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Van de redactie
Eindelijk is het ons weer gelukt een Noariker Jaorgang samen te stellen. En we zijn
vast van plan vanaf nu elk jaar, in november rond de slachtevisite, een jaargang uit
te brengen. Dit is mede mogelijk geworden door de redactie met een aantal actieve
mensen uit te breiden. Naast de vertrouwde redactieleden Willemien Kolthoff.
Johanna Reurink en Jan Markink zijn nu ook Henk Klanderman en Jan Krooshof in
de pen geklommen. Henk maakt als secretaris deel uit van het bestuur van onze
vereniging en Jan is al een aantal jaren actief in het archief. Wim Meerman blijft de
uitwerking en de opmaak van uw verenigingsblad verzorgen.
In deze uitgave beginnen we met een aantal vaste rubrieken, die de komende jaren
in de volgende uitgaven telkens terug zullen komen, te weten:
• Vertrokken Noordijkers, met name boeren, die hun heil elders hebben
gezocht, te beginnen met de familie Reurink.
• Verdwenen boerderijen, te beginnen met Vrielink aan de Haardijk.
• Uit het archief, beschrijving van activiteiten, projecten of voorwerpen uit
het archief, deze keer o.a. een oude bijbel van de familie Eggink.
• Vrogger, herinneringen van een Noordijker aan vroeger.
• Oale gebroeken, wat was er vroeger gebruikelijk in de buurt bij allerlei
gelegenheden. Deze keer de verwerping bij bakker Harwig.
• Oald Noariks krantennieuws, met oud nieuws uit de kranten van 50, 75
en 100 jaar geleden.
• Wie is wie op onderstaande foto, deze een keer een foto ingebracht
door Hendrik Hofman, afkomstig van de boerderij Tuithaar. Aangevuld
met een puzzel foto betreffende het paard op de deur van de Hesseler.
Naast deze vaste rubrieken is er ruimte voor algemene verhalen over mensen,
voorwerpen en gebruiken in Noordijk. Deze keer beschrijven de dames van de
slachtevisite op locatie wat ze onderweg zoal beleven. Dan is er een verhaal over de
familie Tijink, afkomstig van de boerderij Scheunink aan de Waninkdijk, daar waar nu
de familie Alink woont. Er is uitgezocht wat er 130 jaar geleden werd verkocht bij
Wassink, de voorloper van café Hassink.
Er is een gedicht van Frits Kolkman oet Gelster, zoals in 2010 voorgedragen in de
Oale Schole.
De redactie wil aandacht schenken aan Noordijkse bestuurders
In het verre maar ook nabije verleden waren tal van Noordijkse ingezetenen actief in
de gemeentepolitiek en in belangenorganisaties, dat laatste vooral vanuit de
landbouw. De boeren en boerinnen maar ook de latere ondernemers bekleedden
aldaar belangrijke functies. Zo waren in de politiek niet alleen Noordijkse raadsleden
actief maar enkelen wisten zich ook op te werken tot fractievoorzitter, wethouder en
zelfs loco-burgemeester. Ook op het provinciehuis in Arnhem waren de Noordijkse
bestuurders graag geziene gasten, die volop over de gemeentegrenzen heen mee
bestuurden. Een aantal namen uit het verre en nabije verleden: Hermannus Reurink,
Gerrit Thijsen, Gerrit Oonk, Fred de Gruyl en ook mevrouw Buter. Weer anderen
vervulden een belangrijke functie op de achtergrond, bijvoorbeeld als lid van een
zogenaamde schaduwfractie.
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Maar niet alleen in de plaatselijke politiek was Noordijk actief aanwezig, ook op
andere bestuursterreinen stonden zij hun mannetje. Denk hierbij aan de heren Jan
Arend Groothornte, Jan Hendrik Geerdink en Hendrik Jan Roerink om enkele namen
te noemen.
Wie waren zij, wat behelsde hen om zich volop in te zetten voor de gemeenschap en
hoe reageerde hun omgeving, het thuisfront op deze activiteiten. Vragen die een
antwoord verdienen. De redactie van de Noariker Jaorgang heeft het plan opgevat
om de komende tijd aandacht aan onze bestuurders uit het verleden te besteden. Wij
gaan op zoek en aan het werk en zullen proberen om een goed beeld van
betrokkenen te geven. U kunt ons daarbij behulpzaam zijn. Heeft u suggesties en
tips of wilt u ons ergens op attenderen, neem dan contact op met ons. Telefonisch,
schriftelijk of via onze website, alles is mogelijk. Wij als redactie danken u bij
voorbaat.

Bestuur Boerenleenbank Noordijk (1929) , later de Rabobank, met:
eerste rij v.l.n.r.: A. Hennink, J. ter Horst, J.H. Groothornte, H. Roerink,
tweede rij v.l.n.r.: A. Slagman (Bekkeman), R. Huurneman (de Relker), G.J.
Wormgoor, W. Geerdink, A. Florijn (Toon-eum Smeenk). Foto archief Oud Noordijk.
Dialect
In de in het dialect geschreven artikelen in deze uitgave is gebruik gemaakt van het
Noariks dialect. Dat zal een mengelmoes zijn van het Achterhoekse en het Twentse
dialect. Gezien de ligging van Noordijk op de grens van de Achterhoek enTwente
sluit dit naar de mening van de redactie het best aan bij spreektaal alhier en zal het
voor onze leden het gemakkelijkst leesbaar zijn. Verder is niet te veel getornd aan de
verschillen in schrijfwijzen van de verschillende schrijvers.
Er is dus geen gebruik gemaakt van formeel vastgelegde dialect taalafspraken.
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Van het bestuur
door Henk Klanderman
Het heeft even geduurd maar wij zijn er weer met de volgende uitgave van het lijfblad
van onze vereniging bestemd voor al onze leden: de Noariker Jaorgang. Waarom die
radiostilte zult u zich misschien afvragen. Een terechte vraag die vraagt om een
duidelijk antwoord. Gewoon, omdat de redactieleden te druk zijn geweest met andere
zaken voor de vereniging. Dit duurde te lang, zodat het tijd was voor herbezinning.
Even terugkijken naar de achterliggende periode. Waren we goed met elkaar bezig,
voorziet onze jaarlijkse uitgave in een behoefte, moeten we misschien naar een
vaker verschijnend periodiek met een andere opzet, zijn de artikelen qua inhoud en
omvang toereikend of moeten we naar meer diepgang? En moet het aantal redactieleden gezien de belasting die het vraagt wellicht uitgebreid worden? Om nog maar te
zwijgen van de invloed van computers, IPads en andere social media? Allemaal
vragen die de afgelopen maanden aan de orde zijn geweest. Bovendien hebben wij
ook gekeken hoe onze zusterverenigingen met deze materie omgaan.
Al dat overleg heeft er toe geleid dat wij hebben besloten de draad weer op te
pakken en in elk geval voorlopig op de bekende en vertrouwde weg door te gaan.
Dat betekent elk jaar in een Noariker Jaorgang met minimaal 50 pagina's
lezenswaardige artikelen met daarbij veel oude foto's. Ook zijn wij van plan met
nieuwe items te komen. Voorbeelden daarvan treft u in deze uitgave al aan. We zijn
ook van plan om het aantal schrijvers uit te breiden. Dat kan door de redactie uit te
breiden maar ook door onze leden gericht uit te nodigen suggesties voor
onderwerpen aan ons kenbaar te maken dan wel complete artikelen aan te leveren.
Dan wordt het nog meer een Jaorgang van ons allen.
Ook willen wij aandacht besteden aan nieuwe en met name belangrijke aanwinsten
in het archief en in de Looze, aan belangrijke bestuursaangelegenheden om
zodoende ook de betrokkenheid van onze leden nog meer dan nu het geval is
positief te beïnvloeden.
Naast de Noariker Jaorgang als het tastbare naslagwerk, waarvan de redactie
overtuigd is dat het niet door het internet te vervangen is, willen we er toch op wijzen,
dat we een eigen verenigingswebsite ingericht hebben. Langs die weg willen we met
name actuele informatie over het reilen en zeilen van de vereniging aan u
overbrengen. Verderop is een korte beschrijving van de opzet gegeven. Ook hier
geldt, dat we graag terugkoppeling hebben om de website verder te verbeteren en
om aan uw wensen tegemoet te komen. Voorlopig blijven we ook met een korte
aanduiding op de Noordijksite aanwezig, van waaruit onze site ook bereikbaar is.
De website van de Historische Vereniging Oud Noordijk, onze site dus, is direct
bereikbaar onder de naam: www.oudnoordijk.nl en ook vanuit de vernieuwde
Noordijksite.
De uitgave die nu voor u ligt is een nieuwe proeve van bekwaamheid. Wij zijn er op
dit moment tevreden mee, maar er zal zeker nog wat verbeterd kunnen worden. Wij
hopen dan ook dat het voor u als lezer aanleiding mag zijn ons daarbij te helpen. U
bent van harte uitgenodigd om ons tips door te geven, verbetersuggesties te doen of
om direct mee te werken als scribent aan de volgende uitgave.
Wij als redactie hebben ons best gedaan. Hopelijk voorzien wij in een behoefte. Wij
wensen u in elk geval veel leesplezier.

5
Noariker Jaorgang 2016

De website van de Historische Vereniging Oud Noordijk.
Op deze bladzijde wordt een toelichting gegeven op onze website. Sinds het najaar
van 2015 is de website van Oud Noordijk ingericht en in de lucht gebracht. Wim
Meerman verzorgt de inhoud en zal graag uw toevoegingen plaatsen. Ook onze
website kent een dynamisch bestaan: er worden regelmatig nieuwe onderwerpen
geplaatst. Omdat veel browsers niet telkens opnieuw alle informatie ophalen en
sommige zaken in cookies bewaren, is het aan te raden zo nu en dan het “ronde
pijltje” linksboven in onderstaand schermafdruk aan te “klikken” om de pagina te
herladen. Dit

symbool zorgt er voor, dat de pagina opnieuw geladen wordt.

Een schermafdruk van de home pagina van onze website.
Op de Home-pagina van onze site worden de algemene doelstellingen van de
vereniging weergegeven en is er een menu om verdere informatie zichtbaar te
maken. Door Home aan te klikken keert men terug naar de Home-pagina.
Als u op de Home pagina NOORDIJK aanklikt, dan komt u bij een beschrijving van
het dorp en een stuk geschiedenis van Noordijk. Dit stuk is nog lang niet af: om hier
verder invulling aan te geven, kunnen we uw hulp goed gebruiken. Wel kunt u al het
Noordijker Volkslied, een op Youtube geplaatst filmpje bekijken.
Achter het menu-item Agenda vindt u de agenda van de evenementen van het
gehele jaar en onder Actueel de affiche van het eerstvolgende evenement.
Met het menu-item Terugblik wordt teruggekeken naar de evenementen die reeds
plaats gevonden hebben. Er wordt een korte impressie van de afloop gegeven, er
worden een beperkt aantal kleine foto’s getoond en er is vaak een mogelijkheid
meerdere foto’s in een album te bekijken. De kleine foto kan aangeklikt worden,
waarna de foto vergroot weergeven zal worden.
Achter Activiteiten is te zien wat er het hele jaar georganiseerd wordt en achter
Oale Höfke is te zien wat er in onze tuin met vergeten groenten gebeurt. Deze
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informatie komt overeen met hetgeen er in onze flyer staat. U kunt u deze flyer
eventueel ook downloaden en afdrukken. Vanwege het afdrukformaat krijgt u de flyer
op het scherm “overdwars” te zien.
Achter Archief is:
• te vinden wat er in het archief gebeurt.
• direct het fotoarchief in te zien
• te zien welke documenten zich in het archief bevinden
• zijn er een aantal zogenaamde fragmenten te bekijken, met verhalen over
families en boerderijen.
Dus om oude foto’s te bekijken of om artikelen te lezen over verdwenen boerderijen
moet u hier zijn. De documenten uit het documentenarchief kunt u niet online
bekijken, maar helaas alleen in de Oale Schole inzien. Dat kan op dit moment alleen
op dinsdagmorgen, maar dan wel onder het genot van een kopje koffie. Eventueel
kan dit op afspraak op een ander moment.
De fragmenten, die op dit moment al in te zien zijn, zijn:
• Eskes in Noordijk, een artikel over het verwenen boerderijtje Eskes, vroeger
ook Tieberink of Dieperink genoemd, achter café Hassink gelegen, waar nu de
kleedkamer van VV Noordijk te vinden is.
• De korporaal in Noordijk, een verhaal over de achtergrond van de huisnaam
de Kapraol van het boerderijtje naast café Hassink, waar jarenlang de familie
Meerman woonde, maar nu Steff Rohof zijn thuis heeft.
• De bewoners van ’t Brook, een overzicht van en een terugblik over de
bewoners van de buurt ’t Brook.
• Verdwenen boerderijen in Noordijk, een poging om op basis van nagelaten
notities en schetsen van Bets Altena in beeld te brengen welke boerderijen in
Noordijk in de loop der tijd verdwenen zijn.
Wat er in de afgelopen jaren in de Noariker Jaorgang is gepubliceerd, is achter het
menu item Noariker Jaorgang te vinden. Ook is een aantal publicaties
weergegeven, die in samenwerking met de Historische Kring Neede uitgegeven is.
Van de meeste uitgaven is een summiere inhoudsopgave weergegeven. Een aantal
uitgaven is compleet op de website gepubliceerd en kan als pdf document direct
worden bekeken of gedownload worden. (Als er tenminste een pdf-reader op de
computer geïnstalleerd is. Eventueel kan de Adobe pdf-reader gedownload en
geïnstalleerd worden.)
Achter Contact zijn gegevens te vinden om met de Historische Vereniging Oud
Noordijk in contact te komen, alsmede wordt de mogelijkheid geboden om bij de
zusterverenigingen uit Neede, Eibergen of Borculo op de website te gaan kijken.
Aan onze website is ook een mailserver verbonden. Dat betekent dat u ons kunt
mailen onder het adres: info@oudnoordijk.nl.
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Activiteiten van Oud Noordijk: slachtevisite op locatie.
In 2005 kwam vanoet Stokkum (Markelo) de vraoge, könt jullie ons is een aovend
vermaaken deur verschillende jams te laoten preuven. Wie ant denken en dachen
toen, jam preum’n is wal leuk maor met slachtproducten kuw eigenluk volle maer.
Dat hew dus toen veur esteld en dat was noe het begin van onze “slachtvisites op
lokatie”. Wat kuw zoal laoten preuven, bakbloed-bakleverworst, heufkeeze, nägelholt,
schinken, och meugelekheden zat. Maar ja,…..wat preumen is leuk, moar verhaal’n
oaver ’t slachten van vrogger is nog mooier.
Dus wie an de slag en toen is d’r een humoristische samenspraak op papier e’zat
oaver hoe in onze gedachten dat hele slachten vrogger ging. Nog wat gedichten d’r
bie e’schreeven en een stukse film oaver ons jaorleks “vetpriezen” bie de Oale
Schole en het programma was klaor.
De leu in Stokkum hebt s’aovends genoten en wie had’n volle wille met ons
optrean’n.

Het slachtevisiteteam met v.l.n.r. Willemien Kolthoff, Johanna Reurink, Janna
Ligtenbarg, Dirkje Lammertink, Dinie Haarman en Jan Haarman
Een tiedje later kwam vanof het Meijersveld (vezorgingshuis) de zelde vraoge, dus
wie wear met ons programma op pad. Het geheel sloog zo good an daw noe anno
2016 nog steeds geregeld op pad bunt. En dat neet allene hier in de omgeving. Wie
wodd’n steeds bekender (allene via mond op mond reklame) en zo ginge wie o.a.
naor Ommen, Denekamp, Latrop, Lobith, Silvolde, Doetinchem, Zelhem, Vragender,
Eibergen, Gaanderen, Groenlo, Winterswijk, Laren, Holten, Bergentheim en Goor.
Met dree auto’s ginge wie naor Goor. Via Deep”n kwamme wie oaver ’t
Twentekanaal Goor in. Eén auto was een tiedje later. Maor wie reed’n allemaol
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ongeveer 40. Netjes toch!!!!
Toch neet, want een paar wekke later kree’w allemaol een bekeuring in de
breev’nbusse. Zowat 200 euro an bekeuring’n haw met zien allen. 10 km per uur te
hard e’reen’n. Wie mochen maor 30 km, die zone was daor toon net in warking
e’gaone.

Eat smakelijk: broodje naegelholt of schinken, bakleaverwors en worstebrood
Een andere kear ginge wie richting Zelhem en wie vond’n de weg meestal deur
middel van de TomTom. Toen wie ongeveer bie kasteel Huize Ruurlo waar’n gaf de
TomTom an daw veur de rotonde links af mossen en direct wear rechts. Zo gezegd
zo gedaan ………... Dus ik linksaf en metene wear rechts, blek daw op het fietspad
terechte kwamm’n. TomTom gaf ’t zo an dus wie reed’n gewoon deur en kwamm’n
oeteindeluk op de Zelhemse weg wear op de normale weg. Gelukkig gin politie
ezeene en wie had’n nao die tied nog is wat um te lachen. ’t Gekke is, as ‘n earste
auto fout geet, dan veur’t de anderen d’r zo achteran. Net schöäpe.
Wie waarn een kear bie Nijverdal in de buurte en daor zat de weg ok een betjen
ingewikkeld in mekare. Jan Haarman had toon een verkeard’n afslag e’nommen en
kwam met ‘n auto op ’t fietspad terechte en … ojé ... he mos toon ok nog een
fietstunneltje deur. Wie had’n piene in’n boek van ’t lachen, maor gelukkig ging ‘t
allemaole good .
Zo herinner ik mie nog daw met ’n auto argens in de binnenland’n terechte waar’n
e’kommen. TomTom den gaf an daw daor hen moss’n, maor ……
’t Was een zandpad waor niet al te vake oaver hen wodd’n ereed’n, tenminste het
was redelijk begreujt met gras. ’t Was d’r ok nogal bulterig, dus in slaop vall’n was d’r
neet biej. Toch kwamme wiej op de juiste plek uit en wie waar’n ok nog optied. Knap
hè ... van den TomTom.
In Lochem, wie kwamm’n toon wier van Brummen, mosse wie linksaf en toen reed
Johanna zomaor opèns langs de verkearde kante van ’n vluchtheuvel hen. Kwam
toevallig d’r ok nog een auto van de andere kante, den ging daor ant toeten en toeten
…’t was natuurluk neet good wat ze dee, maor een betje spölling was d’r nog bes. ’t
Was wal good dat de andern wal netjes rechts langs ’n vluchtheuvel ging’n.
Ach ja zo make wie van alles met, maor gelukkig (gauw afkloppen) nooit brokken
emaakt. Laatst ware wie nog in Enschede en toen wie naor hoes ging’n was het
nogal reagenachtig. Dus de weg glom en wie konn’n neet good zeen hoe de weg in
mekare zat. Ik bedoel hoo de markering was. ‘t Ging wal fout want wie zatt’n ineans
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op de busbane en in tegengestelde richting ok nog. Klein eindje wieter kwam ’t
allemaol weer good.
Neet allene op de weg make wie van alles met, ok geet d’r op de locatie ok wal is wat
mis. Wie mossen een keer in Holten een aovend verzorgen veur de Vrouwen van Nu.
Komme wie daor, niemand wis argens van. Nao wat hen en weer gebel kwamme wie
d’r achter dat biej de “Vr. van Nu” de afspraak op ‘n wekke later stond. De fout lag
gelukkig neet bie ons, ze had’n bie de afspraak met ons nog 2 daotum’s in
gedachten. En aj dan de ene daotum afsprekt en een andern noteart, jao … dan kan
dit gebeur’n. Wie bunt ok de verveelds’n neet, wie hebt hun e’matst en bunt 14
dagen later terugge e’gaone. Een wekke later konne wie neet.
Of toen wie is in Nijverdal an kwamm’n, haw de bakplaate vergett’n. Wie waarn daor
in een karke, dus gin pann’n biej de hand. Een van de gastvrouwen ging snel naor
hoes um pann’n, dus dat was ok wear op’elöst.

D’r was bes wa belangstelling veur oonze produkte.
Zo kuw wal deur gaon, wie had’n ok een kear 2 afspraken op 1 dag staon. Gelukkig
ene ’s middags en een andern ’s aovends. Maor wie mossen wal in Brummen en in
Beuningen (bie Denekamp in de buurte) wean. Dus aerst naor Brummen, toen biej
Jan Patat in Lochem wat e’getten en toen deur naor Beuningen. Zo kan ’t ok.
Ik had ok een afspraak in Ommen e’maakt, maor toen puntje bie paoltje kwam blek
dat het locatieadres in Doorn was. En Doorn ligt bie De Bilt in Utrecht. Nao … dat
was noe de flop van al die jaor’n daw op pad bunt. Met de middag, 12 uur, bunt ze
weg e’gaone en ’s aovends um 20.00 uur war’n ze eindelijk wear thoes. Dank je wel
Johanna, want zee was d’r natuurlek mooi neet biej.
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De ontvangst kan ok zo verschillend wean. Zo buw mangs nog maor nauwelijks
binn’n of ze beedt ons al koffie an. Maor ’t gebeurt ok daw d’r al wal een uur bunt en
dan nog niks heb e’had en vraogen mot um een köpke koffie, terwijl de hele zale al
zit te koffieleuten. Oaver ’t algemeen meuge wiej neet klaag’n, want wiej hebt ok al
een paar kear met e’maakt daw oet e’neugd wodd’n veur een koud en warm buffet
umdat de vereniging iets te vieren had. Andersumme kan trouwens ok…..Dat was
biej ne vrouwenvereniging dee zovölle jaor had bestaone, dus dee kreeg’n allemaole
koffie met gebak. Wieleu neet ... wie waar’n gin lid ...!
In ons verhaal kump’t nog wal is veur dat Willemien K. Dirkje de gek an stök, zoals
o.a.: foj,foj,foj toch … ie hebt ok völ te völle van’t varken egett’n. Een oldere vrouwe
hef Willemien de hele tied lealek an e’kekken. Toevallig dat ‘t zelde mense bie ne
andere bieëenkomst wear in de zale zat en ton begrep ze pas dat ’t een geintje was.
In ons verhaal oaver ’t slachten vetelle wie ok dat ’t vrogger ’t gebroek was dat ‘r ok
altied ’n mooi stuksken vleis naor ’n dominee, de pastoor of de meister op schole
ebrach wodd’n. ie wet ma’r nooit wo ‘t good veur is. En ton d’r op ne kere ok ’n
pastoor in de zale zat stond den man gelieke op en zea: Het lijkt mij een goed idee
dat dit oude gebruik weer in ere hersteld wordt.
Ondertussen buw noe zo’n kleine 300 kear op pad e’wes en ’t geet nog maor vedan.
Zolange d’r naor e’vraogt wod en wie vind ’t nog leuk en kunt ’t opbreng’n, gauw d’r
met vedan.

Jan Haarman, hier saam’n met Dinie, hef d‘r ontzettend völle veur edone.
Jammer dat d’r neet mear is.
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Vertrokken Noordijkers: Familie Reurink naar Loppersum.

Een winterse blik op Reurink aan de Reurinkweg (foto archief Oud Noordijk).
Vader Herman Reurink en zoon Han besloten in 2001 uit Noordijk te vertrekken. Hoe
is het hun sindsdien vergaan? Eerst een genealogische terugblik van de familie
Reurink in Noordijk. Daarna een interview met zowel Herman als Han Reurink.
Hoe en wanneer precies de familie Reurink (en de familie Roerink) in Noordijk
kwam(en) is nog niet te achterhalen. In de verpondinglijst van 1650 lijkt Reurink in
Noordijk nog niet voor te komen. De oudste gevonden vermelding in de doop en
trouwboeken van de Nederduits Gereformeerde gemeente Neede is van 1678:
20.10.1678 liet Hendric Roerinck met sijn vrouwe een jongen sone doepen die
genaemt wierde DERRICK, die getuigen waren Hille ten Brinckhof.
Niet alle vermeldingen zijn hier opgenomen. Alleen Garrit Boerman en Janna Ruerink
worden nog genoemd:
Huwelijk: 30.10.1735 Garrit Boerman en Janna Ruerink.
Doop: 26.08.1736 Garrit te Boerme en Janna, eh., een zoon is genoemt Jan
(eh. staat voor ehelieden)
Omdat dit misschien een tak is, waar Hermannus, de vroegst getraceerde voorvader
van Herman Reurink, van afkomstig is. Hermannus noemt zijn oudste zoon ook
Gerrit, hetgeen meestal betekent, dat zijn vader ook Gerrit heette. Ondanks dat Garrit
dan Boerman heette, ging vroeger zo’n achternaam vaak verloren als er bij een
boerderij ingetrouwd werd. Mogelijk dat hij zich Garrit Reurink is gaan noemen na zijn
huwelijk met Janna Reurink. Maar aangetoond is dit dus niet.
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Wel aangetoond is, dat Hermannus Reurink stamvader is van de Reurinks en ook
van de Roerinks in Noordijk en omstreken. Hij is in 1792 overleden en in 1760
getrouwd met Hendrika Hillebrands uit Ruurlo. Een geboortedatum en plaats zijn nog
niet gevonden. Ze kregen 7 kinderen, die naar willekeur als Reurink of als Roerink in
de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde gemeente van Neede werden
ingeschreven. De oudste zoon, Gerrit, neemt zijn intrek in de boerderij Reurink. Het
gaat hierbij om Reurink aan de G.L. Rutgersweg, daar waar nu de familie Reurink
nog steeds woont in de persoon van Rika Reurink-Beltman. In 1804 maakt Gerrit
deel uit van het rot van Jan Harperink. Zijn zoon Hermannus neemt daarna de
boerderij over. Hij is de vader van Harmannus, die later, rond 1860, naar Veldmans
in het Noordijkerveld is verhuisd.
Rond 1830 woonden Hermannus Reurink en zijn achterneef Berend Roerink als
buren in Noordijk. Hermannus als landbouwer en eigenaar op Reurink (huisnummer
232) en Berend als wever en pachter op de Blaauwehand (huisnummer 234), daar
waar Hendrik Timmerije de bungalow heeft gebouwd en Wim Meerman nu woont.
Hermannus is naast landbouwer ook tapper. Berend is trouwens in Oldebroek
geboren, waar veel Reurinks en Roerinks gewoond hebben en nog wonen.
Ook rond 1830 was er door dagloner Hendrik Bruntink een hut op de heide gebouwd
op de plaats waar later Veldmans zou ontstaan. Eerst was het huisnummer 326, later
werd dat E95. Voor1857 is Hendrik Bruntink naar Neede vertrokken en nam de
familie Reurink er zijn intrek. Het gaat dan om: Harmannus met zijn vrouw Aleida
Ligtenberg en de kinderen Hermannus en Aaltjen. Hendrika, Antonie en Gerrit Jan
zijn op Veldmans geboren. Reeds in 1864 is Aleida overleden, waarna Harmannus
hertrouwt met Garritdiena ten Damme.
De volgende generatie is weer een Hermannus Reurink, die getrouwd was met
Gerritjen Wormgoor. Dan volgt Herman Reurink, die getrouwd was met Hendrika
Willemina Bannink. In 1939, bij de aanleg van het stroomnet wordt H. Reurink
aangeslagen voor ƒ45,00 voor de aanleg van zowel stroom als sterkstroom en
ƒ15,00 voor werkzaamheden. Als huisnummer is E161 genoteerd. Als huisnamen
zijn Veldmans en Harmans bekend.
Dan komen we bij de generatie van Hermanus Reurink, veelal Mans Reurink
genoemd, en Lamberdina Arendina (Dina) Geerdink. Mans was met zijn buurmeisje
Dina getrouwd, dochter van Hendrik Jan Geerdink en Everdina Wiegers, afkomstig
van “de Zomer”, boerderijtje aan de Markveldsedijk, daar waar anno 2016 de familie
Reverdink woont.
Mans was maatschappelijk en politiek zeer betrokken. Hij was bekend als wethouder
van de gemeente Neede, die voor de Noordijkse gemeenschap veel heeft kunnen
regelen. Hij was ook voorzitter van de Ruilverkaveling Neederberg, die een grote
impact in Noordijk heeft gehad. Het is dit jaar honderd jaar geleden dat Mans
geboren is. Mans en Dina kregen drie kinderen: Herman, Dinie en Ria. Herman is
getrouwd met Johanna Hendrika (Jo) Timmerije. Herman en Jo kregen twee
kinderen: Han en Anke. Han is getrouwd met Gerdie Slijkhuis.
Herman is samen met zijn vrouw Jo en hun zoon Han met gezin naar Loppersum in
Groningen vertrokken. Ook moeder Dina ging mee. Herman woont in een huis in de
kern van Loppersum, een eerdere dependance van het naastgelegen hotel. Han
heeft een boerderij buitenaf in de buurt van het gehucht Zeerijp.
13
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Interview met vetrokken Noordijkers Herman en Han Reurink op
basis van een aantal standaardvragen voor deze rubriek:
WOONPLEK IN NOORDIJK
1.Locatie woning/boerderij
Herman: Bekend, zoals in het voorafgaande al is beschreven.
Veldmans of Harmans maakte deel uit van de buurt “de Huurne”, de kant op van de
Scheper, Mans Kooslag, Elshof, Zwaleman etc. Heel vroeger was dat het Olthofs Rot
met de verdwenen boerderij Olthof als rotmeester, tegenwoordig de buurt “de
Keuersgotte”. Vroeger ging de Opa van Herman, moeder Dina en ook Herman
mochten graag wandelen. Opa ging veel wandelen in het Noordijkerveld. Hij heeft
daar de laatste korhoenders nog waargenomen en voorspeld dat deze spoedig
verdwenen zouden zijn.
Het heeft veel indruk op de vierjarige Herman gemaakt toen in 1942 zijn
overgrootvader Hermannus was overleden en alle luiken van Veldmans gesloten
werden.
Rond 1900 had overgrootvader Hermannus “de Waoniker”, oftewel de boerderij
Wanink nog willen kopen. Dat is de afgebroken boerderij bij de Benneker, waar de
Waninkdijk naar genoemd is. Overgrootvader Hermannus kocht grond in het
Noordijkerveld. Dat was goedkope grond voor ongeveer 25 Gulden de bunder. In de
Berg was de grond wel tien keer zo duur. Hermannus was niet de enige die wat zag
in die grond, dat gold namelijk ook voor ter Kuile voor zijn proefboerderij.
Vroeger was de Reurinkweg zeer rustig. Pas na de ruilverkaveling is dat veranderd.
Eerder was de Hoge Broekdijk meer de doorgaande weg, mede omdat de Lage
Broekdijk vaak zeer modderig was. Toen deze verhard was veranderde dat.
Meer herinneringen: Gatjan Klanderman woonde ook in de buurt en had achter het
huis een schuurtje waar hij veel kluste en waar zijn kastjes met de beroemde laatjes
Rommel 1, Rommel 2 etc. te vinden waren. In het begin moest hij om de schuur te
bereiken over de grond van de Scheper lopen, hetgeen blijkbaar niet beviel.
Uiteindelijk heeft hij het stukje grond voor een zak graan gekocht.
Bij Mans Kooslag was er eens “arfhoes”. De erfenis werd aan huis geveild, de familie
kon bieden. Om beurten kwamen ze met een gekocht deel naar buiten lopen.

2. Soort woning/boerderij
Han: Ik ben geboren aan de Reurinkweg 2, in 1992 zijn Gerdie en ik gaan
samenwonen op Stegert aan de Haardijk 4. Dit huis hadden we gekocht van Jan en
Hendrika Hesselink ( Stegert). De boerderij was voorheen een melkveebedrijf en wij
hebben de ligboxenstal veranderd in een caravanstalling. Een paar jaar later gingen
we op Klein Markert aan de Elsmansdijk 13 wonen. Bij Stegert zijn we getrouwd en
bij Klein Markert zijn onze kinderen, Joanne en Bouke geboren. Het huis aan de
Elsmansdijk hadden we gekocht van Jan en Hendrika ten Elshof.
3.Soort bedrijf
Herman: Vlak na de oorlog was het een kleine boerderij. Er was niet al te veel grond,
zo’n 10 bunder en vee al helemaal niet. Men moest vanwege de voedselvoorziening
allerlei vreemde gewassen verbouwen, zoals blauwmaanzaad, dat het hier helemaal
niet doen wou. Dus moest er ook bijverdiend worden. Opa was ook mulder op de
molen en later op de coöperatie en vader Mans werkte zaterdags in de winkel van de
14
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coöperatie. Herman heeft samen met opa veel op de boerderij gedaan. Zijn vader
Mans was veel op pad voor de politiek en andere maatschappelijke zaken. Het was
eigenlijk niet zo duidelijk dat Herman boer zou worden. Toen hij een jaar of 17 was
hield hij van opschieten en dat botste met zijn opa, die erg secuur was.
Han: De boerderij aan de Reurinkweg was een gemengd bedrijf met koeien en
mestvarkens. Er werd samengewerkt in een maatschap. De boerderij was goed
gemoderniseerd, zelfs beter dan hier eerst in Groningen.
4.Geschiedenis woning/boerderij
Herman heeft van de situatie rond Harmans rond 1945, vlak na de oorlog dus, een
schets gemaakt. Tussen Harmans en de Graof is een bosje van akkermaalshout
geweest, waarin eerder een huisje gestaan heeft. Ook Jan Grijsen, vele jaren
bewoner van de Graof, herinnert zich het bosje en weet dat er restanten van muren
te vinden waren.
Nader onderzoek heeft opgeleverd, dat ook daar in het verleden een hut op de heide
gebouwd is, eerst bewoond door Jan Willemsen, later door zijn zoon Derk.
Uiteindelijk, rond 1847, is Gerrit Jan Grijsen er met familie komen wonen. Die zal
later een nieuw huisje, dichter aan de Graafdijk (Keuersgotte), gebouwd hebben.
5.Geschiedenis bewoners
Han: Het huis was een dubbel woonhuis. Mijn opa en oma woonden aan de voorkant
en mijn ouders, Jo en Herman, zus Anke en ik woonden aan de andere kant. Anke
ging in 1992 het huis verlaten en ging in Scheveningen wonen.
5.Rol in de Noordijker maatschappij
Han: Ik was erg betrokken bij wat er in Noordijk gebeurde. Heb in het bestuur van
Jong Gelre en Noordijks belang gezeten. En op de maandagavond volleybalde ik in
“de Oale Schole” en nog een jaar in “het Haarhoes”.
Herman: Rol in Noordijk en regio was nogal veelzijdig , zowel politiek als
belangenbehartiging. Waarschijnlijk waren we meer regionaal dan direct in Noordijk
actief.

REDEN VAN VERTREK
1.Oorzaak en omstandigheden om te willen vertrekken
Han: Schaalvergroting in de landbouw en de nieuwe natuur in het Noordijkerveld.
Door de nieuwe natuur dreigden we in de knel te komen.
2.Wanneer en waarom toen
Han: Door het pilot-project Borculo-Neede kregen we de kans om in 2001 ons bedrijf
te verkopen.
3.Overwegingen om tot nieuwe locatie te komen
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Han: In Noordijk hadden we de grond op vele plekken liggen en hier hebben we de
kavels rondom de boerderij liggen en een paar op afstand. De grond is lichte zavel,
gemakkelijk te bewerken lichte kleigrond.
NIEUWE WOONPLEK
1.Locatie nieuwe woning/bedrijf
Han: We wonen nu aan de Garsthuizerweg 4 in Zeerijp, gem. Loppersum. (Noord
Groningen). Het gebied noemen ze het Hogeland. Het was een oude boerderij, die
vanwege gebrek aan comfort direct verbouwd moest worden. De boerderij stamt uit
1876. Het was er binnen niet warm te krijgen; met noppenfolie is geprobeerd de
ergste tocht buiten te houden. Dit leverde direct een merkbaar resultaat op. Er is een
nieuw woonhuis los voor de “oude” boerderij gebouwd. Deze woning is geheid en
aardbevingsbestendig gebouwd.

Het oude gedeelte van de boerderij in Zeerijp.
Herman: We zijn met z’n drieën op 15-2- 2002 vertrokken naar Molenweg 9 in
Loppersum. Moeder Dina, die graag per fiets de omgeving verkende, stierf volkomen
onverwacht op 15-4-2004, Jo stierf na 1.5 jaar botkanker op 3 juli 2007.

2.Soort woning /boerderij
Han: In 2003 hebben we een nieuwe woning gebouwd. De ligboxenstal was eerst
een openfrontstal en in 2007 hebben we de stal uitgebreid.
3.Soort bedrijf
Han: De varkenstak hebben we afgestoten en zijn verder gegaan met het melkvee.
Momenteel hebben we 50 stuks jongvee en melken we 140 melkkoeien. De totale
grondoppervlakte is 66 ha.
De grond is allemaal geschikt voor aardappelteelt. De mestafzet is tot nu toe nog
geen probleem.
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Molenweg 9, Loppersum, daar waar Herman alleen achter gebleven is.

Nieuwbouwstallen bij Han Reurink in Zeerijp.
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4.Geschiedenis van de nieuwe woning en vorige bewoners
Han: De vorige bewoners zijn naar Canada geëmigreerd. Dit bedrijf is altijd al een
melkveebedrijf geweest.
5. Rol in de nieuwe omgeving (deelname sociale leven, verenigingen etc.)
Han: Gerdie en ik volleyballen (recreatief) nog steeds. Joanne speelt ook actief
volleybal, maar dan in competitie verband. Ik vervul momenteel geen bestuurlijke
functies.
Gerdie is wel bestuurslid van een culturele vereniging geweest en ze heeft in de
ouder- en buurtcommissie gezeten. Thans is ze actief binnen de
activiteitencommissie van de NLTO.
Herman: Ben lid geweest van 2 fotoclubs, ben lid van de plaatselijke historische
vereniging. Als secretaris, ouderling en kerkrentmeester ben ik meer dan 5 jaar druk
geweest met kerkenwerk. Ben nu nog lid van een BESLOTEN boerensoos.
Besloten wil zeggen, dat je er alleen op voordracht binnenkomt. In Neede / Noordijk
lijkt me dat ondenkbaar. Waarschijnlijk een erfenis van sociale verhoudingen uit het
verleden.
Han en Herman: Een buurt, zoals in Noordijk gebruikelijk, kennen ze hier niet. Zeker
niet in het centrum bij Herman. Han heeft wel contact met een aantal buren, die wel
eens samen een barbecue en een nieuwjaarsvisite houden, maar de buurt voor een
feest uitnodigen kennen ze hier niet.
HOE IS HET GEGAAN?
1. Hoe is het met de woning/boerderij gegaan?
Han: De oude woning voldeed niet aan onze wensen en is gesloopt. In 2003 hebben
we een nieuwe woning gebouwd.

Het nieuwe voorhuis in Zeerijp van Han en Gerdie Reurink.
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2.Hoe is het met het bedrijf gegaan?
Han: Prima, we hebben uitgebreid in grond en koeien. Drie jaar geleden hebben we
een nieuwe melkstal gebouwd. (2x22 stands, swing-over)

De melkstal van Han Reurink in Zeerijp
3.Zijn de verwachtingen uitgekomen?
Han: Ja.
4. Hoe zijn de omstandigheden en hoe is er mee om te gaan?
Han: De omstandigheden zijn goed. We zitten tussen de akkerbouwers en dat geeft
ons als melkveehouder goede kansen. Bijvoorbeeld: op de aardappelakkers kan
mais verbouwd worden om de wisselteelt te versnellen. Tussen de rijen mais worden
aardappelen gepoot, die zodanig dood gespoten worden, dat de mais het overleeft.
De aardappelen hebben micro-aaltjes aangetrokken, die met de aardappelen mee
afsterven en daardoor een snellere herverbouw van aardappelen mogelijk maakt. De
opbrengst van de mais is wel de helft minder.
Herman: Uiteraard kregen we te maken met de aardbevingsproblematiek. Er is
onderhand voor 40.000 euro gerepareerd en daarenboven zijn 2 lichtgewicht
schoorstenen geplaatst voor 14.000 euro. De rest van de materiële en immateriële
schadeafhandeling is niet transparant en lijkt beïnvloed te worden door de plaatselijk
aanwezige machtsverhoudingen. Denk daarbij aan woningbouwstichtingen etc.
Han: Ook ik heb aardbevingschade, maar heb ervaren dat de NAM over alles beslist
en alles weet, dan wel onderzoekt. Van scheuren in zowel de nieuwbouw als de
(oude) stal is het moeilijk aan te tonen, dat het door de aardbeving komt. Er is hier
veel op slappe ondergrond gebouwd en veel gebouwen, zoals onze stal, worden als
afgeschreven beschouwd. En dan is er niets te vergoeden. Een ander probleem is de
verzakking van de aarde tengevolge van de gaswinning. De grond zakt hier 1 cm per
jaar en is totaal al zo’n 30 á 40 cm gezakt. Dat betekent omgekeerd, dat het water
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even zoveel gestegen is. Er zijn hier dan ook al ontzettend veel gemalen bijgebouwd
om de waterstand in de hand te houden. Bij het grasmaaien ontstaan hier en daar
problemen, maar een nog groter probleem ontstaat voor de aardappelboeren, want
aardappels kunnen niet tegen natte voeten.
5. Hoe is het familiair gegaan?
Han: We zijn met de hele familie naar het Noorden vertrokken. ( Anke woont in Goor)
Ik vond het erg knap van mijn ouders en oma om hier een nieuw bestaan op te
bouwen. Verhuizen wordt wel eens onderschat. Het sociale leven is zeker zo
belangrijk als het bedrijf. Zowel mijn ouders als oma pasten zich geweldig aan.
Het was erg verdrietig dat oma, 3 jaar na de verhuizing, onverwacht overleed.
Een paar jaar later werd mijn moeder ongeneeslijk ziek en zij overleed in 2007. Dit
heeft ons allen erg aangegrepen.
Verder gaat het goed met ons. De kinderen zijn hier opgegroeid.
Joanne en Bouke zijn dit jaar geslaagd. Joanne gaat International facility
management studeren aan de Hanzehogeschool in Groningen.
Bouke gaat de monteurs opleiding voor mobiele landbouwvoertuigen in Heerenveen
doen.
De kinderen waren 3,5 en 1,5 toen we verhuisden. Joanne kan zich nog wel het één
en ander van Noordijk herinneren, maar Bouke (helaas) niets meer.
Herman: Zijn met z’n drieën op 15 februari 2002 vertrokken naar Molenweg 9 in
Loppersum. Moeder Dina stierf volkomen onverwacht op 15 april 2004, Jo stierf na
1.5 jaar botkanker op 3 juli 2007.
Han: Tot slot: Wij blijven Achterhoekers....
Herman: Zeker nu je ouder wordt, merk je toch wel, dat je toch ondanks alles nooit
een echte Lopster wordt. Ik breng nogal wat tijd door in Twente (Almelo) en dat voelt
goed.

De boerderij van Han: links de oude stal – rechts de nieuwe stal.
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Verdwenen boerderij: b.v. Vrielink/Frielink/Huisjes
Vrielink of Frielink, ook wel de Richter genoemd.
Tekst, zoals eerder opgeschreven door Bets Altena:
Aan de Haardijk heeft gestaan “Vrielink”. De oude Gaitdine was eerst getrouwd met
Sprukkelhorst (de zoon van A.J. Sprukkelhorst). Na overlijden van haar man trouwde
Gaitdine met Ten Elshof (broer van Manseum van de Zweinsker) en verhuisden later
naar Kuper Bolk. Dochter Diena huwde met Athonie Beltman.
De familie Huisjes heeft als laatste op “Vrielink” gewoond.
Volgens de eerste kadastergegevens was rond 1830 de benaming van het huis de
Richter en was het huis en erf onder nr. A1027 in het bezit van Hendrik Jan Frielink.
Later werd het huis Vrielink of de Vrieler genoemd. Volgens het bevolkingsregister
was rond 1830 het huisnummer 262, met als bewoners het gezin van Hendrik Jan
Frielink en Janna Bouwman. Het huisnummer verandert later in E93.

De Vrieler, Vrielink of Frielink, foto overgenomen uit “Ruilverkaveling Nederberg”
Hendrik Jan Frielink woonde er tot aan zijn dood in 1865. Daarna woonde zijn zoon
er met zijn gezin, die ook Hendrik heette en die van beroep wever was. Hendrik met
zijn vrouw Henders Snellink en hun twee kinderen Hendrik Jan en Hendrikus zijn op
19 augustus 1871 naar Amerika vertrokken. Het huisnummer was toen E101.
Als laatste woonde er de familie W. Huisjes, die naar de door de ruilverkaveling
vrijgekomen woning van de familie Stokkers aan de Bliksteeg is verhuisd. Daarna is
de Vrieler afgebroken. Voordat de familie Huisjes er kwam wonen, woonde er de
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familie Derk Kleine. Het huisnummer was toen E106. Derk was er direkt na zijn
huwelijk met Berendina Assink op 26 mei 1894 komen wonen. Wie er tussen 19
augustus 1871 en 26 mei 1894 op Vrielink hebben gewoond is niet duidelijk
geworden.
Of Gaitdine Sprukkelhorst, meisjesnaam Gerritdina Weernekers, of later ten Elshof
op de Vrieler heeft gewoond, zoals Bets Altena beschreven heeft, was niet te
achterhalen. Het ziet er niet erg naar uit, omdat haar verblijf aan de Rutgersweg,
daar waar nu Arie Wesseldijk, een afstammeling van Garrit Jan Sprukkelhorst,
woont, goed te traceren is. Aanvankelijk woonde daar de familie Weernekers.
Sprukkelhorst is er bij-ingetrouwd.

De Vrieler in verval, zoals gefotografeerd door Bets Altena.
De Vrieler is tijdens de ruilverkaveling de Nederberg rond 1960 afgebroken.
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De familie Tijink op Scheunink.
En maar denken, dat Scheunink de huisnaam is van een huis aan de Kipkesdijk. Dat
blijkt een misvatting te zijn. Scheunink lag aan de huidige Waninkdijk, daar waar nu
de familie Alink woont. En waar eerder de familie Tijink gewoond heeft. Dat er
verwarring over de huisnaam Scheunink is, is niet zo vreemd, want zelfs Hendrik
Tijink is er in het interview niet erg duidelijk over. Over de familie Tijink gaat het in dit
stuk. Maar eerst aandacht voor de achtergrond van de boerderij Scheunink voor
zover deze uit archieven te achterhalen was.
Op het adres Kipkesdijk 2 woont anno 2016 nog steeds de familie H. Tijink. In 1964
was het oude adres E226 veranderd in Kipkesdijk 2, met als bewoners J. Tijink en H.
Tijink; vader Johan en zoon Henk. Een aantal jaren daarvoor, in 1954, woonden op
dat adres Reint Nijhof en zijn schoonzoon Johan Tijink. Johan was er door zijn
huwelijk met Johanna Nijhof bij-ingetrouwd. Hij zal er de oorzaak van zijn geweest,
dat ook de huisnaam Scheunink meegekomen is naar de Kipkesdijk. Jan Willem
Nijhof zal het huis daar rond 1910 gebouwd hebben, want in de belastingslijst van
1912 en in het bevolkingsregister van Neede komt hij op dat moment voor als J.W.
Nijhof, met als huisnummer E120a. En dat was dan gelegen tussen H.J. ter Beest op
de Mengerspachthoeve aan de huidige Mengersdijk met het huisnummer E120 en R.
Klein Willink met nummer E121 op de Kip aan de huidige Kipkesdijk.

Willem Tijnk met echtgenote Janna Stegeman, de eerste Tijink, die zijn intrek nam in
het boerderijtje Scheunink, nadat de familie Bleumink daar vandaan naar Geesteren
was vertrokken.
Op de boerderij Scheunink aan de Waninkdijk woonde op dat moment, dus rond
1912, Willem Tijink met als huisnummer E117. Hij had eerder op het tegenover23
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liggende boerderijtje Huurneman gewoond, maar daarvan had hij de ondergrond
verkocht aan Gerrit Jan Vruwink, landbouwer op de Eversman in Noordijk, met als
voorwaarde dat hij het boerderijtje voor 1 mei 1912 zou afbreken. Vruwink had er
goed voor betaald, omdat het grondstuk gelegen was tussen Zwaleman en Brinkhof,
boerderijen die toen beide al in zijn bezit waren. De familie Tijink was in 1860 op het
boerderijtje Huurneman komen wonen toen Gerrit Hendrik Tijnk er door zijn huwelijk
met Johanna Hendrika Zweers bij-ingetrouwd was. Gerrit Hendrik was
klompenmaker en geboren in Rijssen. Daarvoor was de familie Zweers op het
boerderijtje terecht gekomen door in te trouwen bij de familie Huurneman.
Verdere gegevens hieromtrent zijn te vinden in het boek van Rob Stokkers over de
katerstede en de familie Huurneman. (Katerstede is keuterboerderij)
Voordat Willem Tijink op Scheunink kwam wonen heeft de familie Bleumink, die
eerder op Stegert gewoond heeft, er gewoond. Hendrik Bleumink is in 1904 met zijn
familie naar Geesteren vertrokken. Willem Tijink was in 1900 getrouwd met Janna
Stegeman en zal na 1904 naar de overkant van de weg verhuisd zijn. Samen hebben
ze 13 kinderen gekregen, die echter niet allemaal zijn blijven leven. Gerrit Hendrik,
roepnaam Hendrik, is één van hen. Verderop volgt een interview met hem. De familie
Tijink is vele jaren op Scheunink blijven wonen, totdat Gerrit Hendrik en familie naar
Neede verhuisden. Daarna is de familie Alink er komen wonen.

Rond 1830 was Gerrit Jan Zweers bewoner van Scheunink, met op dat moment
huisnummer 270. Gerrit Jan had Scheunink gepacht van Gerrit Jan ten Cate uit
Haarlo. Hoe lang Scheunink toen al bestond is niet duidelijk geworden. In 1750 werd
in de lidmaten lijst van de Nederduits Gereformeerde kerk van Neede een Henders
Schonink genoemd, gehuwd met Willem Huerneman. Huurneman was een
boerderijtje, dat recht tegenover Scheunink gelegen was. Ook In de lijst van
24
Noariker Jaorgang 2016

pachthoenders voor de heer van Borculo uit 1584 wordt Schonink al wel genoemd.
Het gaat dan om Gert Schoninck, kavener (keuterboer), in de lijst geplaatst tussen
Swalen kavenstede (katerstede Zwaleman) en Olthoff. In de verpondingslijst van
1646 lijkt Scheunink (of Schonink) niet voor te komen.
Uit de kadasterkaart van 1830
de boerenbrink in Noordijk met
links de boerderijen Wanink, de
Benneker en Brinkhof. Rechts
Olthof Pachthoeve en onderaan
Zwaleman. In het midden de
boerderijen Scheunink en
Huurneman, die in dit verhaal
een rol spelen. Wanink, Olthof
en ook Huurneman zijn geheel
verdwenen. Van Brinkhof
resteert alleen nog de schuur.
Zwaleman is er nog ongeveer in
de vorm van vroeger. De
Benneker en Scheunink zijn
geheel verbouwd.

In gesprek met (Gerrit) Hendrik Tijink, uit het interview, opgenomen op 6
december 1985.
(Gerrit) Hendrik Tijink is geboren op 19 april 1901. Hij is overleden op 21 juni 1993.
Hij is op 30 mei 1930 getrouwd met Johanna Klanderman. Johanna is reeds in 1953
overleden. Hendrik is op 16 october 1954 opnieuw getrouwd met Cornelia Clasina
Maria Muis, roepnaam Klazien.
Bij het interview in 1985 zijn aanwezig: Hendrik Tijink en Klazien en namens Oud
Noordijk Jan Markink en Jan ter Horst. Letterlijke citaten van Hendrik worden
schuingedrukt weergegeven, terwijl de vragen van Jan en Jan tussen blokhaakjes
zijn geplaatst. Het afluisteren van de opname van het interview heeft het volgende
resultaat opgeleverd:
Hendrik is met 12 jaor begon’n met warken. Ears bie “Huunink” (Steenfabriek ten
Bokkel Huinink op ’t Kisveld). Toon bun’k egaone naor Rohaan. Ik bun oaveral
ewes. Mien Va hef altied boer ewes en melkveurder. 40 jaor melk eveurd an één
stuk. Van Eibargen tut Hengevelde, maor ’t meeste naor Hengevelde.
Hendrik wet zo geen oale verhalen, want met ‘t hen’n hal’n mak’n ie neet völle met.
[Wat kosten de hennen toen?] O gottegot, dee kost’n zowat niks. Heel weinig. Twee
kwatjes, mear neet. In Goor word’n ze eslacht.
Hendrik reed motor zonder riebewies. Tijdens het proefrie’n was um de motor
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aofeslaog’n en was ezakt. Hee hef wal ’n motor ehad. Ears ’n Eisink, zo’n klein. Toon
’n groten 500, ’n BSA.

(Gerrit) Hendrik Tijink en zijn tweede vrouw Klazien.
[Van schole we'j daor nog wat van?]. Ik heb bie meister Rutgers ezett’n. En ok bie
zien dochter. En later bie Andries. In de klasse bie Hendrik Abbink en de Kappe, en
Mans Klein, Kreunen. Op schole was vearder niks te belem’n.
[We’j nog, dat ’t station e’opend is?]. Ik wet nog bes, dat ’n earsten trein reed.’n
zandtrein. Den trein reed elken dag ‘n stuksken wieder um de bane an te leg’n. De
grond hal’n ze allemaol bie de ballastputte. Dat dee’n ze met ’n locomotief. Daor hef
’n polderkeet estaone. Daor ko’j ’n borrel drinken. Kosten bie Wassink 5 cent en daor
mar 4 cent. ‘t Was wal ’n mooi’n tied. ’t Was vrogger völ gezelliger. Onder mekare.
[We’j nog wat van Brinkhof?] Jan Willem Nijemeisland zien Va woon’n op Brinkhof. Ik
ginge jonge paerde lear'n bie Brinkhof. Get Nijemeisland hef ebouwd in ’t Venneslat.
Dat was vrogger allemaol water. As mie Va met de melkwag’n naor Hengevelde
veur’n, dan ging e daor op ’t ies en dan ging e tut Bets Padies. Dat was allemaol
water. Dan veur’n e rechtan oaver ’t ies, dat was korter. Hee veur’n altied met één
paerd d’r vuur, ’n pony.
Vrogger ha’j Naoriker Pinkstan. Ring rie’n en geld ophal’n. Dan moos e wie rondgaon
vuur Pinkstan. Zat met Elsman in de feescommissie. En met Aornd Jan Goorhoes en
Herman van de Bakker. Dan moos ie geld hal’n en dat moos ie ok vuur ’t
Sinteklaosfeest. Dan moos ie de boer’n langs. Vuur Sinteklaos moos ie ok naor
schole um de kadootjes in te pak’n. Zat ok in de oldercommissie. Toon ik op school
zat kwam Sinteklaos ok al op schole. Met ’t kasfees moos e wie naor Nee hen zing’n.
Kasvesjes. Vesjes van schole van vrogger bunt mie neet bie eblev’n.
Brinkhof won’n gepacht. Dat was van de Hel. Hier woon’n Brinkhof en daor woon’n
Buter, Zwaleman zea’n wie vrogger. En daor tussen woon’n wie vrogger. Tussen
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Buter de schure en ’t hoes stond ’n huusken, daor ko’j net met de kroewag’n um ’t
hoes, zo völle grond was d’r bie. [Waonnear is dat af'ebrokk’n?]. Jao, gottegot, da’s
al jaor’n eleden. Dat hebbe wie toon ekoch, toon was e wie nog zukke jongs. Hef
mien Va toon ekoch van Eaversman. Scheunink won’n d’r op. Oale huusken hef de
Scheper ekoch. Den hef de schure d’r nog van staon. Zwaleman en Brinkhof heur’n
vrogger neet bie mekare. Zwaleman heur’n onder ‘n Eaversman. Scheunink an de
Kipkesdiek was Niehof. Wo wie vrogger ewoond heb was Huurneman. Heel vrogger
heet’n dat Huurneman. Later zean ze Scheunink. Scheunink was ’n hoesnaam.
---- Er is wat onenigheid over de benaming en de huisnaam Scheunink. Volgens
Klazien heeft Hendrik altijd gezegd, dat de huisnaam van het huis waar zij toen
woonden Scheunink was.
Reint Bleumink hef op oons hoes ewoond. Hendrik zien breur (Johan) hef de
hoesnaam Scheunink met enom’n naor de Kipkesdiek. Dat was Niehof. Toon ze oet
Huurneman weg ging’n was Hendrik ‘n jaor of vere. ‘t Oale hoes is afebrokk’n. Van
bin’n war’n’t allemaol matt’n. Net as de Kapraol, dat war’n ok allemaol matt’n. Mien
zwaoger had bie Zwaleman ’n bakhuusken. Daor had’n ze ’n aoven in zitten. Daor
leten ze met de kasdage stoete bakk’n. Toon was Zwaleman ’n oald hoes met ’n
grote endskamer.

(Gerrit) Hendrik Tijink met op de achtergrond de boerderij de Benneker. Rechts voor,
ter hoogte van de varkensschuur was “’n groot’n Brink”, waar hij vroeger
ging schaatsen.
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Schorsteen veag’n dee'n ze vrogger zelf met ’n lang’n bessum en met ’n bos holt d’r
an. Net zo lange anschoev’n, tut d’r boav’n an oet kump. Dan dee'n ze ’n groot
gordien vuur ’n bozum en dan stoaft nog al, want ze gebroek’n völle den’nholt. Twee
keer in’t jaor mo’s ie wal veag’n. Vrogger ha'w ’n kole kökken met ’n kachel ’n eane
van ’n schorsteen af. D’r zat ’n lange piepe an helemaol duur de kök’n hen. Daor met
ko’j ’t zo hete stokk’n da'j d’r neet zit’n kon’n. Toon ’n keer haw’t zo warm estokt, dat
de piepe witgleunig was en van bin’n in brand vloag. ‘t Grom’n d’r duur dat ’t soezen.
’t Was nog net gin schorsteenbrand, mear ’n piepenbrand.
Ik bun begoo’n bie Huunink met vief cent in’t uur. Daor bin’k anderhalve weake wes
en toon kree’k geld van dree daage. Toon kree’k een gulden viefteg. Toon zea mien
Va: Dat meu’j in de ??? doon. [Helaas niet te verstaan, misschien pette?] Toon zeg
Rohaan ik zo’l ma bie um kom’n dan kree’k zes cent in’t uur. Toon was ’n cent in ’t
uur völle. Toon had ’n groot’n neeg’n cent in ’t uur. Bie ’t Kisveld moos ie dee piep’n
onder de pan’noaven klaor mak’n. Dan ha’j d’r hier eene met ’n touw, den trok oe d’r
oonder. Dan kree’j zo’n pitlaempke met. Dan ha’j ’n klein schupken en daor schep’n
ie ’n beksken met vool en dat word’n d’r dan oetetrokk’n. Mooi wark, ’t stuk van ’n
halve kaore kree’j dan. Umdat e nog ’n klein kearltje was moos hee duur ’t gat
kroep’n. ’n Groot’n ko’n d’r neet duur.
Bie Rohaan had’n ze ’n veldoaven. De stene word’n gewoon ezat en d’r word’n van
onder’n estokt. Kol’n word’n d’r opegooid en dan ging’t duur de stene hen. Dat was
nog helemaol olderwets. Dat ha’j vrogger. Tegenswoardig he’j ringoaven en zo.
Ie wark’n tien uur daang’s. En zaoterdag tut veer uur. Van ’s mon’s zeuven uur. Ha’j
’s mon’s ’n kwarteer schoft, ‘s meddag’s anderhalf uur.
De winterdag stoo’n ie ’n heel’n
dag in de koel’n leem te greav’n.
Rohaan greav’n de leem in ’n
Barg. Woo noo de stortkoele is.
Huunink en ten Caote hal’n ok
allemaol ’n leem oet ’n Barg. Later
hef Huunink ‘t oet Eibargen
ehaald. Vrogger wod’n dat
allemaol oetekast. Dan stoo’n ie
met dree man boav’n mekare,
mangs wal vere. Stoon ik hier, ieje
daor, en dan ging’t tut de grond
boav’n an was. Onder ha’j d’r
eene staon den spit’n met grote
klompe met grote iezers d’r onder.
Aan’s ha’j de klompe zo kapot
ehad.
Leem oetkasten in “de Barg”.
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’t Peard veur’n ok tien uur daang’s. Eigenluk nog langer, want dee bracht’n ‘t ok nog
naor ’t Kisveld. Met twee ponies. Dee leep’n van ’s mon’s vroog tut ’s aovend’s altied
op ’n draf. Dat deed vrogger ter Selle, Herman. En Tone Nieland. Den woo’n toon in
de Ruwenhof tegenoaver bakker Huurneman. Dat oale huuske daor op ’n hook.
Toon bun ’k naor ten Coate gaone. En toon was den cycloon d’r ewes in Nee en toon
vroog’n ze volk bie ter Weame en mien Moo den wol met geweld da’k ginge veur’n
veur ’t fabriek. Noa, ikke naor ter Weame, nog nooit in ’n fabriek ewes. Dao kwam ik
ears boet’n op ‘n plas. Dat was mooi wark. Toon moos ik op’n dag naor bin’n, bie dee
vrouwleu de maen’n vul’n. Toon bun’k lange in ’t magazien ewes. En toon staken
ze.Toon ha’w ’s aovends vergadering. Ik was vuur ’t staken ok, want ik had nun
allerbastesten hekel an ’t fabriek. Ik mar met staken. Toon zean ze, a’j staakt kom ie
d’r neet weer in. Den man van de bond den zea: alles of niks. Toon ze weer begoo’n,
dat wej wa, vandage nem ik oe an en mon nem ik denne weer. Maor ik bun d’r neet
weer hen egaone naor ’t fabriek.Toon bun’k naor ten Caote gaone. Toon was ten
Caote nog ’n steenfabriek en ’n pann’nfabriek. As dee Goorhuuze d’r neet war’n, dan
brag ik wal stene rond. Naor Nee en oaveral wal. En naor Hengevelde. [Hoo völle
dee’j d’r op ’n wag’n]. Twee doezend ging d’r op ’n wag’n, vief’ntwinteg honderd. En
dan twee wag’ns achter mekare. Van dee grote breeje wag’ns met holten wiel’n. De
assens mo’s ie zeker smear’n. Um ’n andan dag wal. Twee paerde d’r vuur. Ten
Caote had ’s stuk of veer paerde, misschien vieve, mear neet. Ten Caote was neet
zo’n groot spul. Rohaan was neet groter. Den had ok ’n stuk of veer pearde. ’t
Kisveld had t’r misschien wal tiene, twaal’m. Dat was völle groter. Dee maken völle
mear stene as wie, völle mear. Op ’t Kisveld had’n ze ’n ringoaven met van dee
putjes wo ze schepkes kol’n in gooi’n. Dat kan’k oe vertell’n, daor vloag’n nogal wat
kol’n. Ze stok’n gewoon gruus. Van dee grote blokk’n. Dee wod’n met wag’ns ehaald
en later met ’n trein. Dan most’n ze nog van ’t spoor ehaald wod’n met wag’ns of met
kiepkaor’n.
[Wanneer bu’j veur oezelf begon’n.] Ik bin veur miezelf begon’n met de
warkverschaffing. Bie de Heidemaatschappij ewarkt. Berendsen en Knol war’n daor
opzichters. Toon mog ik veartien dage warken en ’n weake bie hoes.Toon kree’k ’s
mon’s ruzie met ’n baas. Had neet genoog op de kroewag’n. Toon bun ’k zo weg
elop’n. En toon bun ’k naor Goor egaone en bun’ k an’t hoonder kopen egaone. In ’n
oorlog melkvent’n en melkrie’n. Dan hoov’n ie neet hen scheppen. In ’n oorlog was ’t
gin mooi veur’n met al dee vliegtuig’n.
[Hoe ging’t vrogger met ’t oetgaon?] Jao, daor kan’k oe good wat van vertell’n.
Zundag ’s meddag’s ginge wie naor Wassink. En nao Wassink gong ie naor ’t bal.
Dan ging ie naor Deep’n of ie ging naor Bouwmeister in Geestern, dat was de
Klompenmaker. In Gelster ha’j van Nie nog, dat was ok ‘n café.
Op de brulfte van Hanna van de Medler. Dat verget mie nooit. En good in ’n ölie. Ene
had t’r in één keer ’n tak sering’n. Woo kom ie daor an? Bie ’n domie oet ’n hof. Mö’k
daor ok mar hen. Ik gao daor hen en haal’n mie ok zo’n tak. Toon grep d’r mie ene
bie’n schoolder. Ik sloge nog wal van mie of, mar toon was dat Kunst oet Borklo, ’n
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politieagent. Den kearl was good hellig. Vie’mtwinteg guld’n boete. Stond in de
krante: wegens diefstal. Naor ’t bal ginge wie altied met de fietse.
[‘n Trein leep toch ok, ging ie daor neet met?] Wie ging met ’n trein veur de flauwe kul
naor Gelster. Dat kost’n vieftien cent. Dan ginge wie naor Oost-Derk koffie drinken.
En dan word’n de flesse op taofel ezet en word’n d’r good edronk’n. Dan stap’n ie
weer in ’n trein wierumme. Hen en wierumme kossen datteg cent. ’n Trein stop’n in
Gelster en ging vedan naor Deep’n. Wie had’n zo wal ’n hoop schik.
Op schoolreis bun’k nooit ewes. Klazien: Mocht niet van zijn Vader. Later, met de
kinderen, is ‘t ie wel meegeweest.
Hendrik: Vrogger bragg’n de boeren de kinder met kleedwag’ns. At ’t mooi wear was
dan zat ‘r gin kleed op. Wie ging’n zundaag’s met ’n kleedwag’n naor Hengel. Naor
mien Va zien zuster en breur. Met ’n zeilwag’n, bie slecht wear was’t zeil dr’op.
Vrogger word’n d’r neet ekekk’n of ‘t vroor. [Hoe lang dee’j d’r oaver?] Naor
Hengevelde. A’j bie Markvelde war’n dee’j d’r ’n good uur oaver. Daor koo’j neet an
fietsen.
En dan dee’j völle handel’n. Völle naor Lochem, naor Jan Binsbargen. Pearde
koop’n. Zundag ’s mon’s. Meestal brag’e wie wal handel met. Mangs ha’j goei’n en
mangs ha’j slechten.
Klazien: Opa deed dat. Opa was de baas. Is ie altijd geweest.
Hendrik: D’r mot d’r ene de baas wean. Dat kump ’n oldsten too.
Klazien: Je was 53 jaar en praat nog van ’n oldsten. Je moest je vader nog vragen
om bij te springen.
Hendrik: Zoo arg was’t ok neet.
Klazien: Je had de kousen allemaal verstopt.
Hendrik: Dat had’n ze vrogger allemaol.
Klazien: Verstopt heb ik gezegd. Schone kousen had je verstopt toen iemand schone
kousen moest hebben. Nou, ik ben met opa, ben ik ook, het is nu 31 jaar, bijna 32
jaar dat ik daar ben. Opa is in 64 gestorven, die was bijna 97, op een maand na. Hij
was 85 toen ik daar kwam.
Toelichting: De kousen waren verstopt, omdat opa vond dat er voor de door Klazien
uit Keulen meegebrachte moderne nylonkousen geen plaats was in Noordijk.
Vrogger was’t wat met dee fietsen. Toon ha’j allemaol zandweage. De fietspa word’n
nog aardig onderhol’n. Maor, de winterdag, as ’t evrone had en weer doo word’n. Op
dee kleane paekes. Toon Klazien kwam war’n ’t allemaol nog zandweage. [En wat
dee’j de winterdag?] Biejenkorven maken en meane maken dee’w wal. En klompe
mak’n. Dat dee’k ‘s aom’s. ‘S aom’s um veer uur ha’j daone. Dan wast donker. Dan
ging ik ‘s aom’s bie Vonderman. Dan kree’j ’n dubbeltje veur ’n paar klompe boar’n.
Dat he’k ’s winters ‘s aom’s edoane en later ’n zetjen ’n halven dag. Maar neet lange.
Toon bun’k zelf begon’n. Van Keutlenbarg en zo hal’n wie ze op met de fietse. Op de
Aos was dat. De Marker. ’s Mon’s met ’n transport. En dan ging ie naor Hengevelde.
En dan wa’j d’r ’s meddag’s um half dree wier. En dan ha’j dree gulden verdeent.
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Toon ging ’k melkrie’n naor Brummelhoes.
In ’n oorlog veur’n wie melk naor Borklo. Dan begonne wie bie Hendrik van de
Benneker, dan Kreunen, dan ha’j Jöpkes, dan de Kaap, Diekman zean ze toon. En
dan ging ‘t links op Jan Kapraol, Jan van de Keizer, af tut daor bie Donderwinkel
verder op Gelster en dan op Geester’n an. Naor Borklo. Dat was dan ’n mooi’n eane.
Toon ’t in Borklo neet zo bes was, bun ‘k naor Hengevelde gaone. Dan ging ie ‘t
Naoriker veld duur. De botterfabriek in Naorik is veur mien tied ewes. Daor we’k niks
van. Opa had dat wal ewett’n.
Begon’n ’s mon’s um zeu’m uur. De rit naor Hengevelde anenom’n vuur ‘n
riksdaalder daang’s. Dat koon neet oet. Toon kree’k d’r twee kwatjes bie. Dat was
toon völle. ’t War”n allemaol katholieken. Daor war’n mar ’n paar boeren, dee anders
war’n. ’t Was ’t mooiste wa’k ooit eveurd hebbe. Naor Hengevelde. Dat war’n zukke
gemoedeluke leu. Ok bie de fabriek. Bie andere fabrieken ging ’t op de buurte. Wee ’t
eerste kwam ’t eerste malen. In Hengevelde a’j d’r war’n, ko’j d’r vuur. De
melkbussen ging’n met de hand naor binnen. Ik zet’n ze op ’t terras en ’n ander zet’n
ze wieter. En dan kree’j ze wier met ondermelk d’r in.
Zo as bie Get Medler. Toon ha’k zo ne vismeane, ’n platte meane. Daor ha’k datteg
hen’n in. Dat verget mie nooit. Toon moos ik oaver ’n Markveldsendiek. Dwars oaver
’n Markveldsendiek hen. ’t Ene stuk fietse ha’k hier lig’n, ’t andere stuk daor. ’t ging
dwars duur de vuurvorke. Den kon’t neet hol’n. In ’t earste begin brag ik ze ok met de
fietse naor Goor. Dree, veer keer in de weake. Ie verdeen zo’n vief cent van ’n kilo. In
de weake ha’j twinteg gulden, net wa’j had’n. Later ging’t met ’n transport. Dat was
met zo’ne kiste d’r vuurop. Daor ko’n 30 tut 35 hen’n in. Daang’s hal’n ik ’n keer of
vere, viefe ’n kiste vol. Dee kist’n word’n ’s aom’s opehaald. Wal zo’n twinteg kist’n.
In ’t begin neet. Toon war’n d’r nog neet völle hen’n. Later war’n d’r heupe. Bie de
Prikke he’k d’r ok heupe haalt. Toon kree’w ’n bettere kaore, dew ears ehuurd had’n.
Later war’n d’r gin hen’n mear’. ’t Was mooi wark. Ie war’n oew eig’n baas en altied
boet’n. A’j ’t gewend war’n, dan mak’n ’t neet oet wa’j d’r op had’n.
Wie hal’n ok wal wild van de jagers. Hoo völle koniene he’w wal neet ehaald. ’n
goeien hazen, van zo’n zes pond, kost’n ’n daalder. A’j dan trieshen’n had’n, dan
moos ie oetkieken of ’t oal’n of jong’n war’n. A’j ’t wissen, koo’j ’t zeen an de pen’n.
’n Keer ha’k onmundig zwaore hoonder. Ik dachte dat dee mooi wat zool’n
opbreng’n. Maor ’t war’n allemaol waterkonten. Dee ken’n ik toon ears neet. Dee
bracht’n niks op. Mien Va hef nooi hen’n ehaald. Den was op de boerderieje. Bie de
boerderieje was ’n bunder of dree grond. Daor ko’j neet van bestaon. Daorumme
ging mie Va altied hen warken. Melkrie’n. Den hef d’r genoog vuur edoane. ’t Kosten
nogal boksen um dee melkbussen op de wag’n te krieg’n. ’t was gewoon ’n slag,
meu’j d’r gewoon op gooi’n. Met de autowag’ns ging’t ’n stuk makkelukker. Maor dee
war’n d’r toon nog neet. Toon war’n d’r ok nog haoste gin auto’s. Ie kon’n ’n heel dag
veur’n zonder ’n auto te zeen.’s Aom’s ha’j zo’n pitlaempke an ’n wag’n hang’n. Toon
moos ie dree lamp’n an de wag’n hem’n. Twee lamp’n vuur en ene achter. Van dee
kleane stormluchten.
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Vrogger op schole dee’n ze haasjag’n. En knikker’n. Knikkers mak’n dee’w neet zelf.
Dee kost’n ja zowat niks. Ie kon ze wal mak’n van leem, maor dat wa’s niks waerd.
Wat kost’n de knikkers toon. Vuur’n cent ha’j d’r ‘n heel hoop. Dee won’n an heupkes
ezat. Hier ene, daor ene en daor ene. Dree onder en ene d’r boav’m op. En dan
scheet’n. Kuultje knikkern ok. Pinkel’n dee’n ze nooit. Wal hoepel’n, met ’n stökske.
Ok wal is met ’n fietsenwiel. ’n Hoepel won’n emaakt deur de smid van ’n dikk’n
draod. Schaats’n dee’n ze ok. Dee olderwetse schaats’n hoov’n ie neet te sliepen. In
’t Venneslat, wo no Brinkhof woont. ‘t Was daor allemaol gruus. En bie de Benneker,
daor ha’j vrogger ’n ean’nkolk. Doar ha’j ’n klean Brink en ’n groot’n Brink. Daor ginge
wie schaats’n. Daor woo noo de varkensschure steet was ’n groot gat. Bie de
ruilverkaveling bunt al dee gaete wegekomm’n. ’n Groot’n Brink zat altied water in. ’n
ol’n Benneker had ’n lang’n stok. Daor spronge met oaver ’n sloot at e bie de ean
mo’s wean. ’n Eanpol zean ze dan.
Met de hand doschen he’w bie ten Coate wal edone. Dat dee’w met dree of veer
man. Mar dat veel nog neet met dat doschen met ’n flegel. Ie mos’n slag hool’n. A’j
dat neet doot, dan kan geen meanse doschen. De boer’n dee’n toon allemaol nog
zelf. Oaver ’n bok hen doschen dee’n ze toon ok wal. Dat was um mooi stro te holl’n.
Met ’n flegel sloog ie alles kapot. Mooi stro was neudig veur ’t bedde en veur ‘t
dokken. A’j ’t oaver ‘n bok dee’n of oaver ’n ledder, dan bleef ’t stro heel en sloo’g ie
alene ’t zaod d’r aof. Toon kree’j dorsers, wo ze met langs de boer’n ging’n. Dan
moos’n de vrouleu ’t stro bind’n. Dat war’n ok rotdinge. Dat stro bind’n dat was ok
wat. Stond ie met twee achter de mölle. Ene most instopp’n en twee most’n
deursnien. Dan sloog’t de vrouleu achte de bene hen. Later kwam’n de zelfbinders.
Doschen was altied in de wintertied. Ok met slecht wear. Mar a’j boeten war’n dan
ging’t nogal. Mar a’j bie de boer’n binn’n war’n, dan was’t verschrikkeluk met al dat
stoev’n. Instoppen he’k ok nog een jaor edaone. Bie Leussink oet Markvelde. Wo
Hendrik Timmerieje de mölle van ekoch hef. Den had’n ze zelf emaakt. Gerrat hef de
mölle later oaver enom’n. Dat doschen dat was rotwark. Mangs mo’s ie wal bie dree
boer’n doschen. Op tied ’n borrel. Mangs ko’j metet’n, mar dat was ma’r bie ’n enkel’n
boer. Wie ging’n vrogger de hele buurte helpen doschen. Naor de Benneker en al
dee grote boer’n. Wie had’n datteg garv’n rogge en dee boer’n wal tagteg. Wie
moos’n vrogger altied naor de boer’n. As t’r ‘n koo melk won’n moos ie naor de
boer’n. En as t’r ’n vrag oetelad’n moos word’n.
[Wat dee’n ze met de dooie beeste?] Dee lean ze langs de weg. Toon ok al. Maor ze
won’n ok wal begreav’n. Helemaol vrogger dee’n ze ze ok wal in de groond, a’j ’n
stuksken groond had’n. Mar dan moos t’r wal wat oaverhen. Petrolie of zo, mar
precies we’k neet mear wat ze d’r oaverhen dee’n. En later won’n ’t vel van de beeste
haalt. Dan won’n ze vilt. Meuske Meijer deed dat. Dat was vrogger ’n jödde. Den
kwam de beeste vill’n. Dan kree’j nog ’n paar cent van ’t vel. Later kree’j van dee
putten. Dan koo’j ze daor hen breng’n. En vandage ’n dag maaí nog ginne henne
begrae’m.
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Klazien: Als je een slechte kip had dan werd ie wel in de grond gestopt.
Hendrik: Maor vandage mag ’t neet. Maor ze zul’t nog wal doon.
[We’j nog wal, dat ‘r vrogger niks was in ’t veld?]
Hendrik meut ’n heleboel verteld heb’n aover de ontginning. Dat Klanderman elk’n
zundag an ’t ontginnen was in ’t veld. Zelf hef e ok eholp’n. Bie ter Beest won’n
ontgon’n met ossen’s duur de Heidemaatschappij. Hee hef zelf vuur Dika ter Beest
ebouwd met ossen. Ok Ezelman, bie Bouwmeister aan de Voort, wark’n met ’n
ossen. Maor hier van is niks te vind’n op de opname. Ok neet oaver ’t klootscheten
van de Geerdinkhook teeg’n de Huurne. Jan van de Gearke en Graads van de
Benneker met ’n kloot op ’n nek’n. De winnaar kreeg bie Wassink of bie Reurink ’n
liter jenever.
Jao, dat was allemaol veld vrogger. Daor wo’n vrogger Hutt’n Gait, ’n hoonderkremer.
Op Geltser an, daor wo Koopman no woont, daor mot e zo’n beatje woont heb’n. Den
kwam met de mars kip’n haal’n. Den ging loop’n. Vrogger loop’n dat stok ja niks.
Hee wo’n in ’n old huuske, ‘n plaggenkeet mear. Hee zag t’r ongelukkug oet a’j um
zaag’n. Maor geld hat e wal. At e roond kwam, dan dee’d de hoonder in de kiste en
dan pak’n ’n buultje en deed oe ’n paar cent. Hee gaf mar zo wat. Vrogger word’n de
leu wal besotemieterd. Dat ‘r ’n politie in ’t veld vaste boon’n was he’k wal van
eheurd, maor daor wet ik vearder niks van. D’r word’n wal völle estreupt, maor dat
he’k zelf nooit edonne. Kon ’k ok neet, want ik zagge ’n knien neet eearder, as a’k d’r
oaver vele. Streup’n dee’n ze met ’t gewear en met strikk’n. Mien schoonva,
Klanderman, den streup’n wal. Vrogger word’n ’n Platten, of Beinze Plat eneumd.
De bakker heelt verschieting. Dat deet e veur zichzelf. Neet veur de
scheetvereniging of zo. Bie Wassink dee’n ze dat neet, bie de bakker elk jaor. Wat
he’w daor völle schott’n. Afschuweluk.
Klazien: De laatste keer was bijna 32 jaar geleden. Toen was ik hier net gekomen.
Sientje van de Bakker gaf altijd een hand vol snoepjes mee. Ook als je bijna niks
kocht. Die mensen waren veel te goed. Die gaven alles weg.
Hendrik: Dat war’n gin leu veur de zaak. Dan ging ie zoaterdag ’s aom’s naor de
bakker hen winkel’n. Zet’n ie ’n korf in ’n hook. Dan ging ie naor Grademeuje in de
kökken hen praot’n. Dan zat de kökken heel vool. Dan kree’j ’n köpke koffie en ’n
koekje d’r bie. Klazien: Dat waren fijne luitjes.
[Woar ging’íe vrogger naor ‘n kapper?] Dat dee’j vake zelf. En Willem Kapraol deed
dat vrogger. Daor ginge wie ’s aom’s hen. Dan ha’j veur vief cent de heure d’r af. Zat
e oe op ’n groot blok. Dan sneed oe um de pette hen. Knipp’n dee’n ze ok wal met de
scheare. Vrogger was dat makkeluk. Willem was klomp’nmaker. Eske ok. En Hendrik
Schuurman. Den wo’n wo no Kolkman de smid is. Hee had de klompkamer an de
andere kante van de weg. En daor boav’n ha’j den student zit’n, Bos. O gottegot, den
kwam elk’n dag bie oons. Mien Va was altied vroog. En dan kwam e. Dan dronk e ’n
kop koffie en dan ging e naor de Kattebraak. Daor had e hen’n zitt’n en haan’n. Den
was ontzettend geleard. Den hef in de karke ezett’n en is t’r toon oetegaone. Stond
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um de preake neet an. Hee was ontzettend vroom. Maor later was’t niks mear. Mar
klook. Den koon oe dinge vertel’n. At e dee zette had, dan ko’j d’r vaste op rekk’n.
Dan zag ie um ’s aom’s lopen naor de Kattebraak en dan was’t weer helemaol mis. Ik
heb um daor verscheiden maol zee’n ling’n a’k hen’n kwam hal’n.
Hendrik is in ’n oorlog neet hen greav’n ewes. Dat kon e vrie umdat e
melkveur’n.Toon’k ’n keer ’s meddag’s weer kwamme met ’t peard, zeg Betje, kiek
oet met dee pearde, want ze neamt alles met. Toon bun’k met de ponnies naor ’t veld
egaone. Daor woo no Jöpkes woont daor ston e wie in de dennen. Met ’n heel’n trop.
Kwam’n nog ’n paar duutse soldaoten bie. De zean, hol’t de peare good gedekt vuur
de vliegmachines. Daor he’w estaone en heb ze oons neet evoon’n. Ze had’n nog
zo’n fietske met enom’n. In Nee nam ze alles met. Ze kon’n oe ok metnem’n um te
veur’n. KlapJan had’n ze wal met enom’n. Zal oe mar gebeur’n. Daor bu’j dan mooi
klaor met.
Ter afsluiting van het interview met
Hendrik Tijink een tekening van het
huis aan de Waninkdijk, waar
Hendrik het grootste deel van zijn
leven heeft gewoond, gemaakt door
Chris Heijdemann. Een
kleurenafdruk van deze tekening
siert de omslag van deze Noariker
Jaorgang.

26 mei 2016 waren Jan en Lina Tijink 60 jaar getrouwd. In het dagblad TCTubantia
is daar op onderstaande wijze gewag van gemaakt:
NEEDE - Donderdag 26 mei is het bruidspaar Tijink-Neymanns 60 jaar
getrouwd. Met twinkelende ogen vertelde de heer Tijink over de beginperiode,
met name over het feit dat zijn vrouw de dochter van zijn moeder was. Na een
korte pauze voegde hij eraan toe "mijn tweede moeder welteverstaan." Zij
kwam uit Duitsland, uit Keulen, naar Nederland waar haar moeder bij de familie
Tijink in de huishouding ging werken. En zo begon het. Hij ontliep de dienst
door vroeg met haar te trouwen en heeft er naar eigen zeggen geen moment
spijt van gehad. Het echtpaar kreeg 2 zonen, 5 kleinkinderen en 4
achterkleinkinderen.
Het huwelijk is volgens hem net Oostenrijk. Het gaat op en neer, net zoals in de
bergen. Maar het is wel leuk.
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Vrogger: herinneringen van Wim Kapraol.
Vrogger, toon ik nog zo’n junkske was van een jaor of acht, toon woo’n ik in ’n Barg.
bie mien Opa en Opoe en bie mie Va en Moo. Wie woo’n aan de spoorbane, wo één
keer per dag ’n trein langs kwam. In ‘t begin ‘n stoomtreintje, zo’n Bello. Later ‘n
groot’n rooi’n diesellocomotief, vake met maor één wagon d’r achter veur de
coöperatie. Den stoomtrein, daor hak ‘t neet op. Daor kwam an alle kanten stoom
oet: ik dachte dat den stoom gruwelijk heet was. Den trein den kwam mie ‘s nachts in
dreum nog wal ‘s noa.

Boerderieke van klompenmaker, taxichauffeur, kapper en keuterboer Jan Willem
Meerman (Kapraol) rond 1965 an de spoorbane, vrogger E84, later Harpersweg 4.
Veur ’t hoes stond ‘n groot’n kastenboom. ’n Wilden, den Opa nog met’ebrag had oet
’n barg. As in juni de kasten mooi zwat war’n, dan wol’n trein wal eens midd’n vuur ’t
hoes stille hold’n. ‘n Machinist vroog dan of e kasten mog plukken. De ladder stond
d’r al in. As dank veur ’n emmertje vol gooi’n de machinist wat brokken kool van ’n
trein, waor Opoe ‘n mooi’n zet de kachel van kon laot’n brand’n.
Op dat boerderieke kwam zundagsmeddags nog al eens visite veur Opa en Opoe.
Dan war’n dat Mans en Dieke van de Medler of Ome Get en Tante Diena van de
Kapraol. Dan kwam Dekkerbernd met tante Chris oet Geester’n of Jan van de Keizer
met Hanna. Mangs kwam Jan ter Beest ok, mar dat was wat minder, want den bleef
völ te lange hang’n. Tussen de koffie en een borreltje moos dee visite ok ‘t land
kieken. D’r wod’n ekekken of in ‘n moestuin de boon’n d’r good biestonden. Ze ging
ok naor de rogge kieken. Daor kwam dan wal wat kommentaar, umdat er nogal wat
kwekko in stond. Ondanks dat mie Opa en Opoe ontzettend völle kwekko schud heb,
kon zu ’t daor toch neet vuur bliev’n.
Ze ging’n ok kieken in de schure bie ‘t varken in ‘t varkenschot. Den mos mooi vet
wod’n, want den was straks, as ze in november weer op visite kwam’n, de
hoofdpersoon bie de slachtevisite. Dat varken kreeg van al’s te etten, vuural wat d’r
zo oaver bleef an ettensafval. Maor mangs ok gekokte oale aerp’l. Daor wik nog wat
oaver vertel’n.
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Achter ’t boerderieke in ’n Barg, met links ’t kippenhok en rechts de klompkamer, wo
Opa vrogger de klompe maken. In ’t midden is de niendeure al dichte metseld.
Achter ‘t hoes, links op de foto, stond ‘n stenen kippenhok. Aan de veurkant van dat
hok was ‘n stuk af’emetseld as fornuuspothok. Daor wod’n ok ‘t kippenvoor bewaad.
’t Was dan ok ‘n paradies veur de muze.’t Was ok ‘t domein van mien Opoe. Maor
daor stond dus ok den fornuuspot. Zo noo en dan wod’n den oppestokt. En dan
wod’n daor oale earp’l in ekokt veur ‘t varken. Maor neet alene de varkens vond’n
dee aerp’l lekker. Wie as jongs lussen ze ok wal. Wie greppen d’r dan wat oet den
fornuuspot, pel’n ze af en at’n ze op. ‘t Lik smearig, maor wie vond’n ze onmundig
lekker. Wie ken’n ok nog neet völle; van patat haw nog nooit eheurd. En ik denke ok
dat ’t zo lekker was umdat ‘t neet mog. Opoe wol ‘t neet heb’n. Ik denke dat ze bange
was, dat ‘r veur ‘t varken neet wat oaver bleef.
Nog wat mear oaver ’n aerp’l. Daor koj ok ’n vleger met plakken. Daor moos ie dan ‘n
gekokten tamelijk niejen aerpel veur heb’n. Want liem, dat kreew neet, dat was te
duur. Mangs, at toevallig zo oet kwam dat mie mo an ’t strieken was, dan plakk’n wie
ok met stiefsel. De vlegerlatten haal’n wie bie de Noarikse timmerleu. Dwars deur ’t
land ging ik naor Aornd Jan Boonk (Goorhoes) en mangs kreeg ik daor ’n paar
vlegerlatten. ’t Lek wel of ze kostbaar war’n, want d’r wod’n nogal zeunig bie
ekekken. En ie hoav’n voorlopig ok neet weer te komm’n. Dus ging ie de volgende
keer naor de gebroeders Waonink. ’t Zelfde verhaal, terwijl wie wissen dat ze altied
wat latjes in ’n hook klaor had’n staon. Veur vlegerpapier was d’r meestal ok gin geld.
Dat most dan ma’r van ’n oale krante. Vlegertouw koj neet zelf maken, dus dat mog
ie nog ’n keer bie de coöperatie kopen. Oeteindelijk woll’n de vlegers ok nog neet al
te bes flegen. Ze waren te log en neet in balans. Dat kon ok neet, want bie ’t in
mekare spieker’n van de latten war’n ze vake al ebarsten en mosten ze professorisch
weer anmekare maakt wod’n. Wie war’n maor wat jaloers op de Needse jongs, dee
met de fleegerwedstried’n de mooiste fleegers in mekare plakt had’n. En dee vlog’n
ok nog geweldig. De wedstrieden wod’n ehold’n op ’t pleintje bie de
Thorbekkestraote.
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Het archief van de Historische Vereniging Oud Noordijk
uitgewerkt door Wim Meerman.
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.
Als eerste is er het documentenarchief. Hierin bevinden zich oude aktes (soms scans
van), oude administraties, oude berichten en documenten. Deze documenten zijn
gerubriceerd en in mappen in archiefkasten ondergebracht. Er is een database
gemaakt,met behulp waarvan de documenten terug te vinden zijn. Deze database is
ook in te zien via onze website, zodat thuis al gezocht kan worden naar mogelijk
interessante onderwerpen.
Ten tweede is er veel archiefmateriaal van de Noordijker school opgeslagen. Er zijn
klasselijsten, absentielijsten en fotoboeken. Ook van een aantal Noordijkse bedrijven
is archiefmateriaal opgeslagen, zoals van Timmerije en van de Coöperatie.
Ten derde is er een fotoarchief met oude foto’s en ansichtkaarten. Ook de foto’s en
ansichtkaarten zijn gerubriceerd en in een database ondergebracht. Ook dit
document is via de website te bekijken. En dat niet alleen, ook de foto’s zelf zijn door
middel van een link te bekijken.
Zo nu en dan bereikt ons in het archief een vraag van elders om uit zoeken of
voorouders in Noordijk getraceerd kunnen worden. Ook via het mailadres op onze
website, te weten info@oudnoordijk.nl, komen aanvragen binnen. In vrijwel alle
gevallen kan aan de vraagstellers extra informatie verstrekt worden. Een aantal
voorbeelden worden genoemd:
Ir. Jan ten Bokkel Huinink, een nazaat van de familie ten Bokkel Huinink van de
steenfabriek op het Kisveld heeft gevraagd of de verzameling met betrekking tot
steenbakker Huinink nog steeds is ondergebracht in de Oale Schole of elders. Deze
collectie is nog steeds in de Oale Schole aanwezig en dient daar ook te blijven.
Ton van den Einde uit Gieten in Drenthe heeft navraag gedaan naar de familie en de
boerderij Harperink. Zijn moeder was een Harperink. Er is zo veel mogelijk Harperink
informatie doorgegeven en verwezen naar Rob Harperink in Ootmarsum. Ton was
dankbaar voor het gestuurde materiaal en probeert deze zomer onze vereniging te
bezoeken.
Ineke Stevenson, van geboorte Krijt heeft gevraagd naar informatie over de familie
Krijt, die aan de Negberinkweg heeft gewoond. Ook hier van is informatie verzameld
en opgestuurd. Ook is aan de buren Bets en Reintje Grijsen informatie gevraagd en
uitgewerkt opgestuurd.
Voor een herdenkingsboek met betrekking tot het concentratiekamp Buchenwald is
informatie gevraagd over Nico Pols, die in Noordijk geboren zou zijn. Nico Pols blijkt
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in het Groningse Noorddijk, met twee d’s dus, te zijn geboren. Dit Noorddijk was
vroeger een zelfstandige gemeente. Nico Pols is later dominee geworden in
Coevorden, alwaar hij in 1944 door de Duitse SD is opgepakt en in Buchenwald
gevangen is gezet. Wonder boven wonder overleefde hij daar de verschrikingen en
schreef daarover een manuscript, dat na zijn dood in 1998 door zijn weduwe onder
de naam ‘een zondagskind in Buchenwald’ werd uitgegeven. Bovenstaande
gevonden gegevens zijn aan de vraagsteller doorgegeven.
Via Herman Hassink (van ’t café) is Hermann Harpering bij ons langs gekomen. Ook
hij was benieuwd of zijn afstamming iets met de boerderij Harperink in Noordijk te
maken had. Dat is uit nader onderzoek niet gebleken. Het ziet er naar uit dat hij
afstamt van een Harperinck familie, die rond 1600 in Delden verbleef.
Naast het papieren archief worden er in de Oale Schole diverse andere zaken
bewaard, zoals oude kleding en gebruiksvoorwerpen. Naast de Oale Schole, in de
Looze, is er ruimte voor het grotere materiaal. Het gaat hierbij om oud gereedschap
en oude werktuigen. Elke dinsdag- en donderdagmorgen zijn Jan Markink, Appie
Bats, Henk te Vaanholt en Henk Oudenampsen druk bezig oude gereedschappen en
materialen te repareren en te conserveren. Een van de te conserveren onderwerpen
is een oude zeilwagen. Met hulp van Jan Vrieze en Henk Vonkeman wordt de wagen
opgeknapt. Dit project wordt gevolgd, zodat er in de volgende Noariker Jaorgang
over gerapporteerd kan worden.

Foto van de op te knappen zeilwagen
Henk te Vaanholt en Henk Klanderman bekiekt kritisch
wat d’r allemaol an gebeur’n mot.
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Oude bijbel van de familie Eggink
In het archief van de Historische Verenging Oud Noordijk is een oude bijbel
aanwezig die een aantal jaren geleden geschonken is Albert Schutte. De bijbel is
afkomstig van de familie Hogeman. De eerste pagina bevat, zoalsbij oude bijbels
vaker het geval is, een aantal namen met geboorte- en overlijdensdata. Het gaat in
dit geval om inschrijvingen van leden van een familie Eggink.
De eerste inschrijving is van Hendrik Jan Eggink, geboren in 1785. De tweede
genoemde persoon is zijn vrouw, Harmina Wagenvoort.

Ingeschreven tekst in de bijbel familie Eggink.
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Mogelijk is de bijbel bij het huwelijk van Hendrik Jan en Harmina in 1812 in bezit
gekomen. Uit de ongecorrigeerde tekst valt achtereenvolgens af te lezen:
Hendrik Jan Eggink, gebooren den 19 Maaij 1785 en overleden den 27 sept 1864
Harmijna Waagenvoort, gebooren den 11 April 1786 en overleden den 16 Januari
1863.
Gerrit Jan Eggink, gebooren den 29 junij 1812
Jan Beerent Eggink, gebooren den 25 April 1815
Hendrijca Eggink, gebooren den 23 Ocktober 1817
Janna Berendiena, gebooren den 23 Ocktober 1819
Antoon Eggink , gebooren den 21 September 1822
Garrit Eggink, gebooren den 25 Maart 1825
Graades Eggink, gebooren den 30 November 1827.
Bij het lezen van zo’n tekst komt de vraag op naar de achtergrond van deze tekst.
Wie waren deze mensen en hoe komen zij, dan wel de bijbel in Noordijk terecht?
Redenen genoeg om eens een nader onderzoek te starten, waarvan het resultaat
hieronder is weergegeven.
Het onderzoek voert naar Vorden. Daar is op 24 april 1812 Hendrik Jan Eggink
getrouwd met Harmina Wagenvoort. Volgens de huwelijksakte is Hendrik geboren te
Vorden op 19 mei 1785. Harmina is op 11 april 1786 geboren te Vorden. Hendrik Jan
is bouwman van beroep, terwijl Harmina volgens de huwelijksinschrijving doende is
met huiswerk.
In het doopboek van de Nederduits Gereformeerde kerk van Vorden wordt voor
Hendrik Jan onderstaande doopinschrijving gevonden:
19.05.1785 geboren, den 22 gedoopt HENDRIK JAN, Z. van
Jan Eggink en Hendrica Hilverdink.
En voor Harmina:
11.04.1786 geboren, den 17 gedoopt HARMINA, d. van Jan
Wagenvoord en Berendina Klein Hulze.
De geboortedata van Hendrik Jan en Harmina stemmen, afgezien van de schrijfwijze,
overeen met hetgeen in de bijbel geschreven is. Hendrik Jan is overleden op 29
september 1864. In de bijbel was dat onleesbaar geworden.
Op 31 januari 1840 trouwt te Vorden Hendrica Eggink, dochter van Hendrik Jan
Eggink en Harmina Wagenvoort, met de op 27 juni 1811 te Vorden geboren
landbouwer Jan Willem Kornegoor. Volgens de huwelijksakte is Hendrica geboren op
23 oktober 1817, hetgeen klopt met wat er in de bijbel geschreven is.
Op 23 februari 1848 trouwt te Vorden boerenknecht Jan Berend Eggink, zoon van
Hendrik Jan Eggink en Harmina Wagenvoort, met de op 26 januari 1819 te Hengelo
geboren Garritjen Broekman. De in de huwelijksakte genoemde geboortedatum van
Jan Berend is gelijk aan hetgeen in de bijbel is geschreven. Op 8 december 1888
overlijdt te Neede de 73 jarige de landbouwer Jan Berend Eggink. Hiermee is
een spoor naar Neede ontdekt.
Op 17 november 1848 trouwt te Hengelo (Gld) Janna Berendina als 29 jarige
dochter van Hendrik Jan Eggink en Harmina Wagenvoort met de timmerman Lubbert
Onstenk. De leeftijd van Janna Berendina is in overeenstemming met de in de bijbel
geschreven geboortedatum 23 oktober 1819. Janna Berendina is op 24 mei 1889 te
Hengelo (Gld) overleden.
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Op 3 augustus 1849 trouwt Garrit Eggink te Vorden met Garritjen Weenink, geboren
op 18 januari 1829 te Vorden. Volgens de trouwakte is Garrit geboren op 25 maart
1825, hetgeen in overeenstemming is met hetgeen in de bijbel geschreven is.
Op 31 maart 1854 trouwt Gradus Eggink te Vorden met Johanna Brandenbarg.
Volgens de huwelijksakte is Gradus geboren op 30 september 1827. Dit lijkt niet
geheel in overstemming met wat er in de bijbel geschreven is: 30 November 1827.
Gradus is landbouwer van beroep.
Waarschijnlijk is Jan Berend Eggink degene, die deze bijbel naar Neede heeft
gebracht. Blijkbaar is hij samen met zijn in Vorden geboren kinderen Hendrik Jan en
Willemina naar Neede verhuisd. Willemina is op 27 april 1878 te Neede getrouwd
met de boerenknecht Egbert Florijn.
Hendrik Jan trouwt op 34 jarige leeftijd met de in Borculo geboren 36 jarige
Arendina Reverdink. Arendina is weduwe van Jan Willem Hogeman. Hendrik
Jan Eggink is op 77 jarige leeftijd op 8 december 1925 te Neede overleden.
Arendina is op 22 mei 1875 te Neede getrouwd met de in Borculo geboren 41 jarige
landbouwer en weduwnaar Jan Willem Hogeman. Jan Willem Hogeman was eerder
getrouwd met de in Neede geboren Jenneken Pasman. Het huwelijk vond plaats te
Neede op 31 mei 1867. Jan Willem is een zoon van Jan Hogeman en Willemina
Huikers. Jenneken Pasman is op 23 augustus 1874 op 34 jarige leeftijd te Neede
overleden. Jan Willem is op 11 juni 1881 in Neede op 47 jarige leeftijd overleden.
Jan Willem en Arendina krijgen een zoon Jan, geboren ongeveer 1878. Jan trouwt
op 2 september 1910 te Borculo op 32 jarige leeftijd met de in Borculo geboren 26
jarige Jenneken Floors. Jan is dan landarbeider. Jan Hogeman is de grootvader
van o.a. de helaas reeds overleden Jenneken Hogeman. Jenneken was
getrouwd met Arend Schutte. En Arend Schutte is degene, die deze bijbel aan
de Historische Vereniging Oud Noordijk heeft geschonken. Doordat de
overgrootmoeder van Jenneken, te weten Arendina Reverdink hertrouwde met
Hendrik Jan Eggink, zal de bijbel wel bij haar terecht gekomen zijn en later
doorgegeven zijn aan haar kinderen en kleinkinderen.
Dat de wereld toch maar klein is blijkt uit het volgende:
de in de bijbel genoemde Harmina Wagenvoort blijkt een zuster te hebben, die
Garritjen Wagenvoort heet. En laat dat nu de betovergrootmoeder zijn van Sinie
Meerman (Zweerzina Johanna Meerman – Hobelman).
Nu wordt de bijbel bewaard in het archief van de Historische Vereniging Oud Noordijk
en heeft met dit verhaal een interessante achtergrond gekregen. Heeft u ook nog
zo’n oude bijbel met een dergelijke inscriptie liggen of andere oude documenten en
zou u daar ook wel meer van willen weten, aarzel dan niet om een keer op een
dinsdagochtend in de Oale Schole langs te komen want dan zijn daar een aantal
vrijwilligers van de Historische Vereniging Oud Noordijk bezig om van alles en nog
wat uit te zoeken. Elders in dit nummer wordt aan die activiteiten nadere aandacht
geschonken.
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De statenbijbel.
De bijbel van de familie Eggink is een zogenaamde statenbijbel. Onderstaande
afbeeldingen geven een indruk van de inhoud.

BIBLIA
Dat is de Gantsche H. Schrifture vervattende alle Canonijke Boeken des Ouden en
des Nieuwen TESTAMENTS. Uit de Oorspronkelijke Talen in onze Nederlandsche
getrouwlijk omgezet. Door Last van de Hoog. Moog. Heeren Staten Generaal der
Vereenigde Nederl. En volgens ’t Besluijt van de Sinode Nationaal gehouden in de
Jaren 1618 en 1619 te Dordrecht.
Door gemeene corr. der kerken van drukfouten verbeterd
Te Amsterdam bij de Compag. 1777
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Links de aanduidingen van de gemeente Amsterdam en rechts die der Staten
Generaal der Verenigde Nederlanden.
Op het linkerblad verleent het gemeentebestuur van Amsterdam het recht van
drukken en verkopen van deze bijbel aan de drukkers en boekverkopers H.
BRANDT, D. ONDER DE LINDEN, J. DE GROOT en N.T. GRAVIUS. Dit is
gedateerd op 31 maart 1791.
Op het rechterblad de originele aansturing door de Staten Generaal der Verenigde
Nederlanden van 29 juli 1637.
Deze bijbel zal vermoedelijk rond 1800 in Amsterdam gedrukt zijn. Het onderstaande
stuk tekst is ontleend aan de Canon der Nederlanden en geeft het een en ander
weer over de betekenis en het ontstaan van de statenbijbel.
Voor christenen is de bijbel het belangrijkste boek dat er is, omdat het de door God
geopenbaarde waarheid ofwel ‘het woord van God’ bevat. Een van de strijdpunten
van de Reformatie was de vraag voor wie de bijbel bedoeld was. De katholieke
geestelijkheid was van mening dat de bijbel liefst niet door gewone mensen gelezen
moest worden; die konden in de kerk luisteren naar de uitleg van de geestelijken, die
de bijbel in het Latijn lazen. Zij traden op als bemiddelaars tussen God en de
gelovigen.
De protestanten daarentegen meenden dat iedere gelovige zelf de bijbel hoorde te
lezen en dat een predikant in de eerste plaats een dienaar van het woord van God
was. Het was zijn taak Gods woord door middel van bijbellezing en schriftuitlegging
tot de gemeente te laten spreken. Dat betekende dus ook dat de bijbel in de eigen
taal beschikbaar moest zijn, liefst in een zo betrouwbaar mogelijke vertaling. De
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hervormer Luther vertaalde rond 1535 dan ook de bijbel vanuit de grondtalen in het
Duits. Van die Luthervertaling werden in de zestiende eeuw ook een aantal
vertalingen in het Nederlands gemaakt.
In de loop van de tijd werd in de gereformeerde kerk de roep steeds groter om een
nieuwe vertaling die gebaseerd was op de oorspronkelijke handschriften van de
bijbel in het Hebreeuws en het Grieks. In 1618 gaf de belangrijkste kerkelijke
vergadering van de gereformeerden, de synode, die toen in Dordrecht gehouden
werd, opdracht om zo’n vertaling te maken, naar het voorbeeld van de Engelse
Authorized Version (de ‘King James’ Version’ uit 1611). De Staten-Generaal werd
gevraagd de vertaling te financieren.
Pas in 1626 stemden de Staten-Generaal daarmee in, waarna de vertalers aan de
slag gingen. Negen jaar later was de vertaling gereed, en in 1637 mocht de
Statenvertaling of Statenbijbel voor het eerst gedrukt worden. Tussen 1637 en 1657
werden er meer dan 500.000 exemplaren gedrukt. Ruim driehonderd jaar bleef de
Statenbijbel de belangrijkste bijbel in de gereformeerde kerken, en ook vandaag nog
zijn er kerkgenootschappen die hem gebruiken. Op het ogenblik wordt er gewerkt
aan een herziene Statenvertaling.
In de loop van de tijd zijn dus grote groepen door preek en bijbellezing vertrouwd
geraakt met de ‘tale Kanaäns’ van de Statenbijbel, die dan ook een groot stempel
heeft gedrukt op de Nederlandse cultuur. Aan de Statenvertaling ontleende
uitdrukkingen als ‘op handen gedragen’, ‘in het zweet zijns aanschijns’ en ‘een lust
voor het oog’ zijn niet meer weg te denken uit de Nederlandse taal.

De eerste bladzijden van de bijbel, in Gotisch schrift, met links het register der
boeken en rechts het scheppingsverhaal uit Genesis.
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Wat er tussen 1882 en 1886 bij Wassink verkocht werd
uitgewerkt door Wim Meerman.
Nadat er in de Noariker Jaorgang nummer 6 aandacht is geschonken aan het
ontstaan van winkelbedrijf en het café Wassink/Hassink en aan de families Wassink
en Hassink, die in het bedfrijf actief zijn geweest, wordt er in dit artikel aandacht
geschonken aan de producten die in de beginperiode over de toonbank zijn gegaan.
Bij bets en Rikie Hassink in het kabinet liggen een aantal oude boeken waarin
vroeger de klanten hun boodschappen lieten opschrijven Vrijwel alles werd op
rekening gekocht. De rekening werd later voldaan, deels door voor Wassink
hulpdiensten te verlenen op het bedrijf en op de boerderij, deels doordat er eieren
geleverd werden die door Wassink verhandeld werden en deels door contant te
betalen. Voor sommige klanten werden alle aankopen opgeschreven, zoals voor
meester Berend Tormijn, zodat een redelijk compleet overzicht bestaat van alles wat
de mensen in Noordijk aan dagelijkse boodschappen aanschaften. Veel van de
opgeschreven artikelen zijn nauwelijks of in het geheel niet meer te verkrijgen in de
huidige supermarkten.
Wassink, centraal in het dorp Noordijk gelegen, was vroeger niet alleen een café,
maar ook een winkel, een bakker, een boerderij en een eierhandel. De eieren waren
afkomstig van de omliggende boerderijen en werden o.a. naar de markt in Zutphen
gebracht.
De lijst met artikelen is ontleend aan de boeken van de periode 1882 tot 1886. Het is
de tijd, dat Hendrik Jan Wassink, de grondlegger van het winkelbedrijf in Noordijk,
het bedrijf runt.
Het eerste boek start met twee handgeschreven versies van het Onze Vader.
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Artikel
Aandeel Deventer
Courant
Aardappels
Achterzeel
Afval
Alkalie
Anijszaad
Azijn
Beschuit
Blauwsel
Bierglazen
Blom
Boekweit
Boender
Boezeroenstof
Bontgoed
Boonen
Borden
Borrel
Boter
Brandewijn
Breinaald
Briefkaarten
Brood (Stoete)
Broodbakken
Chocolade
Candy
Cichorij
Curacau
Das
Diem
Dobbelsteen
Doek
Doorslag
Draadkarkas
Dril
Drop
Dubbeldraad
Dweil
Emmer
Enveloppen
Erwten
Feter (schoen)

Eenheid Prijs

per ons
per stuk

per stuk
per el

per
dozijn
per pond
per fles

0,1
0,09
0,08
0,1
0,035

3
0,1
0,65
0,8

per ons
0,18
0,06
0,03

per el

0,25

per el
per el
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Feterband
Garen
Gerst
Gist
Gort
Graszaad
Griffel
Groote Boonen
Gruis
Gruttenmeel
Hakenenoogen
Handschoenen
Haver
Hemdelint
Hengsels
Hoekwitter
Hout
Jenever
Kaas
Kan
Karkas
Katoen
Klaverzaad
Klompen
Knolzaad
Knoopen
Koeken
Koekepan
Koeketting
Koetouw
Koffy
Kogelblauw
Kom
Kopje
Kousen
Kraanoog
Krinten
Kruidnagels
Kruik
Kruit, lood en dopjes
Kurk
Lampenglas
Leder
Letterkatoen
Levertraan
Lijnkoeken

per el
per klos

0,02
0,06

per pond

0,085
0,02
0,1

per bos
per fles
per pond

0,72
0,35

per el
per el

0,14
0,2

per stuk

0,1

per ons

0,1

per stuk

0,35
0,03
0,42

0,1
vlesjen
per stuk

0,06
0,11

Lijnmeel
Lijnzaad
Linnen
Lint
Lucifer
Mais
Maismeel
Meel
Melkpot
Molton
Mosterd
Muizenval
Mutzenlint
Naalden
Nagels
Olie
Papier
Papkoppen
Peper
Pepermunt
Petroleum
Pijp
Pijpekop
Pijpenspits
Pilot (stof)
Postzegel
Potlood
Pruimen
Pruis Geld
Raapkoeken
Raapolie
Reuzel
Riem
Rijst
Rogge
Rood
Roompot
Rouwboek
Rozijnen
Saijer
Sayet
Schoesmeer
Schoteltjen
Servies
Sigaren
Sokken
Speelgoed

spint
per el
0,02

per pond

0,085

per el
0,02

per stuk
per ons

0,03
0,1

per fles

0,11

per el

0,1
per stuk
per fles

0,105
0,4

per pond
per mud
vles

0,08

0,075
per
streng
0,03
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Spek
Spelden
Spurriezaad
Steeken
Steenkolen
Stijfsel
Stokvisch
Streepgoed
Stroop
Suiker
Tabak
Thee
Theegoed
Ton
Touw
Traan
Veerken
Verf
Veterband
Vijgen
Vingerhoed
Vis
Voering
Vogelzaad
Vorken
Vriesgoed
Vuurpot
Waschkom
Waterput
Wittekwast
Wormkruid
Yzerdraad
Zeep
Zenebladen
Zijde
Zoethout
Zokken
Zout
Zuiveringszout
Zwaluwstaart
Zwartzel
Zwolsche kruiden

per ons

0,08

0,05
0,03
per el
per ons
per ons
per ons
per ons

0,03
0,08
0,05
0,32

per el
per stuk

0,18

per stuk

0,35

per pond

0,2

per paar
0,18

Als de lijst bekeken wordt, dan ziet het er naar uit, dat Wassink veel meer was dan
een kruidenierswinkel. Men kon er ook terecht voor algemene artikelen, zoals een
emmer, een riem, een lampenglas en een muizenval.
Ook voor het boerenbedrijf waren artikelen te koop, zoals een achterzeel, een
koeketting of een koetouw. Ook lijnkoeken (veevoer) en diverse zaden waren er te
koop. Maar ook klompen.
Voor de thuisnaaister waren diverse stoffen en hulpmiddelen te koop, zoals
boezeroenstof, bontgoed, katoen en streepgoed, alsmede breinaalden,
hakenenoogen en een vingerhoed.
Tot de merkwaardige artikelen mogen we rekenen Pruis Geld, een aandeel Deventer
Courant, kruit met lood en dopjes. Ook voor griffels, potloden en een postzegel kon
men bij Wassink terecht.
Ook toen moet Wassink al een oven hebben gehad, want men kon er niet alleen
brood en stoete kopen, maar ook eigen brood laten bakken (Broodbakken). Met
brood wordt vermoedelijk roggebrood bedoeld en met stoete dat, wat we
tegenwoordig brood noemen (wit brood, vloerbrood of tarwebrood).
Van een aantal, met name ondertussen verdwenen of niet meer bekende artikelen uit
de winkel van Wassink wordt u gevraagd of u misschien weet wat het is en hoe het
gebruikt wordt. Een reactie wordt op prijs gesteld, zodat we er in de volgende
Jaorgang op terug kunnen komen. Kortom, van de volgende artikelen willen we
graag weten wat het is en hoe het gebruikt werd:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:

Blauwsel, per ons verkocht:
Cichorij:
Diem, per el verkocht:
Dril, per el verkocht:
Hoekwitter:
Karkas, per el:
Kogelblauw:
Kraanoog:
Saijer:
Saijet per streng verkocht:
Wormkruid:
Zenebladen:
Zwartzel

Dit deel wordt afgesloten met een recept gevonden in
een van de boeken: Recept voor de Zeekoude
Neem van een tak van den Goud Huls waar roode
slangetjes over de bladen gaan en die in sommige
tuinen wel groeit 27 van de grootste bladen van één
tak laat die droogen en maak ze tot drie poeders elk
even groot gebruikt er daags een van en ze zal u niet
meer hinderen.
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Oale gebroeken: Verwerping bij Bakker Harwig.
Zo rond 1950 werden er jaarlijks bij bakker Harwig in de bakkerij en op de deel
allerlei spelletjes gedaan met als doel verse bakwaren te winnen. Een soort bazar.
Herman van de bakker had hiervoor een flinke voorraad koeken en koekjes
gebakken. Op de deel kon men terecht voor het rad van avontuur en voor luchtbuksschieten. In de bakkerij waren er onder andere knikkerspelen. Daartoe waren er over
de grote deegkom (kneedmachine) planken gelegd. De prijs voor het winnen van een
knikkerspel was een zak versgebakken koekjes, in die jaren een traktatie van
jewelste, want het was de tijd dat er hooguit op zondag een koekje bij de koffie was.
Herman van de bakker was dagen bezig geweest om een stevige voorraad aan
“krintenstoetens” en koekjes aan te leggen. En Sientje daarna dagen bezig om alles
weer op te ruimen.
Albertus Harwig, de vader van Herman, die in 1900 de bakkerszaak op de Koldewee
had overgenomen, kwam uit Den Ham in Twente. Zoals uit onderstaand artikel
duidelijk mag worden, was in Twente en Salland de verwerping en verschieting rond
de feestdagen in december een veel voorkomend gebruik. Albertus zal mogelijk dit
gebruik uit den Ham meegebracht hebben en in Noordijk geïntroduceerd hebben.
Achtergrond info, ontleend aan: VOLKLORISTISCHE OMZWERVINGEN DOOR
TWENTE, SALLAND EN DE GELDERSE ACHTERHOEK door D. J. VAN DER VEN
SINTERKLAASVERWERPINGEN EN VERSCHIETINGEN
In heel de Achterhoek is de “krintenstoete” net als in heel Twente en Salland de
“krentenwegge” het feestbrood op de hoogtijdagen van het menselijke leven. Het is
een symbool van vriendschappelijke verbondenheid, zoals die in de naoberschap
wordt gehuldigd. Bij ons in Noordijk bovenal bij het “kroamschudden”.
In Twente en Salland speelt in de weken voor Sinterklaas en rond Kerstmis de
krentenwegge een grote rol in het volksleven. Daartoe werden in vele dorpsbakkerijen de 'verwerpingen' en de “verschietingen” gehouden. Als voorbeeld de
Sinterklaasverwerping in de bakkerij van Smijs te Loo bij Bathmen. Bij deze bakker
ging het er nog lang ouderwets aan toe en hij behoefde zelfs geen advertentie voor
de Sinterklaasverwerpingen te plaatsen, want al het verwerpingsvolk in de wijde
omtrek van Bathmen wist de weg ook zo al te vinden naar zijn bakkerij. Daar kon
men op zaterdagavonden wel zo'n 200 Sallanders - oud en jong - in felle hartstocht
met gummiringen op een afstand van 2 tot 3 meter zien werpen naar de 36
genummerde spijkers op een bord. Wie het hoogste aantal punten gooide, was
winnaar en ontving als prijs een heerlijke 5 tot 6 pond zware mik, zwart van de
krenten en de laagste kreeg een grote zak eigen gebakken koekjes. Een ieder leek
bezeten te zijn en urenlang werd er fel met ringen geworpen en met buksen
geschoten om zoveel mogelijk krentenbroden te winnen. Er waren kampioenen die er
meer dan een dozijn in de wacht wisten te slepen en dus een aardig voorraadje
hadden voor de komende feestdagen. Dagen tevoren placht men op de grote
schuurdeur van de bakkerij te kunnen lezen 'Grote verschieting en verwerping van
krentenstoeten'. Op lange houten schragen lagen wel zo'n 200 smeuïge 5- tot 6ponds krentenbroden - echte 'lummels' - uitgestald. Als opening van het werpfestijn
werden de schuurdeuren uit de scharnieren gelicht, waarna het manvolk duwend en
stompend op hun klompen naar binnen klotste. Door de anders toch wel zuinige
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boeren, die een kwartje wel tweemaal omdraaiden alvorens het uit te geven, werd op
zo'n avond grof geld verworpen. Met nonchalant gebaar smeet men telkens weer
geld op de zilverberg, die op de toonbank steeds maar groter werd, want ze wilden
met zoveel mogelijk krentenbroden naar huis komen. En al kostte zo'n broodje, dat
door hen werd 'gewonnen', soms wel vijf of meer guldens aan inzet, dat mocht niet
hinderen, het ging immers om de eer van het Sinterklaasverwerpen. Het ging er op
deze avonden altijd vrolijk en gezellig aan toe. Naast het verwerpingsbord was de
sjoelbak opgesteld. Ook was er gelegenheid met ballen naar bussen te gooien en
tenslotte was er ook nog een geïmproviseerde schietbaan. De bakker, zijn zoon en
schoondochter verstonden de kunst van het 'jennen' wonderwel. Telkens klonk er
weer: 'Wie nog een lot? Wie waagt nog een kans? D'r zijn er nog maar een paar.'
=====#####=====
Rond 1950 werd er in Noordijk door twee bakkers brood gebakken. Ook bij Hassink
was er een bakkerij. Herman van de bakker bracht zelf, weer of geen weer, het brood
rond met een bakfiets. Ondertussen zorgde Sientje van de Bakker voor het winkeltje.
De bakkerij van Harwig was te vinden op de Koldewee en was gesticht door Jan Bos.
Het huidige adres is G.L. Rutgersweg 19. Jan was een zoon van Albertus Bos en
Willemina Gerritdina Hungerink, die afkomstig was van de Harper. Ze was eerder
getrouwd geweest met Hermanus Bos, de zoon van Harmen (of Herman) Bos, de
grondlegger van de Noordijker molen. Hermanus is echter reeds op zeer jonge
leeftijd overleden en Willemina Gerritdina hertrouwde met de broer van Hermanus;
Albertus.
Jan Bos en zijn vrouw Harmina kregen een dochter, Frederika Hermina, die trouwde
met Johannes van Manen. Dat was aanleiding voor Willem van Manen, hun zoon,
om in de Noariker Jaorgang nummer 6 aandacht te schenken aan de families
Morgenstern, Kolkman, Schukkink, Peterkamp, Bos, Hungerink, Geerdink en van
Manen.
De koe van Harwig.
Net als bij bakker en café
Wassink, was er ook bij Harwig
sprake van enige boerderij
activiteit. In het achterhuis was
een deel te vinden met plaats voor
een koe en verder wat vee. Via de
bakkerij kwam je op de deel en via
de deel kwam je in de (woon)
keuken.

Op 28 juni 1900 is Jan Bos naar Winterswijk vertrokken en neemt Albertus Harwig
met zijn gezin, bestaande uit zijn vrouw Grada Wilhelmina Kapers en zoon Herman,
de bakkerij over. Ze komen van Ruurlo, waar Albertus getrouwd is en waar Herman
op 7 mei 1896 geboren is.
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Albertus Harwig met gezin. V.l.n.r.
Herman, Grada Willemina Kapers en
Albertus.
Albertus is op 7-11-1864 in
Den Ham geboren.
In den Ham is nog steeds een Café
Restaurant Harwig aanwezig. Dit
horecabedrijf is opgericht in 1836 door
Christiaan Harwig. In de verte stamt
deze Christiaan van dezelfde familie
Harwig af als Albertus. Sinds de
oprichting is het bedrijf in handen
geweest van verschillende eigenaren.
In 1998 is het bedrijf, dat inmiddels
uitgegroeid was tot een grote horecaonderneming, overgenomen door de
heer M. van Beusichem en mevrouw J.
Becker.
Herman is in 1927 getrouwd met Gesina Jacoba Wassink, afkomstig van café
Wassink, later Hassink, nadat haar zuster Hendrika Johanna (Hanna) met Gerrit
Hassink is getrouwd. Herman en Sientje krijgen 4 kinderen, te weten Bets, Bertha,
Gerrit en Minie.

Links de Bakker op de Koldewee en rechts Sientje van de Bakker
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V.l.n.r. Herman, Sientje, Minie, Bertha en Bets. Gerrit ontbreekt op deze foto.

Andere oale gebroeken: Klootjesmaol, kook’n met de kerst of met oud en nieuw.
Niejoar winnen binnen de buurten. Gebruiken met betrekking tot wat er in de buurt
aan noaberschap allemaal gebeurde. Taken van de naaste buren ook ten aanzien
van het begraven en wat daar mee samenhangt.
In het interview met Hendrik Tijink, elders in deze uitgave, wordt de verwerping of
verschieting bij Bakker Harwig ook beschreven. Tevens wordt de klootschietwedstrijd
tussen de rotten de Huurne (vroeger Olthof rot) en de Geerdinkhoek (vroeger
Geerdink rot) genoemd. Misschien weet iemand meer over dit gebeuren en of de
andere rotten hier ook aan meededen. De titel van “rotmeister” is wel aan dit
klootschietgebeuren blijven kleven.
De redactie zou het erg op prijs stellen, als u over de hiervoor genoemde
onderwerpen een verhaal heeft of zou kunnen schrijven.
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Bezoekerscentrum de Oale Schole 12 ½ jaar een begrip.
door Henk Klanderman

Vanaf het jaar 2000 werd er op verschillende niveaus in diverse samenstellingen
gepraat over de toekomst van de oude openbare school aan de Schoolweg in
Noordijk. Het gebouw stond sinds het in gebruik nemen van ’t Haarhoes al enige tijd
leeg en de tand des tijds begon zijn knagende werk al te doen. Dus hoog tijd om over
de toekomst van het mooie gebouw na te denken en met name beslissingen te
nemen. Afbreken en op de vrijkomende grond bungalows of vrijstaande woningen
bouwen of toch zoeken naar een andere, beter bij Noordijk passende bestemming.
Het gebouw ademde een verleden uit waar menig Noordijker het nodige over kan
vertellen. Zij hebben daar vele decennia de schooljaren doorlopen en dan nu de
school afbreken? De politiek en het verenigingsleven roerde zich in de discussie en
begon zich af te vragen of het gebouw behouden kon blijven en ten dienste van de
gemeenschap kon worden bestemd. Ook de eerste Noordijkers zelf begonnen zich in
deze richting te roeren, voorzichtig zoals dat in onze regio de gewoonte is maar wel
duidelijk met een doel voor ogen en gericht op snel resultaat.

De Oale Schole: bezoekerscentrum en museum, thuisbasis van Oud Noordijk.
De mooiste suggesties werden op schrift gesteld. Prima suggesties maar daar hoort
wel een financiële paragraaf bij en dus werd ook geprobeerd instellingen en
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instituten warm te krijgen om de benodigde financiën bijeen te krijgen. Raadsfracties
werden gemasseerd, provinciale beleidsmakers werden bezocht en met argumenten
bestookt met als enig doel: het verkrijgen van medewerking. Langzaam maar zeker
groeide de belangstelling en kreeg men de neuzen de goede richting in. Daar heeft
de positieve en slagvaardige instelling van de initiatiefnemers zeker toe bij gedragen.
Milieuzorggebied Borculo-Neede
En toen was daar opeens de Stichting Milieuzorggebied Borculo-Neede onder leiding
van Bertus Hesselink. Deze stichting kwam als geroepen. Niet alleen toonde men de
bereidheid om mee te denken maar ook om de nodige financiën beschikbaar te
stellen. En dan ging het niet om enkele eurootjes maar om aanzienlijke bedragen. De
bal ging rollen, er kwam schot in de zaak. De gemeentebesturen van Neede en
Borculo, de provincie, de historische vereniging Oud Noordijk en tal van andere
instanties sloten aan en waren bereid om ook financieel bij te springen. Het plan om
De Oale Schole te behouden en in te richten als bezoekerscentrum annex museum
werd breed omarmd. Nu de organisatie optuigen en met een uitvoeringsplan komen.
Het eerste ei was gelegd en het woord was nu aan een op te richten stichting en een
bestuur dat daarvoor diende te zorgen. Een voorlopig bestuur bestaande uit de
dames Janna Ligtenbarg, Willemien Kolthof, en de heren Jan Markink, Gerrit
Stokkers, Frans Hammer, Bonne Buls en Henk Klanderman ging onder auspiciën
van het bestuur van het Milieuzorggebied Borculo-Neede ( de heren Bertus
Hesselink en Erwin Wunnekink) aan de slag.
Op 18 januari 2001 vond de eerste bijeenkomst van het bestuur plaats. “Om met
elkaar kennis te maken en om samen het eerste definitieve bestuur van de Stichting
De Oale Schole gestalte te geven. Jan Markink werd de voorzitter, Bonne Buls de
penningmeester en Henk Klanderman de secretaris.
Vanaf dat moment begon de trein echt te lopen. De stichting werd officieel opgericht,
het gebouw werd dankzij met name de gemeente en de milieuzorggroep aangekocht,
er werd in overleg met talrijke instanties een ambitieus verbouw- en inrichtingsplan
gemaakt en ook werd nagedacht over de exploitatie, inclusief een uitwerking van de
doelstelling: bezoekerscentrum inclusief museum voor Noordijk en de regio.
Geen tegenwind.
Er was sprake van weinig of geen tegenwind en dat heeft de voortgang van alle
werkzaamheden positief beïnvloed. Belangrijk was ook een spontane medewerking
van de Noordijkse bevolking en van de betrokken ondernemers alsmede de besturen
en medewerkers van gemeente en provincie.
Al deze inspanningen wierpen vruchten af, planningen werden gehaald en alle
wensen konden worden vervuld. De Oale Schole werd een gemeenschapshuis met
vele mogelijkheden en van alle gemakken voorzien. Het gebouw voldeed aan de
eisen van de tijd en dat was ook vanaf het begin de wens van bestuur en
medewerkers van de stichting. Op 20 mei 2005 kon de vlag uit. Na een periode van
“proefdraaien” werd De Oale Schole officieel geopend door Provincie gedeputeerde
Harry Keereweer en Milieuzorgebiedvoorzitter Bertus Hesselink. Dit gebeurde onder
het toeziend oog van allen die in de voorafgaande jaren op één of andere wijze bij de
restauratie en inrichting van de Oale Schole betrokken waren geweest. Het was
feest en er werd geproost.
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De opening van de Oale Schole als bezoekerscentrum op 20 mei 2005
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Aan de slag.
Niet bij de pakken neer gaan zitten maar aan de slag, was vanaf dat moment het
devies van bestuur en medewerkers. Een activiteitenkalender voor de eerste jaren
lag klaar. Exposities, onder andere van het prachtige werk van de kunstenaars
Elisabeth Heuff-Kuylaars, John ter Reehorst, Herman Grunnekemeijer, Truus te
Grotenhuis en van plaatselijke kunstenaars. Foto exposities van onder andere Tijs en
Alex de Groot met als item Noordijkse boerderijen. Historische modeshows,
Oogstfeesten, Slachtvisites en Vetpriezen, Historische fietstochten, Een kijkje in de
keuken van vroeger, Monumentendagen, Expositie 1940-1945 en continue
tentoonstellingen in de Oale Schole van attributen uit vroeger tijd. Er was veel te
beleven in en om de Oale Schole en het vele publiek genoot ervan.
Tal van instituten en groepen maken graag gebruik van de vergaderfaciliteiten die de
Oale Schole te bieden heeft en veel groepen nemen tijdens hun jaarlijks uitje ook
een bezoek aan het gebouw in het dagprogramma op.
Het bestuur van de stichting De Oale Schole zet de hierboven genoemd trend van
activiteiten continue voort.
Uitbreidingen.

Onze Looze en het
Bakspieker als
uitbreidingen bij de Oale
Schole.
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In de afgelopen jaren is het gebouw uitgebreid met een fraaie kapschuur die de
naam De Looze heeft gekregen. De schuur wordt gebruikt voor opslag van goederen
maar biedt ook ruimte voor de vrijwilligers die wekelijks werken aan onderhoud van
verkregen goederen en voorwerpen. Ook grote restauraties worden niet geschuwd.
Zo wordt er thans gewerkt aan de restauratie van een ouderwetse zeilwagen. De
werkgroep is er druk mee en dat zal voorlopig ook zo blijven. Er is genoeg werk aan
de winkel.
Een fraaie bakoven is de meest recente toevoeging aan het arsenaal van onroerend
goed. De bakoven is veelvuldig in gebruik en voorziet duidelijk in een grote behoefte.
Noordijk beschikt nu over een complete huisvesting, uniek in de omgeving en
gewaardeerd door velen. Dat moge ook blijken uit het bezoek dat de toenmalige
minister van Landbouw de heer Cees Veerman met gevolg aan de Oale Schole
heeft gebracht. Hij toonde zich enthousiast over hetgeen tot stand was gebracht en
roemde de gemeenschapszin in Noordijk. Een voorbeeld van hoe het kan en hoe
het moet in Nederland.
Naast de Oale Schole is ook het “Oale Höfke” tot stand gebracht: een door vele
vrijwilligers onderhouden tuin met oude en vergeten groenten. In de volgende
Noariker Jaorgang zal er aandacht zijn voor het reilen en zeilen rond deze prachtige
tuin.
Toekomst
Om de continuïteit te waarborgen en steeds “bij de tijd” te blijven werd in 2008
besloten de exploitatie van het gebouw en toebehoren over te dragen aan de
historische vereniging Oud Noordijk. Deze overdracht verliep naar wens en in 2009
werd de samenwerking definitief beklonken. Ook de dagelijkse besturen werden
samengevoegd, wat betekent dat de stichting De Oale Schole en de historische
vereniging Oud Noordijk door dezelfde bestuurders worden geleid.
De Oale Schole floreert. De belangstelling voor de activiteiten is ongekend goed. De
Oale Schole is een belangrijke ontmoetingsplaats voor velen geworden, een echt
gemeenschapshuis zoals men dat vanaf het begin voor ogen had.
Jan Markink heeft in de afgelopen jaren steeds als voorzitter gefungeerd. Hij heeft nu
een stapje terug gedaan. Jan kijkt met veel plezier terug op die mooie tijd. Gevraagd
naar wat hem het meest is bijgebleven zegt hij: De saamhorigheid en de bereidheid
van de Noordijkers om in zowel mooie als moeilijke momenten de handen uit de
mouwen te steken en samen te werken. Je voelde gewoon dat allen er in geloofden
en bereid waren waar mogelijk te helpen. En als dat ook in de toekomst zo blijft, dan
zie ik die toekomst met vertrouwen tegemoet”. Jan voegt er wel een voorwaarde aan
toe: “Schoenmaker blijf bij je leest”. Waarvan dus acte.
Slot
Het bestuur van de stichting heeft het plan om in het verenigingsjaar 2017 met een
passend programma extra aandacht aan het koperen jubileum van de Oale Schole
als bezoekerscentrum te besteden. Daarbij kan ook nog teruggekeken worden naar
het honderd jarige bestaan van het gebouw zelf.
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Oald Noariks krantennieuws.
Wat stond er 50, 75 en 100 jaar geleden aan nieuws over Noordijk in de krant. 50
jaar geleden, in 1966 werd in Noordijk hoofdzakelijk de GOC, de GelderschOverijsselsche Courant gelezen. 75 jaar gelden, in 1941 en in 1916 was dat de
Lochemsche Courant, dan wel de Borculosche Courant. In het archief in Zutphen zijn
deze kranten op microfiches in te zien en daar hebben Jan Krooshof en Wim
Meeman het volgende “oude” nieuws voor u gevonden.
N.B.: Toelichtingen en samenvattingen zijn schuingedrukt.
Uit de GOC van 1966: maandag 3 januari: 25 jaar melkrijder
Het is vandaag 25 jaar geleden, dat de heer G.J. Markink, Elsmansdijk 4, Noordijk,
voor het eerst zijn paard voor de wagen spande om het beroep van melkrijder naar
de coöp zuivelfabriek te Borculo te beginnen.
Hij heeft het al die jaren onafgebroken volgehouden; heel lang met paard en wagen,
maar de laatste jaren met tractor en aanhanger, zo dat hij zijn zilveren jubileum kan
vieren.
Uit de GOC van 1966: maandag 3 januari: Wormgoor 60 jaar getrouwd
6 Januari 1966 zijn in de buurtschap Noordijk 60 jaar getrouwd: Gerrit Jan Wormgoor
(82) en Gerritdina Wormgoor-Dieperink (80). Als we er bij zeggen, dat ze aan de
Hilversweg 2 wonen, zal dat voor velen nog weinig zeggen, want er zijn nogal wat
Wormgoren in Noordijk, maar als we vermelden dat het hier gaat om Wormgoor de
klompenmaker, dan is er geen twijfel meer mogelijk. En geen wonder, want behalve
dat hij 60 jaar getrouwd is, was Wormgoor ook zo’n 60 jaar klompenmaker, maar in
1963 toen hij een nogal ernstige ziekte doorstond, is hij met zijn vak opgehouden.
Na het verlaten van de schoolbanken begon de heer Wormgoor als boerenknecht,
doch na 6 jaar zag hij daar geen brood in en leerde hij bij klompenmaker Stikkers in
Noordijk het klompenmakersvak. Daar begon hij in 1903 en toen hij trouwde (in 1906
dus) vestigde hij zich in de Ruwenhof op Den Beurdink als zelfstandig
klompenmaker. Na 1,5 jaar vertrok het jonge gezin naar het boerenplaatsje De
Harper in Noordijk en in 1912 konden zij het boerderijtje Weisman kopen waar ze nu
nog steeds wonen, al is er van het oude huis niets meer te zien. In later jaren werd
wat grond bijgekocht en zo leverde het gecombineerde bedrijf van klompenmakerij
en boerenbedrijf een bestaan op. De zoon ging later geheel over op de verder
uitgebreide boerderij, terwijl de vader zich meer specialiseerde op de
klompenmakerij. Aanvankelijk was dat natuurlijk volledig handwerk, doch later werd
ook gebruik gemaakt van de toen al opkomende machines voor het
klompenmakersbedrijf. Een vetpot was die klompenmakerij aanvankelijk niet, want
Wormgoor weet nog heel goed dat hij nette zondagse klompen afleverde voor 45
cent per paar voor vrouwen en 60 cent voor mannenklompen. De werktijden waren
toen ook niet zoals nu, want als regel werd er in de klompenmakerij gewerkt van ’s
morgens 7 tot ’s avonds 8 uur en op zaterdag wanneer veel bestellingen af moesten,
werd het ’s avonds vaak 10 uur. Daarbij hielp de vrouw dan mee met schuurwerk,
want anders kwam men nooit klaar.
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Gerrit Jan Wormgoor
en Gerritdina
Dieperink, oftewel
Gatjan en Dina
Vonderman, feestelijk
in de bloemetjes en
fruitmanden gezet.
Foto archief Oud
Noordijk.

De heer en mevrouw Wormgoor hebben in het maatschappelijk en kerkelijk leven
steeds een actieve rol vervuld. Van 1 december 1933 tot 1949 maakte de heer
Wormgoor deel uit van de gemeenteraad van Neede, eerst voor de Vrije
Democratische Bond, na de bevrijding in 1945 voor de P.v.d.A. Vanaf 1939 maakte
hij ook deel uit van het bestuur van de Ned. Hervormde kerk, eerst 8 jaar als
ouderling, daarna 10 als lid van de kerkvoogdij. Daarnaast maakt hij nog 30 jaar lang
deel uit van het bestuur van de Coöperatieve Boerenleenbank “Noordijk”, eerst als lid
van de raad van toezicht later als bestuurslid, terwijl hij ook nog enige jaren
bestuurslid was van de coöperatieve zuivelfabriek De Eendracht te Borculo.
Mevrouw Wormgoor had vele jaren een werkzaam aandeel in de plaatselijke
vrouwenverenigingen, en nog geregeld - een voorbeeld voor vele jongeren trotseren beiden weer en wind om lezingavonden e.d. bij te wonen, ook in het dorp.
Uit de GOC van 1966: vrijdag 7 januari: Het gaat goed met Gemini.
Dit lijkt op het eerste gezicht geen Noordijks nieuws, maar toch! De
volleybalvereniging Gemini is namelijk in augustus 1965 ontstaan uit een fusie van
de Noordijkse volleybalvereniging VVN en de Borculose volleybalvereniging CAF. In
Noordijk was een volleybalclub actief, die organisatorisch functioneerde onder het
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bestuur van de Noordijkse voetbalvereniging VV Noordijk. VVN deed het prima in de
competitie, maar organisatorisch ging het minder soepel. CAF daarentegen, was net
gedegradeerd, zodat de fusie redding bracht om op het niveau van de eerste klasse
NEVOBO Neede te kunnen blijven spelen. In 2015 is door Gemini aandacht besteed
aan het 50 jarig bestaan. Een citaat uit het krantenbericht geeft aan, dat het bestuur
van Gemini in 1966 zeer tevreden was:
Toch had het bestuur van de nieuwe vereniging, na de fusie van VVN uit Noordijk en
CAF uit Borculo in augustus 1965, niet kunnen dromen dat het eerste competitiejaar
zo succesvol zou zijn. Dat Gemini floreert blijkt wel uit het feit, dat momenteel met 5
teams in de competitie wordt gespeeld.
Enz. Minder tevreden was het bestuur met het uitblijven van een sporthal in Borculo.
De competitiewedstrijden moesten noodgedwongen op de Leo stichting en in de
Dumashal in Neede worden gespeeld
In de bestuursvergadering van 13 juli 1961 heeft Gerrit Wormgoor gevraagd of er ook
een damesteam aan het volleybal kon worden toegevoegd. In de vergadering van 20
augustus 1961 wordt de volleybalafdeling opgericht met 14 dames en 7 herenleden.
Op 1 april 1962 krijgen de volleyballers een eigen bestuur. De bestuursleden zijn G.J.
Wormgoor, J. Poelert en Gerrie Kurz. VVN trainde onder leiding van Henk Servaas
bij Hassink in de Schöppe. Later in de gymzaal aan de Oranjelaan, thans als kerk in
gebruik. De wedstrijden werden gespeeld in de gymzaal aan de Dumasweg. Volgens
een in de administratie van de Noordijkse voetbalvereniging bewaard gebleven lijst
waren de leden van het eerste uur van VVN:

Volleybal Vereniging VVN Noordijk 1961
Dames
Naam
Geboren
Adres
G. Nijemesland 12-12-1945 E197a
D. te Brinkhof
5-9-1946 E231
I. Meerman
27-2-1946 E84
J. Wormgoor
14-11-1945 E93
W. Poelert
26-9-1945 E130
A. Roerink
29-6-1945 E202a
J. Tijink
13-11-1947 E196
G. Markink
18-7-1947 E156
G. Kurz
24-9-1944 E28
I. Altena
24-12-1944 E60
J. Hopster
27-6-1946 E61
G. Lubberding
9-4-1944 E167
D. Lubberding
12-5-1946 E167
Joh. Leussink
26-3-1946 E160

Heren
Naam
Geboren Adres
A.J. Poelert
9-5-1942 E121
H.J. Altena
3-8-1940 E60
H.J. Wanink
29-9-1940 E58
H. Wanink
23-6-1946 E58
G.J. Wormgoor 5-10-1937 E59
G. Wormgoor
18-7-1936 E93
E.H. Kurz
2-7-1938 ten Raestr. 15
B.J. Kurz
21-5-1939 E28

Ledenlijst Volleybal Vereniging Noordijk anno 1961.
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Uit de GOC van 1966: Mond en klauwzeer.
Mond en klauwzeer is een niet dodelijke, maar wel uiterst vervelende en zeer
besmettelijke veeziekte. Ook 75 jaar geleden, zoals verderop vermeld is, kwam de
ziekte in Noordijk voor. Ondanks dat er vanaf datzelfde jaar 1941 een mogelijkheid
tot vaccinatie bestond, stak toch in de loop der jaren de ziekte met enige regelmaat
de kop weer op. Onderstaande krantenberichten laten dat overduidelijk zien, maar
tegelijkertijd is te bespeuren, dat de epidemie in 1966 in Neede/Noordijk en
omgeving aan het afnemen is, wellicht onder invloed van de preventieve
inentingsmogelijkheden. Op 16 februari wordt melding gemaakt van een afname van
ziektegevallen. Illustratief hiervoor zijn ook de kleine advertenties, waarin vee te koop
wordt aangeboden. In meerdere zogenaamde Trekkertjes worden tegen mkz-geënte
tomen biggen en rundvee aangeboden. Zie hiervoor enkele verderop opgenomen
exemplaren, waarvan er velen afgedrukt hadden kunnen worden. De boeren zijn zich
nadrukkelijk bewust van de ernst van de ziekte en dat er opgetreden moet worden.
Uit de GOC van 1966: 26 januari: Mond en klauwzeer.
Ziekte bij varkens breidt zich uit in deze gemeente. Eerst 2 gevallen in Rietmolen en
1 nabij het dorp. Thans bij 3 landbouwers in Noordijk: bij Joh. Hiddink, G.H. Tijink en
A.J. Hulshof, alsmede in de buurtschap Hoonte bij A.J. te Vaanholt en G.B.Th.
Harbers.
28 januari: Uitbreiding mond- klauwzeer.
Het mond en klauwzeer bij varkens heeft zich in deze gemeente wederom uitgebreid.
In de buurtschap Noordijk werd de ziekte nu geconstateerd bij de heer H. Peterkamp,
G.L. Rutgersweg 34, een ander geval komt voor op het bedrijf van de heer G.H.
Schutman in de buurtschap Hoonte, grenzend aan Rietmolen.
2 februari: Mond en klauwzeer breidt zich uit.
In de gemeente Neede breidt de mond- en klauwzeerepidemie zich nog geregeld uit,
zij het dat het aantal gevallen beperkt blijft. Gisteren werden wederom 2 nieuwe
gevallen geconstateerd bij de varkens van de landbouwers J. Geerdink te Noordijk
en H. Grijzen bij de Diepenheimseweg.
9 februari: Vier nieuwe gevallen van mond- en klauwzeer.
Terwijl vrijwel overal het aantal gevallen van mond- en klauwzeer bij varkens
afneemt, breidt deze ziekte zich in de gemeente Neede nog steeds uit. Er deden zich
gedurende de laatste dagen weer een viertal nieuwe gevallen voor, in verschillende
delen van de gemeente.
De ziekte werd nu geconstateerd op de bedrijven van de landbouwers A.J.ter Haar
Wunnerweg 2 , W. Reurink Benninkdijk 2, G.H.Keuper Zijdeweg 4 en A.Borgelink , G
23 te Rietmolen.

61
Noariker Jaargang 2016

16 februari: Nieuw geval van mond- en klauwzeer.
Hoewel het aantal gevallen van mond- en klauwzeer bij varkens langzamerhand
vermindert, heeft zich dezer dagen toch weer een nieuw geval in deze gemeente
voorgedaan, nl bij de landbouwer J.W.Mekking F 48 in de buurtschap Lochuizen.
Uit de GOC van 1966: maandag 14 januari: Uitvoeringen uitgesteld.
De uitvoeringen van de muziekvereniging Concordia te Noordijk die vrijdag- en
zaterdagavond in zaal Hassink zouden plaats vinden, zijn in verband met de
weersomstandigheden tot later datum uitgesteld.
Uit de GOC van 1966: maandag 14 januari: ULO-schaatsuitslagen
Bij de schaatswedstrijden waren de Noordijkse deelnemers succesvol: bij meisjes
12 j werd Willemien te Brinkhof eerste en bij jongens 13 j behaalde Alb.Nijemeisland
de derde plaats.
(1966 kende en strenge winter met sneeuwstormen, ijzel en vorst! Maar daar was op
23 februari blijkbaar een einde aan gekomen.)
Uit de GOC van 1966: maandag 23 februari: Kieviten terug.
Als we de broodetende profeten mogen geloven dan zal de eigenlijke winter nu wel
voorbij zijn. In het Noordijkerveld onder deze gemeente is een flink aantal kieviten
waargenomen die, naar opvattingen van oude mensen, het voorjaar voorspellen.
Laten we het in elk geval hopen.
Uit de GOC van 1966: maandag 28 maart: Uitvoering muziekvereniging
Concordia.
Voorzitter H. Wennink bracht dank aan de Noordijkse burgerij voor de medewerking,
die het afgelopen jaar werd ondervonden bij de oudpapier actie (400 gulden). De
inmiddels gehouden bazaar is goed geslaagd, mede dankzij de goederen van de
Noordijkse zakenlieden. Hij doet een beroep op de jongelui, zowel meisjes als
jongens, de gelederen van Concordia te versterken en op de ouders hun kinderen
aan te sporen.
Het programma werd uitgevoerd onder leiding van dirigent Haitjema uit Losser.
Hoewel de bezetting van het korps hier en daar gering is, kwam Haitjema met dit
kleine groepje toch tot een zeer redelijke prestatie.
Uit de GOC van 1966: 25 februari 1966: Wijkverpleegster gewond bij botsing.
Eindelijk komt dit jaar, anno 2016, de rotonde op de kruising van de G.L. Rutgersweg
met de Rondweg gereed en komt er hopelijk een einde aan de reeks ongelukken, die
aldaar plaats gevonden heeft. Zelfs 50 jaar geleden was het er blijkbaar ook al niet
veilig gezien het ongeluk dat toen plaats gevonden heeft.
Op de kruising van de Rondweg met de weg van Neede naar Nooordijk had donderdagmorgen om kwart over elf een aanrijding plaats tussen een vrachtauto en een
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DAF personenwagen, waarbij de bestuurster van de laatstgenoemde auto
verwondingen opliep.
Op de Rondweg reed de personenauto, komende uit Neede, in de richting van
Borculo, bestuurd door de wijkverpleegster van het Groene Kruis alhier, zuster T.
Timmenga.
Op de plaats waar de Rondweg wordt gekruist door de weg Neede-Noordijk, nabij de
steenfabriek Kisveld reed in de richting Noordijk de vrachtauto van de EICO
zuivelfabriek uit Eibergen, bestuurd door de 40 jarige chauffeur K. Klein Br. uit
Eibergen.
Hij verleende geen voorrang aan de naderende personenwagen met als gevolg, dat
de wagens op elkaar botsten.
Zuster T., wier auto vrijwel geheel vernield werd, liep daarbij enkele gebroken ribben
en een lichte hersenschudding op. Ze werd, na voorlopig geholpen te zijn door dokter
Wolff, per ziekenauto overgebracht naar het ziekenhuis Ziekenzorg in Enschede.
De vrachtauto kreeg schade aan het rechter spatbord en aan de laadbak. De
chauffeur kwam met de schrik vrij.
Dat zelfde jaar won de Tormijnschool het matbaltoernooi.
De meisjes van de Tormijnschool
in Noordijk hebben het jaarlijkse
matbaltoernooi van de lagere
scholen in Neede gewonnen. Zij
verloren alleen van de
Ariënsschool en verzamelden 6
punten, waarmee ze de
wisselbeker voor een jaar in de
wacht sleepten. Tweede werd de
Spilbroekschool met 5 punten,
derde de Ariënsschool, vierde de
chr. School en vijfde de
Ruwenhofschool. De wedstrijden,
georganiseerd door de heren J.
Aarts en G. Wormgoor, verliepen
in de beste harmonie.
Op de foto de deelneemsters
Grada Maatkamp, Gerrie Markink,
Dinie te Vaanholt, Dinie Markink,
Bettie Lerink, Jannie Pasman en
Joke Markink.
Uit de GOC van 1966: 20 april: Landbouwer brak nekwervel.
De 34-jarige landbouwer G.J. Bouwmeester, Dennenweg 2 te Noordijk is door het
slop gevallen; naar Enschede gebracht. Zijn toestand is zorgwekkend.
Na dit ongeval heeft de familie Bouwmeester het boerenbedrijf moeten staken en is
er een bungalow gebouwd aan de G.L. Rutgersweg, daar waar Jan Harderwijk later
bij-ingetrouwd is.

63
Noariker Jaargang 2016

Uit de GOC van 1966: 14 maart: Feestdag bij familie Hassink/Wassink.
Woensdag een dubbele feestdag: niet alleen het echtpaar G.H. Hassink en H.J.
Hassink-Wassink is 40 jaar getrouwd maar men herdenkt dan tevens het 100-jarig
bestaan van de kruidenierswinkel en het café Wassink.
In 1866 begon de oprichter van de zaak, wijlen de heer H.J. Wassink op zeer
bescheiden schaal een winkel in kruidenierswaren annex café. De boeren kwamen in
die tijd nog aan de winkel met een mand eieren en een stuk boerenboter, die op de
boerderij werd gemaakt en men ruilde deze produkten voor de in die tijd meest
voorkomende kruidenierswaren, waarvan het sortiment heel wat kleiner was dan nu
in een dergelijke zaak wordt aangetroffen. Aan de winkel was zoals gebruikelijk was,
een kleine caféruimte verbonden, die tevens tot slijterij diende.
In verband met de voorschriften van de Drankwet werd het café in 1885 verbouwd,
omdat het toen niet aan de gestelde, wettelijke eisen voaldeed.
De zoon van de oprichter, de heer E. Wassink, was nog voortvarender dan zijn
vader, want hij wilde de zaak uitbreiden met een broodbakkerij. Daartoe moest hij dat
vak gaan leren, wat hij deed bij een bakker in Delden. Wilde hij af en toe eens een
bezoek aan zijn ouderlijke woning brengen, dan moest dat te voet gebeuren, want
van fietsen was in die tijd geen sprake.
In 1898 was de jonge Wassink zover, dat hij zijn plannen kon verwezenlijken. De
bakkerij werd aan de zaak verbonden. Helaas stierf hij op nog jonge leeftijd, zodat de
bakkerij vele jaren door personeel moest worden voortgezet.
In 1935 werd aan het café de bestaande grote feestzaal gebouwd, terwijl de winkel in
1954 geheel werd gemoderniseerd en uitgebreid. Ook de bakkerij onderging in de
loop der jaren een grondige verjongingskuur.
In 1960 werd de feestzaal weer grondig gemoderniseerd, zodat Noordijk thans
beschikt over één van de mooiste en grootste zalen in de gemeente Neede, met een
behoorlijk toneel, moderne toiletten, enz.

Café Hassink en kruidenierszaak rond 1966 op een door Hassink zelf uitgebrachte
ansichtkaart.
Noordijk en deze 100-jarige zaak zijn niet los van elkaar te denken. Café Hassink is
het middelpunt van alle activiteiten in deze buurtschap. Voor vergaderingen,
lezingen, enz is men op deze zaak aangewezen. Vlakbij is ook het sportterrein van
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Noordijk gelegen en rondom café Hassink voltrekt zich jaarlijks met pinksteren de in
wijde omtrek populaire Noordijker kermis.
Ongetwijfeld zal dit dubbele jubileum dus woensdag wel belangstelling trekken.
Uit de GOC van 1966: maandag 2 mei: Drie zilveren medailles.
Aan drie Needenaren zijn vrijdag Koninklijke onderscheidingen uitgereikt, alle drie
omdat zij zich verdienstelijk hebben gemaakt door ’t verrichten van cultureel en
maatschappelijk werk. ‘s Morgens bezocht daartoe burgemeester mr. G.J. ter Braak
in Noordijk de heer H.Peterkamp, landbouwer, G.L.Rutgersweg 34. Hij maakte zich
verdienstelijk door sedert 1915 de taak van organist te vervullen bij de
Gereformeerde Kerk (Schaepmanplein), terwijl ook hij in het verenigingsleven een
actief aandeel heeft. De heer Peterkamp werd ook toegesproken door ds. de Vries,
geref. predikant en namens het kerkbestuur door de heer E. Karssenberg, die met de
heer B. Boschman als ouderlingen dit kerkbestuur vertegenwoordigden. Zij zegden
toe op het jubileum als organist in eigen kring nog terug te zullen komen.
Bij de andere Needenaren ging het om de heren Nijland en Oortgiesen uit Neede.
Uit de GOC van 1966: woensdag 4 mei: Bijeenkomst Kalverclub.
De Kalverclub Neede hield haar jaarlijkse instructie-avond die speciaal bedoeld was
voor nieuwe deelnemers(sters). De avond bestond uit een praktisch en een
theoretisch gedeelte.
Het praktische gedeelte werd gehouden op het bedrijf van de fam. Geerdink, Hagdijk
4 te Noordijk. Hier konden de jongelui zien hoe ze met een kalf om moeten gaan en
hoe ze het moeten toiletteren.
Daarna werden in hotel De Post door de heer Norde uit Ruurlo enige dia’s vertoond
en toegelicht.
Uit de GOC van 1966: vrijdag 6 mei: Lompenactie Concordia.
Door de muziekvereniging Concordia te Noordijk zal op zaterdag 14 mei a.s. een
lompenactie in de buurtschap Noordijk worden gehouden. De vereniging zal gaarne
alles, wat maar enige waarde heeft, aan huis komen afhalen, teneinde uit de
opbrengst daarvan mede het voortbestaan van de vereniging mogelijk te maken.
Uit de GOC van 1966: vrijdag 13 mei: Tormijnschool wint voetbaltoernooi.
Het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi, waaraan alle lagere scholen in de gemeente
Neede deelnamen en dat gehouden werd op de gemeentelijke sportterreinen aan de
Borculoseweg, is weer achter de rug. Evenals vorige jaren bestond er weer een flinke
belangstelling. Iedere school bracht een grote schare supporters mee, waardoor er
zo nu en dan een ware cupsfeer heerste. Er werden zelfs spandoeken meegevoerd
en ook het bij cupwedstrijden traditioneel geworden emmertje water met spons
ontbrak niet. Het schoolvoetbalcomité heeft dit jaar voor het eerst laten spelen op de
helft van een speelveld van normale afmetingen, waardoor er dus 2 wedstrijden op
hetzelfde veld gespeeld konden worden. Hiertoe werden door de gemeente Neede
speciale doelen gemaakt en geplaatst. Het schoolvoetbalcomité is de gemeente
Neede en de heer Barske, die als mede-organisator in dit comité is getreden, zeer
dankbaar voor dat royale gebaar.
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De wedstrijden zelf hadden een spannend verloop. Eerst in de laatste wedstrijd,
waarin de Tormijnschool tegen de Ariënsschool in het veld kwam, viel de beslissing.
De wedstrijd eindigde in een doelpuntloos gelijk spel. Dit was evenwel genoeg voor
de jongens uit Noordijk om zich kampioen van ’t schoolvoetbaltoernooi 1966 te
mogen noemen. De wisselbeker, de burgemeester G. J. ter Braak-wisselbeker, staat
dus dit jaar in Noordijk te pronken.
De tweede tot en met de zesde prijs waren voor respectievelijk de Christelijke school,
de Ariënsschool, de Jozefschool te Rietmolen, de Spilbroekschool en de
Ruwenhofschool, maar de hoofdprijs was duidelijk voor de Tormijnschool uit
Noordijk.
Uit de GOC van 1966: woensdag 18 mei: Geen kleuterschool in Noordijk.
Er komt voorlopig geen kleuterschool in de buurtschap Noordijk, omdat het aantal
leerlingen niet voaldoende is om aan de wettelijk gestelde normen te kunnen
voaldoen Door een aantal inwoners werd een verzoek gericht tot het
gemeentebestuur tot stichting van een openbare kleuterschool aldaar. Hiervoor is
een aantal van 30 kleuters nodig, die bij de opening van de school de leeftijd van
tenminste 4 jaren en ten hoogste 5 jaren en 6 maanden hebben bereikt.
Op de door de ouders samengestelde lijst van kleuters, die in de toekomst een
kleuterschool in Noordijk zouden gaan bezoeken, komen kleuters voor van 0,5 tot 6
jaar. Een analyse van de gegevens omtrent leeftijd, enz. heeft uitgewezen dat,
wanneer per 1 september 1967 een kleuterschool te Noordijk zou kunnen worden
geopend, er op dat ogenblik 21 kleuters zouden zijn, welke tot de school zouden
kunnen worden toegelaten. Een jaar later zou dit aantal 20 bedragen. Te weinig dus
om een school te stichten.
Op 25 mei komt dit onderwerp in uitgebreidere vorm in de gemeenteraad aan de
orde, waarbij de diverse partijen hun zienswijze laten optekenen, maar met
uiteindelijk hetzelfde resultaat.
Uit de GOC van 1966: vrijdag 20 mei: Plattelandsvrouwen Noordijk.
De afdeling Noordijk van de Bond van Plattelandsvrouwen hield dinsdagavond een
uitstekend bezochte bijeenkomst in café Hassink. De presidente, mevr. LeerinkHouwers, kon weer een nieuw lid verwelkomen en deelde mee, dat daardoor het
ledental van de afdeling was gestegen tot 98.
Medegedeeld werd, dat zich voor het uitstapje van 9 juni a.s. reeds 54 dames
hebben opgegeven. Verzocht werd dat zij, die de kosten van dit reisje nog niet
betaalden, dit zo spoedig mogelijk doen bij mevr. M. Kolthof-ten Els, Schoolweg 2.
Hierna werd het woord gegeven aan de R. W. Hankel van het voorlichtingsinstituut
inzake levensverzekeringen NVBL. Spreker liet eerst een film zien, waarna hij een
korte causerie hield over de verschillende mogelijkheden bij levensverzekeringen en
de uitbetaling der verzekerde sommen.
Na de pauze vertoonde de heer Hankel een prachtige kleurenfilm over het bezoek
van het koninklijk paar aan Mexico en tenslotte de film: Holland van vandaag,
afspraak met de toekomst.
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Uit de GOC van 1966: woensdag 25 mei: Raad van Neede. Hoofd blo-school.
Aan de agenda van de raadsvergadering werd met goedkeuring van de raad
toegevoegd ’n voorstel van B. en W. om over te gaan tot benoeming van een hoofd
van de blo-streekschool, vacature mej. Gerlach. In overeenstemming met de
inspecteur en na de beheerscommissie hierover te hebben gehoord, was de
volgende voordracht opgesteld:
1. G. J. Wormgoor, Borculo; 2. J. P. Velema, Zwolle; 3. A. L. Overdijk, Zutphen.
De heer Wormgoor, oud-Needenaar en als onderwijzer reeds werkzaam aan deze
school, werd daarop met algemene stemmen als hoofd benoemd.
Uit de GOC van 1966: 1 juni 1966: Pinksterkermis Noordijk trok veel publiek.
Noordijk heeft een zeer druk bezochte pinksterkermis achter de rug. Door het
gunstige weer voor het maken van uitstapjes kwamen zeer veel jongelui, maar ook
ouderen, vooral op de tweede pinksterdag een kijkje nemen. Daar Noordijk dezer
dagen bovendien een “treinverbinding” had met Neede werden er ook uit het dorp
honderden mensen aangevoerd.
De feestelijkheden begonnen zaterdagmiddag om half twee met het opstellen van
een optocht met versierde wagentjes, fietsen, enz. Het aantal nummers was ditmaal
niet zo groot, maar er waren wel een aantal uitstekende verzorgde inzendingen bij.
Met de muziekvereniging Concordia voorop werd een rondgang door het dorp
gemaakt. Daarna begonnen op het feestterrein achter café Hassink de kinderspelen,
gevolgd door de volksspelen, als ringrijden te paard, dogcarrijden, ringrijden per fietsheren en hindernisrijden per bromfiets.
‘s Avonds om 9 uur werd een lampionoptocht gehouden, waaraan door velen werd
deelgenomen.
Na afloop was er gelegenheid tot dansen in de grote feesttent op het feestterrein,
terwijl de ouderen rustig konden zitten in de grote zaal van café Hassink. In beide
gelegenheden was het stampvol.
Inmiddels was ook het lunapark op het feestterrein geopend, waar een druk gebruik
gemaakt werd van de swing mill, draai-zweefmolen, schiettent, balco-rotor,
bussensport, enz. en waar verschillende eetwaren niet ontbraken.
Tweede pinksterdag zaten de feestcommissie en de leden van de muziekvereniging
Concordia al om kwart over acht in de „trein" om de schutterskoning 1965, de heer A.
Wennink en burgemeester ter Braak af te halen. De burgemeester loste daarna het
eerste schot op de vogel. Tegelijkertijd werd het flobert- en het fladderschieten
beoefend, terwijl ditmaal voor het eerst ook nog een vrije baan schieten was ingelast
waaraan iedereen kon deelnemen. (De andere wedstrijden goalden alleen voor
inwoners van Noordijk). Inmiddels hielden de dames zich bezig met brief posten en
met ringrijden per fiets. In de feesttent verzorgden The Flying Rockets uit Eibergen
de dansmuziek. Zowel bij de volksspelen als elders was het de hele dag bijzonder
druk.
Schutterskoning 1966 werd de heer A. Kooistra (onderwijzer aan de B.
Tormijnschool). Hij koos mevr. S. Harwig-Wassink tot koningin.
De uitslagen van de volksspelen luiden als volgt – Vogelschieten: A. Kooistra
(koning) (romp), 2 W. Geerdink (kop), 3 B. G. Maatkamp (r.vleugel), 4 H. Wanink
Johan. (I. vleugel), 5 J ten Dolle (staart).
Flobertschieten: A. J. Leussenkamp, 2 B. Boonk. 3 J. Hiddink, 4 L. Luggenthorst.
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Fladderschieten: 1 A Kooistra, 2 B. G. Maatkamp, 3 J. Wanink, 4 A. J. Leussenkamp.
Vrije baan schieten: 1 Brinkers (Markelo), 2 G.J. Lubberdink, 3 J. te Vaanholt
Ringrijden per fiets heren: 1 J. Kremer, 2 H. Kistemaker, 3 J. Tijink, 4 J. Koeslag
RIngrijden per fiets-dames: 1 mej. G. Lubberdink, 2 mej. H. Makkink, 3 mej. A.
Schutte, 4 mej. W. Geukes.
Ringrijden te paard: 1 H. ten Cate, 2 W. Geerdink, 3 R. Kreunen, 4 J. Koeslag
Dogkarrijden: 1 mevr. L. Reurink-Welsink, 2 mej. D. Voortman, 3 mej. G. Voortman, 4
mevr. H.Wensink-Leeftink.
Hindernisrijden bromfietsen: 1 W. Reurink, 2 G. Geerdink, 3 H. Wanink, 4 J. Koeslag
Briefposten-dames: 1 mej. M. Timmerije 2 mej. W, Saaltink, 3 mevr. A. G.
Maatkamp-Meulenkamp, 4 mej. D. Geerdink.
Uit de GOC van 1966: maandag 4 juli: Den Eversman in Noordijk werd
kampeerbedrijf.

De entree van de 50-jarige Camping d’n Eversman is na 50 jaar weinig veranderd.
Neede kreeg zijn tweede door de ANWB officieel erkende kampeerbedrijf, dat
gevestigd is in Noordijk op de voormalige boerderij Den Eversman.
Deze camping wordt geëxploiteerd door de heer en mevrouw H. A. Knapp.
Zaterdagmiddag werd de camping officieel door burgemeester mr. G. J. ter Braak
geopend. De Noordijker muziekvereniging Concordia stond gereed om daaraan
luister bij te zetten. Verder werd deze bijeenkomst bijgewoond door de heer D. A.
Bijleveld, vertegenwoordiger van de ANWB uit Barchem, bestuursleden van de
plaatselijke VVV, tal van andere genodigden en de Noabers van Den Eversman.
Op de deel, die als recreatiezaal is ingericht, sprak de heer Knapp zijn gasten toe.
Spreker zei verheugd te zijn dat thans ook de bondserkenning van de ANWB is
afgekomen. Hij bracht een woord van dank aan het gemeentebestuur en aan de
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ANWB. Ook dankte hij de bedrijven, buren en alle anderen, die de helpende hand
boden bij de verbouwing en inrichting van het kampeerterrein.
Burgemeester Ter Braak wenste de familie Knapp geluk met deze voortreffelijk
ingerichte gelegenheid bij de mooie Needse berg. De aanwezigheid van dit bedrijf
achtte spreker ook voor Neede van groot belang. Spreker herinnerde eraan, dat
Neede twee jaar geleden zijn eerste kampeerterrein kreeg, nl. ’t Klumpke aan de
Diepenheimseweg.
Na dit officiële openingswoord ging het gezelschap naar buiten, waar burgemeester
Ter Braak onder de muzikale tonen van Concordia de Nederlandse driekleur hees.
De gebouwen zien er voortreffelijk uit en zelfs de meest verwende kampeerder zal
voaldaan zijn over de outillage, die hij hier vindt. Een aardige attractie wachtte
daarop de aanwezigen, namelijk het optreden van de jeugdgroep van de Markelose
Boerendansers, een sinds 1957 bestaande groep van jongens en meisjes van 6-8
jaar. Met veel plezier demonstreerden zij een aantal boerendansen.
Tenslotte sprak nog één der kampeerders zeer waarderende woorden jegens de
familie Knapp en de inrichting van hun bedrijf.
Uit de GOC van 1966: maandag 11 juli: Jaarvergadering van de v.v.Noordijk.
De voetbalvereniging Noordijk hield vrijdagavond haar jaarvergadering in café
Hassink. Na de opening door de voorzitter, de heer H. Wanink, werd een minuut stilte
in acht genomen ter herdenking van het aan de vereniging ontvallen jeugdlid Henk
Meerman.
Uit het jaarverslag, voorgelezen door de secretaris A. Wennink, bleek, dat in de
afgelopen competitie de junioren en pupillen uitstekend uit de bus zijn gekomen. De
senioren hadden nogal te kampen met ups en downs. Vooral het begin van de
tweede helft van de competitie, na de rustpauze in de winter, was niet erg best.
Hieruit blijkt wel, dat men in de wintermaanden moet blijven trainen.
Hierna werd verslag uitgebracht door de penningmeester, de heer B. J. Bouwman,
die kon mededelen dat hij de kas met een batig saldo had afgesloten.
Bij de bestuursverkiezing waren periodiek aftredend de heren J. W. Geukes en A.
Wennink. Na stemming werd de heer J. W. Geukes herkozen, terwijl in plaats van de
heer Wennink, die zich niet herkiesbaar stelde, gekozen werd de heer G. Harwig.
Als leden van de elftalcommissie werden herkozen de heren F. Nijemesland en H.
Abbink, terwijl voor de heer J. Timmerije, die zich niet herkiesbaar stelde, gekozen
werd de heer F. H. Meerman.
De voetbalpool, die behartigd werd door de heer W. Wanink, zal worden
overgenomen door de heer D. J. Wormgoor, die de pool iedere donderdagavond
van 7.30 – 10.00 uur zal innemen in café Hassink.
Uit de GOC van 1966: vrijdag 29 augustus: Eindkeuring Kalverclub
Op het erf van boerderij J. W. Geerdink, Hagdijk 5 te Noordijk vond zaterdagmiddag
de eindkeuring plaats van de kalveren van de Kalverclub Neede. De keuring werd
verricht door de heren H. A. Dommerholt uit Borculo en J. A. te Koppele uit Eibergen,
daarbij geassisteerd door de heer F. Holtstege uit de Steeg, vertegenwoordiger van
het Rijksveeteeltconsulentschap in Gelderland. Naar leeftijd van de deelnemers
waren er 2 groepen.
In groep 1, waarvan de meisjes en jongens reeds eerder een kalf verzorgden, werd
Willemien te Brinkhof eerste en, daar ze ook vorig jaar als nummer 1 uit de bus
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kwam, werd zij thans definitief eigenaresse van de uitgeloofde wisselbeker. In deze
klasse werd ze gevolgd door Bert Markerink, Wim Raaben, Gerrit Looman, Herman
Broekmaat en Dickey Broekmaat.
In klasse 2 (de jongste deelnemers) werd Anton Wensink met wisselbeker nummer 1,
gevolgd door Henk te Luggenhorst, Jan Mengerink, Gerda te Brinkhof, Hannie
Peterkamp en Martin Peterkamp.
Uit de GOC van 1966: vrijdag 23 september: Vergunning bouw kapschuur
De burgemeester van Neede maakt bekend, dat het voornemen bestaat met
toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening aan G. Timmerije,
wonende te Neede, Geerdinkweg 3 vergunning te verlenen voor de bouw van een
houten kapschuur op het perceel, kadastraal bekend gemeente Neede, sectie G
nummer 186, waarbij voor een termijn van ten hoogste 5 jaren vrijstelling zal worden
verleend van de rooilijnvoorschriften van het bestemmingsplan in hoofdzaak.
Uit de GOC van 1966: vrijdag 23 september: Oudste inwoner overleden
Woensdag is op bijna 97-jarige leeftijd de oudste inwoner van de gemeente Neede
overleden. Het was de heer Willem Tijink, Waninkdijk 2 in de buurtschap Noordijk,
die op 24 oktober 1869 werd geboren . Hij heeft, zolang zijn gezondheid dat toeliet,
gewerkt en meegewerkt op zijn landbouwbedrijfje in Noordijk en oefende daarnaast
vele jaren het beroep van melkrijder uit. Willem Tijink wordt ook genoemd in het
artikel over de familie Tijnk op Scheunink elders in deze uitgave.
Uit de GOC van 1966: maandag 26 september: Echtpaar van
kolendampvergiftiging gered
In de nacht van zaterdag op zondag heeft zich hier een geval voorgedaan van
kolendampvergiftiging, dat gelukkig nog tijdig werd ontdekt. Het geval deed zich voor
in de boerderij van de fam. A.J.Kleine, Markveldsedijk 5 in de buurtschap Noordijk.
Toen de man zich zondagmorgen omstreeks half vijf even naar het toilet wilde
begeven, kwam hij tot de ontdekking dat hij in ernstige mate duizelig was en nog
maar ternauwernood kon lopen. Hij kon de slaapkamer van de zoon nog bereiken,
die onmiddellijk alarm sloeg. Buren belden de huisarts op, die kolendampvergiftiging
constateerde. De vrouw des huizes lag toen reeds bewusteloos in bed. De
bewoners, die een kachel in het woonvertrek hadden aangemaakt, hadden de deur
naar de aangrenzende slaapkamer wat open gelaten. Man en vrouw werden
onmiddellijk per ziekenauto overgebracht naar het Prot. Ziekenhuis Ziekenzorg in
Enschede. De vrouw kwam in de loop van zondagmorgen weer bij kennis, maar
beiden zullen toch wel enige dagen in het ziekenhuis moeten blijven.
Uit de GOC van 1966: vrijdag 30 september: Honderdste lid Plattelandsvrouwen
Noordijk ingeschreven.
De Bond van Plattelandsvrouwen Noordijk hield in café Hassink haar eerste
vergadering in dit seizoen. De presidente, mevr. Leerink-Houwers heette een groot
aantal leden welkom, waaronder 5 nieuwe leden. Mevr. Heijink-Wijnbergen was het
honderdste lid en haar werd een gratis jaarlidmaatschap aangeboden. Hierna
volgden verschillende mededelingen, o.a. het bezichtigen van de Koalafabriek te
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Neede op dinsdagmiddag 18 oktober a.s. om twee uur aan de fabriek , vertrek om
half twee per fiets bij café Hassink te Noordijk. Vervolgens over de cursus Beter
Bewegen. Hiervoor kan men zich opgeven bij mevr. Leerink, graag voor 10 oktober.
tevens is opgave mogelijk voor het zangkoortje voor de aanstaande kerstavond.
Hierna was het woord aan de heer E. Steenman te Neede, die vertelde over de
aankleding en inrichting van de slaapkamer, terwijl tevens een uitleg werd gegeven
van het gebruik van elektrische deken. Aan het eind van de vergadering dankte de
presidente de heer Steenman voor de leerzame en gezellige avond. De volgende
vergadering is op 26 oktober. Er zal aandacht worden besteed aan Veilig Verkeer.
Tenslotte nodigde de presidente alle leden uit tot bezoek en deelname aan de
wedstrijddag van het Jongeren Contact op woensdag 5 oktober te Neede.
Op vrijdag 28 oktober hielden de Plattelandsvrouwen Noordijk Verkeersavond.
Op vrijdag 2 december hielden de Plattelandsvrouwen Noordijk Zuivelavond.
Uit de GOC van 1966: maandag 3 oktober: Bollert-brons ruiterdagen te Neede.
De samengestelde ruiterwedstrijden te Neede zijn in de zware klasse voor het eerst
gewonnen door een dame. Mej. G. Roerink uit Lonneker met Lady Campbell nam het
Bollert-brons mee naar huis, nadat deze wisselprijs, een bronzen paard, twee jaren
achtereen gewonnen was door de heer G. Mensink uit Winterswijk. De heer Mensink
eindigde deze keer op de zesde plaats. Er was veel publiek bij het jaarlijkse
ruiterfeest van de landelijke rijvereniging De Pasruiters, waaraan 140 ruiters uit 22
gemeenten meededen. Namens de Kon. Ned. Federatie van Landelijke
Rijverenigingen was de heer H. J. Mensink uit Winterswijk aanwezig. De algehele
leiding berustte bij de heren J. C. Leerink en H. van Joolen. Parcoursbouwer was de
heer H. Broekhof, instructeur van De Pasruiters.
’s Morgens om 8.30 uur werden de dressuurproeven verreden op de terreinen van de
fam. Lubberdink op Elsman. Het was er een drukte van belang. Precies om 12.00
kon met de cross-country worden begonnen. Het parcours leidde de deelnemers en
toeschouwers door bossen, weilanden en heidevelden en had een lengte van 2200
m. De 16 hindernissen, die overwonnen moesten worden, zagen er imposant uit,
doch slechts zeer weinig paarden toonden overwegende bezwaren om ze te nemen.
Er werd derhalve snel gereden. Waarschuwings- en aanmoedigingskreten galmden
door het bos en zorgden voor een gezellige, spannende sfeer bij deze wedstrijd.
Een half uur na het beëindigen van de cross moesten de deelnemers uitkomen in
een springconcours. De resultaten in dressuur, cross en springen werden volgens bij
elkaar opgeteld en die gaven aan, dat mej. Roerink de winnares was geworden.
Uit de GOC van 1966: maandag 3 oktober: Gouden echtpaar in Noordijk
Vrijdag 7 oktober zal het echtpaar Jan Nijland en Johanna Geertruida NijlandEndeman , aan de Kipkesdijk 8 in Noordijk, zijn gouden huwelijksfeest vieren. Het
paar is resp. 76 en 72 jaar. Beiden maken het naar omstandigheden nog vrij goed, al
moet de oude baas het toch wel erg kalm aan doen.
Hij heeft altijd op deze plaats gewoond, want het kleine landbouwersplaatsje is zijn
oudershuis, al is het oude huis gedegradeerd tot schuur en bewoont het bruidspaar
samen met hun dochter, schoonzoon en kleinzoon nu een nieuw huis. Na het
verlaten van de lagere school ging de heer Nijland op 12-jarige leeftijd naar de
textielfabriek van de Fa. ten Hoopen. Twee jaar bediende hij daar een spoelmachine,
71
Noariker Jaargang 2016

daarna was hij 2 jaar weversleerling en tenslotte 2 jaar lang wever met eigen
getouwen. Zijn loon, dat aanvankelijk f. 1 per week bedroeg, was toen aardig voor
die tijd opgeklommen, maar men werkte van 7 uur ’s morgens tot 7 ’s avonds en
zaterdags tot kwart voor vier. Hij moest echter iedere dag heen en terug drie kwartier
lopen en dat was de oorzaak, dat hij werk aanvaardde bij de veel dichterbij gelegen
steen- en pannenfabriek van de Fa. ten Cate, ook al verdiende hij daar heel wat
minder dan in de textiel. Hij bleef er 20 jaar achtereen. In de crisistijd was ook hier
geen werk meer en toen werd de gouden bruidegom 8 jaar lang te werkgesteld in de
werkverschaffing. Per fiets moesten de mensen toen naar Markelo, naar Beltrum en
Rekken, maar het kon in die tijd niet anders. Inmiddels werkte zijn dochter op een
confectiebedrijf en, omdat dit gezinsinkomsten betekende, werd vader
langzamerhand uitgesloten van tewerkstelling. Hij kreeg toen tijd om – niet als
bijwerk – zijn kleine boerderijtje te verzorgen, zijn 1 of 2 koeien en zijn varkens en
kippen. Ook ging hij toen nog wel eens enkele dagen als los arbeider bij boeren
werken. De gouden bruid is geboortig uit Oalden Eibergen Zij kwam vaak bij buren
van de Nijlands op bezoek. Zo kregen ze kennis aan elkaar.

Links het echtpaar Jan Nijland en Geertruida Endeman, rechts Jan en Geertruiida
tijdens hun oogstdag. Onder hun boerderijtje “de Flip” in 1948 en daarnaast met de
nieuwbouw, zoals gerealiseerd in 1953. Rond 1966 is het boerderijtje als oefenruimte
gebruikt door het bandje “The blue rackets”, dat speelde op bruiloften en partijtjes.
Kleinzoon Henk maakte deel uit van deze band. De oefenruimte werd toen wel
Studio Flip genoemd.

Geruime tijd genieten de oudjes nu al van hun welverdiende pensioen, waarmee ze
echt blij zijn, maar het landbouwbedrijfje wordt nog steeds uitgeoefend, zij het dan
met hulp van dochter en schoonzoon. Het echtpaar Nijland heeft één dochter, één
zoon en één kleinkind. Vrijdag zal in de kring van familie en kennissen op
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bescheiden wijze het gouden feest worden gevierd, want veel drukte wil men er toch
niet echt van maken.
Uit de GOC van 1966: vrijdag 14 oktober: Rondgang Concordia.
De muziekvereniging Concordia te Noordijk zal a.s. zaterdag 15 oktober weer haar
jaarlijkse rondgang door de buurtschap Noordijk houden voor de inzameling van oud
papier en lompen. De opbrengst is bestemd voor de kas van deze vereniging.
Uit de GOC van 1966: maandag 17 oktober: Nut over Antiek
Het Departement Noordijk van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen hield zijn
eerste winterlezing van dit seizoen. Jammer genoeg was het aantal bezoekers
ditmaal beduidend kleiner dan normaal, jammer ook voor de thuisblijvers, die een
aardige, verhelderende causerie over Antiek hebben gemist, die gegeven werd door
de heer Nijstad uit Lochem. Het was een interessante, leerzame avond. Na afloop
van de lezing werden door de voorzitter, de heer J. C. Leerink, mededelingen
gedaan over de verdere plannen voor deze winter. Het bestuur ziet zich genoodzaakt
in de volgende bijeenkomst contributieverhoging aan de orde te stellen. Om voor
subsidies van het hoofdbestuur in aanmerking te komen, zal de contributie op f 7,50
per jaar moeten worden gebracht, wat nog niet duur is, als men daarvoor 4
nutsavonden met 2 personen gratis kan bezoeken. De heer E. B. J. Boonk zal
voortaan het secretariaat verzorgen.
Uit de GOC van 1966: vrijdag 28 oktober: A. J. Boonk heeft mooiste tuin.
Het aantal tuinen, dat de keuringscommissie , ingesteld door de Vereniging tot
Bevordering van Dorps- en Natuurschoon, krijgt te keuren, wordt elk jaar groter. Dit
werk geeft zeer in het oog lopende resultaten, want aan de siertuinen wordt door
steeds meerderen voortdurend meer zorg besteed. Daarom moet het wel erg moeilijk
zijn uit de honderden tuinen, die gekeurd worden – ook in de buitenwijken – de
mooiste er uit te halen, maar door de meerdere keuringen per seizoen, gelukt dat
toch zeer goed, al blijkt uit de puntentallen wel, dat de verschillen niet erg groot zijn.
De uitslagen waren als volgt: 1 A. J. Boonk, Rutgersweg 20, 318 pt, 2 H. te Hoonte,
Rutgersweg 51, 314 pt, 3 J. A. Ruiterkamp, Marijkestraat 13, 312 pt, enz, enz.
Uit de GOC van 1966: woensdag 2 november: H. Mengerink Koninklijk
onderscheiden
Na ruim een halve eeuw dienst heeft de heer H. Mengerink, Harpersweg 5,
maandagavond wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd afscheid
genomen van het bedrijf van de erven W. ten Cate te Neede. Hij was nog maar ruim
14 jaar oud toen hij reeds zijn werk begon in de steen- en pannenfabriek van de
firma ten Cate. Hij bleef onafgebroken in dienst bij de familie ten Cate, ook toen de
steenfabriek werd omgezet in de tegenwoordige ijzergieterij, waar hij tot aan zijn
pensionering voorman was van de buitenploeg.
In de cantine van het bedrijf werd maandagavond afscheid genomen van de heer
Mengerink, waarbij naast zijn echtgenote, ook zijn zoon met echtgenote en kleinzoon
aanwezig waren. Ook werd deze afscheidsbijeenkomst bijgewoond door
burgemeester mr. G. J. ter Braak, de directeur van het bedrijf, de heer J. H. ten Cate
en een groot deel van het personeel.
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Hendrik Mengerink (ook wel Abbink genoemd) aan het werk voor de steenfabriek.
Burgemeester Ter Braak merkte op dat het wel iets heel bijzonders mag worden
genoemd dat iemand ruim 50 jaar in dienst blijft van dezelfde werkgever. Dat getuigt
van een grote trouw en hij was er van overtuigd, dat dit ook door de werkgevers
steeds op prijs zal zijn gesteld. Spreker noemde deze dag een mijlpaal in het leven
van de heer Mengerink, een mijlpaal, waarbij een band wordt doorgesneden, maar
waarbij ook mag worden teruggezien op een vruchtbare periode. Daar de heer
Mengerink precies op zijn verjaardag afscheid nam, feliciteerde burgemeester Ter
Braak hem en zijn familieleden met deze dag. Het betekent tevens de afsluiting van
het oude en het begin van een nieuwe periode. Spreker deelde mede, dat de trouw
hier betoond, door de overheid ook zeer op prijs is gesteld, waarom spreker aan de
heer Mengerink de eremedaille in zilver, verbonden aan de orde van Oranje Nassau,
uitreikte.
De heer ten Cate legde er de nadruk op, dat de heer Mengerink meerdan 50 jaar niet
alleen de erven ten Cate heeft gediend maar ook de familie ten Cate. Als sprekers
vader nog leefde, zou hij het zeker ook in deze geest hebben hebben gezegd, want
de heer Mengerink en ook Trui, zijn echtgenote, kenden de familie ten Cate en ook
de Enklaar’s van haver tot gort. Voor dit alles dankte spreker de heer en mevrouw
Mengerink hartelijk, ook voor alles, wat ze in de oorlogsjaren voor hen deden.
Bij dit afscheid is ook sprake van een laatste afscheid van de vroegere steenfabriek,
want met de heer Mengerink gaat de laatste man heen, die nog op de steenfabriek
ten Cate heeft gewerkt. Spreker gaf de verzekering, dat de familie ten Cate het altijd
zeer gewaardeerd heeft dat de familie Mengerink haar die jaren in alle opzichten
gesteund heeft.
Namens het bedrijf bood spreker de heer Mengerink een fraai gouden horloge aan,
terwijl de dames Mengerink bloemen kregen. De heer G. H. J. ten Harkel sprak
vervolgens namens het gehele personeel van de erven ten Cate IJzergieterij. Hij
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noemde de scheidende voorwerker een prettige kerel, die echter niet gauw tevreden
was, want het kon steeds nog beter en sneller. Toch heerste er altijd een prettige
samenwerking met het personeel. Spreker had er respect voor, dat de fam.
Mengerink het altijd heeft kunnen opbrengen zowel de fabriek als de familie te
dienen, waarbij mevr. Mengerink vaak heeft moeten meehelpen, want vroeger
verzorgde men ook nog de paarden van het bedrijf. Namens het personeel bood
spreker een geschenk onder couvert aan, terwijl de dames bloemen ontvingen.
Tenslotte werd nog een waarderend afscheidswoord tot de heer Mengerink
gesproken namens de naaste medewerkers bij monde van de heer J. Klanderman,
die zei er van overtuigd te zijn, dat de heer Mengerink ook na zijn pensionering nog
wel eens een kijkje op het bedrijf zal komen nemen.
De heer Mengerink Jr. dankte namens zijn vader voor de tot deze gesproken
waarderende woorden, voor de toegekende onderscheiding en de geschenken. Ook
hij sprak van de zeer nauwe band, die er tussen de families ten Cate en Mengerink is
gegroeid en hij sprak de hoop uit, dat het ook in de toekomst zeer goed zal mogen
gaan met het bedrijf.
Uit de GOC van 1966: maandag 19 december: Echtpaar Krooshof 50 jaar
getrouwd.
Donderdag 22 december a.s.is het echtpaar D. W. Krooshof en D. KrooshofKempers, Benninkdijk 5 Noordijk, 50 jaar getrouwd. Ze zijn beiden 73 jaar en goed
gezond. Toen ze 48 jaar geleden hun boerderijtje stichtten op een stuk grond van
hun ouders huis, was het een heel andere tijd dan nu. Geld was er niet.
Daarom hielpen man en vrouw beide de metselaar, die hun huis bouwde.
Ze droegen zelf stenen en specie aan. Aan de oostzijde van de Benninkdijk was toen
alles nog heide en met schop en kruiwagen hebben ze daar enkele hectares zelf
ontgonnen om hun bedrijfje wat groter en meer rendabel te maken.
Een paar jaar was Krooshof ook melkrijder. In die tijd natuurlijk met paard en wagen,
waarmee hij dagelijks naar de zuivelfabriek van Eibergen trok. Heel lang heeft hij zich
daarna een bijverdienste verworven door het opkopen van varkens bij de boeren in
Noordijk en omgeving en hij doet dat zelfs nu nog wel.
Het landbouwbedrijf wordt nu hoofdzakelijk behartigd door
dochter en schoonzoon, maar oma zit nog lang niet stil en doet
nog veel werk in de huishouding. “We hebben het nog nooit zo
goed gehad als de laatste jaren” zegt ze en dan doelt ze op de
AOW, die bejaarden nu vrijwel onafhankelijk maakt.
In de jaren van de laatste wereldoorlog hadden ze het hier in “in
het veld” , zoals men in Noordijk zegt, niet zo rustig als nu. De
afgelegen woonplaats leende zich uitstekend voor onderduikers
en anderen, die zich beter wat konden afzonderen in die tijd.
Willem Krooshof
Nog steeds hebben ze relaties met sommige van deze mensen en zelfs nu al was er
een dame uit Den Haag overgekomen voor de verjaardag van de gouden bruid (j.l.
zaterdag) en voor de gouden bruiloft, want haar zoon werd 21 jaar geleden
opgenomen in het gezin van de familie Krooshof. En dat vergeten ze nooit weer!
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Derk Willem Krooshof en Derksken Krooshof-Kempers
De familie Krooshof heeft 4 kinderen, 5 kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen, en
met de verdere familie, buren en vrienden gaan ze donderdag dan hun gouden
bruiloft vieren.

Ook in de krant van 1966 gezien een aantal personeelsadvertenties, zoals:
• Op 18 maart gevraagd voor alle voorkomende werkzaamheden een
trekkerchauffeur en een kraanmachinist door Loonbedrijf Fa. G. Timmerije en
Zn., Geerdinkweg 3 Neede Tel. 1464
• Op 4 mei gevraagd metselaar bij Joh. Wanink, Hilversweg 6 Noordijk 05480 –
1537.
• Op vrijdag 27 mei Personeel gevraagd door N.V. STEENFABRIEK
“KISVELD” G. L. Rutgersweg 1 te Neede vraagt FLINKE WERKNEMERS
*Zeer goede beloning
*Mogelijkheid om werknemers in de leeftijdsgroep van 18 tot 21 jaar als
volwassenen te belonen
*46-urige werkweek
*Verstrekking van werkkleding
*Opname in het bedrijfspesioenfonds
*Reiskostenvergoeding ingevolge cao-baksteen
Sollicitaties mondeling aan het kantoor of telefonisch onder nummer054501335 of ’s avonds 05450-1740.
• Op vrijdag 24 juni Personeel gevraagd door Machinefabriek “Timmerije”
VAKBEKWAME DRAAIERS
De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit kleine series draaiwerk voor
onze hydraulische persen en veel gereedschapsdraaiwerk voor
spuitgietmatrijzen
Wij bieden u:
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•

1.loon volgens cao
2.winstuitkering
3.werkkledingvergoeding
4.reiskostenvergoeding
Sollicitaties aan:
N.V. Machinefabriek “TIMMERIJE”, Schoolweg 29, NOORDIJK – NEEDE
Telefoon 05450-1282
Op vrijdag 30 september Personeel gevraagd door Café Hassink, Noordijk
een flinke dienstbode.

In de Trekkertjes in de GOC werden de volgende interessante artikelen aangeboden:
• 26 januari te koop: vers gedorst haverstro en 3 geslachtsrijpe dekberen NL,
ingeënt tegen m. en klauwz G.Leppink Diepenheimseweg Neede
• 12 maart te koop: toom zware biggen NL, geënt tegen mkz H.Hesselink
Haardijk 4
• vrijdag 6 mei te koop: 2 drag. b.b. zeugjes, NL, telling 20 mei, geënt tegen m.
en kl.z. J.Lam , Noordijk, Neede,tel.5458-304.
• vrijdag 11 mei te koop: 2 tomen zware biggen, NL, geënt m. en kl.zeer,
H.Hesselink, Haardijk 1, Noordijk, Neede, tel. 1384

Noordijk 75 jaar terug in de Lochemse Courant.
Uit de Lochemse Courant van 1941: woensdag 25 januari 1941: Alweer mond- en
klauwzeer.
NEEDE, 22 Jan. In onze gemeente is alweer een geval van de zoo zeer gevreesde
veeziekte mond- en klauwzeer geconstateerd. Ditmaal bleek ze voor te komen in den
stal van de landbouwer J.W. ten E. in de buurtschap Noordijk. Het is zeer te hopen,
dat deze ziekte zich thans niet weer uitbreidt tot een ware epidemie, zoals de laatste
jaren telkens is voorgekomen.
Uit de Lochemse Courant van 1941: vrijdag 27 januari 1941:
Schipbeek bij Neede doorgebroken / De Berkel buiten haar oevers
1941 kende een strenge winter. Er was volop schaatsplezier, maar toen de dooi
intrad kwam er ook ellende. In 1941 waren de Berkel en de Schipbeek dicht gevroren
en toen de dooi intrad en al die ijsmassa’s in beweging kwamen ging het ook rond
Noordijk goed mis. De Bolksbeek brak door, hetgeen zelfs het landelijke nieuws
haalde. De voortstuwende ijsmassa’s blokkeerden her en der de doorgang van het
water, waardoor het tot dijkdoorbraken en overstromingen kwam. De ijsschotsen
waren wel 25 á 30 cm dik.
Dinsdagavond tegen 6 uur overstroomde de Schipbeek ter hoogte van de ijsbaan en
het zwembad bij de Needsche Koeweiden. Het water stroomde in de richting van de
Ruwenhof en Lochuizen. Woensdagochtend was er al een gat van zo’n 40 meter
ontstaan. Het water reikte tot over de Diepenheimse- en de Deldenseweg. Bij de
boeren in het getroffen gebied is grote schade ontstaan, niet alleen aan landerijen en
gebouwen, maar ook aan de opgeslagen voorraden voederartikelen, aardappelen,
kunstmeststoffen enz.
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Woensdagmorgen is het riviertje de Berkel bij Haarlo enige honderden meters boven
de aflaat, waar de Bolksbeek de Berkel verlaat, aan beide zijden over de oevers
uitgetreden. Dit had tot gevolg, dat tientallen woningen ontruimd moesten worden.
Het was een droevig gezicht om mensen met hun hebben en houden op een wagen
gepakt te zien vluchten.

Ijsprikkers in aktie om de ijsmassa te breken om de doorstroming te bevorderen.
Foto ontleend aan de Zw/W film van J.W. Kluivers, die in 1947 is gemaakt toen de
Berkel en Bolksbeek opnieuw overstroomd waren.
Toen door de dooi het ijs bros was geworden gingen arbeiders ononderbroken bezig
het ijs in stukken te hakken, zodat de doorstroming bevorderd werd. Donderdag was
het mooi weer geworden, zodat een fietstocht door het getroffen gebied ondernomen
kon worden. In de krant van vrijdag werd hiervan verslag gedaan, hetgeen verderop
te lezen is.
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Foto uit de landelijke pers, met als onderschrift: De Bolksbeek, een zijtak van de
Berkel, brak bij Geesteren onder de gemeente Borculo, over een lengte van acht
meter door, wat tengevolge had, dat de buurtschap Noordijk onder de gemeente
Neede werd overstroomd (boven). Tal van dorpen in den verren omtrek werden
geïsoleerd. In het dorpje Haarlo verdwenen alle verbindingswegen onder het
wassende water. (Foto’s Pax Holland)
Door het overstroomde gebied
Aangelokt door het mooie weer maakten wij Donderdagmiddag een tochtje door het
overstroomde gebied. Het zonnetje bescheen het landschap, dat reeds vlak na
Neede overstroomde landerijen vertoont aan beide zijden van den harden weg naar
Borculo.
Enkele meters over de spoorwegovergang bij het Kisveld stroomt het water nog met
kracht over den weg en links zien we het eerste huis, dat door de bewoners moest
worden verlaten. (ter Meer / Meerman) Eenige kippen waden door het water en
zoeken op een schuurtje een zitplaats. Op de drooglijn hangt de wasch te wapperen
in de middagzon. Rechts staat en boerderij op een eilandje en buurtbewoners
vertellen ons dat men door afdammen het huis zelf droog heeft kunnen houden. Uit
een duiker, die onder den harden weg doorloopt, kolkt nog met grote kracht het
water, dat van de Bolksbeek bij Haarlo naar deze streek stroomt over landerijen en
kanaaltjes.
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Ondergelopen boerderijtje ter Meer – Meerman op het Kisveld. Foto uit de film van
J.W. Kluivers (1947). De situatie zal in 1941 net zo zijn geweest.
Wat verder komen wij aan de Bolksbeek, die er hier buitengewoon rustig uitziet.Wat
ijsschotsen drijven nog in het snel-stroomende water.
We trachten per fiets over de kade stroomafwaarts te komen om een kijkje te nemen
op lager gelegen plaatsen, waar, naar men ons vertelde, de kade doorgebroken is.
Puffend en transpirerend, af en toe loopend over al te zachte kadegedeelten, waar
ons rijwiel ons in den steek laat, passeeren wij de Huininkbrug en de
Wenninkmeulebrug. Hier gaat alles rustig zijn gang, maar wel is duidelijk op de wal te
zien, dat het water hier meer dan een halven meter hooger heeft gestaan. Bij
Wenninkmeule heeft men een laag kadegedeelte nog wat primitief afgedamt en
wellicht heeft dat deze boerderij voor overstrooming bewaard. Hier en daar zien we
het water uit de beek door de kade heen sijpelen. Een mol of een enkele keer en
konijntje heeft hier z’n ondermijnend werk verricht, onbewust van het groote gevaar
dat hierdoor werd aangericht voor de bewoners van de omgeving.
De eerste ijsmassa’s zien we voor de Kiekebekkebrug, waar over een lengte van
pl.m. 150 m. de geheele beekbedding vol ijs zit. De schotsen steken er zelfs op
sommige plaatsen nog een meter bovenuit.
Voor de volgende brug, de Aaftinkbrug, ongeveer op de grens tussen Borculo en
Neede, zit over meer dan 500 m. de beek weer vol ijsschotsen. Het water borrelt er
tusschen door, doch het staat hier vrijwel gelijk met de bovenkant van de kade, op
sommige plaatsen is nog te zien, dat het hier over de kade heen is gegaan.
Het gevolg van deze opstopping is geweest, dat in den nacht van Woensdag op
Donderdag de Bolksbeekkade aan de oostzijde is bezweken en nog steeds stroomt
het water met kracht uit de 7 à 8 m. breede opening in de richting van Noordijk, een
80
Noariker Jaargang 2016

buurtschap van de gemeente Neede. Gelukkig houden de groote ijsschotsen, die
zich in de geslagen opening hebben vastgezet, veel water tegen en daardoor wordt
het uitstroomen in niet geringe mate geremd.
Buurtbewoners staan, rustig hun pijpje rookend, elkaar te vertellen, dat aan het water
toch niets is te doen en dat het vroeger al eens in drie uren, toen ook de kade hier
doorbrak, het land overstroomde en in de huizen een meter water kwam te staan.
Zoover is het nu nog niet. Wel staat een aantal huizen op eilandjes, doch nog in geen
enkele woning is het water binnengedrongen en waarschijnlijk zal dit ook wel niet
gebeuren, nu enige val is ingetreden en het weer gelukkig droog blijft.
Via modderige wegen en langs hooge esschen, waar de rogge weer groen en frisch
uit de sneeuw te voorschijn is gekomen gaan wij naar de harde weg van Geesteren
naar Neede. Hier heeft men van het water geen last, alleen staat hier en daar wat
regenwater op de weiden dat nog niet kan bezinken door den nog bevroren
ondergrond.
Wij peddelen van den H.E.K. de Haarloschesteeg in, den verbindingsweg tusschen
de weg Neede-Borculo en den weg Eibergen-Borculo om te zien of wij het dorpje
Haarlo weer zullen kunnen bereiken. Vlak over de Berkelbrug staan groepjes
menschen beschouwingen te houden over het onderwerp, dat iederen bewoner van
deze omgeving thans bezig houdt en men vertelt ons dat wij juist te laat zijn om een
wielrijder, die argeloos door het water reed en die daarbij kwam te vallen in een in de
weg gedreven gat en die daarbij een fikschen doop onderging, op den gevoeligen
band vast te leggen.
Roode vlaggetjes geven de plaatsen aan, waar de in den harden weg gedreven vrij
grote gaten zich bevinden. Die mijdend kan men rustig per fiets het water
doorwaden. Ook de weg van Haarlo naar Borculo en die van Haarlo naar Eibergen is
nog op enkele plaatsen door het water overstroomd en hier en daar klotst het nog
geducht dwars over de weg. Auto’s, wagens en rijwielen komen er vrij gemakkelijk
doorheen, de kinderen maken er een spelletje van er met een flinke gang doorheen
te rijden, terwijl het water hen over het hoofd spat. Aan de schaatssport denken zij
niet meer.
Rechts en links zien wij de huizen die “doorstroomd” zijn. Van sommige zijn de
vensters gesloten voordat de bewoners hun bezittingen, waarin ze zich zo veilig
waanden, verlieten. Kippen zitten op het dak van een wagenloods, niet wetend hoe
ze het hebben en waar ze naar toe moeten, een hond loopt om een boerderijtje te
snuffelen, doch de baas doet niet open. Het is een droevig gezicht; ernstig staan ook
de gezichten van de zoo in hooge mate gedupeerde landbouwers, die zóó hun toch
al zoo groote moeilijkheden oneindig zagen vergroot. Veel landbouw gewassen
ingekuild en opgeslagen in de schuren gingen verloren, de oogst in mijten staat in
het water, de mest en kunstmest, verzameld voor het voorjaar, ging grotendeels
verloren.
Het is hier alles water en nog eens water, rechts en links. Alleen den harden weg
loopt er tusschen door, hier en daar staat een hooggebouwd huis als een terpje van
enkele vierkante meters.
Bij de proefboerderij van de G.O.M. v. L, die nu weer bereikbaar is, is het water flink
gedaald. Men heeft het daar slechts in den paardestal gehad, vertelt een knecht ons,
doch de boerderij zelf bleef gespaard.
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We peddelen door in de richting Eibergen. Links is er nog heel wat land overstroomd,
doch duidelijk is de val van het water hier te zien. Bij Eibergen aan de Berkelbrug is
alles vrij normaal. Het water is goeddeels in de bedding teruggetreden, brokken ijs op
den wal en in het land tonen aan, dat hier ook water heeft gestroomd.
Als van bovenaf, van de Duitsche grens, niet al te veel water wordt toegevoerd, ziet
het er wel naar uit, dat ook in de lager gelegen gedeelten spoedig grooter val te
wachten is, doch dat zal voor Haarlo niet het geval kunnen zijn, voordat de Berkel en
Bolksbeek het water weer behoorlijk kunnen afvoeren en het water hier, iets beneden
den vroegeren Nieuwen Molen, weer in de bedding kan worden gevoerd.
Dat zeer velen smachtend naar dat uur uitzien is te begrijpen.
Uit de Lochemse Courant van 1941: vrijdag 28 februari 1941: aanbesteding
verbouwing
Neede, 28 febr. Door burgemeester en wethouders dezer gemeente werd
Woensdagmorgen aanbesteed het verbouwen van de onderwijzerswoning te
Noordijk, waarbij het schilderwerk buiten besteding bleef. Ingeschreven werd als
volgt:
Perceel 1: Het afbreken en verbouwen, incl. grondwerk en ijzerwerk:
G. Goorhuis ƒ1193, W. Blankvoort ƒ1154, J. Wanink Noordijk ƒ1154, G. Mengerink
ƒ1114, B.J. Simmelink ƒ1094, te Vaanholt en ten Hoopen ƒ1048, W. G. Markerink
ƒ1048, Gebr. Kolthof ƒ1048, Gebr. Markerink ƒ1040, H.J. Markerink ƒ1011, F.J.
Markerink ƒ1000, A.J. Boonk Noordijk ƒ998, F.J. Goorhuis ƒ990, B.J. Wanink
Noordijk ƒ990.
Perceel 2 Loodgieterswerk: H. ten Hoopen ƒ95, H. Hogeweg ƒ89.
Volgens bestek werd de gunning in beraad gehouden.

Noordijk 100 jaar terug in de Borculosche / Lochemse Courant.
Veel nieuws was er in 1916 niet in de regionale krant opgetekend. Het was
oorlogstijd, de eerste wereldoorlog en alhoewel Nederland daar in principe buiten
stond, ontstond er toch schaarste aan allerlei middelen. De slagers konden niet aan
varkens komen voor de verkoop aan de mensen en de boeren konden niet aan voer
komen voor de varkens. Men moest het blijkbaar rustig aan doen.
Uit de Borculosche / Lochemse Courant van 6 januari 1916: Sollicitatie Noordijkse
onderwijzer.
De heer C.H. Tiecken, onderwijzer aan de o. l. school in Noordijk,
staat no. 1 op de voordracht voor onderwijzer aan school no. 1 in
Doetinchem.
Op 24 januari is te lezen, dat hij als zodanig te Doetinchem
benoemd is. Rechts op de foto meester Tiecken uit Zelhem.
Op die zelfde dag wordt ook gemeld, dat de collecte voor de
watersnood in Noordijk ƒ90,40 heeft opgebracht.
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Uit de Borculosche / Lochemse Courant van 9 maart 1916: Borculosche raad
negatief over verharding weg Borculo - Noordijk.
De Raad van Borculo heeft een voorlopig afwijkende beschikking genomen op het
adres tot verharding van de weg Borculo – Noordijk in aansluiting met dien van
Neede naar Noordijk.
De weg was toen verhard tot bij Saaltink op den Dekker en zou dus doorgetrokken
worden via de Kiekebekke richting Borculo.
Uit de Borculosche / Lochemse Courant van 9 maart 1916: Das gevangen.
Gisterenmorgen meenden de landbouwer Bouwmeester en zijn buurman op de
sneeuw te bemerken, dat zich konijnen zouden bevinden in een hol bij hun huis. Met
een langen stok werd het gepeild en al spoedig bleek, dat er leven in was. Boven het
hol werd een gat gegraven op de plaats waar men meende dat zich wild bevond
terwijl de einden van het hol met zakken werden afgesloten en bewaakt in afwachting
van de dingen die komen zouden. Geen konijn, maar een groote das kwam te
voorschijn, die in de zakken verward raakte en afgemaakt werd. Het dier was pl.m. ¾
M. lang.
Uit de Borculosche / Lochemse Courant van 21 maart 1916: Jaarvergadering Coöp
Aan- en Verkoopvereniging Noordijk.
Op 21 maart hield de Coöp Aan- en Verkoopvereniging “Noordijk” haar jaarlijksche
ledenvergadering. In plaats van den heer G.W. Hennink, die niet weer in aanmerking
wenschte te komen werd tot voorzitter gekozen de heer W. Geerdink; voorts tot
onder-voorzitter de heer J. Heijink. Als commissarissen werden herkozen de heeren
G.J. Vruwink en H. Mol, gekozen de heer E. Boonk. Uit het verslag over 1915 bleek,
dat het ledental met 3 vermeerderde, zoodat het op 31 Dec. l.l. 163 bedroeg.
Verkocht werden: 712338 k.g. voer artikelen voor ƒ87488,86, 111185 k.g. kunstmest
voor ƒ6634,94 en 141362 k.g. diverse artikelen voor ƒ4243,12, zoodat de geheele
omzet bijna een ton bedroeg, waaruit de bloeiende staat dezer coöperatie blijkt.
Uit de Borculosche / Lochemse Courant van 24 april 1916: Vacature onderwijzer
Noordijk.
Op 24 april is er melding van een vacature onderwijzer school Noordijk.
Uit de Borculosche / Lochemse Courant van 8 mei 1916: Benoeming G.L. Rutgers.
Als lid der Commissie tot wering van schoolverzuim, in plaats van wijlen den heer
G.H. Weekhout, werd met alg. st. benoemd de heer G.L. Rutgers te Noordijk.
Uit de Borculosche / Lochemse Courant van 2 juni 1916: Afzonderlijk stembureau.
Naar men verneemt circuleert in de buurtschap Noordijk een adres van eenige
kiezers, om den Raad te verzoeken in hunne buurtschap een afzonderlijk
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stembureau in te stellen, ten einde groot tijdverlies te besparen, dat een gang naar
de stembus te Neede (dorp) voor hen met zich brengt.
Uit de Borculosche / Lochemse Courant van 10 augustus 1916: Rogge oogst.
Noordijk. Dankzij het voortreffelijke zomerweer, is de roggeoogst in een goede week
afgeloopen. Veel hooi is er gewonnen, de rogge leverde een goed beschot en de
haver is een lust om te zien. Met de aardappelen zal het ook wel gaan, al zullen
enkele akkers te wenschen overlaten. Voor de knolrapen, het eigroen, de knollen en
de spurrie is regen gewenscht.
Op 1 augustus 1916 is
nevenstaande advertentie in de
Borculosche Courant geplaatst:

Landbouwvereniging
“Noordijk”
Zij, die nog de origineele

Petküser Zaairogge
wenschen, worden verzocht deze te
bestellen voor a.s. Donderdagmiddag 2 uur bij den molen of bij
ondergeteekende

J.H. GROOTHORNTE
Uit de Borculosche / Lochemse Courant van 17 augustus 1916: Haver opgeven.
Volgens onderstaande advertentie (niet opgenomen) worden de landbouwers
uitgenoodigd om op maandag 21 Augustus ek. des voormiddags van 9 – 12 uur in
het Gemeentehuis of de namiddags van 2 – 4 in de school te Noordijk en van 6 – 7 in
de school te Broeke, opgave te doen van het aantal mudden haver door hen dit jaar
verbouwd, en koopbrieven te teekenen voor den afstand der haver waarvan den
koopprijs is bepaald op ƒ13 per 100 k.g.
Uit dezelfde krant: Naar men verneemt is men in de buurtschap Noordijk voornemens
lijsten aan te bieden ter intekening voor kosten van het maken van een grindweg en
voor afstand van grond vanaf den grindweg naar Borculo tot aan Zaaltink en het
gedeelte van daar tot Elsman te verharden met de uitkomenden puin uit
eerstgenoemd gedeelte weg.
Uit de Borculosche / Lochemse Courant van 21 augustus 1916: Haver opgeven.
Heden had ten gemeentehuize en de scholen te Noordijk en Broeke de opgave
plaats van de verbouwde hoeveelheid haver. Met uitzondering van enkelen, die
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bezwaar hadden, hebben allen het aangeboden contract geteekend. De opgaven
varieerden van 20 tot 40 mud per H.A. Indien een enigszins gunstige oogst volgt,
zullen de opgaven zeker niet te hoog geschat zijn, als men in aanmerking neemt, dat
de haver in geen jaren zo mooi te velde staat.
Uit de Borculosche / Lochemse Courant van 25 augustus 1916: Vooruitgang.
Aan hen, die belang stellen in alles wat den vooruitgang onzer gemeente betreft, zij
medegedeeld, dat de Raad van Diepenheim j.l. Dinsdag met algemeene stemmen
heeft besloten, aan de Staten der provincie Overijssel te verzoeken, den weg van ’t
stedeke Diepenheim over de nieuwe sluis tot de grens van Neede als provinciale
harde weg aan te leggen. Met het oog op de groote ontginningen van den heer ter
Kuile, en anderen in het Noordijkerveld is dit besluit zeker lang niet dom te noemen.
Deze ontginningen toch zullen meer en meer met woningen enz. worden bezet. Nu
juist weer heeft den heer ter Kuile een groote schuur voor stalling van vee
aanbesteed voor ƒ10000. Men moet zich dus kunnen voorstellen, dat op die
ontginningen hoe langer hoe meer noodig zal zijn, dat er hoe langer hoe meer aan te
koopen en ook te verkoopen is. Hoe gemakkelijker nu die terreinen vanuit de een of
andere plaats te bereiken zijn, hoe meer de inwoners dier plaatsen – voor zoover ze
daartoe in de termen vallen – daarvan profijt zullen trekken en hoe meer de
betrokken gemeente ook zal profiteeren. Het zal dus o.i. zaak zijn, dat ook Neede
een wakend oog houdt over het Noordijkerveld en niet toelaat, dat in de toekomst de
vruchten, die daar (in figuurlijken zin) te plukken zijn, door gebrek aan flinke
verkeerswegen voor onze gemeente verloren gaan.
Uit de Borculosche / Lochemse Courant van 21 september 1916: Boeren klagen.
De landbouwers hier, beginnen verschrikkelijk te klagen over gebrek aan
varkensvoer, daar ze geen rogge mogen voeren er er geen mais meer verkrijgbaar
is. Mocht dit niet veranderen, dan zijn ze genoodzaakt, deze dieren zo spoedig
mogelijk af te schaffen en de vetmesterij stop te zetten.
Uit de Borculosche / Lochemse Courant van 25 september 1916: Varkens opgave.
Evenals in andere gemeenten moet ook hier door de varkenshouders worden
opgegeven het aantal varkens, dat op 30 Sept. a.s. door hen wordt gehouden.
Varkens, welke men bezit voor eigen gebruik of voor gebruik van het eigen gezin
tellen hierbij niet mee. Deze moet voor de wijken A. B. C. en D. geschieden ter
gemeente secretarie op 30 Sept. tusschen 9 en 12 uur; voor wijk E. in de school te
Noordijk op 2 Oct. Tusschen 9 en 10; voor wijk F. en H. in de school te Lochuizen op
2 Oct. tusschen 11 en 12 uur en voor wijk G. in de school te Broeke op 2 Oct.
tusschen 2 en 3 uur.
Uit de Borculosche / Lochemse Courant van 9 october 1916: Vacantie verlengd.
Wegens het heerschen der mazelen wordt de vacantie op de school in Neede (dorp)
en in de buurtschap Noordijk met 8 dagen verlengd, zoodat deze scholen eerst op 16
dezer beginnen.
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Egbert Jan Krooshof bewaakt de grens in Dinxperlo.
Het stond welliswaar niet in de krant, maar honderd jaar geleden, in 1916 tijdens de
eerste wereldoorlog, was Egbert Jan Krooshof ter grensbewaking gelegerd in
Dinxperlo. Hij verstuurde van daaruit een aantal ansichtkaarten aan: Hermanes
Reurink, te Noordijk, Gem. Neede,
die een goed beeld geven van de situatie aan de grens. Afgebeeld is de kaart van
1916, waar links de hekken te zien zijn, waar achter zich de Nederlanders bevinden.

Situatie aan de grens in Dinxperlo in 1916.
Egbert Jan Krooshof bericht aan Hermanes Reurink achtereenvolgend het volgende:
Dinxperlo 1915: Met deze kunt uw zien de grens die wij bewaken moeten. Verder dat
ik weer goed ben over gekomen en dat ik nu een goed kosthuis hept.
En nu gegroet van mij E.J. Krooshof, Grenswacht, Feestgebouw Dinxperlo.
(23 nov 1915) Met deze wil ik uw berichten als dat ik nog goed gezond ben hoopen
dat ook van uw allen. Hier kunt uw zien hoe wij met de Duitschen nog eens zijn.
Verder weest allen hartelijk gegroet van E.J. Krooshof.
Dinxperlo 23 Mei 1916: Met deze wil ik uw laten weten als dat ik nog goed gezond
ben hoopende ook van uw kant allen te zijn. Hierop deze kaart kunt uw zien hoe de
grens is afgezet. Den kant met de draadversperring is Hollands en de andere kant is
Duitsch. Ik en de anderen waren gereed om op patriolie te gaan en nu de hartelijke
groeten van mij E.J. Krooshof.
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Wie is wie op onderstaande foto.
Onderstaande foto is in het bezit van Hendrik Hofman, oud inwoner van Noordijk. Hij
heeft, net als wij van de redactie geen idee wie er op de foto zijn afgebeeld. Het heeft
er alle schijn van dat het huis op de achtergrond het “Meistershoes” in Noordijk is:
daar waar nu de familie Wiegerinck woont. Maar misschien weet u wel wie er voor
staan. Wij zijn dan ook erg benieuwd naar uw reactie.
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Het paard op de deur van de Hesseler?
De Hesseler was de naam van de boerderij aan de G.L. Rutgersweg, daar waar nu
de familie Makkink woont. Vroeger was er op de “niendeur” een paard afgebeeld.
Blijkbaar was dat iets van de familie Heijink, want ook de andere boerderijen waar
Heijinks woonden hadden zo’n paard op de achterdeur. Maar, er lijkt toch iets
vreemds aan de hand met het paard van de Hesseler. Op onderstaande foto met
openstaande deuren, lijkt het paard op de binnenkant te zijn geschilderd. Dat zou
betekenen dat het paard van buitenaf nooit te zien zou zijn.

Jan Wormgoor en zoon Gerrit Jan bij de Niendeur,
met links het geschilderde paard.
Als de foto nader bekeken wordt, dan zien we een diep onderschoer en deuren die
verkeerd om gemonteerd lijken. Op de volgende foto’s lijkt de niendeur andersom
verder naar buiten te zijn geplaatst, waarbij het paard toen van buiten goed te zien
was.
Heeft iemand een idee hoe het zit met die deur? Laat het de redactie weten.
Op de laatste foto is geen paard meer te bekennen en is het ook niet duidelijk of het
nog steeds om dezelfde deuren gaat.
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De Hesseler rond 1969

De Hesseler, zoals thans nog bewoont door de familie Makkink.
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Norek, door Frits Kolkman oet Gelster
In het kader van een algemene dialect- voorleesavond, uitgaande van de
dialectvereniging, Achterhoek- en Liemers en van de dialectvereniging, Vrienden
van de streektaal Lochem en Omgeving heeft Frits Kolkman op 18-02-2010 een
gedicht over Noordijk gemaakt en voorgedragen. Met zijn toestemming wordt het
gedicht hier weergegeven.

Norek
Norek is op de grote kaart haoste neet te zene:
t is vuur- of achter Nee,’t is hooj ’t bekiekt.
Máár …. grote breur is ok no klein ewodden …. ,
dus vöIIe in de waeld is eigenlijk zo relatief …. .
Met gepaste eerbied praot ik aover Norek,
waorop ieleu bes wal trots zölt weine.
Want ieleu wet wa’j wilt en ok wa’ j könt
en brengt zo doonde völle tut een good eine!
Gezaamlijk zet ieleu de schoalders argens onder
en kent völle aktiviteiten in dit verband.
Zowal ontspannend as maatschappelijk-sociaal,
maar ok heemkundige dinge bunt in goeie hand!
Zo breng ie in- en um de aole schole völ tut laeven,
aover vrogger, de tied (dee ons heugt) van weleer.
De cultuurhistorie wod wier in herinnering ebrach
en vuur dee benaodering verdeen ieleu alle eer.
‘t Mag ezeg, ieleu timmert an de weg, ok rond umme:
de slachte-visite/preuverieje is een fenomeen.
In folkloristische klaere geef ieleu demonstraties
en zo löt ‘Norek’ zich ok van de beste kante zeen.
De Nöreker Pinksterkarmse kump ‘oet een traditie’:
daor kwamn altied volle leu op an, van wiet en ziet.
Oet de Nöreker Pinksterkarmse ontstonn vriejeriejen …. .
waor soms vöIIe moois oet greuien, nao een korte tied …. .
Naorek is het dorp waor ieleu zo vöIIe van hold:
het dörpke, wat oe an sprök- wat’ oeleu samen brech.
De vöIle smalle boetenwegjes brengt oe as vanzelf
naor de hoofdader: oeleu aller G.L. Rutgersweg.
De tiedgeest zal ok in’n Norek neet stille staon:
het platteland zal gevariëerd wodn in ericht.
Met verschillende dinge is al een begin emaakten ’t bepaalt oeteindelijk mede het gezicht.
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Ik wens, in deze, iederene völe wiesheid to,
want elkeen wil toch een duurzame toekomst zene.
Of ‘t economie, landbouw, natuur, recreatie betreft,
het algemeen belang is eets vuur iederene!
Norek, tussen ’den Barg’- en de Bolksbekke,
tussen …. Nee, Schipbekke/ut Nörekerveld.
Weis blie, da-j zo samen hier könt wonen
en ….. behold de goeie dinge, dee zo telt !
Frits Kolkman - oet Gelster.

(gemaakt in het kader van een algemene dialect voorleesavond, uitgaande van de
dialectvereniging Achterhoek en Liemers en van de dialectvereniging Vrienden van
de streektaal Lochem en Omgeving.) F.K.

Groeten uit Noordijk, of Norek, zoals Frits Kolkman hierboven Noordijk genoemd
heeft, een ansichtkaart, uitgebracht rond 1966 door:
Café-Restaurant-Slijterij ”Hassink”
Tel. 0 5450 351, Noordijk – Neede
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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
2013 Neede voor 200 jaar
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