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Van de redactie
Zoals u niet ontgaan zal zijn, moeten we het in de redactie stellen zonder de inbreng van
Jan Markink. We hopen het ontstane hiaat zo goed mogelijk in te kunnen vullen. Dat zal
niet meevallen, want Jan wist met betrekking tot het Noordijk van vroeger heel veel, had
met veel mensen contacten en had een grote verzameling historisch materiaal met veel
foto's aangelegd. We zullen hem missen.
In deze uitgave is onder de titel vertrokken Noordijkers aandacht voor de familie
Markerink, die tot in de jaren 90 van de vorige eeuw de boerderij Beinzink bewoond
heeft.
Daarna is er aandacht voor Hermanus (Hermans) Reurink, die vele jaren namens de
PVDA wethouder is geweest in de gemeenteraad van Neede . Hermans, officieel
Hermanus, maar ook wel Mans of Veldmans genoemd, is op veel terreinen actief
geweest. Naast zijn politieke activiteiten is er aandacht van algemene aard, mede op
basis van een in 1986 op band opgenomen interview, waarin veel aspecten van zijn
familie en de omgeving waarin hij gewoond heeft, aan bod komen.
Er is verder beperkt aandacht voor de tweede wereldoorlog, die 75 jaar geleden
beëindigd werd. In de Noariker Jaorgang nr. 5 is reeds uitvoering aandacht besteed aan
de periode 1940 – 1945 door diverse Noarikers en enkele anderen hun ervaringen te
laten vertellen. In deze uitgave is er aandacht voor Hendrik Stokkers, van 't Hag, die aan
het begin van de oorlog krijgsgevangen is genomen en in het kamp Luckenwalde bij
Berlijn heeft vertoefd. En is er aandacht voor het Kamp Leppink, waar dienstplichtigen
voor de Arbeitseinsatz gestationeerd werden, die o.a. na het bombardement bij de kerk
meegewerkt hebben aan herstelwerkzaamheden in Hengevelde.
Onder de foto van de kerkenraad met Ds. Priester in de Noariker Jaorgang 2018 is
abusievelijk Hendrik Jan Wormgoor vermeld, hetgeen Gerrit Jan Wormgoor
(Vonderman) had moeten zijn.
Onder de foto's van Meester Leerink komen ook onjuiste namen voor, maar deze waren,
zoals bij de foto's reeds was aangegeven, door de meester zelf zo opgeschreven.
Blijkbaar had hij vele jaren later de namen bij de foto's geschreven en daarbij een paar
foutjes gemaakt.
Van René Winkelhorst is bericht ontvangen, dat het niet juist is dat in zijn boek over het
erve Winkelhorst gemeld is, dat er langs de betreffende boerderij ter verdediging van de
Heerlijkheid Borculo een weerwal was aangelegd. Dat klopt niet. Het ging juist om een
weerwal, die door de Münsterse bisschop was aangelegd als verdedigingswal tegen
Holland en dus ook tegen de Heerlijkheid Borculo. Op oude kaarten zijn deze
weerwallen duidelijk ingetekend, in tegenstelling tot de weerwallen, die er in het
Noordijkerveld moeten zijn geweest. Die zijn nergens op kaarten te vinden. Ook in deze
uitgave worden ze in het gesprek met Hermans Reurink wel weer genoemd. Maar waar
ze precies waren en waartoe ze dienden, wordt ook daar niet duidelijk.
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Tussenjaar, ook bij Oud Noordijk en de Oale Schole
Voor u ligt de uitgave 2020 van de Noariker Joargang. Na een jaar overgeslagen te
hebben in verband met het uitkomen van het boek Het Noordijkerveld opnieuw een
Joargang vol met artikelen over leven, werken en wonen in ons mooie Noordijk in
vroeger jaren. Ook wordt opnieuw stil gestaan bij de bestuurlijke kwaliteiten waarover
veel Noordijkers beschikten en nog beschikken en waarvan tot ver over de
gebiedsgrenzen dankbaar gebruik werd en wordt gemaakt. Deze keer komt in deze
reeks Herman (Mans) Reurink aan bod. Het artikel is het lezen meer dan waard. Maar
dat geldt ook voor de andere teksten. Het bestuur heeft het concept voordat het naar de
drukker ging ingezien en is dik tevreden over de inhoud van uitgave 2020. Ook nu weer
een pluim op de hoed van de redacteuren.
Het is stil in en rondom De Oale Schole. Vanaf maart geen activiteiten overdag of in de
avonduren, geen medewerkers die met onderhoudsklussen bezig zijn, geen
bestuursvergaderingen en geen groepen die een bezoek brengen aan ons gebouw. De
koelkasten zijn geleegd en een laatste bezem en stofdoek zijn door de ruimtes gegaan.
De Oale Schole ging op slot. Dat is best even wennen. En dat allemaal door de Corona
crisis. Oud Noordijk heeft niet eerder een dergelijke situatie meegemaakt. Voor zover wij
weten heeft het virus geen grote problemen bij onze leden en huisgenoten te weeg
gebracht. Er hebben ons in dit kader tot op heden geen berichten bereikt. Laten we
hopen dat dit de komende maanden zo blijft.
Het bestuur heeft in maart uiteraard besloten de regels en richtlijnen van het RIVM en
de regering op te volgen. Afgesproken is dat versoepeling van de regels die voor onze
vereniging van belang zijn, tijdig via de media en ook via de eigen website aan de leden
worden gemeld.
Gebeurde er dan helemaal niets binnen onze vereniging? Toch wel. De tuinploeg blijft
actief in Het Höfke. Onze redactie werkt (vanuit huis) door, met name aan de Joargang
die nu voor u ligt. Ons onderhoudsteam heeft haar werkzaamheden begin juni met
inachtneming van de regels hervat. En het bestuur overlegt continue “on-line” over
zaken die voorbij komen. Intussen weet u of de jaarlijkse Slachtvisite al dan niet
doorgegaan is.
Het lijkt er echter op dat wij met de uitkomst van dit boekwerk het jaar 2020 afsluiten.
Een tussenjaar met nagenoeg geen activiteiten.
Wij hopen met u dat wij in 2021 met frisse moed weer aan de slag kunnen al zal dat in
het begin in aangepaste vorm zijn.
Wij wensen u alle goeds en met name een goede gezondheid en spreken met u de
wens uit dat eind dit jaar inderdaad het vaccin voor de Corona bestrijding beschikbaar
is.
Het bestuur.

Onze Oale Schole dicht
vanwege Corona.
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Vertrokken Noordijkers: fam. Markerink (Beinzink)
Aan de Uitslagdijk op de Aas woonde op de boerderij met de naam Beinzink vele jaren
de familie Markerink. Tot in de jaren 90 van de vorige eeuw de laatste Markerinks, Jan
met zijn gezin, besloten te emigreren naar Brazilië. Hoe het met hen en de andere van
Beinzink afkomstige Markerinks daarna is gegaan, komt in dit verhaal aan bod.
Nadat de Markerinks Beinzink verlaten hebben is er wisselende bewoning geweest,
waaraan hier verder geen aandacht geschonken wordt.
Bert en Gerard Markerink hebben hun levensverhaal met betrekking tot Beinzink en wat
hun verder overkomen is, opgeschreven. De resultaten zijn verderop te vinden.
Verder is er aandacht voor de geschiedenis van Beinzink en krantenberichten m.b.t. de
emigratie van Jan en zijn gezin en hun verblijf in Brazilië.

Beinzink rond het jaar 2000.
De geschiedenis van de boerderij Beinzink
De boerderij Beinzink is een eeuwenoude boerderij, die in het boek Neede 800, onder
de naam Bensing, uitvoerig aan bod komt. Dit boek is uitgegeven door de Historische
Kring Neede ter gelegenheid van het 800 jarig bestaan van Neede. Dit betekent, dat het
erve in 1188 reeds bestond en toen een leengoed was van de heren van Diepenheim.
Ook in 1650 is het erve Beinzink aanwezig, zoals blijkt uit de belastinglijst, waarin
Beinzink op de volgende wijze wordt genoemd:
Dat erve Bensinck. Hoert Joan van Billerbeecke toe. Huys ende gaerden groet 1
schepel gesaeys. Aen bouwlandt: 16 molder, [72v.] thientvrij, op die lichte garve.
Bensinck geefft ter pacht: 20 molder roggen, 10 molder boeckweyten. Geefft van
gaerden, huys ende weydelant, zijnde 5 koeweydens, 15 guldens, een pachtvercken.
Uutganck in 't convent toe Wedderen: 2 molder roggen, 3 molder haeveren, den
smaelen thienden; een schepel boeckweyten geestelick. Pontschattinge: 16½ gulden,
alles tot laste van den pachter. In 't geheel: 199-3-2.
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In de lijst opgesteld door dominee Spancker rond 1750 woonde een familie Bensink op
Beinzink, hetgeen een goede verklaring voor de naam van de boerderij oplevert. Of de
huisnaam werd de roepnaam, zoals ook gebruikelijk was. Het ging toen om:
Harmen Bensink
Garrit Bensink en sijn vrouw Aeltjen
Harmina Bensink
Op dat moment zijn Arend Hunger en zijn vrouw Megteld en Jan Markerink met zijn
vrouw Geesken de buren. Jan Markerink, niet te verwarren met de Markerinks, die later
op Beinzink woonden, was de rotmeester die op Groot Markerink woonde.
Een en ander correspondeert met de plaatselijk nu nog bekende situatie, want De
Hunger is nog steeds naast Beinzink te vinden en Markerink was dat ook, totdat die
boerderij in 1919 werd afgebroken.
Toen na 1811 de gemeente Neede het eerste bevolkingsregister opstelde, werd de
boerderij Beinzink bewoond door Gerrit te Velthuis, zijn vrouw Gerritjen Dieperink en hun
kinderen. Gerrit was landbouwer van beroep en geboren in 1773.
Op 1 februari 1848 is Geert Tekelenborg getrouwd met Geertjen te Velthuis, de in 1822
geboren dochter van Gerrit en Gerritjen. Door zijn huwelijk met Geertjen is Geert
Tekelenborg ingetrouwd bij de familie te Velthuis op Beinzink en werd hij later de
hoofdbewoner. Hij was landbouwer ven beroep en op 21 oktober 1814 in Borculo
geboren als zoon van Roelof Tekelenborg en Hendrika Ebbekink. Hij is op 4 november
1883 overleden.
Geertjen is reeds op 21 april 1854 overleden. Vlak na haar is ook haar drie maanden
oude zoon Gerrit Jan op 12 mei 1854 overleden. Er blijven twee dochters achter,
Hendrika en Gerritdina.
Nadat vader Geert in 1883 was overleden trouwde Gerritdina in juni 1884 met Albert Jan
Meutstege, een in Gorssel geboren landbouwer. Tot aan zijn overlijden op 27 oktober
1900 is Albert Jan Meutstege de hoofdbewoner op Beinzink gebleven. Na zijn overlijden
werd dat zijn vrouw, de weduwe Gerritdina Meutstege – Tekelenborg. Gerritdina was
geboren op 9 februari 1850 en leefde tot 4 september 1927.
Op 15 november 1912 was Hendrik Jan Markerink er met zijn vrouw Geertjen Ebbekink
bij in komen wonen. Hendrik Jan was een neef van Gerritdina Tekelenborg. Ook Hendrik
Jan was landbouwer van beroep.
De op 22 mei 1914 geboren tweeling Arend Jan en Gerrit Hendrik Markerink hebben
helaas maar drie maanden mogen leven. Een dag na elkaar zijn ze op 28 en 29
augustus 1914 overleden.
Op 11 november 1915 is Engbert Jan geboren en op 27 augustus 1917 Albert. Daarna
volgen op 26 januari 1919 dochter Hendrika Arendina en zoon Gerrit op 25 maart 1921.
Volgens het bevolkingsregister was tussen 1900 en 1920 het huisnummer E33 en waren
de bewoners:
Tekelenborg
Markerink
Ebbekink
Markerink
Markerink
Markerink
Markerink
Meutstege
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09-02-1850
01-01-1882
07-08-1886
22-05-1914
22-05-1914
11-11-1915
27-08-1917
18-11-1845

In 1912 was de weduwe A.J. Meutstege ingedeeld in de belastingklasse 17, toevallig in
dezelfde klasse, waarin ook meester G.L. Rutgers, Kuper Bolk (nu Reurink) en Saaltink
ingedeeld waren. De Hunger, de Hornte en Vruwink (nu Ooink en Nijhof) waren met
schaal 31 duidelijk hoger ingeschaald.

Rusten bij het maaien van rogge (net voor het uitbreken van de Tweede Wereld oorlog):
V.l.n.r. Albert Markerink (Beinzink), Engbert Jan Markerink (Beinzink), Dika (Hendrika
Arendina) Markerink (Beinzink), Tonia de Haas, Dina de Haas, Dinie de Haas (geb
1934). Staand: Oma Geertjen Markerink – Ebbekink, Opa Hendrik Jan Markerink,
Mientje Haarman (van de kleermaker), Gerrit Markerink.
In 1964 is het ondertussen in E45 veranderde adres gewijzigd in Uitslagdijk 6. De
bewoners waren toen H.J. Markerink en E.J. Markerink. Dat waren Hendrik Jan
(geboren 1-1-1882) en zijn zoon Engbert Jan (geboren 11-11-1915). Ook zoon Albert,
die vrijgezel is gebleven, woonde er. Zoon Gerrit is naar Eibergen vertrokken en is
aldaar een aardappelboerderij begonnen. Dit bedrijf is er nog steeds. Hendrika
Arendina, roepnaam Dika, is getrouwd met Martinus Heijink en heeft in Vragender
gewoond op de boerderij "het Hoge Meinen". Ze hadden geen kinderen en beide zijn
inmiddels overleden. Op deze boerderij is Jan Markerink een aantal jaren actief
geweest. Tot hij na het vertrek van Gerard op Beinzink boerde en later naar Brazilië
emigreerde. De boerderij in Vragender wordt nu beheerd door een neef van Martinus
Heijink.
Engbert Jan Markerink was eerst getrouwd met Reindina Gerharda (Dine) Kottelenberg.
Samen kregen ze drie zonen: Gerard, Bert (1954) en Jan (1952). Nadat Reindina
Gerharda in 1973 was overleden is Engbert Jan hertrouwd met Jozina Visser.
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Engbert Jan leefde tot 10 mei 1981.

Links een gevelsteen van Beinzink (G.T.B Gerritdina TekelenBorg),
rechts Engbert Jan in 1974 voor de boerderij Beinzink.
Bert is piloot geworden en was captain bij de KLM en bij Cargolux Airlines. Hij bestuurde
vliegtuigen van het type Boeing 747- 400. Hij is sinds april 2019 met pensioen en woont
in Nijkerk. Zijn zoon is ook piloot geworden bij de KLM, alwaar zijn dochter stewardess
is. Een ware familie van vliegeniers dus. Ook zijn verhaal is verderop te vinden.
Jan is met zijn vrouw Annemarie geëmigreerd naar Brazilië, hetgeen hierna uitvoerig
aan bod komt. Hij is ondertussen naar Nederland teruggekeerd en woont nu in
Heinkenszand bij Borsele.
Gerard is geboren op Beinzink en is er zelfs de eerste 10 jaar van zijn werkzame leven
boer geweest. Vervolgens woonde hij samen met zijn vrouw Marjanne Markerink-Van
Ittersum 30 jaar in Maastricht. Nu wonen ze in Almere, omdat Marjanne recentelijk een
aanstelling aan de VU in Amsterdam kreeg. Zij hebben geen kinderen ontvangen. Zoals
uit onderstaand krantenbericht van 25 april 2015 volgt, heeft Gerard in Maastricht
bijgedragen aan het tot stand komen van een Gereformeerde Kerk in Maastricht:
MAASTRICHT - Negen jaar na de eerste dienst is het zover. De Gereformeerde Kerk
(vrijgemaakt) in Maastricht komt zaterdag 12 juni officieel op eigen benen te staan. De
gemeente is tot nu toe een onderdeel van de kerk in Brunssum-Treebeek.
Het vestigen van de kerk in Maastricht is sneller gegaan dan aanvankelijk gedacht, zegt
diaken en pr-man Gerard Markerink. Oorspronkelijk was het plan om tussen 2005 en
2010 een zelfstandige gemeente te stichten. ,,De gemeente is sneller gegroeid dan wij
vooraf hadden verwacht.'' Er zijn nu 110 leden en zo'n dertig vaste gasten. De
verwachting is dat de groei de komende jaren doorzet. Typerend voor de kerk in
Maastricht is de nadruk op werving van nieuwe gemeenteleden, aldus Markerink.
De Jongens van Beinzink: levensverhaal van Gerard Markerink
Hoe is het met de “Jongens van Beinzink”? Wij zijn over de wereld uit gezworven. En
ook allen teruggekeerd naar Nederland. Als je rondkijkt in de wereld is er geen mooier
paradijs als Nederland: Treinen lopen op tijd, eersteklas ziekenzorg, voortreffelijke
sociale zekerheid. Kom je in Nederland aan, dan is het aangeharkt alsof het een park is.
Als wij terugkijken op onze geschiedenis dan is er eigenlijk één gemeenschappelijk rode
draad die door ons aller leven loopt: de liefde voor onze Here Jezus.
Noariker Jaargang 2020
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Ik ben me ervan bewust dat het verhaal dat hier volgt geen alledaags verhaal in De
Noariker Jaorgang is. Maar het is wel ons verhaal: Boer en Evangelie.
Op Boerderij Beinzink aan de Uitslagdijk groeiden wij op in de zestiger jaren. We waren
met 3 jongens: Jan, Bert en Gerard, zonen van Engbert Jan Markerink en Dine
Markerink-Kottelenberg. Engbert Jan en Dine hadden 11 jaar verkering. De oorlog zat er
tussen. Engbert Jan was in die tijd onder valse namen in geen velden of wegen te
bekennen. (Hij heeft zich vanwege de oorlog schuil moeten houden).
Wat wij van onze vader en moeder leerden is een grote liefde voor Jezus Christus en
dan ook de verantwoordelijkheden die daaruit voortvloeiden. Bijvoorbeeld: ze leerden
mij dat ik als kleine jongen op mijn doortrapfietsje de Elizabethbode moest brengen naar
Oom Harm en Tante Marie Hennink in de bungalow aan de Stobbesteeg. Tante Marie
die zelf erg dik was en amper op haar Solex vooruitkwam, laat staan blij mocht zijn dat
ze er niet doorzakte, beloonde me altijd met een koekje. Of op andere momenten moest
ik met een geslachte kip naar de Spaanse gastarbeiders die in het huis bij de ijzergieterij
woonden. Want zij hadden het niet ruim en moesten geholpen worden. Hetzelfde gold
voor het brengen van een stuk vlees met Kerst naar ds. en mevr. De Vries in de
gereformeerde pastorie naast Garage Wormgoor, want dominees in die tijd hadden het
niet ruim.
Brood halen deden we bij bakker Wassink in Noordijk, maar af en toe moest ook
proletarisch gekocht worden bij bakker Hilhorst of bakker Van der Ziel omdat zij christen
waren en steun verdienden. Met name bakker Van der Ziel met de vele kinderen.
Het geloof was onze verbindende draad door de generaties heen. Opa Markerink
(Hendrik Jan) was lid van de Grote kerk. Samen met opoe Geertjen. In de
twintiger/dertiger jaren werd een Hervormde Evangelisatie opgericht met een eigen
gebouw aan de Oudestraat en een eigen Evangelist dhr Kamstra. Al de kinderen van
Beinzink gingen daar naartoe. Dat waren Engbert Jan, Dika, Gerrit en Albert, omdat ze
daar meer Bijbelse verkondiging ervoeren.

Links de kerk aan de Borculoseweg,
nu Albert Hein,
rechts de kerk aan de Oudestraat,
thans afgebroken.

Opa en opoe Markerink bleven in de Grote Kerk. Dat veranderde in de zestiger jaren
toen ze oud en ziek werden en als het ware een langzame bekering ondergingen van
vrijzinnigheid naar een meer vol Evangelie. Hun begrafenissen zijn dan ook geleid door
de Gereformeerde dominee De Vries.
Engbert Jan was iemand die steeds voorloper was: Hij liep vooraan in de ondergrondse,
was voorzitter van de CJBTB, voorzitter van de CBTB, voorzitter Landbouwschap.
Integreerde de milieuclub en vogelclub met het landbouwbelang, behoorde tot de
oprichters van de voorloper van Aviko aardappelsnacks. Hij liep vooraan met het
verkrijgen van gasaanslutingen voor elke Noordijkse inwoner. En kort voor zijn dood was
hij zelfs kandidaat voor het GPV (= Gereformeerd Politiek Verbond). Bij hem was het net
zoals met alle zgn “Kleine Luyden”: “kerk, staat en maatschappij”. Dat kwam erop neer
dat je naast je dagelijkse werk voortdurend bezig was met je verantwoordelijkheid te
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nemen in de opbouw van het land en de omgeving. Het zegt iets over de grote liefde en
zorg die zijn generatie voelde voor maatschappij en medemens. De drijfveer was liefde
voor Jezus Christus. Vader moest uiteraard nogal eens spreken voor het publiek. Veelal
werd zo’n toespraak ’s nachts voorbereid. Hij probeerde het altijd in te kleden in een
christelijk jasje ook al was het publiek helemaal niet christelijk.
Engbert Jan Markerink overleed in 1981. In het voorgaande jaar heeft zijn jongste zoon
Gerard het bedrijf “Beinzink” overgenomen. En nog later heeft Jan het bedrijf voortgezet
tot hij naar Brazilië vertrok met zijn gezin.
Gerard was inmiddels met zijn vrouw Marjanne naar Maastricht vertrokken. Marjanne
kreeg werk aan de universiteit en deed daar hersenonderzoek m.b.t. ziekte van
Alzheimer en Parkinson, etc. Gerard ondernam vanuit Maastricht vele reizen de wereld
over om allerlei landbouwmachines en landbouwprojecten aan de man te brengen. Erg
interessant was het opzetten van een aardappelbedrijf in Siberië van 3000 ha. Ook heeft
hij daar 10 ha kassen opgezet voor de tomatenteelt. Het blijkt mogelijk om tegen de
Kerst bij -50 graden vorst in een Nederlandse kas rond de 50 kg tomaten per vierkante
meter te produceren.

Jan en Annemarie Markerink emigreren naar Brazilië: Achterhoek Nieuws 1994

Emigreren, dat zit denk ik in je bloed
Jan en Annemarie Markerink houden EG-regeltjes voor gezien
Door Cor Kootstra

Jan en Annemarie Markerink met hun kinderen (Foto: Henk Braakhekke)
NEEDE — Het stage lopen in Canada, begin jaren tachtig, deed het bloed van Jan
Markerink al sneller stromen. Toen had hij eigenlijk al geen zin om terug te gaan naar
Nederland. Maar het afronden van zijn studie noopte hem de lage landen weer op te
zoeken. „Ja, en dan hoor je ook nog eens emigratieverhalen. Dan gaat het toch wel
kriebelen hoor. Emigreren, dat zit denk ik in je bloed", zegt hij. Toen de studie was
afgerond trok Jan (42) met zijn vrouw Annemarie (38) verscheidene keren door Canada
en de Verenigde Staten. Aantrekkelijke landen, zo bleek steeds weer. Tot ze in 1985 in
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contact kwamen met een Braziliëgroep, die een kolonie was begonnen in het noorden
van Brazilië, in een gebied ten zuidoosten van de stad Brasilia. Het bleek het begin van
een nieuwe liefde. Datzelfde jaar gingen Jan en Annemarie kijken in de nieuwe kolonie,
bij het kleine stadje Unai, op zo'n 150 kilometer van Brasilia. Het wordt hun nieuwe
thuis. De kolonisten bleken er in 1985 onder primitieve omstandigheden te leven. „Geen
stromend water, geen elektriciteit. Verlichten deden ze met gaslampen en water werd
gehaald uit een put. Waar stroom nodig was werd een aggregaat gebruikt", herinnert
Jan zich nog heel goed. „De groep bleek het de eerste paar jaren erg moeilijk te hebben
gehad. Daarom stonden ze ook niet te springen om grote toeloop van nieuwe gezinnen."
De Markerinks besloten de stap naar een nieuw vaderland niet te wagen, gezien de
omstandigheden in Unai. „We durfden het toen niet aan, omdat we ons gezin voorop
stellen. Maar in 1989 hebben we weer een bezoek gebracht aan die jonge kolonie. Toen
bleek dat ze flinke klappen te verwerken hadden gekregen, door droogte en door lage
prijzen voor de soja en de mais die ze verbouwen. Het is namelijk heel arme grond.
Maar het gebied bleek al wel enorm te zijn ontwikkeld." Naast het verbouwen van mais
en sojabonen zijn inmiddels enkele oud-Nederlanders begonnen met het fokken van
varkens. Dat blijkt een succesvolle greep, omdat de stad Brasilia met 2½ miljoen
inwoners een enorm goed afzetgebied is. Zeker is nu al dat Jan en Annemarie zich in
Unai ook gaan werpen op de varkensfokkerij. Niets nieuws onder de zon wat dat betreft,
want op de boerderij in Noordijk hebben ze er negenhonderd gehouden. Daarnaast zal
op de twintig hectare grond die ze in Unai hebben gekocht ook mais of soja worden
verbouwd. „En als dat niet wil, dan proberen we koffiebonen of iets anders." Daarnaast
denkt het echtpaar in een later stadium aan het houden van koeien. „Dat kun je niet
meteen doen. We hebben gezien en gehoord dat je daar eerst in moet groeien. Je kunt
er alleen zwartbonte Braziliaanse koeien gebruiken, want die hebben antistoffen tegen
allerlei belagers zoals bloedzuigers. Ook kunnen ze goed tegen het klimaat. Een
Nederlandse koe zou er zo dood zijn." Kerkelijk Europa is als emigratiegebied al in een
vroeg stadium afgevallen. „We hebben het bijvoorbeeld wel eens gehad over
Denemarken of Frankrijk. Maar dan blijf je toch gebonden aan dezelfde EG-regels als in
Nederland. Canada is te koud en bovendien kom je daar toch niet meer als boer binnen.
Nieuw Zeeland lijkt ons heel mooi, maar vinden we te ver weg. Vanuit Brazilië kun je nog
in 24 uur naar Nederland reizen en dat vinden we ook belangrijk. Wat bij ons verder voor
Unai pleit is dat onze kerkelijke achtergrond een rol speelt. We zoeken een kerkelijke
gemeenschap en die vinden we daar." Twee jaar geleden al werd de belangrijke
beslissing genomen om voor Brazilië te kiezen. Jan: „We zeiden toen tegen elkaar: We
wagen de stap. Anders heb ik op mijn zestigste spijt dat ik niet ben geëmigreerd. Op je
veertigste kun je nog net emigreren en ook hebben onze zes kinderen er nog de goede
leeftijd voor: Reinder is 13, Steven 12, Harmen 10, Maartje 7, Geertjan 6 en Janneke is
3 jaar."
Als alles volgens plan was verlopen, had de familie Markerink eind augustus Neede al
achter zich gelaten. Maar het ontbreken van een verdrag tussen Nederland en Brazilië
met betrekking tot emigratie gooide roet in het eten. Pas vorige week, nadat de
Needenaren politici hadden ingeschakeld, werd de aanvraag van Markerink op de rails
gezet. Toen werd door de ministerraad besloten dat er een nieuw verdrag met het ZuidAmerikaanse land moet komen. „We gokken erop dat we eind december of begin januari
echt kunnen vertrekken", zegt Annemarie hoopvol.
Eenmaal in Brazilië worden ze opgespoord door een TV programma, waarvan opnieuw
in de krant bericht wordt: Eerst de kerk, dan het meisje
`Je koopt een koe, zet er een dak boven tegen de zon en de regen en je begint.' Zo
simpel is volgens Jan Markerink het boerenbestaan in Brazilië. Met vrouw Annemarie en
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kinderen vertrok Jan in januari 1995 naar dat land, nadat hun aardappelbedrijf in
Noordijk (bij Neede) failliet was gegaan. Met hun inmiddels zeven kinderen hebben Jan
en Annemarie redelijk hun draai gevonden in de hechte Nederlandse kolonie
'Brasolandia', die een vrijwel op zichzelf staande enclave vormt op een kale hoogvlakte.

Kerkgangers en de kerk in Brasolandia.
Yvonne Habets maakte voor haar serie over het wel en wee van Nederlandse
emigranten een onthullend portret van de, vooral in het geloof gewortelde, bijzondere
gemeenschap Brasolandia, waarbij ook de Markerinks uitvoerig aan het woord komen.
Te beginnen met een zondagse kerkdienst, waarin Jan Markerink de rol van dominee is
toebedeeld. Elke vier, vijf weken heeft hij als zodanig `dienst', want een echte dominee
is er niet. De preek wordt opgestuurd vanuit Nederland. De kerk (Gereformeerd
Vrijgemaakt) vormt het belangrijkste bindmiddel voor de gezinnen in de kolonie. Maar
ook in het dagelijks leven van de mensen biedt het geloof het meeste houvast. 'Eerst de
kerk, dan het meisje', zegt een Nederlandse boerin. Streng zijn ze in de leer. Van andere
gezindten moeten ze niets hebben. `Stel dat ik hier als katholiek meisje zou komen, zou
u mij dan aardig vinden, of toch de laan uitsturen', vraagt Yvonne Habets aan
bovengenoemde boerin. Ze aarzelt even, minzaam glimlachend, maar zegt dan beslist
haar inderdaad weg te zullen sturen. Even later spreekt ze openlijk de vrees voor inteelt
uit. Vrijwel iedereen, die aan het woord komt, rept over de noodzaak van `vers bloed'.
En dat mag gerust letterlijk worden opgevat. Annemarie Markerink, in de keuken haar
eigen brood bakkend, zegt: `De kinderen die nu geboren worden, hebben straks een
probleem.' En kinderen worden er volop geboren in 'Brasolandia'. Een echtpaar van de
'tweede generatie' Hollanders in de kolonie beaamt wat ongemakkelijk aan de
keukentafel de directe veronderstelling van Habets dat wat kinderen betreft 'komt wat er
komt'. Nee, aan anticonceptie doen ze niet. En seks voor het huwelijk is ook uit den
boze. Dat er een toekomst is voor `Brasolandia', daarvan geeft de documentaire op
navrante wijze blijk. Vol trots tonen een 'architect' en de voorzitter van de kolonie Habets
het ontwerp voor … een kerkhof. Met een speciaal plekje voor de burgemeester of een
andere hoogwaardigheidsbekleder. Nee, een burgemeester kent 'Brasolandia' nu nog
niet, moet de architect toegeven. 'Maar, wie wil er geen burgemeester worden als je zo'n
mooi plaatsje op het kerkhof krijgt?!'
Uit het programma: Op zoek naar emigranten'. Over de Nederlandse kolonie
'Brasolandia' in Brazilië.
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Nijkerk, februari 2020.
Onlangs kreeg ik, Bert Markerink, het verzoek om in het kader van ‘Vertrokken
Noordijkers’; fam. Markerink (Beinzink) een verhaaltje over mijzelf te schrijven. In het
stukje hierna volgen een aantal herinneringen van mij.
Geboren op 17 maart 1954, mag ik terugkijken op een gelukkig leven. Gelukkig is zeer
subjectief, maar in het algemeen denken we in dezelfde richting.
Als klein jongetje kan ik mij nog herinneren dat het leven op Beinzink prettig en veilig
was. Mijn grootouders, Hendrik Jan en Geertje, speelden een grote rol tijdens de jonge
kinderjaren. Ook was Oom Albert, broer van mijn vader, een deel van de familie; ik weet
niet beter of hij hoorde er gewoon
bij.
Op de gevel van de boerderij staat
het jaartal 1931 als ‘eeuwig’ bewijs
dat deze boerderij in de crisisjaren
was gebouwd. Het verhaal gaat dat
grootvader Hendrik Jan zelf de
verhouding cementspecie maakte
om gesjoemel te voorkomen.
Oppas was nooit een probleem. Als
mijn ouders weg moesten, gingen
(op)voeding en op tijd naar bed
gaan op een soepele manier door:
mijn grootouders zorgden daarvoor.
Jan, Bert (in de kar) en Gerard.
Mijn grootvader, Hendrik Jan, had zijn zetel naast de houtkachel. Dat garandeerde dat
de kachel altijd brandde en het tijdens koude dagen binnen warm bleef. Ook was hij de
man, die dagelijks de aardappelen schilde. Op zondagmiddag kregen we van mijn
grootmoeder een
kopje thee en
beschuit met suiker.
v.l.n.r.:
Gerard,
Engbert Jan,
Bert,
Dine,
Jan

Mijn moeder, Reindina Gerharda (Dine), had een zacht karakter. Ze voelde met je mee.
Ook was zij in staat om in de ochtend de zeugen te voeren en ondertussen
pannenkoeken voor ons te bakken. Ten gevolge van een ongeneeslijke ziekte is zij in
1973 op 56-jarige leeftijd overleden. Toen was ik bijna 19 jaar.
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Mijn vader Engbert Jan, was een man met visie en zocht naar nieuwe dingen en
inspiratie. Problemen waren er om opgelost te worden. Ook stimuleerde hij ons als
kinderen om ons te ontwikkelen. Hij was niet bang en durfde zijn kinderen sneller los te
laten. Vooral mijn vader heeft mij gestimuleerd om vliegenier te worden. Familieleden in
de directe omgeving waren wat huiveriger. In de zestiger en zeventiger jaren was een
ongeluk met een straaljager niet ongewoon.
Om al een beetje aan het vliegen te proeven ging ik, tijdens de middelbare schooljaren
bijna elke zaterdag op de brommer naar vliegbasis Twente om daar te zweefvliegen.
Hetgeen mij nog meer motiveerde om ervoor te gaan.
Augustus 1974 liep ik vliegbasis Gilze-Rijen binnen om aan de vliegeropleiding bij de
Koninklijke Luchtmacht, inclusief 16 maanden naar Canada, te beginnen. Daarna
gestationeerd op Vliegbasis Twente bij 315 Squadron op de NF5 (Freedomfighter).
In 1980 ben ik voor de Luchtmacht weer vier jaar naar Canada (CFB Cold Lake)
geweest om instructie te geven. Cold Lake was een mooie plek. Oneindige bossen en
veel meren in de omgeving. Noord hiervan ligt een grote stad, Fort McMurray, in
ontwikkeling vanwege de teerzanden, waar olie uit komt. Deze stad heeft nu ongeveer
70.000 inwoners.

April 1980: afscheid van 315 Sqn. Mijn vader (Engbert Jan) aan het woord. Jaren later
hoorde ik van een aantal aanwezigen dat zijn woorden indruk hadden gemaakt.
In mijn laatste jaar in de Luchtmacht, september 1984 ben ik met Margje Holleman
(Zaandam) getrouwd. Eerst hebben wij in Geldrop (NB) gewoond. Vervolgens
verhuisden we naar Amersfoort en daarna naar Nijkerk.
Mijn Luchtmachtjaren waren mooie tijden. Ik had ze niet willen missen. Het heeft mij
gevormd en de mogelijkheid gegeven om dingen te ontdekken. Gelukkig zijn de terechte
angsten van mijn familie, zoals ik al eerder schreef, voor mij niet uitgekomen.
Na 11 jaar Luchtmacht ben ik in september 1985 naar de Koninklijke Luchtvaart
Maatschappij (KLM) overgestapt. Begonnen op de DC-9 en vervolgens meerdere types
als B-737, MD-11 en B-747 gevlogen. Een hele mooie tijd gehad. Op veel plekken in de
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wereld geweest. Mijn laatste vlucht, voor mijn pensionering (6 maart 2012) was van Los
Angeles naar Amsterdam. Mijn vrouw Margje en de kinderen, Jorieke en Egbert, waren
mee. Een mooie verrassing was het feit dat op deze vlucht voormalig astronaut Buzz
Aldrin (Apollo XI, eerste maanlanding 20 juli 1969) als passagier aan boord was.

6 maart 2012: voor vertrek vanuit Los Angeles. Met de hele bemanning op de foto. Op
laatste rij onze kinderen Jorieke en Egbert. Op eerste rij Margje en Bert.
Een jaar na mijn pensionering bij de KLM ontving ik een aanbod om bij Cargolux
(vrachtmaatschappij) in Luxemburg te vliegen. Dat heb ik tot mijn 65e mogen doen.
In 1987 zijn Margje en ik naar Nijkerk verhuisd. Onze dochter Jorieke ( Reindina, Maria,
Jozina) vernoemd naar alle oma’s werd in 1988 geboren. Zoon Egbert (Engbert Jan
Pieter) vernoemd naar de grootvaders, zag op 4 mei 1991 het levenslicht.
In de loop der jaren hebben we ons verbonden aan deze stad en omgeving. In allerlei
facetten is het een deel van ons leven geworden.
Na de schooljaren en studies zijn onze kinderen richting het westen vertrokken. Jorieke
heeft na haar studie aan de Vrije Universiteit (VU) een aantal jaren bij een grote bank in
Utrecht gewerkt. Na een paar jaar heeft ze ontslag genomen om een wereldreis te
maken. Nu is zij zelfstandig ondernemer en voor de afwisseling deeltijd stewardess.
Na zijn studie aan de Universiteit Twente (UT) is Egbert in de voetsporen van zijn vader
gegaan.
Gedurende mijn werk kwam ik op vele plaatsen in de wereld. Ik heb er altijd van genoten
om andere culturen, gebruiken en ontwikkelingen van diverse steden en landen te
aanschouwen. Dat maakt je als betweterige Nederlander wat bescheidener. De
gedachte ‘Nederland gidsland’ hanteer je niet meer.

Noariker Jaargang 2020

15

Ook al spreek je geen Chinees of Maleis etc. toch
voel je de onderlinge verbondenheid als je op
zondag een plaatselijke kerk binnenwandelt. Het
woordje ‘amen’ of de klank ervan komt in vele talen
voor. Is meteen herkenbaar. In een kleurrijke kerk in
Ghana of een Chinese kerk in Shanghai klinken
bekende melodieën als muziek in de oren en geeft
de onderlinge christelijke verbondenheid een warm
gevoel.
U allen een hartelijke groet uit de Stad Nijkerk, met
sinds oktober 2012 (de zondag van Van
Willigenburg) de mooiste kerktoren van Nederland.
Bert Markerink

Mooiste kerktoren van Nederland

Nogmaals Beinzink in 1974 in beeld.
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Hermanus Reurink; Hermans,
op vele terreinen bestuurder voor alle Noordijkers.
Hermanus Reurink, ook wel Mans, Hermans of Veldmans genoemd, is op 19 juli 1916 in
Noordijk geboren. Hij was een zoon van Herman Reurink en Hendrika Willemina
Bannink. Op 28 mei 1938 is hij getrouwd met Lammerdina Arendina Geerdink, zijn
buurmeisje van de boerderij de Zomer. Herman en Dina kregen drie kinderen: Herman,
Dinie en Ria. Een uitvoeriger beschrijving van de familie is te vinden in de Noariker
Jaorgang van 2016 in het hoofdstuk: Vertrokken Noordijkers; de familie Reurink naar
Loppersum.
In 1986 heeft het bestuur van de Historische Vereniging Oud Noordijk een interview
gehad met Mans Reurink. Rond de keukentafel van Mans en Dina waren Willemien
Hennink-Geerdink, Jan Markink en Gerrit Stokkers aangeschoven. Van het gesprek is
een bandopname bewaard gebleven. Aangezien Mans blijkbaar niet iemand was die
uitvoerige verhalen ging vertellen, maar die zich beperkte tot korte zakelijke antwoorden
lijkt het niet zinvol van het hele interview een afschrift weer te geven. We beperken ons
tot de essenties om aan te geven waar het zoal over ging.
Het begon met het kijken naar foto's van de voorouders van zowel Mans, als van Dina.
Mogelijk dezelfde foto's als hieronder afgedrukt en die zoon Herman tijdens het gesprek
in 2017 in Loppersum heeft laten zien.

Mans (Hermanus) Reurink en Dina (Lammerdina Arendina) Geerdink
met hun respectievelijke voorouders
Mans gaf an, datte 'n breef oet Utrecht hef ahad van iemand, den ok Reurink heet'n en
den vroog naor zien naokommeling'n en zien vuurgeslacht. Hee hef dat toon bie de
gemeente Nee oet loaten zeuken. Mans zien grotmoo kwam van Reverdink an de
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Bekke. Get Stokkers vroog of d'r verband is tuss'n de naam'n Reurink en Roerink. Mans
vermoed van wal, mar wet dat ok neet zeker. (Oet stambook omderzook is eblekk'n dat
beide naam'n deur mekare broekt bunt en dat ut um eene familie geet.)
Dan gee't oaver het vlas verwarken en ut bleek'n van linn'n op de bleeke. An de lapp'n
stof deed'n ze an de heuke linten an en dan word'n ze met pinn'n vaste zet. En dan
word'n ze met 'n geeter geregeld nat ehold'n.
In 1935 was d'r met Pinkster'n op Maondagmeddag nog daans'n bie Wassink en bie
Reurink. Ok word'n nun borrel edronk'n bie Reurink en Wassink. Mans dach dat aleene
Moandagmeddag toon ut hele Pinkstan was. Op ne foto van de feescommissie word'n
dur un heleboel herkend zo as Elsman, Hendrik Jan Gaoreman, Oortgiezen, Bieleman,
Nijhof, Boonk, Poelert, Hendrik Jan Wormgoor, Jan Wormgoor en Jan Moggert. Via
Mans van de Meddeler kump Jan Markink op 'n verhaal oaver Herman van 'n Dekker,
den op 'n tromme mog slaon. He how'n zo had ekon, moar bie de Fökker kwam 'n oln
Jan naor boeten en kreeg hee te heur'n dat'te stille mo's wean, umdat t'r ne jonge zönne
was geborne: dat was Mans van de Fökker.
Ok Manseum Bos kump an bod. Den sleep op de Koldeweje op zolder tussen dat oale
hoes van de Bakker (Harwig) en Kistemaker (op de vrogere melkfabriek). Hee gin'k hen
eaten naor de Fökker. Hee was familie van Bertha van de Fökker.
Het gesprek kump op Antony Reurink, den naor Amerika egaone is zo'as in de Noariker
Jaorgang van 2016 is beschrev'n. Hee was 'n breur van Mans zien grotva en woo'n an
de andere kante van Amerika. Den warken dreekwat jaor en dan ginge de rest van't jaor
op reize. Later was'e etrouwd met 'n hollandse vrouwe.
In Oale huuze word'n de muur'n annesmeart met 'n mengsel van leem en koostront. Ok
later deed 'n olden Kolthoff nog wal koostront duur 't cement. Daor hoo'j no neet mear
met an te komm'n.
Met de kaarte op taofel word'n oetvoerig oaver de vrogere landweren epraot. Maor hoo't
precies ewes is wet ze ok neet. Ze kom't ongevear net zo wiet as beschrev'n is in de
Noariker Jaorgang van 2017. D'r zol nog wal een stuk bos van de Diakonie wean, dat
vroger van de Rigter bie de Sweanske was, wo nun sloot langs leep, dat vroger iets met
vedediging was ewes. (Kipkesdijk achter ten Dolle links?)
't Venneslat, Reurinkslat, Saaltinkslat waor op eschaats't wonn'n. En as't wat langer
evrorne had ok op de Ballastputte.
Dan geet't oaver de Pruike. Dat was 'n huuske, dat estaone hef ongevear tuss'n wo noo
Reurink en de Graof bunt. Op de volgende kaarte is dat te zeen. Wee of d'r ewoont hebt
wet ze neet. Ut zol famile wean ewes van Stegert.
Ok de Visker en de Keuer word'n eneumd, maor wo dee eplaatst mot word'n is neet
dudelek. 't was vreumd, dat er wal 'n Keuersgötte was, mar gin Keuer.
(In de Noariker Jaorgang van 2017 is uitgelegd waar de Keuer aan de Benninkdijk
geweest moet zijn. De Keuersgotte liep er dus vlak langs. En de Visker was iets verder
richting ten Elshof te vinden, daar waar eerder het Noordijker voetbalveld was.)
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Dan geet 't oaver oale gebinten. Dat dee vroger hergebroekt word'n. An de oaverkaante
van de weg hadd'n jaor'n oale gebinten eleg'n, deet van de Marker, bie de Hunger,
kwam'n. Daor heb ze ne schure van e'zet.
En wat vuur beume d'r um't hoes stond'n. Ok völle jeneverbes, of wal wakels eneumd.
En sering'n en hulst. Ok wal nun mispelboom en beazen.

De ingekleurde huisjes waren er in 1832 al. De Pruike was tot 1832 bewoond door
Hendrik Jan Willemsen met zijn familie. Bij de geboorteaangifte in 1818 van zijn zoon
Christiaan waren de buren Fredrik Rigters en Bernardus Koeslag getuigen. Volgens het
kadaster was de grond in 1832 van de Marke (Buurtschap) Noordijk en was aan Jan
Willemsen, dagloner in Noordijk, regt van opstal verleend.
Na 1832 woonde Derk Willemsen er met zijn gezin. Hij was een neef van Hendrik Jan,
die was overleden. Hij kwam van de Kapraol. In 1849 waren Derk en zijn vrouw
overleden en waren of gingen de kinderen het huis uit. Toen kwam Gerrit Jan Grijsen er
met zijn vrouw en dochter wonen. De familie Grijsen bleef er wonen en zal het huis later
wel verplaatst hebben tot aan de Graafdijk. Op een kadasterkaart, die tot 1887 is
bijgehouden, staat dat de Pruike (kad:1021) geen gebouw meer is maar akkerbouwland.
Beide huisjes, De Pruike en De Graof, staan op deze kaart nog wel ingetekend.
Er was wel een relatie met Stegert. Er woonde op Stegert vroeger een Gerrit Willem
Markerink, opa van Hendrik Stegert (Hesselink), die getrouwd was met Janna Geertruid
Willemsen, een achternicht van Derk Willemsen op de Pruike.
Dan komt ze via Herman van 'n Denger bie 'n Pannekook'nbulten. Den was an't begin
van de Haardiek achter de weide van Moggert. Rechts van de weg veur dat buske, wat
d'r noon nog steet. Woarumme dat zo heet'n wissen ze neet. Ze dacht'n dat ze daor
vroger ok hen scheet'n ging'n met Pinkstan. En Herman van 'n Dekker had verteld dat
as de boer'n naor 't veld ging'n um vuur de potstal plagg'n te mei'n ze 's meddags op
den hoog'n bulten de pannekooke opatt'n. Ze praot'n ok wal van scheetbelten. Umdat
dat stuk naor achter'n hoge opleep, was dat 'n kogelvanger.
Jan Markink vertell'n, dat Trui van de Scheper verteld had, dat Hendrik Stegert nooit
naor schole wol. Met de zweape d'r oaver hen bracht'n ze um naor schole. Dee ging met
mekare en met Mans Kooslag naor schole hen. Dee war'n ongevear eam old.
Via ut plagg'n mei'n kwam'n ze bie de Marke gronden. De Marke verdeel'n welke boer'n
plagg'n mog'n mei'n en wee de schaope mog laot'n graez'n. De Scheper mot vroger 'n
schaopenherder wean ewes, maor daor wis Trui van de Scheper niks van. Daor had ze
nooit van eheurd. Ze dacht'n dat in 1886 de markegrond verdeeld was. Trui had earder
verteld dat 'n Eaversman d'r wal good afkwam, want den zat in de verdeelcommissie. De

Noariker Jaargang 2020

19

grond word'n verdeeld naor de grond dej al hadd'n. Trui had ok verteld, dat völle grond,
dee ter Kuule koch had, van 'n Eaversman was ewes.
Hermans zien va ging twee dage wark'n bie 't spoor. In de weide den noo van de
touwtrekkers is, stond vroger neu looze. Daor ging'n trein achterlangs. Daor hadd'n ze
kol'n en kunstmest. De maalderieje was toon nog bie de mölle, den van Bos was. As d'r
kol'n of kunstmes annevoerd was kregen de boer'n bericht dat ze op kond'n hal'n wat ze
besteld hadd'n. Dat won'n annezegd.
In 1914 word'n de kol'n en de kunstmes
zowal naor 't Kisveld as noar Noarik ebrach.
De boer'n op de Aos hal'n ut op 't Kisveld en
dee veaderop in Noarik bie 't station. Veur de
Mölle op de Koldeweje word'n ut met peard
en wag'n opehaald.
Hermans zien va had ok nog tabak verkoch.
En ok koffie. De koffieboo'n kwam'n in
zeakke, me 'n naam van Douwe Egberts of
zo d'r op.
In het archief van de Historische Vereniging Oud Noordijk bevindt zich een werkboekje
van de werkzaamheden van de arbeiders Meerman en Reurink over 1913 (en 1914).
Het gaat hierbij om Jan Willem Meerman (van de Kapraol) en Herman Reurink, de
vader van Hermans.

Uit de afgedrukte bladzijde blijkt dat hij in april 1913 gewerkt heeft aan het uitladen bij
de loods, het schoonmaken van gewichten, het uitladen bij de loods in Enschede, het
uitladen van mais en kainiet (kaliezout of kunstmest) en het werken op de molen (op de
Koldeweje). Hij verdiende er totaal Fl. 14,20 mee. Een hele dag werken leverde toen
een gulden op.
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Toon de Coöperatie bouwt was, wat no de looze is van Timmerieje, kwam Hermans zien
va doar wark'n. Daor word'n toon ok völle raapölie verkoch. Met 'n kanne kwam de leu
dat hal'n. (Vaak paste de gekochte liter niet in de meegebrachte kan, zonder dat de
mensen dat merkten). Raapölie word'n ok gebroekt bie 't pannekook'n bakk'n.
Pannekook'n word'n ebakk'n van roggemeal, gruttenmeal of boekweit. In 'n oorlog van
roggemeal. Op de mölle word'n d'r ok kookens veur de beeste van emaakt. Daorveur
hadd'n ze 'n pers, den Timmerieje emaakt had en den de Historische Kring Neede
opehaald hef en in Nee in de Mölle op 'n Barg hef estaone.
De boerderieje van Reurink is van 1855. Toon is de oavergrotva van Hermans d'r
begon'n. Den kwam van Reurink in Noarik.

Rogge maaien, met boerderij van Reurink (Veldmans) op de achtergrond.

Herman Reurink in de politiek: voor hem was politiek bedrijven een hobby
Herman Reurink was op vele fronten actief. Niet alleen de agrarische sector had zijn
warme belangstelling, zowel binnen de gemeentegrenzen alsook ver daarbuiten, maar
ook binnen Noordijk deed men nooit tevergeefs een beroep om hem. Herman Reurink
was immers van alle markten thuis en deuren die voor de gewone mens dicht bleven
gingen voor hem open. De Noordijkse gemeenschap, maar ook de vele agrariërs in
Neede en omstreken, profiteerden daar maar al te graag van.
Er was echter nog een sector waar de ambitieuze Reurink zijn voelhorens uitstak. De
meeste boeren in Noordijk waren lid van de VVD, een vanzelfsprekende zaak maar voor
Mans Reurink dus niet. Hij was lid van de Partij van de Arbeid, afdeling Neede en daar
speciaal belast met de portefeuille landbouw, grondzaken en buitengebied. In 1949 werd
hij voor de PvdA verkozen tot lid van de gemeenteraad van de gemeente Neede. Hij viel
al snel op door zijn kennis van zaken, zijn rustige wijze van optreden tijdens debatten en
door zijn wens om ook met de politieke tegenstanders in de gemeenteraad zaken te
willen doen. Van eigen gewin en partijpolitiek moest hij niets hebben. Het belang van de
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gemeente en van de inwoners van Neede zonder kleur of geloof, daar ging hij voor.
Herman Reurink werd een opvaller, zowel in de raad als ook daar buiten.
Het is dan ook niet verwonderlijk, dat hij al snel door de PvdA leiding werd gepolst voor
de functie van wethouder. De PvdA fractie was toentertijd de grootste fractie in de
gemeenteraad. Het college telde 3 wethouders en de PvdA nam er daarvan 2 voor haar
rekening. Dat werden de heren Floors en Reurink. De derde plek werd meestal ingevuld
door een lid van de KVP. In de periode Reurink waren dat meestal de heren Wegdam of
Leferink. Mans Reurink werd in september 1953 tot wethouder verkozen. Hij kwam in de
plaats van wethouder Lodeweegs, voor veel oud Needenaren beter bekend Lodeweegs
van ’t Postkantoor.
Mans ging voortvarend aan de slag zowel in als buiten het gemeentehuis. Regelmatig
was hij op pad om zaken te regelen en meestal in zijn eentje want gespecialiseerde
ambtenaren kende de gemeente toen nog niet. Voor Mans Reurink uit de buurtschap
Noordijk geen probleem. Hij deed het ook liever zelf. Met gezond verstand gebruiken
kom je een heel eind, was zijn uitgangspunt. En de burgerij bij zoveel mogelijk zaken
direct betrekken, was ook een duidelijke wens van hem. En het moet gezegd worden, hij
kon het wethouderschap prima inhoud geven omdat hij thuis aan de Reurinkweg zijn
zaakjes goed voor elkaar had. Bovendien kreeg hij van vrouw en kinderen alle
medewerking.
Op 13 april 1961 eindigde zijn eerste periode. Reurink liet de gemeenteraad weten dat
de werkzaamheden op zijn agrarisch bedrijf zodanig waren toegenomen dat hij de
functie van wethouder niet langer kon waarnemen. “Helaas moet ik dan ook ontslag
nemen. Gaarne wil ik daarbij tot uitdrukking brengen dat ik de functie van wethouder
steeds met grote voldoening heb verricht. Ik mag daarbij terug zien op een prettige en
aangename verstandhouding met Uw College waarvoor ik u hierbij nog hartelijk dank
zeg”, aldus Mans Reurink in zijn ontslagbrief, gedateerd 8 april 1961. Hij bleef wel lid
van de gemeenteraad.
Toen zoon Herman in 1966 fulltime op de boerderij kwam werken, was er voor vader
Mans weer ruimte om zo mogelijk weer terug te keren in het College van Burgemeester
en Wethouders van Neede. Dat gebeurde dan ook. In september 1966 kwam hij terug
op het pluche en zou daar blijven zitten tot september 1974.

Hermans in 1970 in de Needse gemeenteraad.

Noariker Jaargang 2020

22

Namen bij de foto op de vorige bladzijde: Staand van links naar rechts: J.G. Olthaar,
G.H. Thijsen, B.H.G. Van Rijn, W. Tragter, F. Markerink, H. Timmermans, H.E. Blumink,
J.G. Nijland. Zittend van links naar rechts: G.J. Wegdam, W.A. Leferink, H. Reurink Hzn,
G.J. ter Braak, H. T. Freije en A.J. Floors.
Het werden moeilijke 8 jaren voor Neede en ook voor wethouder en tevens loco
burgemeester Reurink. Bovendien moest hij de burgemeester van 30 mei 1972 tot 1
december 1972 wegens ziekte vervangen. Burgemeester mr. ter Braak sprak van
toenemende drukte bij de gemeente maar ook veel zaken in de agrarische wereld
vergden veel tijd. Daar komt nog bij dat de gemeente onder spanning kwam te staan
door de wisselende conjunctuur met grote werkgelegenheidsproblemen, zoals de
sluiting van Nico ter Kuile en Jordaan ter Weeme en de intergemeentelijke
samenwerkingsvormen Neede-Eibergen, BENG en SVE. “Dit leidde er toe, dat er een
aanslag werd gepleegd op uw beschikbare tijd en op uw psychische krachten”, aldus de
burgemeester richting de heer Reurink. “U had het zo enorm druk dat ik mij wel eens
bezorgd afvroeg: hoe lang houdt Reurink dat nog vol”. Hij voegde er nog aan toe dat de
wethouder ook nog 11 functies uit hoofde van zijn wethouderschap uitvoerde. En dat
deed Mans Reurink dus allemaal tot zijn vertrek in september 1974. “Ik heb er geen
moeite mee”, was een alom bekende uitspraak die hij steeds hanteerde. Die uitspraak
hanteerde hij ook toen het College van B&W het plan lanceerde om de bomen langs de
invalswegen naar Neede te kappen onder het mom van “Bomen horen in het bos en
vanwege het gevaar niet langs druk bereden wegen”. De landelijke pers kreeg er lucht
van en toen was het hek van de dam. Het besluit werd gehekeld en vele postzakken vol
met kaarten en brieven onderstreepten het protest. Neede werd landelijk nieuws. Reden
voor het College om het plan ijlings van tafel te halen. Er is na een hectische
raadsvergadering nooit meer iets van vernomen.
Op 10 september 1974 vertrekt Mans Reurink als wethouder uit de gemeentelijke
politiek. Verjonging was in die tijd het toverwoord. Volgens insiders geen vrijwillig
vertrek. De burgemeester drukte zich diplomatiek uit door bij zijn afscheid van de
gemeenteraad te zeggen: ”Het spijt mij dat u vertrekt, oorzaak van een complex van
factoren. Ik geloof te hebben bespeurd dat het u ook ergens wel spijt. U zult zeker het
wel en wee van de gemeente willen blijven volgen, getuige het verzoek om een stoel op
de publieke tribune te reserveren en een abonnement te mogen hebben op de
raadsstukken van Neede”.
Aan 25 jaar raadslid, 15 ½ jaar wethouder annex eerste loco burgemeester en ½ jaar
waarnemend burgemeester kwam een definitief einde. Herman Reurink uit Noordijk trok
zich terug op zijn boerderij aan de Reurinkweg. Hij sprak van een afgesloten periode
met veel ups maar ook met downs. In de gemeentelijke politiek zag men hem niet terug.
Ook pogingen van andere partijen om hem weer in de gemeenteraad terug te krijgen
hadden geen succes. “Ik heb er geen moeite mee”, waren ook hier Reurink’s
gevleugelde woorden. Op 10 september 1974 nam de gemeenteraad tijdens een
openbare vergadering afscheid van hem. Op 12 september 1974 gebeurde dat
nogmaals door het College van B&W, gemeenteraad en gemeentepersoneel in besloten
kring in de Schutert Bar in Noordijk. Daarbij waren ook aanwezig de makelaars H.
Kromhof uit Wierden en J. Bijker uit Borculo alsmede het College van B&W van
Eibergen. Neede heeft aan Herman (Mans) Reurink veel te danken. Dat was mede te
danken aan het feit, dat elke burger van Neede hem even lief was.
N.B.: Mans was van maart tot september 1936 militair dienstplichtig: 3e Regiment
Infanterie. Menno van Coehoornkazerne te Arnhem. Van 28/8-1939 tot ca. 29/5-1940
was hij opnieuw in militaire dienst bij M.C. III- 8e Regiment Infanterie.

Noariker Jaargang 2020

23

De dans ontsprongen door Herman Reurink (Jr.)
Zomer 2018 was erg droog en heet. Maar ja , wat is heet en droog?
Rond de afgelopen feestdagen kreeg ik een wenskaart uit Australië. Deze keer met een
wel erg kort verhaal. Het was daar toen meer dan 40 graden en dan is de lust om te
schrijven blijkbaar niet zo groot. Haar slotopmerking was: en bij jullie is het heerlijk koud.
Terug naar Oost – Nederland.
Ook 1959 was een erg droog en warm jaar. En ook toen werd er gesteld, dat het wel
eens heel lang zou kunnen duren voor het grondwater weer het normale peil zou
bereiken. Het pakte anders uit.
In dat jaar 1959 vond ook de toedeling plaats van de nieuwe percelen in de
ruilverkaveling ‘”Neederberg”. Wat ook inhield het dempen van kavelsloten en het
graven van nieuwe. Er waren nogal wat boeren, die vonden dat sloten niet nodig waren
en deze werden dus ook niet gegraven. Het was een geluk bij een ongeluk, dat 1960
heel erg nat was en ook bleef. De graafmachines waren nog aanwezig en de geplande
sloten konden alsnog gegraven worden
…..

De droogte in beeld gebracht, met boven foto's van de waterplas in de Bollert
en onder de bijna drooggevallen Schipbeek met een stuk fundament van de
spoorbrug van de vroegere spoorlijn Neede – Hellendoorn.
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Wie kochten er wat bij Wassink tussen 1882 en 1886.

Café en winkel van Hassink, eerder Wassink

Nadat er in de Noariker Jaorgang 2016 aandacht is geschonken aan de artikelen die in
de beginperiode bij Wassink over de toonbank zijn gegaan, wordt nu aandacht
geschonken aan de mensen die aan de andere kant van de toonbank deze artikelen
hebben gekocht en op één of andere wijze hebben betaald.
Bij de familie Hassink zijn een aantal oude winkelboeken bewaard gebleven, 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
verrichten op het bedrijf en op de boerderij, deels doordat er eieren geleverd werden die
door Wassink verhandeld werden en deels door alsnog contant te betalen. Voor vrijwel
alle klanten werden de aankopen opgeschreven, zodat een vrijwel compleet overzicht
bestaat van de mensen die op dat moment in Noordijk woonden en bij Wassink hun
dagelijkse boodschappen deden.
Wassink, centraal in het dorp Noordijk gelegen, was vroeger niet alleen een café, maar
ook een winkel, een boerderij en een eierhandel. De eieren waren afkomstig van de
omliggende boerderijen en werden o.a. naar de markt in Zutphen en naar handelaren
elders in het land gebracht.
Het schrijven in het grote debiteurenboek van Wassink startte in juni 1874. Het is de tijd
van Hendrik Jan Wassink, de grondlegger van het winkelbedrijf in Noordijk. Het boek
begint met een lijst van debiteuren; personen die in de periode van 1882 tot 1886 hun
gekochte boodschappen lieten opschrijven. Deze lijst is verderop te vinden. Het geeft
een vrijwel compleet overzicht van de toenmalige bewoners van Noordijk. Bij een aantal
klanten, zeker in het geval van dezelfde achternamen, is ook de huisnaam of de naam
van de boerderij vermeld.
De eerste vermeldingen, in één van de kleine winkelboeken, zijn van 6 oktober 1870 en
betreffen gegevens over goederen, die door of via Wassink geleverd zijn aan
handelaren in het gehele land. Het betreft een bladzijde, die op de volgende pagina is
afgedrukt, met afleveringen aan J. H. Broekhuis te Deventer. Ook zijn de door Broekhuis
verrichtte betalingen op deze bladzijde te vinden.
Andere afnemers waren: G.J. Hensen te Deventer, J.H. Sweerts te Haarlem, H. Ras te
Rotterdam, Wed. D.H. van Radecke en Zoon te Deventer, A.J. Daniels te Amsterdam,
Wagenaar en Zoon te Amsterdam, G.H. Rutgers te Aalten, en E.D. Engelberts te
Amsterdam.
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Pagina met leveranties aan en betalingen door Broekhuis te Deventer.
Het afschrift: 1870
Gezonden aan J.H. Broekhuis Deventer.
Oct 6 6/8 Boter 14 # (pond) over
ƒ 22.- per 1/8
ƒ 132,00
14 # (pond) over 50 ƒ 8,50
ƒ 140,50
,, 13 8/8 Boter 18 # over
ƒ 22.- per 1/8
ƒ 180,00
18 # (pond )over 56
9,90
433 eijer ƒ 3.21,99
ƒ 211,89
af 20 vaten
9,00
ƒ 202,89
,, 20 7/8 Boter 13 # over
f 22 ½ per 1/8
f 157,50
13 # over 55
7,15
f 164,65
af 15 vaten
6,75
f 157,90
,, 27 9/8 Boter 27 # over
f 23 per 1/8
f 207,00
24 # over 55
14,85
590 eijer f 3
22,12
f 243,94

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

Van J.H. Broekhuis op rekening ontvangen
20 Oct

30 oct

6 Nov

per aangetekende
brief

ƒ 160,00

per aangetekende
brief

f 200,00

per aangetekende
brief

f 200,00

9 Nov gezonden aan
Noury en van der Lande Deventer
1 wissel groot f 185,26
voor het restant tot en met
rekening volgens nevenstaande

Nadere informatie over de maten:
Een botervat was 160 Kg. 1/8 vat was dus 20 Kg.
De boter kostte in Oktober 1870 dus f 1.10 per Kg.
Blijkbaar werd voor een pond het symbool # gebruikt, maar hoe
de berekeningen verder in elkaar steken is nog niet te verklaren.
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Hieronder de in het grote boek opgenomen lijst met Noordijkers en een paar mensen
van buiten Noordijk, die voor 1900 hun inkopen bij Wassink hebben gedaan, maar niet
direct hebben betaald en daardoor in het grote boek van Wassink terecht zijn gekomen.
Het was toen algemeen gebruikelijk om op één of ander wijze later af te rekenen. De lijst
vormt een vrijwel compleet overzicht van de mensen, die rond 1885, in Noordijk
gewoond hebben.
P.J. Bettink
H. Bleumink
Wed. D.W. Beunk
Wed. J. Bos
A.J. Buskers
A.J. Bensink
G.H. Bannink
B. Bouman
J.A. Boonk
A. Beunk
G.J. Bekkink
Wed. G.J. Bannink
H.J. Bannink
H.J. Beest ter
D.J. Ceggelink
J.B. Eggink
H. ten Elshof
G.J. Ten Elshof, op 't Rot
A. Elfrink
H. ten Elshof
G. Geerdink op Elsman
A.J. Gerritsen
G.H. Geerdink
G.H. Goorhuis te
Wed. G.J. Groothornte
Wed. B. Hagens
A.J. Heineman
J.R. Hoopen ten
G. Heuvelhors
G.J. Hulshof
Wed. J. W. Hungerink
J. Hietbrink
Wed. B. Hoogeman
A.D. Haarnan
J. Haarman

B. Horstman
G.J. Ter Haar
H. Hagenbeek
W. HeuzinkveldA.J. Kleinwillink
H. Klein
G. Koeslag
J. Klanderman op Naaldenberg
G.H. Krooshof
H. Koeslag
E. Mengerink
H. Mol
B. Mengerink
Wed. G.H. Markink
J.W. Mengerink
H. Mol, Schreurs
F. Meerman
G.H. Mengerink
J.G. Morsink
H.W. Mol op de Schreur
E. Mol
L. Mol op Borgman
A. Meutstege
H. Morgenstern
B. Neiland
J.W. Nijen Es
F. Nijemeisland
H.J. Nijenkamp
G.J. Pellenberg
J. Possen

R. Stikkers
H. Snellink
C. Schukkink
A.H. (Klein) Saaltink
A. Schukkink op Hesselink
Wed. G.D. Stokkers
H. Selle
H. Stokkers
B. Sprukkelhorst
B. Tormijn
H. Timmermans
G.W. Timmerije
G.J. te Velthuis op Nijenkamp
Te Velthuis op Hilvert
G.H. te Veldhuis
A.J. te Veldhuis
A.J. VrielinkG.J. te Vaanholt
G.H. Voortman
J.A. Vrielink
M. de Vries
G.J. Weisman
G.H. Wanink
H.J. Wanink
G.J. Weevers
J.H. Wilderink
G.J. Wensink
J.W. Wanink op Zwaleman
H.J. Wormgoor
D.J. Welsink
G.J. Zweers

H.J. Reurink
W.G. Reurink
W. Reikenberg
H.J. Roossink

In het begin is ook bijgehouden voor (van) welke boeren er waren (goederen) verzonden
zijn. Het gaat daarbij vooral om boter en eieren. Zo is bijgehouden wat er voor
H.J. Dieperink verzonden is en wat met hem is afgerekend. Hetzelfde geldt voor
J. B. Eggink en J. Geerdink.
Hieronder een afschrift van deel van de pagina met voor H.J. Dieperink verzonden boter
en afrekeningen:
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1870 Verzonden voor H.J. Dieperink

│ betaald aan H.J. Dieperink
│
op de Boter
│ 24 Aug aan Holl. Geld f 12,00
│ 12 Oct ,,
,, ,,
f 25,00
│ 3 Nov ,,
for ,,
f 10,00
│
│
│
│
│
│
│
│

18 Aug 1/16 vat Boter 21 #
opgebracht
f 12,60
Sept 8 1/8 Boter effen
opgebracht
f 25,00
Sept 21 1/8 vat Boter
opgebracht
f 25,50
Oct 13 1/8 Boter 39 #
Opgebracht
f 25,35
Nov 3 1/8 Boter effen
Opgebracht
f 26,50
Voldaan 15 Dec 1870
Het (kleine) winkelboek 1883-1884

Het winkelboek 1883 start met een notitie, betreffende B. Tormijn, de Noordijkse
schoolmeester, betreffende opgeschreven boodschappen:
thee
32
beschuit
15
soda
3
raap olie
56
stroop
8½
naalden
2
zijde
4
De volgende notitie betreft:
Koekwillem 3
A. Beunk
5
Er wordt voor sommigen een nog af te rekenen aantal
boodschappen genoteerd en voor anderen een
bedrag aan centen, dat ze mogelijk te kort kwamen.
De volgende notitie is geen afname van waren, maar
een levering aan Wassink door F. Uiterwijk:
F. Uiterwijk
6/8 Boter
5 # over.
Links een afdruk van een deel van de eerste pagina.

Op deze eerste pagina is verder waar te nemen, dat A.J. Vrielink een credit heeft van 1
gulden:
G. A. Vrielink
Credit f 1,00
Dat G. J. Wensink 3 ½ dag heeft gewerkt voor Fl. 1,75:
G. J. Wensink
3 ½ dag f 1,75
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En dat G.A. Boonk iets met 4 gulden aan geld heeft:
G.A. Boonk
Aan geld f 4,00
Niet altijd werd de formele achternaam vermeld. Soms een huisnaam of een bijnaam
zoals Koekwillem vermoedelijk een huisnaam voor Willem van ’n Kooken, oftewel
Willem Hulshof.
Rond 1885 was Fredrik Meerman naar de Kapraol in Noordijk gekomen. Hij is er op 13
juni 1885 in het huwelijk getreden met Harmina Grooters. Bij zo´n huwelijk behoorde
natuurlijk een feestje. Of ze dat thuis op de Kapraol of bij Wassink hebben gehouden is
niet duidelijk. Wel is duidelijk, dat er 59 kannen jenever zijn leeg gedronken, zoals blijkt
uit de op 19 juni 1885 opgemaakte rekening in het grote boek van Wassink. Voor de rest
mag je de inkopen van de Korporaal eigenlijk best bescheiden noemen. Hieronder een
afschrift van zijn inschrijvingen.
1885
28-apr Jenever
1 # Tabak
1-sep 3 houten pijpen
Huwelijk
Frederik
en
Harmina

0,14
0,28
0,25

19-jun 59 kan jenever
16 glazen
2 kruiken
op ontvangen
blijft
1 dozijn theegoed
1/2 dozijn theegoed
20-jun 1 pot
22-jun 1 pot knolzaad
5-jul Credit
1 kan jenever
2-aug 1 fles jenever

44,25

12,25
32
1
0,7
0,05
0,05
0,03
0,72

Schoolmeester Berend Tormijn liet blijkbaar een kwartaal lang al zijn boodschappen
aanschrijven en betaalde daarna per kwartaal zijn schulden af. Bovendien werden door
hem nog eieren aangeleverd, die ook als credit geboekt werden. Voorbeeld:
B. Tormijn
In 1897 aan waren
Credit
1897 25 Oct
19 Nov. 5 Eieren
30 Nov. 9 ,,
12 Dec. 11 ,,
1898 19 Januari

f 160,09 1/2

f 25,=
0,25
0,49 1/2
0,55
25,=
f 51,29 1/2
Saldo
f 108,80
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Berend Tormijn zal dus in januari, na de ontvangst van zijn kwartaalsalaris f 108,80 naar
Wassink gebracht hebben, want hij begon daarna weer met een schone lei. In het
overzicht is ook te zien, dat er in die tijd nog met halve centen werd betaald.
Aan het einde van het winkelboekje 1883 en 1884 is een aardappel overzicht
opgenomen. Mogelijk zijn dat pootaardappels, die door Wassink aan de boeren werden
geleverd.
Aardappels over 1883
No 1: Negen weeken Grooten
No 2: id.
No 3: Saksers pooters
No 4: id.
Grooten
No 5: id.
id.
No 6: id.
id.
No 7: Rood Kiendjes pooters
No 8: Roosjes en Steengrintjen pooters
No 9: Roosjes Grooten

1884 Aardappels
No 1: Roodk.Gr.
No 2: ,,
pooters
No 3: ,,
p en Grooten
No 4: ,,
Grooten
No 5: Negenweeken Gr.
No 6: ,,
pooters
No 7: Negenw. En Saksers Gr.
No 8: Saksers Grooten
No 9: ,,
,,
No 10: ,,
poters

Op de achterkant staat nog vermeld dat G.J. Grooters voor 3 ½ dag aardappelrooien
173 cent heeft ontvangen. G.J Grooters woonde eerder in een verdwenen huisje
tegenover het latere voetbalveld aan de huidige Benninkdijk en was na 1907 de
buurman van Wassink op de Kapraol. Hij was bij zijn dochter Harmina ingetrokken.
Het winkelboek van 1907.
In het kabinet van de familie Hassink lag nog een winkelboekje en wel uit 1907. Dit boek
wordt hier niet uitvoerig besproken. Slechts een paar opmerkingen.
Ten opzichte van de vorige boeken waren er bijna 10 jaar verstreken. Er zal dus
mogelijk het een en ander gewijzigd zijn met betrekking tot de bewoners van Noordijk en
de klanten van Wassink. Het boek wordt niet meer overheerst door de inkopen van B.
Tormijn. Berend Tormijn is tot november 1888 in functie geweest en op 7 september
1903 overleden. Zijn opvolger G.L. Rutgers heeft blijkbaar zijn boodschappen niet aan
laten schrijven.
Er werd in 1907 veel meer brood gekocht, althans de uitgestelde betaling ervan is
genoteerd en ook lieten een aantal klanten hun eigen brood door Wassink bakken. Er
werd tenminste met enige regelmaat broodbakken in rekening gebracht. Het bakken van
een brood kostte 6 cent. Er was een duidelijk onderscheid tussen stoete (wit brood) en
brood (roggebrood).
Achter in het boek zijn een aantal persoonlijke lijsten opgenomen m.b.t. 1908, zoals
van Voort Jan Willem, H.J. Nijhof, W. Mengerink, firma Markerink, W. Mengerink (1907 )
en J. Klanderman (1907).
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Ter afsluiting opnieuw een recept uit het boek van Wassink, ditmaal een middel
tegen zware hoest.
Afschrift:
Middel tegen Kinkhoes
Roches Embrocation verkrijgbaar bij
Voutman, Eng Apotheek te
Rotterdam.

Middel tegen zware hoest
Neem een handvol Gravenhout het welke aan de
sloten groeit V* neem een pond honing laat dat met
elkaar koken zoo dat niet helpt helpt ook niets meer.
V* men moet dat gravenhout afwaschen en snijd het
stuk en kookt dat flink giet dan het water er af en
roer daar een pond honing door en drink dat
N.B. Weet iemand wat gravenhout is?

En nog een lijst met werklieden bij Wassink:
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Hendrik Stokkers, 't Hag, gevangene in Luckenwalde
Met medewerking van Gerard Heijdemann en Reina Heijdemann-Stokkers.
Toen de tweede wereldoorlog uitbrak was Hendrik Stokkers, geboren 13 december
1907, opgeroepen voor de dienst. Door de Duitsers overwonnen werd hij in 1940
ondergebracht in het krijgsgevangenkamp Stalag IIIA in Luckenwalde. Hij heeft daar
van 18 mei tot 8 juni 1940 gevangen gezeten. De gevangenen werden ondergebracht in
tenten, waarvan hieronder een afbeelding is opgenomen.

Links Hendrik Stokkers met het paard Binette en rechts een tent in Luckenwalde.
Hendrik was een zoon van Engbert Stokkers en Ymke de Haas. Hij was de helft van een
tweeling. Zijn zusje (Gerrit-)Dina werd een half uur eerder, om 3 uur, geboren. Hendrik
was getrouwd met Garritdina Johanna Memelink en de vader van Ymberdina Engbertha
(Dinie) en Margaretha Reindina (Reina). Hij woonde op 't Hag, eerder E71 en E144,
maar nu Hagdijk 3.

Ploog'n met twee paere bie 't Hag.
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Pure nostalgie: Rogge maaien in 1947 met achter v.l.n.r. Annie Stokkers-Memelink,
Celie Otten, Dinie Stokkers, Jan Bannink, gehurkt Hendrik Stokkers, Jan Hulshof. Op de
voorgrond v.l.n.r. Reintje Hulshof, Reina Stokkers en Gerda Bannink-Memelink.
De vader van Celie Otten kwam in de oorlog bij 't Hag eten halen.
Ook Gerrit Stokkers, geboren 12 februari 1916 als zoon van Gerrit Jan Stokkers en
Janna Geertruid Ordelman, werd in 1939 opgeroepen voor de dienst en belandde ook in
Luckenwalde. Zijn verhaal staat opgeschreven in de Noariker Joargang nummer 5,
uitgebracht in 1995 als herinnering aan de tweede wereldoorlog 1940-1945. Hendrik
Stokkers was op zondag 9 juni 1940 in Noarik teruggekeerd. Gerrit Stokkers keerde een
dag later, maandag 10 juni, terug op de boerderij De (Kleine) Hilvert aan de Bliksteeg.
De vaders van Gerrit en Hendrik waren broers; zij kwamen beide van Janman uit
Lochuizen en waren het 3e en 4e kind van Jannes Stokkers en Henders Krooshof.
Hendrik moest van 3 oktober 1927
tot 17 maart 1928 voor zijn ‘nummer’
in dienst bij het 11e Regiment
Infanterie. Van 7 tot 23 augustus
1930 en van 11 tot 23 september
1933 moest hij op herhaling.

Op de foto rechts zit Hendrik meest
links in de achterste rij.

Op 6 november 1937 trouwde Hendrik met Garritdina Johanna (Annie) Memelink, die
destijds op Scharpzicht in Gelselaar woonde. Op 2 april 1939 werd hun dochter
Ymberdina Engberta (Dinie) geboren en op 31 juli 1943 hun tweede dochter Margaretha
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Reindina (Reina). Op 29 augustus 1939 werd Hendrik bij de algehele mobilisatie
opgeroepen om in dienst te komen. Hij was als telegrafist gelegerd in Weurt bij
Nijmegen.
Uit bewaard gebleven brieven blijkt, dat Hendrik van 23 februari tot 26 maart 1940 ziek
thuis is geweest. Tussen 27 maart en zondag 5 mei had hij enkele keren van woensdag
tot zondag zakenverlof. Op dinsdag 7 mei schrijft hij op een briefkaart dat alle verloven
zijn ingetrokken. Op 8 mei schrijft hij dat hij en zijn collega’s dag en nacht op wacht
moeten en dat de andere jongens dag en nacht in de stellingen liggen.
In de nacht van 9 op 10 mei 1940 vallen de Duitsers ons land binnen en is de oorlog een
feit. Op 11 mei schrijft Hendrik een brief, waarin hij zegt dat hij nog levend en gezond is.
Hij meldt verder dat ze zijn teruggetrokken, waar naartoe mag hij niet melden.
Wat later komt er op E144 een ansichtkaartje – gedateerd 16 mei – van de
Hemelscheberg in Oosterbeek, waarop Hendrik meldt: ‘Thans zijn we in Arnhem
aangekomen’. Op een briefkaart van dezelfde datum schrijft hij: ‘Ik ben gezond en
geïnterneerd’. De briefkaart is voorzien van de stempel ‘Is krijgsgevangene en in
goede gezondheid’. Om het thuisfront te informeren heeft hij een blad uit een boekje
gescheurd en voorzien van onderstaande tekst. Dat blaadje is – gelukkig – door iemand
op het goede adres bezorgd.

Voor- en achterkant van het blaadje uit het boekje, dat door Hendrik beschreven werd.
De gevangen genomen soldaten moesten te voet naar Arnhem en later naar
Westervoort. Daar vertrokken ze per goederentrein naar een onbekende bestemming in
Duitsland. Die bestemming bleek – voor ca. 5200 krijgsgevangenen – twee kampen in
de omgeving van Meppen, Fullen of Versen, te zijn. Op 21 mei moesten de gevangenen
weer lopen naar het station Meppen, waar ze in goederenwagons werden geladen om
naar Luckenwalde te worden vervoerd. In het kamp Stalag IIIa, werden de gevangenen
ondergebracht in tenten.
Met een kaartje – afgestempeld op 24 mei 1940 – wordt de familie door het Roode Kruis
meegedeeld, dat ‘K’. Stokkers zich in krijgsgevangenschap bevindt. Op 1 juni mogen de
gevangenen vanuit het Kriegsgefangenenlager Stalag IIIa een Postkarte naar huis
schrijven. De kaart is op 7 juni 1940 afgestempeld.
Al vrij snel was de gevangenen meegedeeld, dat Hitler persoonlijk opdracht heeft
gegeven, om de Hollanders vrij te laten en terug te laten keren naar huis. In zijn kaartje
van 1 juni schreef Hendrik al ‘terugschrijven is niet nodig, want ik ben binnenkort thuis’.
Dat bleek nog wel even te duren. Aanvankelijk zou men donderdag 6 juni vertrekken,
daarna vrijdag 7 juni, maar het werd zaterdag 8 juni en op zondag 9 juni kwam de trein
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aan in Enschede en diezelfde dag was Hendrik terug in Noordijk, onherkenbaar
vermagerd en ongeschoren; hij had geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om zich
in Enschede wat op te knappen en te laten scheren. Hij ging liever zo snel mogelijk naar
huis, waar zijn dochtertje Dinie hem niet herkende.

Respectievelijk de ansichtkaart van de Hemelscheberg in Oosterbeek, de kaart uit het
kamp Stalag IIIa in Luckenwalde en berichtgeving over krijgsgevangenschap.
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Het kamp Luckenwalde:
Luckenwalde is een stad, die 60 km ten zuiden van Berlijn in de deelstaat Brandenburg
is gelegen. Al in 1936/37 begon men gronden aan te kopen, aan de Zapfholzweg, in
opdracht van de Reichsfiskus. In deze stad kwam in september 1939 een
concentratiekamp Stalag III A gereed. In februari 1945 kwam daar nog voor korte tijd
een 2e kamp bij onder de naam Stalag III B. Dit reusachtige kamp, werd omgeven door
een hekwerk voorzien van een dubbele rij prikkeldraad, met op regelmatige afstand een
wachttoren. Het was het grootste kamp in het district Wehrkreis III, met een capaciteit
van 20.000 krijgsgevangenen.
In het kamp Stalag III A, werden vanaf november 1939 krijgsgevangenen ondergebracht
uit 10 verschillende landen, waaronder dus ook zo’n 5.200 Nederlandse
krijgsgevangenen. Ze werden ondergebracht in 13 grote tenten van elk 400 personen.
De Nederlandse groep heeft het geluk gehad, dat Hitler persoonlijk opdracht heeft
gegeven, om de Hollanders vrij te laten en terug te laten keren naar huis.
De Nederlanders waren op een enkele na allemaal al begin juni uitgehongerd, smerig en
verfomfaaid naar huis teruggekeerd. Zaterdag 8 juni mocht men eindelijk vertrekken, het
had schijnbaar heel wat voeten in aarde, om het bevel van Hitler welke hij al op 1 juni
1940 gegeven had op te volgen. Logistieke problemen in een oorlog zijn altijd lastig en
vervoer van krijgsgevangenen heeft nu eenmaal geen hoge prioriteit. De lege plek van
de vertrekkende Nederlanders werd door binnenkomende Fransen weer opgevuld. Een
Nederlandse soldaat, die zijn baret ruilde met een Franse baret, had de pech dat hij
werd aangezien voor een Fransman en mocht zo weer terug naar binnen.
Onderweg, lopende naar de gereed staande goederenwagons, moest er eerst gestopt
worden. De Duitse propaganda wilde zingende en vrolijke Nederlandse
krijgsgevangenen filmen, die in koor moesten roepen dat zij het erg goed gehad hadden.
Nu wilde iedereen wel roepen wat gevraagd werd, als zij maar naar huis mochten.
Bioscoopbezoekers konden de volgende dagen zien en horen, hoe goed de Hollanders
in het kamp behandeld waren en hoe goed ze te eten hadden gehad. Wat zij niet
konden zien, was dat iedereen gemiddeld 15 kilo lichter was geworden.
Zondag 9 juni rond 10 uur kwamen de treinen Nederland binnen rijden. De ene trein bij
Zevenaar met bestemming Arnhem, de anderen kwamen bij Oldenzaal de grens over,
met bestemming Enschede, Hengelo of Almelo. De deuren mochten een klein stukje
open en Nederlanders stonden overal langs de rails hun toe te juichen. Uitstappen
moesten zij tussen de rails. Eerst moest er geteld worden, de Duitsche grundlichkeit liet
zich gelden. Er moesten er net zoveel aankomen, als dat er vertrokken waren. Pas als
alles klopte, mocht men voor de locomotief langs lopen, en kon men het perron op. Vrij,
eindelijk onder de knoet van de bewaking vandaan.
In Almelo was de eerste opvang geregeld bij huize Almelo. Daar was de eerste
medische controle en daar was ook weer echt eten. Alle kappers waren die zondag
open en gratis voor alle ex krijgsgevangenen. Ook maandag nog, zo druk was het.
Onderkomen en wasgelegenheid kreeg men bij particulieren, en vaak ook schone
kleren. Na een maand in dezelfde kleren gevochten en rondgelopen te hebben, beslist
geen overbodige luxe. In de loop van dezelfde week, reisden alle ex krijgsgevangenen
weer naar hun eigen huis en haard.
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Boven aankomst en verzorging te Enschede, onder 't Hag en Hendrik aan de zig.

Gevangenkamp
Stalag III
Luckenwalde
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Kamp Leppink.
In de jaren 30 van de vorige eeuw was Kamp Leppink ingericht om tijdens de crisisjaren
arbeidslozen te werk te stellen. Veel van die arbeiders hebben geholpen bij het
ontginnen van het Noordijkerveld. Het kamp was gelegen aan de Diepenheimse kant
van de Deldenseweg, tegenover de Camping (eerder) 't Klumpke. Later, in 1941, is er in
het kader van Nederlandsche ArbeidsDienst (NAD) opnieuw een arbeidskamp ontstaan,
maar nu aan de Needse kant van de Deldenseweg ter plekke van de Camping (eerder)
't Klumpke.
Het kamp in de crisisjaren werd ingesteld om de Schipbeek te kanaliseren en het
Noordijkerveld te ontginnen. In Old Nee nr. 51 heeft Wim Dijkman ook reeds aandacht
besteed aan de beide kampen bij Leppink. Aan dat artikel ontlenen we:
dat de arbeiders, veelal tussen 30 en 55 jaar, totaal onvoorbereid op het station in
Neede arriveerden. Daar waar hen zwaar werk aan de Schipbeek en in het Veld
wachtte, arriveerden ze in burgerkleren en nette schoenen, daar waar een manchester
broek en klompen of laarzen beter op hun plaats waren geweest. Ze waren zelf
verantwoordelijk voor hun kleren en kregen te maken met opzichters van de
Heidemaatschappij, die de ondergeschikten met weinig mededogen behandelden. De
werkzaamheden aan de Schipbeek waren door de Heidemij aangenomen. Ook nam de
Heidemij in het Veld ontginningswerken van de boeren aan.
Een van de arbeiders was Arie van Dijk, de
man op de foto hiernaast met de horlogeketting
aan zijn vest, die in de crisisjaren van de 20ste
eeuw te werk gesteld werd in Neede
(Gelderland) om daar tezamen met andere
werklozen woeste grond in cultuur te brengen
en beken te kanaliseren. Eens in de zoveel
weken mocht hij een weekend naar huis, in
Amsterdam. De tewerkstelling betekende een
enorme vooruitgang in loon. Hij en zijn gezin
kregen tijdens zijn werkeloosheid wekelijks 13
gulden steun; toen hij in Neede werkte werd dat
25 gulden en was hij 'uit de kost' zoals dat heette. Zo bleef er thuis iets over om de
linnenkast weer eens aan te vullen. Arie heeft ook een ansichtkaart naar huis gestuurd.
Deze is afgebeeld op de volgende bladzijde.
De mannen kwamen op maandagmorgen op het station in Neede aan en reden dan op
door de overheid beschikbaar gestelde fietsen naar het werk. Ze bleven tot de vrijdag
van de volgende week en mochten dan een weekend naar huis. Ze moesten zelf hun
bed op een voorgeschreven manier opmaken. Ze sliepen op een matras van stro, die
vaak niet vrij was van vlooien. De dames, die de matrassen mochten bijvullen, werden
nogal eens beloond met dit ongedierte. De mannen wasten zich 's morgens buiten met
koud water. Er waren 12 kamers. Op elke kamer sliepen 8 mannen, zodat er totaal 96
mannen ondergebracht waren. In de eerste barak was een keuken en een woning voor
de De Jong en zijn familie, die kok en toezichthouder was. Daarachter 5 kamers en in
een tweede barak de overige 7 kamers, allen met 8 bedden en een toilet. Tussen de
barakken was het fietsenhok en de gelegenheid om boenwater op te pompen. Verder
was er een (water) toren, waar water gefilterd werd.
Dit eerste kamp Leppink is in de loop van de jaren 1936/37 afgebroken.
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Kamp Leppink in de jaren 30.
Toen we tijdens het schrijven van het boek Het Noordijker Veld onderstaande foto
tegenkwamen, dachten we aanvankelijk dat het om het herstel van de proefboerderij
van Ter Kuile zou gaan. Maar nergens was terug te vinden dat er in die periode aldaar
schade was ontstaan en dat de arbeiders van Kamp Leppink geüniformeerd waren. Dat
moet dus in de tijd van het tweede Kamp Leppink zijn geweest: het NAD kamp. Nader
onderzoek leverde op dat het mogelijk zou gaan om de schade in Hengevelde, waar het
kerkhof en de naastgelegen kerk getroffen zijn bij een bombardement op 17 juli 1943. Bij
dit bombardement kwamen zes bewoners van Hengevelde om het leven. Het hele dorp
was getekend door bomkraters. Waarvan verderop meer foto's.

Herstel van schade in Hengevelde door NAD arbeiders.

De Nederlandse Arbeidsdienst (NAD) (of - in de spelling van die tijd - Nederlandsche
Arbeidsdienst) was eerst een vrijwillige en later een verplichte werkinzetdienst
(Arbeitseinsatz) voor mannen en vrouwen in Nederland tijdens de Duitse bezetting van
Nederland in de Tweede Wereldoorlog.
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Op 27 juni 1940 richtte Seyss-Inquart namens Nederland de Nederlandse
Opbouwdienst op. Dit was een overgangsorganisatie ter ontmanteling van het
Nederlandse leger. Zij moest verdere stijging van het werkloosheidspercentage ten
gevolge van ontslagen binnen defensie voorkomen. Dit beleid was een voortzetting van
de eerdere arbeidsverschaffing. De Opbouwdienst was politiek neutraal. Het was
verboden om tijdens de diensttijd lid te zijn van een politieke partij. In dezelfde periode
speelden ook de belangen van de bezetter een rol. Deze wilde een
arbeidsbemiddelingsbureau voor diensten in Duitsland opzetten. Als motief voor het
oprichten van de NAD gebruikte de bezetter de noodzaak van het herstel van de
oorlogsschade in Nederland. Het was een verhaal dat niet door de illegale Nederlandse
pers werd geloofd. Als NAD vloeiden op 15 oktober 1940 beide initiatieven in elkaar.
Toetreden tot de Nederlandse Arbeidsdienst was eerst op vrijwillige basis. Een
toegetredene werd arbeidsman genoemd. Het was een aantrekkelijke regeling ter
voorkoming van werkloosheid voor de 55.000 Nederlandse militairen. Deze werden
opgeleid tot kader. Verder stonden de vrijwilligers niet in de rij. Per circulaire waren de
Nederlanders in december 1940 opgeroepen om zich bij een van de 1024
aanmeldbureaus van de NAD als vrijwilliger aan te melden. Weinigen maakten van deze
oproep gebruik. Er reageerden meer vrouwen dan mannen. Op 1 januari 1942 werd
voor iedere Nederlander, die in dat jaar 18 jaren werd en op het einde van dat jaar nog
geen 23 was, de ongewapende dienstplicht ingevoerd, zowel voor mannen als voor
vrouwen. In 1943 werd wat de mannen betreft ook daadwerkelijk de hele lichting van dat
jaar opgeroepen. Vrouwen werden in de buurt van hun woonplaats aan het werk gezet
en gingen bijvoorbeeld aardappels schillen voor de kazerne. Voor mannen werden ver
van hun woonplaats kampen gebouwd. Zij werkten bij het aanleggen van wegen en
kanalen en in de landbouw. De dienstplicht duurde een half jaar. Ook leerden de
mannen exerceren met een schop aan de schouder. De training in de Nederlandse
Arbeidsdienst was uiteindelijk erop gericht om de mannen op te leiden voor het graven
van tankvallen en loopgraven aan het oostfront. Aan het einde van de dienstplicht werd
de mannen een contract voorgehouden voor deze werkzaamheden. Bijna iedereen
weigerde om te tekenen. Na enige rake klappen te hebben geïncasseerd kon de
weigeraar huiswaarts gaan. De kampen werden aangestuurd vanuit Amersfoort.
Een standaard NAD-kamp had vier woonbarakken rond een appelplaats. Deze
woonbarakken hadden elk drie kamers voor zestien personen. Zo’n groep van zestien
personen werd een ploeg genoemd. De achtenveertig inwoners van een woonbarak
vormden een groep. En alle vier de woonbarakken bij elkaar werden de afdeling
genoemd. De leiding bestond uit twaalf ploegcommandanten, vier
groepscommandanten en een afdelingscommandant. Deze waren apart van de
manschappen gehuisvest of ingekwartierd in een naburig dorp. Naast de woonbarakken
was er meestal een keuken, annex kantinebarak, een fietsenbarak, een werkplaats en
een stalbarak. Alle voorzieningen waren gebouwd van geïmporteerd larikshout of
douglas. De kolenberging was van steen en met pannen gedekt.
In 1943 richtte de Duitse Wehrmacht er een grote keuken in om de manschappen, die in
de buurt van Arnhem gelegerd waren, van eten te voorzien. Ter plekke werd zelfs vee
gehouden en geslacht. Na het einde van de oorlog heeft het kamp onderdak geboden
aan de familie Heinneman van de Hornte, wier boerderij, evenals de naastgelegen
boerderij De Stökker, getroffen waren door een Duits projectiel (V1 of V2).
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Door middel van foto's (archief HKN) een impressie van het NAD kamp bij Leppink.

Op 15 juni 1944 staat in Trouw: HET GEVAAR VAN DEN ARBEIDSDIENST.
De heer J. A. Knetsch, schrijft aan de directeuren van de gewestelijke Arbeidsbureaux
per 1 Juni, dat vanaf heden, met grooten spoed aan den Fachberater is opgedragen een
onderzoek in te stellen in de kampen van den N.A.D. in verband met de in Juni
vrijkomende arbeidsmannen. Die Fachberater heeft nauwkeurige instructies en de
directeuren moeten hem alle hulp verleenen die noodig is en hem door den chef
bemiddelaar doen assisteeren.
Indien we het nog niet wisten, dan is het nu zeer duidelijk dat de N.A.D. een verlengstuk
is van de Duitsche oorlogsmachine. Het is zonneklaar: gaan in arbeidsdienst is
gevaarlijk, het is vrijwillige onderwerping voor inschakeling naar Duitschland.
Het is landverraad!
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Hieronder foto's van de schade en het herstel in Hengevelde na het bombardement op
17 juli 1943.

In het Twentsch Nieuwsblad van 8 juni 1943 stond het volgende bericht: NEEDE.
GEMEENSCHAPSAVOND 322 N.A.D. Gisteravond werd in “Luxor" een
gemeenschapsavond gehouden vanwege het N.A.D. kamp 322 (Leppink), die zeer druk
was bezocht. O.m. werd de bijeenkomst bijgewoond door Burgemeester S. K. Haitsma
Muller, Pastoor C. S. Uyttewaal en de kampleidster van het meisjeskamp te Westerflier,
mej. Germs, terwijl na de pauze nog arriveerden de Hoofdarbeidsleider, de heer Kuiper
uit Winterswijk, alsmede de vormingsleider Hopman Wagemaker. De avond werd door
de afdeeling Neede aangeboden aan de burgerij van onze gemeente, van wie ook
velen, waar de jongens in hun vrijen tijd een welkom thuis en gul onthaal vonden, van
hun medeleven blijk gaven. Begonnen werd met een vlaggen-parade, waarna de
Commandant, Onderhopman C. Smaal, de leuze van den dag, welke „afscheid" heette,
toelichtte. Met zeer gemengde gevoelens, aldus spr., zijt gij ….........
Hierna werden er vrije sportoefeningen gehouden op het tooneel en werd
achtereenvolgens het vrij uitgebreide programma afgewerkt door de arbeidsmannen, dat
bij het publiek zeer in den smaak viel. Vermelden wij nog, dat in den loop van de
morgenuren het werkobject, de ontginning van een heideperceel, plechtig werd
opgeleverd aan de boeren. Een stuk van 3 1/2 H.A. werd opgeleverd. zoodat deze nu
gereed ligt voor bebouwing in dienst van de voedselvoorziening. Woensdagmorgen
zwaaien de Arbeidsmannen van het kamp af om naar hun ouderlijke woningen en in de
burgermaatschappij terug te keeren, terwijl het kamp op 7 Juli a.s. door een nieuwe
lichting arbeidsmannen weer bewoond zal worden. Aan het slot van den avond dankte
de Commandant allen. die hebben medegewerkt aan het welslagen van dezen avond,
alsook de Needsche burgerij voor de steeds betoonde gastvrijheid.
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Het archief van de Historische Vereniging Oud Noordijk
Toen er nog geen corona was doken elke dinsdagmorgen duiken een aantal mensen de
Oale Schole in om er pas na een aantal uren weer uit te komen. Het gaat hierbij onder
andere om Johanna Reurink, Jan Krooshof, Joop Seebus en Wim Meerman. Zij zijn dan
bezig met archiefwerkzaamheden. Wat houdt dat in en wat zou u er aan kunnen
hebben. Een aantal mensen van buiten Noordijk heeft al eens van onze diensten
gebruik gemaakt. Voorbeelden worden hieronder genoemd. Ook U kunt met vragen bij
ons terecht. Misschien vinden we antwoorden. Een kop koffie in elk geval.
Ook het afgelopen jaar zijn er weer vragen om informatie binnen gekomen van mensen,
die met familieonderzoek bezig zijn. Henk Vruggink uut Borklo heeft gevraagd naar
informatie over de familie en de boerderijen Vruwink en Wenninkmölle. Aan hem zijn de
bij ons bekende gegevens verstrekt.
Ook Rick Mingerink uit Michigan in de Verenigde Staten heeft naar informatie van de
familie Mengerink en de boerderij de Menger gevraagd. Hij is verwezen naar verdere
informatie via het internet. Ook is hem uitgelegd hoe de kerkgeschiedenis van Neede in
elkaar zit.
Ook het volgende bericht kwam binnen:
Hierbij vraag ik uw aandacht voor het volgende. Mijn naam is Jan Gerrit Potman en ik
ben in 1952 geboren te Enschede. Sinds 1982 ben ik woonachtig te Zoetermeer.
Mijn overgrootmoeder heet Egberdina Groters. Zij is geboren op 23 maart 1870 te
Noordijk. Van mijn vader (overleden in 1998) heb ik destijds vernomen dat Egberdina
zou zijn geboren op de boerderij (de) Swenske(r) aan de Benninkdijk te Noordijk.
De geboorteakte van Egberdina Groters vermeldt o.a. het volgende:
Egberdina is een dochter van Gerrit Jan Groters en Janna Geertruid Mengerink.
De bevalling heeft plaatsgevonden te huize, Wijk E, no. 107a in Noordijk, gemeente
Neede.
Mijn vraag aan u is of van de desbetreffende boerderij (ooit) een foto is gemaakt die
wellicht via internet verkrijgbaar is. Online heb ik helaas niets kunnen vinden.
Met het beschikbaar stellen van een foto van deze boerderij zou u mij een grote dienst
bewijzen.
Een foto van het boerderijtje De Swensker, zoals het hier boven genoemd is, hebben we
niet kunnen vinden. Het betreffende boerderijtje was gelegen naast het huidige De
Swensker, Benninkdijk 1, waar Gerrit ten Elshof woont. Het stond een paar honderd
meter richting Noordijk, tegenover het vroegere voetbalveld en is voor 1900 afgebroken.
De bovenstaande mail van Jan Potman is verder op onderstaande wijze beantwoord:
Ik zal wat vragen tussen jouw mail door beantwoorden.
Ik woon recht tegenover het huisje "de Kapraol". Dat was ook in 1991 al
het geval, toen je de Kapraol bezocht hebt en mijn tante Dika Meerman-Blaauwehand
daar ontmoet hebt. Ik woon daar sinds 1988.
De meeste mensen, die je in 1991 hebt ontmoet, zijn er niet meer. Op De Swensker
woont nu de zoon van H (Herman) ten Elshof. Herman is ook reeds overleden.
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Beste derde neef, Wim Kapraol,
Bedankt voor de snelle reactie. De familienaam Meerman komt ook in mijn stamboom
voor. Mijn overgrootvader, Gerrit Jan Potman, geboren op 17 augustus 1871 te Neede,
is een zoon van Jan Willem Potman en Diena Meerman. Jan Willem en Diena zijn
geboren te Holten. Diena is een dochter van Hendrikus Meerman en Jenneken
Stoevenbeld. Jan Willem en Diena zijn te Neede getrouwd op 12 augustus 1871. Beiden
zijn te Lonneker overleden. Jan Willem op 17 november 1893 en Diena op 7 december
1897.
Diena Meerman is geen familie van Meerman in Noordijk. Zij is van een Holtense
Meerman familie, afkomstig van de vroegere boerderij Meerman in Holten. De
boerderij is verdwenen. De naam van de sportplaats Meermanskamp herinnert er
nog wel aan. De Meermannen in Noordijk komen van de boerderij Meerman, die
op het Kisveld in Neede heeft gestaan (viel onder Noordijk).
Mijn stamboomnotities geven o.a. het volgende weer (hopelijk kloppen de gegevens):
Vader en grootvader Potman waren tijdens de 2e wereldoorlog drie weken
ondergedoken in Noordijk, en wel op de boerderij Reinsboer van de familie Voortman. In
het begin van de oorlogsjaren ging mijn grootvader minstens eenmaal per week op de
fiets van Enschede naar Noordijk om er eten te kopen. Via de familie Meerman (De
Kapraol) werd hij in contact gebracht met genoemde familie Voortman.
Op 7 oktober (vader en ik) en 18 oktober 1991 (tevens met mijn vrouw en onze twee
dochters) hebben we Reinsboer bezocht, alwaar we gastvrij werden ontvangen door
Dika Hiddink-Voortman en haar partner Gerrit Willemsen. Vanuit Reinsboer hebben we
toen diverse adressen aangedaan. Zo hebben we D'n Eversman, gelegen aan de
Bliksteeg 1 te Noordijk, bezocht. Op de boerderij aldaar is mijn overgrootmoeder
Egberdina Groters dienstmeisje geweest.
Ook hebben we De Kapraol, gelegen aan de G.L. Rutgersweg 43 te Noordijk, bezocht,
waar we werden ontvangen door Dika Meerman-Blauwehand. Haar zuster, Arentdina
Meerman-Blauwehand, die destijds naast haar woonde, was i.v.m. een lichte beroerte
niet aanspreekbaar.
In de oorlogsjaren, toen grootvader Potman er op bezoek kwam, was De Kapraol een
boerderij, die werd bewoond door Arentdina en haar man Gerrit Meerman. Deze Gerrit
was een neef van mijn grootvader. Arentdina en Gerrit zouden de boerderij in het begin
van de zeventiger jaren hebben verkocht aan Dika en haar man Fredrik Hendrik
Meerman. Hendrik's grootmoeder, Mientje-Meuje, was een zuster van mijn
overgrootmoeder Egberdina Groters. Dika en Hendrik hebben de door ons bezochte
woning in 1982 laten bouwen.
De Kapraol wordt nu bewoond door Stef Rohof en zijn gezin. De garage er naast
(eerder van F.H. Meerman) is afgebroken. Daar is nu ook een woonhuis gebouwd
waar Rosenbeek, eerder juwelier in Eibergen, nu woont.
Voorts hebben we de boerderij Beinzink nog even bekeken. Bij deze boer hebben mijn
vader en grootvader tijdens de oorlog een tijdje op het aardappelveld gewerkt. Op de
terugweg naar Reinsboer heb ik ook nog even gesproken met H. ten Elshof, woonachtig
aan de Benninkdijk 1 te Noordijk. Op zijn boerderij Swensker zou Egberdina Groters in
1870 geboren zijn.
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Zoals eerder aangegeven is De Swensker verplaatst en heeft het huisje van
Groters iets verder in de richting van Noordijk gestaan. Of dat ook De Swensker
werd genoemd is niet bekend.
Aangekomen op Reinsboer was oma Voortman, de moeder van Dika, inmiddels ook
aanwezig. Oma Voortman had op de lagere school nog les gehad van Hendrik Willem
Heuvel, schrijver van het boek 'Oud-Achterhoeksch Boerenleven'. Onlangs heb ik
vernomen dat Dika van de Reinsboer helaas op 26 juli 2013 is overleden.
De boerderij Reinsboer is ondertussen afgebrand en er is een nieuwe woning
voor in de plaats gekomen. Er worden nu buitenlandse werknemers gehuisvest.
Het is in bezit van een zoon van Henk Hennink van De Hunger, naast Beinzink.
Er is een foto met daarop Jan Hendrik Meerman en Gerrit Jan Meerman (Gaitjan
Kapraol). Is deze Gerrit de man van genoemde Arentdina?
Zo ja, dan zijn beide broers, Jan Hendrik en Gerrit Jan, dus neven van mijn grootvader.

Jan van de Keizer en Gatjan Kapraol
Het zijn wel neven van jouw grootvader. Maar broers van Gerrit, Get Kapraol de
man van Arentdina, die eigenlijk Jan Gerhard heette. Jan Hendrik is ingetrouwd
op de Veldkeizer in Gelselaar, nabij de Ballastputten en Gerrit Jan heeft in Neede
een taxibedrijf gehad. Ook mijn opa Jan Willem was een broer van Gerrit. En er
waren twee zussen (Dieke van de Meddeler en Chris Klein Braskamp).
Jan Potman heeft ook een vraag gesteld naar aanleiding van een foto in ons fotoarchief, die hij gevonden had via onze website. De betreffende foto is op de
volgende bladzijde te vinden. De aanduiding onder de foto gaf niet aan wie wie
was op de foto. Hij had dubbele belangstelling voor de foto. Aan de ene kant omdat
hij vele jaren op het binnenhof heeft gewerkt. Aan de andere kant omdat hij uit het
verleden connecties met de familie Voortman had. Wie op de foto is G.J.
Voortman? Na deze vraag doorgespeeld te hebben aan Herman Reurink kwam het
volgend antwoord:
Boven v.l.n.r.: Jan ten Elshof, Jan Groothornte.
Onder v.l.n.r.: Derk Saaltink , Jannöken Reurink [stiefmoeder van Mina], Dina
Reurink, Anna Thijsen, Rika Reurink, Mina Reurink, Gatjan Voortman.
Herman gaf nog aan dat hij er een gokje aan waagde (ik gok!).
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Groepsfoto (Den Haag Binnenhof) (met gecorrigeerd) J. ten Elshof, J. Groothornte
(Moggert), Derk Saaltink, Jannöken Reurink, Dina Reurink (Hermans), Anna
Thijssen, Rika Beltman (Reurink), Mina Reurink en G.J. Voortman (Reinsboer),

Als mosterd na de maaltijd: 't spoor in Het Noordijkerveld
In het boek Het Noordijkerveld is uitvoerig aandacht geschonken aan de het spoor van
de spoorwegmaatschappij Neede – Hellendoorn door het Noordijkerveld. Ook is daarbij
getoond, wat er nu nog van terug te vinden is, zoals het station in Noordijk, de
spoorbulten met langsliggende sloten in de Bollert en wat specifieke
erfscheidingsstenen. Wat wij niet geweten hebben, is, dat er in het bos bij de Grote
Ballastput nog een aantal spoorbielsen en een stuk rail lagen. Jan Krooshof heeft ze
ontdekt en er foto's van gemaakt. Deze zijn hieronder te zien. Het was mooi geweest dat
we deze foto's in ons boek “Het Noordijkerveld” hadden kunnen opnemen. Maar ja!
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Kijkjes in 1915 in de Graafschap van voor een halve eeuw.
En dan met name kijkjes in het Noordijkerveld. Op 12 februari 1915 keek iemand, ene
Van Eeden, 50 jaar terug in de tijd en deed daar op onderstaande wijze, in de stijl van
toen, verslag van in de Graafschapbode:
Terwijl kippeneieren, zoals we reeds opmerkten, verhandeld werden de tien of elf voor
een dubbeltje, maakte men voor kievitseieren in de eerste tijd een cent, en later een
halve cent per stuk.
Kieviten waren er toen ter tijd in menigte. Een oud vriend, nu al overleden, werd als kind
op een avond uitgestuurd om in ‘t Noordijkerveld een koe, die de algemene herder er
had achter gelaten, op te sporen en thuis te brengen. Hij kwam weerom met 42
kievitseieren. Om de koe had hij niet gedacht, 't Makke beest had gelukkig zelf haar stal
weer gevonden.
Op een keer zag hij een paar speelmakkers getooid met een mooie pet, waar van boven
twee sierlijke kwasten afhingen. 't Was een dure pet en ze moest helemaal uit Rijssen
gehaald worden. En hij had geen geld. Maar overleg en geduld had hij zoveel te meer.
Hij zocht kievitseieren en bloedzuigers. Een toenmaals in de hele streek bekend
handelaar in tuinzaden, de heer K., kocht de bloedzuigers en betaalde van één tot zes
cent per stuk. Maar dokter G. uit Neede, die bij een bezoek zijn voorraad zag, kocht ze
voor een dubbeltje per stuk. De in de geneeskunde gebruikte bloedzuigers hadden drie
rode strepen over de rug. De zwarte deugden niet. Zo bracht hij in verloop van tijd het
verachte sommetje bijeen, reisde op een morgen naar 't vijf uur gaans verwijderde
Rijssen en keerde heel gelukkig met zo'n pracht van een pet op 't hoofd terug. Dat
zoeken naar bloedzuigers moet bij ons in de streek een tijd lang door de jeugd druk
beoefend zijn, ze pasten 't grazend vee op en maakten intussen 't water in een naburige
sloot troebel door er met de blote benen in heen en weer te lopen. De gezochte diertjes
zogen zich dan aan hun benen vast en werden gemakkelijk gevangen. Zelfs meisjes namen aan die vangst
deel. Maar ze misten daartoe gewoonlijk de nodige
kalmte. Als ze de bloedzuigers zich aan haar benen
voelden vasthechten, gilden ze 't uit en de jongens
moesten komen, om haar van die schepsels te
bevrijden.
Op sommige plaatsen der heide vindt men een groene,
mosachtige plant, die evenals een aardbeiplant, over
den grond voortrankt. Eveneens groeit er een soort
mos, enigszins rond van blad. Deze twee plantsoorten verzamelde men wel eens, gelijk
ook linde-, vlier- en kamillebloemen voor „den apotheek", zoals men zei. Eén der
afnemers zal wel geweest zijn dokter Ten Bosch uit Diepenheim. Deze buitengewone
man was in heel den Gelderse Achterhoek en het Overijsselse Twente en zelfs ver
daarbuiten, bekend om zijn zeldzame gaven. De straat voor zijn huis stond dag op dag
zwart van mensen, die op hun beurt wachtten om hem te raadplegen. Van heinde en ver
kwamen ze toegestroomd. Een „wonderdokter" in de ongunstige zin was hij echter
volstrekt niet. Niet alleen had hij de studiën als geneesheer gelukkig volbracht, maar
men behoefde slechts even een blik op zijn rijke boekerij te slaan, om te zien dat deze
man gewoon was om de uitnemende geesten, in die boeken tot hem sprekend, telkens
te raadplegen. Ik herinner hem mij nog als een man met een indrukwekkend
voorkomen. Hij scheen geschapen tot gebieder. In stand en uiterlijk deed hij denken aan
onzen zeeheld De Ruyter. Ook in zijn trekken had hij iets edels, dat onmiddellijk indruk
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maakte en zijn stem was welluidend. Zijn gehele persoonlijkheid boezemde
onwillekeurig vertrouwen in. Verwonderlijk snel was hij in denken en besluiten, terwijl er
niets aan zijn scherpen blik ontging. Nog zie 'k mij als een knaapje van een jaar of twaalf
in zijn spreekvertrek op zijn komst wachten en met bewondering opziend naar de
gevulde boekenkast, die de hele binnenmuur tot aan de zoldering in beslag nam. Daar
stond opeens de merkwaardige man voor mij. Zonder twijfel had hij opgemerkt hoe
bewonderend ik naar zijn boekenkast opzag. Vriendelijk groette hij, en schoon anders
altijd erg bedeesd en verlegen, ik was terstond op mijn gemak. Ik vertelde hem, dat mijn
moeder ziek was en reikte hem een fles met urine over, die me was meegegeven. Hij
hield die tegen 't licht en zijn trekken betekenden bezorgdheid. Maar plotseling
herinnerde hij zich mij, keek mij aan en zag nu, dat mijn ogen vol tranen stonden. Toen
legde hij de hand zacht op mijn hoofd en zei bemoedigend: „Wees maar niet bang,
beste jongen: je moeder wordt heel gauw weer beter, hoor!" Hij gaf me medicijnen mee
en moeder genas dan ook werkelijk in korte tijd. Er woonde bij ons in de buurt een
gezin, dat het zeer armoedig had. De oudste zoon kreeg een huidziekte, gewoonlijk
„lupus" geheten. De ene zijde van zijn gezicht was heel erg aangetast; op sommige
plaatsen was de ziekte tot op 't been voortgewoekerd. Hij ging ten einde raad naar
dokter Ten Bosch. Deze zei: „Je bent arm en ik kan aan jou niets verdienen. Maak zelf je
geneesmiddelen klaar! Je moet driemaal daags een kop thee drinken van gedroogde
walnotenbladeren, die geplukt zijn tussen Sint Jan en Sint Jacob. Dat moet je maar
eens een jaartje volhouden."
De jonge man volgde trouw die raad op en zie! Binnen veertien dagen kwamen er
rooven op de wondplekken; ze begonnen te jeuken en na enige maanden was hij geheel
genezen. De kwaal is later nooit weer bij hem terug gekomen.
Een huismoeder, die vroeger bij dokter Ten Bosch was in betrekking geweest, had altijd
gedroogde walnotenbladeren thuis en wanneer haar kinderen ontstoken oogleden
hadden of aan huid uitslag leden, liet ze die geregeld en steeds met het beste gevolg
daarvan thee drinken.
Elke vrijdagvoormiddag zagen we in mijn jeugd voorbij ons huis een bejaard man, de
landbouwer Z. over den grote weg voortstappen. Hij wilde dan zijn dochter bezoeken,
die op de Oude Sluis woonde. Toen hij zich op een Vrijdag niet weer vertoonde, hoorden
we, dat hij juist die morgen overleden was. En men vertelde er bij, dat dokter Ten Bosch,
die hij ongeveer een jaar te voren geraadpleegd had, toen al had geweten dat hij juist op
dien dag sterven zou. Hij had hem gevraagd, of hij, op zijn leeftijd, nog al sterk was in
onthouden van datums. En toen 't antwoord bevestigend was geweest, had de dokter
verder gezegd: „Onthoud dan eens die datum en blijf die vrijdag thuis. Of je jou dochter
op de Oude Sluis een dag vroeger of later bezoekt, is toch ook hetzelfde nietwaar?'' „O
ja, dat maakt zoveel niet uit!'' had de patiënt zo ongeveer geantwoord. „Maar waarom
mag ik die Vrijdag niet van huis gaan?" „'t is niets, om je ongerust over te maken, maar 't
is nodig voor je, dat je die dag thuis bent," had de dokter gezegd. Ik heb dit verhaal hier
neergeschreven, gelijk ik 't meermalen hoorde vertellen. Wij mensen zijn niet zelden ons
zelf een raadsel en we kunnen over anderen, vooral over meer begaafden, slechts zeer
gebrekkig oordelen. Wat we zelf vermogen te doen, leren we eerst weten na het ernstig
beproefd te hebben. Er is zoveel in 't leven der mensen en volken, dat verbazing wekt.
In „Volksgeloof en Volksleven", op blz. 205. heeft onze vriend H. W. Heuvel een
hoofdstuk gewijd aan „Telepatie en Voorgevoel", dat in verband met het hier verhaalde,
heel wat te denken geeft. „Wij zwervers vinden noodzaak onze schaften te voeren op
een bontgetuigde vloot van fantasieën over deze zeeën, van 't peilloos leven.
(Van Eeden). V. K.
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De klas van Meester Leerink.
Wie zaten er 40, 50 en 60 jaar geleden bij Meester J. C. Leerink in de klas? Aan de
hand van door de meester zelf bewaarde klassenfoto's uit resp. 1980, 1970 en 1960
moge dat duidelijk worden. Onder de foto's zijn de namen van de leerlingen vermeld,
zoals door hem zelf aan de foto's zijn toegevoegd.

1980 van links naar rechts
Achter: Ronald Dekkers, Marga Nijland, Marco Gr. Landeweer, Irma Stokkers
Alice Rijkse, Bert Pasman, Olaf Wissink
Voor: Meester Leerink, Anita Enderink, Hella Markink, Janet Timmerije.

1970 van links naar rechts
2 de rij Jannie Hoff, Jannie Hiddink, Hannie te Dolle, meester Leerink.
1 ste rij Berrie Zwierink, Martin Vrieze, Jan Voortman.

Noariker Jaargang 2020

49

1960 van links naar rechts
2de rij: Martin Kreunen, Bets Markink, Jan Grijsen, Willie Nijemeisland, meester Leerink,
Minie Kl. Willink, Jan Hassink, Rudi Tijink, Jan te Vaanholt.
1ste rij: Dirk te Brinkhof, Annie Groothornte, Henk Maatkamp, Annie Kleine,
Hans Wanink, Willemien Geukes, Henk Hoff, Jannie Tijink

Aangezien er in 2019 geen Noariker Jaorgang is verschenen, waren er ook geen foto's
van meester Leerink geplaatst van toen 40, 50 en 60 jaar geleden. Hierbij alsnog.
Probeer zelf maar de namen in te vullen.

Links de klas van meester Leerink van 1959, rechts die van 1969.
Van 1979 is geen foto aangetroffen.
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Old Noariks kranten nieuws.
Wat stond er 50, 75 en 100 jaar geleden aan nieuws over Noordijk in de krant. 50 jaar
geleden, in 1970 werd in Noordijk hoofdzakelijk de GOC, de Geldersch- Overijsselsche
Courant gelezen. 75 jaar gelden, in 1945 en 100 jaar geleden, in 1920, was dat de
Lochemsche Courant, dan wel de Borculosche Courant. In het archief in Zutphen zijn
deze kranten op microfiches te bekijken. Ook is het tegenwoordig mogelijk om via de
website www.delpher.nl in oude kranten te zoeken. Daar zijn meer kranten te bekijken,
dan alleen de hiervoor genoemde. Jan Krooshof, Joop Seebus en Wim Meerman
hebben het volgende “oude” krantennieuws voor u gevonden. Bij de weergave zijn
toelichtingen en samenvattingen schuingedrukt weergegeven.
Vijftig jaar geleden in Noordijk.
Joop heeft, als nieuwkomer, zijn beleving van het bezoek aan het Streekarchief in
Zutphen op de volgende wijze ervaren:
Van Goor naar Zutphen met de blauwe trein is een korte rit door de mooie Achterhoek.
Samen met Jan Krooshof werd begin dit jaar die tocht een aantal keren gemaakt om
onderzoek te doen in het Streekarchief in Zutphen. Onderweg werd nog wel betreurd dat
er geen trein meer vanuit Noordijk naar Goor rijdt door ons prachtige Noordijkerveld,
maar Bello is definitief verleden tijd. Eerlijk gezegd is de blauwe trein waarschijnlijk ook
veel comfortabeler. Als supporter van openbaar vervoer in de regio is het een lust om te
zien hoe druk er gebruik wordt gemaakt van die verbinding.
Gelieve deze blauwe trein van de maatschappij de Blauwlijn niet te verwarren met de
Blauwe Engel, de trein die in de laren 50 van de vorige eeuw van Winterswijk naar
Zutphen reed. Het toeval wil, dat juist in 1970 deze lijn opgeheven zou worden, hetgeen
verderop bericht wordt. De Blauwe Engel is alleen nog in het museum te bekijken, maar
de lijn van Winterswijk naar Zutphen bestaat nog steeds.
Als historische vereniging is het vanzelfsprekend dat een archief de basis vormt voor
onderzoek en in Zutphen is een grote rijkdom aan informatie bijeengebracht in een oud
pand in die oude stad. Het streekarchief wordt ook wel aangeduid als Erfgoed Centrum.
Wij richten ons allereerst op oude uitgaven van de Gelders Overijselse Courant, want
dat blijkt toch een goede bron om te leren wat er vijftig jaar geleden allemaal leefde in
Noordijk. Meer dan 100 jaar heeft de GOC verslag gedaan van lief en leed in o.a. de
Achterhoek.
De kranten van 1970 geven over Noordijk evenwel maar een zeer beperkt beeld, want al
lezende zou je denken dat er voor de Noordijkers maar vijf dingen echt belangrijk zijn
geweest in dat jaar. Naast natuurlijk hard werken, zijn dat klootschieten, voetbal, muziek
maken met Concordia en het paardenfeest Bollert Brons. Op de volgende pagina’s is
een deel van de artikelen uit 1970 volgens bovenstaande onderwerpen gegroepeerd
weergegeven.
Ook belangrijk in Nederland en dus ook in Noordijk waren de verkiezingen voor de
Gemeenteraad (toen nog gemeente Neede) en de Provinciale Staten.
Een belangrijk figuur uit de Noordijkse gemeenschap was ongetwijfeld de heer H.
Reurink, die zich meer dan anderen heeft ingezet voor de gemeenschap en ook actief
was in het gemeentebestuur. Terecht dat de Gelders Overijselse Courant in januari 1970
dan ook een groot artikel heeft gewijd aan zijn benoeming als ondervoorzitter van de
Gelderse Maatschappij van Landbouw. Als betrokken bestuurslid van die organisatie kon
hij in Noordijk dan ook volop putten uit de ervaringen van de leden van de GMvL.
Maar rondom Noordijk gebeurden ook andere zaken, die het vermelden waard zijn. Zo
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was er dreigende opheffing van de spoorlijn Zutphen – Winterswijk. Met genoegen
kunnen wij vaststellen dat er van die opheffing niets terecht is gekomen. Openbaar
vervoer voor de Achterhoek is altijd belangrijk geweest en dat zal nog wel lang zo zijn.
Opvallend in dit verband is ook te melden dat in datzelfde jaar door de gemeenteraad
van Zandvoort het besluit werd genomen om het race-circuit te sluiten. Max Verstappen
zal er om lachen, dat dit toen ook een plan was, dat meer op een lekke luchtballon leek
dan op een goed en wel overwogen besluit. Want ondanks de corona-crisis staat de
Formule 1 in Nederland na 50 jaar weer op de kaart met Zandvoort in de hoofdrol.
Misschien moeten wij wachten tot 2021, maar het geeft wel aan hoe relatief de
berichtgeving in de kranten is.
Dat de oud president van Frankrijk, Generaal Charles de Gaulle in november 1970 op
79 jarige leeftijd overleed zal weinig mensen in Noordijk bewogen hebben, hoewel dat
feit in de wereldpers flink werd belicht. Het zal wel de nuchtere Gelderse mentaliteit zijn
om dat soort zaken voor kennisgeving aan te nemen en gewoon door te gaan met het
plannen van het volgende klootschiettoernooi dat immers in Noordijk tot een van de
grote tradities moet worden gerekend. Kortom, 1970 was een jaar dat voor sommigen
gedenkwaardiger was door geboorte, huwelijk of overlijden. Maar dat hoeft allemaal niet
in de krant.
Het overzicht begint met de benoeming van Hermanus Reurink als ondervoorzitter van
de GMvL, met een uitgebreide beschrijving van zijn achtergrond. Dit sluit mooi aan bij
het verhaal over Mans Reurink elders in deze uitgave. Dan volgt een uitgebreid betoog
van Gerrit Thijsen, aan wie in de vorige uitgave van de Noariker Jaorgang aandacht is
gegeven.
9 januari: H Reurink, Neede, ondervoorzitter van GMvL (Gelderse Maatschappij
van Landbouw)
Veel functies in de landbouw en daarbuiten.
Arnhem - De heer H. Reurink te Noordijk (gemeente Neede) is tot dagelijks bestuurslid
en ondervoorzitter van de Gelderse Maatschappij van Landbouw benoemd. Hij neemt
deze functies over van de heer J. te Voortens te Breedenbroek, die op 1 januari jl. als
hoofdbestuurslid aftrad en niet meer herkiesbaar was.
De heer Reurink is 53 jaar. Hij maakt sedert 1 januari 1964 deel uit van het hoofdbestuur
van de GmvL (Gelderse Maatschappij voor Landbouw). In deze organisatie is hij
voorzitter van de afdeling Neede, van de Stichting Ziektekosten Ruurlo, van de
werkgroep Welzijn te Platteland, daarna Jong Gelre, de bond van Plattelandsvrouwen
en de GMvl en van de Kring Barchem van de GMvL.
Het is een beetje moeilijk om op korte termijn een gesprek met de heer Reurink te
arrangeren. Maar tussen de gewone dagelijkse beslommeringen en een vergadering
van burgemeester en wethouders van Neede lukt het toch even. Behalve de hierboven
genoemde functie bekleedt de heer Reurink nog vele andere functies. Hij is wethouder
van Neede, landelijk bestuurslid van de Ned. Organisatie van Pluimveehouders (NOP),
bestuurslid van het productschap voor Pluimvee en Eieren, voorzitter van de vereniging
Varkensproefbedrijf in Raalte, dagelijks bestuurslid van de Kalververeniging De
Achterhoek en voorzitter van de Cooperatieve Raiffeisenbank “Noordijk” .
Firma Reurink
Dat zijn wel de voornaamste zijn, waarbij dan nog komt dat hij een eindje buiten Noordijk
een landbouwbedrijf heeft van 19 hectare, dat overwegend uit grasland bestaat. Er
moeten dagelijks 26 koeien gemolken worden en ruim 100 mestvarkens verzorgd. Dit
bedrijf wordt gedreven onder de naam firma H. Reurink en Zn. Hetgeen betekent dat de
zoon van dertig jaar medeverantwoordelijkheid draagt en een belangrijk deel van de
werkzaamheden doet, want vader is dikwijls op pad.
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De benoeming tot tweede voorzitter van de GMvL heeft de heer Reurink sr graag
geaccepteerd want hij is een man. die met het organisatieleven vergroeid is. Hij heeft er
wel bij gezegd dat het waarschijnlijk een heleboel trammelant zou geven, maar daar
gaat hij niet voor uit de weg.
Modern bedrijf
Het bedrijf van de heer Reurink maakt een zeer moderne indruk. Er is in de loop der
jaren heel wat aan verbouwd en daardoor lijkt het allemaal betrekkelijk nieuw. In wezen
is het echter al oud, want er hebben sinds mensenheugenis Reurinks geboerd in
Noordijk. Het stamhuis is het bedrijf aan de G.L. Rutgersweg, dichtbij café Hassink, dat
bewoond wordt door de familie H.J. Reurink. Het eigenaardige is, dat op deze boerderij
vroeger ook sterke drank verkocht werd. In buurtschappen kwam het zo’n halve eeuw
geleden meer voor dat een boerderij tegelijk café was. De heer Reurink kan zich nog
herinneren, dat hij er met zijn grootvader (die toen buiten Noordijk al een nieuw bedrijf
had gesticht) heenging om iets onder de kurk te halen.
Stamhouders
Het geslacht Reurink heeft nooit zonder stamhouders gezeten. Er waren steeds
opvolgers voor de bedrijven aan de G.L. Rutgersweg en aan de Reurinkweg, waar de
nieuwe ondervoorzitter van de GMvL woont. En zelf is hij alweer grootvader van drie
kleinkinderen, waaronder twee kleinzoons. Op dit laatste bedrijf zijn het altijd H.
( Herman of Hermannes) Reurinks geweest.
De heer Reurink ziet het stichten van een vennootschap onder firma als een goede
overgang naar een totale bedrijfsovername door de zoon. Hij is niet pessimistisch
gestemd over de toekomst van de landbouw, maar er wordt wel veel
aanpassingsvermogen gevraagd van de boeren, want de tijden veranderen snel. Er
zullen nog wel bedrijven opgeheven worden, maar dat komt ook doordat er vaak geen
opvolgers zijn.
Het gesprek komt ook even op de werkgelegenheid in het algemeen.
Moeilijk gebied
“Misschien komt het er nog een keer van”, zegt de heer Reurink. “maar nu doen we nog
alles samen, al houd ik me wel veel met grondaankopen bezig. Wat de werkgelegenheid
betreft is heel oostelijk Gelderland eigenlijk een moeilijk gebied. Toch is het percentage
werklozen hier geringer dan elders in het land. Daarom zal het waarschijnlijk nooit een
stimuleringsgebied worden. Dat werkt toch remmend op de industrievestiging, die we
hier zo goed zouden kunnen gebruiken. Soms lukt het wel eens om een nieuw bedrijf
aan te trekken, maar het gaat ook wel eens mis. De meeste mensen, die in Neede
indertijd zonder werk kwamen te zitten, zijn wel weer aan de slag gekomen. Voor de
jongeren was dat niet zo verschrikkelijk moeilijk. Enkele ouderen zijn er ook in geslaagd
elders werk te vinden. Het moeilijkst was het voor de mensen tussen 55 en 60 jaar, die
zich een bepaalde positie hadden verworven; maar dat is overal zo waar bedrijven
gesloten worden. Neede heeft een groot aantal pendelaars, die in bedrijven in Twente
werken. Het tekort aan woningen houdt hier ook de vestiging van nieuwe bedrijven
tegen. Daar komt bij, dat in stimuleringsgebieden meer faciliteiten verleend worden,
waardoor het makkelijker en voordeliger is zich daar te vestigen.”
14 februari: Volgens VVD-er G.H.Thijssen, is het tijd onze toekomst nu mee(r) te
bepalen. (Neede, Noordijk)
“We moeten eens radicaal breken met die kat-uit-de-boom-kijkerij. We zullen nu
handelend moeten optreden. Ja, ik weet wel, het is vaak een mentaliteitskwestie, maar
ik dacht dat het tijd werd dat we onze eigen toekomst zelf gingen meebepalen.”
VVD-er G.H.Thijssen zegt het weldoordacht. Hij kiest zijn woorden even nauwkeurig als
tijdens de Needse raadsvergaderingen, waarin hij telkens de aandacht weet te trekken
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met uitstekend geformuleerde en fraai gevormde volzinnen. Wat dat betreft zouden
enkele raadsleden nog wat van hem kunnen leren.
“Ik weet het eigenlijk niet” antwoord hij op een gestelde vraag “Is een bepaalde mentale
instelling te koppelen aan een zeker conservatisme in de Achterhoek? Is men
“überhaupt” in Oost Gelderland conservatief? Misschien kun je beter zeggen dat de
mensen hier voorzichtig zijn.
Dat heeft zijn oorzaken ook. Kijk, dit gebied heeft jarenlang bestaan uit kleine luiden.
Van oudsher overheersten hier de feodale gevoelens, want de kleine luiden waren
gewoon afhankelijk van de “grote man”. Dat heeft een Achterhoeker voorzichtig
gemaakt. Immers het waren de regeerders, de autoriteiten en de “grote man” die
uitmaakten wat goed was voor de “minderen”, wat er met dit laatste dan ook mag
worden bedoeld.
Isolement nog meer openbreken. Het gevolg is nog steeds dat de Achterhoeker moeilijk
is te verleiden een eigen mening te geven of een stelling zonder meer te poneren. Hij
laat zich niet gemakkelijk uit zijn tent lokken. Jazeker, heeft ook voordelen .......
Openbreken
En toch ........ Het Oost Gelderse isolement zal (nog meer) moeten worden
opengebroken. Daar doen jullie als krant aan mee, daar doet de tv aan mee. De mensen
hier worden ook eens geconfronteerd met andere opvattingen en andere methoden.
Men is nog wel eens te veel geneigd in het eigen kringetje te blijven en dat is lang niet
altijd goed.
Het openbreken van het isolement is dus belangrijk. Dat heeft ook te maken met de
aanleg van rijksweg 15 en het behoud van de spoorlijn Zutphen-Winterswijk. Die
rijksweg heb ik liever nog vandaag dan morgen.
Ja, het behoud van de spoorlijn ....... Mijn eerste indruk was, toen de tekorten bekend
werden, dat men die lijn maar moest opheffen. In een nuchtere opwelling zeg je als
boer, wanneer een bepaalde onderdeel van je boerderij niet rendabel is, weg er mee.
Maar.......als onze overheid de metro in Rotterdam subsidieert dan ligt het toch voor de
hand dat er ook voor Oost Gelderland bijdragen beschikbaar komen. Dat is
rechtvaardig. Ik vraag me evenwel af of die spoorlijn wel bestaansrecht heeft, wanneer
de rijksweg 15 gereed zal zijn.
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Gemeenteraad 1974 met achter v.l.n.r. Gerrit Thijsen, H.G. Klanderman, W. Tragter,
F. Markerink, G.H. Ter Braak, G.J. Ebbekink, J.H. Waanders, H.E. Blumink,,
H. Timmermans, G.J. Davids. En zittend v.l.n.r. W.A. Leferink,
Herman Reurink, burgemeester G.J. Ter Braak, H.T. Freije, mevr. A. Buter-Wisselo.
De regering zal een keus moeten doen: de spoorlijn of rijksweg 15. Nou dacht ik, dat we
als Achterboekers het moeten billijken dat de lijn wordt opgeheven, mits er andere
betere voorzieningen voor in de plaats komen. Nogmaals: het gaat om het ontsluiten
van het Oost Gelderse gebied.
Er zal een principiële uitspraak moeten worden gedaan: zien we ons land als een geheel
of verdelen we het in stukjes en groepjes? Ik vind gewoon, dat, als het openbare
stadsvervoer wordt gesteund, ook de spoorlijn Winterswijk-Zutphen gesubsidieerd moet
worden. Met andere woorden: steun de stad en de regio. Dat is billijk!
Samenwerking
Hier duikt ook de samenwerkingsgedachte op. Dat we moeten samenwerken is voor mij
al geen punt van discussie meer. Hoe het gaat worden, kan ik nog niet beoordelen.
Wellicht gaan we op sommige punten in de richting van Enschede en op andere wellicht
niet.
De Winterswijkse Club? Ik ben het met de opinie eens, dat we niks van die club horen.
Ik vraag me wel eens dit af: is men zich wel bewust wat we nu precies met die
samenwerking willen bereiken? Concreter gezegd: wat doen we ten behoeve van de
bewoners?
We zullen ons goed moeten realiseren hoe we het zullen aanpakken. Maar wat bedoelt
men nu eigenlijk met: ik ben op Enschede georiënteerd? Doen we daar onze inkopen of
in de eigen plaats? Bedoelt men bijvoorbeeld dat met de oriëntatie op Enschede of zijn
er nog andere zaken?
Natuurlijk er komen veel meer zaken aan de orde. Maar bij elk object, bijvoorbeeld een
bejaardencentrum, een technische school, een HAVO, een schooladviesdienst, moeten
we voor ogen houden welke richting we precies opgaan. En als we al deze dingen
hebben bepaald, dan kunnen we pas een functie-verdeling toepassen.
De heer Thijssen filosofeert graag. Hij heeft zo zijn eigen opvattingen over talrijke
aangelegenheden. Bijvoorbeeld het woningbouwbeleid.
Doorstroming
De woningnood? Die is ontoelaatbaar, een sociale wantoestand. Desondanks moeten
we tijdig de bakens verzetten. Ik bedoel het feit, dat naar mijn idee te veel mensen in te
goedkope huizen wonen.
Ik ben dus groot voorstander van de doorstroming. Die doorstroming kan echter alleen
maar tot stand komen als er een groter assortiment woningen aanwezig is.
En dan haalt de heer Thijssen een serie bouwtekeningen te voorschijn. “Kijk” zegt hij
“dit is een soort middenstandswoning. Dit huis, waarvoor verheugend veel belangstelling
bestaat, moet aan rente en aflossing in de meeste gevallen minder per week opbrengen
dan de huren die voor de nieuwste woningwetwoningen moeten worden betaald. Ja, het
is een eigen woning, dat wel. Het bouwen van zo’n huis lijkt me wel interessant, want
men kan van het rijk een vrij fors bedrag als premie ontvangen. Kijk, dat bedoel ik nou
met het op tijd verzetten van de bakens. Het blijkt, dat onze huidige regering ruimte wil
geven voor het bouwen van een eigen huis. Welaan, laat men er gebruik van maken. Dit
is mee een kans de woningnood op te heffen”.
23 februari Limburgse evacué’s op bezoek in Noordijk.
Vijfentwintig jaar geleden kwamen de gebroeders Jo en Harry Daamen en Frans
Kessels uit het Limburgse plaatsje Wehl bij Bergen te voet via Lichtenvoorde naar
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Noordijk. Oorlogsevacués, die van plaats naar plaats trokken en via het Rode Kruis
overal aan een tijdelijk onderdak werden geholpen.
In januari 1945 kwamen de drie Limburgers terecht in café Hassink. Via tussenpersonen
werd van daaruit onderdak gevonden bij de fam. J.H. Geerdink aan de Aasweg in
Noordijk. Het was de bedoeling hier slechts enkele dagen te blijven maar de plaats werd
definitief. Tot de bevrijding werden de drie Limburgers uitstekend verzorgd door de
familie Geerdink.
Direct na de bevrijding vertrokken Frans Kessels en Jo en Harry Daamen uit Noordijk
naar Limburg. Ze hadden beloofd, dat de vriendschapsband zou blijven bestaan. “Dit
was voor ons geen moeilijke opgaaf”. Aldus de heer Jo Daemen. “Wij hebben de
gastvrijheid van de Achterhoekers leren kennen en deze gastvrijheid konden wij
eenvoudig niet vergeten. Ik verzeker U, dat ik nu spreek namens alle ongeveer 40
Limburgse evacué’s die gedurende een aantal maanden de gastvrijheid van de
Noordijkse landbouwers van nabij hebben meegemaakt”.
Te voet kwamen de gebroeders Daamen en Frans Kessels naar Noordijk. Hun hele
hebben en houwen was op een klein karretje gepakt. Onder betere omstandigheden
ging men na de bevrijding terug naar Limburg.
25 jaren geleden
Vijf en twintig jaren geleden speelde zich dit allemaal af. “Een reden voor ons om
opnieuw naar Noordijk te komen om de vriendschapsband, die altijd is blijven bestaan,
nog eens extra inhoud te geven”. Aldus Jo Daamen uit Wehl. Een ontroerend moment
om na zo’n lange tijd je gastvrije medemens weer voor je te zien staan. Het karretje
waarmee we destijds in de oorlog naar Noordijk kwamen was nog aanwezig.
23 februari: Nieuwe uniformen voor Concordia
De Noordijkse muziekvereniging Concordia, sinds kort in het bezit van prachtige
uniformen, heeft dringend geld nodig voor het uniformenfonds. Daarom organiseert zij
een grote verloting met een keur van prijzen. Als hoofdprijs is beschikbaar een groot vet
varken. Het ligt in de bedoeling van het actiecomité op zaterdag 7 maart in de gehele
gemeente huis aan huis een verkoopactie te houden. Deze actie zal worden
ondersteund met muziek van Concordia zelf en van geluidswagens. De trekking van de
verloting is zaterdagavond 14 maart in café Hassink te Noordijk.
5 maart: Feestcommissie Noordijk besprak Pinksterfeesten
Ook dit jaar zal tijdens de Pinksterdagen de buurtschap Noordijk in het middelpunt van
de belangstelling staan. Dan worden de bekende Noordijkse Pinksterfeesten
georganiseerd. De feestcommissie was gisteravond voor een eerste bespreking van de
plannen bijeen in café Hassink. De leiding van de bijeenkomst had de heer J.C. Leerink,
hoofd van de G.L. Rutgerschool te Noordijk.
Tijdens de bestuursvergadering waren aftredend en niet herkiesbaar de heren J.H.
Groothornte en H.J. Wormgoor. De heer Groothornte heeft al meer dan 30 jaar zijn best
gedaan voor de Pinksterfeesten te Noordijk. In hun plaatsen werden gekozen de heren
W. Kolthoff en B. Luggenhorst. Herkozen werden de heren G.J. Klanderman en G.J.
Lubberdink. De feestcommissie bestaat uit 14 personen. Voorzitter blijft de heer J.C.
Leerink en secretaris is de heer E.B.J. Boonk.
Besloten werd de inschrijfgelden voor de volksspelen te verhogen van f.1,25 tot f.1,50.
Enkele vermakelijkheden zoals een draaimolen voor de kinderen en een schiettent zijn
al gecontracteerd. Een probleem blijkt het vervoer van Neede naar Noordijk. Tot voor
kort had men een soort treintje dat steeds maar tussen beide plaatsen heen en weer
reed. Dit treintje bestaat echter niet meer. Er zullen pogingen worden gedaan een
nieuwe trein tussen Noordijk en Neede te laten rijden.
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Het is de bedoeling op de Tweede Pinksterdag in Noordijk een muziekconcours te
organiseren. Verder zal de commissie trachten enkele nieuwe volksspelen op touw te
zetten.
De Noordijker feestcommissie zal medewerking verlenen aan het feestprogramma
tijdens Koninginne- en Bevrijdingsdag in Neede met onder meer buurtvoetballen en
klootschieten. Verder zijn er stemmen opgegaan deel te nemen aan de grote optocht.
Tijdens Koninginnedag zal de muziekvereniging Concordia een optocht door de
buurtschap van de schoolgaande jeugd muzikaal begeleiden. De schooljeugd zal ook
deelnemen aan de aubade die dezelfde morgen voor het gemeentehuis te Neede wordt
gehouden.
10 maart: Klootschieten A.K.F.: Ruim 300 schutters bij toernooi Noordijk
Het slottoernooi van de Achterhoekse Klootschiet Federatie belooft een
sportgebeurtenis van de eerste orde te gaan worden. Naar verwachting zullen zaterdag
in Noordijk ruim 300 schutters aan de start verschijnen, meer dan ooit in het driejarig
bestaan van de A.K.F. De schutters komen uit de Achterhoek en Twente. Voor een vlot
verloop van de vele wedstrijden heeft de A.K.F. de beschikking over drie parcoursen van
ongeveer 4 kilometer lengte, een grasbaan en een verharde baan.
Gestart wordt zaterdagmiddag om half twee bij café Hassink te Noordijk. De
muziekvereniging Concordia zal muzikale medewerking verlenen. Voor leden en
genodigden is er ’s avonds, eveneens in café Hassink, een grote feestavond met
huldiging van de kampioenen. De Achterhoekse Klootschieters Federatie groeit en bloeit
en steeds meer Achterhoekers interesseren zich voor deze gezellige tak van sport.
Zowel oud als jong zijn in elk toernooi present en uitgebreid wordt er van gedachten
gewisseld over allerhande klootschietersaangelegenheden. Dat de A.K.F. zal blijven
groeien is, mede gezien het aantal gunstige reacties, die bij de secretaris K. Prins
binnenkomen, een duidelijke zaak. Het federatiebestuur zal zich er in elk geval voor
inzetten. Na zaterdag volgt er een rustperiode. Begin september start het
klootschietseizoen 1970-1971.
De klootschietsport werd voor enkele jaren door slechts 80 man beoefend. Nu heeft de
Achterhoekse Klootschiet Federatie ongeveer 300 actieve leden, verdeeld over tien
verenigingen. Het afgelopen seizoen werd minimaal eenmaal per veertien dagen een
competitietoernooi georganiseerd.
Het bestuur, onder leiding van de heer Henk Klanderman, verwacht nog meer groei van
de federatie. Contacten in bijvoorbeeld Barchem en Groenlo zijn nu gelegd. In deze
plaatsen zal binnen afzienbare tijd ook een vereniging worden opgericht. De A.K.F. zal
blijven voortgaan met het organiseren van invitatietoernooien in plaatsen waar nog geen
vereniging bestaat. Men heeft hiermee onder meer successen geboekt in Eibergen,
Noordijk en Holterhoek.
Na eerst in eigen federatie organisatorisch orde op zaken te hebben gesteld, heeft de
A.K.F. zich thans aangesloten bij de Klootschieters Federatie Nederland. In dit
overkoepelende orgaan hebben verder zitting de klootschietersbonden Noord en Midden
Twente en de Losser Klootschieters Federatie. De K.N.F. is aangesloten bij de
International Bowling Organisation en gaat onder meer deelnemen aan de Europese
kampioenschappen, die dit jaar eind juli in Ierland zullen worden gehouden.
In tegenstelling tot andere streken in ons land wordt het klootschieten binnen de A.K.F.
alleen op de weg beoefend. Parcoursen over een lengte van ongeveer 4 kilometer
worden uitgezet en wie met het minste aantal schoten dit parcours weet te overbruggen
is winnaar.
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7 oktober: Klootschiettoernooien in Zwolle en Noordijk
Naast een toernooi in de buurtschap Zwolle bie Grolle wordt er het komende weekeinde
in Noordijk een toernooi georganiseerd door klootschietersvereniging Noordijk.
Het gaat om een invitatietoernooi, waaraan kan worden deelgenomen door zowel leden
als niet-leden van de bij AKF aangesloten verenigingen. Bij het toernooi te Noordijk
geldt de restrictie, dat men van oorsprong Noordijker moet zijn, wil men kunnen
meeschieten. Een relaas van dit toernooi is hieronder weergegeven.
12 oktober: Veel belangstelling voor klootschiettoernooi
De klootschietvereniging Noordijk organiseerde zaterdag een klootschietdag voor
Noordijkenaren en oud-Noordijkenaren. Ruim 225 schutters, onderverdeeld in ploegen
van 5 personen, hebben op twee parcoursen van ongeveer 5 kilometer deze tak van
sport beoefend. In totaal betrof het hier 38 ploegen, die allen hun beste beentje voor
zetten om tot zo goed mogelijke resultaten te komen. Omdat veel van de deelnemers
voor het eerst aan klootschietwedstrijden deelnamen, konden over het algemeen geen
spectaculaire worpen worden genoteerd. Of het moesten ploegen zijn die leden van de
vereniging Noordijk in hun midden hadden. Daarnaast hadden enkele fabrieksploegen
de beschikking over schutters van de Dijkhoek uit Borculo en het meeschieten van deze
schutters was van duidelijke invloed op de einduitslag.
Om half twee werd met de wedstrijden begonnen. Direct na afloop werden in café
Hassink de prijzen uitgereikt. ’s Avonds werd de Noordijkse klootschietdag besloten met
een gezellig feest.
De uitslagen waren: Klasse A 1. Groep de Groot; 2. Timmerije; 3. Reurink; 4. Grijsen; 5.
Timmerije; 6. Markink; 7. Hesselink; 8. Hoff jr.; 9. Doesburg; 10. Kruize; 11. Rijkenbarg;
12. Doesburg; 13. Simmelink; 14. Timmerije.
Klasse B 1. Hietbrink; 2. ter Horst; 3. Mengerink; 4. Markink; 5. Markink; 6. Nijland; 7.
Dekkers; 8. Stokkers; 9. Tijink; 10. Grijsen; 11. te Vaanholt; 12. Hoonte; 13. Huurneman;
14. Stokkers; 15. Markink; 16. Wormgoor.
14 december: Henk Hoff kampioen Noordijk
De heer Henk Hoff jr. is dit weekend persoonlijk klootschietkampioen van de vereniging
Noordijk geworden. Aan de wedstrijden, die ruim vier weken in beslag namen, werd in
totaal door ruim 30 schutters deelgenomen.
Van begin af aan was de heer Hoff, dankzij zijn uitstekende gooien gedurende de eerste
wedstrijden van het competitietoernooi van AKF, sterk favoriet voor de eindzege. Maar
door het verzet van de heren J. Grijsen, J. ter Horst en ook G.J. Mengerink en H. Hoff sr.
mocht een duidelijke concurrentie worden verwacht. Geen van deze schutters kon de
heer Hoff jr. echter van de eindzege afhouden.
De uitslag: 1. H. Hoff jr.; 2. J. Grijsen; 3. H. Hoff sr.; 4. J. ter Horst; 5. G.J. Mengerink; 6.
G. Oonk; 7. G. Nijland; 8. H. Stokkers; 9. J. Voortman; 10. W. Poelert; 11. J. Leussink;
12. R. de Groot; 13. J. Markink; 14. H. Mengerink; 15. G.J. Voortman; 16. J. Tijink.
De rest van de deelnemers eindigden met grote achterstand.
24 april Volgens VOO-voorzitter J. Brijker heeft Noordijk nieuwe openbare school
nodig.
“We zullen alles in het werk stellen om de goedkeuring, die de inspecteur van het lager
onderwijs van de inspectie Zutphen aan de openbare lagere school in Noordijk heeft
gegeven ongedaan te maken” aldus de voorzitter van de vereniging voor Openbaar
Onderwijs te Neede de heer J. Brijker tijdens de gisteravond gehouden jaarvergadering.
Na een onderhoud tussen het hoofdbestuurslid van VOO, de heer van der Veen, de
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hoofden van de openbare lagere scholen in Neede en het bestuur van de afdeling
Neede van VOO kwam men tot de conclusie, dat nieuwbouw in Noordijk beslist geen
overbodige luxe zou zijn. Ook het gemeentebestuur van Neede stond niet afwijzend
tegenover deze plannen en zou met nieuwbouw instemmen, wanneer de huidige
G.L.Rutgerschool het predikaat “afgekeurd” kreeg. De school vertoont
ouderdomsverschijnselen en er zijn een aantal situaties, die ingevolge de huidige
normen beslist niet acceptabel zijn. Zo komen onder meer de toiletten rechtstreeks op
de schoolgang uit, wat niet hygiënisch is. Noordijk zou zeer met een nieuwe school
gebaat zijn. Het oude gebouw zou dan eventueel kunnen worden gebruikt als
gemeenschapshuis of iets dergelijks. Men wil nu proberen een semi-permanente
drieklassige school te krijgen, die bij de minimale of geringste wijziging in de
onderwijswetgeving snel aan de dan nieuwe eisen kan worden aangepast. De heer J.
Brijker deelde nog mede, dat een semi-permanente school met drie klassen op
ongeveer f.120.000 zou komen. Enz. enz.

Van de Oale naor de Nieje Schole, van de G.L. Rutgers naar B. Tormijn School
9 mei: Blaaskapellen duelleren in Noordijk
In de loop der jaren is de Pinksterkermis in de buurtschap Noordijk uitgegroeid tot een
evenement, dat elk jaar meer bezoekers trekt. Het feestcomité Noordijk twijfelt er dan
ook niet aan of opnieuw zullen tijdens Pinksteren velen de weg naar de kermis weten te
vinden.
Hoewel het programma nog niet geheel rond is, is thans wel zeker, dat op de 2e
Pinksterdag ’s middags een groot blaaskapelconcours zal worden gehouden. Inmiddels
hebben hiervoor ingeschreven de Knollentrekkers uit Borculo, de Bargkapel uit
Barchem, de Bloaspiepen uit Beltrum en de Grösmeijers uit Markelo. Verder zullen op
het podium verschijnen de blaaskapel van de muziekvereniging Excelsior uit Eibergen,
de Noabers uit Noordijk en naar alle waarschijnlijkheid ook de Sterkapel uit Goor. Deze
laatste heeft zich aangemeld, maar wegens ziekte van enkele leden, is het nog niet
helemaal zeker of de aanmelding gestand kan worden gedaan.
De beoordeling zal geschieden door een internationale jury bestaande uit een Tjech,
een Duitser (componist van verschillende Duitse Ländlers) en een Nederlander. De
blaaskapellen zullen elk drie vrije nummers spelen, te weten een wals, een polka en een
mars. Voor de mooist gebrachte muzikale show wordt een extra prijs toegekend.
Publiek trekken zal ongetwijfeld ook de damesvoedbalwedstrijd, welke op
zaterdagmiddag, de eerste dag van de Noordijker Pinksterkermis, wordt georganiseerd
tussen twee damesploegen uit Noordijk. Reeds thans is in Noordijk een zekere
derbysfeer aanwezig en beide ploegen zijn op dit moment reeds volop in training. Het
volledige programma zal de komende week worden bekend gemaakt.
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13 mei: Noordijk viert weer kermis.
Het komend weekend wordt de traditionele Pinksterkermis te Noordijk gehouden. Stellig
zullen op zaterdag en maandag, (eerste Pinksterdag niet) weer veel bezoekers naar
Noordijk trekken om de altijd gezellige en sfeervolle Noordijker kermis bij te wonen.
Het feestcomité, onder leiding van de heren J.C. Leerink en A.J. Boonk, heeft weer een
aantrekkelijk programma samengesteld. Nieuw op het programma is het als kijkspel
aantrekkelijke boegsprietlopen en het skippy balspel. Op maandagmiddag wordt het
concours voor blaaskapellen gehouden. Een bescheiden lunapark biedt amusement
voor de jeugd en de volwassenen.
Het programma ziet er als volgt uit:
Zaterdag 16 mei 13.30 uur optocht versierde wagens, fietsen, e.d.; 14.30 uur.
kinderspelen en ballonwedstrijd; 14.30 uur dogcarrijden (Hilversweg), ringrijden per fiets
voor heren (Schoolweg); 15.30 uur boegsprietlopen (voetbalveld), skippy balspel
(voetbalveld); 16.30 uur dames voetbalwedstrijd; 21.00 uur lampionoptocht, route café
Hassink-Rutgersweg-Hilversweg-Bliksteeg-Rutgersweg.
Maandag 18 mei: 8.45 uur afhalen van de schutterskoning 1969, de heer B. Maatkamp,
vanaf Kolkman m.m.v. Concordia; 9.15 uur opening met eerste schot van burgemeester
ter Braak; 9.30 uur vogelschieten; 9.30 uur vrije baan schieten en ringrijden per fiets
voor dames (Schoolweg); 11.00 uur stoelendans voor dames (voetbalveld). ’s Middags
is er dan het concours voor blaaskapellen.
19 mei: Pinksterkermis gezellig
Ook dit jaar heeft de Noordijker Pinksterkermis weer volledig aan de verwachtingen
voldaan. Zowel op zaterdag als op maandag was het een drukte van belang. Vooral op
Tweede Pinksterdag deden de gunsten van het weer zich op het aantal bezoekers
gelden: het blaaskapellenconcours trok een tot de nok toe gevulde feesttent, terwijl ook
de diverse vermakelijkheden volop belangstelling ontmoetten. Met een groot Pinksterbal
in zowel de grote feesttent als in zaal Hassink kreeg de Noordijker Pinksterkermis een
waardig slot. Hoogtepunt van het feest was, dat de secretaris E.B.J. Boonk van het
feestcomité het dit jaar gelukte de titel schutterskoning in de wacht te slepen.
De zaterdag was hoofdzakelijk gereserveerd voor de vele volksspelen. Voor de
toeschouwer was speciaal het boegsprietlopen aantrekkelijk, waarbij menigeen een nat
pak opliep. Echter, ook de optocht van wagens, fietsen e.d., evenals het deze keer niet
erg grote lunapark. De zaterdag werd besloten met een gezellige avond speciaal voor
de Noordijkers, waarbij echter ook de Needenaren zich niet onbetuigd lieten.
Traditiegetrouw was er Eerste Pinksterdag volledige rust in Noordijk, waarna op de
Tweede Pinksterdag ’s morgens tegen half negen werd begonnen met het
vogelschieten en aanverwante bezigheden. De muziekvereniging Concordia zorgde
hierbij voor de vrolijke noot. ’s Middags was er voor het eerst in de Achterhoek een
concours voor blaaskapellen van een achttal verenigingen. Een internationale jury
beoordeelde het gepresteerde en de vreugde was vooral bij de Bargkapel uit Barchem
groot toen bekend werd dat deze kapel de eerste prijs had gewonnen.
Uitslagen:
Dogcarrijden: 1. J. Hennink-Hebbink; 2. H. Hesselink-te Brinkhof; 3. H. Wensink-Leeftink.
Ringrijden heren: 1. H. Makkink; 2. G.J. Koeslag; 3. H. Voortman; 4. H. Markink.
Boegsprietlopen: 1. H. Hassink; 2. W. te Brinkhof; 3. A. Kraayenzang; 4. A. Hoff.
Skippybalspel: 1. A. Bouwmeester; 2. H. Rijkse; 3. W. Leerink; 4. H. Neijemeisland.
Flobertschieten: 1. G. Klein Wassink; 2. G.J. Klanderman; 3. G. Stokkers; 4. G.J. Lubberdink.
Vogelschieten: 1. E.B.J. Boonk; 2. A.G. Ooink; 3. G. Geerdink; 4. G. Slijkhuis; 5. J.H. Lammertink;
6. G.J. Ordelman.
Fladderschieten: 1. E.J. Wanink; 2. H. Stokkers; 3. J. Timmerije; 4. J. Ordelman.
Vrije baanschieten: 1. G.J. Wormgoor; 2. J. Hiddink; 3. G.J. Lubberdink; 4. B. Wormgoor.
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Ringrijden dames: 1. W. Neijemeisland; 2. A. Hoff; 3. M. Kreunen.
Stoelendans dames: 1. G.J. Slijkhuis; 2. D. Slijkhuis; 3. D. Lubberdink.
Blaaskapellen: 1. Bargkapel, Barchem; 2. De Noabers, Noordijk; 3. De Windeieren, Eibergen.
Show: 1. De Grösmeijers, Markelo.

2 juni: Overname Gieterij Erven W. ten Cate door Ubbink Gieterij N.V.
Met ingang van 1 juli zal de ijzergieterij N.V. Erven W. ten Cate te Neede in zijn geheel
worden overgenomen door Ubbink Gieterij N.V. uit Doesburg. Gisteren zijn beide
partijen omtrent de overname tot volle overeenstemming gekomen.
Het ligt in de bedoeling, dat de ijzergieterij te Neede wordt uitgebreid. Zo zal de
productieafdeling van Ubbink N.V., momenteel nog in Winterswijk gevestigd, in zijn
geheel naar Neede worden overgebracht. Bij Ten Cate Neede werken op dit moment
ongeveer 70 personeelsleden, terwijl in de Winterswijkse vestiging van Ubbink ongeveer
30 personen werkzaam zijn.
De verdwijning van de naam Ten Cate zal voor het personeel geen nadelige gevolgen
met zich mee brengen. Integendeel, alle lonen zoals die zijn, zijn gewaarborgd, terwijl dit
ten aanzien van de sociale voorzieningen al niet anders is.
De overname van Ten Cate door Ubbink N.V. is het resultaat van veelvuldig overleg. Het
was al geruime tijd een publiek geheim dat dergelijke onderhandelingen aan de gang
waren, maar officiële bevestiging kon nimmer worden verkregen. Moeilijkheden in het
Needse bedrijf hebben er al enkele keren toe geleid dat voor korte tijd werkverkorting
moest worden ingevoerd en vorig jaar besloot men een andere weg te gaan. De Erven
N.V. ten Cate, was een familie N.V. Het bedrijf is gelegen tussen de mooie streken van
de velden en de Noordijkse leemkuilen van de Needse Berg. De overname van het
bedrijf door Ubbink betekent voor de werkgelegenheid te Neede een positieve zaak.
Immers, Ubbink gaat de vestiging te Winterswijk sluiten en deze productieafdeling wordt
overgebracht naar Neede.
18 juni: Gewonde in Neede bij aanrijding
Tegen zes uur gisteren middag had op de Markveldsedijk in de buurtschap Noordijk een
aanrijding plaats tussen een bromfiets en een personenwagen. De gevolgen hiervan
waren zodanig, dat de jeugdige bestuurder van de bromfiets naar het ziekenhuis te
Enschede moest worden overgebracht. Verwondingen aan benen, rug en borst maakten
dit noodzakelijk.
De 13-jarige G. ten E. uit Neede kwam met zijn bromfiets, een zogenaamde
crossbrommer, vanuit een bosperceel de Markeveldsedijk opgereden zonder daarbij te
letten op eventueel op deze dijk aanwezig verkeer. De heer H. Hoff jr. Kwam echter op
dat moment met zijn personenwagen vanaf de Diepenheimseweg de Markeveldsedijk
opgereden en kon de bromfietser niet meer ontwijken. Een flinke botsing met
bovengenoemd gevolg was niet meer te voorkomen. De personenwagen en de
bromfiets werden beschadigd.
26 juni: Damesvoetbalclub in Noordijk opgericht
Sedert enkele weken is Noordijk een damesvoetbalvereniging rijk. De vereniging telt 27
actieve leden, een bestuur en trainer. De dames oefenen op de terreinen van
vv.Noordijk. De clubkleuren zijn wit met rode rand en de officiële naam van de
vereniging is NDVV, hetgeen betekent Noordijkse Dames VoetbalVereniging. Het
bestuur verwacht binnenkort het ledental tot boven de 30 te kunnen opvoeren. Er wordt
momenteel gespeeld met 2 elftallen.
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Achter v.l.n.r. Dienke te Grotenhuis, Willemien Kolthoff, Sien Ooink-te Brinkhof,Gerrie
Markink, Gerry Elbersen-Markink, Dinie Hassink-Markink, Hendrika MengerinkKempers, Ada Poelert, Dinie Geerdink en coach Wim Kolthoff.
Voor v.l.n.r. Mineke Markink-Schutte, Willemien Hietbrink-Maatkamp, Dinie Sligman-Mol,
Dinie Ras-Lubberdink, Gerda Wormgoor.
Het begon allemaal tijdens de Noordijkse Pinksterkermis. Als speciale attractie werd
toen een damesvoetbalwedstrijd gespeeld tussen twee Noordijkse teams. De dames
speelden, dat het een lieve lust was, al hadden ze van de spelregels, van tactiek en van
elftalopstelling maar weinig kaas gegeten. Het enthousiasme was echter volop aanwezig
en na de wedstrijd werd het idee geopperd een damesvoetbalvereniging op te richten.
Daarna is alles snel in orde gekomen. De heren Kolthof en Wormgoor zijn als trainers
aangesteld. Er zijn ook al een aantal oefenwedstrijden gespeeld. Trainer Wormgoor
verwacht veel van zijn pupillen. Hij weet, dat er in de Achterhoek en Twente nog meer
damesvoetbalverenigingen zijn en dit zou kunnen betekenen, dat binnenkort wel eens
de eerste damesvoetbalcompetitie in het Oosten van ons land zou kunnen beginnen.
Aan de Noordijkse dames zal het niet liggen. Zeker is op dit moment, dat in augustus
een damesvoetbaltoernooi te Noordijk zal worden georganiseerd. Het ligt in de
bedoeling, dat er geheel volgens de reglementen van de KNVB wordt gespeeld, hetgeen
inhoudt, dat de dames zich de vele voetbalvoorschriften eigen zullen moeten maken.
Zolang er nog geen damesvoetbalcompetitie bestaat, gaat NDVV wedstrijden spelen
tegen gelegenheidsteams. Mochten er verenigingen of instellingen zijn, die de strijd
tegen de Noordijkse dames willen opnemen, dan kunnen deze zich opgeven bij de heer
W. Kolthof, telefonisch te bereiken onder nummer 05450-1607. Gisteravond heeft NDVV
een wedstrijd gespeeld tegen het Mountegg team uit Eibergen. De wedstrijd werd met 50 gewonnen, dankzij doelpunten van Hannie ten Elshof (2x), Willemien te Brinkhof (2x)
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en Dinie Pardijs. NDVV2 speelde een wedstrijd tegen Jordaan ter Weeme uit Neede.
Deze wedstrijd werd met 2-0 verloren.

Achter v.l.n.r. Betsy Pardijs, Johanna Timmerije-Kreunen, Dinie Knoop-te Vaanholt, ?
Markink, Willie Nijemeisland, Jo Haarman en Dinie Pardijs.
Voor v.l.n.r. Willemien Makkink-te Brinkhof, Gerda Nijemeisland, Alie Kraayenzang, ? Te
Brinkhof, en Annie ten Elshof.
Later dit jaar werd er een damesvoetbaltoernooi georganiseerd:
8 september: Damesvoetbaltoernooi te Noordijk
De onlangs opgerichte damesvoetbalvereniging ontplooit veel activiteiten. De dames
trainen fanatiek en hebben reeds diverse oefenwedstrijden gespeeld. De club telt thans
reeds een aardig aantal leden, bijna allen afkomstig uit de buurtschap Noordijk. De
damesvoetbalvereniging vestigt nu alle aandacht op de toernooivoorbereiding. In
verband met deze voorbereidingen worden aanmeldingen gaarne voor 15 september
tegemoet gezien.
14 oktober: Reutum won damesvoetbal te Noordijk
Het eerste elftal van de damesvoetbalvereniging Reutum is er in geslaagd het eerste
damesvoetbaltoernooi, georganiseerd door de damesvoetbalvereniging Noordijk, op
haar naam te schrijven. De wedstrijden duurden 2x een kwartier. Tussen elke wedstrijd
gold een pauze van 5 minuten. Om vijf uur kon de finalewedstrijd worden gespeeld.
Mevrouw Kolthoff reikte direct na afloop van de finalewedstrijd de bekers uit in café
Hassink. Het eerste damesvoetbaltoernooi te Noordijk is een succes geworden. Veel
ploegen hebben op sportieve wijze, ten aanschouwe van een redelijk aantal
toeschouwers, hun beste beentje voorgezet.
Eindstand: 1. Reutum; 2. ’s Heerenberg; 3. Noordijk 2 ; 4. KLM Haaksbergen
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22 juli: Contributie vv Noordijk gaat omhoog
De voetbalvereniging Noordijk hield maandagavond voor het laatst onder
voorzitterschap van de heer H. Wanink haar jaarvergadering. De vergadering was goed
bezocht. Over de resultaten van de diverse elftallen was de heer Wanink matig
tevreden, al was het ongeslagen kampioenschap van de C-junioren een goede
prestatie. De penningmeester maakte melding van een klein nadelig saldo, dat het
volgend jaar beslist hoger zal zijn in verband met de bouw van een nieuw kleedlokaal.
Een contributieverhoging zal dan niet kunnen worden voorkomen. Bij de
bestuursverkiezing werden de periodiek aftredende leden M.J. Poelert, B.J. Bouwman
en D.J. Wormgoor herkozen, terwijl in de plaats van de niet herkiesbaar zijnde voorzitter
H. Wanink werd gekozen J. Koopman. De elftalcommissie onderging geen wijziging. In
de jeugdcommissie werden in plaats van de heer G.H. Oonk gekozen de heren H.J.
Makkink en G.D. te Brinkhof. In de kascontrolecommissie namen zitting de heren B.
Markink en G.D. te Brinkhof. Nadat nog was medegedeeld dat de huur van het
speelveld in de toekomst tien gulden per keer voor derden gaat bedragen, sloot
voorzitter H. Wanink voor het laatst de jaarvergadering van zijn vereniging.
Andere vv Noordijk berichten in de krant van 1970:
Gelders Overijselse Courant - 06-04-1970 Voetbal Noordijk Fortuna Winterswijk.
Noordijk was totaal van slag en heeft een verdiende 5-2 nederlaag geleden tegen
Fortuna Winterswijk. Onder slechte weersomstandigheden werd er zowel voor de rust
als daarna bar slecht gespeeld. Fortuna zette voor de rust twee kansen in evenzoveel
doelpunten om. Na de rust rammelde het in de Noordijk achterhoede dat het een lieve
lust was. Hiervan profiteerde Fortuna en werd de stand op 4-0 gebracht. Uiteindelijk
werd de stand 5-2. In het betreffende krantenbericht werd tot 2 keer toe in plaats van
Noordijk Noordwijk geschreven. Foei!
Gelders Overijselse Courant - 15-06-1970 Noordijk bleef ongeslagen.
Het C-junioren elftal van de voetbalvereniging Noordijk is er zaterdagmiddag in
geslaagd om ongeslagen het kampioenschap in haar klasse te behalen. De laatste
wedstrijd tegen Markelo C werd met maar liefst 5-0 gewonnen, waarmee het totale
doelcijfer gebracht werd op 156 voor en maar 6 tegen.
Spelers van het C-junioren elftal: G.H. Oonk, H.J. Poelert, W. Bouwmeester,
A. Haarman, H. Wormgoor, H. Schukking, H. Bannink, H. Neijmesland, A. Wanink,
H. Luggenhorst, G. Wormgoor, G. ten Elshof en W. Wormgoor.
6 augustus: Varkens verbrand in Noordijk
In de nacht van dinsdag op woensdag heeft een hevige brand de varkensschuur van de
landbouwer H. aan de Hagdijk in de buurtschap Noordijk geheel in de as gelegd. In de
varkensschuur waren 200 varkens ondergebracht. Er lag bovendien een partij stro
opgeslagen. De politie heeft de oorzaak van de brand nog niet precies achterhaald. De
mogelijkheid bestaat dat een verwarmingslamp het stro in brand gezet heeft. Ook is het
mogelijk, dat er gas uit de lamp ontsnapt is en zelfontbranding heeft plaats gevonden.
Om drie uur ’s nachts werd de brandweer gewaarschuwd. De buurtbewoners van de
heer H. wisten slechts dertig varkens uit de vuurzee te redden. De schade wordt
geraamd op f 25.000.
22 augustus: Duizenden bekijken sfeervol Neede, NOORDIJK VERDIENT PLUIM
Sfeervol verlicht Neede duurt nog tot en met zondagavond. Dan is het afgelopen en
behoort het sprookjesachtig verlicht Neede (en Noordijk) weer voor een jaar tot het
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verleden. De Needse Evenementen Organisatie is tot nu toe weer wat betreft het
bezoek dubbel en dwars tevreden. Volgens de eerste tellingen is het bezoek ten
opzichte van het vorig jaar ruimschoots gegroeid hetgeen voor de NEO een extra
stimulans betekent om op de ingeslagen weg voort te gaan.
Veel last heeft men tot nu toe ook weer gehad van onbekenden, die er schijnbaar veel
plezier in hebben de pijlen, die de verlichtingsroute aangeven te vernielen of weg te
halen. Dat betekent, dat elke avond de route opnieuw gecontroleerd moet worden en
elke avond opnieuw een aantal pijlen worden vernieuwd.
De NEO vraagt van de bezoekers aan Sfeervol Verlicht Neede een bijdrage in de kosten
ten bedrage van een gulden per auto. Het is gewoonweg frappant te zien hoeveel
wagens, volledig bepakt met belangstellenden, het stopteken bij het begin van de route
gewoonweg negeren en gewoon doorrijden. Dan zijn er ook personen, die na het
verzoek om de bijdrage botweg meedelen, dit te duur te vinden, het raampje
dichtdraaien en doorrijden. Als laatste groep zijn er dan nog die personen, die het
beginpunt angstvallig mijden. “Dit alles werkt gewoonweg deprimerend en je bent na
zo’n avond posten gewoonweg in staat om er de brui aan te geven en Sfeervol Verlicht
Neede in de toekomst niet meer te houden.” Aldus een der NEO medewerkers.
“Maar we ontvangen ook veel complimenten en dit geeft je dan weer de steun om door
te gaan.”
In een ander artikel wordt vermeld dat W. Olthaar uit Neede voor de derde keer de
mooist verlichte woning heeft gepresenteerd. Maar bij de prijswinnaars waren ook vele
deelnemers uit Noordijk, zoals J.B. Boonk uit Noordijk, H.J. te Hoonte, dhr. Markink en
dhr. Olbach, alsmede dhr. Bannink.
21 september: Touwtrektoernooi Noordijk slaagt
Onder uitstekende weersomstandigheden zijn het afgelopen weekend is Noordijk
touwtrekwedstrijden georganiseerd door de Noordijkse Touwtrekvereniging. Ondanks de
late datum in het touwtrekseizoen namen toch nog ruim twintig teams aan de
wedstrijden deel.
Onder de goede leiding van de heer G. Meulenkamp en de hoofdscheidsrechter, de
heer J. Heinneman, werden de vele wedstrijden afgewerkt. Wat iedereen had verwacht,
kwam evenwel niet uit. De Noordijker A-ploeg, reeds vele malen winnaar op vele
toernooien in de zesmansploegen, slaagde er ditmaal niet in het toernooi voor eigen
publiek te winnen. Winnaar werd de A-ploeg uit Buurse, die met over het algemeen niet
al te veel inspanning de tegenstanders feilloos over de streep wist te trekken.
Attractief was het optreden van de jeugdploeg van Heure uit Borculo. Hoewel deze
ploeg niet in de prijzen viel, viel het gedisciplineerd trekken van deze jeugdploeg op. De
wedstrijden werden door veel publiek bijgewoond. ’s Avonds werden in zaal Hassink de
prijzen uitgereikt. De deelnemende teams waren onderverdeeld in drie poules.
De uitslagen in deze poules luiden: A-poule 1. Buurse; 2. Noordijk1; 3. Enter.
B-poule 1. Noordijk 2; 2. Klootschieters Noordijk1; 3. Sjorsploeg Hengevelde.
C-poule 1. Jan van Rijn; 2. Klootschieters Noordijk 2; 3. Klootschieters Noordijk 3.
De finales gaven het volgende resultaat te zien:
1. Buurse1 (winnaar van het toernooi); 2. Noordijk 2; 3. Jan van Rijn.
Verliezersronde: 1. Oelersteeg, Hengelo; 2. Timmerije; 3. Klootschieters Noordijk.
De uitslag bij de jeugd: 1.Noordijk 1; 2. Noordijk 2; 3.De Heure.
In de jury hadden onder meer zitting de heren H. Olminkhof en J.W. Hasselo. De
wedstrijden werden besloten met een feestavond in zaal Hassink. Hier werden de vele
prijzen uitgereikt.
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Op 28 november is er weer nieuws van de touwtrekvereniging Noordijk:
Successen voor Bekveld, Noordijk en Buurse op indoor-touwtrekkerstoernooi
De eerste touwtrekwedstrijden van de wintercompetitie 1970-1971, die in manege de
Gompert te Hengelo Gld werden gehouden zijn in alle opzichten een succes geworden.
Bijna 30 ploegen bonden in felle duels de strijd met elkaar aan. Ondefinieerbare kreten
als “kot an de bene, vastholden, hol oe , één twee jéééééahh” en zelfs kreten hoorbaar
van de Engelse touwtrekmakkers overgenomen sissende “push, push, push”
weergalmden door de ijle, koude ruimte.
In poule A debuteerde Noordijk 1 uit Neede op bijzonder verrassende wijze door nota
bene ongeslagen als winnaar uit het strijdperk te komen. Bekveld en Zieuwent waren de
grote rivalen van de Noordijkers maar moesten in het beslissende gevecht toch het
onderspit delven. Evenals in poule A trokken er in poule B drie nieuwe zestallen mee, nl.
Buurse, Oelersteeg Hengelo O en Noordijk 2. Noordijk 2 werd in deze poule vijfde. Bij
de jeugd slaagde het zestal van Noordijk er in om de meeste punten te behalen
waarmee zij evenals de Noordijk-senioren bij de zestallen een geslaagde vuurdoop
ondergingen.
5 oktober: Slecht weer voor Ruiters bij wedstrijden te Noordijk. (Bollert Brons )
G.J. Mensink winnaar
De jaarlijkse wedstrijden om het bekende Bollert Brons te Noordijk vielen dit jaar
volkomen in het water. Onder uiterst slechte weersomstandigheden werden de
wedstrijden afgewerkt. Ondanks deze handicap waren toch 120 ruiters met hun paarden
naar Noordijk gekomen en de wedstrijden, die de gehele dag duurden waren, ondanks
het gladde terrein, waardoor veel van paard en ruiter werden gevergd, een succes. De
publieke belangstelling was uiteraard door het slechte weer, minimaal. Na afloop van
deze spannende wedstrijden kon de heer J.C. Leerink, voorzitter van de Needse
Pasruiters, de Bollert Brons Trofee uitreiken aan de heer G.J. Mensink uit Aalten. Beste
Needse ruiter werd de heer H. te Vaanholt met Anja. De prijsuitreiking vond plaats in
café Hassink.
De regen viel met bakken uit de hemel toen zaterdagochtend een begin werd gemaakt
met de wedstrijden. De deelnemers begonnen deze samengestelde wedstrijd met het
onderdeel zwaar.
Iedere ruiter probeerde via de dressuur en het springen een lichte voorsprong op de rest
van het veld te krijgen, tijdens de cross was met name de heer Begieneman uit Gorssel,
die alles in het werk stelde de heer Mensink van de troon te stoten. Dit lukte niet want
met slechts 4 seconden achterstand finishte de heer Mensink als tweede de cross en de
uiteindelijke zege werd hierdoor een feit voor deze uitstekende ruiter.
21 oktober: G.J. Markink uit Noordijk heeft de mooiste tuin in Neede
Aan de heer G.J. Markink uit de buurtschap Noordijk kon mr. G.J. ter Braak gisteravond
de grote wisselbeker voor de mooiste siertuin van Neede en haar buurtschappen
Noordijk, Lochuizen en Rietmolen voor het jaar 1970 uitreiken. De heer Markink werd
door de uit zes personen bestaande jury in totaal 157 punten toegekend. De tweede
prijs was ook voor een Noordijker, namelijk de heer H. te Hoonte.
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Uit de krant van 1945
In 1945 kwam er een einde aan de tweede wereldoorlog. Maar in de kranten was daar
met betrekking tot het dorp Noordijk weinig nieuws over te vinden. Elders in deze
uitgave is daar nog wel enige aandacht voor.
28-12-1945 Graafschapsbode: VARSSEVELD.
Onze plaatsgenoot, de heer J. C. Leerink, thans tijdelijk onderwijzer aan een O.L. school
te Winterswijk, is benoemd tot onderwijzer in vasten dienst aan de O.L. school te
Noordijk bij Neede
22-6-1945 De Waarheid
Hiermede betuigen wij onzen hartelijken dank aan fam. J.H. Klein, H. ten Elshof en H.J.
Geerdink Noordijk, voor de vriendelijke huisvesting van evacués ondervonden van fam.
J. v. MOERKERK, Pannerden.
15-6-1945 De Waarheid
LANDBOUWERS die dit seizoen R.I.R. EENDAGSKUIKENS willen aankopen kunnen
dit opgeven bij A. Hulshof, Noordijk E 139, verm. 2442, Neede, Bestelbon P.B.H.
Meebrengen. Vraagt inlichtingen gezamenlijk af fok.
20-6-1945 De Waarheid
Nog zonder bon. BUSSEN ZEEPPASTA f 3,— per 25 K.G. Stukjes zeep f 0,10. Lange
heidebezems f 0,60. Gebr. Hulshof, Noordijk E 139, Neede.

1-6-1945 De Graafschapper
FLINKE BOERENKNECHT gevr. bij H. J. Markerink, Beinzink. Noordijk, Neede.
Aanmelding niet op Zondag.
2-6-1945 De Waarheid
Te koop gevraagd door geëvacueerde 1-PAAR HERENSCHOENEN maat 45 en een
strijkbout. A. Adriaanse. E 105. station Noordijk.
5-6-1945 Geldersch-Overijsselsche courant
H.H. Landbouwers! Uit voorraad leverbaar Tuinzaden, stamslabonen, wagensmeer en
ledervet. Bestellingen worden aangenomen op gras- en klaverzaden. A. J. KLEINE,
NOORDIJK - NEEDE
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6-7-1945 De Waarheid: advertentie

20-6-1945 De Waarheid
Nog zonder bon. BUSSEN ZEEPPASTA f 3,— per 25 K.G. Stukjes zeep f 0,10. Lange
heidebezems f 0,60* Gebr. Hulshof, Noordijk E 139, Neede.
13-7-1945 Het Parool
Hiermede betuigen wij onzen innigen en welgemeenden dank aan de Fam. H. J.
Reurink, E 161 Noordijk en aan de buren voor de genoten gastvrijheid tijdens onze
evacuatie ondervonden. Fam. J. Vlenterie-Harmsen en de Wit-Geven.
29-8-1945 Het Parool NEEDE
Baldadigheid — Door een viertal militairen met een meisje werd een luxe auto met
steenen gebombardeerd. De heer O. uit Haaksbergen kwam met zijn auto uit de richting
Borculo gereden. Ongeveer ter hoogte van den weg Noordijk zag de bestuurder, dat
een der militairen een groote steen door de linker portierruit wierp. De ruit werd geheel
verbrijzeld en een passagier de heer v. T. uit Haaksbergen, werd door de scherven aan
beide oogen gewond. Hiervan werd door den bestuurder aangifte gedaan bij enkele
Canadeesche officieren in het dorp.
7-8-1945 Trouw
Nieuw sportterrein. — De voetbalvereen. „Noordijk" in de buurtschap Noordijk heeft de
hand weten te leggen op een nieuw sportterrein, dat veel gunstiger gelegen is dan het
oude, midden in de kom van het dorp. Dezer dagen zal dit terrein op eenigszins
feestelijke wijze in gebruik worden genomen, waarbij de muziekvereen. „Concordia"
haar medewerking zal verleenen.
5-6-1945 Geldersch Overijselsche courant
Verloren 4 April een carrierband (overlegger) Oudestraat, Neede. Tegen beloning
terugbez. aan H. MENGERINK, Noordijk E 222, Neede.
8-6-1945 Geldersch Overijselsche courant
Te koop gevraagd: een in goede staat verkerende 1-prds. grasmaaimachine.
G. H. KROOSHOF, Noordijk E 180, Neede.
Uit diverse kranten van 1920
In 1920 gaat het nog steeds zeer slecht met de textiel in Twente en in het bijzonder
in Neede. Er waren diverse berichten over het beperken en stop zetten van de
productie, o.a. bij Ter Weeme en Zn., N.V. Katoen- en Linnenweverij v.h. A. J. ten
Hoopen en Zn. enN. V. Textielfabriek Neede.
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Uit De Graafschapbode d.d. 20-01-1920: Advertentie:

Een door H.J. (Manseum) Bos geplaatste advertentie.

Uit De Graafschapbode d.d. 27-02-1920: Verdronken Noordijker.
In een kolk niet ver van zijn huis is het lijk gevonden van den 20 jarigen Kolkman te
Noordijk, die sinds 5 Febr. vermist werd. De overledene leed soms aan
verstandsverbijstering.
Uit het Algemeen Handelsblad d.d. 18-02-1920: Binnenlandsche leeningen.
De raad der gemeente Neede besloot tot het afgaan eener 6 % geldleening,
groot ƒ 50 000 bij de Coöperatieve Boerenleenbank te Noordijk.
Uit Het Centrum d.d. 05-05-1920: Uit Twente.
Neede, 4 Mei. Op de stoomsteen en pannenfabriek „Het Kisveld" hebben gistermiddag
een 50-tal arbeiders gedaan gekregen wegens loonverschil. Alleen een paar stokoude
werklieden arbeiden door.
Uit De Tĳd : godsdienstig-staatkundig dagblad d.d. 26-08-1920. Pseudo-agenten.
Voor de Rechtbank te Zutphen stonden terecht B. O. en W. H. A. M., die zich op een
avond in Juli j.l. te Neede uitgaven voor agenten van politie en daar wielrijders, die
zonder licht reden, aanhielden, om ze na betaling van een boete weer vrij te laten. Een
der aangehoudenen werd zelfs door den pseudo-agent mishandeld, terwijl deze, toen de
Needsche politie kwam opdagen om hem en zijn kameraad te arresteeren, zich
daartegen hevig verzette. Het O. M. eischte tegen O. twee maanden en tegen M. één
maand gevangenisstraf.
Uit de Graafschapbode: d.d. 14-09-1920: Neede
De vliegdemonstratie, die Zondag op het landgoed „Mariahoeve"' van den boer G.
Oosterhaus bij Neede werd gehouden, trok duizenden nieuwsgierigen. Den gehelen
middag vervoerden de beide vliegeniers, de heren Gonnay en Duchereux, passagiers.
Er werd een “looping the loop”uitgevoerd en er werd parachute gesprongen.
Dr. Planten opende die demonstratie met een toepasselijk woord.
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Etten oet 't Oale Höfke, disse keer: Melde en boomspinazie
Melde, (Atriplex) is volgens wikipedia een geslacht van kruidachtige en struikvormige
planten uit de amarantenfamilie (Amaranthaceae). Het geslacht kent honderd tot
tweehonderd soorten.
De ecologie van de planten in dit geslacht is zeer gevarieerd: sommigen zijn
woestijnplanten, andere groeien juist aan de kust en zijn zoutplant (halofyt); andere
soorten hebben een vochtig milieu nodig. Zoutplanten zijn zeer tolerant voor zout en
slaan het op in hun bladeren. Deze worden soms ingezet om grond te ontzilten. Veel
soorten zijn eetbaar. De soort, die we in het Oale Höfke zien is de tuinmelde.
De tuinmelde (Atriplex hortensis) wordt ook wel "rode spinazie" genoemd. Deze
eenjarige plant wordt als bladgroente gekweekt en heeft een zoute, spinazie-achtige
smaak. De plant kan 1-2 m hoog worden en de bladeren worden als spinazie gekookt of
in salades verwerkt. Melde is gezond en smakelijker dan spinazie en in tegenstelling tot
spinazie heeft het geen ontkalkende werking op het lichaam. Melde kun je gebruiken
voor alle recepten van spinazie. De jonge blaadjes zijn ook rauw erg lekker in de sla.
Rode Melde is ook een mooie tuinplant, dus ... groente kan mooi en lekker zijn.

Rode Melde en Boomspinazie
Melde duikt ook als onkruid op. Het is dan lastig te bestrijden. Het bevat oxaalzuur.
Paarden eten het normaal gesproken niet, maar bij gebrek aan gras kunnen zij het gaan
eten. Grote hoeveelheden zijn giftig voor het paard. Zij kunnen last krijgen van een
daling van het bloedcalciumgehalte. Hierdoor kunnen melkziekteverschijnselen optreden
herkenbaar aan een onzekere gang, suffigheid, omvallen, blijven liggen, zwakke
ademhaling en uiteindelijk sterfte. Omdat paarden het niet eten, kunnen volwassen
planten zich uitzaaien en grote hoeveelheden kunnen het gras gaan overwoekeren.
Ook schapen, geiten en runderen geven normaal gesproken de voorkeur aan gras.
Schapen en geiten nemen wel melde op als ze worden geweid in een perceel met
verhoudingsgewijs zeer veel melde. Zeker als ze in de voorgaande periode weinig voer
tot hun beschikking hebben gehad.
Boomspinazie, Chenopodium giganteum, groeit heel makkelijk in West-Europa en plant
zich hier ook makkelijk voort. De volwassen boomspinazie zaait zichzelf uit, van één
keer zaaien kun je dus vele jaren na elkaar genieten van heerlijk verse boomspinazie.
Boomspinazie is met betrekking tot het gebruik in recepten uitwisselbaar met melde.
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Roergebakken Melde
(de melde kan ook vervangen worden door spinazie of boomspinazie)
Ingrediënten voor 2 personen:
250 gr. Melde (liefst de toppen of alleen de blaadjes)
1 Spaans pepertje
100 gr. Griekse geitenkaas
1 ui
(olijf)olie
Knoflook, zout en peper naar eigen smaak.
Melde wassen. Geitenkaas in blokjes snijden. Pepertje tussen twee handen wrijven en
dan de top er afsnijden, dan rollen de zaadjes er vanzelf uit. Pepertje in kleine stukjes
snijden. Knoflook schoon maken en in kleinde stukjes snijden of persen en de ui
versnipperen.
In een wok de olie heet maken en de ui, de knoflook en de peper kort bakken. De
drooggeslingerde melde erbij doen en korte tijd roerbakken. De geitenkaas op het laatst
even meeroerbakken. Op smaak brengen met peper en zout.

Melde met rozijnen en pijnboompitten
(de melde kan ook vervangen worden door spinazie of boomsinazie of snijbiet)
Ingrediënten voor 2 personen
500 gr. jonge blaadjes Melde.
1 rode ui
3 eetlepels pijnboompitten
1 eetlepel olijfolie
1 teentje knoflook, geperst
2 eetlepels grote gele rozijnen
Was de blaadjes Melde en snij ze in dikke repen. Pel de ui en snij deze in dunne ringen.
Doe de pijnboompitten in een droge koekenpan en rooster ze op middelhoog vuur tot ze
goudbruin en knapperig zijn. Laat ze op keukenpapier afkoelen.
Verhit de olijfolie in een koekenpan en bak de uienringen en het teentje geperste
knoflook ongeveer 1 minuut op middelhoog vuur. Voeg dan de Melde met het
aanhangende water en de rozijnen toe. Roer om en doe een deksel op de pan.
Stoof zo een paar minuten tot de Melde is geslonken en zacht is geworden. Meng de
pijnboompitten er door en breng het op smaak met peper en zout.
Direct serveren met pasta of rijst.
Eet smakelijk.
De recepten zijn ontleend aan het in 2011 uitgegeven receptenboekje van de
Historische Vereniging Oud Noordijk.
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Overzicht van de tot nu toe door de Historische Vereniging Oud Noordijk
uitgegeven Noariker Jaorgangen en andere publicaties:
Nummer Jaar Inhoud
0

1987 Tentoonstelling "OUD NOORDIJK" in de Oale Schole

1

?

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

1991 Ruilverkaveling "Neederberg"
2

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

3

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

4

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

5

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

6

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

7

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

8

2001 H. Peterkamp,Meister Niehof, Pinksterkermis, Hietbrink, etc.
2002 Boerderij- en veldnamen in Neede

8

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

9

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

10

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

11

2009 Jubileumuitgave 25 jaar Oud Noordijk
2011 Brulfteneugers Anno 1912

12

2012 80 jaar Timmerije, next level in plastics

13

2013 Neede voor 200 jaar

14

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

15

2017 Oogstdagen, Elshof, Anthony Reurink, Groot Markerink
2018 Muziekvereniging Concordia 75 jaar

16

2018 Oale Höfke, Fam. Hulshof, Gerrit Thijsen, Zomer in Gelderland
2019 Het Noordijkerveld

Noariker Jaargang 2020

72

