
De uitgave van  de

Historische Vereniging
Oud Noordijk

Noariker Jaorgang 2022

November 2022

Samengesteld door:
Henk Klanderman
Jan Krooshof
Wim Meerman
Joop Seebus

1 Noariker Jaargang 2022 



Noariker Jaorgang 2022

Inhoud        Bladzijde

Noariker Jaorgang 2022

Van de redactie...........................................................................................3

Hoe ontstonden de harde wegen in Noordijk.............................................4

Ruilverkaveling Noordijk...........................................................................14

Vertrokken Noordijkers: Fam. Reurink naar Bathmen.............................19

Noordijkse loonwerkers............................................................................24

Is het nu Abbink of is het Mengerink........................................................34

Gevonden voorwerp – Opsporing verzocht..............................................39

Aan de oevers van de Berkel...................................................................42

Toen waren evenementen nog heel gewoon...........................................44

Het archief van de Historische Vereniging Oud Noordijk.........................47

Old Noariks kranten nieuws. ...................................................................50

Er is er één jarig.......................................................................................62

Witte Wieve in Noarik...............................................................................63

Wist je dat? Noordijk ook een landgoed is in Wilp?.................................64

Wee  Wèt Woo dat is?..............................................................................67

2 Noariker Jaargang 2022 



Van de redactie

Ook de laatste tijd heeft de redactie niet stil gezeten en kans gezien weer een Jaorgang 
samen te stellen. Om te beginnen is er aandacht voor het ontstaan van de verharde 
wegen in Noordijk. Omdat veel wegen tijdens de ruilverkaveling verhard zijn, is ook hier 
aandacht voor. Deze keer niet de formele gang van zaken, zoals beschreven is in de 
uitgave Ruilverkaveling “Neederberg“, in 1981 samen met de Historische Kring Neede, 
uitgebracht, maar meer de persoonlijke ervaringen, door Jan Krooshof met hulp van 
Gerrit Geerdink op papier gezet. In het verhaal over de ruilverkaveling gaat het uiteraard
ook over de toen verharde wegen, waardoor er wat doublures voorkomen. Daar waar 
het eerste verhaal op het vergelijken van kaarten is gebaseerd, is bij het tweede verhaal 
uitgegaan van persoonlijke herinneringen.

In deze uitgave is er ook aandacht voor de naar Bathmen vertrokken familie Reurink, die
tot de jaren 80 van de vorige eeuw de boerderij De Benneker aan de Benninkdijk 
bewoond heeft. 

Er is uitgezocht waaraan de familie Mengerink de roepnaam Abbink te danken heeft. De 
Mengerinks, die nu in Noordijk rondlopen, wisten dat niet. Met hulp van informatie uit de 
archieven lijkt achterhaald hoe dat zo gekomen is. 

Een bijzonder verhaal gaat schuil achter een trouwring, die jaren geleden tegenover 
café Hassink in de berm is gevonden. 

Al voor dat Gerrit Timmerije besloten had te stoppen met het Loon en grondverzet bedrijf
Timmerije, was al besloten een artikel te wijden aan de Noordijkse loonwerkers. Mede 
door het stoppen van Timmerije is dat nu extra actueel geworden. In en rond Noordijk 
hebben de boeren altijd een beroep kunnen doen op een loonwerker. Dat was even iets 
anders dan de Noaberschap, maar de grens was niet altijd zo scherp als tegenwoordig 
het geval is. Waren het in het begin vaak hand en span diensten door de noabers, maar 
door de opkomst van de mechanisatie in de landbouw werd dat steeds vaker  een 
gespecialiseerd bedrijf, dat machines voor meerdere taken kon inzetten, zoals ploegen, 
zaaien, bemesten, sproeien, maaien en natuurlijk oogsten. Het is wel altijd seizoenwerk 
geweest en daarom ook niet altijd makkelijk het hele jaar door. Rond Noordijk waren er 
sinds de oorlog zo’n drie grote aanbieders van loonwerkers diensten; Timmerije, 
Olminkhof en tot 1982 Meulenkamp en Meerbeek. Vanaf 2022 is Olminkhof nog de 
enige grote aanbieder van dit soort diensten in de agrarische sector in dit stukje 
Achterhoek.  

De vraag lijkt beantwoord of Noordijk nu wel of niet aan de Berkel ligt, zoals in het 
Noordijkse volkslied wordt beweerd: Aan de oevers van Berkel, tussen Nee en Borculo, 
lig dat schone pleatske Noarik, o wat is dat wonderschoon, ….
Blijkbaar heeft Noarik wel degelijk aan de Berkel gelegen.

Er zijn weer een aantal Noordijkse krantenberichten van honderd, vijfenzeventig en 50 
jaar geleden gevonden. 

Ook zijn er weer wat bijzonderheden gevonden rond de naam Noordijk in het algemeen. 
Zo is er in de buurt van Wilp een landgoed met de naam Noordijk, waarin de landhuizen 
Groot en Klein Noordijk te vinden zijn.
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Hoe ontstonden de harde wegen in Noordijk.

Rond 1800 kwam de zorg voor de (zand)wegen in Noordijk nog voor rekening van de 
Marke Noordijk. Tijdens de Markevergadering van 7 september 1808 werd door de 
Markerigter naar de status van de door de Marke lopende buurtwegen gevraagd:

Gelezen eene missieve van den Heere van Dorth tot Medler, Marktenrigter alhier d.d. 15
Augustus LL op den 17 daaraanvolgende bij gecommitteerden ontvangen houdende 
aanschrijving aan gecommitteerden om voor den 15 September eerstkomende aan zijn 
H.W. Geb. opgave te doen van alle in de markt ervintelijke Buurtwegen met 
nauwkeurige omschrijving derzelven en zijn opgegeven de navolgenden:

1. Een buurtweg komende van den Borculoschen of Gelsterschen grooten Dijk 
loopende in en door de buurschap Noordijk langs Harperink na ’t Dorp Neede 
moetende tot verbeetering van den groten dijk voornd tot aan ’t Erve Elsman een 
dijk door ’t Noordijker veld worden gesmeeten, moetende daarin één brug en vier 
duikers. Vervolgens denzelven tegens of ongeveer bij Roerink en de Schoppe (de
Kapraol) merklijk worden verbreed; en een duiker bij Schreurshuis worden 
gelegd. Lopende verders dien weg van Harperink na ’s dorp door ’t land welke 
aan de voet van de  Nederberg tegen ’t Slat zal moeten worden opgehoogd en op
eenige plaatsen verbreed. Begint in Olthofs Rot, loopt door Markerink, Geerdink, 
Harperink en Fruink Rot, ten Noordwesten van Nede. (De verdeling van Noordijk 
in Rotten is te vinden in het boek Neede voor 200 jaar).

2. Een weg loopende door deze markt die van Borculo na Neede loopt en alleen des
Zomers worden gebruikt  Beginnende in dit Rot even aan geene kant van der 
Beek bij ’t Giffel loopende door die Bolksbeek, voor den Breevoort zijnde een zeer
diepe en bijna bij de Zoomer nog onbruikbare stege langs Erve Wemink tot aan 
de Bolkshutte op t Kiesveld alwaar de markt en buurschap Hoonte begint. Tot 
reparatie en in orde brenging van deze weg wordt voor eerst vereischt een 
brugge over de Bolksbeek welke aanmerkelijk breed is, vervolgens van de beek 
af, door de Bredenvoorts Stege voorn eenen dijk worden gemaakt en daardoor 
gelegt eenen duiker die acht en twintig voeten lang zal moeten zijn en zal van 
opgemerkten duiker over het zoogenaamde Kiefsveld tot aan de Bolkshutte voorn
een dijk worden gemaakt, geheel in Fruink Rot ten westen van ’t Dorp Neede.  
(Blijkbaar was er nog geen brug over de Bolksbeek, maar bij Giffel een 
doorwaadbare plek, een voort genoemd: de Bredenvoort). 
(Waar de Bolkshutte was is niet duidelijk. Elders in de Markeverslagen wordt de 
Bolkshutte toegekend aan een Ordelman, die woonde in een hut bij Saaltink. 
Werd ook Ordelmanshuis genoemd. Maar richting Neede, voorbij de Taeger, was 
er een huisje, dat ook De Bolk genoemd werd. En er was Kuper Bolk, waar nu 
Reurink woont).

Rond 1900 waren alle wegen in Noordijk nog zandwegen, die 's winters vaak moeilijk of 
niet begaanbaar waren. Hier en daar feitelijk niet veel meer dan een karrenspoor. 
Tegenwoordig ligt Noordijk vol met harde wegen. Hoe dat zo gekomen is  
hebben we geprobeerd uit te zoeken.

Waarschijnlijk waren de weg van Neede naar Noordijk en de zijweg naar het station 
Noordijk voor de opening van de spoorlijn Neede – Hellendoorn in 1910, al enigszins 
verhard of verbeterd door het aanbrengen van puin. Want volgens een bericht in de 
krant van 17 augustus 1916 waren de Noordijkers van plan middelen beschikbaar te 
maken om het puin te vervangen door een grindweg:
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Uit de Borculosche / Lochemse Courant van 17 augustus 1916: 
Naar men verneemt is men in de buurtschap Noordijk voornemens lijsten aan te bieden 
ter intekening voor kosten van het maken van een grindweg en voor afstand van grond 
vanaf den grindweg naar Borculo tot aan Zaaltink en het gedeelte van daar tot Elsman 
te verharden met de uitkomenden puin uit eerstgenoemd gedeelte weg.

Op bovenstaande kaart is de verharde weg van Neede naar Noordijk te zien, die
doorloopt tot Saaltink, den Dekker, alsook de Harpersweg en de weg langs het station.

Het vervangen van het puin is echter niet snel gelukt, want pas aan het eind van de 
jaren 30 van de vorige eeuw is dat gerealiseerd. Ook de eerdere poging om een 
verbeterde verbinding aan te brengen tussen Gelselaar en Neede via Noordijk heeft 
volgens de Graafschapbode wat Noordijk betreft geen resultaten opgeleverd:
Graafschapbode: 4 juni 1915. Gelselaar.
Tijdens het burgemeesterschap van den heer Bloemers werden in onze gemeente 
verscheidene wegen verhard of verbeterd, o.a. de weg van Geesteren via Gelselaar 
naar de Overijsselse grens en van Gelselaar naar de halte Gelselaar. Wanneer er 
overeenstemming wordt verkregen, tussen de gemeentebesturen van Neede en 
Borculo, bestaat er kans (indien Rijk en Provincie meewerken) dat wij binnenkort weer 
van een nieuwen macadamweg (* verderop verklaard) kunnen profiteren, n.l. van 
Borculo via Geesteren en Noordijk naar Neede. Deze weg zal gedeeltelijk lopen over 
den Aaftinkdijk, ongeveer een kwartier oostwaarts van Gelselaar. Voor ons dorp zou het 
van zeer groot belang zijn, indien er een verbinding tot stand kwam van de kom met 
genoemden dijk, daar de afstand van hier naar Neede dan met enkele Km. verkort zou 
worden. In de laatste jaren is hier zeer veel gebouwd, hoewel het halen der stenen 
wegens het ontbreken van een directe harden weg naar Noordijk veel tijd en geld kost. 
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Reeds voor eenige maanden werd er dan ook een comité benoemd dat zou trachten het
tot stand komen van de gewenste verbinding te bevorderen. Op de helaas zeer slecht 
bezochte vergadering op 28 dezer, bleek echter geen volkomen overeenstemming te 
bestaan tussen de aanwezigen betreffende de meest verkieslijke richting van den te 
ontwerpen weg. Er bestaan n.l. twee zandwegen, die van hier naar den Aaftinkdijk 
leiden. De eerste gaat van de Slinge naar de Breuke en is de kortste, doch heeft het 
nadeel nog al bochtig en hier en daar vrij smal te zijn, en bovendien op sommige 
plaatsen laag. Ten gevolge van de geringe breedte zou er nog al wat grond moeten 
worden afgestaan, waartoe de aangelanden wel genegen zijn, doch het merendeel niet 
dan tegen vergoeding. De andere weg, genaamd de Roode Dijk, begint bij de 
Landeweer, is zeer breed en bijna kaarsrecht, bovendien bijna overal voldoende hoog, 
terwijl in de onmiddellijke nabijheid zand te krijgen is. Daar aan beide zijden eiken en 
sparren staan en verderop beuken, zou deze weg een sieraad van ons dorp kunnen 
worden. Voor de verbinding met Noordijk en Neede zijn beide wegen even goed. De 
laatstgenoemde, hoewel iets langer, zou zeer zeker wel aan te leggen zijn om 
bovengenoemde redenen; de eerste heeft het dat hij langs den esch gaat en er meer 
bebouwde gronden aanliggen. De vergadering, een en ander overwegende, besloot 
daarom een lijst te laten circuleren, waarop de belanghebbenden kunnen invullen, 
hoeveel zij voor beide wegen over hebben. Men tekent voor, alle twee, doch betaalt 
slechts voor den weg die eventueel tot stand komt. Op die wijze zal blijken, welk plan de
meeste sympathie heeft, en kan aan de bevoegde overheid worden overgelaten, welk 
de voorkeur verdient.

*Macadam is een type zeer open wegverharding, 1834 ontwikkeld door de Schot John 
McAdam (1756 - 1836). Het is opgebouwd uit drie verschillende steenslaglagen: 
de basis wordt gevormd door grof steenslag dat voor de stabiliteit zorgt. Dit wordt 
afgestrooid door het inwalsen van twee kleinere maten grind. 
Dit type wegdek is door de vele holle ruimtes en het ontbreken van bindmiddel (teer of 
bitumen) erg gevoelig voor spoorvorming. Daarnaast zorgt het ontbreken van 
bindmiddel ervoor dat steenslag en grind makkelijk kan opspatten, hetgeen zowel slecht 
is voor de kwaliteit van het wegdek (materiaalverlies) als voor de voertuigen die van 
deze wegen gebruikmaken. Om deze redenen wordt dit type wegverharding sinds de 
opkomst van gemotoriseerd verkeer nauwelijks meer toegepast. 

En dan duikt in 1940 het bericht op, dat de gemeente Neede de Stationsweg wil 
verbeteren met een afwerking met een paklaag van teersplit, zoals ook toegepast was in
de weg naar Noordijk. Blijkbaar was kort daarvoor de weg naar Noordijk onder handen 
genomen. 
Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant: 09-10-1940
Thans is ook het wegdek van den Stationsweg, dat oud en verre van effen was, geheel 
vernieuwd. De oude straatstenen zijn als paklaag in den weg aangebracht, doch het 
rijvlak, dat voorheen 3,80 M. was, werd nu 6 M. Aan weerszijden van den weg komt een
trottoir van 2,50 M. breed, waarvan de banden reeds zijn aangebracht. Men is met het 
afwerken der trottoirstroken thans reeds bezig. Over de paklaag in den rijweg is een 
gesloten wegdek aangebracht van teersplit, dat in drie lagen van verschillende 
afmetingen is gelegd en dat een mooi, effen en goed houdbaar dek geeft zoals de 
verharding van den weg naar Noordijk reeds had bewezen. Dat deze weg zeer vlug 
is afgewerkt zal men met ons eens zijn, als men weet dat het geheel binnen 4 weken is 
voltooid. Een zeer slechte straat, zoals de Stationsweg steeds was en die toch alle 
verkeer in de richting van Winterswijk moet verwerken, is hiermede op afdoende wijze 
verbeterd. In aansluiting hierop heeft het gedeelte Oudestraat vanaf school I tot bij het 
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gemeentehuis een geheel nieuwe bestrating gekregen van klinkerkeien. Het overige 
gedeelte der Oudestraat is reeds geheel vernieuwd, alsook het verlengde van deze 
straat, de Rapenburg.

Eind jaren 30 van de vorige eeuw werd de verharding van de weg van Neede naar 
Noordijk, de grindweg  van Neede naar Noordijk, de latere G.L. Rutgersweg, aangepakt.
In die tijd was meester Pieter Veenhuijsen in kost bij de familie Peterkamp op de Fökker.
Hij werd op 7 oktober 1921 ingeschreven in het bevolkingsregister als gereformeerd 
onderwijzer aan de Kisveldschool. Op de volgende foto's is hij te zien op zijn fiets 
onderweg van Peterkamp naar zijn werk. Daarbij passeert hij de arbeiders, die druk 
bezig zijn met de verbeteringen aan de genoemde weg. Op de andere foto is te zien hoe
een stoomwals bezig is de grindlagen in te walsen. Zo is de grinte naar Neede ontstaan.

  Meester Veenhuijsen onderweg naar de Kisveldschool over de in aanleg zijnde “grinte”
naar Neede. 

Het was januari 1959 dat ik, Wim Meerman, bij het naar huis fietsen vanaf de ULO 
school in Neede merkte, dat het niet goed ging met mij. Het laatste stukje langs de 
spoorbaan van Kurz naar huis lukte het mij nauwelijks nog de benen rond te krijgen. Het
was weliswaar geen geweldige weg, meer een karrenspoor, maar eerder ging dat toch 
zonder problemen. Thuis het bed in en een dag later bezoek van een verpleegster, die 
een Mantouxtest uitvoerde. Krasjes in de arm met een druppel vloeistof er op. Een paar 
dagen later flink opgelopen, hetgeen wees op een TBC besmetting, zoals op dat 
moment bij veel  leerlingen van de ULO in Neede het geval bleek te zijn. Niet veel later 
opgenomen in het sanatorium in Almen, waar in februari 1959 de 16 de verjaardag werd 
“gevierd”. Twee jaar later werd daar ook nog de 18 de verjaardag gevierd, maar in mei 
van datzelfde jaar, 1961, eindelijk weer naar huis. Maar toen kwam het: 
wat hadden ze ondertussen toch met Noordijk gedaan? 
Het vertrouwde glooiende landschap met zandweggetjes, struikgewas en houtwallen 
was geheel verdwenen en vervangen door grote monotone percelen.
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Een stoomwals en arbeiders voor het afwerken van de grinte naar Neede.

Een groot deel van de diversiteit van flora en fauna was verdwenen. Daar waar we 
vroeger in de vlierbosjes het vlierhout konden afsnijden, om er met riet uit het veld pijlen
van te maken voor het pijl en boogschieten, was nu niets meer. Er was een 
ruilverkaveling uitgevoerd. 
Toen ik jaren later op weg naar vakantie in de Wilsumer Berge, gelegen in Duitsland in 
de buurt van Uelsen en Nordhorn, door het gebied van de dorpen Mander en 
Manderveen reed, zag ik daar met enige weemoed een landschap, dat me aan het 
vroegere Noariker landschap deed denken. Maar ondertussen is ook daar, ondanks de 
protesten van de Tubberger boeren in de jaren 70 van de vorige eeuw, een 
ruilverkaveling uitgevoerd en lijkt ook dat landschap nu grotendeels sterk op het onze.

Maar afgezien van deze met nostalgische gevoelens gevulde terugblik heeft de 
ruilverkaveling natuurlijk ook de nodige verbeteringen gebracht. En dat geldt dan met 
name voor het aanleggen van ongeveer 40 Km aan harde wegen. Veel van de eerdere 
zandwegen waren 's winters moeilijk of niet begaanbaar. Ik heb meegemaakt dat mijn 
opa, die o.a. een taxibedrijf had, vlak voor dat hij met zijn auto de thuishaven bereikte 
zich vastreed in de modder van de weg langs het spoor. Dan moest het paard van stal 
gehaald worden om de auto naar huis te trekken. Het laat zich raden hoe opa er nadien 
uitzag; van onder tot boven onder de modder. En de volgende dag werd met “de 
schuppe de voore” in de weg zoveel mogelijk weggewerkt in de hoop er de volgende 
keer wel doorheen te komen. Later werd de weg met klinkers verhard, maar toen was 
het taxibedrijf niet actueel meer. 
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De klinkerweg langs het restant van de spoorgraven (sloot)
met toen nog een grote diversiteit aan plantengroei.

Tijdens de ruilverkaveling verdwenen weggetjes

Dwars over de kamp, gelegen tussen de Oale Schole en
het Station, liep vroeger een weggetje, ongeveer vanaf de
boerderij De Hesseler, waar Makkink en eerder Wormgoor
woonden, naar de Coöperatie. Vanaf café Hassink kon men
via dat weggetje een rondje wielrennen. Gerrit Hassink, de
eerste Hassink op het eerdere café Wassink, had de 
neiging nogal wat mensen van een  bijnaam te voorzien. 
Eén van de jongens van Reinderink, toen woonachtig op
Riethorst, kreeg vanwege het fietsen  van dat rondje, de
bijnaam Normans. Iemand anders moest genoegen nemen
met de bijnaam 'n Ulk (Bunzing). Lang  niet iedereen was
even blij met de toegekende bijnaam.

Rond de Hornte verdwenen diverse weggetjes. De volgende twee kaartjes laten de 
situatie voor en na de ruilverkaveling zien. Op de linker kaart is de situatie van voor 
1950 weergegeven, op de rechter kaart die van na 1970. Boven op de kaart is te zien, 
dat de weg van Groothornte naar de Markveldsedijk een harde weg is geworden en 
geen kruising meer kent met de Kipkesdijk. De Kipkesdijk is ook verhard, maar ook 
ingekort tot aan de Noordijkerveldweg. De Horstmanweg is een harde weg geworden, 
die een aantal losse weggetjes vervangt, zoals het weggetje dat langs de Krebberieje 
naar Luimes liep. Ook de weg van de Hornte naar de Dennenweg is verplaatst. 
Maar de Kneutweg is ongeveer gebleven zoals die was. Nog steeds een zandweggetje 
tussen de landerijen door. Wel is het driehoekje bij de aansluiting op de Brummelweg 
verdwenen. Daar stond vroeger de “Rustbanke” en in de oorlog een uitkijktoren op het 
punt met een hoogte van 28,1 mtr boven de zeespiegel. Vanaf dat punt liep er eerder 
geen weg richting de Zijdeweg, 'n Zieweg, zoals de weg vroeger genoemd werd. Nu 
loopt de Brummelweg door om aan te sluiten op de Waninkdijk. Nabij de kruising met de
Zijdeweg is de toegangsweg te zien naar de eerdere vuilnisbelt (V), eigenlijk meer een 
vuilniskuil. De loop van de Zijdeweg zelf is behoorlijk aangepast. Daar waar deze eerder
doorliep tot bij de Wunneker op het Kisveld, buigt deze nu af naar de ijzergieterij, om 
daar aan te sluiten op de Bergweg. Het stukje dat nog bestaat, vanaf de Stokkersweg 
naar de Kerkhofsweg, heet nu de Wunnekerweg. 

9 Noariker Jaargang 2022 



Gebied rond de Hornte, links voor de ruilverkaveling en rechts erna.

Ook rond de Noordijker Huurne, globaal het hoger gelegen gebied tussen de 
Stokkersweg en de Waninkdijk, is er erg veel veranderd. Het gebied werd doorsneden 
door een aantal weggetjes. Vanaf de (vroegere) steenfabriek van Ten Cate liep er een 
weggetje in de richting van de Kipkesdijk. De andere kant op liep er een weggetje tot 
aan de Harpersweg. Van de steenfabriek, waar op het laatst alleen de machinekamer 
nog overeind stond, in de volksmond vanwege de geur de Vetkeet genoemd, is 
bovengronds niets meer over. Maar bij het bewerken van het land komt er nog wel van 
alles naar boven. De Stokkersweg is trouwens een eindje noordwaarts verplaatst.
Ook rond de aansluiting van de Kipkesdijk op de Waninkdijk zijn een aantal weggetjes 
verdwenen. Zo is ook daar een
driehoek van weggetjes  en de weg
die midden voor de Menger uitkwam,
verdwenen. 
Niet alleen de wegen rond de Huurne
zijn aangepast, ook is er aan de
hoogteverschillen gewerkt. De
Waninkdijk loopt lang niet meer zo 
diep door het landschap als vroeger
het geval was. Er is daar heel wat
grond verplaatst.

Rechts de Waninkdijk in de jaren 70
van de vorige eeuw.

Rond 1950 was de G.L. Rutgersweg reeds tot een grinte verhard. Bij de ruilverkaveling 
is met name het verloop van de weg tussen de Koldweje en Koeslag (Hofman) 
gewijzigd. De bocht bij Kurz werd er uitgehaald en de Kerkhofsweg verving een aantal 
weggetjes achter het spoor. Het spoor bleef nog een aantal jaren liggen, om later, rond 
1968, alsnog te worden weggehaald. 
Vanaf Kurz liep er een weggetje over het spoor in de richting van de Berg. Deze sloot 
aan op de toenmalige Zijdeweg, maar liep nog niet door tot aan het Kerkhof. Daarvoor 
moest je eerst een eindje naar rechts om bij een vijfsprong te komen. 
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Gebied rond de Grinte naor Nee, nu de G.L. Rutgersweg

Vanaf de vijfsprong liep de Zijdeweg door naar de Wunneker met parallel er aan het 
smalspoor, dat vanaf de Leemkoelen naar de steenfabriek van Ten Bokkel Huinink op 
het Kisveld liep.  
Vanaf de Hilversweg liep er een weg langs Groot en Klein Hilverink naar de Bliksteeg. 
Op Groot Hilverink was de Meubelmakerij van de gebroeders Wanink te vinden en op 
Klein Hilverink boerde eerder de familie Stokkers. Later woonde Huisjes er. De weg 
kruiste de Bliksteeg en liep vervolgens door naar de boerderij van Saaltink. Deze weg is,
afgezien van wat bomen, geheel verdwenen. Vanaf Saaltink liep er ook weggetje langs 
de Koetsier naar de Bliksteeg. Ook die is verdwenen.
De boerderij Saaltink, later Thijsen, tegenwoordig Oonk, is nu bereikbaar via de tijdens 
de ruilverkaveling aangelegde Kupersweg, genoemd naar het aan deze weg gelegen 
boerderijtje Kuper Bolk, thans de boerderij van Reurink. De Kupersweg is aangelegd 
parallel aan de eerdere toegangsweg naar het boerderijtje van Oortgiesen, waarvan 
alleen de schuur nog in het weiland staat.
Op de kaart van 1950 is de contour van de Stobbesteeg al goed waarneembaar. De weg
is hier en daar wat rechtgetrokken en er zijn wat weggetjes in de richting van de 
Bolksbeek verdwenen. Dat geldt ondertussen ook voor een brug over de Bolksbeek 
tussen de Borculoseweg en Wenninkmolen. De huidige Stobbesteeg sluit aan op de 
Hungersweg, eerder Uitslagdijk geheten 
en op de Aasweg. 
Wenninkmolen was een watermolen, die
vanaf de boerderij een paar honderd 
meter naar het noordoosten in de bocht 
van de Bolksbeek zou hebben gelegen.

Rechts de Stobbesteeg ter hoogte van de
afslag Aasweg met op de achtergrond de 
Wenninkmolenbrug. 
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Kaart van het gebied langs de Bolksbeek.

Daar waar eerder de weg langs De Hunger en Klein Markert stopte bij De Klappe is 
deze nu doorgetrokken tot aan de De Voort. Deze nieuwe weg heeft heel toepasselijk de
naam Ruilverkavelingsweg meegekregen. 

Rechts de zandweg met op de achtergrond 
De Hunger, voordat het tijdens de Ruilverkaveling
de verharde Ruilverkavelingsweg is geworden,
die op onderstaande foto te zien is
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Bij de aansluiting van de Ruilverkavelingsweg op De Voort stond eerder het huisje 
Veurtje, waar vroegere bewoners ook Veurtjes hebben geheten. Mogelijk is de naam 
afgeleid van De Voort, de doorwaadbare plaats in de Bolksbeek. Eigenlijk zou het dan 
Voord of Voorde moeten zijn. Later werd Veurtje bewoond door een familie Bannink en 
nog later is Geukes er bij ingetrouwd. Geukes heeft er tot de afbraak gewoond. Tijdens 
de ruilverkaveling is dit boerderijtje afgebroken. 
Richting de Kiekebekke is De Voort een eindje richting Noordijk opgeschoven om 
rechtstreeks aan te sluiten op de Kiekebekkebrug over de Bolksbeek. 

Eerder was de Hagdijk, als de naam toen tenminste al bestond, een zijweg van de Lage 
Broekdijk die tot bij het boerderijtje Het Hag liep. Vanaf de andere kant liep er vanaf De 
Voort een weggetje naar het boerderijtje van Kistemaker, later H.J. Markink en weer 
later Elbersen. Dit nu verdwenen weggetje liep door tot de aansluiting van de Lage 
Broekdijk op de Elsmansdijk. Alleen een rij bomen in het land is er nog van over. 
Tijdens de ruilverkaveling is de Hagdijk doorgetrokken, verhard en is de ruilverkavelings-
boerderij van de familie Geerdink er gerealiseerd. Boven aan de kaarten is te zien, dat 
de Hoge Broekdijk niet verhard is. Het is één van de weinige overgebleven zandwegen. 
Ondanks dat de weg tegenwoordig beter onderhouden wordt dan vroeger, is nog redelijk
te zien hoe de Noordijkse weggetjes er eerder uitgezien hebben. Wel mooi, maar niet in 
alle gevallen nuttig.

Rechts de Hoge Broekdijk.

Tijdens de ruilverkaveling is er ook veel land geëgaliseerd. Her en der zijn 
hoogteverschillen in het landschap weggewerkt of verkleind. Zoals met betrekking tot de
kamp tussen de Oale Schole en het station en de Huurne, nabij de Waninkdijk. Daar 
waar er tegenwoordig diverse machines voor ter beschikking staan, werd het werk toen 
uitgevoerd met een eenvoudig lijkende dragline en idem vrachtwagens, zoals op foto's 
verderop te zien is. 

Iedere oudere Noordijker zal zo zijn eigen ervaringen hebben opgedaan met de 
uitvoering en het resultaat van de ruilverkaveling. Een formele beschrijving is te vinden 
in de uitgave Ruilverkaveling “Neederberg“, in 1981 in samenwerking met de Historische
Kring Neede uitgegeven. De ervaringen, die oud Noordijker Jan Krooshof aan het papier
heeft toevertrouwd, zijn in het volgende hoofdstuk te vinden. 
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Ruilverkaveling Noordijk

Werkzaamheden tijdens de ruilverkaveling met dragline.

In de jaren 50 heeft in Noordijk (evenals in een deel van Neede) een ruilverkaveling 
plaatsgevonden. Een ruilverkaveling, die destijds vrijwel alleen op de landbouw was 
gericht met als bijkomend effect een verbetering en verharding van wegen. Die 
tegenwoordig een “ouderwetse” ruilverkaveling genoemd zou worden, waarbij diverse 
wegen en sloten veelal recht werden getrokken en vele bomen en bosschages, 
ogenschijnlijk zonder noodzaak, werden verwijderd. Kortom er was sprake van een 
flinke kaalslag, ook al kwam er aan het eind van het proces wel op meerdere plaatsen 
beplanting voor terug. Het was een ruilverkaveling, zoals die kort na de tweede 
wereldoorlog op meerdere plaatsen in Nederland plaats vond. Tegenwoordig zou bij een
ruilverkaveling ongetwijfeld, naast de landbouwkundige betekenis, bij de uitvoering veel 
meer rekening gehouden worden met natuurwaarden in de vorm van bosjes, 
boomgroepen, moerassige gedeelten, kortom de aankleding/stoffering van het 
landschap, e.d.
Een groot aantal ingrepen vonden in Noordijk plaats, o.a. boerderijverplaatsingen. De 
ruilverkavelingscommissie had aanvankelijk vijf verplaatsingen op het oog. Bij deze vijf 
was er één, waarvan de eigenaar bij voorbaat al liet weten er niets voor te voelen. 
Kortom het proces werd ingezet met vier boeren. Deze boeren kregen op een avond 
informatie over het hoe en wat en vooral over de financiële consequenties, zoals 
hypotheek, hypotheekduur en de rente. Na zo’n avond was men goed ingevoerd en het 
werd al snel duidelijk, dat de verplaatsingen per bedrijf, afhankelijk van de grootte, eisen
van de boer en boerin e.d., tussen de 70.000 en 110.000 gulden zou gaan bedragen. Dit
waren de begrote bedragen. De regionale/plaatselijke aannemers wilden met de 
ruilverkavelingscommissie in zee gaan, als deze daar 10% bovenop zou zetten. De 
regionale/plaatselijke aannemers hielden gezamenlijk de poot stijf en waren niet tot een 
lager bedrag bereid. Het antwoord van de betreffende boeren was: het wordt ons te duur
en we doen het niet. Maar er was bij het proces een man betrokken, die goed ingevoerd 
was in de aannemerswereld door zijn betrokkenheid bij de wederopbouw van 
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afgebrande bedrijven door oorlogshandelingen en via zijn kennis uitkwam bij een grote 
aannemer in Vaassen. Deze bleek wel bereid de vier bedrijven in zijn totaal te bouwen  
voor de begrote bedragen. Dit heeft er toe geleid, dat de vier boeren akkoord zijn 
gegaan. Later is één van hen om persoonlijke redenen op zijn aanvankelijke toezegging 
teruggekomen, zodat er drie overbleven. De verplaatsingen die hebben plaats 
gevonden, betroffen ten slotte:
1. fam. Stokkers verhuisde van haar boerderij “Hilvert” aan de Bliksteeg naar een 
nieuwe boerderij aan de Benninkdijk, iets verder dan het kruispunt bij ten Elshof oftewel 
“de Zweanske”.
2. fam. Roerink, huisnaam “Goarman”, verhuisde van haar boerderij in het dorp 
tegenover “de Kapraol” en de fam. Hofmeijer aan de Schoolweg, naar een nieuwe 
boerderij in het “Veld” aan de Mengersdijk, een eindje verder dan de fam. Kreunen.
3. fam. Geerdink, Jan Willem en vrouw Dina en kinderen Gerrit en Dinie, verhuisden van
hun boerderij aan de Schoolweg (later werd daar de bungalow gebouwd van Jan en 
Coba Timmerije, directeur van de machinefabriek, nu kunststofbedrijf Timmerije), naar 
de “Voort” aan de Hagdijk, halverwege de fam. Bouwmeester en de fam. Stokkers, 
huisnaam “het Hag”.
Daarnaast is er erg veel aan de verbetering en verharding van de wegen gedaan. 
Noordijk had tot dan slechts een paar verharde wegen: de weg van Neede naar het dorp
tot de boerderij van de fam. Lubberdink, huisnaam “Elsman”, en daarnaast was de weg 
vanaf “de Kapraol” in de richting van de lagere school, de Schoolweg, helemaal verhard 
als een rondgaande weg langs de lagere school, langs de coöperatie, langs het 
treinstation, vervolgens rechtsaf bij de Harpersweg tot de weg naar Neede, bij de 
boerderij “De Harper”. Alle andere wegen en weggetjes waren zandwegen, die  veelal in 
de winter erg slecht begaanbaar waren. De doorgevoerde verharding heeft veel 
dorpelingen deugd gedaan. Je kon nu overal zonder water in de klompen, destijds het 
gangbare schoeisel, droog thuis komen.
De eerste zandweg begon al bij de coöperatie en ging meteen na de spoorwegovergang
naar rechts naar de plaats waar via een smalspoor vanaf de afgraving in de “Berg” 
pelmel werd aangevoerd naar de spoorlijn en daar met kiepkarretjes werd overgeladen 
in de spoorwagons. Vandaar liep de zandweg naast het smalspoor langs de ingevallen 
oude steenfabriek naar de ijzergieterij van ten Cate en vandaar naar de afgraving. Het 
was een zandweg met vrij veel bomen en struiken. Bij de ruilverkaveling is de gehele 
begroeiing weggehaald, de oude steenfabriek opgeruimd, de zandweg toegevoegd aan 
het bouwland en een nieuwe verharde weg circa 30 meter in noordelijke richting naar de
ijzergieterij aangelegd, de huidige Stokkersweg.  
Meteen na de spoorwegovergang naar links was een zandweggetje voor aanliggende 
percelen maar vooral ook voor het bereiken van het boerderijtje van de fam. Riethorst. 
Het boerderijtje lag in een flinke laagte; je ging met een behoorlijke vaart naar beneden 
naar het huis. Deze is in die tijd afgebroken, de laagte met grond opgevuld. De fam. 
Riethorst is later naar Neede vertrokken. En daar is toen de huidige Eigdeweg op bijna 
hetzelfde tracé als het zandweggetje aangelegd en doorgetrokken langs de vroegere 
spoorlijn tot achter de fam.Tijink, zeg maar tot de Waninkdijk. De boerenlandweggetjes 
tussen de percelen zijn allemaal snel verdwenen.
Hetzelfde gebeurde met  de weggetjes tussen de ijzergieterij en de spoorwegovergang 
nabij de coöperatie. Alleen de weg naar rechts vanuit Noordijk gezien, iets westelijker 
van de gieterij, bleef in tact en werd verhard: de huidige Wunnekerweg. De weg vanaf 
het kerkhof langs de gieterij en langs het groepje huizen bij de fam. Groothornte tot de 
Markveldseweg was er al en werd verhard.
Een opvallende weg met bijbehorende boerderij bevond zich westelijk van de huidige 
kunststofproducerende fabriek van Timmerije. Bij Jan Willem, Dina en kinderen Gerrit en
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Dinie Geerdink liep vanaf de Schoolweg een zandweg vlak langs de boerderij richting 
het noord/oosten, richting de “Berg”. Deze weg maakte na een “zoepekolk”, stijf naast 
de weg, een flauwe bocht naar links en kwam uit voor de “hof” van de fam.Tijink. Deze 
weg, naam onbekend, werd veel gebruikt door mensen uit  het “Veld” om bij de 
coöperatie te komen of in het dorp bij bijvoorbeeld Hassink. Een bekende inwoner uit het
“Veld” heeft een keer het ongeluk gehad in de “zoepekolk” te belanden. Daarnaast was 
de weg voor vele boeren van belang om bij hun land te komen, want halverwege de 
flauwe bocht  was er een zijweggetje, dat dwars over de vroegere spoorwegovergang de
”Berg” inging en zich vertakte naar diverse percelen. De “zoeplkolk” was een restant van
de vroegere boerderij Olthof. 
De tot nu toe besproken wegen leverden ’s winters doorgaans geen problemen op en 
waren gemakkelijk te verharden. Maar dat was anders bij de weg vanaf de school via de
fam. Krooshof (“Elshof”), de fam. Luimes (“Zwaleman”), de fam. Tijink, linksaf de 
Mengersdijk en rechtsaf naar Tijink (“Scheunink”) en  vervolgens linksaf de Kipkesdijk in.
De weg was op vele plekken in natte perioden erg drassig, soms gingen de 
wagenwielen tot aan de assen door de modder. De weg werd vrij diep uitgegraven en 
vervolgens met mijnsteen opgevuld, dat met grote, typisch Duitse, vrachtwagens uit het 
Ruhrgebied werd aangevoerd. Het waren voor Noordijkse begrippen indrukwekkende 
grote vrachtwagens. Er ging zoveel mijnsteen in, dat er heden ten dage nog steeds wel 
tanks over kunnen rijden zonder weg te zakken. Ook was het voor de jongens uit de 
buurt interessant om er stukken ijzer uit te vissen, overigens niet voldoende om een oud 
ijzer handelaar te laten komen. De begroeiing langs de weg ging, inclusief mooie dikke 
eiken, volledig tegen de vlakte met uitzondering van een handvol eiken bij de fam. 
Luimes, en die staan er nog steeds. In de bocht bij “Elshof” was een laag gedeelte langs
de weg veelal met water erin en begroeid met wilgen en elzen. Nu zou men zeggen: een
mooi klein stukje natuur, toen werd het uitgegraven en opgehoogd met grond van de 
naastgelegen kamp. Het traject vanaf de huidige Mengersweg tot Scheunink lag diep 
tussen de hooggelegen akkers met daarlangs een lange rij knotwilgen. Er is toen zoveel 
grond ingebracht, dat de knolwilgen voor meer dan de helft in het zand verdwenen, 
maar nog steeds staan er een tweetal exemplaren. Ze hebben de aanslag op hun 
“natuurlijke wezen” overleefd. 
De wegen, die vanaf de Waninkdijk richting de Markveldseweg en verder liepen, waren 
blijkbaar geen probleemwegen: er is weinig tot niets aan gesleuteld. Het gaat om de 
Benninkdijk, de Mengersdijk en de Kipkesdijk. De Kipkesdijk was op meerdere plaatsen 
zo slecht dat er een weg naast aangelegd werd. De wegen werden hier en daar 
opgehoogd en verhard. Bij “Scheunink” was er tegenover de Kipkesdijk een zandweg, 
die de “Berg” inging en met een bocht om het “Schutersbuske” liep en tenslotte op de 
Bergweg uitkwam. Er liep toen geen weg vanaf “Scheunink” recht naar boven. Het 
weggetje langs het “Schutersbuske” heeft men laten vervallen, evenals het bosje, en 
daarvoor in de plaats werd de Waninkdijk doorgetrokken tot op de “Berg” bij de bank bij 
de Brummelweg. Waar de Waninkdijk bij de Bergweg kwam, kreeg de weg vanaf die 
kruising richting Groothornte en Keuper en verder naar de Markvelsedijk  de naam 
Zijdeweg. Na het kruispunt over de Markveldsedijk ging de weg langs Jonker, e.d. 
Karelsdijk heten. 
Bij Keuper, vroeger woonde Heinenman er, liep een weggetje tot te Brinkhof, huisnaam 
de “Stökker”. Dit weggetje werd verlengd en hard gemaakt richting de “Venneriet” en 
werd de Horstmanweg. Vanaf nabij Keuper liep een landweg naar boven naar de bank 
bij de Brummelweg. Deze zandweg bestaat nog steeds en heeft een officiële naam en 
heet: Kneutweg.
Niet alleen het eerste deel (vanaf de school) van de Haardijk werd van een stevige 
onderlaag voorzien, ook bij Hesselink, huisnaam “Stegert”, werd de sloot tussen de 
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schuur aan de ene kant van de weg en de woning aan de andere kant over een afstand 
van zeker 100 meter van duikers voorzien. De ruilverkavelingscommissie vond het 
zinvol de boerderij van Hesselink te verplaatsen naar “het Veld”, aan de Haardijk voorbij 
“de Scheper” en “de Denger”. Het plan werd voorgelegd aan Hendrik Hesselink, maar 
het vond geen genade, kortom van verplaatsing was totaal geen sprake meer. Wat een 
hinderlijke belemmering bleef, was die sloot tussen de bebouwingen. De commissie 
heeft er in toegestemd een gedeelte van de sloot ter hoogte van “Stegert” van duikers te
voorzien, zodat het gebruik van de veeschuur en de later bijkomende kippenschuur 
gemakkelijker werd. De Haardijk is na “de Scheper” zandweg gebleven en pas veel later
verhard tot bij “de Denger”.
Een weggetje, dat ook nogal onder handen werd genomen vanwege slechte stukken 
erin, was die van de school langs Arent Wensink of “Aarnt Schöppert”  en de fam. 
Geerdink tot Poelert op het postkantoor: de Geerdinkweg.
De Elsmansdijk was na “Elsman” een goede zandweg; daaraan is nauwelijks iets 
veranderd zowel als weg als de begroeiing er omheen. Een zijweg als de Graafdijk en 
verderop de Hoge Broekdijk bleven zandwegen en waren goed berijdbaar. Dat kon 
helemaal niet gezegd worden van de Lage Broekdijk. Vooral ’s winters was de toevoer 
van water o.a. via het “vieze kanaaltje” dusdanig groot, dat overstroming van de weg 
meer regel dan uitzondering was. Deze weg is toen dan ook onderhanden genomen.  
Dit gold ook voor de weg vanaf de Lage Broekdijk langs Jantje Koop, langs Hulshof (wat
terugliggend), fam. Stokkers, huisnaam “’t Hag” (in de bocht) uitkomend op de weg door 
de Voort. Er was destijds  vanaf Stokkers tot de Voort slechts een boerenweggetje om 
bij de percelen te kunnen komen. Aan deze weg is het bedrijf van Jan Willem Geerdink 
gevestigd. Er was ook een zijweggetje aan deze weg naar Kistenmaker en vandaar 
doorgaand naar “Elsman”. Dit is een privé-weg.
Vanaf de driesprong nabij Bouwmeester en Hogeman ging de weg door de Voort, 
komend vanaf het postkantoor en “den Dekker”  richting “de Kiekebekke”, dus richting 
Geesteren. Deze weg heet ook de Voort. Er liep vanaf Hogeman een boerenweg, waar 
wel te fietsen was, door de weilanden naar de brug over de Bolksbeek. Lang de weg 
stonden veel bomen, vooral knotwilgen, met gaten erin. Daarin kwamen veel kauwtjes of
roeken voor. Nu zou dat als een beschermd weggetje aangemerkt worden, vooral 
vanwege de vogels, maar toen werd alles opgeruimd en het weggetje werd verhard tot 
wat het nu is.  
In de Voort liep een weg vanaf Bouwmeester langs “Veurtje” en Hulshof tot even voorbij 
Nievelt en” en “Klappert” en daarna verder als boerenweggetje voor de bereikbaarheid 
van de percelen langs de beek. Bij de verkaveling zijn deze twee wegen aan elkaar 
gekoppeld en nu loopt daar de Ruilverkavelingsweg.
Op de “Oas” is aan de wegen nauwelijks iets gewijzigd. Misschien was de weg, de 
Stobbesteeg, langs “Weartman” en de boerderij waar later Schutte kwam te wonen wel 
eens slecht, maar de wegen zijn qua ligging niet gewijzigd.
Vanaf het postkantoor en “den Dekker” liep niet alleen een weg de Voort in, maar ook 
een weg langs Smeenk, Bannink naar Borgman tot het kruispunt bij Voortman, 
huisnaam “Reinsboer”. Deze weg, de Borgersteeg, was ook ’s winters deels slecht en is 
na ophoging verhard. Vanaf deze driesprong ging het rechtdoor langs “Benzink” naar 
Grotenhuis bij de Bolksbeek. De weg tussen het kruispunt bij “Reinsboer” en kort na 
“Benzink” heet Uitslagdijk en het laatste stuk vanaf het kruispunt na “Benzink” tot de 
Bolksbeek heet de Aasweg. En vanaf voornoemde driesprong bij “Reinsboer” liep en 
loopt nu de weg richting G.L. Rutgersweg: de Bliksteeg. De Bliksteeg heeft bij de 
vroegere fam. Floors, huisnaam “Stip” ter linkerzijde een weg naar links naar het dorp: 
de Hilversweg. Net voorbij de fam.Stokkers, huisnaam “De Hilvert” (Stokkers woonde er 
nog, maar verhuisde later naar de Benninkdijk) ging er een weggetje naar rechts, naar 
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de familie Thijssen en de fam. van Antonie van de Kuper, waar ook Jan Timmerij 
woonde, in voetbalkringen beter bekend als Timmie. De bewoners van de boerderijen 
konden via een pad bij de G.L. Rutgersweg komen. Het pad liep langs de familie 
Schukking in de wei. Voornoemd weggetje was vanaf de Bliksteeg ’s winters afgrijselijk 
nat en slecht en is uit roulatie genomen. Er is een andere weg aangelegd: vanaf de G.L. 
Rutgersweg naar Thijssen en met een bocht naar de “Kuper” en doorgaand naar de 
Stobbesteeg nabij de fam. Ooink. Dit is de huidige Kupersweg. De Stobbesteeg komt op
de G.L. Rutgersweg uit bij de “Zweanske” en bij de vroegere spoorwegovergang in de 
G.L. Rutgersweg. Hierover geen bijzonderheden maar wel over de G.L. Rutgersweg. De
weg komend vanuit Noordijk langs smid Kolkman maakte net voorbij de zijweg, de 
Bliksteeg, een scherpe S-bocht en liep daarbij nogal flink naar beneden richting Neede. 
Die bocht is er uitgehaald, de grond ter plaatse flink opgehoogd en een duidelijk 
kruispunt gemaakt met de weg naar het kerkhof, de Kerkhofsweg, langs de fam. 
Haarman en de fam. Kurz.
Bij smid Kolkman aan de Noordijkse zijde, liep een weggetje, een fietspad, over het 
spoor tot bij de fam. Meerman. Dit weggetje is toen opgeheven en de weg van de fam. 
Meerman naar de Harpersweg is verhard
De Harpersweg was al verhard, reeds aangegeven, tot de vroegere spoorwegovergang 
en het weggetje naar de fam. Meerman. In de “Berg” is de Harpersweg aangesloten op 
de Wunnekerweg, die vanaf Stokkersweg naar rechts is doorgetrokken tot aan de 
Kerkhofsweg
Zoals reeds is aangegeven, is in het dorp niets veranderd, behalve het verdwijnen van 
een zandweggetje langs de boerderij van de fam. Wormgoor, huisnaam “de Hesseler”, 
later bewoond door de fam. Makkink, naar de coöperatie. Het was nauwelijks meer dan 
een fietspad. 

Werkzaamheden tijdens de ruilverkaveling met dragline en vrachtwagen met Flip
Gordijn als chauffeur.

Naast de wegen/weggetjes die moesten verdwijnen en/of hard gemaakt werden, waren  
er natuurlijk de verdelingen en herverdelingen van percelen. Daarover is als 
buitenstaander helemaal niets te vertellen, want deze zaken speelden zich 
binnenkamers af. Ongetwijfeld heeft zich daarbinnen wel eens een verhitte discussie 
voorgedaan en zullen er wel eens mensen met rode, verhitte hoofden weggelopen zijn. 
Het is maar goed dat dit na ruim 70 jaar niet meer te herkennen is en iedereen er 
hopelijk vrede mee heeft.
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Vertrokken Noordijkers: Fam. Reurink naar Bathmen

Enige jaren geleden is het vertrek van een familie Reurink in de Noarker Jaorgang 
besproken. Het ging toen om Herman en Jo Reurink en hun kinderen over hun vertrek 
naar het Groningse Loppersum. Deze keer gaat het om een Reurink, die nauwelijks met 
zijn familienaam werd aangesproken, namelijk Gerrit en Diny, hun kinderen Edwin en 
Ellen en hun ouders Willem en Lien van de Benneker. In hun geval werd meer 
gesproken van de Benneker dan van Reurink. Het gaat wel degelijk om een Reurink, die
in dit geval dichter bij Noordijk is gebleven. Op 10-4-1999 is de familie “geëmigreerd” 
naar de Leemkuilsweg in het nabije Bathmen, net over de grens met de gemeente 
Holten. Deze familie Reurink woonde in Noordijk op de eeuwenoude boerderij met de 
naam “De Benneker”.

Gerrit Reurink aan het woord, terwijl v.l.n.r. zijn vrouw Dinie en ouders
Lien en Willem luisteren naar wat hij te zeggen heeft.

In het boek Neede voor 800 jaar over de situatie in 1188 komt de boerderij De Benneker
nog niet voor. In de lijst van pachthoenders voor de heer van Borculo van 1584 wordt 
Bennekinck wel genoemd. Dit zou kunnen betekenen, dat de boerderij in elk geval voor 
1600 is ontstaan.

Bij de verponding van 1650 wordt de boerderij als Bennekinck op de volgende wijze 
genoemd: Dat erve Bennekinck. Gehoerende in eene vicarije. Bestaende in een huys 
ende een gaerden, groet 2 schepel gesaeys. Aen bouwlandt 15 molder, tientvrij op die 
lichte garve. Aen weydelandt 5 koeweydens. Den bouwman geefft ter pacht oever all: 
112 gulden 10 stuver. Uutganck van thienden in 't convent tot Wedderen: 2 molder 
roggen, 2 molder haeveren. Vide folio 3

 
heymert [?]

Rond 1740 werd volgens de lidmatenlijst van de Nederduitse Gereformeerde Gemeente 
Neede de Benneker bewoond door Henderik Benneker en zijn vrouw Reintjen. De buren
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waren een familie Waenink op Wanink, een familie ten Brinkhof op Brinkhof en een 
familie Huerneman op Huurneman. En op Olthof woonde de familie Olfhoff en op 
Zwaleman de familie Swaleman. Het is duidelijk nog een tijd, dat de huisnaam 
belangrijker werden gevonden dan de eigen familienaam. Zelfs in de “officiële” 
documenten van de kerk, want de gemeentelijke administratie was er toen nog niet. De 
Benneker en Wanink waren zeer dicht bij elkaar gelegen boerderijen. De bewoning liep 
dan ook nog al eens door elkaar.

Hendrik Bennink had op 22 februari 1814, op Sint Peter, de boerderij de Benneker 
verkocht aan Jannes Hondelink en ging wonen op Wanink. Jannes was getrouwd met 
Geertruid Olthoff, mogelijk afkomstig van de nabij gelegen boerderij Olthof. 
In die tijd was het gebruikelijk, dat op Sint Peter, dit is 22 februari, de pachtboertjes 
moesten afrekenen of vertrekken.

Op de Benneker woonde na de verkoop in 1818 eerst Christiaan Hondelink, zoon van 
Jannes (ook als Johannes geschreven) Hondelink met zijn vrouw Janna Broshuis. 
Jannes zelf woonde in Hoonte en is daar in 1819 overleden. De familie Hondelink was 
katholiek, oftewel Roomsch, zoals het in de archieven staat. 
Rond 1830 was Christiaan naar Rietmolen verhuisd en werd De Benneker bewoond 
door zijn broer Roelof Hondelink. In onderstaande kadasterkaart is de toenmalige 
situatie rond De Benneker weergegeven.

De Benneker omvat 2 gebouwen, op perceel A1094 een korenschuur (en erf) en op 
A1101 huis (en erf), in bezit van de weduwe van Jannes Hondelink, wonende in de 
Hoonte. Het eerste huisnummer was 268, dat veranderde later in E108.Ook een aantal 
belendende percelen zijn in haar bezit, zoals de Bennink kamp.

Rond 1830 was Hendrik Bennink nog steeds  de hoofdbewoner van de naast De 
Benneker gelegen boerderij Wanink. In 1834 is Johann Heinrich Wilhelm Kleine er bij 
ingetrouwd door zijn huwelijk met Catharina Bennink. Nadat Johann Heinrich Wilhelm 
Kleine op 28 april 1874 was overleden is de familie Kleine, na een tussenstop op de 
boerderij De Kappe, verhuisd naar de boerderij aan de Markveldsedijk, thans nr. 5. 
Daarna is de boerderij Wanink afgebroken.

Nadat Roelof Hondelink met zijn gezin is vertrokken, is Gerrit Jan Groothornte met zijn 
vrouw Margrieta Leppink op De Benneker komen wonen. Margrieta is al na twee jaar 
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overleden, waarna Gerrit Jan hertrouwd met Arendina Leppink, een zus van Margrieta. 
Ook Arendina is vrij snel daarna overleden, waarna Gerrit Jan hertrouwd met Arentdina 
Groothornte en rond 1850 verhuist naar de Hornte. Daarna verhuist hij naar Moggert.  
De volgende bewoner van De Benneker was Toone Wanink met zijn gezin. Tot dan 
hadden ze ingewoond bij de familie Te Ruschemors op Brinkhof aan de overkant van de 
weg. Toone Wanink is op 22 mei 1870 is overleden. Het huisnummer was toen E 111. 
Toone was getrouwd met Hinders te Ruschemors, De zoon, Gerrit Hendrik Wanink, werd
daarna de hoofdbewoner en woonde er met zijn vrouw Eva Egberdina Hungerink en hun
gezin tot 26 februari 1889. Het huisnummer was toen E 116 geworden. Gezien de 
datum, vlak na Sint Peter, zou het zo kunnen zijn, dat ze de pacht niet hebben kunnen 
opbrengen en daarom moesten vertrekken. De familie Wanink is verhuisd naar 
Geesteren/Borculo, waar ze in het buitengebied woonden op het adres H 19. Dat moet 
dan in de Respelhoek zijn geweest.

De Benneker rond 1964

Toen in 1964 het adres E193 veranderde in Benninkdijk 2, waren de bewoners Gradus 
J. Welsink en Willem Reurink. De familie Welsink kwam oorspronkelijk uit Westendorp, 
gemeente Wisch. (zeg maar Varsseveld e.o.). Zij kwamen op 6 februari 1883 naar 
Neede en kwamen op 15 mei 1889 naar Noordijk. Voor ze naar Noordijk kwamen, 
woonden ze op het adres F28 in Lochuizen. In 1910 werd De Benneker gekocht.
 
Gradus Welsink was getrouwd met Derksken Wenninkmeule, uit Geesteren Gelderland 
en Willem, uit het dorp Noordijk, met dochter Lien Welsink. Willem trouwde in bij de 
Benneker en werd al gauw Willem van de Benneker genoemd, ook al heette hij Reurink.
Willem en Lien kregen een zoon Gerrit en een dochter Dini. Ook in zijn geval werd de 
naam Reurink vrijwel alleen bij officiële zaken genoemd. Gerrit ontmoette een meisje, 
Diny van Daggert. Zij trouwden en werden de ouders van zoon Edwin (getrouwd met 
Rieneke Kloosterboer) en dochter Ellen (samenwonend met Martijn, zoon van de 
bloemist Lammers in het dorp Holten). 
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De families Welsink en Reurink in 1964, met v.l.n.r.
Graads Welsink, Derksken, Lien met Gerrit Reurink en Willem Reurink

Gerrit had van jongs af aan veel belangstelling voor rundvee en werd zodoende de 
potentiële opvolger van Willem Reurink. Achter in de negentiger jaren vroegen Gerrit  en
Diny Reurink zich af of er toekomst zou zitten in en vooral zou blijven in het bedrijf op de
Benneker, met name voor hun zoon Edwin, die toen nadrukkelijk aangaf veehouder te 
willen zijn en blijven. Gerrit en Edwin zijn al in Noordijk een maatschap met elkaar 
aangegaan. De vraag over de toekomst kwam nadrukkelijk naar voren, toen meer en 
meer bekend werd, dat veel percelen in het Noordijkerveld in de toekomst zouden 
worden omgezet in natuurterreinen. En een belangrijk punt daarbij was, dat de familie 
Reurink veel grond in het Noordijkerveld had liggen, juist in het gebied dat natuurgebied 
zou worden, m.a.w. het merendeel van de percelen zou op termijn opgekocht worden 
voor de plannen het Noordijkerveld weer tot een natuurgebied te maken, zoals het jaren 
geleden voor de ontginning van de gronden ook is geweest. Daar kwam ook nog bij, dat 
de verdeling verre van optimaal was, integendeel; teveel versnippering van de percelen, 
wat voortdurend leidde tot veel tijdverlies en extra brandstofkosten. De conclusie was 
dat het beter zou zijn om uit te zien naar een plek/plaats met meer mogelijkheden. 
Gerrit’s vader was positief gestemd over deze opvatting, mits het maar een bedrijf 
ergens in de buurt van Noordijk zou zijn. Niet te ver weg, dus bijvoorbeeld niet in Noord-
Nederland. Gerrit en Diny zijn op zoek gegaan en kwamen terecht bij een bedrijf, dat 
aan hun eisen voldeed. Een bedrijf met veel grond rondom de boerderij en een wat 
kleiner deel op een afstand van enkele kilometers. Het bedrijf kwam vrij, doordat de boer
naar Canada vertrok. Zo werd het een verhuizing van de Benninkdijk in Noordijk naar de
Leemkuilsweg in Bathmen. Bathmen werd als gemeente toegevoegd aan Deventer en 
sindsdien zijn Gerrit en Diny grootburgers van de stad Deventer, voor wat het waard is.

In Noordijk had de familie Reurink rond 25 ha. met 50 stuks rundvee en 250 stuks 
vleesvarkens. Het bedrijf de Benneker is door de familie Reurink verkocht aan het 
Bureau Beheer Landbouwgronden, zowel de grond als de boerderij. Door de verhuizing 
is men er flink op vooruit gegaan. Het aantal hectares steeg naar circa 55 ha. op slechts 
2 kavels, één bij de boerderij van 35 ha. en één van ruim 20 ha. een paar kilometer 
verderop. Het aantal melkkoeien steeg naar 120 stuks. De varkensafdeling werd niet 
voortgezet. Men richtte zich volledig op de melkveehouderij. 
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Luchtfoto “De Bennneker” in de jaren 90 van de vorige eeuw

Edwin was inmiddels volwaardig boer geworden en daarbij al de opvolger van Gerrit en 
Diny. In de tijd dat Gerrit en Diny, met Edwin op de achtergrond, in Bathmen begonnen, 
waren de ouders van Gerrit, Willem en Lien, nog tot hun overlijden dagelijks op het 
bedrijf behulpzaam. Zij woonden in een vrijstaande woning naast dat van Gerrit en Diny. 
Het bedrijf in Bathmen was qua behuizing in goede staat, zeker niet verwaarloosd. Het 
bracht wel de nodige investeringen in de bijbehorende opstallen met zich mee, maar nu 
is het dan ook een modern melkveebedrijf, dat door Edwin en Rieneke gerund wordt, in 
een omgeving waar er naast de bekende en inmiddels gangbare zaken geen specifieke 
milieuproblemen zijn zoals eerder in Noordijk met betrekking tot het Noordijkerveld.

In Noordijk is ondertussen het bedrijfsdeel van De Benneker afgebroken.
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Noordijkse loonwerkers

Earst ging Gerrat Timmerieje met de doskemölle bie de boer'n langs um te dosken. 
Het oaverige wark deed'n de boer'n zelf. Earst met ut paerd, later met de trekker. Tut
de loonwarkers kwam'n, zoas Meulenkamp Meerbeek op de Koldeweje, Gerrat 
Timmerieje en zien zönne Willem aan de Geerdinkweg en Olminkhof an de 
Borculoseweg. 

“Gerrat” Timmerije is wellicht de meest bekende loonwerker van Noordijk geweest. Hij 

begon bij de boeren langs te gaan met een dorsmolen. De boeren zorgden zelf voor de 

verdere manschappen om het graan aan te voeren, in de molen te stoppen en om het 
zaad in zakken op te vangen alsmede het kaf en het stro af te voeren. Dat was 

naoberplicht, waarvoor de mannen uit de buurt graag langs kwamen. Als het klaar was, 
dan was er een borrel. En die kreeg je toentertijd nog niet zo vaak.

Gerrat bouwde zijn bedrijf aan de Geerdinkweg verder uit en rond 1947 kreeg hij hulp 

van zijn zoon Willem. Het bedrijf is toen ook opgericht en zou in 2022 75 jaar bestaan 
hebben, ware het niet, dat Loonbedrijf Timmerije in november 2021 is gestopt. Op 30 

december 2021 werd hierover in Dagblad Tubantia uitvoerig bericht. Dit artikel is 
verderop te vinden. Noordijk heeft hiermee helaas weer een belangrijk hoofdstuk in de 

agrarische geschiedenis van het loonwerken moeten afsluiten. Het was puur toeval dat 

wij bij de voorbereiding van deze uitgave van Noariker Joargang in augustus 2021 al de 
beslissing hadden genomen om een artikel over de loonwerkers in Noordijk te 

publiceren, niet wetende dat het zo’n drastische wending zou nemen. Het is te hopen 
dat het boerenbedrijf in de Achterhoek niet veel meer van dit soort gebeurtenissen hoeft 

mee te maken, want als je zegt Achterhoek, dan zeg je Maïs en Gras en Koeien, en dat 
willen wij graag zo houden.  

Naast Loonbedrijf Timmerije is ook Gerrit Meulenkamp als loonbedrijf actief geweest .  

Samen met Meerbeek had hij op de Koldeweje achter het huisje, waar eerder Hendrik 
en Geertje Leusman (Klein Mengerink) woonden, een hal laten bouwen. De hal, waar 

later Bronbemaling Hassink was gevestigd en nu door Casper Pasman oude Franse 
auto's gerestaureerd en verhandeld worden. 

Loonbedrijf Olminkhof

Nog net binnen de formele grenzen van (de Marke) Noordijk aan de Borculoseweg heeft
ook loonwerker Olminkhof als icoon van passie, vakmanschap en betrokkenheid zijn 

bedrijf gevestigd. Door de seizoenmatige druk van het loonwerkersbedrijf heeft Loon- en
Grondverzetbedrijf Olminkhof al vroeg gekozen voor een ruimer aanbod van diensten in 

het grondverzet en het onderhoud van bermen en sloten. Het bedrijf is al in 1918 
opgericht door  Hendrik Olminkhof. Hij was de grondlegger van de loonbedrijven 

Olminkhof. Hendrik begon in 1918 met het handmatig uitdiepen van sloten en pas twaalf
jaren later, in 1930, was er genoeg verdiend om de eerste trekker aan te schaffen. Nog 

wel één met ijzeren wielen, maar toch wel een betrouwbaar werkpeard. Het bedrijf werd 

later opgesplitst in het bedrijf in Neede en één in Lochem. Bernard Olminkhof werd 
eigenaar van Olminkhof Neede. Hein Olminkhof volgde zijn vader op. Het bedrijf is 
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inmiddels ruim 100 jaar en één van de oudste loonwerkers in Nederland en mag zich 

misschien binnenkort “Koninklijke Olminkhof” noemen. 

Loonbedrijf Olminkhof in actie

Hoewel het predicaat Hofleverancier wat ongemakkelijk klinkt, alsof Koning Willem 

Alexander een groot veld mais achter zijn paleis heeft aangelegd. Inmiddels staat met 

André en Jeroen al weer de vierde generatie aan het roer van dit moderne bedrijf, dat 
ook veel werk verzet buiten de agrarische sector. Gras en maïs maken met 

respectievelijk 80 en 20 % van de werkzaamheden uit voor de vee en akkerbouw in 
onze omgeving. In Noordijk speelden zij lang maar een beperkte rol door de ruime inzet 

en ervaring van vooral loonwerkersbedrijf Timmerije, die een goede binding had met de 
gemeenschap in Noordijk. Maar dat heeft de groei van Olminkhof niet afgeremd, 

integendeel, door ook ander werk aan te pakken zijn ze nu een begrip in heel 
Berkelland.  

De naam Olminkhof komt van een van de oudste en grootste boerderijen in het 
buurschap Olden Eibergen ten noorden van de Berkel:  Olminkhof (Olde en Jonge 
Scholte.) Het viel onder het Sticht Vreden en dat was oorspronkelijk een belangrijke 
grootgrondbezitter in het buurschap. De scholte van Olminkhof was erfelijk bijzitter in het
hofgericht van de abdis van Vreden.  

Loonbedrijf Meulenkamp Meerbeek

Voor nog meer historie zijn wij ook op bezoek gegaan bij een andere loonwerker die tot 
1982 in Noordijk actief was, want ook Meulenkamp en Meerbeek was ook een 
belangrijke aanbieder van loonwerk.   
“De boer zorgde goed voor ons als wij ons best deden, wij hadden elkaar nodig. Het was
echt noaberschap op zijn best.” 
Dit is de uitspraak die het meest aansprak in het gesprek met Dinand Meulenkamp en 
zijn vrouw Gerdi. Op een mooie dag in maart zitten wij aan de keukentafel met een 
stapel fotoboeken om wat meer te weten te komen over hoe Noordijk omging met het 
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verschijnsel loonwerker. Als de groen-gele papagaai zich wat al te luidruchtig in het 
gesprek wil mengen, wordt een groot laken over de kooi gespreid om hem wat tot 
bedaren te brengen. “Ja, het is een jong beest, maar dit helpt wel” verontschuldigt de 
gastvrouw zich snel.  
“Maar ze konden ook wel eens verdraaid lastig zijn die boeren. Dat kwam dan meestal 
door het weer. Als er regen voorspeld was moest en zou het hooi voor die tijd binnen-
gehaald worden, wat er ook verder gedaan moest worden. Je wilt immers geen natte 
hooibalen op zolder.” 
Dinand is geboren in 1953 in het huisje genaamd De Leus aan de Stobbesteeg nummer 
3, toen nog E37. Zijn ouders Gerrit Meulenkamp en Dina Meerbeek zijn kort na de 
oorlog in 1946 een loonwerkersbedrijf begonnen'. Samen met de zwager van Gerrit, Jan
Meerbeek werd het bedrijf begonnen in Noordijk, en daarna voortgezet vanuit Giffel.  
In 1959 is het gezin verhuisd naar Giffel, bij de Giffelerbrug. Dinand heeft ook nog twee 
zusters, maar die hadden niets met het bedrijf van de ouders. Daarna is het gezin in 
1962 naar de G.L. Rutgersweg getrokken. Jan Meerbeek was de man van de praktijk en
ging graag met de jongens de boer op als een soort meewerkend voorman. 
De ondernemersgeest werd meer getoond door Gerrit Meulenkamp. Hij liet ook de grote
hal bouwen achter het huis aan de G.L. Rutgersweg, naast huis Koldewee. Daar is nu 
nog de garage van Casper Pasman met zijn bedrijf “Le Merchand.” Daar worden de 
ouderwetse geribbelde Citroën HY busjes opgeknapt en verhandeld voor de kenners 
met liefde voor roestende oude charme. Het huis waar de familie woonde is inmiddels 
afgebroken, maar Gerdi heeft nog een grote luchtfoto waarop het te zien is.
   

 

Huis en hal aan de G.L.Rutgersweg

“Die hal heeft mijn vader nog laten bouwen, achter het huis, toen het bedrijf uitgroeide 
tot een groot loonwerkersbedrijf met negen of tien man personeel. Vanuit Giffel ging ik 
naar school in Haarlo, maar de laatste drie klassen heb ik op de Tormijnschool gezeten, 
want toen woonden wij aan de G.L. Rutgersweg. Ik was nog wel eens “ziek” op school in
de zomer, als het thuis druk was en er extra handjes nodig waren. Dat ging zo in die 
tijd.” Dinand verteld het met een grote glimlach op zijn gezicht. 
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Loonbedrijf Meulenkamp Meerbeek

Toen ik van de LTS kwam ben ik rond 1969 wat meer bij mijn vader gaan werken. Ik was
niet echt een loonwerker, maar meer een monteur van al het materieel dat alsmaar 
groter werd. Zo deed ik het onderhoud aan de maiskneuzer of hakselaar, een mooie 
groene Claas Jaguar. En de maaimachine voor de tarwe en zo. En alle tractoren. Ik 
weet nog dat wij een mooie Landini hadden. Die lijkt veel op de Lanz Bulldog, ook zo’n 
populaire tractor in die tijd. Ja, mechanica was echt wel mijn ding.“ 
“Mijn vader was ook actief in het touwtrekken, hij was een groot animator achter het 
Noordijkse team. In de Noariker Jaorgang Nummer 6 van 1997 staat nog een foto van 
het team uit 1976 met o.a. mijn vader’s zwager, Jan Meerbeek en ook een zwart-wit foto
van hem met het officiële jasje van de Touwtrekkers Bond. En een diploma van de 
Nederlandse Touwtrekkers Bond, waarvan hij nog een tijdje voorzitter is geweest.”  

   

                     Landini tractor          Claas Jaguar 80 Hakselaar

Dinand verteld ook nog dat zijn moeder Dina ook hard meewerkte in het bedrijf. Zoals 
het ophalen van nieuwe machine onderdelen bij Kramp in Varsseveld. Dat bedrijf was 
toen nog jong en een kleine eenmanszaak, maar is inmiddels uitgegroeid tot een begrip 
en actief in 24 landen. Als moeder dan laat terugkwam moest er nog gekookt worden en 
werd er tot diep in de nacht gesleuteld. Het was hard werken in de oogsttijd van de 
snijmais, het drukste deel van het seizoen, dat overigens later was dan tegenwoordig. 
Nu wordt de mais al eind augustus geoogst. Maar er was ook graan, gerst en tarwe dat 
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geoogst moest worden.  Dagen van zes uur ‘s ochtends tot zeven uur s’ avonds waren 
geen uitzondering.
“Aardappels en andere groenten kwamen niet zo veel voor. Evert (Benzink) Markerink 
aan de Bliksteeg, of de Uitslagdijk, achter D’n Eversman, die had wel van alles wat, ook 
kool en bieten. Maar dat was wel een uitzondering.” 

DAF van de coöperatie met de  Hakselaar

Bij al die drukte kon je al snel wat extra handen gebruiken en om dat op te lossen 
werden wel jongens van de Rekkense inrichting geronseld. Dat waren wel wilde jongens
en die kwamen dan op de fiets uit Rekken naar Noordijk om te helpen bij het oogsten. 
Waarschijnlijk waren dat stageplaatsen die door de directie van inrichting werden 
geregeld, maar die jongens hadden meestal wel een gebruiksaanwijzing. Ook in het 
voorjaar als de akkers weer geploegd moesten worden en klaargemaakt voor het 
nieuwe zaaigoed. En natuurlijk het uitrijden van de mest, want dat kon al vrij vroeg als 
de vorst uit de grond was.  

Groepsfoto uit de jaren 60 met bij de pijl Dinand. 

Bij het jaarlijkse personeelsuitje mochten de jongens uit Rekken evenwel niet mee. Dat 
vond de directeur waarschijnlijk een te groot risico. Dat uitje was voor de vaste mensen 
van Meulenkamp en meestal een trip met de bus naar de landbouwbeurs in de Rai, of 
een ander evenement op landbouwgebied. Daar kon men zich vergapen aan al die 
mooie nieuwe machines en glimmende tractoren. Bij het gezamenlijke etentje was het 
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natuurlijk feest en werden alle ervaringen en indrukken weer uitgebreid opgehaald. 
Maar ook was het in de oogsttijd gezellig als er voor allen een maal werd geserveerd bij
de boer waar men dan aan het werk was. Eten wat de pot schaft, dat wel, maar dat zijn
de momenten die je bijblijven. 
“Die boeren waar men het  werk voor deed kwamen niet alleen uit Noordijk, want het 
werkgebied was veel groter. Ook in Nettelhorst, Kulsdom en de Horst en Borculo zaten 
klanten. En Lochem en zelfs een boer in Voorst. Dat was altijd een lange rit met de 
machines, maar dat kon toen nog. Tijd was niet zo belangrijk. Zo’n stuk grond kwam 
soms uit een erfenis of was van familie waar wij al werk voor deden.” 
“Weet je nog wat jullie altijd met Sinterklaas kregen?” vraagt Dinand’s vrouw met een 
grote lach op het gezicht. Dinand kan het zich niet herinneren, want zijn geheugen laat 
hem de laatste tijd wat in de steek. Hij glimlacht daar om en zegt dat dit soms wel 
handig is. Zijn vrouw laat ons niet langer wachten, en zegt; “Een nieuwe overall. Ieder 
jaar weer.” Ze vindt het wel een goede grap. Ja, Iedere tijd kent zijn eigen gebruiken.  
Die overall had je wel nodig, want het kon best vies werk zijn. Vooral als je pech had en
in het buitengebied aan het sleutelen moest. 
“Eens hadden wij een gebroken as van zo’n maiswagen en was de hele smalle weg 
versperd. Dat kwam natuurlijk altijd slecht uit in die drukke tijd. Wij hebben er nog wat 
foto’s van. En soms hadden wij de hulp nodig van bijvoorbeeld Jan Hassink, van de 
bronbemaling. Wij deden wel meer dingen samen. ” 
 

Weg versperd door maiswagen met gebroken as en de kraan van Jan Hassink.  

“In 1973 ben ik getrouwd met Gerdi en hebben eerste jaren bij mijn ouders gewoond, 
waar wij de bovenverdieping aan de G.L. Rutgersweg hadden. Daarna zijn wij aan de 
Vonderman gaan wonen. Op nummer 1. Dat huis hebben wij met zijn allen gebouwd, 
want de jongens die voor mijn vader werkten konden ook wel een beetje metselen en 
timmeren.  Aannemer Wanink deed wel de ruwbouw, maar het was een gezamenlijk 
project. In die tijd ben ik ook definitief uit het bedrijf gestapt. Ik deed tussendoor ook al 
wel ander werk, maar ik ben toen vrachtwagen chauffeur geworden bij Müller in Holten, 
eerst Nederlands en later internationaal vervoer. Mijn vader gaf mij groot gelijk, Die zei 
dat je in het loonwerkersbedrijf heel hard moest werken en maar weinig kon verdienen. 
Al die nieuwe machines kosten veel te veel geld en de bank deed daar vaak heel 
moeilijk over. In 1982 moest mijn vader ook stoppen.” 
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Gebroken as

“Ik vind die foto met al die maïswagens nog steeds één van de meest interessante foto's
van die tijd, het geeft zoveel goede herinneringen aan die drukke tijden. “ 

                        Maiswagens                                                       Nuffield Tractor

 “Ik heb nog jaren als een soort hobby een Nuffield tractor gehad. Dat was een Engelse 
tractor, maar toen wij naar onze huidige woning verhuisden, was er geen plaats meer. 
Toen heb ik hem maar aan mijn schoonzoon over gedaan. Met de Brexit is het ook nog 
eens moeilijk om aan onderdelen te komen.” 
“Ja, we leven nu in een andere tijd, maar de herinneringen blijven.” 

Loonbedrijf  Timmerije 

In oktober 2021 werd Noordijk en omstreken opgeschrikt door het onverwachte bericht 
dat Loonwerkersbedrijf Timmerije na 75 jaar ging stoppen met alle activiteiten. In de 
pers verschenen verhalen en er werd een grote veiling van al het grondverzet en 
bewerkings- materieel aangekondigd. Het bedrijf heeft een lange historie in de omgeving
met een uitstekende reputatie en juist daarom was het zo moeilijk te accepteren dat ze 
gingen stoppen. Gebrek aan opvolgers en de (negatieve) ontwikkelingen in de landbouw
waren zaken die aan de lastige beslissing ten grondslag lagen.  

Het bedrijf werd in 1947 opgericht door G. Timmerije en in 1973 voortgezet door diens 
zoon en schoondochter Willem Timmerije. Sinds 2010 was de leiding in handen van de 
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derde generatie, Gerrit en zijn vrouw Ina die de standaard hoog hielden en alom werden
prezen om de hoge graad van onderhoud van het machinepark. Dat was dan ook een 
plus toen dit machinepark in de veiling ging. Uit meer dan 50 landen was interesse voor 
de sproeimachines, mestverspreiders, hakselaars en shovels en natuurlijk de moderne 
tractoren. In 1981 is, zoals onderstaand krantenbericht aangeeft, het bedrijf verplaatst 
van de Geerdinkweg naar de Eigdeweg:

Loonbedrijf gaat uit kern verdwijnen
Noordijk: Het loonwerkersbedrijf Timmerije aan de Geerdinkweg gaat uit de kern van het
dorp verdwijnen. Men heeft plannen te gaan verhuizen naar een perceel grond gelegen 
aan de Eigdeweg, hoek Waninkdijk. De gemeente wil alle medewerking verlenen, omdat
men het een goede zaak vindt, dat het bedrijf op
ruimere afstand van het dorp komt te liggen. Daarvoor
is echter wel een wijziging van het bestemmingsplan
buitengebied noodzakelijk. Om lang oponthoud te
voorkomen stellen b en w de gemeenteraad voor,
vooruitlopend op de algehele herziening van het plan
buitengebied  medewerking te verlenen op basis van
artikel 19 van de wet RO.

Timmerije aan de Geerdinkweg

Op 22 oktober 2022 verscheen in Nieuws Uit Berkelland onderstaande aankondiging, 
met daaronder vooral veel hartverwarmende reacties. 
Gerrit en Ina Timmerije stoppen met loon- en grondverzetbedrijf 
Door Redactie op 22-10-2021 

Loonbedrijf Timmerije, zoals het eerder in actie was

NOORDIJK— Gerrit en Ina Timmerij hebben wereldkundig gemaakt te gaan stoppen 
met hun loon- en grondverzetbedrijf. Per 13 november zullen de activiteiten worden 
gestaakt. In een brief waarin het echtpaar uit Noordijk het nieuws aankondigt geven ze 
zelf al aan dat het nieuws voor velen waarschijnlijk zeer onverwacht komt. Gerrit en Ina 
geven aan zich vele jaren met volledige overgave voor hun bedrijf te hebben ingezet, 
maar dat dit door meerdere omstandigheden niet meer lukt. 'Daarmee kijkend naar de 
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toekomst voor onszelf en voor de sector waarin wij werkzaam zijn hebben we uiteindelijk
deze beslissing genomen. Vanzelfsprekend hebben wij hier zeer gemengde gevoelens 
over, maar ons besluit is definitief'. 
In de brief bedanken Gerrit en Ina hun klanten in het vertrouwen en voor de prettige 
relatie. Op 30 december 2021 volgt er in het Dagbkad Tubantia een uitvoerig artikel over
het einde van Loonbedrijf Timmerije, dat hieronder afgedrukt is.

Familiebedrijf Timmerije uit Noordijk stopt na 75 jaar, machines worden geveild: 
‘Het is hier straks heel leeg’

De machines staan er nog, maar gewerkt wordt er niet meer. Op 15 februari gaan ze 

onder de hamer. Gerrit Timmerije stopt na 75 jaar met loonwerkbedrijf dat door zijn opa 
werd opgericht. Gebrek aan opvolgers en de ontwikkelingen in de landbouw dwingen 

hem tot deze stap.
“We hebben geen puf meer, zo simpel is het gewoon”, zegt Gerrit Timmerije. Buiten, in 

de twee grote loodsen, staat zijn imposante machinepark opgesteld. Trekkers, shovels, 

maaimachines, mobiele kranen, bemestingsmachines: de complete inventaris van het 
loon- en grondverzet bedrijf dat hij met zijn vrouw Ina, acht vaste medewerkers en 

tientallen oproepkrachten heeft gerund.
Natuurlijk, zegt hij, stemt de aanblik hem triest. “Sinds november staat alles hier stil. Dat 

geeft een dubbel gevoel. Tot op de dag van de veiling zal dat ook zo blijven. Jarenlang is
het hier een komen en gaan geweest van trekkers en andere machines. Nu is het 

wachten op de veiling. Er komt een kijkdag en dan, een paar dagen later, is alles weg en
is het hier opeens heel leeg.”

Steeds weer andere regels

Hij is niet de enige in zijn sector die stopt. “Je ziet het overal. Vandaag nog, een collega 
uit Lochem, die aangeeft dat hij ermee ophoudt. Hij was kleiner dan ik, maar toch: de 

redenen zijn hetzelfde. Geen opvolgers en de ontwikkelingen in de landbouw. Steeds 

weer andere regels maken het je bijna onmogelijk om te werken. Je investeert in dingen 
die na een paar jaar weer compleet overbodig zijn. Op den duur hou je dat niet vol. Als 

ik me probeer voor te stellen hoe de toekomst zal zijn, dan moet je gewoon reëel zijn: er 
is te weinig perspectief.”

Hij is 56, Gerrit Timmerije. Te jong eigenlijk om te stoppen, vindt hij ook zelf. “Mijn vader 

is 89 en loopt hier nog elke dag rond. Ik ben met dit werk opgegroeid. Maar aan de 
andere kant: het goede moment voor zoiets is er nooit. We zijn nu nog in de leeftijd dat 

we eventueel iets anders kunnen en dat we de boel nog hopelijk goed kunnen verkopen.
Het is nog maar de vraag of dat over een paar jaar nog zo zou zijn.”

Boeren in de omgeving
Timmerije BV is een echt familiebedrijf. Opgericht in 1947 door zijn opa en daarna 

voortgezet door vader Wim. In de naoorlogse jaren groeide de landbouw explosief en 
kwam er volop werk. “Het begon destijds heel simpel: een beetje houtzagen en dorsen 

voor boeren in de omgeving. Later kwam daar van alles bij: graswinning, 
grondbewerking, zaaiwerkzaamheden, mais. Mijn vader is op zijn veertiende in het 

bedrijf gekomen. Vooral na 1981, toen hij besloot om de boel te verplaatsen naar de 
huidige locatie aan de Eigdeweg (niet ver van de plek waar vroeger de boerderij Olthof 

heeft gestaan en waar de spoorlijn Neede-Hellendoorn langs liep) zijn we snel gegroeid.
Hier is gewoon meer ruimte, meer plek om machines te stallen.”
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De beslissing om te stoppen viel en valt hem zwaar. “Het is niet iets wat je zo maar even

beslist. We hebben er jaren mee gelopen. We hebben mensen in dienst die al meer dan 
dertig jaar voor ons werken. Voor hen is het vreselijk.”

Ergens in de zomer hakten ze de knoop door. “Het was gewoon op, over. In de drukke 
maanden ben je er de hele dag mee bezig. Het wordt steeds moeilijker om de planning 

rond te krijgen. Ons werk is onvoorspelbaar. De omstandigheden kunnen elke dag 
anders zijn. Dat vraagt veel van je organisatie. En als je dan ook nog eens zit met regels

die voortdurend veranderen, wordt het steeds moeilijker om het vol te houden.”

Opvolgers zijn er niet. Ook dat speelde een rol bij het besluit om te stoppen. Gerrit en 

Ina Timmerije hebben twee dochters, maar geen van beiden voelde ervoor om in het 
bedrijf te stappen zoals Gerrit dat zelf vanaf z’n achttiende wel heeft gedaan. “Dat was 

een andere tijd. Je kunt dat niet vergelijken. Mijn vader is zelfs op z’n veertiende al 
begonnen. Maar de tijden zijn veranderd. Ik kan hun beslissing wel begrijpen.”

Gerrit en Ina Timmerije voor het bedrijf waarvan ze afscheid moesten nemen.

Wat hij na de veiling gaat doen, weet hij nog niet. “De eerste tijd niets, daarna zien we 
wel verder. Ik wil de tijd nemen om dit alles in te laten dalen.” Dat er een eind komt aan 

het familiebedrijf, doet hem pijn. In 2022 zou het 75-jarig jubileum worden gevierd. “De 
passie waarmee we ooit begonnen zijn, is weg. Het verhaal stopt, het is niet anders.”

Ondertussen heeft de veiling plaats gevonden en is het aan de Eigdeweg inderdaad erg

leeg en stil geworden. 
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Is het nu Abbink of is het Mengerink

Vroger woon'n ik in 'n Barg an de spoorbane. Met mie Va en Mo, mien breur en zuster  
en met Opa en Opoe. Ut hoesnummer was E84. Wie had'n ok nun buurte. Den leep van
't station tut ut hues achter de iezergeeterieje dat De Erve 'neumd word'n. 
Op 't station woo'n beneed'n Get Broekmaot en boam'n de familie Woppenkamp,. Dee  
bunt grotendeels naor Australië emigreerd. Daornao bunt Bets en Gerritje Hassink daor 
kom'n woon. Later kwam'n Herman Hassink en Diene beneed'n woon'n.

Dan kreej langs de spoorbane twee, of waar'n tur dree, huuskes anmekare, de 
Knieptange neumt.. In één van dee huuskes,  op nummer E87 woon'n Jannöken 
Helleman, officieel Mengerink eheet'n. Den had de schoonste stoepe van heel Noarik, 
want bie 't minste of geringste kwamme naor boet'n um den te veag'n. Eigenluk um te 
kiek'n wee of d'r langs kwam'n. Eerder woon'n politieagent Melle Eekman op E88 en G. 
Mol op E89. De Knieptange is af'ebroaken en vervang'n deur un langs de Harpersweg 
geplaatste dubbele woning, waor o.a. Henk te Vaanholt noo woont.
De volgende dubbele woning is ebouwd deur ten Caote van de steenfabriek, later de 
iezergeeterieje. Disse huuze word'n 'n Hamer neum'd. Er woond'n toon H.J. Mengerink 
op het adres E91, thans Harpersweg 1 en Hofmeijer op het adres E92. De bewoning 
van de Knieptange en de Hamer wisselde regelmaotig. 

Nao 'n Hamer kree'j weer 'n dubbele woning. In de earste woning woon'n Hendrik Jan 
Wormgoor met ziene familie. Noo is dat Harpersweg 5, earder E93, en dur woont noo 
wear 'n Wormgoor. In't volgende hoes woon'n earder de familie Eertink. Noo woont daor 
de familie Lammersen. Tussen duur hef de familie Mengerink daor ok nog ewoond. Het 
geet dan um Hendrik en Trui, Bets en Gerritje en de kinder Henk en Jan. Disse familie 
Mengerink word'n meestal Abbink neumd. Trui was van Eertink, de familie dee 
earder al op dit adres woon. De familie Abbink, sorry Mengerink, kwam van de dubbele 
woning achter de iezergeeterieje, noo “de Erve” neumd. Ze had'n daor ut hoesnummer 
E98. Daornao kwam de familie Hulshof daor woon'n.
In ut andere hoes hef de familie Get Mol en daorveur  A.J. Kolkman earder ewoond. Ut 
hoesnummer was earder E99, noo Bergweg 16. De letste jaor'n hef mevrouw ten Caote 
daor ewoond. 

Tussen Abbink en de iezergeeterieje was ut hoes waor earder Mariens Poelert hef 
ewoond. Ut hoesnummer was E95, no Wunnekerweg 1. Later kwam'n Hendrik en Dieke 
Wansink daor woon'n. Daornao Herman Heinneman. Zien schoonzönne Henk 
Vonkeman woont dur noo nog steeds.

Mien va en moo trokken nog wa völle oop met Bets en Gerritje Abbink. De families 
kwam'n daorduur vake bie mekare. Dat ze eigenluk Mengerink heet'n was bie oons 
nauweluks bekend. Waor kwam den naam eigeluk vandan? Hendrik Abbink is op 1 
november 1901 geboarne op het adres E102. Dat is het huidige adres Haardijk 1. Oak 
dee Mengerinks, deet hier nog steeds woont, word'n Abbink eneumd. Is't de 
hoesnaam? De naam van de boerderieje? Nea, dat is't neet, want de hoesnaam is 
Goorhuis, of in het dialekt Goorhoes, net zo as dat de hoesnaam is van de 
naostgeleag'n boerderieje van Arend Timmerije. Vroger heet'n de langslopende weg dan
ok de Goorhuizer Steeg. De boerderieje waor Mengerink woont, word'n vroger 
aaneduud as Groot Goorhuis, maor daor woon'n toon nog gin Mengerink. Den kwam'n 
deur pas op 10 april 1897. Want …....
Toon word'n Arend Jan Mengerink op dat adres ineschreev'n. En veer daage later ok 
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ziene vrouwe Lammerdina Hietbrink en 't earste kind, Lambertus. Diss'n Lambertus is 
maor twintig jaor ewon'n. Hee is tijdens zien dienst in Amersfoort in 1917 oaverleed'n. 
Later word'n nog de kinder Jan Willem, Hendrik en Hendrik Jan geboarne en 
ineschreev'n. Da's te vinden in book 39 van't bevolkingsregister van Nee:  

 

Arend Jan was kot veurdat hee naor Noarik kwam, op 24 oktober 1896, etrouwd met 
Lammerdina Hietbrink. Waor kwam diss'n Arend Jan vandan?

Arend Jan Mengerink is op 8 februari 1871 gebaorne in Lochuizen op ut toanmaolige 
adres F42. Hee was nun zönne van Jan Willem Mengerink en Hendrika Wormgoor. Neet
lange nao de geboarte van Arend Jan is zien Va overleed'n, pas 37 jaor oold. Zien Moo 
is kot daornao, in 1872, opnieuw etrouwd met Albert Abbink. Ze is bie de familie Abbink 
ineutrokk'n. De kleane Arend Jan hef ze toon mettenomm'n. De andere kinder neet, dee 
bunt argens anders terechte komm'n. 
Hendrika Wormgoor kreeg daornao nog twee zön's, Jan Willem Abbink en Gerrit Jan 
Abbink, halfbreurs van Arend Jan. Ut zal dan ok neet vreumd wearn ewès, dat ok an 
Arend Jan de hoesnaam, danwal de nieje familienaam van zien moo word'n 
egeev'n. Zoo word'n ut Arend Jan Abbink naost ziene officiële familienaam. Of in de 
volksmond: den Abbink löt zich Mengerink schriev'n. 

Op  10 juli 1884 was Arend Jan Mengerink naor Borclo vertrokk'n. Hee was toon 13 jaor 
oold en word'n dienstknecht van Berend Jan ten Harkel. Berend Jan was weaver van 
beroep in de Lemperhook. Arend Jan kwam toon van ut adres F35 in Lochoez'n van un 
familie Abbink, verder bestoande oet:
Albert Abbink, geboren 1-9-1840 in Borculo, den op 12 april 1872 etrouwd is met 
Hendrika Wormgoor, de mooder van Arend Jan Mengerink. Hee was dagloner van 
beroep. In 1873 word'n nun zönne Jan Willem geborne en in 1877 Gerrit Jan. De familie 
Abbink woon'n in Lochoezen bie de kruusing van de Negeberinkweg met de Venneriet. 
Noo is't adres Negberinkweg 4. Mar nun Abbink woont tur noo al lange neet mear. Want 
van Jan Willem Abbink, den etrouwd was met Hendrika ter Haar, bleev'n allene maer 
twee dochters leav'n. De joongste van de twee, Willemina Hendrika, trouw'n met Garrit 
Willem Waarlo en bleef op de boerderieje woon'n. Maar ok toon kwam'n dur gin 
mannelukk'n opvolger. Wal dree dochters. De joongste dochter, Johanna Alberdina, Jo 
eneumd, bleef op de boerderieje en trouw'n met Gerrit Willem Heinneman. Hun zönne, 
Gerard, is de tegenwoardige bewoner van Abbink an de Negberinkweg. 

Arend Jan Mengerink word'n op 17 mei 1887 opnieuw in Neede ineschreev'n in ut 
dienstbodenregister op het adres E29. Dat was nog neet op Goorhoes an wat noo de 
Haardiek is. Ut lik dur oop, dat hee earst op de Aos bie de Hunger hef ewoond. Hee 
kwam toon van Deep'n naor Noarik. Later kwam hee naor Goorhoes. 

Earst is kiek'n wee daor veur dee tied ewoond heb. Dat hew edaone um oet te zeuken 
woo toch den naam Abbink vandan ekomm'n  was en of dat  neet 'n  naam was van 'n 
eardere bewoner van Goorhoes. Dat was dus neet ut geval.

35 Noariker Jaargang 2022 

Neede  

Mengerink Arend Jan 08-02-1871

Hietbrink Lammerdina 27-12-1871

Mengerink Lambertus 12-02-1897

Mengerink Jan Willem 28-05-1899

Mengerink Hendrik 31-10-1901

Mengerink Hendrik Jan 01-07-1904

 39/158/ E99 E102



Bewoning van Groot Goorhuis.

De boerderij Groot Goorhuis (Groot'n Goorhoes) van de familie Mengerink, veelal 
Abbink genoemd, in de zeventiger jaren van de vorige eeuw.

Groot Goorhuis was er al voor 1650, want de oudste gevonden vermelding van het Erve 
Goorhuis staat op onderstaande wijze in de verponding van 1650:
Dat halve erve Goorhuys. Eygenaers die erffgenaemen van zaliger Timmer Henrich. 
Waertoe, neffens het huys, een gaerden, groet 1½ schepel gesaeys. Enz, enz ....

De volgende vermelding vonden we rond 1740 in de door Ds. Spankler opgestelde 
ledenlijst van de Nederduits Gereformeerd Gemeente Neede:
Henders te Goorhuis. Gosen te Goorhuis, Aerent Geerdinks en sijn vrouw
Geesken te Goorhuis en Jenneken, die van Goorhuis vertrokken is.
Zoals gebruikelijk in die tijd heeft Aerent Geerdinks zijn naam niet weten te behouden en
werd hij later als Arend te Goorhuis geschreven. Arend is de grootvader van Geesken te
Goorhuis, de echtgenote van Jan Broekmaat, de hierna genoemde eigenaar van Groot
Goorhuis.

Op de kadasterkaart van 1832 zijn Groot Goorhuis (nu Mengerink) en Klein Goorhuis 
(nu Timmerije) aangegeven. Het gaat daarbij om de kadasternummers A999 en A1002. 
Het perceel A999 is in bezit van Jan Broekmaat, wever te Noordijk, huis en erf, met een 
omvang van 8,70 Are. Jan Broekmaat kwam uit Geesteren en heette eigenlijk Jan 
Buskers.
Het perceel A1002 is van Hendrik Boonk, wever te Noordijk, huis en erf, groot 3,80 Are. 
De latere bewoner Arend Timmerije was een nazaat van Hendrik Boonk. De familie 
Boonk is op Klein Goorhuis blijven wonen, de familie Broekmaat niet op Groot Goorhuis.
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Het is wel een beetje vreemd, dat aan de bewoners van Groot Goorhuis niet de 
huisnaam toegekend is, maar wel aan de bewoners van Klein Goorhuis. Zo herinneren 
we ons de fietsenmaker Jan Goorhoes, eigenlijk Jan Boonk geheten, met zijn 
fietsenkeet schuin tegenover café Hassink en Aornd Jan Goorhoes, timmerman, schuin 
tegenover de villa van ten Cate. Ook de vrouwen Gerritje en Dina namen de naam 
Goorhoes mee naar hun echtgenoten Bets Hassink (Station) en Hendrik Timmerije. En 
op de boerderij zelf woonde Get Goorhoes.

Toen Jan Broekmaat, eigenlijk Jan Buskers geheten en geboren op 11 augustus 1786,  
rond 1825 op Groot Goorhuis woonde was het huisnummer 259. Hij woonde er samen 
met zijn vrouw Geesken te Goorhuis, geboren 1 november 1786, die op 12 september 
1827 is overleden. Geesken zal op Groot Goorhuis de laatste geweest zijn, die nog de 
huisnaam als formele achternaam heeft gehad. Jan is daarna, op 15 maart 1828, 
hertrouwd met Jenneken Keizers. Op 25 december 1828 werd hun eerste zoon Gerrit 
Hendrik Broekmaat geboren. 
Op Groot Goorhuis woonde ook de Noordijkse schoolmeester Alexander Hartgerink. 
Alsmede Egberdina Wanink en Henders Avink en Engbert te Goorhuis, geboren 8-10-
1811, die in 1829 terug ging naar zijn vader Arent Jan, een broer van Geesken.
Nadien werd op Groot Goorhuis nog de dochter Janna Geertruid (6-2-1833) geboren.   

Kadasterkaart 1832 rond Goorhuis

In mei 1836 zijn deze bewoners vertrokken naar het huis met het nummer 253. In dat 
huis woonde de familie Keizers, de ouders van Jenneken, de vrouw van Jan Broekmaat.
Dit huis werd De Mors genoemd en was gelegen achter het huidige huis van Rooiman 
aan de Elsmansdijk. Daar werden nog de kinderen Hermannus (23-5-1837) en Hendrika
Johanna (25-11-1840) geboren. Nadat Jan Broekmaat op 27 april 1857 was overleden is
de familie Broekmaat naar elders vertrokken. 

Na 1836 werd het huisnummer 259 van Groot Goorhuis veranderd in het E wijknummer 
E89. De nieuwe bewoners waren toen Hendrik Hesselink met zijn vrouw Arendina 
Nijenkamp en hun zoon Fredrik Jan Hesselink; geen directe familie van de familie 
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Hesselink, die later op het naastgelegen Stegert kwam wonen. De familie Hesselink is 
op 6  december 1845 vertrokken naar Lochuizen.

Op 13 december 1845 kwamen de volgende bewoners. Het ging om de in Eibergen 
geboren Jan Markink en zijn vrouw Hendrika Hilverink. In 1846 werd hun zoon Gerrit 
Jan geboren. Daarna, op 9 januari 1851 werd zoon Jan geboren. Waarschijnlijk 
genoemd naar zijn een paar dagen eerder, op 3 januari 1851, overleden vader Jan. In 
1854 hertrouwde Hendrika met Arend Jan Klein Willink. Op 15 februari 1855 werd hun 
zoon Roelof geboren. Het huisnummer was ondertussen E99 geworden. 

In 1871 is Gerrit Jan getrouwd met Maria Bomer. Zij kregen 11 kinderen, waarvan een 
aantal doodgeboren werden of al jong stierven. Arend Jan Klein Willink bleef de 
hoofdbewoner tot aan zijn overlijden op 28 mei 1888. Daarna werd Gerrit Jan Markink 
dat, maar die vertrekt vervolgens al op 13 december 1889 met zijn gezin naar de 
Ruwenhof in Neede. 

Op 15 juni 1893 kwam Christoffel Grooters (geboren 5 september1859) er met zijn 
vrouw Janna Eikelkamp (geboren 4 januari 1866) wonen. Hij kwam van E29. In 1894 
werden de zonen Hendrik Jan en Gerrit Jan geboren. Na het kort na elkaar overlijden 
van haar kinderen en haar man in 1896 is Janna vertrokken naar het adres E84. 

Toen kwam op 10 april 1897 de familie Mengerink er wonen. Het ging om Arend Jan, die
op 24 oktober 1896 getrouwd was met Lammerdina Hietbrink, die tijdelijk in het 
buitengebied van Borculo was blijven wonen met hun eerstgeboren zoon Lambertus. In 
Noordijk kwamen daar nog drie zonen bij: Jan Willem, Hendrik en Hendrik Jan. 
Zij brachten ook de naam Abbink mee; van eerdere bewoning door een Abbink is 
dus geen sprake geweest.

 

Links Willem Abbink (Jan Willem Mengerink) die 
een goed gesprek lijkt te hebben met zijn hond
en boven Groot Goorhoes gezien vanaf de
voorkant, met op de achtergrond de school, die
nu de Oale Schole wordt genoemd.
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Gevonden voorwerp – Opsporing verzocht

Een aantal jaren geleden, ondertussen meer dan 10 jaar, hebben kennissen van ons 
tegenover café Hassink in de berm een ring gevonden. Deze gouden trouwring heeft een 
inscriptie, en wel:

D.J.H 15 – 8 – 26

Van wie zou deze ring kunnen zijn?

Uitgaande van hetgeen in de ring gegraveerd is zou je verwachten, dat het om de 
trouwdatum gaat van iemand met de initialen D.J. H. Maar 15 augustus 1926 viel op een 
zondag. Het ligt dus niet voor de hand dat er op die dag getrouwd werd. Het was toevallig 
wel de geboortedatum van mijn tante Lien Wensink-Meerman, maar dat terzijde.
Het onderzoek is gestart met het zoeken in de trouwboeken in de archieven van heel 
Nederland in de periode 1926 – 1927. En zowaar; op basis van de initialen komt er een  
mogelijke kandidaat te voorschijn, die op 28 augustus 1926 te Neede is getrouwd:

Diederik Johann Hamer

Deze Diederik Johann Hamer is op die dag in het huwelijk getreden met Gerritdina 
Grijsen. Misschien hebben ze zich op de in de ring gegraveerde datum verloofd. Diederik 
Johann is op 3 mei 1905 in Bocholt, Duitsland, geboren. Volgens het bevolkingsregister 
had hij de Duitse nationaliteit. Hij was een zoon van Derk Jan Hamer en Jakomina 
Ratelband. Hij was fabrieksarbeider en woonde vanaf 23 juni 1926,  vlak voor zijn huwelijk,
in bij een familie Haarman op de boerderij De Koetsier, gelegen aan de huidige Bliksteeg. 
Daarvoor heeft hij op een aantal adressen in Eibergen gewoond. Hij heeft, evenals zijn 
voorvaders, nooit lang op hetzelfde adres gewoond.
Gerritdina Grijsen, roepnaam Dina, was een dochter van Gerrit Jan Grijsen en 
Lammerdina Kolkman. Ze woonde op het adres E92, het huidige adres Graafdijk 1. 
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Aanvankelijk hebben Diederik Johann en Gerritdina bij de familie Grijsen aan de Graafdijk 
ingewoond. Daar werd 19 december 1926 de eerste zoon, Gerhard Dietrich, geboren. 
Helaas mocht deze niet lang blijven leven. Hij stierf reeds op 17 februari 1927.
Op 11 mei 1927 zijn Diederik Johann en Gerritdina verhuisd naar het adres E40 in 
Noordijk. En reeds op 24 november 1927 zijn ze weer verhuisd, nu naar Borculo. In 
Borculo is op 1 maart 1928 de tweede zoon geboren, die opnieuw de naam Gerhard 
Dietrich heeft gekregen. 
Daarna is de familie Hamer weer naar Neede verhuisd, alwaar weer een zoon werd 
geboren, die ook niet langer dan twee maanden mocht leven. Hij werd Lambertus Jacobus
genoemd en is op 17 november 1929 overleden. 
Daarna werd, opnieuw in Neede, op 22 augustus 1933 de dochter Lammerdina Jakomina 
Hamer geboren. 

Het huwelijk van Diederik Johann Hamer en Gerritdina Grijsen heeft niet lang stand 
gehouden. Op 4 januari 1936 werd te Zutphen hun scheiding uitgesproken. Na de 
scheiding keert Gerritdina (Gerritje) met haar kinderen Gerhard Dietrich (Gert) en 
Lammerdina Jakomina (Mineke) terug naar de Graafdijk in Noordijk. 
Diederik Johan zou naar Enschede vertrokken zijn. Hij was blijkbaar te avontuurlijk 
ingesteld om het binnen het huwelijk en de omgeving hier verder uit te houden. De 
kinderen Gert en Mineke vonden wel dat hun vader het gezin in de steek gelaten had.

Dochter Lammedina Jakomina (Mineke) trouwde met Gerrit de Graaf. Ze hebben in 
Neede gewoond bij het kruispunt van de Dumasweg met de Borculoseweg, op het adres 
Borculoseweg 94. Ze kregen twee zonen, Dinand en Siem. Dinand woont in Borculo en 
Siem in Boekelo.

Dinand, de zoon van Mineke, herinnert zich een gesprek met mevr. Dina Hondelink-
Geesink, Dina van 't Haantje, die zich de persoon van grootvader Diederik Johan nog 
goed kon herinneren. Hij kwam bij gelegenheid wel eens in de horecagelegenheid en 
schijnt een temperamentvolle man te zijn geweest met duidelijke eigen ideeën en 
meningen. Hij verplaatste zich graag op een motorfiets. Volgens Dina was hij een 
avonturier, dit het met de destijds geldende normen en waarden niet erg nauw nam.

Siem, de andere zoon van Mineke, geeft aan, dat hij zijn opa nooit gekend heeft en dat hij 
in Enschede opnieuw getrouwd en in 1970 zou zijn overleden. Moeder Mineke wist, dat hij
aan de Kottendijk woonde en dat mijn vader, Gerrit de Graaf, daar ook geweest is om 
toestemming te vragen voor zijn huwelijk met Mineke. Daarna is er nooit meer contact 
geweest.

De zoon van Diederik Johan, Gerhard Dietrich (Gert) Hamer, is in 1950 getrouwd met 
Wilhelmina Dijkman, roepnaam Mina van de Tuitert. Mina is in 2018 en Gert in 2019 
overleden. Een bericht in de krant van 7 mei 2010 vanwege hun zestig jarige huwelijk is 
verderop te vinden. Hun dochter Gerda trouwde met Herman Rijkenbarg. Na het overlijden
van Herman woont ze nu samen met Harry Kasteel. Ze wonen in Ruurlo, maar weten 
verder niets van de achtergrond van de trouwring. Of een van de andere kinderen wel wat 
zou weten is niet bekend geworden.

Op de vraag wat er verder met de trouwring moet gebeuren heeft nog niemand een 
concreet antwoord kunnen geven. 
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Uit de krant Nieuws uit Berkelland op 7-5-2010:
RUURLO –  Zestig jaar getrouwd 

In 1948 kwamen Gerhard Dietrich Hamer en Wilhelmina Dijkman elkaar tegen. Het ‘klikte’ 
meteen tussen beide. Zij werden verliefd op elkaar en al snel dachten zij aan trouwen 
natuurlijk in deze tijd ging er een verloving aan vooraf. De trouwerij werd gevierd in het 
Haantje in Neede.
Gerhard is eerst bij zijn vrouw in de boerderij de Tuitert komen wonen. Hij heeft daar eerst 
moeten boeren, daarna is hij naar de textielfabriek Jannink in Borne gegaan. Ook heeft de 
inwoner uit Ruurlo nog een korte tijd bij Swift klompenfabriek gewerkt daarna bij de 
Heidemaatschappij en als laatste heeft hij bij de Berkelstreek (nu de NUON) gewerkt als 
25 jaar buitendienstmedewerker.
Zijn hobby’s zijn nu tuinieren en thuis zijn aquarium, Gerard heeft ook nog 16 jaar tafeltje-
dek-je gedaan. Wilhelmina heeft na het trouwen en kinderen krijgen nog bij verschillende 
boerderijen de huishouding gedaan. Haar passie is nu een bijdrage te geven aan 
vrijwilligerswerk.
Gisteren werd in besloten kring (2 zonen en 2 dochters, 8 kleinkinderen en 9 
achterkleinkinderen) hun jubileum gevierd. Echter burgemeester Hein Bloemen vond dat 
zij ook in het zonnetje moesten worden gezet, hij kwam dan ook  vrijdagmiddag met een 
mooi boeket het bruidspaar nog eens extra in het zonnetje zetten.

Ei van Columbus:  werd  gevonden in een artikel in de krant.

Neede – De heer G.J. Klanderman, Markveldsedijk 8 te Noordijk, heeft een heel 
eenvoudig, maar buitengewoon praktisch apparaat geconstrueerd, waarmee één persoon 
zonder veel moeite aardappelen na het rooien in zakken kan doen. De heer Klanderman, 
die chauffeur is bij de Coöperatie Noordijk, had al vaak gehoord dat zijn vrouw, die 
overdag op hun landbouwbedrijf werkt, last had met het zakken van gerooide 
aardappelen. Hij dacht er over na en vond iets. Het gevolg van dit denken is, dat er 
momenteel op zijn bedrijf bij het aardappelen rooien een apparaat zonder naam wordt 
gebruikt. De heer Klanderman bouwde het zelf; een houten stellage, die over het land 
voortbewogen wordt door 
twee fietswielen. Op de 
stellage staat een houten 
bak, die bovenaan wijd is en 
smal toeloopt. Aan die nauwe 
onderkant wordt met haak-
jes een zak bevestigd en
zie hier het ei van Columbus. 
De aardappelen kunnen 
tijdens het rooien makkelijk 
door één persoon in de bak 
gestort worden en ze 
komen vanzelf in de zak 
terecht. 
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Aan de oevers van de Berkel

Aan de oevers van de Berkel
Tussen Nee en Borculo,

Lig dat schone plaetzke Noarik,
Ooh wat is dat wonderschoon!

Gevolgd door Pinksteren, Pinksteren, etc.

Het Noordijkse volkslied. Uit volle borst gezongen tijdens de Noordijkse Pinksterkermis. 
Het eerste deel op de klanken van een Russisch volkslied (Stenka Rezin) en het tweede 
deel volgens een Amerikaanse mars (Stars and stripes for ever). 
Zo ligt Noordijk mooi neutraal in het midden tussen Rusland en Amerika in.

Maar klopt het wel: ligt Noarik wel aan de Berkel? Tegenwoordig in elk geval niet. 
Maar iemand noemde een tijdje geleden wel, dat de Berkel door Neede gestroomd heeft. 
Hoe zit dat dan? Dat zoeken we uit en daarbij komen we uit bij het artikel: Loop van de 
Berkel in de middeleeuwen op de website deberkel.info. Daar wordt o.a. verwezen naar 
een masterscriptie van Betsie Pinkert met als titel: Broekgebieden in het stroomgebied van
de Berkel (1600 – 1850). Uit deze scriptie is het Noordijkerbroek, voor ons 't Brook, het 
meest  interessant. Tegenwoordig stroomt de Berkel vanuit Billerbeck in het oosten 
rechtstreeks naar het westen tot in Zutphen. Echter voor 1250 stroomde de Berkel 
zonder een vaste bedding min of meer willekeurig door dit gebied. Zie onderstaande kaart.

Overstromingsgebied van de Berkel tussen Neede en Borculo. [Bron: Pinkert]

Voor 1250 kwam de Berkel vanuit het Oosten naar Avink bij Haarlo, de huidige 
afsplitsing van de Bolksbeek en ging van daar via de Koningsbeek naar het Noorden, 
naar de broeklanden bij het Westerflier tussen Lochem, Markelo en Diepenheim.
Vanuit die broeklanden stroomden naar het noordwesten weer andere rivieren die het 
water verder afvoerden. Tussen Avink en de Koningsbeek stroomde de Berkel door het 
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Noordijkerbroek. Door de regelmatige overstromingen ontstonden in 't Brook vruchtbare 
gronden, waarop later de Noordijker Weiden zijn ontstaan, die veel eerder tot ontwikkeling 
zijn gekomen dan de gronden in het Noordijkerveld. 
Rond 1250 hebben de Heren van Borculo een project uitgevoerd waarbij de Berkel 
vanaf Avink doorgetrokken werd naar Borculo (stad) en daardoor voor een deel naar het
westen stroomde.  Een ander deel ging nog steeds vanaf de splitsing bij Avink naar het 
noorden richting het Noordijkerbroek. 
De Bolksbeek, waar de Koningsbeek een zijtak van werd, is gegraven in 1650. Hierdoor 
ontstond er vanuit Vreden de mogelijkheid om niet alleen met Zutphen, maar ook met 
Deventer, handel te drijven. Op onderstaande kaart zijn de veranderingen, met 
bijbehorende tijdsaanduiding, in kaart gebracht. 

Kaartje uit het boek “Gij beken eeuwig vloeiend” van Driessen

Op bovenstaande kaart is te zien dat in 1650 de Bolksbeek is gegraven tussen Avink en 
de Schipbeek bij Markelo. De oude loop van de Berkel door het Noordijkerbroek is met 
streepjes aangegeven. De huidige Koningsbeek volgt nog steeds dat traject. De 
Koningsbeek of Elsmansgoot, of in de volksmond ook het vieze kanaaltje genoemd 
vanwege de eerdere afvoer van textielfabriek Ter Weeme, was 's winters soms bedekt met
gekleurd ijs veroorzaakt door het afvalwater uit de ververij.

Zuidelijk van Erve De Renger in Gelselaar ligt nog een waterstrang, die vroeger 
overstromingswater van de Berkel en overtollig regenwater afvoerde naar het Gelsterse 
Broek. Bij De Renger werd het water opgestuwd voor een watermolen. De helft van de 
molensteen dient nog als stoepsteen voor het huis en de andere helft dient als tafelblad in 
de parkaanleg bij de oude molenplaats. Ook de molenkolk is hier nog te zien.

Uitgaande van het bovenstaande relaas kan gesteld worden, dat  Noordijk wel degelijk 
aan de Berkel heeft gelegen. In elk geval tot 1650, toen de Bolksbeek is gegraven. Maar 
of toen het Noariker Pinstern al bestond mag betwijfeld worden. En of het Noariker 
volkslied er toen al was eveneens. Dat zal wel niet meer te achterhalen zijn.
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Toen waren evenementen nog heel gewoon

2019 is voorlopig het laatste jaar dat alle evenementen van de Historische Vereniging Oud
Noordijk ongehinderd hebben kunnen plaats vinden. In Maart 2020 kwam corona en toen 
was het na de vrijwilligersmiddag afgelopen. Met wat foto's kijken we terug op 2019.

Boven de nieuwjaarsvisite 2019 en onder de winterwandeling.
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Boven een foto van de oogstdag van 2019 en onder van het draaien van met voor de 
metworst tijdens het vetpriezen in hetzelfde jaar. Er is nog wel weer een fietstocht 
georganiseerd in 2021, maar alle overige evenementen moesten vanwege Covid-19  
afgelast worden. De onderhoudsploeg en de archiefgroepen hadden hun activiteiten in de 
Oale Schole tijdelijk hervat, maar ook dat kwam al vrij snel weer stil te liggen. 
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Maar toch, in 2020 werd er nog wel een nieuwjaarsvisite gehouden. Met een optreden 
van het duo Een en Ander uit Ruurlo, gevormd door Erik Knoef en Anita Oldenhave. Dit 
veelzijdige duo kan verschillende programma’s aanbieden. Erik is al meer dan 25 jaar 
cabaretier. O.a. als lid van “Hoe? Zo?” en “Plateau”. Ook Anita heeft al vele jaren 
ervaring als comédienne en als muzikant bij diverse ensembles. 
Ook in Noordijk wisten ze ons goed te vermaken.

Nu, anno augustus 2022, is er toch wat ruimte gekomen om de activiteiten, en daarmee 
ook de evenementen, weer op te pakken. Er was weer een filmavond, waarmee onder 
andere bij de buren werd gegluurd. Tijdens de Open Tuinen dag was het Olde Höfke 
weer opengesteld, er werd een Meiwandeling georganiseerd en de Slachtervisite lijkt dit 
jaar door te kunnen gaan. 

En alle seinen leken op groen te staan voor een prachtige Oogstdag op 14 augustus. 
Aan de Haardijk genieten van vroeger, met hooien, aardappels rooien en dorsen, een 
bokkenwagen voor kinderen, een fietstocht, exposities van spreekwoorden en van 
quilten in de Oale Schole en preuverieje en verkoop van vergeten groentes.  
Alle vrijwilligers waren opgetrommeld, het terrein en de expositie in de Oale waren 
ingericht en het Olde Höfke was er klaar voor. Maar vanwege de verwachte hitte, met 
temperaturen dik boven de dertig graden, is op het laatste moment besloten het 
evenement af te gelasten. Het was voor de vrijwilligers niet te doen bij deze 
temperaturen hun activiteiten, zoals bakken en braden in de tent, uit te voeren en veel 
activiteiten, met name waar dieren bij betrokken waren, konden vanwege de 
voorschriften toch al niet doorgaan. Een wijs besluit van het bestuur!
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Het archief van de Historische Vereniging Oud Noordijk

Als Corona het toelaat, duiken er elke dinsdagmorgen 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 en historisch onderzoek. 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.

Toen het bovenstaande ten gevolge van de Corona niet mogelijk was, betekende dat 
niet, dat alle archiefwerkzaamheden stil kwamen te liggen. Online heeft er nog het 
nodige onderzoek plaats gevonden, waarover hieronder ook bericht wordt. Dat was 
trouwens altijd al mogelijk en blijft dat ook. Vragen zijn dan ook welkom en kunnen 
gesteld worden via info@oudnoordijk.nl.

Waar in Noordijk woonden de voorouders van Henk Hogemans.

Van Henk Hogemans, woonachtig in Markelo, is onderstaande mail ontvangen:
Hallo Johanna, 
Ik, Henk Hogemans ben via wiewaswaar op zoek naar de woonplekken van mijn 
voorouders Hogemans in Noordijk. In de periode 1876 tot 1930 hebben die op 
verschillende plekken in Noordijk gewoond. Via bevolkingsregister overzichten per 
boerderij(tje)/huis/hut enz. ben ik opzoek wanneer wie waar heeft gewoond. Ik heb 
zodoende een aardig beeld in de tijd van mijn voorouders/gezinssituatie enz. het 
nummer C24, E30, E37 enz. Maar deze nummers vertaald naar de huidige straat en 
huisnummering ontbreekt mij. Van Janna Ligtenbarg heb ik een aantal jaren geleden al 
eens gehoord dat er bij Oud Noordijk zo’n omnummerlijst moet zijn. Is dat zo? En zou ik 
daar een copie of scan van kunnen krijgen. Je zou geweldig kunnen helpen in mijn 
zoektocht. Mogelijk zijn een aantal bouwsels verdwenen en/of vallen onder de 
verdwenen boerderijen. In het boek verdwenen boerderijen miste ik helaas de info over 
de oude huisnummering. Hopelijk kun je me een eind op weg helpen. Daarvoor alvast 
hartelijke dank.
Met vriendelijke groet,
Henk Hogemans 

De gevraagde omnummerlijst is er niet. Zou ook lastig zijn, omdat de huisnummers en 
later de adressen regelmatig veranderen. Er zijn wel een paar gemeentelijke adreslijsten
uit de jaren 50 tot 65 van de vorige eeuw. In de lijst van 1964 is aangegeven hoe de 
Noordijkse E huisnummers overgegaan zijn in (straat) adressen. Maar dat heeft geen 
betrekking op de periode 1876 tot 1930, waar door Henk om gevraagd werd. Door nader
onderzoek in het bevolkingsregister is toch wel te bepalen waar de huisnummers E30 en
E37 gesitueerd kunnen worden. Vrij snel blijkt dat het om dezelfde locatie gaat en dat 
het huisnummer in de loop der jaren aangepast is. Aangezien huisnummers veelal 
aansluitend toegekend zijn aan naast elkaar gelegen huizen, heeft het zin om naar de 
bovenliggende en onderliggende nummers te kijken. Bezien we de nummers E38 en 
E36, dan woonden daar eerder de familie Altena (E36) en de familie Bouwman (E38). 
Daar tussen bevond zich het huis van Hendrik Floors, Hendrik Stip, één van de 
Noordijkse huisslachters. Hendrik Floors is daar terechtgekomen door zijn huwelijk met 
Johanna Hogemans. Waarmee de link van de familie Hogemans met de locatie op de 
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hoek van de Hilversweg en de Bliksteeg duidelijk is geworden. In de lijst van 1964 
vinden we bovendien dat het adres van H. Floors, zijnde E37, toen veranderd  werd in 
Hilversweg 12. Het huidige adres is, ten gevolge van de nodige nieuwbouw, 
ondertussen opgelopen tot Hilversweg 38. En de huidige bewoner is de familie Klein 
Braskamp.

Ook op het adres E141 woonde eerder een familie Hogeman. Het gaat om H.J. 
Hogeman, die geen Hogemans lijkt te zijn, maar die volgens familie-onderzoek van 
Henk toch wel een broer is van Berend:

Verklaring/uitleg/reactie op Hogeman en Hogemans. Vader Jan Hogemans, geboren 28-
11-1799, noemde zijn eerste zoon Berend Hogemans, geboren 12-3-1831 en zijn 
tweede zoon Jan Willem Hogeman, geboren 06-09-1833, die zich gevestigd heeft aan 
de huidige Hagdijk, tegenwoordig het adres Hagdijk 1.

In de lijst van 1964 is geen Hogemans te vinden. Op dat moment is de familie Ordelman
de bewoner van de boerderij op het adres E141, dat toen veranderde in Hagdijk 1. 
Het huis wordt wel het Nielandshuis genoemd. Dit is o.a. te vinden op een lijst die 
afgeleid is van een kaart, die gemaakt is door de Noordijkse schoolmeesters Nijhof en 
Boswinkel, om aan te geven wie wel en wie niet op de fiets naar school mocht komen. 

Vraag naar foto's en documenten van nazaten van Jan Harperink

Via ons email adres kwam van Kelly de volgende vraag binnen: 
Mijn moeder is een direct familielid van Jan Harperink uit Neede. Zijn zoon Gerardus,  
getrouwd met Hermina Meerman, is de vader van Joannes Harperink die na het 
overlijden van zijn eerste vrouw is hertrouwd met Johanna Ensink. Uit dit huwelijk is o.a.
Hermannes Harperink geboren. Deze Hermannes is getrouwd met Karolina Mulder. Uit 
dit huwelijk is o.a. Hermannus Johannes Harperink geboren die getrouwd is met Gesina
Spaaij. Hermannus Johannes en Gesina zijn de grootouders van mijn moeder. Ik zou 
het heel erg leuk vinden als ik meer foto's, documenten en dergelijke kan vinden van 
mijn familielijn. Wilt u mij alstublieft helpen? Kelly (Niet Openbaar). 

Een interessante vraag, zeker omdat er ook nog een naamgenoot Meerman in 
voorkomt. Verder wordt er direct gedacht aan de boerderij Harperink. Nader onderzoek, 
mede in overleg met Robert Harperink heeft het volgende opgeleverd:
Het is mij toch nog gelukt te achterhalen wanneer Gerhardus geboren/gedoopt is.
Hij blijkt ingeschreven te zijn in het R.K. doopboek van de statie Rietmolen. Dat wil niet 
zeggen, dat hij ook in Rietmolen geboren is. Want ook het R.K. deel van Neede viel 
vroeger onder de statie Rietmolen. Waar de Harperinks rond 1755 hebben gewoond 
kan ik niet achterhalen. Ik vermoed, dat deze vondst er toe leidt, dat er geen directe 
relatie met de boerderij Harperink in Noordijk is.

Maar, na nader onderzoek, ook in samenspraak met Robert Harperink, blijkt er toch wel 
een link te zijn met de Harperinks in Noordijk. Dat is gebaseerd op het huwelijk van Jan 
Harperink in Haaksbergen:
*30.08.1750 op attest. van Haxbergen - Jan Harperink, j.m. zoon van wijlen Garrit 
Harperink uit Neede, en Jenneken Ter Haar, j.d. van Jan Ter Haer onder 
Haxbergen, in den echt bevestigt. 
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Jan zal zich na bekering tot het RK geloof Johannes hebben genoemd. Hij lijkt in 1716 
te zijn geboren als zoon van Garrit Harperink en Fenneken Mengerink:
*18.10.1716 Garrit Harperink en Fenneken, eh., een zoon is genoemt JAN 

Mogelijk zijn Jan en Jenneken (Johannes en Johanna) ingetrokken bij de familie ter 
Haar,de boerderij die ook Harink genoemd werd, gelegen in Brammelo, tussen 
Haaksbergen en Rietmolen. Van deze boerderij is de volgende beschrijving gevonden:
HARINK OF DE HAAR : In 1188 had Hendrik van Dalen en Diepenheim een tiende 
van 3 mud rogge uit het 'In Harne'. Via Utrecht werd de Haar ook eigendom van de
provincie. In 1475 was 'Ter Haren' volgewaard en in 1495 was het huis verbrand. 
In 1661 werd het vermeld als volgewaard domeingoed 'die Haer'. 
De pachter Jan ter Haar kocht de boerderij in 1829 voor ƒ 3149,- van de provincie. 
Het erve verwisselde daarna verschillende keren van eigenaar. In 1850 was Jan 
Carel Stokkers eigenaar, daarna de familie Van Eerden en sinds ca. 1965 de 
familie Huisinkveld. 

Met betrekking tot de eerder genoemde Hermina Meerman is informatie gevonden in 
een Meerdam-Meerman geschiedenis rond Goor. 
Meerdere personen Meerdam en (te) Meerman hebben hun roots liggen op het aloude 
erve Meerman, ook wel Meerdam of eerder Merum genoemd, welk gelegen was in 
Kerspel Goor, een buurtschap nabij Goor maar bestuurlijk tot 2001 behorend onder de 
voormalige gemeente Markelo. Het erve Grote Merum werd voor het eerst genoemd in 
1379 bij de beleningen van de tienden. De boerderij is rond 1835 afgebroken. Het was 
vele eeuwen een hofhorige boerderij d.w.z. de provincie Overijssel was de eigenaar. 
Maar, er lijkt geen enkele verbinding met mijn familie te bestaan.

Nadere gegevens over Pellenbarg aan de Hagdijk. 

Begin 2022 informeerde Willem van der Velden naar achtergronden van het huis 
Pellenbarg aan de Hagdijk. Informatie hieromtrent is uitgezocht en aan hem 
toegezonden. Het is eigenlijk niet de huisnaam van het betreffende huis, maar de naam 
van de familie die er in 1877 is komen wonen en blijven wonen tot rond de tweede 
wereldoorlog. Daarna heeft de familie Bannink (Jan Koop) er gewoond. De eigenlijke 
huisnaam was Polhuis, ook wel De Pol of Polman. Voor 1800 was de familie Polman er 
de bewoner. 

Foto's en geschiedenis van De Kappe.

In juli 2022 kwamen Andre en Doreke
te Riet naar het archief voor foto's van
de boerderij De Kappe. Andre en 
Doreke zijn de nieuwe bewoners van 
deze boerderij. Ook waren ze 
geïnteresseerd  in de geschiedenis 
van de boerderij aan de Kappenweg, 
bij de Kappenbrug. De archieven zijn 
doorgespit en het resultaat is op 
papier gezet. 
Dit is aan hen opgestuurd en aan 
onze website toegevoegd.
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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 1972 werd in Noordijk hoofdzakelijk de GOC, de Geldersch Overijsselsche 
Courant gelezen. 75 jaar geleden, in 1947 en 100 jaar geleden, in 1922, was dat de 
Lochemsche Courant, dan wel de Borculosche Courant. Vanwege de Corona 
maatregelen is alleen via de website www.delpher.nl in oude kranten gezocht. We 
hebben het volgende “oude” krantennieuws voor u gevonden. Bij de weergave zijn 
toelichtingen en samenvattingen schuingedrukt weergegeven.

Vijftig jaar geleden in Noordijk uit de krant van 1972. 

Touwtrek vereniging Noordijk was ook in 1972 actief, zoals dat jaar werd vermeld 
in de Tubantia:
Op 17-1-1972: deelname aan een indoor toernooi in Hengelo (Gld) met 33 deelnemers.
Op 06-3-1972: deelname aan een indoor touwtrektoernooi in manege Voorst. De strijd 
was heftig, maar in geen van de klassen wist Noordijk een eerste plaats te behalen. 
Op 27-3-1972: in Buurse om de titel van de Catchklasse, die Noordijk net niet weet te 
halen.
Op 27-4-1972: jaarvergadering in zaal Bakker te Vorden, waaraan 18 teams deelnemen.
Op 18-7-1972: tijdens het door de Beltrumse Bizons georganiseerde toernooi moest 
Noordijk in de Catchklasse de meerder eerkennen in Eerbeek. In de competitie staat op 
dat moment Noordijk in de Catchklasse tweede achter Eerbeek, in de 720 Kg klasse 
derde en in de 560 Kg klasse vierde.
Op 22-8-1972: tijdens het toernooi in Zieuwent werd Noordijk eerste in de Catchklasse. 
In de competitie staan ze nu op de tweede plaats. In de andere klassen moest met een 
mindere plaats genoegen genomen worden. 
Op 24-11-1972: mag de TTV Noordijk bij Café Hassink de jaarlijkse 
propagandafeestavond organiseren. Tijdens deze feestavond werden de kampioenen 
van dat jaar gehuldigd. TTV Noordijk hoorde daar zelf helaas niet bij. 

Ook onze voetbalvereniging was in 1972 actief:
Op 4-2-1972 werd gemeld dat VV Noordijk, uitkomende in de tweede klase E, de 
komende zondag bij Fortuna Winterswijk op bezoek mag.
Op 4-3-1972 werd gemeld, dat de afdeling Gelderland van de KNVB start met de eerste 
competitie damesvoetbal en dat ook VV Noordijk daar aan deelneemt.
Op 5-5-1972 werd gemeld, dat VV Noordijk komende zondag bij Diepenheim op bezoek 
krijgt.
Op 1-9-1972 werd vermeld, dat VV Noordijk komende zondag bij Erix op bezoek mag. 
De uitslag werd 1-1.
Op 3-11-1972 werd vermeld, dat VV Noordijk komende zondag bij GSV63 op bezoek 
mag.
Op 10-11-192 werd vermeld, dat VV Noordijk naar Sc Meddo mag.

Op vrijdag 16-3-1972 wordt aangekondigd, dat Muziekvereniging Concordia 
zaterdag in Café Hassink een uitvoering geeft.

In 1972  boden Noordijkers via advertenties van alles en nog wat (te koop) aan, 
zoals o.a.:

Op 26-2-1972: Te koop: Nateelt Eng. grasparkieten. J. Nijland, Elsmansdijk 1, Noordijk.
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Op 11-3-1972: MEDEWERKER KASBEHEER: Op ons kantoor kan een medewerker 
worden geplaatst. Wij denken aan een jongeman van ± 21 jaar, die de militaire 
dienstplicht heeft vervuld. Hij dient over goede contactuele eigenschappen en 
kantoorervaring te beschikken. Zijn taak zal in hoofdzaak bestaan uit het volledige 
kasbeheer met daarnaast andere administratieve werkzaamheden. Indien u 
belangstelling hebt voor deze functie, nodigen wij u uit uw schriftelijke sollicitatie aan ons
in te zenden. Coöp. Raiffeisenbank „NOORDIJK” Oudestraat 44 – Neede.
Op 30-3-1972: Al gaat u met Pasen nog niet kamperen, wij zijn wel open voor het 
bespreken van: seizoenplaats of huisje. Bondscamping d'n EVERSMAN Noordijk.
Op 26-4-1972: Aangeboden: heidewachtels, 6 weken oud, ouders prima jachthonden, 
erg lief voor kinderen. Roerink, Mengersdijk 6, Noordijk.
Op 26-5-1972: Te koop plm. 2 ha. hooi gras op stam. Briefjes inleveren voor zaterdag-
avond 8.00 uur bij Joh. Hiddink, Bliksteeg 4, Noordijk.
Op 9-6-1972: Tropisch aquarium plm. 200 liter, geheel compleet met vis en verlichting. 
Johan Hiddink, Bliksteeg 4, Noordijk.
Op 14-8-1972: Te koop: lekkere eetaardappelen 23 ct per kg., dagelijks na 18 uur. E J. 
Markerink „Beinzink”, Uitslagdijk 6, Noordijk.
Op 25-8-1972: Te koop: nest prachtig getekende jonge dalmatiners met stamboom. A. 
Meddeler, Mengersdijk 5, Noordijk.
Op 2-9-1972: Te koop een mooi gelegen boerderij met prima voorwoning aan de rand 
van dorp Noordijk bij Neede. Met plm. 1000 m2 grond. Vrij te aanvaarden. Prijs nader 
overeen te komen. Te bevragen: Kwinkelerweg 169, Boekelo.
Op 17-10-1972: Te koop: nest Duitse staande jachthonden met stamboom. Johan 
Hiddink, Bliksteeg 4, Noordijk.
Op 23-10-1972: Staan ter dekking: 2 dwergbokjes. Te koop: bruine langharige dashond 
(teckel) reu, zindelijk. Schoolweg 9, Noordijk.
Op 17-11-1972: Een Sunbeam Imp bj. 1968. Km.st. 66.000. Elsmansdijk 9, Noordijk  
(Sunbeam was een auto van de Rootes Group, later Chrysler Europe)
Op 30-12-1972: Oost-Nederland. Bij inschrijving te koop: Zeer solied gebouwd huis, 
Plm. 600 m3 inhoud. incl. voor- en achtertuin 837 m 2. Bevat: 2 ruime woonkamers, 
keuken, hal, 4 slaapkamers, grote kelder, badkamer, w.o. flinke zolderruimte. 
Aangesloten op aardgas, waterleiding en electra. Aangebouwd schuurtje met garage, 
prachtig gelegen op rand van dorp Neede, Borculoseweg 72. Te aanvaarden direct na 
gunning, kosten koper. Briefjes inleveren uiterlijk ZATERDAG 27 JANUARI 1973 bij E. J.
MARKERINK, Uitslagdijk 6, Noordijk, Neede, alwaar nadere inlichtingen verkrijgbaar. 
Tel. 05450-1203 tussen 12 en 13 u. en na 20 u.
Op 16-12-1972: Te koop nest jonge Herdershonden. H. J. Markink, Hagdijk 2, Noordijk.

Tubantia 12-6-1972: Duitse Starfighter neergestort bij Neede.
NEEDE — Rond het middaguur is een Duitse Starfighter neergestort bij het 
Achterhoekse dorp Neede. De vlieger is daarbij om het leven gekomen. Het toestel 
maakte vermoedelijk deel uit van een formatie, want omwonenden hebben omstreeks 
die tijd een aantal vliegtuigen laag horen overvliegen. Ter hoogte van de Gelders-
Overijsselse grens in het dorp Noordijk boorde de Duitse straaljager zich met een luide 
knal in een weiland, op ongeveer 150 m afstand van een boerderij van de fam. ter Kuile.
De grond is ter plaatse erg drassig, zodat het vliegtuig zich diep in de bodem kon boren. 
Er is een enorme krater ontstaan; kort daarom heen liggen honderden wrakstukken. De 
in de buurt wonende landbouwer H. J. Rijkse zei ons: “Ik hoorde eerst een gerommel, 
keek op, zag een lichtflits en meteen daarop nog een en toen zag ik een vliegtuig 
brandend neerstorten. Op het moment dat het de grond raakte was er een zware 
explosie. Een minuut of drie brandde het wrak in de diepe krater, die de machine had 
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geslagen”. Het toestel sloeg een krater in het weiland, waarin nog geruime tijd kerosine-
resten nabranden.

Tubantia 13-6-1972: Toestel in spiraal neergestort
NEEDE — De Duitse Starfighter, die — zoals gisteren reeds gemeld — rond het 
middaguur in de buurtschap Noordijk (gemeente Neede) is neergestort, is vermoedelijk 
in een spiraal (in vaktermen vrille geheten) terecht gekomen, waardoor de piloot de 
oriëntering heeft verloren. Het toestel stortte van 900 voet (ca 300 meter) neer. De 
piloot, de ongehuwde Oberleutnant Erhard Lietz, was op slag dood. De Starfighter 
maakte deel uit van het 31ste Jabogeschwader (jachtbommenwerpersquadron) Bölkow, 
dat gevestigd is op de vliegbasis Norvenich bij Keulen. In de loop van de morgen was 
van dat vliegveld een formatie Starfighters vertrokken met de opdracht op geringe 
hoogte langs de Nederlands-Duitse grens te vliegen en vervolgens op de vliegbasis 
Twenthe te landen. Ter hoogte van Neede zag een collega-piloot het toestel van Lietz in 
een tollende beweging uit een (steeds dichter) wolkendek komen en als het ware 
loodrecht naar beneden vallen. Volgens deze getuige ontplofte het toestel, nadat het de 
grond had geraakt. Dat klopt ook door het feit, dat de straaljager een grote krater heeft 
geslagen en brokstukken op geringe afstand terecht kwamen. Het toestel kwam neer in 
een weiland aan de Noordijkerveldweg, pal achter de boerderij van Ter Kuile en slechts 
enkele honderden meters verwijderd van de provinciale grens met Overijssel. Volgens 
getuigen was het toestel brandend neergestort, maar dit is in tegenspraak met de 
verklaring van de Duitse piloot, die enige tijd na ’t ongeluk met nog een collega boven de
onheilsplek bleef vliegen.
Direct na de explosie brandde het wrak wel een minuut of drie zeer hevig. De 
gealarmeerde brandweer van Neede behoefde echter niet in actie te komen. Direct na 
het ongeval werd het terrein afgezet door rijkspolitie en marechaussee. Laatstgenoemde
dienst nam de bewaking in de loop van de middag geheel over in afwachting van de 
komst van de Duitsers, die het ongeval moeten onderzoeken.

Tubantia 21-6-1972: Berging van restanten Starfighter is nog vraagteken
NEEDE — Vandaag wordt beslist of de restanten van de in de buurtschap Noordijk 
neergestorte Duitse Starfighter zullen worden opgegraven, of dat men de krater achter 
de boerderij van Ter Kuile aan de Noordijkerveldweg zal dichten. De afgelopen dagen 
heeft men tevergeefs geprobeerd de wrakstukken uit te graven. Ze zijn te diep 
weggezakt en het grondwater is een grote hindernis. Men heeft wel een pomp op de 
krater gezet, maar dat is onvoldoende om de omgeving watervrij te maken. Daartoe zou 
men bronbemaling moeten toepassen en dat is een zeer kostbare zaak.  Deze en 
andere zaken worden vandaag bekeken door de Duitse bergingsploeg die onder leiding 
van de overste Hof er met behulp van o.m. een dragline aan het graven is geweest. 
Zoals gemeld is de van de basis Vorvenich bij Keulen afkomstige straaljager, de 154ste 
die de Luftwaffe sinds de invoering van dit type, elf jaar gelden, heeft verloren, bij de 
inslag in de grond geëxplodeerd. De pogingen van gisteren en vandaag zijn vruchteloos 
gebleken en het ziet er ook niet naar uit dat het zonder verdere hulpmiddelen lukt. Naar 
alle waarschijnlijkheid zal er van de stoffelijke resten van de vlieger, de Oberleutnant 
Erhard Lietz uit Keulen, de 72ste piloot, die in een Starfighter is omgekomen, niet veel 
meer in de krater worden aangetroffen, zo is de verwachting van de reddingsploeg, die 
wordt bijgestaan door de Luchtmachtbewakingsdienst van de vliegbasis Twenthe. Deze 
zorgt, evenals na het neerstorten van de Starfighter op maandag 12 juni, voor de 
afzetting van het terrein. Bij het overleg over het al of niet doorzetten van de 
bergingswerkzaamheden, wordt ook de grondeigenaar betrokken.
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Krater van neergestorte Starfighter in het Noordijkerveld

Tubantia 22-6-1972: Zoeken naar resten Starfighter stopgezet
NEEDE – Het opgraven van de resten van de in de Needse buurtschap Noordijk 
neergestorte Duitse Starfighter is vandaag gestaakt. Men heeft gisteren nog enkele 
belangrijke onderdelen, onder meer van de motor, met een dragline naar boven kunnen 
halen en men verwacht dat dit voldoende is om het onderzoek naar de oorzaak van het 
neerstorten te kunnen continueren. Zoals gisteren reeds gemeld is er enkele dagen 
gegraven naar de restanten, die volgens schatting tot op 12 meter diepte zitten. 
Aangezien men veel last had van het grondwater, verliep deze operatie maar moeilijk en
heeft men niet alles kunnen opgraven. De krater is vandaag gedicht. Met de 
grondeigenaar zal nog moeten worden gepraat over schadevergoeding. Men zal 
waarschijnlijk onder meer het weiland omploegen om eventuele niet gevonden 
onderdeeltjes of resten weg te werken.

Tubantia 20-7-1972: Lochuizer kermis
Zaterdag en zondag wordt bij Neede de Lochuizer kermis gehouden achter café 
Schepers. Er zijn kinderspelen en ’s middags wordt er vogel- en schijf geschoten. Verder
is er nog een kindermiddag. Zondagmiddag begint om half twee de grote zeskamp, 
waaraan meedoen Diepenheim, Gelselaar, Markvelde, Noordijk, Neede en natuurlijk ook
Lochuizen.

Vijfenzeventig jaar geleden in Noordijk uit de krant van 1947.

Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant en Vrije Twentsche courant
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In de kranten van 1947 is het een en ander te vinden over het programma en de 
uitslagen van de wedstrijden van onze voetbalvereniging VV Noordijk. Van het eerste 
zijn geen uitslagen gevonden, of het zou de uitslag 8-0 moeten zijn tegen de Eibergse 
Boys 3. Van het tweede werden een aantal markante uitslagen gevonden. Zo werd met 
14-1 verloren van Neede 3, maar ook met 10-0 gewonnen van Rietmolen 2.
 
03-10-1947: Noordijk 1 — SSSE 1; Noordijk 2 — Ruurlo 2.
15-10-1947: Noordijk 1 — Eib. Boys 3: 8-0;
17-10-1947: Lochem 3 — Noordijk 1;
21-10-1947: Neede 3 — Noordijk 2: 6-0;
24-10-1947: Noordijk 2 — Eib Boys 4; 
07-11-1947: Noordijk 2 — Reünie 2;
28-11-1947: Noordijk 1 — Ruurlo 1; Rietmolen 2 — Noordijk 2;
02-12-1947: Rietmolen 2 — Noordijk 2: 10-0;
22-12-1947: Noordijk 2— Neede 3 1-14;

Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant: 04-01-1947
Geslaagd. — Bij de te Eibergen afgenomen type-examens slaagde voor het diploma 
handelstypiste o.a.: mej. H.J. Stikkers uit Noordijk. 

Nederlandsche staatscourant:  20-01-1947
Bij beschikking van den Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is, op 
grond van de desbetreffende bepalingen van het Zuiveringsbesluit 1945, 
overeenkomstig het advies van de Commissie van Advies, bedoeld in artikel 5, vierde 
lid, van genoemd besluit, ontslag uit hun/haar functie verleend, te rekenen van: 
1 Maart 1943, aan L. van der Woude, hoofd van de openbare lagere school te Noordijk, 
gemeente Neede;

Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant: 05-06-1947
NEEDE: 8 ha bos afgebrand. 
Maandagmiddag plm. 3 uur werd in de buurtschap Noordijk een bosbrand 
waargenomen, welke helaas, doordat velen niet genegen bleken bij het blussingswerk te
helpen, zich voortdurend uitbreidde en 8 hectare mooi dennenbos vernielde. 
Burgemeester Mens was zeer spoedig na de brandmelding ter plaatse en heeft 
geruimen tijd met slechts 4 helpers daadwerkelijk de brand bestreden. Later kwamen de
inmiddels gewaarschuwde gemeentearbeiders assisteren, waardoor althans nog een 
aangrenzend bos, dat gevaar liep, behouden kon blijven. Hoewel natuurlijk het verloren 
gaan van die houtopstand ook jammer is, valt toch in niet mindere mate het verdwijnen 
van weer een stukje natuurschoon zeer te betreuren, temeer daar onze gemeente reeds
zo weinig dennenbos bezit. In het bijzonder in deze droge periode zij men dus dubbel 
voorzichtig in bos en veld Een achteloos weggeworpen eind sigaret of brandende lucifer 
kan groot onheil stichten!!

Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant: 16-07-1947
VERGADERING RIJWIELPADVERENIGING.
In hotel De Post werd een algemene ledenvergadering gehouden van de Needse voet- 
en rijwielpaden-vereniging. De wnd. voorzitter, de heer J. H. Groothornte, wijdde in zijn 
openingswoord waarderende woorden aan de nagedachtenis van wijlen voorzitter H. A. 
Naeff. Uit de jaarverslagen bleek, dat het ledental zich gedurende de laatste jaren 
voortdurend in stijgende lijn heeft bewogen en eind 1946 740 bedroeg. Er is een saldo 
van ƒ 104,38. Een voorstel uit de vergadering, om de minimum contributie te verhogen 
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met ƒ 0,25 werd aangenomen. De periodiek aftredende bestuursleden werden bij 
acclamatie herkozen, terwijl als voorzitter benoemd werd dokter J. C. Wolff. Verder 
werden benoemd in de vacature Bentsink de heer G. Oortgiesen (dorp), in de vacature 
Mekking de heer W. Waarlo (Lochuizen) en in de vacature G. Oortgiesen de heer H. J. 
Nijland (Noordijk). Het secretariaat zal voortaan waargenomen worden door den heer J. 
Reerink. Den aftredende secretaris, die deze functie 13 jaren vervulde, werd dank 
gebracht voor de vele werkzaamheden. Aan burgemeester J. C. J. Mens zal het ere-
voorzitterschap der vereniging worden aangeboden. 

Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant: 16-07-1947
HALFDRONKEN VLEGELS  BESTALEN ENGELSEN AUTOMOBILIST. 
De Engelsman, die Zaterdagavond laat een paar Needse jongens het genoegen deed 
hen per auto van Groenlo naar Neede te brengen, zal wel geen besten indruk van de 
Hollanders hebben gekregen, daar deze knapen hem op gemene wijze te pakken 
namen. De 18-jarige M. en de 23-jarige B. hadden in Groenlo de bloemetjes buiten 
gezet. Hier en daar wat meer dan goed was gedronken en misten daardoor de laatste 
bus. Doordat zij een meisje kenden, die daar toevallig met haar verloofde, een gewezen 
Engels majoor, ook aanwezig was, gelukte het dezen Engelsman te bewegen de 
jongelui met zijn wagen naar Neede te brengen. Zij lieten hem nabij de nieuwe 
begraafplaats links een zandweg inslaan, doch het wagentje liep hier al spoedig vast. B. 
zou wel even hulp halen om weer los te komen, doch kwam niet terug. Toen daarop ook 
M. weg wilde gaan om hulp te halen, kreeg men blijkbaar argwaan. De auto werd 
afgesloten en men ging samen op stap, waarbij M. nogmaals probeerde zich van zijn 
weldoeners te ontdoen. Tenslotte kwamen zij bij een noodwoning van den landbouwer 
R. nabij Kisveld. M. zeide daar te wonen en zou, toen kloppen niet hielp, even achterom 
gaan en dan de voordeur openen. Dat was zijn kans om eveneens te verdwijnen. 
Inmiddels was de bewoner naar buiten gekomen en, na verklaard te hebben dat hij met 
den jongeman niets te maken had, hielp hij de auto weer op gang. Toen bleek echter, 
dat de kruk van de auto was gebroken en dat ook de wagen van boven open was. Een 
hoeveelheid sigaretten, een damestas met inhoud en wat etenswaren werden vermist. 
In Groenlo werd aangifte gedaan aan de politie, die er in samenwerking met de Needse 
politie, al spoedig in slaagde de daders op te sporen. Het bleek toen dat B. zich tijdens 
de afwezigheid van den Engelsman weer naar den wagen had begeven en zijn slag had
geslagen Het gestolene werd in zijn bezit gevonden. Tegen M. en B. is proces-verbaal 
opgemaakt. 

Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant: 28-07-1947
NOORDIJK. Geslaagd. - Onze heer W. ten Harkel slaagde te Enschede voor het 
praktijkdiploma Boekhouden Ned. Associatie. Hij werd opgeleid door de heer B. Norde 
te Neede. 

Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant: 28-07-1947
EEN DAGJE UIT. 
Het personeel van de Coöp. Neede en Noordijk, maakten Donderdag j.l. een excursie 
naar Rotterdam. Eerst werd een bezoek gebracht aan het Centraal Bureau, daarna aan 
den Maastunnel, die altijd zoveel bewonderaars trekt. Vandaar ging het naar de 
dierentuin Blijdorp. Natuurlijk werd een boottocht door de havens van Rotterdam niet 
vergeten. Gezamenlijk werd een kostelijke maaltijd genuttigd waarna de terugreis 
aanvaard werd. Onderweg werd nog even een bezoek gebracht aan het Prins 
Bernarddal bij Apeldoorn. Het weer werkte schitterend mee en tevreden en hoogst 
voldaan keerde het gezelschap 's avonds om half twaalf in Neede terug. 
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Personeel van de Coöperatie Noordijk met aanhang tijdens het uitstapje.

Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant: 01-08-1947: NEEDE. 
TIJDELIJK ONDERWIJZER BENOEMD. 
Als tijdelijk onderwijzer aan de o.l. school te Noordijk (vacature J. C. Leerink) werd door 
B. en W. van Neede benoemd ingaande 1 Augustus de heer A. G. Meulenkamp te 
Winterswijk.
COMMISSIE OUDERDOMSVOORZIENING. Als leden van de commissie van 
onderzoek voor de uitvoering van de per 1 october a.s. in werking tredende noodwet 
ouderdomsvoorziening zijn aangewezen de heren: A. Lodeweges, wethouder van 
sociale zaken, J. W. Kluivers (middenstand), G. W. Berenpas (N.BB.), E Karssenberg 
(Nat. chr. werkl. Ver), J. H. Stevens (K.A.B.), H. Kormelirk, Rietmolen en H. Reurink te 
Noordijk.

Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant: 03-09-1947
FAM. KOTTELENBERG NAAR CANADA. 
Iemand, die zich in de oorlogsjaren wel een zeer goede Nederlander heeft getoond, de 
landbouwer G. Kottelenberg uit de buurtschap Noordijk, gaat ons land verlaten om zich 
in Canada te vestigen, waarheen onlangs ook al zijn broer is vertrokken. Doordat zijn 
vrouw toen ziek was, moest het vertrek van het nu heengaande gezin worden uitgesteld.
Op 6 Sept. a.s. zal het de grote reis aanvaarden. Het gezin Kottelenberg was in de 
oorlogsjaren wijd en zijd bekend als een uitstekend adres voor onderduikers. Hier klopte
niemand tevergeefs aan en heel wat joden en andere gezochte personen hebben aan 
deze eenvoudige landbouwers hun leven te danken.
(De familie Kottelenberg woonde op de boerderij Wenninkmölle, bij de brug over de 
Bolksbeek, het huidige adres Stobbesteeg 5, waar na hun de familie Te Grotenhuis is 
komen wonen en nu de familie Berendsen woont). 
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Tubantia en Enschedesche courant en Vrije Twentsche courant: 12-09-1947
Te koop: JONGE HENNEN R. I. R. bij J. H. Hulshof, fokker 403, Noordijk E139, Neede, 
Tel. 289. N.O.Z. (Niet Op Zondag)

Tubantia en Enschedesche courant en Vrije Twentsche courant: 19-09-1947: 
DE VEEKEURING. 
Donderdag had hier de jaarlijkse traditioneel geworden veekeuring plaats, 
georganiseerd door de afdelingen B.O.G. en G.M.v.L. in samenwerking met de 
plaatselijke fokverenigingen. Het was een drukke beweging op het terrein van de Wed. 
Olthaar aan de Meijersweg, waarheen vele landbouwers uit de omgeving gekomen 
waren om de veekeuring bij te wonen. Om half tien werd de dag geopend met een kort 
welkomstwoord van den B.O.G.-voorzitter, den heer J. G. Olthaar, waarna wethouder 
Lodeweges, namens het gemeentebestuur wees op de belangrijkheid van een dag als 
deze. Daarna werd met de keuring begonnen, waarbij als keurmeesters optraden de 
heren J. H. Nieuwenhuis, Gorssel, E. Harkink, Lochem, J. Mogezomp, Armhoede en R. 
Scharpert, Hupsel. Arbiter was de heer G. J. Duitshof te Haarlo. Na afloop van de 
keuringen verklaarde de jury, dat hier voortreffelijk vee was aangevoerd, waarbij vooral 
de stamboek-melkkoeien een bijzonder goede klasse vormden. 
Alleen de Noordijkers, die in de prijzen vielen worden hier genoemd:
H.J. Markerink, G. Markerink, A. Hennink, H. ten Elshof, J.W. Thijsen,  H.J. Roerink, A. 
H. Saaltink, J. Hulshof, J .Voortman, A. Beltman, G.J. Koeslag, G.J. Lubberdink. 
alsmede de Fokvereniging Noordijk en de  Stierenvereniging Noordijk. 
Er waren in totaal ruim 180 inzendingen.

Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant en Vrije Twentsche 
courant; 08-10-1947
DE SINGELLOOP EEN SPORTIEF SUCCES
De door Amefa's personeelsvereniging op kermisdag georganiseerde singelloop is een 
goede propaganda voor de athletieksporf geworden. Er verschenen 8 deelnemers aan 
de start, die om half zes nabij Luxor plaatsvond. De heer H. B Hoffs (Henk Hoff Sr.?) 
nam al direct de leiding en liep halverwege reeds een tiental meters uit. 500 meter voor 
de finish voegde zich A. Meddeler bij hem, doch in de eindsprint bleek Hoffs over meer 
uithoudingsvermogen te beschikken. De eindstand was: 1. H. B. Hoffs (V.v. Noordijk) 5 
min 6,3 sec.; 2. A. Meddeler (V.v. Sportclub) 5 min. 8,8 sec.; 3. H. Post (N.G.V.) Voor de 
junioren beneden 16 jaar was de uitslag: 1. J. ter Meer (Sportclub); 2. Chr. Peddemors 
(Sportclub). De burgemeester reikte na afloop met een toepasselijk woord de prijzen uit 
en sprak daarbij de hoop uit op de voorjaarskermis meer deelnemers aan de start te 
zien. Hij bracht tenslotte dank aan de deelnemers en aan de initiatiefnemers voor deze 
wederkerende wedstrijd, die meer belangstelling verdient.

Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant en Vrije Twentsche 
courant: 10-10-1947
NOORDIJK CABARETAVOND. 
De feestcommissie Noordijk is voornemens een feestavond te organiseren, waartoe ze 
geëngageerd heeft het in deze streek welbekende gezelschap Brekvoort-Prins uit 
Deventer. Dit uit 6 personen bestaande cabaretgezelschap zal hier op 22 November a.s.
optreden in zaal Hassink met een programma van toneel, zang, muziek enz.

Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant: 04-11-1947
TRIBUNAAL GROENLO: 
NEEDSE BOERENLEIDER WAS ZEER ACTIEF VOOR DE DUITSERS.
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De 43-jarige J. W. Mekking, landbouwer te Neede, gedetineerd in Westerbork, werd in 
1941 lid der NSB en nevenorganisaties. Tevens van de Ned. Landwacht Hulpdienst, 
terwijl hij zich aanmeldde voor de vrijwillige hulp politie. Met Smit en Hassing nam hij 
zitting in een commissie, die werkte voor de arbeidsinzet voor Duitsland. 
Pres.: Als lid van deze commissie bent U niet altijd even zachtzinnig opgetreden. Hebt u 
Stokkers Sr. uit Noordijk een klap in het gezicht gegeven? Beschuldigde antwoordde 
bevestigend. M., die als boerenleider van de Ned. Landstand werkzaam was, deed aan 
de Niederländische Grundstückverwaltung opgave van de in de gemeente Neede 
gelegen jodenwoningen. Uitvoerig kwam daarna de overval ter sprake, die drie leden 
van de verzetsbeweging op beschuldigde hebben gedaan. Hij werd 's nachts op Elshof 
in Lochuizen gearresteerd, daarna weggevoerd, waarna hij kans zag in het duister te 
ontvluchten. Beschuldigde verklaarde, zich naar zijn huis te hebben begeven, 
achtervolgd door de illegalen. Met een dubbelloops jachtgeweer heeft hij daarna op 
deze personen geschoten. Pres.: “U weet, dat u iemand hebt geraakt°. B.: “Ik heb het 
gehoord”. 
Uit het verdere verhoor bleek, dat twee van deze leden der verzetsbeweging later zijn 
gefusilleerd, terwijl de derde nog in leven is en dezer dagen als militair uit Indië is 
teruggekeerd. De president achtte het gewenst, deze persoon, uit Neede, als getuige te 
horen, zodat de zaak werd aangehouden.

Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant: 21-11-1947
NOORDIJK. MUZIEKUITVOERING. 
Onder leiding van haar directeur, de heer H. Menkhorst Jr. uit Eibergen, zal de 
muziekvereniging Concordia alhier op Zaterdag 29 November a.s. een openbare 
uitvoering geven. Er staan een 8-tal nummers op het programma.

Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant: 17-12-1947
TE KOOP: Haardkachel, Electrlsche waschmachine m. motor, grasmaaimach. Viking en 
een ijzeren karploeg alles nieuw bij H. J. KOLKMAN, Smederij Noordijk, Neede (Geld.)

Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant: 22-12-1947
VERGADERING B.O.G. MET LEZING OVER RUILVERKAVELING.
In hotel De Post vergaderde de afd. Neede van de B.O.G. onder voorzitterschap van 
den heer H. Reurink. Onder de ingekomen stukken bevonden zich programma's van 
enige Volkshogeschool-cursussen van Diependaal en 't Huis te Eerbeek, welke door het
bestuur warm werden aanbevolen. Van de deelnemersvelden zal aan de leden een 
belangrijke bijdrage uit de afdelingskas worden verleend. Medegedeeld werd, dat de 
cursus rundveekennis midden Januari zal aanvangen, terwijl uit het verslag van de 
laatste Ringvergadering, uitgebracht door de heer G. J. Timmerije, bleek, dat de 
Coöperatiecursus van de Ring gehouden zal worden te Groenlo en dat de Ringdag 1948
zal worden verzorgd door de afd. Borculo. Hierna hield de heer G. H. Thijsen uit 
Noordijk een inleiding over Ruilverkaveling en de mogelijkheden hiervan in onze 
gemeente. Spr. begon met er op te wijzen, dat de belangstelling voor de ruilverkaveling 
de laatste jaren sterk is toegenomen, wat zijn oorzaak ongetwijfeld zal vinden in 
economische, technische en maatschappelijke overwegingen. Voor 1938 werd zo hier 
en daar door eigenaren zelfstandig verkaveling toegepast, terwijl dit systeem in het 
buitenland, o.a. in Engeland en Duitsland, Frankrijk en Denemarken reeds langere tijd 
werd toegepast. Pas in 1938 gaf de overheid in ons land blijk haar taak te verstaan, door
de aanneming van de ruilverkavelingswet, waarvan spr. vervolgens de voornaamste 
punten uiteenzette. Wat ruilverkaveling is, is het best zo uit te drukken: Het 
samenvoegen en opnieuw indelen van gronden, al of niet gepaard gaande met het 
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aanleggen van wegen, waterlossende kunstwerken en dergelijke. Vervolgens wees spr. 
op de voordelen van de verkaveling, als het scheppen van betere perceelsvormen, 
practischer loop van wegen, enz., waardoor intensievere grondbewerking mogelijk 
wordt. Deze voordelen zijn zowel voor de betrokkenen zelf, als voor de gehele streek 
van belang, zodat tenslotte de ruilverkaveling een landsbelang genoemd mag worden. 
In het tweede gedeelte besprak de inleider de mogelijkheden van verkaveling in onze 
gemeente. Aan de hand van een plattegrond van de gemeente Neede, toonde spr. aan, 
dat z.i. de Needse berg met aangrenzende gedeelten, door z'n kris-kras lopende wegen 
en weggetjes niet economisch is verdeeld. Bij de nabespreking, die op deze inleiding 
volgde, bleek, dat eigenaren van in genoemd complex gelegen gronden reeds eigener 
beweging tot ruiling zijn overgegaan. De behoefte is daardoor reeds bewezen en er 
werd dan ook een commissie ingesteld, die deze zaak verder onder ogen zal zien. Bij de
vervolgens gehouden bestuursverkiezing, waarbij de heer W. Waarlo aftredend en 
volgens statuten niet-herkiesbaar was, werd in zijn plaats de heer H. te Vaanholt 
gekozen. Aan de heer Waarlo, die als 2e secretaris veel en goed werk heeft verricht, 
werd hartelijk dank gebracht. Aangenomen werd vervolgens nog een bestuursvoorstel, 
om tot uitbreiding van het bestuur over te gaan, in verband waarmede aan dit college 
werden toegevoegd de heren G. W. Saaltink en H. J. Reurink, beiden te Noordijk.

Honderd jaar geleden in Noordijk uit de krant van 1922. 

Zutphensche Courant 30-1-1922
Agenda gemeenteraadsvergadering  Neede,1 feb. met o.a. 
13- Uitzetting van gemeentegelden bij de Boerenleenbank te Noordijk.
Met als resultaat: Op voorstel van B. en W. wordt daarna z.h.s. (zonder hoofdelijke 
stemming) besloten de beschikbare gemeentegelden rentegevend te beleggen bij de 
Boerenleenbank Noordijk.

De Tribune: soc. Dem. Weekblad 14-2-1922
Een gewetenlooze burgemeester (van Noordijk).
Van een huisgezin wonende te Roodehaan en bestaande uit vrouw met vier kleine 
kinderen, is de vader voor een misdaad (?) van zijn kroost weggerukt. Het hulpeloos 
achterblijvende gezin kreeg ƒ 9.00 toegekend voor levensonderhoud. Bij een bezoek 
van haar moeder (die te Sappemeer woonde) stond deze versteld haar kind en 
kleinkinderen in zoon toestand aan te treffen.
Geen eten in huis, blauw van de kou, zaten de vier kleutertjes bij elkander 
ineengedoken. Geen geld, om er eenige brandstof voor te koopen. Wat wonder, dat die 
kleintjes daar zoo zaten te rillen van de kou, waar ook nog de noodige kleertjes 
ontbraken.
Doch, nog was de ellende in die huishouding niet groot genoeg. Een der kinderen nl. de 
oudste (3 jaar) werd ziek, en moest naar het ziekenhuis te Groningen, waar het thans 
opgenomen is. Ten einde raad toog de moeder van het kind naar den Burgemeester te 
Noordijk, in de hoop, daar de noodige middelen te kunnen verkrijgen voor het transport 
voor haar doodzieke kind naar Groningen. De moeder overhandigde de gesloten brief 
van de dokter, met de woorden: Mijnheer, mijn kind dat ziek is, moet op advies van den 
dokter naar Groningen, ik ben niet in staat de kosten van het transport te betalen 
vandaar dat ik hiervoor uw hulp inroep. De hartelooze Burgemeester verklaarde, 
onderwijl hij de gesloten brief van den Dokter open brak (had hij daartoe wel 't recht?) 
dat hij niet in staat was haar (de moeder) de noodige hulp te verleenen en voegde hij er 
bij: Wij hadden je man al veel eerder kunnen straffen.
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Zeer terecht werd dan ook door de moeder opgemerkt, dat de autoriteiten niet zoozeer 
d'r man hadden getroffen dan wel het gezin.
Verslagen door de hondsche behandeling en met ledige handen droop daarop de 
moeder af, waar haar nu niets anders over bleef, dan het zieke kind, door die barre kou 
naar Groningen te dragen, vijf kwartier gaans. Zeer verontwaardigd waren dan ook de 
doktoren te Groningen over de handelwijze van zo'n gewetenlooze Burgemeester.
Aan u medearbeiders, hoe lang nog zult ge dergelijke toestanden dulden?

Ondanks dat in bovenstaand artikel Noordijk met één d is geschreven, gaat het niet om 
ons Noordijk, maar om het bij Groningen gelegen Noorddijk, met twee d's. Een echte 
burgemeester hebben we in ons Noordijk ook nooit gehad, dus ook geen gewetenloze. 
Het gehucht Roodehaan bestaat nog steeds, evenals Noorddijk, maar maken nu beide 
deel uit van de gemeente Het Hogeland.

Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant 30-5-1922
Zaterdag zijn in het Noordijkerveld een partij dennen en heide verbrand. 

De Graafschapbode: 11-8-1922
De landbouwtentoonstelling te Borculo
Menigeen heeft zich hier de laatste dagen met angst afgevraagd of dit keer, evenals 
voor 10 jaar, toen de storm in de nacht voor de opening de tenten onderste boven wierp,
weer de elementen parten zouden spelen. Dit keer was men beangst voor regen.  
Niettemin heeft men aan de verschillende versieringen in de stralen door gewerkt, 
zoodat heden, Donderdag, onze stad bij de vele bezoekers een recht feestelijken indruk 
maakte. Er waren verschillende eerepoorten aangebracht waarvan op een dezer diverse
landbouwwerktuigen als ploeg, zeis, hark enz., terwijl in een tweede zelfs levende have 
aanwezig was. De wedstrijd voor gevelversiering, uitgeschreven door de 
verfraaiingsvereeniging Borculo Vooruit voor huizen aan de Markt is ook goed geslaagd.
De volgende prijzen werden toegekend. 
We beperken ons hier tot de Noordijkers, die alleen bij pluimvee in de prijzen vielen: 
Klasse 2: Patrijs Leghorn: 3de prijs G.J. Koeslag 
Klasse 3: andere kleuren Leghorn: 2de prijs H. Nijland, 3de prijs H. Bouwmeester
Klasse 4: Barnevelders: 3de prijs H.J. Nijland
Klasse 13: Niet genoemde rassen: Kraaikoppen 2de en 3de prijs J. Altena en Jan 
Reinders
Klasse 13: Niet genoemde rassen: Minorca's 3de prijs J.W. Hiddink

Zutphensche Courant 8-9-1922
Gerrit Hendrik T., 21 j., fabrieksarbeider, te Noordijk, gemeente Neede, heeft op 25 Mei 
te Gelselaar, gemeente Borculo, een tak seringen weggenomen uit den tuin van het 
hoofd der school. Beklaagde is niet verschenen. Eisch bij verstek wegens diefstal f 5 
boete of 10 dagen hecht.

Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant 4-7-1922
De op 29 Mei jl. gearresteerde boerenknecht, H. Sn., te Noordijk onder Neede, is 
Zaterdag weer op vrije voeten gesteld. Hij werd er van verdacht, in den nacht van 
Zondag 28 Mei een strooiselmijt van zijn zwager A. J. Stern, woonachtig te Diepenheim, 
in brand te hebben gestoken en werd daarom aan de Justitie te Almelo overgeleverd.
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Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant 20-7-1922
Wegens hare benoeming aan de U.L.0. school te Vorden heeft mej. G. L. Rutgers eervol
ontslag gevraagd als onderwijzeres te Noordijk met ingang van 1 September a.s. Z.h.s.  
wordt het ontslag verleend met ingang van een door B. en W, te bepalen datum. Aan de 
orde is de benoeming van een onderwijzeres te Noordijk (vac. Mej. G.L. Rutgers). Op de
voordracht staan: 1. mej. J. C. Weenink, Oosterbeek, 2, mej, Schuddebeurs, 
Winterswijk, 3. mej. Mellink, Zutphen. No. 1 wordt met algemeene stemmen benoemd.

Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant 26-7-1922
NEEDE, 25 Juli. Met ingang 30 Juli a.s. zal het hulppostkantoor te Rietmolen des 
Zondags gesloten zijn. Met ingang van denzelfden datum zal des Zondags geen 
bestelling meer plaats hebben in de buurtschappen Lochuizen, Hoonte, Ruwenhof, 
Noordijk en Rietmolen. De correspondentie kan voor die buurtschappen worden 
afgehaald te Neede, tusschen 8 en 9 uur 's morgens, te Noordijk tusschen 8 en 9 uur, te
Rietmolen tusschen 10:30 en 12 uur 's middags. 

Zutphensche Courant 21-9-1922
Strafvonnissen der Rechtbank te Zutphen d.d. 20 Sept. 1922 met o.a.
G. H. T., 21 jr., fabrieksarbeider te Noordijk, gem. Neede, wegens diefstal, tot ƒ 10 boete
of 20 dagen hecht. 

Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant 10-11--1922
Gisteren schoot de heer H.C. van de Graaf alhier, in het Noordijkerveld onder deze 
gemeente, een reebok, 

Algemeen Nederlandsch landbouwblad 30-9-1922
TE KOOP; Raszuivere fokhanen: Zilver Wyandotte per stuk f 4.—; Koekoek pl. Rocks 
per stuk f4.—; Welsummers per stuk f 3.—. Rembours, verp. vrij. vr. v. r. v. d. k. 
Bij J. Hietbrink, Noordijk bij Neede. 

De Graafschap-bode: 24-10-1922
De jager G. H. Welsink alhier had wederom het geluk een ree te schieten, nu in het 
Noordijkerveld.

Advertentie: Overijsselsch dagblad: 25-11-1922
Mr. H. H. EVERTS, notaris te Twello, zal op Dinsdag 5 December a.s., des voorm. 10 
uur, in het logement Van Enter te Twello verkoopen: Boomen op stam, voor Mevrouw 
Wed. J. G. BESIER: 4 perc. eiken, 1 perc. dennen en 5 perc. peppels op den Kleinen 
Noordijk, aanw. H. Flierman, Mej. C. E. DE FRIDERICI: 5 perc. eiken, 1 perc. beuken, 1 
perc. esschen en4 perc. lariksen op den Grooten Noordijk, aanw. als voren. 

De tribune: Sc. Dem. Weekblad: 4-12-1922
Volgens mededeeling van de zeeliedenorganisaties is Zaterdag op de oude 
voorwaarden alleen gemonsterd voor het stoomschip Vredenburg, van de Halcyonlijn, 
nadat tevoren geweigerd was, op de nieuwe voorwaarden te monsteren. Andere 
monsteringen hadden niet plaats.
Geweigerd is te monsteren op de Papendrech, van de Stoomvaart Maatschappij de 
Maas op de  Eemdijk, Westerdijk en Noordijk, van Solleveldt, Van der Meer en Van 
Hattem's Stoomvaartmaatschappijen. De besturen van de organisaties in het 
transportbedrijf vergaderen heden, Maandagmorgen te Amsterdam om den toestand 
van de zeeliedenbeweging te bespreken.
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Er is er één jarig

Op 1 januari van dit jaar was het twintig jaar geleden dat de Euro (€) werd ingevoerd. 
Een verjaardag dus. Waren we op deze verjaardag blij met het feestvarken? Daar lopen
de meningen over uiteen, maar het gros van de Nederlanders blijkbaar wel. Vooral als je
wel eens de grens over gaat of internationaal wat koopt.
De euro (symbool: €; Nederlands meervoud euro's) is nu de munteenheid van 19 
lidstaten van de Europese Economische en Monetaire Unie. De officiële ISO-code van 
de munteenheid is EUR. In 1992 was in Maastricht besloten tot invoering van de euro. 
De munten en bankbiljetten werden op 1 januari 2002 gelijktijdig als chartaal en giraal 
betaalmiddel ingevoerd in 12 landen van de Europese Unie, alsmede in Andorra, 
Monaco, San Marino en Vaticaanstad, tijdens de grootste monetaire 
omwisselingsoperatie aller tijden. De euro werd ingevoerd tegen een koers van  ƒ2,20.
Om aan de Euro te wennen werd ons ter kennismaking een setje munten in de 
brievenbus gestopt. Dat setje zag er uit, zoals in onderstaande foto's te zien is. Maar, 
het papiergeld zat er bij ons helaas niet bij. Het gratis proefsetje had een waarde van
€ 3.88 oftewel 8,54 gulden. En iedere ingeschreven Nederlander kreeg zo’n setje.
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Witte Wieve in Noarik

Vroger wonn't verhaal wal eens verteld, dat tur in de Weeskes Gate, ok wal de 
Salemanderkoele neumt, Witte Wieve heb ezett'n. Dee war'n nun keer de knecht op 
Harperink achternao komm'n. Hee kon ze nog net veur bliev'n en de deale oprenn'n. Ze 
smett'n um nog 'n haariezer nao, dat in de stiepel van de nienduure bleef stekk'n. Ut gat 
in den stiepel meut nog jaor'n te zeen weane ewes. Ongevear ut zelfde verhaal hef in 
1935 ok in de Tubantia estaone:

Twents dagblad Tubantia en Enschedesche Courant: 30 november 1935

DE WITTE WIJVEN. In de buurtschap
Noordijk staat de boerderij De Harper.
Als je daar nu langs loopt, is alles rustig.
Er gebeurt niets bijzonders, niemand
dreigt eenig gevaar. Maar vroeger, toen
is het daar anders geweest. Toen
huisden er de Witte Wijven. Eens diende
op De Harper een knecht. Het was geen
kwade kerel. Hij was alleen maar een
beetje al te overtuigd van zijn eigen hoedanigheden. Dit stak hij niet onder stoelen of 
banken. Hij liep er zelfs mee te koop. Op een stillen middag had de knecht weer in de 
herberg zitten bluffen. Speciaal over zijn moed had hij den mond vol gehad. En toen de 
andere herbergbezoekers hem uitlachten, was hij kwaad geworden en had hij gezegd, 
dat hij voor niemand bang was, zelfs niet voor de Witte Wijven. De Witte Wijven, die bij 
de Harper huisden moeten die uitdaging hebben gehoord. En de knecht moet als het 
ware zelf geschrokken zijn van zijn overmoedige woorden. Want hij aarzelde lang, eer 
hij de herberg verliet en toen hij eindelijk ging wapende hij zich met een ijzeren staaf, die
voor de herberg lag. Langzaam liep hij naar de Harper. Hoe dichter hij bij de Witte 
Wijvenkuil kwam, hoe luider zijn hart begon te bonzen. Eensklaps stond de knecht stil. 
Juist toen op den toren van Neede de klok twaalf slagen liet hooren, hoorde hij een 
onbekend geluid. Het was een donkere nacht, de wind gierde door de boomen en 
slechts af en toe viel een bleek maanlicht door een gat in de wolken. Eensklaps begon 
de wind nu harder te loeien. Er kraakten takken en het was, alsof er woedende
stemmen aan het schelden waren hoog in de lucht. De knecht keek om zich heen en 
greep den ijzeren staaf steviger vast. Zijn hart stond echter stil, toen hij tusschen de 
boomen door lange, witte gestalten ontwaarde, die in snelle vaart op hem toekwamen, 
wilde kreten uitstootend. De Witte Wijven! De knecht zette het op een loopen. Als de 
Witte Wijven te dicht bij hem in de buurt kwamen sloeg hij wanhopig met den stang om 
zich heen. Reeds kwam de boerderij in zicht. Toen scheen het, dat de Witte Wijven er in 
zouden slagen, hem te grijpen en de knecht begreep, dat het dan met hem gedaan zou 
zijn. In zijn doodsangst wierp hij den ijzeren stang weg om sneller te kunnen loopen. Dit 
redde zijn leven. De Witte Wijven grepen den stang en van dit moment maakte de 
knecht gebruik om als een haas naar de boerderij te loopen, een deur open te rukken en
naar binnen te glippen. Het was nog maar juist op tijd. Want nauwelijks had hij de deur 
gesloten of roodgloeiend vloog de ijzeren stang door de lucht en kwam terecht in een 
stijl van de deur, waardoor de knecht was binnengevlucht. Nooit is de knecht weer 
omstreeks middernacht langs den Witte Wijvenkuil gegaan en nooit heeft hij meer zijn 
eigen goede hoedanigheden geprezen.

Op diverse plaatsen doken verhalen over Witte Wieve op, b.v. ook in Zwiep.
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Wist je dat? Noordijk ook een landgoed is in Wilp?

Heel lang geleden, toen ik nog in Noordijk op de bovenverdieping van het station  
woonde, heb ik zelf een elektronisch orgel gebouwd. Daarvoor moest je dan allerlei 
onderdelen aanschaffen en op de juiste manier samenbouwen. Eén van de belangrijkste
onderdelen was het klavier. Dat heb ik toen gekocht bij de hoofdredacteur van het 
tijdschrift Radio Elektronica, Willem van der Horst. Hij verkocht via een bedrijfje met de 
naam Neonvox complete bouwsets en onderdelen van zelf te bouwen elektronische 
orgels. Hij woonde in een villa, een soort landhuis, in de binnenlanden tussen Twello en 
Wilp. Daar heb ik na een afspraak gemaakt te hebben op een zaterdagmorgen het 
klavier afgehaald. Er is vervolgens een orgel mee gebouwd en dat heeft het ook nog wel
redelijk gedaan ook. Herman Hassink, die toentertijd onder ons woonde, ging langdurig 
naar de WC om daar van mijn spel op dat orgel  te genieten.

Toen ik later op internet op zoek was naar allerlei mogelijke zoekresultaten van Noordijk 
kwam ik in de buurt van Wilp landhuizen tegen met de namen Groot Noordijk en Klein 
Noordijk. Voor mijn gevoel zou het landhuis met de naam Klein Noordijk wel eens het 
landhuis kunnen zijn geweest waar ik het klavier afgehaald heb. Maar zekerheid 
daaromtrent heb ik niet kunnen vinden. In de oude advertenties van Neonvox werd geen
adres genoemd. 

Links het landhuis Groot Noordijk en rechts Klein Noordijk in Wilp.

De landhuizen en het landgoed Noordijk bestaan dus. Groot Noordijk bevindt zich 
enigszins in vervallen staat en zal gerestaureerd worden. Klein Noordijk staat er nog 
goed bij en wordt onderhouden door de stichting Het Geldersch Landschap. Er is een 
Stichting Cultuur Klein Noordijk gevestigd die er culturele evenementen organiseert.

Groot Noordijk wordt dus gerenoveerd. Vanaf 2007 zijn hiervoor plannen ontwikkeld en 
in 2010 kwamen er plannen om echte stappen te zetten. 10 jaar later is de renovatie 
daadwerkelijk begonnen. Als eerste is begonnen met de restauratie van het uit 1850 
stammende tuinmanshuis. Op 24 november 2020 was de officiële aftrap. Samen met de 
erfgenamen Hester en Guus Taverne-Strick van Linschoten was er vanwege corona 
voor een beperkt gezelschap een rondleiding door het uit circa 1850 stammende 
tuinmanshuis. Daar heeft tot 1970 de tuinman van de familie met zijn vrouw en vier 
kinderen gewoond. In dit huis heeft de tijd stilgestaan. De bedstee, de deel waar de 
koeien stonden en de melkkelder herinneren onder meer nog aan vroeger. Na de 
restauratie zal de tuinmanswoning verhuurd worden. Hetzelfde geldt voor het melkhuis 
en het keukenhuis. In het begin van de negentiende eeuw is daar het Voorhuis tegenaan
gebouwd. Al deze panden zullen nog ingrijpend gerestaureerd worden. De erfgenamen 
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houden het Voorhuis voor eigen gebruik als familiehuis. Het streven is nadrukkelijk om 
het landgoed in de familie te houden.

Hester en Guus Taverne-Strick van Linschoten vormen samen met nog een zuster en 
een neef de erfgenamen van huize Groot Noordijk, dat reeds in 1432 moet zijn 
genoemd:
‘’De naam Noirtwijck wordt voor het eerst genoemd op een tijdrol uit 1432. Het landgoed
is sinds 1740 in de familie en is altijd vererfd in de vrouwelijke lijn’’, aldus Hester 
Taverne-Strick van Linschoten.

Huize Grote Noordijk, het grootste huis op het landgoed, dateert van 1807. “Dit is het 
huis waar mijn grootmoeder vroeger woonde en waar ik kwam als kind. Het was destijds
prachtig opgeknapt. Dat is hoe ik me dit huis herinner”, vertelt Hester Taverne-Strick van
Linschoten.

Sinds 1985 is het landhuis niet meer permanent bewoond. Toen is de grootmoeder van 
Hester en Guus Strick van Linschoten overleden. Rond 2003-2004 woonde Guus hier 
tijdelijk, vooral om een oogje in het zeil te houden en ongewenst bezoek te weren. Van 
1985 tot 2010 heeft er een oom in een bungalow gewoond op een ander deel van het 
landgoed. Deze bungalow staat aan de oostzijde van de H.W. Iordensweg. Onderdeel 
van het totaalplan is om daar drie kavels voor koopwoningen uit te geven. Verder moet 
op de plek van een maïsland een voedselbos verrijzen.

Links Groot Noordijk, toen het nog bewoond werd en rechts in verval geraakt.

Landgoed Grote Noordijk: ooit een schitterend terrein met een landhuis, koetshuis, 
tuinmanshuis, tennisbaan en moestuin. Anno 2019 staat het er vervallen en zelfs een 
beetje spookachtig bij. Er hebben krakers in gewoond die hun sporen  hebben 
achtergelaten. En er zijn ook dieven en vandalen op bezoek geweest, die zowel binnen 
als buiten hun slag sloegen. De oude bel op het dak, de complete keuken en zelfs de 
badkuip zijn tot groot verdriet van de eigenaren verdwenen. 

Op z’n vroegst in de loop van 2023 is de grootschalige restauratie van het nu 34 hectare
grote landgoed afgerond. Bezoekers krijgen dan te maken met een gewijzigde 
wandelroute om de privacy van de nieuwe bewoners te kunnen waarborgen.

Het landhuis Klein Noordijk is niet in verval geraakt en staat in volle pracht te pronken 
binnen een prachtig aangelegd park. De eerste steen van Klein Noordijk werd in 1856 
gelegd door Mevrouw Van Marle-Van der Wijck, 400 meter ten oosten van haar landhuis
Groot Noordijk. Het wit gepleisterde huis kreeg een mooie entree met een sierlijke 
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houten overkapping. Binnen vallen vooral de grote schuifdeuren en de centrale hal op, 
die als kamer-en-suite of als tuinkamer gebruikt kan worden. ‘Klein’ van Klein Noordijk 
geeft aan dat het landhuis hoort bij Groot Noordijk. Het was toentertijd gebruikelijk om 
een extra landhuis te bouwen voor een tweede zoon of een kind wanneer de ouders nog
het oude landgoed bewoonden. Mevrouw Frederici - Van Marle en haar gezin werden de
bewoners van Klein Noordijk. Zij woonden er alleen in de zomer want ’s winters 
verbleven zij in Deventer.

Links Klein Noordijk eerder en rechts zoals het er nu uitziet.

De laatste eigenaresse heeft in 1989 landhuis, koetshuis, stal, tuinmanswoning en 
fazanterie overgedragen aan de Stichting Het Geldersch Landschap. Daarna is het 
landhuis gerestaureerd.
Klein Noordijk is een beschermde buitenplaats (rijksmonument) van hoge 
cultuurhistorische waarde. De tuinmanswoning, het koetshuis annex paardenstal en de 
duiventil annex fazanterie vormen met het hoofdgebouw een mooi voorbeeld van een 
ensemble. Karakteristiek is onder andere het oude parkbos met open parkruimte en 
zichtlijnen naar het omringende gebied. 

Klein Noordijk in beheer bij Het Geldersch Landschap
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Wee Wèt Woo dit was / is?

Enig idee waar bovenstaande nostalgisch ogende bouwval in Noordijk te vinden
was? En onderstaand? Is er nog, maar wel net buiten Noordijk.

Het bovenste huisje bevond zich op het erf van Reurink, net achter het Meistershoes aan de Schoolweg. 
Het onderste huis is te vinden aan de Koeweidendijk in Neede, naast puinbreker Morsink, die er eerder ook vergunningshinder door

ervaren heeft. Vroeger woonde er de familie Scholten, ook Stroekman genoemd. Het Vlearhuuske was in de 2e helft van 1900 de

verblijfplaats van Gerrit Jan Scholten, die zich daar bezig hield met het vlechten van bijenkorven en het verzorgen van zijn bijen, die
“zwermlustig” waren. In het boekje Kunnig Volk van de Historische Kring Neede is hierover meer te vinden. Vandaag de dag is het

Vlearhuuske  verlaten en gesloten. Het zal dan ook niet lang meer duren of het Vlearhuuske zal niet alleen figuurlijk maar ook

letterlijk weg zijn. Helaas.
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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:  Natuur, bewoners en spoorbaan

17 2020 Markerink op Beinzink, Melde en boomspinazie

18 2021 De Hesseler verdwenen, Noariker Mölle, Hesselink naar Friesland 
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