
                                Adres

Wist u?:
• dat de onderhoudsploeg op dinsdagmorgen 
weer aan de slag is 
• dat het ook archief op dinsdagmorgen weer 
geopend is
• dat Jan Vrieze toezicht houdt op de Oale 
Schole en hij telefonisch te bereiken is op het 
nummer 0545-471339  

 

De expositieruimte moet nog verder 
opgeruimd worden.

Voor uw agenda:
• Fietstocht 25 juli
•
• Onder voorbehoud:
• 22 augustus: Berkelfestival Eibergen
• 20 november: Slachtvisite/vetpriezen 

Colofon
Uitgave: Historische Vereniging Oud Noordijk
Teksten: Henk Klanderman
Uitwerking: Wim Meerman

Algemene en actuele informatie: www.oudnoordijk.nl
Algemeen mailadres: info@oudnoordijk.nl

Het  Oale Höfke en eigengemaakte jam

Het Oale Höfke is onze grote tuin waar met name 
de zogenaamde vergeten groenten, maar ook een 
variëteit aan bloemen en planten, worden gekweekt.
Elke maandagmorgen zijn de vrijwilligers van de 
tuinploeg bezig om de tuin op orde te houden en dat
lukt prima. De tuin ligt er weer mooi bij.

De vrijwilligsters rond het Oale Höke zijn druk bezig 
jam en siroop te maken, onder andere om op 
22 augustus te verkopen tijdens het Berkelfestijn in 
Eibergen. Oud Noordijk neemt deel aan dit festijn 
om de vereniging te presenteren en te promoten. 
Wij zullen, indien de omstandigheden dat toe laten, 
ook een preuverieje organiseren. Natuurlijk zijn we 
in klederdracht aanwezig in 2 kramen op een mooi 
plekje ergens langs de Berkel. Het duurt van 11:00 
tot 18:00 uur.

Noariker Jam en Siroop te koop tijdens.
het Berkelfestival in Eibergen

Wat is het Berkelfestival?

De gedachte achter het Berkelfestival is om in een 
weekend veel mensen langs de rivier samen te 
brengen, van de bron in de Duitse Baumberge tot 
aan de monding in de IJssel in Zutphen. Dit gebeurt 
met een gevarieerd aanbod dat reikt van cultuur en 
milieu-educatie tot en met sport.
In het festivalweekend worden langs de hele Berkel 
tal van activiteiten georganiseerd. Van de bron tot 
de monding stroomt de Berkel over een lengte van 
bijna 115 km. Ook met heel veel activiteiten is het 
lastig over deze afstand een ‘festivalgevoel’ te 
realiseren. Maar omdat het bij het Berkelfestival 
vooral draait om de ontmoeting tussen mensen, 
staat er elk jaar één locatie centraal. Voor het jaar 
2021 is gekozen voor het prachtige dorp Eibergen.

De Historische Vereniging Oud Noordijk neemt 
hieraan alleen deel op zondag 22 augustus.
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We zijn weer begonnen

Dag allemaal. We zijn weer met Oud Noordijk 
begonnen en dat is het vermelden waard. Vele 
maanden geleden sloten wij de deuren van ons 
gebouw in de hoop dat die sluiting niet te lang zou 
duren. Het tegendeel werd helaas waar. Inderdaad,
vele maanden geen enkele activiteit in de ruimste 
zin van het woord en ook ……geen inkomsten uit  
bijvoorbeeld de slachtvisite, de jammarkt, het 
oogstfeest en slachtvisite op tournee. Dat hakt er 
financieel gezien flink in. Gelukkig bood het 
gemeentebestuur van Berkelland de helpende 
hand door ook ons financieel en moreel te steunen.
Was er dan helemaal niets te beleven. Zeker wel 
en daarvoor hebben we veel waardering. De 
tuingroep en de onderhoudsgroep werkten nog een
tijdje door en de redactie en archiefgroep deden 
hetzelfde, maar dan vanuit huis. Maar na enige tijd 
kwam er inderdaad 100% rust aan de Schoolweg 
11 in Noordijk.
      
Die tijd lijkt nu gelukkig voorbij. De Corona- 
ontwikkelingen zijn zodanig dat onze regering 
voldoende motieven zag om te versoepelen. Van 
het ene op het andere moment was bijna alles 
weer mogelijk. De enige uitzondering: nog 
anderhalf meter afstand van elkaar houden. De 
versoepeling bracht een zucht van verlichting bij 
velen teweeg, vooral bij de jongeren maar ook 
gefronste wenkbrauwen bij veel volwassenen. De 
tijd zal het leren wie gelijk heeft. Wij, het bestuur 
van Oud Noordijk, nemen een voorzichtig 
standpunt in. Onze diverse werkgroepen zijn weer 
actief en het bestuur denkt dat gedacht kan worden
aan een start van vaste activiteiten uit ons 
jaarprogramma. 

Bijvoorbeeld de slachtvisite, staat gepland voor 
zaterdag 20 november, dus nog ruimschoots in de 
toekomst. Misschien zouden wij  nu al kunnen 
nadenken over een mogelijke organisatie. Is het 
met anderhalve meter afstand houden te 
realiseren?                                                                

        

Wie moeten er allemaal meewerken en zijn ze 
daartoe bereid. En is onze slager Erik met zijn 
medewerkers beschikbaar. Zien we het zitten om 
dit te doen of toch wachten op meer zekerheden. 
Of moeten we nu al besluiten de slachtvisite door 
te schuiven naar 2022? 
Het bestuur heeft na rijp beraad besloten het 
definitieve besluit uiterlijk eind september te 
nemen. Dan is er hopelijk nog meer duidelijkheid 
en weten we meer over wel of geen 4e golf en over
de gevolgen van de Delta variant. Samengevat: 
We gaan er alleen voor als alle seinen op groen 
staan en eind september is voor het bestuur het 
ijkpunt en zal blijken of dat zo is.
Makkelijker vond het bestuur om te beslissen over
wel of niet de traditionele en gewilde 
Zomerfietsdag te organiseren. Wel doen omdat de
mogelijke gevolgen naar onze mening minder en 
beter in te schatten zijn. Op zondag 25 juli staat 
de Zomerfietsdag gepland. Verderop in Oud 
Noordijk Nieuws leest u er meer over. Wij hopen 
waar mogelijk velen van u te ontmoeten.

In de afgelopen maanden heeft Corona in al zijn 
vormen ook in Noordijk en omgeving gespeeld en 
slachtoffers gemaakt. En zelfs met dodelijke 
afloop tot gevolg. Wij wensen allen, familie, 
vrienden en bekenden veel sterkte en hopen dat 
zij na verloop van tijd de goede weg weer weten 
te vinden. 
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De expositiezaal wordt heringericht 

Wie op dit moment ons gebouw binnen komt en de 
grote zaal in loopt valt bij wijze van spreken om van 
verbazing. Complete chaos. Alle tafels en stoelen 
staan vol met spullen, de vitrines zijn zo goed als 
leeg. Onderhoud? Jazeker, ook dat maar dat is niet 
het enige. Henny Zwierzynski en Willemien Kolthoff 
zijn samen met Anita ten Dolle druk bezig om de 
expositieruimte opnieuw in te richten. Thema voor 
het geheel zijn spreekwoorden. Er is al een begin 
gemaakt en dat begin ziet er goed uit. Wij laten ons 
hopelijk aangenaam verrassen. Voorafgaande aan 
de herinrichting heeft de grote zaal in het kader van 
wederom NLDoet de jaarlijkse schoonmaakbeurt 
ondergaan. Een groot aantal dames heeft dat 
karwei op prima wijze gedaan. Nu is het dus de 
beurt aan Henny, Willemien en Anita. En de 
chaotische aanblik op dit moment, die heeft ook zijn
charme. 

Moet nog wat aan opgeruimd worden
en dan vervangen worden door 

zo iets als
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Noariker Joargang 2021 komt eraan

Goed nieuws. De Noariker Joargang uitgave 2021 is
in concept klaar. De redactie onder leiding van Wim 
Meerman heeft ook nu weer gezorgd voor een 84 
pagina’s tellend boekwerk met veel fraaie teksten 
en mooie foto’s. De historie van Noordijk komt 
uitgebreid aan bod en dat zal velen verheugen. De 
komende weken worden de bekende “puntjes op de
I” gezet en de teksten nog een keer onder het 
vergrootglas gelegd. En dan kan de drukker zijn 
gang gaan. Het is ook dit jaar de bedoeling dat De 
Noariker Joargang in het 4e kwartaal van dit jaar 
verschijnt. Al onze leden krijgen het boekwerk gratis
aangereikt. Er is een beperkt aantal boeken tegen 
betaling van € 15 beschikbaar voor andere 
liefhebbers. 
Even een blik op de inhoud. Een fraai artikel in de 
serie Vertrokken Noordijkers, ditmaal over de fam. 
Hesselink, die geruime tijd geleden naar 
Oldeberkoop in Friesland vertrok. De Noariker Mölle
wordt uitvoerig belicht en Old Noariks 
krantennieuws is ook nu weer aanwezig. Ook wordt 
geput uit het Archief van onze Vereniging. In de 
serie over bestuurders uit Noordijk’s verleden is dit 
keer Jan Arend Groothornte aan de beurt. 
Uitgebreid worden zijn bestuurlijke activiteiten 
belicht. Ook het artikel Vergane Glorie: de Hesseler 
is het lezen meer dan waard. En wat dichter bij de 
huidige tijd maar toch ook historie wordt verhaald  
over het gedachte Ontmoetingscentrum en de 
smalspoorbaan op de Needse Berg. En natuurlijk 
ontbreekt een recept van vroeger niet. Etten oet ’t 
Oale Höfke, disse keer: Boerenkool en Pompoen.

De cover van de Noariker Jaorgang 2021

De Noariker Joargang 2021 zal u verbazen. Veel 
leesplezier gewenst. Ten  aanzien van de inhoud 
van de volgende Noariker Jaorgang heeft de 
redactie nog steeds de wens, dat er ook verhalen 
over vroeger van onze leden los komen. Schroom 
niet en zet iets op papier, of vertel het ons.

Schilder en Timmerwerk eerst in 2022

Zoals al eerder medegedeeld is, is het bestuur van 
plan om ons gebouw een opknapbeurt te geven. De 
voorbereidingen daartoe zijn al in 2020 gestart. 
Onderzoek wees uit dat met name de buitenkant van 
De Oale Schole toe is aan een algehele 
renovatiebeurt. Het schilderwerk is niet goed meer, de 
dakgoten vertonen lekkage en ook het dakbeschot kent
tal van rottende plekken. Afgelopen weken zijn deze 
mankementen nogmaals duidelijk zichtbaar geworden 
toen in het kader van de jaarlijkse schoonmaakactie 
NLDoet de hele buitenkant van het gebouw kritisch 
nagelopen is. Het bestuur heeft deze maand besloten 
het schilder- en timmerwerk zo snel mogelijk uit te 
laten voeren. Het werk zal worden uitgevoerd door 
Hammerman Schilderwerk uit Neede en Aannemer 
Rijkenbarg uit Noordijjk. Ook onze eigen 
onderhoudsploeg zal tijdens de herstelwerkzaamheden
een flinke  bijdrage leveren. De werkzaamheden zullen
in 2022 worden afgerond. Blijft over de opknapbeurt 
van de muren. Dit onderdeel komt eerst aan bod als de
financiën daarvoor beschikbaar zijn en dat zal 
waarschijnlijk niet eerder dan in 2023 het geval zijn. 
  

Tijd voor onderhoud  pas in 2023

Onze onderhoudsploeg in actie.

Zomerfietstocht op zondag 25 juli

Affiche zomerfietstocht

De fietscommissie van onze vereniging 
organiseert op zondag 25 juli de jaarlijkse 
Zomerfietstocht. Ook dit jaar zijn een tweetal 
routes van respectievelijk 25 en 40 kilometer 
uitgezet. Start en finish voor beide afstanden is 
ons gebouw, de Oale Schole. Er kan op zondag 
gestart worden tussen 10.30 en 13.30 uur. De 
commissie wil ook deze keer met name de fraaie 
natuur en het mooie landschap aan de 
deelnemers laten zien. Men kijkt daarbij niet alleen
naar Noordijk, Neede en Berkelland. Ook 
uitstapjes over de gemeentegrens gaat men niet 
uit de weg. Er is in het Achterhoekse en Twentse 
koulissenlandschap veel te zien zonder dat je 
elkaar “in de weg loopt”. Ruimte voldoende dus 
om veel fietsers te laten genieten van de rust, de 
ruimte en de schoonheid van het platteland. Beide
routes zijn voor alle leeftijdsgroepen te doen. Om 
de Zomerfietstocht te bekostigen vraagt de 
werkgroep €3 per persoon. Kinderen tot 12 jaar 
gratis. Onderweg is een kop koffie, thee of 
frisdrank met toebehoren beschikbaar. 
Wij roepen u allen op om deel te nemen, dus 
zondag 25 juli tussen 10.30 en 13.30 uur vanaf de 
Oale Schole.  

U bent allen van harte welkom. 
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