eerder in de krant Nieuws uit Berkelland werd 
vermeld: door redactie op 18-04-2016
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NOORDIJK – Inwoners van Noordijk weten het zeker! De burgemeester (Joost van 
Oostrum) heeft een huis gekocht in Noordijk. Het zou gaan om een groot huis aan de
Haardijk (nummer 2). Het gaat om een vrijstaande woonboerderij. Wij feliciteren de 
burgemeester en zijn gezin met de nieuwe woonplek! Op dit moment huurt Van 
Oostrum een tijdelijke woning in Ruurlo. Wanneer de verhuizing gaat plaatsvinden is 
nog niet bekend.

Nu wel, want vanaf juli 2016, hebben de families van Oostrum op de boerderij Elshof 
een nieuwe woonplek gevonden. Zo wonen er nu Joost en zijn vrouw Jacqueline, 
hun drie kinderen (Wiktoria, Krystian en Monika) en de ouders van Joost (Herman en
Ria).

De families van Oostrum voor de boerderij Elshof en achter de waterput met v.l.n.r.
Opa Herman van Oostrum, dochter Wiktoria, moeder Jacqueline met dochter 
Monika, zoon Krystian, Joost en oma Ria.

In een goed gesprek met burgemeester Joost van Oostrum op 6 september 2017 is 
vastgesteld, dat de familie van Oostrum  28 juni 2016 de sleutel in ontvangst heeft 
genomen en dat de  ouders van Joost er toen direct overnacht hebben. Joost met 
zijn gezin slapen er vanaf 1 juli 2016. Er was haast bij, omdat het onderkomen in 
Ruurlo nogal wat beperkingen had. Zo sliepen de ouders in een caravan in de schuur
en was de woning binnen aan een opknapbeurt toe.  
Er is vrij snel kennis gemaakt met de buurt. Dit gebeurde vrijwel van zelf, doordat de 
buren gewoon even kwamen kijken. Bovendien is de naaste buurt vrij snel 
uitgenodigd voor een kennismaking. Joost heeft wel een redelijk beeld gekregen van 
wat er vroeger van de naaste buren verwacht werd, maar heeft zelf geen naaste 
buren gemaakt. Denkt dat dit ook niet meer aan de orde is in de huidige tijd. Ook 
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heeft de buurt niet helpen verhuizen (op een platte wagen, zoals dat vroeger 
gebeurde), compleet met overdracht aan de dorpsgrens en de nodige borrels. Het 
lijkt Joost best wel leuk zo iets een keer mee te maken. 

De kennismaking met Noordijk had plaats, hoe kan het ook anders, rond Noariker 
Pinkster, oftewel de Noordijkse Pinksterkermis. Reeds in 2015 mocht hij het eerste 
schot lossen bij het vogelschieten. Dat heeft zich herhaald in 2016, waarbij hij  
bloemen in de hoek heeft laten zetten na een verspreking van de voorzitter van de 
feestcommissie. Hij had beloofd in 2017 niet weer het vogelschieten te openen 
omdat hij gewoon wou meedoen. Ondanks dat werd hij toch ingeroosterd om de 
formele opening weer te verrichten. Dat schot was overigens succesvol want de vlag 
sneuvelde. Van het  eerste Pinksterontbijt weet hij zich te herinneren, dat elke 
Noordijker zich als buurman of buurvrouw voorstelde.
De families van Oostrum proberen zoveel mogelijk deel te nemen aan het sociale en 
verenigingsleven van Noordijk. Zoals het buurtklootschieten, het buurtvolleyballen, 
Novia, invallen bij Concordia, fietstocht Oud Noordijk, kaartclub, enz. Ook vrijwel alle 
activiteiten van Oud Noordijk worden bezocht.
De buurt waarbinnen de families van Oostrum wonen heet de Keuersgotte, naar de 
sloot, die door de buurt stroomt. Joost heeft vaag iets gehoord over de herkomst van 
de naam. (Elders in deze Jaorgang is verklaard waar de naam Keuersgotte vandaan 
gekomen is. Het gaat bij deze buurt om een grote buurt, die historisch gezien 
overeenkomt met het vroegere Olthofs Rot. Ongeveer vanaf Veldmans tot en met 
Brinkhof (Nijemeisland) : zie b.v. ook het boek Neede voor 200 jaar).

De taken rond het huis zijn redelijk verdeeld. Jacqueline mag graag in de tuin 
werken. Joost doet zelf graag het grove werk, zoals het zagen en samen met 
Krystian kloven van vele kubieke meters hout. Aanvankelijk met de hand, maar later 
toch maar met een aangeschafte  kloofmachine. Het hout komt niet alleen uit de 
eigen tuin, maar wordt ook elders aangeschaft, zoals gekochte stammetjes uit 
Beltrum en van Staatsbosbeheer. Ook is Joost druk met de verzorging van de mee 
verhuisde kippen. Vader Herman zorgt voor het maaien van het gras. 
Op de vraag of te zien is of te merken dat hij op een eeuwenoude boerderij woont 
geeft Joost aan dat dit eigenlijk niet het geval is door de renovaties en wijzigingen. 
Buiten is er de oude Bentheimer waterput uit 1774, waarvan betwijfeld wordt of die 
altijd op dezelfde plek heeft gestaan. De put is grotendeels dichtgemetseld, maar het 
water uit het zwembad wil er nog prima in weg. Het is de bedoeling, dat er bij de put 
nog een akerboom (haal) komt. De tuin is ook niet oud en vermoedelijk rond 1970 
aangelegd. Ook zijn er toen wat “exotische” bomen geplant, waarvan het de 
bedoeling is dat ze er in de loop van de tijd weer uitgaan. Hij wil uitvoerig met de tuin 
en het huis aan de gang, mede omdat hij verwacht meer dan tien jaar op deze 
prachtige plek te blijven wonen. 
Joost denkt het plaatselijke dialect aardig te kunnen verstaan. Maar spreken of  
proberen het te leren spreken denkt hij niet. Hij heeft niet het idee dat het zijn 
integratie of inburgering in de weg staat. Tot nu toe heeft hij slechts in één geval een 
probleem gehad toen hij zijn felicitaties ging aanbieden aan een jubilerend echtpaar, 
dat alleen maar plat kende.
Ook Joost neemt waar, dat er ook in Noordijk veranderingen aan de gang zijn. 
Enerzijds verandert dat de leefbaarheid en de wijze waarop mensen met elkaar 
omgaan. Dat is niet alleen een gevolg van de krimp, maar ook van de tijdgeest. Ook 
in Noordijk komen andere mensen wonen, die andere gebruiken en gewoontes 
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meebrengen en niet vertrouwd zijn met de gebruiken en de geschiedenis van 
Noordijk, en dan met name dat gedeelte waar wij als de Historische Vereniging Oud 
Noordijk ons druk voor maken. De wereld verandert en Noordijk ook. 
Maar dat brengt ook minder positieve ontwikkelingen met zich mee. Het komt dan 
ook bovengemiddeld vaak voor dat ook Noordijk op de agenda staat bij de 
bespreking van veiligheid en handhaving ten gemeentehuize. Leegstaande en 
verlaten gebouwen en landerijen oefenen ook hier aantrekkingskracht uit op mensen 
met minder goede bedoelingen. Het oprollen van een drugslaboratorium mag hierbij 
als recent voorbeeld dienen.
Joost draagt de Historische Vereniging Oud Noordijk een warm hart toe. Hij is gek op
geschiedenis en blij met de mensen die er tijd en energie in steken om dit uit te 
zoeken en vast te leggen. En hij heeft een compliment over voor het prachtige 
gebouw, de Oale Schole, waarover de vereniging de beschikking heeft.

Tijdens Open Monumentendag 2017 is de tuin van boerderij Elshof opengesteld voor
het publiek , met als monumentaal hoogtepunt de waterput. Zoals op de foto te zien 
is er een gezellige belangstelling, alleen niemand die naar de put kijkt. Of toch?

Op de foto rechts bestuderen 
Jacqueline van Oostrum en een
eerdere bewoner, Derk Krooshof,
de inscriptie in de putrand:
 I T H M I M.  Het is nog niet 
bekend waar deze letters voor staan: misschien heeft u een idee?
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Hier onder de foto’s van erve Krooshof zoals gebruikt door de makelaars Scheers en 
Roes om de boerderij aan te prijzen. Eén van de foto’s siert de buitenkant van deze 
uitgave van de Noariker Jaorgang.

Boerderij Elshof anno 2016 van voren en van achteren 
zoals gefotografeerd door Makelaars Scheers en Roes.
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Interview met Betje Elshof

Elisabeth Krooshof is geboren op 12 december 1917 in Borculo geboren als dochter 
van Derk Willem Krooshof en Derksken Kempers. Derk Willem en Derksken waren in
1966 50 jaar getrouwd. In de vorige Noariker Jaorgang is daar door middel van een 
krantenbericht van 50 jaar geleden aandacht aan gegeven. In dat artikel beschrijven 
Derk Willem en Derksken hun bestaan op het boerderijtje aan de huidige 
Benninkdijk. Een deel van hun belevingen komt terug in het interview met Betje 
Elshof. Vader Derk Willem, roepnaam Willem, is geboren op Elshof. Dat zal er de 
oorzaak van zijn geweest dat Elisabeth Krooshof ook Betje Elshof genoemd werd.

Op 9 februari 1993 hebben Jan 
Markink en Gerrit Stokkers een 
interview opgenomen met Betje 
Elshof. Of eigenlijk met 
Elisabeth Ordelman – Krooshof. 
Ook haar man Gerrit Jan 
Ordelman was bij dit interview 
aanwezig. Een deel van dit 
interview gaat over de oorlog en 
heeft een plaats gekregen in de 
Noariker Jaorgang nummer 5: 
1940 – 1945. De rest van het 
interview wordt hier 
weergegeven. 

 Gerrit Jan Ordelman en Betje Krooshof (Elshof)

Letterlijke citaten van Betje en Gerrit Jan worden schuingedrukt weergegeven, terwijl 
de vragen van Gerrit Stokkers en Jan Markink tussen blokhaakjes zijn geplaatst. Het 
afluisteren van de opname van het interview heeft het volgende resultaat opgeleverd:

Mien va kwam van Elshof. Mien grotva en grotmoo woon’n daor ok op de 
boerderieje. 
[Oe va zien va hef den ’n ongeluk ehad met ’n jachtgewear?]
Nea, hee zelf neet. ’n Neave van um. Den hef zundaags an ’t scheten ewes.Of ze op
’n pöltjen schott’n hebt. En dat grotva d’r vuur hen elopen hef. Toon heb ze um per 
ongeluk eraakt in ’n boek. Daor is grotva later an estorv’n. 

Bovengenoemd ongeluk werd op 
21 mei 1915 in de Graafschapbode 
vermeld, zoals, compleet met 
zetfout, te zien is in nevenstaande 
afdruk. G.H.K. zou voor Gerrit Jan 
Krooshof moeten staan, die op 
maandag 17 mei 1915 is overleden.
Hij is dus niet, zoals Betje verteld 
heeft in de buik getroffen, maar in 
de borst
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[Toon is oe va etrouwd en hier terecht ekom’n? Hoo kum ’t dat ze hier terecht ekom’n
bunt? Hadd’n ze hier groond of zo?]
De groond hier achter ’t hoes dat was, twee en ’n halv’n bunder, dat had mie va arfd. 
Dat was vruchtbare groond. En zo daonug is mie va hier terecht ekom’n. Dat was ‘n 
perceel van Hendrik Elshof. Dat was de opa van Bertha, den no op Karssenbarg 
woont. (Dat was niet de opa, maar de vader van Bertha, die op Karssenbarg 
woonde). Get Hendrik, zo as dat vroger heet’n. Wat dus ok ’n stuk van Elshof was. 
Ears ha’w alene dit. Twee en ’n halv’n bunder vruchtbare groond. De oaverkante van
’t hoes was nog allemaol heide. Dat heb mie va en moo toon ekoch. Dat heb ze 
ekoch van Bollert oet Gelster. Dat kost’n vieftig gulden de bunder. En dan heb ze wat
ekoch van Nieland, wat vroger de Kiekebekke was. Heb ze ok wat ekoch. En van 
Meddeler Jenneken heb ze ok wat ekoch. Dat was maar ’n klein stuksken. Allemaol 
aan dee kante van de weg. Allemaol verschil’nde eigenaar’n. De meeste groond was
van Bollert oet ’t Veld.

[De spoorbane was d’r toon nog neet?]
De spoorbane is in 1935 opgeheven en den hef 25 jaor eloop’n. [1910] Ik bun in 
1917 geboarne in Geester’n. In mien moo zien oldershoes. Ik wasse tien maond toon
‘k hier in ’t Veld kwam met mie va en moo. Toon was mie va nog soldaote, mie va 
was in deenst. In Winterswiek en in Doesburg. 

[Hoo zag t’r toon hier oet?]
Heetveld. En dan deen ze af en toe ’n stuksken ontgin’n. Dat deen de boer’n met de 
kroewaag’n. En mie moo heelp ok daangs met de kroewaag’n. 

[Dus d’r was neet völle weide of zo?] Nea, helemaol neet.
[Ie zat’n helemaol op ’n eiland?]  
Jao, eigenluk wal. Daor achter, an dee kante, wa’w ekoch had’n van Bollert, was ’n 
groot’n bult en achter den bult was ’n gat. Later heb ze den bult liekemaakt  en dee 
gaete vult. 

[Jan Gaoreman hef ’t zelfde verhaal verteld]
Dat was zo mooi. ’t Waar’n allemaol sleute. Daor achter ha’j ok ’n sleutje. As wie de 
meakes dan noar ’n sloot gingen, dan ginge wie an beide kant’n van ’n grav’n staon 
en dan ko’j zo viske vang’n. Zo völle vis was t’r hier in ‘t Veld. En zo nat was ‘t. Dan 
mak’n ze ’n heukske terechte.

[Wat vuur volk kwam d’r hier in ’t Veld?]
De postbode kwam hier één keer in de weake. Later twee keer, mar ears mar één 
keer. Verder hoov’n hier gin mense te wean.
 
[Um dat ‘r nog neet völle terecht emaakt was kwam d’r zeker ok gin boer’n of wal um 
streisel te haal’n?]
Jao, ze dee’n scholl’n meien in ’t Veld. Deed mie va vroger ok. En streisel haal’n veur
de koel’n, to mar, dee dan biet’n had’n. 
Ooh, wie had’n ok nog groond in ’n Barg, dee vruchtbare groond. Dat was geleu’k ok 
nog van Elshof dee’t mie va had. 27 scheppel zaod. Wie had’n earst ’n potstal, den 
streien wie ok met plaggen. 
Wie war’n met zesse in ’t gezin. 
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De korhoenders, dee kwam’n bie oons vroger achter ’t hoes. Bie de kipp’n as dee 
vretten kreg’n, kwam’n de korhoenders vrett’n.  Mar, dee  bunt t’r neet mear in ’t 
Veld.

[Hoe vermak’n ie oe vroger?] 
Knikkern dee’w, en goldspeul’n, en ball’n, hinkel’n en hoepel’n dee’w ok. Mien 
vriendin was Betje Elshof, van ’t oldershoes. Dat was miene nichte, dat was miene 
vriendinne.

[Van de spoorbane wat keu’j oe daor van herinner’n?]
Ik kan mie herinner’n wee t’r op  ’t station woon’n. Eén stel he’k heel good ekend. 
Dee ander’n he’k neet good ekend. Mar ik wet wal dat ze d’r ewoond hebt. Van ’t 
toneelspul’n dan Woppenkamp. Vuur Woppenkamp woon’n d’r Sieverink. Vuur 
Sieverink woon’n d’r Buitenshuis. Ik mot nog ’n foto heb’n waor de kinder van 
Sieverink op staot. D’n trein ging van Winterswiek naor Nijverdal, naor Hellendoorn 
ging’n ze. Dat was de spoorlijn. Dan ha’j zo noo en dan ’n goeder’ntrein. Den kwam 
dan ok met kol’n en zo in Noarik an. Had ok wal vervoer vuur andersweage. 
Kunstmest en van alles lao’k zoo zegg’n. 
Toon hef d’r ok nog ’n keer ’n arbeidskeet estaone bie ’t Gelstersche Halt. Dat war’n 
leu oet ut westen. Dan ging’n ze met ’n goeder’ntrein weg hier argens  hen warken 
en kwam’n ok wier met ’n goeder’ntrein. Ik wet neet woo ze hen wark’n ging’n.

[D’r was toch ok ’n personentrein?]
Jao, ok ’n persoon’ntrein. As wie ’s mons naor schole ging’n, dat was um kwart aover
achte, dan kwam ’n trein net oet Gelster. Dan ginge wie tegelieke weg van hoes. En 
a’t winterdag was a’t de weg mooi slecht was, dan was’t allemaol zand en stro. A’t 
mie va dan de melk naor de Sweanske mos breng’n dan kon’e dat neet zo good. 
Dan fiets’n e langs de spoorlijn hen. Dat mog eigenluk neet, mar daor ha’j ’n prachtig 
mooi pad. Dan fiets’n e daor langs de weide langs de bane. As de politie ’t zag kree’j 
’n boete. En ’t was ok wal geveurluk. Ok misschien wal. De kinder fiets’n neet langs 
de lijn. 

[Hoe vaak kwam d’r ’n trein langs?]
Heel völle trein’n leep’n d’r eigenluk neet. ’n Stuk of zesse daangs. Mangs zat t‘r ’n 
goeder’nwaang  an ’n gewoon’n trein. Mar meestal kwam d’r ’n speciaal’n 
goeder’ntrein met allemaol goeder’nwaang’s. Ai’t zo’n betje dezelfde tied, um kwart 
vuur viefe. 

[Hoe zat dat met de stukskes grond dee deur ’t spoor in tweeën edeeld waar’n?]
Vonder man had ’n stuksken groond bie de Sweanske. Dat lea an disse kante van ’t 
spoor. An de andere kante was van ’n ander’n eigenaar. Ho of ze dat vroger edaone 
heb wet ik neet mear. Vonderman ziene groond was bie den oaverweg. Van onze 
grinte op Kleine an ha’j ’n oaverweg. En daor ging drek achter Vonderman ziene 
grond links oaf ’n paeken en daor ha’j groond van ’t Hag. 

[Hoo kon dat met dee smalle stukken an disse kante. Dat zal toch vuurtied neet ewes
wean zo of neet? De Kuper had daor ok ’n smal stukke. Dat was ’n ander’n  eigenaar
dan ’t Hag.]

*** Zie voor nadere informatie de kaarten op de volgende bladzijden.
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[Dat e maakt is dat we’j neet mear?]
Nea, dat kan’k ok neet wette’n want toon wa’k nog neet geboarne. Wet wal dat e, 
lao’k maor zeg’n, opeheev’n is. Wie heb nog wal papiere van de groond dee’w toon 
ekoch heb. Dee papiere he’w nog wal bewa’rd.
Gerrit Jan: ’n goei’n halv’n bunder he’w daot toon van ekoch. 
[Van de spoorbane?]
Betje: Jao, daor ging’t in ’t lange deur oonze groond hen. ‘

[Ie had’n de groond dus ok an beide kanten?]
Gerrit Jan: Den halv’n bunder he’w toon weer terug ekoch.
Betje: De Gelstersche Halt boer dee heet’n zo vear ik wette Bannink, dat was  familie
van de Roosker oet Noarik.

Op bovenstaande kaart, samengesteld uit kaarten afkomstig uit het boek “Boerderij
en Veldnamen in Neede”, is goed te zien hoe het landschap doorsneden is geweest
door de spoorlijn en hoe de percelen opgesplitst waren. Bij Ordelman is te zien waar
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de gekochte gronden van Bollert en Meddeler Jenneken gelegen zijn. Ook is te zien
waar de Kattebraak en de Richter te situeren zijn.  

[He’j nog wat met emaakt met ’n trein?]
A’w kinder waar’n dan dee’w wal spiekers op ’t spoor leg’n. As t’r ’n trein oaver hen 
egaone was dan war’n ze plat. Dat moog dus neet. ’n Keer dach’e wie, noo zal e wal 
stopp’n. 
[Ie heb ’n keer verteld, dat t’r ’n koo onder ’n trein was ekomm’n.]
Daor wet ik niks van. [Dat moet Dika ter Beest verteld heb’n]
Verder war’n d’r gin ongelukk’n. ’n Keer ’n trein estopt bie de Ballastputte. Mar gin 
persoonlukke ongelukk’n. 

[Keu’j oe herinner’n dat ‘r leu warken?]
Jao, d’r wark’n gewone leu an de waang’s. Dee woon’n op ’t Halt, op ’t station. Veur 
onderholt. ’t Spoor was toon klaor. Dat moo’s gewoon bie ehold’n word’n. Dee wark’n
an ’t spoor.

Op bovenstaande kaart van de situatie  rond de overweg tussen 
de Swenske en Kleine toen het spoor er nog lag

zijn de paadjes naar de percelen “achter de spoorbane”, zoals door 
Betje Elshof aangeduid goed te zien.

[Mie va (Gerrit Stokkers) had het laatst oaver Reurink, den op Ooink hef ewoond.  
Dee kwam’n oorspronkeluk oet Noarik]
Dee had’n vroger bie Heinneman ewoond? Toon waar’n ze naor Geester’n egaone? 
Kort bie Klein Markert op Herman Heinneman ’t ziene? Woo no Brouwer woont? 

(Volgens de notities gemaakt tijdens het interview heeft de volgende  beschrijving 
betrekking op de Richter):  Vroger had’n ze ’n heel klein huuske. Ene vuurdeure en ’n
raemke. ’n Klein raempke. De wand’n waar’n an esmeard met twieg en leem. Daor 
zat toon nog zoo ne putte.  Herman van ’n Denger hef dat nog lang in gebroek ehad.
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Hier vroger an de oaverkante van de weg. A’t mie va daor graof in de groond dan 
kon e allemaol aerewark naor bov’n haal’n. Daor heb vroger leu woond. En dee 
heet’n de Kattebraak. En dee bunt later weg egaone naor Nee. Zea’n ze toon. Daor 
is noo ’n bos dat ze de Kattebraak neumt. Woo’t ze van eleafd heb mag Joost wett’n.
Vaste in ’n leem’n hutte. Dat was nog earder as de Richter. 
  

De Kattebraak, volgens Bets Altena.
Ongeveer tegenover D.W. Krooshof (Elshof) stond een houten huusken “de 
Kattebraak”: deze mensen waren afkomstig van de Kattebraak in het Maozeveld. 
Later ook bewoond door de familie Bleumink, welke later naar Neede zijn verhuisd. 
Daarna was het in gebruik van Manseum Bos, den student.

Niet de familie Bleumink, maar de familie Bluemink moet de Kattebraak bewoond 
hebben. Ze waren afkomstig van de Kattebraa in het Mazeveld bij de Viersprong, de 
kruising van de Lochemseweg, de Westerflierweg en de Stationsweg. Thans is het 
adres Lochemseweg 12 in Stokkum onder Markelo. Deze boerderij is in 1859 
gebouwd door de graaf van Weldam. Het behoort ook nu nog onder het kasteel 
Weldam. De boerderij heette eigenlijk Quatre Bras, vier armen, een aanduiding voor 
een viersprong. In de volksmond is dat in Stokkum verbasterd tot Kattebraa. De 
eerste bewoner was Hendrik Tragter, die per jaar 50 gld pacht moest betalen. Het 
lukte hem niet om een boerenbedrijf van de grond te krijgen. Ook niet toen de pacht 
de eerste vier jaar werd kwijtgescholden. De volgende pachter was Gerrit Jan 
Bluemink. Ondanks dat ook hij geen pacht hoefde te betalen, hield hij het maar twee 
jaar vol. Daarna kwam er een familie Jansen, waarvan de nazaten het tot in de 21 
ste eeuw hebben volgehouden. [Bron: de Hofmarken, stichting Heemkunde Markelo]

De boerderij Quatre Bras, oftewel de Kattebraak in het Maozeveld bij het kruispunt
bij de Viersprong aan de Lochemseweg in Stokkum/Markelo. Foto: Website Stichting

Heemkunde Markelo. De luiken zijn geel/zwart in de kleuren van het Weldam.

Get Jansen van de Kattebraa heeft ooit verteld dat: “De graaf met grote letters de 
naam Quatre Bras op de boerderij liet schilderen. Als hij dan op reis was geweest 
naar het westen en hij terugkeerde dan kon hij zien dat hij bijna thuis was. Hij liet zich
door zijn koetsier per grafelijk rijtuig van het station Mazeveld naar zijn landgoed het 
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Weldam brengen.”  Mogelijk heeft de heer van Weldam zijn aanstaande thuiskomst 
het liefst willen ervaren in de herkenbaarheid van één van zijn bezittingen. 

De naamgeving Quatre Bras staat los van het beroemde kruispunt Quatre Bras in 
België, dat een belangrijke rol speelde in de tijd van Napoleon bij de slag van 
Waterloo. 

De familie van Gerrit Jan Bluemink heeft van 1864 – 1866 op Quatre Bras gewoond. 
Dan komt de op 31 juli 1822 in Ruurlo geboren Gerrit Jan met zijn gezin op 19 
november 1866 naar Noordijk. Het huisnummer is dan E147 en ook E154. Het 
huisnummer is niet in lijn met de andere huizen in de buurt, maar daarover is in het 
bevolkingsregister een opmerking geplaatst: verzuimd op de volgorde te brengen. 
Gerrit Jan Bluemink is er tot in 1872 blijven wonen en daarna naar Neede vertrokken 
naar het adres in het dorp met huisnummer A7a. Gerrit Jan Bluemink heeft nogal een
zwervend bestaan gehad, want voor dat hij neerstreek aan de Benninkdijk had hij al 
in Ruurlo, Zwolle bij Grolle, elders in Markelo en in het Maozeveld gewoond.

Er is verder geen bewoning bekend van de Kattebraak aan de Benninkdijk, behalve 
de laatste jaren als zomerhuisje van onder anderen Albert Izaks. Wel heeft 
Manseume Bos er in de vorige eeuw gebruik van gemaakt. Oftewel Hermannus 
Johan Bos, zoals hij officieel heette.

Hermannus Johan Bos blijft ongehuwd, studeert voor 
dominee in Amsterdam en wisselt regelmatig van 
woonplaats. Is onder andere colporteur voor 
kerkkranten. Gaat op 6 december 1893 naar 
Wissinksmolen in Usselo. Is ook nog molenaar in 
Borculo en Diepenheim geweest. Leeft op het laatst 
voornamelijk 's nachts in het Noordijkerveld, waar hij 
een oude auto als onderkomen heeft in de Kattebraak. 
Hij staat de ingeschreven als stiefbroeder bij de familie 
Geerdink op de Fökker. Zijn moeder Willemina 
Gerritdina Hungerink was na het overlijden van Albertus 
Bos hertrouwd met Hermannus Geerdink.

Over  de Richter scheef Bets Altena: Verderop in de hoek Markveldsedijk was de 
Richter = familie Stokkentreef.
Nader onderzoek in het bevolkingsregister van de gemeente Neede toont aan dat 
Jan Stokkentreef pannenmaker bij ten Cate was en geboren is op 5 juli 1864 in Ambt
Delden. Hij woonde er met zijn vrouw Engelina Hendrica ten Loohuis en hun zoon 
Arend Jan. Het huisnummer was toen E111. 
Jan Stokkentreef was op 4 oktober 1889 als kostganger op het adres E108 komen 
wonen. Later is het adres veranderd in E111. 
Jan Stokkentreef is er komen wonen vlak voordat Hendrik Jan Kleinbrinke op 26 
oktober 1889 is overleden. Zijn toekomstige vrouw Engelina Hendrica ten Loohuis 
woonde er toen al een aantal jaren.
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Hendrik Jan Kleinbrinke was dus de vorige bewoner. Hij was getrouwd met Hendrika 
ten Elshof de weduwe van zijn broer Harmen Kleinbrinke. Harmen had er daarvoor 
gewoond had en was overleden. Harmen Kleinbrinke was op 10 december 1852 
getrouwd met Hendrika ten Elshof en zo doende ingetrouwd bij de familie ten Elshof. 

Hendrika was een dochter van Berend ten Elshof, die rond 1830  recht van opstal 
had gekregen van de Marke van Noordijk. Het hutje op de hei, met kadasternummer 
A143, had toen in het bevolkingsregister het huisnummer 335 gekregen. Later werd 
dat veranderd in E98. Om uiteindelijk E111 te worden.

Vervolg interview met Betje Elshof.
Vroger had’n ze helemaol gin fiets’n. Later kree’w ’n fietse. Toon moo’s ik veur ’t 
earste fiets’n naor schole. Dan waa’k t’r as earsten wier. Dan moos’n oonze dearns 
loop’n dan koo’n ik mie va en moo vaste help’n. Zoo doonde. Vroger ging niks 
automatisch. Alles moos met de haane daone word’n. 
Gerrit Jan: Wie ging’n vroger oet warken. Oaveral woo wat te verdeen was. D’r 
waar’n völle haver en rogge en weitplanten. En dan ha’w wark an enomm’n. Met 
twee en dartig en ’n halven guld’n de bunder bu’w begoo’n. Wie bunt oetescheid met 
honderd daalder, of zoo. 

[Ie beiden met mekare?]
Mie va ok. Met oons vear’n. Va en Derk Stegert en wie beiden.

[Hoo lange dee’j oaver ’n bunder?] 
Op ’n dag hebbe wie beiden, he’w vief scheppel zaod ’n dag dale maakt. Rogge. Wie
beiden alleene. Maor dan mo’j wal rekk’n dan ha’w ’n dag tut ‘s aomds elf uur. Dan 
kwamme wie ‘s aomds um elf uur nog van ’t land. Van ’s monds zesse tut ’s aomds 
elm. Wa’j dan verdeent had’n was nog neet völle. ’t Was niks eigenluk. 

Betje: Vroger, vuur ’t trouwen ging ik naor Borklo. Dan ging ik as meaken naor 
garage Tuunte heet’n dat. Toon verdeen ik twee kwatjes in ’n halv’n dag. Ak d’r 
voldaags hen gong ha’k ’n gulden. Daor moos ie twee keer vuur naor Borklo en ha’j 
niks anders as daangs ’n köpken koffie, dat was alles. Dat he’k dree jaor edaone.

Mie va deed ok varkens kopen en verkoop'n. En turf verkoop’n. Dat kwam in Noarik 
op ’t station an en dat deed e verkoop’n. 
[Was ie vroger arm of hoov’n ie nog geen armood te lie’n?]
Wie waar’n vroger neet arm. Mar, wa’j koch’n, dat betaal’n ie. At t’r gin geld was, dan
kree’j ok neet wat. Zo was ’t vroger. Mie va wol ok gin hypotheek heb’n. Dee’n ze ok 
neet. Zo gewoon moos ie oe mar redd’n. ’t Ging d’r wal sober langs. Dat kö’j wal 
naogaon. Wie heb altied wel zat te etten ehad. Pudding dat kree’j nooit. Alleene a’j ’n
keer jäörig waar’n dan kree’j pudding. En wie waar’n net zo gelukkig. Allemaol was’t 
sober. A’w kinder waar’n en mie va varkens voot brach. Dee brach’e op ’n 
boer’nwaag’n naor Nee. At mie va dan wier kwam dan had ’t oons ’n reepe sukola 
met ebrach. Mar anders kree’w nooit snoep. Alleene at e ’n keer varkens voot brach.
D’r was gewoon neet wat. Mar vroger kost’n alles neet zo völle. Vuur ’t trouw’n, toon 
bun’k dan bie Tuunte, toon kost’n ’n paar trouwschoone dree en ’n halv’n gulden. 
Gerrit Jan: Daor mo’j noo umme komm’n.
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Betje: A’k dan ’n weake wark’t hadde dan ha’k ok ’n paar schoone. A’j noo ’n paar 
mooie schoone wil hebb’n dan bu’j honderd daalder kwiet. Vroger ha’j d’r ok wal wat, 
dee van ’n arm’n leav’n.   
Mie va en mie moo heb ears niks ehad as ’t achterhoes. Met disse achterkökken. 
Mear neet. Daor bun’t ze met begoon’n. En toon later word’n d’r subsidie egeev’n. 
Toon (in 1921) heb ze ’t vuurhoes d’r bie ezet. Toon hadde wie al planke vloer’n in 
de slaopkamer, wat eigenluk nog niemand harre. Ze heb ears ’n andere tekening 
ehad, mar den afewezen word’n. En toon, ’n heel’n zet later (±1930) hef mie va de 
schöppe ezet. Dat gebintwark hef mie va ekoch bie de Hunger  Van de schöppe. Of 
de Hunger toon wat afebrokk’n hef. 
[Het blijkt om gebintwerk van Groot Markerink te gaan. Ook gebruikt voor de 
boerderij Elshof.]
Kan ok wal wearn dat ’t van de Marke was. Daor we’k niks van. Dat gebintwark dat 
zit t’r nog in. Dat was stark eeken. 
Wie hadd’n vroger dree beeste en wie hadd’n vroger völle hoonder. Wat later wal 
veer honderd. Wie hadd’n ok hoonder in ’t veld zitt’n, in Borgman zien veld.
Gerrit Jan: Nea, Daor an de oaverkante Daor stond ’n schuurke. Daor had mien va ’n
biejenschoer. Daor zatt’n de hoonder toon ears achter. Daor word’n ’n stuksken 
afezat en daor word’n de kuukens evoard en zo ging ’t daor verder. 
Betje: Dat wet ik  verder neet. D’r hef ok ’n huusken estaone in Borgman zien veld. 
Daor word’n haantjes opefokt. 
[Hoo was ’t oetgaon?]
Wie ging’n altied naor Deep’n en Geester’n. Nee neet zo völle. Winkel’n dee’w vroger
altied bie Wassink. Wie heb mekare learn ken’n met Hemelvaart bie ’t Haantje in 
Nee. As  t’r karmis was ginge wie wal naor Nee. De wekke duur zaag’n dee’n ze ok 
wal. Woensdags kwam Gerrit Jan hier. Wie hebt neet lange verkering ehad. ‘n Paar 
jaor mar. 

[Hoe ging’n de schoolreisjes?]
Wie ging’n één keer per jaor op schoolreis. ’n Paar eerste klass’n neet. Dat ging per 
lokaal vanaf de darde en vearde klasse. Ears ging ie naor Arnhem naor Burgers 
dierenpark. Later naor Amsterdam of naor Zandvoort. Naor Artis en misschien wal ’n 
rondvaart duur de gracht’n. Dat was wal heel wat bizonders, want vearder kwam ie 
nargens. Wal ging ie met oe va en moo op visite. Earder ging’n mie va en moo met ‘t 
peard en de kaore op visite. Later op de fietse.

Los van de opname heeft Betje verteld dat ze bij een schoolreis naar Zandvoort door 
de meester uit zee gered is. Ze had een weddenschap met G.J. Helleman 
(Mengerink) wie het verste de zee in durfde.

[Hoo was vroger de dagindeling?]
Wie stond’n vroog op en ging’n ’s aomds vroog naor berre. ’s Monds um zes uur d’r 
oet. ’s Aomds um neeg’n uur naor berre. Wat moos ie d’r doon? Niks as ‘n laempke 
op petroleum. Wie had’n niks. De winterdag deet mie va meane mak’n. Dat deet e 
gewoon in de kökken. Want op de delle was ’t völ te koold. Daor kon e neet wean. 
Want de hukke war’n neet af’ekleed. Slacht’n en zo dat word’n ok in de kökken 
edaone.
Op schole ha’w meister ten Bergen. Dat was de hoofdonderwiezer. At  d’r snee lea 
a’w naor schole moos’n dan deet mie va ’t peard vuur ’n ronde tone. En dan gingke 
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in de ronde tone staon en dan moos e ears ’n weg maak’n op de Sweanske an. En 
dan kon’e wie kinder naor schole. Anders ko’w d’r neet kom’n. ’t Was ’n zandpad.

Gerrit Jan verteld, dat hij een keer een halve dag aan het scheppen is geweest voor 
dat hij de Sweanske was. 

A’j vroger ’n brulfte had’n. En brulfteneugers kree’j dan. A’j dan spek en wos in ’n 
wiev’n had hang’n, dan word’n wal ’n wos oet ’n wiev’n ehaald. Dan had’n ze ’n 
goei’n borrel op en zo ging dat dan. Brulfteneugers heur’n d’r altied bie. ’n Keer 
kwam ze brulfte neug’n, Hendrik van l Hag, den no dood is, en nog eene mear. Ik 
wet neet mear wee. Toon zea’n ze: Waor slaopt de vrouleu hier? Ooh god, wie 
schrook’n met mekare. Ze stond’n zo in de kökken en vroog’n waor slaopt de 
vrouwleu argens. Zea’n ze. As d’r brulfte was, dan kwam’n de naoste buurleu met ’n 
fleske. Dee ging’n met de flesse roond en gav’n oe ’n borreltje. 

Een feest was vroeger “in hoes” of bij Wassink. Bij Reurink, ook een café hebben ze 
geen feest meegemaakt. Bij “de Fökker” was een winkeltje.

De groond hier, dat was vroger van ’n Eaversman. Leu oet Scheveningen heb dat 
terecht emaakt. En Jansen was daor vuurwarker. Wat no de Hunger en de Benneker
hebt. Dat was ’n Eaversman ‘t ziene. Leu oet Scheveningen heb dat terecht emaakt. 
Van de warkverschaffing waar’n dee. Onze Getjan ging daor hen melk voot breng’n. 
Toon was oonze Willem ’n jaor of dree veere. Dan ging e met Getjan de melk 
vootbreng’n. Dan koch’n ze allemaol ’n half literken melk en kreeg oonze Willem ok 
’n paar cent. Zo is dee groond vruchtbaar eword’n. 

[Met kiepkaor’n of met de kroewaag’n.] Kroewaag’ns. Ears nog an oonze kaante,
woo ’n mesthoop had estaone. Daor is ears nog ’n paar bunder opehoogd as

bouwland. Dat is later weer weggehaald met de ruilverkaveling. Wie hadd’n vroger
hoesnummer E111a. [De Richter was E111!]  

Ordelman aan de Benninkdijk, daar waar Betje Elshof gewoond heeft.
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Old Noariks kranten nieuws. 

Wat stond er 50, 75 en 100 jaar geleden aan nieuws over Noordijk in de krant. 50 
jaar geleden, in 1967 werd in Noordijk hoofdzakelijk de GOC, de Geldersch- 
Overijsselsche Courant gelezen. 75 jaar geleden, in 1942 en 100 jaar geleden, in 
1917, was dat de Lochemsche Courant, dan wel de Borculosche Courant. In het 
archief in Zutphen zijn deze kranten op microfiches in te zien.  Ook is het nu mogelijk
om via de website www.delpher.nl in oude kranten te zoeken. Jan Krooshof en Wim 
Meeman hebben het volgende “oude” krantennieuws voor u gevonden. 
N.B.: Toelichtingen en samenvattingen zijn schuingedrukt.

Uit de GOC van 1967.

In de berichtgevingen van 1967 wordt de vrij veel voorkomende veeziekte leverbot 
genoemd, een ziekte die via besmet gras (eitjes/larven) met name bij schapen tot de 
dood leidt. Het is meer een landelijk dan een regionaal probleem; er worden geen 
concrete gevallen van boeren uit de omgeving genoemd. Op 1 maart is wel voor de 
veevoederkern Neede in hotel Post een lezing gehouden door dr. Verweij van de 
Gezondheidsdienst voor Dieren over veel voorkomende veeziektes, zoals de 
leverbot. Het ging over landelijke zaken en hoe Neede en Borculo hierin stonden qua
besmetting en oplossingsmogelijkheden.  

Opvallend was verder, dat er in de periode van januari tot april veel aandacht was 
voor het huwelijk van prinses Margriet en mr. Pieter van Vollenhoven.
Nog opvallender was het faillissement van “'n Groot’n Stoom”, oorspronkelijk van
ten Hoopen, later behorend tot het concern van Nico ter Kuile. In de kranten van eind
maart en van de maand april werden er vele stukken aan geweid; alles werd er bij 
gehaald: de gemeenteraad, de provincie, de regering, kortom allerlei ideeën/plannen 
om te redden wat er nog te redden viel voor de 400 werknemers, die ontslagen 
dreigden te worden. Dit zal ook zeker niet ongemerkt aan Noordijk voorbijgegaan 
zijn. Eén van de pleidooien in de gemeenteraad was om de spoorlijn van Winterswijk
naar Neede en doorgaand naar Borculo, voorlopig nog niet te ontmantelen. 
Het opbreken van de lijn Neede naar Noordijk ging wel door en komt verder op ter 
sprake.

Uit de GOC van 1967: 23 januari : Klein batig saldo bij veefonds.

Het Onderlinge Veefonds Noordijk hield in café Hassink zijn jaarlijkse algemene 
ledenvergadering onder voorzitterschap van de heer Heinneman. De bijeenkomst 
was goed bezocht. De secretaris-penningmeester, de heer G. J. Klanderman, bracht 
verslag uit van zijn financieel beheer, waaruit bleek, dat door het fonds in het 
afgelopen jaar 278 runderen waren verzekerd met een totaal verzekerde som van 
f.146.550. Er werd over dit jaar een premie geheven van een half procent.
Het fonds had een gunstig jaar, want er behoefden slechts 3 schades der 
verzekerden door het fonds te worden overgenomen, waarvoor werd uitbetaald         
f. 2300. Het boekjaar sloot met een batig saldo van f. 228. In de kascommissie werd 
benoemd de heer H. J. Wormgoor. Daar de voorzitter, de heer H. Heinneman zich 
niet weer als bestuurslid beschikbaar wenste te stellen, werd in zijn plaats gekozen 
de heer H. J. ter Haar. De overige bestuursleden werden herkozen. Namens het 
bestuur sprak de secretaris enkele waarderende woorden tot de scheidende 
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voorzitter, waarbij hij hem een kleine herinnering aanbood en dankte voor het vele en
goede werk, dat hij voor het fonds in den loop der jaren had verricht.

Uit de GOC van 1967: 27 januari: Mond- en klauwzeer.

In deze gemeente, Neede, zijn weer twee gevallen van mond- en klauwzeer bij 
varkens uitgebroken, zodat Neede nu in totaal 4 gevallen telt. Het eigenaardige is, 
dat deze gevallen in verschillende delen van het dorp voorkomen. Naast een geval in
het Noordijkerveld en een geval in Lochuizen, is nu bij de landbouwer Nales, 
Rietmolen G 40, deze ziekte uitgebroken. Er zijn dertig varkens afgemaakt. Het 
laatste geval komt voor bij de heer H. W. Enderink, Diepenheimseweg 53, waar niet 
minder dan 379 varkens, waaronder veel fokzeugen en een 240-tal biggen, moesten 
worden afgemaakt.

Uit de GOC van 1967: 3 februari : Departement Noordijk van de Maatschappij tot
Nut van ‘t Algemeen.

Het Nutsdepartement Noordijk heeft aan haar winterprogramma nog twee avonden 
toegevoegd.
Maandag 6 februari zal in zaal Hassink om 8 uur een filmavond worden gegeven 
door Reisbureau Arke te Enschede, waarbij kleurenfilms van buitenlandse reizen 
vertoond worden.
Maandag 12 maart volgt dan de laatste winterlezing. Mevr. dr. S. C. Regtdoorzee 
van Greup Roldanus uit Amsterdam zal een lezing houden over nozems en grieten in
vroegere eeuwen. Zij zal aantonen, dat er altijd jeugdige typen van een uitzonderlijk 
gedragspatroon zijn geweest. Aan de hand van voorbeelden zal mevr. Regtdoorzee 
ook aandacht vragen voor overeenkomst en verschil in maatschappelijke klasse 
tussen de grieten en nozems van toen en nu.

Uit de GOC van 1967: 17 februari: Pinksterfeesten in Noordijk.

De feestcommissie Noordijk hield een goed bezochte vergadering in café Hassink 
onder voorzitterschap van de heer J. C. Leerink.
In deze vergadering deed de secretaris, de heer B. Boonk, verslag over het 
afgelopen jaar. Geconstateerd werd dat de feestviering in 1966 in alle opzichten 
uitstekend was geslaagd. Uit de rekening en verantwoording van de penningmeester 
bleek dat er een batig saldo was.
Bij de bestuursverkiezing werden de periodiek aftredende bestuursleden, de heren J.
C. Leerink, T. H. Kolsté en J. H. Geerdink herkozen.
De heer H. Reurink sr. had wegens drukke werkzaamheden bedankt als bestuurslid. 
Er ontstond bovendien een vacature wegens het vertrek van de heer J. Wanink. In 
hun plaatsen werden gekozen de heren J. Markink en H. Wanink, die deze 
benoeming aanvaardden. De voorzitter dankte de heer Reurink, die 32 jaar lang deel
uitmaakte van het bestuur, voor het vele werk in al die jaren verricht en bood hem 
een attentie aan.
Vervolgens werden de plannen voor het jaar 1967 besproken. De gehele opzet van 
1966 bleek in alle opzichten goed te zijn bevallen, zodat besloten werd het 
programma voor 1967 ongeveer gelijk te doen zijn aan dat van vorig jaar.
Het bestuur deelde mee, dat reeds toezegging was ontvangen voor diverse 
vermakelijkheden, zoals swing mill, draaimolen, zweefcarrousel, schiettent, enz. 
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terwijl men tevens de beschikking krijgt over een nieuwe feesttent met houten 
wanden.
Er zal op tweede pinksterdag geen groot opgezet programma of demonstratie 
worden georganiseerd, daar dit financieel vrijwel niet meer mogelijk is. Wel zal 
toegegeven worden aan de wens om zaterdagavond een andere muziekband te 
laten optreden.

Uit de GOC van 1967: 15 maart: Raadsvergadering van de gemeente Neede met 
onder andere: Noordijk wil een kleuterschool.

Bij de ingekomen stukken bleek een schrijven te zijn, waarin werd medegedeeld, dat 
in Noordijk een kleuterschool zou kunnen worden gesticht als daar 20 leerlingen 
aanwezig zouden zijn. De heer Blumink, die vroeg of er nog plannen voor de 
stichting van deze school bestaan, werd medegedeeld, dat de Initiatiefcommissie te 
Noordijk geadviseerd zal worden zich in verbinding te stellen met de Vereniging voor 
Kleuteronderwijs te Neede.

Uit de GOC van 1967: 22 maart: Paardenfonds heeft batig saldo.

De Onderlinge Paardenverzekering Noordijk te Noordijk hield maandagavond haar 
jaarlijkse algemene ledenvergadering in café Hassink. De vergadering werd matig 
bezocht. De voorzitter, de heer B. J. Wormgoor deelde in zijn openingstoespraak 
mee, dat 1966 voor het fonds een vrij gunstig jaar is geweest.
De rekening en verantwoordingen van de secretaris-penningmeester, de heer H. 
Peterkamp, gaf een totaal aan ontvangsten aan van f.1559,-. De uitgaven beliepen   
f. 873,-, zodat dit boekjaar een batig saldo opleverde van f. 686,-. Het fonds 
behoefde slechts één paard wegens afkeuring over te nemen.
Over 1966 werd slechts 1 procent premie geheven, voor veulenmerries 2 procent. 
Van 65 leden werden paarden en veulens verzekerd tot een totaalbedrag van  
f.86450,-. In plaats van de heer Lubberdink werd de heer A. D. Wensink tot nieuw lid 
van de financiële commissie benoemd.
Bij de bestuursverkiezing werd de heer H. Peterkamp tot secretaris-penningmeester 
herkozen. In plaats van de heer D. W. Krooshof werd als taxateur benoemd de heer 
G. J. te Vaanholt en in plaats van H. Heinneman de heer J. W. Geerdink.
Het premiepercentage werd voorlopig weer vastgesteld op 1 procent, voor 
veulenmerries op 2 procent
Besloten werd enige verhoging toe te passen op de vergaderingen van de 
bestuursleden.
Bij de rondvraag werd er op aangedrongen de taxatiewaarde van pasgeboren 
veulens wat te verhogen. Daartoe werd besloten.
Aan het eind van de vergadering dankte de voorzitter de afgetreden bestuursleden 
voor hun werk en bood hen een kleine attentie aan.

Uit de GOC van 1967: 13 april: Spoorlijn naar Noordijk opgebroken.

Men vordert nu snel met het opbreken van het spoorlijntje Neede-Noordijk. Dezer 
dagen is de ploeg arbeiders van het wegenbouwbedrijf H. J. te Siepe te Winterswijk, 
die samen met een ploeg lijnwerkers van de Nederlandse Spoorwegen dit werk 
uitvoeren, de Hummelo-Enschedese Kunstweg tussen Neede en Borculo bij Kisveld, 
gepasseerd.
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Ruim een half jaar geleden werd het goederenvervoer op dit lijntje al gestaakt. Tot 
dien konden wagonladingen dus nog door de N.S. worden vervoerd naar de 
vroegere stopplaatsen Kisveld en Noordijk. De aarden banen blijven eigendom van 
de N.S.

 
Station Noordijk voor en na dat het spoor is opgebroken.

Op 1 mei 1910 werd de lokaalspoorweg van Neede via Diepenheim-Goor naar 
Hellendoorn geopend en reeds 25 jaar later – najaar 1935 – weer opgeheven. Reeds
in 1898 was er een plan voor de aanleg van een stoomtramlijn van Neede naar 
Hellendoorn, maar dat is steeds bij een plan gebleven.
Thans onderhoudt de O.A.D. een busdienst, doch helaas is dit maar een twee-
uursdienst, wat wel erg bezwaarlijk is.Toch is de hedendaagse dienst nog heel wat 
frequenter dan “Bello” in zijn laatste levensjaren, want toen reden er maar 3 
personentreinen per dag heen en terug. Omdat men concessioneel 5 treinen moest 
laten rijden, koppelde men aan de 2 maal per dag rijdende goederentreinen een 
personenrijtuig, maar deze reisgelegenheid vorderde zoveel tijd, dat niemand daar 
gebruik van kon maken. Men moest namelijk op de tussenstations wachten tot het 
einde van het rangeren van de goederenwagons en dat kon gauw een uurtje in 
beslag nemen.
Hoe het ook zij, ook het laatste stukje spoorrail in deze lijn zal spoedig zijn 
opgeruimd.
Voor houthandel Oldenboom en brandstoffenhandel Hesselink, die nog tot vorig jaar 
wagonladingen bij hun bedrijven nabij Kisveld ontvingen, is het een groot ongerief en
financieel nadeel, dat het treintje niet meer rijdt. Alle moeite, die gedaan is om het 
stukje spoorlijn Neede – Kisveld intact te laten, is vergeefs geweest. Neede en via 
Neede ook Borculo kunnen nu nog per spoor af- en aanvoeren, maar hoe lang nog?

Uit de GOC van 1967: 26 april: Plattelandsvrouwen gaan op reis.

De afdeling Noordijk van de Bond van Plattelandsvrouwen kwam maandagavond in 
zaal Hassink bijeen onder voorzitterschap van de presidente, mevr. Leerink-
Houwers.
Het woord was eerst aan de heer K. T. Scholten van de Stichting Het Dorp uit 
Arnhem, die in een prettige causerie uiteen zette hoe de inrichting en de opzet van 
Het Dorp zal zijn, wat er allemaal reeds tot stand is gebracht en wat er nog gedaan 
moet worden. Het doel, een grote gemeenschap van gehandicapten hier goede 
levensmogelijkheden te bieden, nadert zijn voltooiing. Aan de hand van een serie 
mooie dia’s toonde de heer Scholten hoe de eerste 25 bewoners er thans al leven en
werken, terwijl men hoopt dat in 1969 het geheel voltooid en bewoond zal zijn.
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In het huishoudelijke gedeelte van deze bijeenkomst werd het reisje nader besproken
en werd medegedeeld dat de deelneemsters, die de kosten nog niet betaalden, dit 
kunnen doen tot 5 mei a.s. bij mevr. M. Kolthoff - ten Els. Er zal op 24 mei om 7 uur 
’s morgens vertrokken worden, waarvan de deelneemsters geen nadere 
mededelingen ontvangen. Er kunnen nog enkele mee.
De volgende vergadering werd vastgesteld op dinsdag 30 mei om 8 uur in zaal 
Hassink. Deze avond zal verzorgd worden door het Produktschap voor Pluimvee en 
Eieren.

Uit de GOC van 1967: 15 mei: VV Noordijk herkoos bestuursleden.

De voetbalvereniging Noordijk hield haar jaarvergadering in café Hassink. Nadat de 
voorzitter, de heer H. Wanink, de bijeenkomst had geopend, werd een minuut stilte in
acht genomen voor het overleden oud-bestuurslid en consul van de vereniging, de 
heer J. A. Boonk. In het jaarverslag meldde de secretaris, de heer M. J. Poelert, dat 
de junioren in de afgelopen competitiejaar het kampioenschap van hun afdeling 
behaalden, terwijl de pupillen naar een hogere afdeling promoveerden. Het eerste 
elftal deed in de afgelopen competitie ook mee in de strijd om de bovenste plaats, 
maar het moest zich aan het eind van het seizoen met de tweede plaats tevreden 
stellen. Het tweede en derde elftal plaatsten zich beide op de 7e plaats. De 
penningmeester, de heer B. J. Bouwman, meldde een klein nadelig saldo. Bij de 
bestuursverkiezing waren periodiek aftredend de heren B. J. Bouwman, D. J. 
Wormgoor en M. J. Poelert, die allen werden herkozen. De voetbalpool, die werd 
behartigd door de heer D. J. Wormgoor, zal worden overgenomen door de heer R. 
Muis. Hij zal de poolformulieren een iedere donderdagavond van 7.30 tot 9.30 uur 
innemen in zaal Hassink.

Uit de GOC van 1967: donderdag 31 augustus: Noordijk krijgt kleuterschool.

In de gemeenteraad deelde de voorzitter mee, dat er kans bestaat dat per 1 januari 
a.s. in de buurtschap Noordijk gestart zal kunnen worden met een kleuterschool met 
gebruikmaking van een noodlokaal. 

Uit de GOC van 1967: maandag 4 september: Eindkeuring kalverclub.

De kalverclub Neede hield zaterdagmorgen haar eindkeuring op het erve De Haas 
van de heer G. H. Stemerdink in de buurtschap Noordijk. Alle 12 deelnemers waren 
met het door hen opgefokte en verzorgde dier aanwezig: onder dit twaalftal bevond 
zich maar één roodbont kalf. Nadat de kalveren in de loop van de opfokperiode reeds
meermalen op de boerderij waren gekeurd en hun puntenwaardering hadden 
ontvangen, had de jury nu tot taak te keuren op toilettering en voorgeleiding. 
Een deskundige jury deelde de volgende prijzen uit:
Jongste groep: 1a. Henk Boom 355,5 pnt, 1b. Martin Peterkamp 348,5 pnt, 1c. 
Dickey Broekmaat 336 pnt, 2a. Wim Wormgoor 326 pnt, 2b. Hanny Peterkamp 324 
pnt, 2c. Dini Broekmaat 323 pnt.
Oudste groep: 1a. Jan Mengerink 354 pnt, 1b. Wim Raaben 353 pnt, 1c. Gerda te 
Brinkhof 352 pnt, 2a. Henk te Luggenhorst 343 pnt, 2b. Anton Wensink 343 pnt, 3a. 
Henk Broekmaat 324,5 pnt.
Voor deelname aan de districtskeuring te Barchem werden aangewezen de dieren 
van Jan Mengerink, Wim Raaben, Gerda te Brinkhof en Henk te Luggenhorst, terwijl 
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als plaatsvervangers Henk Boom en Martin Peterkamp zullen optreden. Onder de 
leden van de kalveropfokclub werd een onderlinge exterieur-keuring uitgeschreven, 
waarbij Dickey Broekmaat met de beste beoordeling van de aangevoerde kalveren 
uit de bus kwam en een prijs won.

Uit de GOC van 1967: woensdag 13 september: Onvolleerde kip.

Op het pluimveebedrijf van de heer J. W. Geukes te Noordijk heeft men een jonge 
zwarte kip, die het leggen van normale eieren nog moet leren. De eerste maal was 
het een heel groot, mooi bruin ei. Waarschijnlijk een twee- of drie-dooier ei, dacht 
men. Toen men het ei gekookt had en het opende kwam men tot de ontdekking, dat 
het naast eiwit en een normale dooier nog een tweede gaaf ei bevatte, van de 
grootte van een gewoon kippenei. Dit laatste is iets, wat men zeer zelden tegenkomt,
want doorgaans is een tweede ei, dat men in een gewoon ei kan aantreffen niet 
groter dan een duivenei.

Uit de GOC van 1967: woensdag 13 september: Schoolraad geïnstalleerd.

Burgemeester mr. G. J. ter Braak heeft maandagavond ten gemeentehuize de 
schoolraad geïnstalleerd. Ingekort: In de schoolraad had als vertegenwoordiger van 
de Noordijkse oudercommissie de heer G. Wanink (B. Tormijnschool) zitting. 
Namens de onderwijzers zaten J. Boswinkel en G.J. Wormgoor in de schoolraad.

Uit de GOC van 1967: maandag 18 september: Ringwedstrijden Jong Gelre.

Aan de afdelingen Neede van Jong Gelre viel dit jaar de eer te beurt de jaarlijkse 
wedstrijddag voor te bereiden van de Ring Oost-Gelderland omvattende de 
afdelingen Aalten, Borculo, Eibergen, Neede, Ruurlo en Winterswijk. Al deze 
afdelingen waren zaterdag met een behoorlijk aantal leden aanwezig, die in en om 
café Hassink in de buurtschap Noordijk werd gehouden. Gedurende de morgenuren 
hadden voor de dames wedstrijden plaats in zuivelbereiding, woninginrichting, 
bloemschikken en modeshow van zelfgemaakte kleding, terwijl voor de heren op het 
programma stonden wedstrijden in veebeoordeling M.R.IJ. en F.H., boerderijenbouw 
en trekkerbehendigheid. Tenslotte was er voor dames en heren nog een wedstrijd in 
flessen schilderen.
De uitslagen van de diverse wedstrijden worden hier niet in zijn geheel 
weergegeven. Enkel de Needse (Noordijkse) prijswinnars worden vermeld:
Openwedstrijd: 1. J. Enderink, Neede.
Zuivelbereiding:  2. Mevr. R. Oonk-Thijsen, Neede; 4. Mej. G. ter Haar, Neede.
Modeshow van zelfgemaakte kleding: 
Dagkleding: 2. Mevr. D. Kremer-te Nahuis, Neede; 4. Mej. J. Groothornte, Neede; 
Nachtkleding: 1.Mevr. D. Kremer-te Nahuis, Neede; 2. Mej. G. Thijsen, Neede; 
Werkkleding: 1. Mevr. D. Kremer-te Nahuis, Neede; 2.Mej. G. Thijsen, Neede; 
Veebeoordeling: De M.R.IJ.-beoordeling had plaats op het bedrijf van de gebr. 
Markerink, de F.H.-beoordeling op het bedrijf van de Firma Voortman-te 
Luggenhorst. Hiervoor werden aangehouden een aantal door een deskundige jury 
vastgestelde maatstaven. 
Uitslagen M.R.IJ.: 3. D. Voortman, Neede; 4. J. Ordelman, Neede;
Uitslagen F.H.: 2. D. te Brinkhof, Neede; 3 .G. Geerdink, Neede;
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Boerderijenbouw (maken: plattegrondtekening n.a.v. verstrekte gegevens als 
aantal h.a., aantal stuks rundvee, varkens, enz.): 6.G. Groothornte, Neede.
Trekkerbehendigheid: 5. G. Koeslag, Noordijk; 6. W. Reurink, Noordijk.
100 mtr. hardlopen, hoogspringen, verspringen en hinkstapsprong: 
Dames: 2. mej.J.Wanink, Neede 136 pt. 
Heren:  4. W. Dijkman, Neede 195 pt.
4 km cross heren: 2. H. Olthaar, Neede.

’s Avonds werd in zaal Hassink een Ring-topavond gehouden, die met een kort 
woord werd ingeleid door de heer G. Geerdink van de afd. Neede. Hij prees de 
voortreffelijke medewerking die gedurende deze dag van alle deelnemende leden 
werd ontvangen waardoor deze dag bijzonder vlot en goed verliep. Hij bedankte ook 
de leden van het Ringbestuur, die deze dag wilden meemaken, alsmede de familie 
Hassink die op allerlei wijzen veel medewerking verleende tot het welslagen van 
deze dag. Namens het bestuur van de Ring Oost-Gelderland sprak de voorzitter de 
heer G. D. J. Oonk uit Neede eveneens woorden van dank aan allen, die deze dag 
mogelijk maakten en daaraan hun medewerking verleenden op welke wijze dan ook. 
Hij deelde mede welke leden konden deelnemen aan de Provinciale wedstrijddag op 
30 september a.s. te Winterswijk en reikte daarna de prijzen uit. Aan het 
avondprogramma werd medewerking verleend door enkele afdelingen in de vorm 
van voordrachten, schimmenspel, enz., terwijl er tenslotte gelegenheid bestond tot 
het maken van een dansje onder leiding van het muziekensemble van Jong Gelre 
“The Rackets” uit Noordijk. Een alleszins geslaagde dag, waarop de organiserende 
vereniging met voldoening terug mag zien.

The Rackets uit Noordijk, met 
v.l.n.r. Wim Hogeslag, Henk 
Mengerink (Abbink), Martin 
Kreunen (Hosman), Wim 
Meerman (Kapraol) en Henk 
Stokkers (de Flip). 
The Rackets waren zelfstandig
en geen muziekensemble van 
Jong Gelre zoals toen 
blijkbaar in de krant stond. Ze 
traden op bij feestjes, 
bruiloften en met Pinksteren 
bij café Hassink in de zaal.

Uit de GOC van 1967: woensdag 4 oktober: Gouden echtpaar.

Het echtpaar G.J. Meulenkamp en W. Meulenkamp-Floors, woonachtig aan de 
Wunnerweg 1 te Noordijk, zal vrijdag 6 oktober zijn gouden bruiloft vieren. De man, 
72 jaar, stapte reeds op 12- jarige leeftijd de fabriekspoort van de textielfabriek Ter 
Weeme en Zn. te Neede binnen en leerde daar het weversvak. Met enige jaren 
onderbreking bleef de heer Meulenkamp in de textiel werkzaam, maar zijn hart ging 
eigenlijk meer uit naar het boerenbedrijf. Hij was namelijk ingetrouwd bij de fam. 
Floors – daar woont het echtpaar nu nog altijd - en de schoonvader beoefende het 
beroep van tuinman-landbouwer, terwijl hij in de wintermaanden als huisslachter bij 
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de boeren langs ging. Na het overlijden van de schoonvader werd het 
landbouwbedrijf door de fam. Meulenkamp voortgezet en langzamerhand uitgebreid. 
Op 10 mei 1940 nam hij ontslag van de fabriek en werd boer. Het is hem uitstekend 
bevallen en hij heeft er nooit spijt van gehad. Zoals dat in die tijd was, werkte ook 
mevr. Meulenkamp mee  in de boerderij en zij doet dat ook nu nog wel, want beiden 
mogen zich verheugen in een goede gezondheid. Zij hebben nu echter al jaren 
goede hulp van hun zoon en schoondochter en samen kunnen ze het nu wel aan. De
familie Meulenkamp heeft 3 kinderen en 5 kleinkinderen, die ze vrijdag met buren, 
familie en kennissen om zich heen hopen te hebben.

Uit de GOC van 1967: maandag 9 oktober: W. Damkot met Fury winnaar van 
Bollert-Brons met 104 Ruiters te Noordijk.

Voor de tiende achtereenvolgende maal organiseerde de Needse Landelijke 
Rijvereniging De Pasruiters j.l. zaterdag op de prachtige terreinen van de Bollert in 
de buurtschap Noordijk gem. Neede de grote samengestelde wedstrijden, die in 
ruiterkringen de naam van De Bollertontmoeting kregen. Deze wedstrijden, één van 
de grootste ontmoetingen van de L.R.V. in den Lande, staan in ruiterkringen goed 
aangeschreven, want het aantal deelnemers ligt doorgaans om de 100. Het eerste 
Bollert-brons werd in 1957 beschikbaar gesteld door de heer H. van Joolen. Het werd
(voor de 3e maal) definitief gewonnen in 1963 door de heer G. J. Griemelink uit 
Geesteren. De nieuwe wisselprijs, eveneens geschonken door de heer van Joolen, 
ging in 1964 en 1965 naar de heer G. Mensink uit Winterswijk, die haar echter vorig 
jaar moest afstaan aan mej. G. Roerink uit Lonneker. Ditmaal kwam deze prijs in het 
bezit van de heer Damkot uit Winterswijk, op de voet gevolgd door de heer G. 
Frederinks van IJsselzoom uit Wilp. Steeds meer verenigingen nemen aan deze 
wedstrijden deel. 
Het overzicht van de deelnemende verenigingen, de organisatoren en alle uitslagen 
worden hier niet vermeld, enkel nog de Needse deelnemers, die een prijs in 
ontvangst mochten nemen:
Voor de beste Needenaren waren extra prijzen beschikbaar gesteld. Deze werden 
ditmaal gewonnen in de zware klasse door de heer J. Koeslag op Eddy, die 
daarmede voor de derde maal en nu dus definitief de beker won. Tweede werd de 
heer H. te Vaanholt op Anja. In de lichte klasse werd eerste de heer G. J. Haarman 
op Eddy en tweede de nog zeer jeugdige rijder B. ten Cate op Duschka. ’s Avonds 
had in zaal Hassink de prijsuitreiking plaats.

Uit de GOC van 1967: zaterdag 14 oktober: Uniformen voor Concordia.

De muziekvereniging Concordia te Noordijk zal op 17 november haar 25-jarig 
jubileum vieren. De inwoners van deze buurtschap gaan bij die gelegenheid de 
handen ineen slaan om “hun muziekvereniging”, die bij alle mogelijke gelegenheden 
ter plaatse haar medewerking verleent, een gemeenschappelijk cadeau aan te 
bieden in de vorm van uniformen. In een rondschrijven doet de feestcommissie 
Noordijk, die het initiatief voor de inzamelingsactie heeft genomen, een beroep op de
burgerij. Zij wijst er op, dat Concordia regelmatig in het openbaar verschijnt, meestal 
in Noordijk, maar ook bij festiviteiten in het dorp, o.a. op Nationale feestdagen. Er zal 
op zijn minst een bedrag van f.5000,- nodig zijn om de muzikanten in een uniform te 
steken. De organisatoren zijn er van overtuigd dat dit veel geld is, maar menen dat, 
wat in andere plaatsen kan, ook hier moet kunnen. De bewoners van Noordijk 
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worden huis-aan-huis bezocht teneinde te trachten in een éénmalige actie de gelden 
voor dit jubileumcadeau bijeen te krijgen.

Uit de GOC van 1967: woensdag 18 oktober: advertentie UITVOERING 
NOORDIJK

Op zaterdag 21 oktober a.s. zal in zaal Hassink te Noordijk worden opgevoerd door 
de NoordijkseToneelclub: “DE ENGEL IN DE KIST”
Klucht in 3 bedrijven van A. B. M. Lamboo en Piet Mossinkhof
Aanvang 7.30 uur PRECIES . Zaal open 7 uur. NA AFLOOP BAL.

Uit de GOC van 1967: maandag 23 oktober: Toneeluitvoering Noordijk.

De Noordijker Toneelvereniging gaf zaterdagavond een goed bezochte uitvoering in 
zaal Hassink. Zij had voor deze gelegenheid een blijspel ingestudeerd, dat tot titel 
droeg: De Engel in de kist, van de bekende toneelschrijvers A. B. M. Lamboo en Piet 
Mossinkhof. Het bleek een aardig, verantwoord stuk te zijn, dat over het geheel 
genomen uitstekend voor het voetlicht werd gebracht. Het speelde op het buitengoed
van een baron, waarin verder ook een jonkheer, een jonge baron en enkele freules 
ten tonele verschenen met daarnaast natuurlijk een butler, een huishoudster, een 
dienstmeisje en een chauffeur. Al met al leek het een deftige bedoening, maar naar 
de buitenkant bleek van dat “gehalte” niet veel. De bezoekers hebben zich echter 
kostelijk vermaakt. Er kwamen enkele prachtige typen in het stuk voor en men wist 
over het geheel de personen op een uitstekende wijze uit te beelden. Na afloop was 
er gelegenheid om te dansen.

Uit de GOC van 1967: woensdag 1 november: Mooiste voortuin weer in Noordijk.

De eerste prijs van de tuinenkeuring is evenals vorig jaar gewonnen door de heer 
Boonk in Noordijk, die nummer twee zelfs met 7 punten wist te overtreffen. Ook de 
derde, vierde en vijfde prijzen gingen naar Noordijk. De complete uitslag wordt hier 
niet weergegeven, enkel de prijzen van de Noordijkers:
1. A. J. Boonk, Rutgersweg 20, 311 pt.; 3. H. te Hoonte, Rutgersweg 51, 304 pt.; 4. 
H. Timmerije, Schoolweg 1, 301 pt.; 5. J. G. Meerman, Rutgersweg 47-49, 295 pt.; 8.
G. Olbach, Rutgersweg 17, 292 pt.; 15. G. Meulenkamp, Rutgersweg 21, 279 pt.; 40.
W. Kolthoff, Schoolweg 2, 261 pt.; 

Uit de GOC van 1967: donderdag 2 november: Causerie verdovende middelen.

Voor de afdeling Noordijk van de Bond van Plattelandsvrouwen sprak de heer 
Huisman uit Apeldoorn over verdovende middelen. Mede aan de hand van een serie 
dia’s liet hij de dames zien wat de verschrikkelijke gevolgen kunnen zijn voor hen, die
aan deze middelen verslaafd geraken. (Ingekort) 

Uit de GOC van 1967: vrijdag 17 november: Eerste Nutsavond Noordijk.

Voor het Nutsdepartement Noordijk werd dinsdagavond in zaal Hassink door de heer
H. J. Kolk uit Laren (Gld) een voordracht gehouden over het boek: “Waar mens en 
koren rijpen“ van de schrijver J. Nienhuis. Ondanks een T.V.-voetbalreportage was 
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de avond redelijk goed bezocht, wat ongetwijfeld was te danken aan de 
voortreffelijke naam, die de heer Kolk in Noordijk al heeft als boekbespreker.

Uit de GOC van 1967: woensdag 29 november: Kuikens verbrand.

Dinsdagavond, even voor half negen, loeide de brandweersirene voor een brand in 
een kippenhok bij de heer L. Luggenhorst in de Voort, buurtschap Noordijk. Een van 
hout opgetrokken hok, waarin daags tevoren 3500 eendagskuikens waren 
ondergebracht, was in brand geraakt. Toen men de brand ontdekte, was er al niets 
meer te redden en alle 3500 kuikentjes kwamen door het vuur of door rookverstikking
om het leven. De brandweer, die spoedig ter plaatse was, kon, mede door een 
gunstige windrichting, een op enkele meters afstand staand hok met een groot aantal
kippen behouden doen blijven. Hok en kuikens waren verzekerd. De oorzaak moet 
waarschijnlijk gezocht worden in een butaangasverwarmingsapparaat, dat sedert 
gisteren in dit hok in gebruik was.

Uit de GOC van 1967: zaterdag 2 december: Plattelandsvrouwen Noordijk.

De afdeling Noordijk van de Bond van Plattelandsvrouwen kwam woensdagavond in 
ledenvergadering bijeen in zaal Hassink onder leiding van de presidente, 
mevr.Leerink-Houwers. Medegedeeld werd, dat er donderdag 14 december ’s 
avonds half acht gelegenheid bestaat een bezoek te brengen aan de showroom van 
de Electr. Mij De Berkelstreek te Borculo voor bijwoning van een speciale 
kerstdemonstratie in elektrisch koken en bakken. Verder werd medegedeeld, dat er 
in het nieuwe jaar een kookcursus gegeven zal worden bij Hassink, waarvoor men 
zich voor 8 december a.s. kan opgeven bij de secretaresse, mevr. H. te Biesebeek-
Leppink, tel. 1635. De kerstavond zal gehouden worden op woensdag 20 december 
a.s. ’s avonds om half acht in zaal Hassink, waarbij ook de bejaarden van Noordijk 
uitgenodigd zullen worden. Na de huishoudelijke aangelegenheden afgehandeld te 
hebben droeg mevr. Burbach-de Bryen uit Zwolle voor uit Bartje, het bekende boek 
van Anne de Vries.

Noordijk 75 jaar terug in de krant.

In 1942 zaten we midden in de tweede wereldoorlog. Veel was daarvan met 
betrekking tot Noordijk in de kranten niet te vinden. Wel was het zo, dat de Duitsers 
vonden dat de namen van leden van het koningshuis uit het straatbeeld moesten 
verdwijnen. Om die reden werd de naam van de Wilhelminastraat veranderd in 
Marktstraat. Blijkbaar was er landelijk een groot tekort aan spinnewielen, want de 
foto van waarschijnlijk de gebroeders Johan en Gerrit Wanink (meubelmakers op de 
Hilvert) werd in een groot aantal landelijke kranten geplaatst. Het afgedrukte 
voorbeeld op volgende bladzijde is afkomstig uit de Telegraaf.

Uit de krant van 1942:  Dagblad Tubantia: 7 januari 1942

TWEE INBRAKEN TE NOORDIJK. In den nacht van Maandag op Dinsdag is op twee
plaatsen in de buurtschap Noordijk onder deze gemeente ingebroken. Uit het 
pakhuis van de Coöp. Aan en Verkoopvereeniging „Noordijk " te Noordijk werd een 
hoeveelheid thee en rooktabak ontvreemd. Deze thee was kort voor de Kerstdagen 
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ontvangen om te worden gedistribueerd en uit de rijwielherstelplaats van G. 
Oortgiesen te Noordijk werden nadat het slot was vernield een oud heerenrijwiel en 
een nieuwe transport band gestolen Dit is reeds de derde keer dat in 't pakhuis van 
de Coöperatie is ingebroken. De politie stelt een onderzoek in. 
Volgens een andere krant waren de daders opgepakt. Bij een tweetal zwervers met 
reeds een respectabel strafblad werden alle gestolen zaken aangetroffen. Ondanks 
dat ontkenden beiden iets met de diefstallen uit te staan te hebben.

Uit de krant van 1942:  Dagblad Tubantia: 24 maart 1942

Neede: Verandering straatnaam. In verband met de betreffende verordening is de 
naam Wilhelminastraat gewijzigd in Marktstraat. 

Stierenkeuring: Maandagmiddag had op 't Marktterrein de Provinciale voorjaars-
stierenkeuring plaats. Aangevoerd waren 5 stuks. Hiervan werden goedgekeurd 
dieren van A. Veendrlck, Rietmolen, W. Geerdink, Neede, G. J. Koeslag, Noordijk en 
Wed. A. A. ter Haar, Lochuizen. Afgekeurd werd de stier van G. H. Geerdink te 
Noordijk.
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Waterschap de Schipbeek. Gisteren had de verkiezing plaats voor een lid van het 
Vereenigd College van het Waterschap De Schipbeek (vacature wijlen den heer G J. 
te Rae). Als candidaten waren gesteld de heer S. K Haltsma- Mulier. burgemeester 
van Neede en de heer J. W. Thiisen, landbouwer, te Noordijk. Uitgebracht werden 
807 stemmen, waarvan 435 op den heer Thijsen, die dus gekozen werd en 362 op 
burgemeester Haitsma-Mulier. 10 stemmen waren van onwaarde.

Tijdens de vergadering van 29 juni 1942 heeft de heer J. W. Thijsen als opvolger van
de heer te Rae de ambtseed afgelegd.

Uit de krant van 1942:  Dagblad Tubantia: 6 april 1942

Diepenheim 1 werd door een 5 – 1 overwinning op Noordijk 1 kampioen der tweede 
klasse van de afdeling Gelderland.
Op 3 november weer een nederlaag: Klein Dochteren 1 – Noordijk werd 5 – 1.

Uit de krant van 1942:  Dagblad Tubantia: 29 mei 1942

Slachtdieren moeten verdoofd worden: diende voor de Zutphensche Politierechter.
Ook de landbouwer H.F. uit Noordijk moest voor een dergelijk vergrijp terecht staan. 
Op 30 Januari j.l. had hij in de gemeente Neede een varken geslacht, zonder dat dit 
tevoren voldoende verdoofd was. Ook deze verdachte verklaarde, dat hij het beest 
met een bijl verdoofd had. Het betrof hier een big van circa 20 kg., waarbij het 
gebruik van een schietmasker volgens den verdachte gevaar zou opleveren. In 
verband daarmee nam de rechter in dit geval genoegen met een geldboete van f 15. 
Bij niet-betaling te vervangen door 10 dagen hechtenis

Uit de krant van 1942:  Dagblad Tubantia: 24 juli 1942

Lang gekoesterde wensch in vervulling. Voor de bewoners van den Elsmansdijk in 
de buurtschap Noordijk alhier is een lang gekoesterde wensch thans in vervulling 
gegaan. Het eerste gedeelte van den belangrijken verkeersweg is nl. thans verhard, 
al moet het dan ook voorloopig bij een puinverharding blijven. Jarenlang hebben de 
afgevaardigden van Noordijk in den gemeenteraad voor verharding van dezen weg 
gepleit. Het plan bestond al jaren, er werden door belanghebbenden behoorlijke 
bijdragen aan de gemeente gedaan en de aarden baan was ook reeds lang gereed. 
Steeds weer moest echter van verwezenlijking der plannen worden afgezien en al 
kan dan ook thans geen verbetering, die geheel afdoende is, worden aangebracht, 
de aangelanden en de zeer velen, die dezen weg passeeren, zijn uit de modder 
geholpen. Er is een verharding van 3½ M. breed aangebracht in het gedeelte vanaf 
Saaltink tot aan rijwielhandel Hietbrink. Niet alleen voor Noordijk heeft deze weg 
beteekenis, doch ook voor de zeer velen, die zich vanaf Neede binnendoor naar 
Geesteren en Gelselaar begeven, is deze verharding van belang.

Uit de krant van 1942:  Dagblad Tubantia: 12 augustus 1942

Kalf komen aanloopen. Alhier Is aan komen loopen een kalf genummerd op oorblik 
2283. Op de markt waren aangevoerd 55 biggen, welke werden verhandeld tot 
ongeveer dezelfde prijzen als vorige markt, varieerend tusschen f 3.90 tot f 4.10 per 
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week ouderdom. Er was echter slechts weinig handel, vermoedelijk omdat een 
algemeene prijsdaling wordt verwacht. Enkele veulens werden verhandeld, 
hengstveulens van f 400.- tot f 550.-, merrieveulens van f 500.- tot f 750.-. Aan deze 
markt was verbonden een keuring van veulens, waartoe in totaal 41 merrie's met 
veulens waren aangevoerd. H.J. Markerink was de enige Noordijker, die in de prijzen
viel. 

Uit de krant van 1942:  Dagblad Tubantia: 26 augustus 1942

Neede: Wegens overschrijden van de electriciteitsrantsoenen zijn na herhaalde 
waarschuwing in deze gemeente thans voor het eerst 6 personen van de 
electriclteitsvoorziening afgesneden voor den duur van 1 tot 7 dagen, naar gelang 
van de mate van overschrijding van de rantsoenen. Dezer dagen zullen vermoedelijk 
nog meerderen volgen, zoodat het aanbeveling verdient de waarschuwingen niet in 
den wind te slaan, doch uiterst zuinig te zijn met het stroomverbruik, waardoor men 
dergelijke onaangenaamheden kan voorkomen.

Vergadering G. O. Exportslachterij. In de zaal van café 't Haantje", Borculosche weg, 
werd een Algemeene Ledenvergadering gehouden van de afd. Neede van de Geld. 
Ov. Exportslachterij N.V. onder voorzitterschap van den heer J. H. Groothornte Jzn-, 
Noordijk. Er waren 23 leden aanwezig. 
Er waren 640 runderen en graskalveren, 429 nuchtere kalveren, 17 schapen en 1006
varkens afgeleverd. Er werd ook een definitief bestuur gekozen met J H. Groothornte
Jzn., Noordijk, Voorz., H. J. te Vaanholt, Neede, secr., W. G. Reurink, Noordijk,  G. 
H. Wilbrink. Lochuizen, A. Hennink, Noordijk, en D, J. Oplaat, Neede, adviseerend lid
en administrateur.

Uit de krant van 1942:  Dagblad Tubantia: 4 september 1942 

School-zwemwedstrijden. In het Needsche Zwembad werden met medewerking van 
het onderwijzend personeel en het bestuur van het Needsche Bad onderlinge 
wedstrijden gehouden voor schoolgaande kinderen van de o.l. scholen I en II in het 
dorp, de school te Noordijk en de school te Markvelde, gem. Diepenheim.
Voor de kinderen die niet konden zwemmen werden hardloop en 
touwtrekwedstrijden gehouden. Daar waar Noordijk niet succesvol leek bij het 
zwemmen wisten ze wel, zowel bij de jongens als de meisjes, het touwtrekken te 
winnen.

Uit de krant van 1942:  Dagblad Tubantia: 24 september 1942

EEN RUMOERIGE VERGADERING. Het Vereenigd College van het Waterschap De 
Schipbeek hield Zaterdag een openbare vergadering in het Waterschapsgebouw, 
onder leiding van den watergraaf mr. A. P. Korthals Altes. Des morgens werd een 
excursie gemaakt naar het kantoor van den technischen dienst te Neede, de stuw in 
de Elsmansgoot te Noordijk en de Elsbeek, teneinde de plaats te bezichtigen, waar 
in den winter 1941/1942 de doorbraak plaats vond.
BESCHULDIGING TEGEN HET HOOFD V.D. TECHNISCHEN DIENST. De heer 
Holterman (D.B. Holten) heeft het Hoofd van den technischen dienst (A. Roerdink te 
Neede) beschuldigd van onbetrouwbaarheid inzake diens rapport over het opruimen 
van stroomzand en daarmede verband houdende werkzaamheden in de Schipbeek 
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boven de Roosdomsbrug en heeft in een vorige vergadering verklaard niets liever te 
doen dan deze beschuldiging voor den rechter te herhalen.

Uit de krant van 1942:  Dagblad Tubantia: 28 september 1942

In het Stamboek: Bij de najaarsinspectie van het N.R.S. werden de dieren van de 
volgende eigenaren in het Stamboek opegenomen: een koe van mej. de wed. A.J. 
Slijnkhuis, Diepenheimseweg met 79,8 pnt; en een koe van H. Hennink te Noordijk 
met 76, 6 pnt.

Uit de krant van 1942:  Dagblad Tubantia: 29 september 1942

Voetbaluitslag: Noordijk – Eibergsche Boys 5  2 – 0

Uit de krant van 1942:  Dagblad Tubantia: 1 october 1942

Schapenfokdag. Gecombineerd met de centrale fokveekeuring vond de Centrale 
Varkens- en Schapenfokdag plaats. De Noordijkers, die in de prijzen vielen waren 
E.J. Slijkhuis, J.Markerink en H.J. Markerink.

Uit de krant van 1942:  Dagblad Tubantia: 11 november 1942
Bij een inspectie van het Geldersch Varkensstamboek werd in het Stamboek 
opgenomen een zeug van de landbouwer J.W. Nijemeisland te Noordijk.

Uit de krant van 1942:  Dagblad Tubantia: 23 november 1942

WEER EEN URN OPGEGRAVEN. Zooals reeds gemeld, hebben arbeiders van de 
steen- en pannenfabriek Erven W. ten Cate te Noordijk Donderdagmiddag bij het 
blootleggen van een leemgroeve in den Needschen berg, een nog gave urn 
opgegraven. Hoewel voorzichtig verder werd gegraven kwam er aanvankelijk niets 
bijzonders meer te voorschijn. Vrijdagmiddag echter had men weer succes Wederom
stootte men toen op een urn die, hoewel in stukken, toch wel zóó gaaf was, dat hij 
vermoedelijk wel gerepareerd kan worden Het is een urn van dezelfde soort als die 
welke daags tevoren werd opgegraven, doch aanmerkelijk grooter. Het typeerende is
dat deze urnen gemaakt zijn van een heel andere kleisoort dan die welke hier in de 
omgeving wordt aangetroffen.

Uit de krant van 1942:  Te koop aangeboden

In de kranten van 1942 werden door een aantal Noordijkers zaken te koop 
aangeboden, zoals daar zijn:
Te koop een antieke haardplaat. Adres: H. Timmerije, smederij, Noordijk, Neede.
Te koop 1 eiken Cilinder-Schrijfbureau, 1 eiken Boekenkast, 1 eiken Cirkelzaagbok 
m. zaag en as, compleet alles nieuw. Bij J. Wanink & Zn. Noordijk (Gem. Neede).
Te koop: een anderhalfjarige GEIT. Te bevragen F.G. Woppenkamp, E106, Station 
Noordijk, Neede.
Te koop: een tweedehands JONGENSRIJWIEL met banden 26 x 1½. A.J. Boonk, 
Noordijk (Neede) E70. 
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Noordijk 100 jaar terug in de krant.

In 1917 was er niet veel Noordijks nieuws in de kranten te vinden. Het was nog 
steeds oorlogstijd, de eerste wereldoorlog. Alhoewel Nederland daar in principe 
buiten stond ontstond er toch schaarste aan allerlei middelen. De textielfabrieken 
moesten sluiten omdat er geen grondstoffen aangevoerd werden en de treinen 
kwamen stil te staan omdat er geen kolen meer waren. 

Uit de krant van 1917: MARKELO: 23 Mei.
 
23 mei is er alhier een vergadering gehouden van het vereenigd college van het 
waterschap de Schipbeek. Door den Voorzitter werd medegedeeld dat Ged. Staten 
een renteloos voorschot in uitzicht stellen ter bestrijding der kosten van verbetering 
der Schipbeekkaden onder Noordijk en Diepenheim en daarmede in verband 
staande werken. 

Uit de krant van 1917: Dagblad Tubantia: 28 Juni

Over 't geheel genomen staat de rogge hier prachtig te velde. De aren zijn zwaar 
beladen en de halmen lang zoodat er veel zaad en stroo zal komen. De aardappelen 
staan frisch en mooi en beloven veel vooral nu de ziekte daarin tot heden niet 
voorkomt. De haver is tamelijk goed en wat de boekweit betreft, ofschoon telken jare 
minder verbouwd, staat zeer gunstig. Het hooigras is middelmatig en wordt tegen 
zeer hooge prijzen verkocht.
Te Amsterdem slaagde voor het semi-artsexamen de heer G. E. Rutgers geboren te 
Noordijk gem. Neede. Het ging hierbij om Gerhard Egbert, zoon van meester G.L. 
Rutgers.

Uit de krant van 1917: Dagblad Tubantia: Neede 2 Juli

Gisteren kwam hier een Russische krijgsgevangen aan en ’s avonds werd er nog 
een in de buurtschap Noordijk aangetroffen. ’t Waren twee onderluitenants van het 
veldleger. Zij waren met hun drieën ontvlucht waarvan er een nabij de grens was 
doodgeschoten.

Uit de krant van 1917: Dagblad Tubantia: Neede 15 September

Door de inwoners van de buurtschappen Noordijk en Rietmolen is aan den 
Inspecteur der Posterijen en Telegrafie aangevraagd om in genoemde plaatsen een 
hulppostkantoor te vestigen. 
Tijdens den zaaitijd van spurrie en knollen was de grond voldoende vochtig waarop 
spoedig warm weer volgde zoodat deze gewassen thans prachtig te velde staan en 
zeker veel zullen opleveren. Men is hier druk bezig met het maaien van het gras der 
tweede snede en komen er nog wat zonnige dagen, dan kan er nog heel wat hooi 
binnengehaald worden. De aardappeloogst is in vollen gang en valt mede. De ziekte 
op de hooggelegen akkers is onbeduidend  en het beschot is ruim. 
De jagers bemachtigen hier nog al tamelijk veel patrijzen. Korhoenders komen niet 
veel voor en wat de hazen aangaat (de jacht zal spoedig geopend worden) zal het 
waarschijnlijk niet meevallen.
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Opmerking: Blijkbaar was het toen nog mogelijk om op korhoenders te jagen! Dat 
zou nu onvoorstelbaar zijn. 

Uit de krant van 1917: Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant: 18 
September.

Heden is er te Markelo vergadering gehouden van het Vereenigd College van het 
Waterschap de Schipbeek.  Op een adres van G. van Binsbergen om verbetering 
van de Bolksbeek aan zijn gronden in Noordijk onder Neede bij het erve 
Wenninkmolen, daar de toestand aldaar steeds verergerd en gevaarlijk wordt, werd 
besloten hieraan gevolg te geven. 

Uit de krant van 1917: Dagblad Tubantia: 20 December

Naar wij uit vertrouwbare bron vernemen, heeft dr. Planten op zijn verzoek om 
goedkoopere melk voor zieken van het Ministerie van Landbouw bericht ontvangen, 
dat binnenkort een algemeene regeling te wachten is waardoor het mogelijk zal zijn 
dat minvermogenden voor hun zieken, zwakken en kinderen melk tegen 11 cent per 
liter kunnen krijgen. Ook zal er een afzonderlijke rantsoeneering voor zieken enz. 
worden ingevoerd, zoowel voor melk als voor ander ziekenvoedsel. Voorzeker zal dit 
bericht met vreugde door menigeen worden begroet. 
In deze gemeente zullen twee hulppostkantoren gevestigd worden, nl. in de 
buurtschappen Noordijk en Broeken.

Uit de krant van 1917: Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant: 
Lonneker, 23 December. 

Heden had hier ten overstaan van notaris Schmid de oprichtingsvergadering plaats 
van de coöperatieve vereeniging “Oostelijke Pluimveecoöperatie". De vereeniging 
beoogt o.m. de voortzetting van den eieren en pluimvee-exporthandel van de 
coöperatieve Nutpluimveefokvereeniging te Lonneker en strekt volgens haar statuten
haar werkkring uit over Overijssel en aangrenzende provinciën, in tegenstelling met 
de coöp. Nutpluimveefokvereeniging voornoemd, die slechts een plaatselijk karakter 
droeg. 
Ook de plaatselijke organisatie Neede - Noordijk behoorde tot deze vereniging. 
Verder werd J.H. Groothornte Jr. te Noordijk tot commissaris gekozen. De vereniging
startte haar werk op 1 januari 1918.
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Muziekvereniging Concordia bestaat 75 jaar.

Op 10 november 2017 was het 75 jaar geleden dat 4 Noarikse heren de 
muziekvereniging Concordia opgericht hebben. In het voorafgaande kranten- 
overzicht van1967 is reeds genoemd, dat de Noarikse bevolking in verband met het 
toen 25 jarige jubileum van plan was Concordia van uniformen te voorzien. Daarmee 
kwam er een einde aan het “wittepettentijdperk”. 
In deze jaorgang is verder geen aandacht geschonken aan het 75 jarige jubileum. De
reden daarvoor is, dat er samen met de muziekvereniging een jubileumuitgave in 
voorbereiding is, die in april 2018 zal verschijnen. Om alvast in de stemming te 
komen worden hier al een paar foto's getoond.

Concordia door de jaren heen, 
respectie-
velijk 
in:
      1944

      1952

      1967

      1992
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Wie is wie op onderstaande foto.

D
Deze keer een foto afkomstig van de familie Peterkamp. Misschien weet U wie er op

de foto staan afgebeeld. Wij zouden het graag van U vernemen.
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Vergane glorie

Noo bunt ‘r gin melkrieders mear en buss’n alene nog vuur’t carbid scheet’n. Mar op
de foto de melkrieders van de melkfabriek “de Eendracht” te Borculo 

met op de bovenste rij v.l.n.r.: 
Henk Hulstein (de Kuper, rit Dijkhoek) 

Jan Leunk (rit Zuid Barchem)

en op de middelste rij v.l.n.r.:
Hendrik Jan Krooshof (Klaosman, rit Oosterveld) 
Herman Hennink (Smienk, rit Geesterse Broek)

Arend Meddeler (Jöpkes, rit omgeving Ballastput)
Jan Willem Brökker (rit Zwiep, Bosheurne)

Hannie Weenk (Schuppert, rit Kulsdom en Respelhoek)
Jan Kleine (rit Lochuizen en rond Neede)

 
en op de onderste rij:

Henk Hasselo (de Bömer, rit Haarlo)
Theo ten Bras (rit Heure en Leppenbrugge)

Johan Prinsen (rit onbekend)
Wim Maas (rit Ruurloseweg)

Gerrit Jan Markink (de Prikke, rit Noordijk)

drie melkrijders ontbreken op de foto, te weten:
Gerrit Jan Mengerink (Hoogeland)

Henk Koeslag (rit Gelselaar)
Te Grotenhuis

Bovenstaande namen zijn achterhaald door Willem, Henk en Jan Markink (de Prikke)
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Afbraak van de jarenlang de “skyline” van Noordijk bepalende silo van de Coöperatie
Noordijk.

Zo was’t eens!           
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Noarikse liedjes van Frans Klein Nijenhuis

De Oale Schole 

Refrein : 
‘t Is de Oale Schole, nog zo stark en fier
Leezen, schrieven, rekken, alles dee'n ze hier 
Már doar kwam 'n niejen, grooter en zo strak 
Lang zal ze nog blieven, wat er ook gebeuren zal 
Lang zal ze nog blieven, wie wet 't ook wal 

Ieder hier in Noarik, hef ter good é leerd 
Meister en de juffrouw, waar'n ook neet verkeerd 
Toch kwam er ne niejen, met 'n and're sfeer 
Neet te evenaren, heur ie wat wie zegt …. 
Heur ie wat wie zegt .... 

Refrein :  ….. 

Tóón den niejen kloar was, kwam 'ter weer nieuw wark
'n Stichting zol er kommen, breed, en zeker stark
Ieder kan no kieken, varkens vet of met 
Ook de oale spullen, heur ie wat wie zingt .…
Heur ie wat wie zingt .... 

Refrein :  ….. 

Már op moandagoavend, heur ie zang en klank 
De HarmonicAnders, soms al op de plank 
Jan, den dut de dure 16s, dan kan het begin'n 
't Eerste wat wie dan spölt, heur ie wat wie spölt …. 
Heur ie wat wie spölt .... 

Refrein : …..

Slachtvisite
 
Jao, de rogge zit weer an de miete
De knol'n dee staot weer op ’t land
En de bieten zit ook in de koele
Dus het wark is langzaam an de kant
Maor bi'j het varken begint het spek te zwellen
Dus laot é wie, den slachter maor bestellen. 

Refrein : Slachtvisite, wat 'n mooie tied
Maor vergetten kunne wie dat niet
Naober vrouwleu, dee bunt ter nog wal
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Maor 'n varken is ter neet meer in stal
Mekare helpen, was toen heel gewoon
Het kan neet meer, wie laot noo alles doon. 

Jao, de boer den zorg'n veur good warm water
De boerin, dee maakte alles schoon 
Het kon beginnen, alles stond er klaor veur
Zaoterdagmiddag, één uur, was gewoon
Het vark'n an ledder, helemaol op zien kop
'n Stukske gaas drum'm, en het slacht'n zat der op. 

Refrein : …..
 
De naober vrouwleu, gó, wat waar'n dee drok 
De darme schone, en het blood verwarkt 
Maor met mekare kreeg'n ze't allemaol klaor 
Zo an het ende van 't aole jaor 
Maor het mooiste, van dee tied 
Slachtvisite, dat verget wie niet 

Refrein : …..    2x 

Frans Klein Nijenhuis met de Harmonicanders tijdens de slachtvisite in 2014.
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Overzicht van de tot nu toe door de Historische Vereniging Oud Noordijk
uitgegeven Noariker Jaorgangen en andere publicaties:

 

Nummer Jaar Inhoud

0 1987 Tentoonstelling "OUD NOORDIJK" in de Oale Schole

1 ? Gerrit Jan ter Horst, Oude akten, Rogge maaien, etc.

  1991 Ruilverkaveling "Neederberg" 

2 1992 Verkoop1927, Speuren naar sporen, uut vriejen, Noordijker veld, 
etc.

3 1993 Markenindeling, Verkoopakte, Oudejaarsavond, Stoekzalve, 
Stamboomonderzoek, etc.

4 1994 Vroegere bewoners, diergeneeskunde, veldnamenonderzoek, 
Bollert brons, de Nachtegaal, etc.

5 1995 1940-1945, diverse persoonlijke belevingsverhalen uit de tweede 
wereldoorlog

6 1997 Noariker museum, Hassink Wassink, Harperink, Touwtrekken, etc.

7 1998 Kiekjesbook, bekiek 't maor, foto's van mensen, huizen en dingen, 
etc.

8 2001 H. Peterkamp,Meister Niehof, Pinksterkermis, Hietbrink, etc.

2002 Boerderij- en veldnamen in Neede

8 2001 H. Peterkamp, Meister Niehof, Pinksterkermis, Hietbrink, etc.

9 2005 Noaberschap, VV Noordijk, Rika Timmerije, Berend Tormijn, etc.

10 2008 Schooltied, een tied um (nooit) te vergett'n.

11 2009 Jubileumuitgave 25 jaar Oud Noordijk

2011 Brulfteneugers Anno 1912

12 2012 80 jaar Timmerije, next level in plastics

13 2013 Neede voor 200 jaar

14 2016 Slachtevisite, Reurink (Veldmans), Vrielink, Oud Krantennieuws
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