
't Oale Höfke
Wel eens boomspinazie of gele bieten

gegeten? Of bloemen gegeten? De kans is
vrij klein, want ze behoren tot de 

‘vergeten groenten.’ 

't Oale Höfke is een door een groot
aantal vrijwilligers onderhouden

historische tuin met vergeten groenten en
eetbare bloemen.

Vergeten groenten zijn vooral bekend van
het liedje van Drs. P: knolrapen, lof,
schorseneren en prei. De Historische

Vereniging Oud Noordijk doet met het Oale
Höfke een poging om de oude groenten

weer bij de mensen op tafel te krijgen. Bij
diverse evenementen wordt de gelegenheid
geboden hapjes en gerechten te proeven. 
Veel mensen weten niet wat ze missen. 

De groenten zijn niet alleen lekker maar ook
nog eens heel gezond. Een bezoek aan het
Oale Höfke is mogelijk tijdens activiteiten
en evenementen in en om de Oale Schole.

Groepen
Groepen kunnen op afspraak een bezoek
brengen aan de expositie en/of ‘t Oale

Höfke. Ook kan er in de Oale Schole een
gezellige middag voor U verzorgd worden. 

Tel: 0545-291832 of 0545-291131. 

 Historische Vereniging
 Oud Noordijk

De Historische Vereniging "Oud Noordijk"
stelt zich ten doel het historische en

culturele erfgoed te bewaren. Ze doet dit
door het archiveren en conserveren van
allerlei oude voorwerpen, documenten,
foto's en het in stand houden van oude
gebruiken. Ze maakt gebruik van het

gebouw "de Oale Schole". In dit museum
worden, naast permanente en wisselende

tentoonstellingen, bijeenkomsten en
evenementen georganiseerd. Ook is hier

het archief te vinden met foto’s en
documenten: open op dinsdagmorgen.

 

www.oudnoordijk.nl
info@oudnoordijk.nl

Historische VerenigingHistorische Vereniging

  Oud NoordijkOud Noordijk

ActiviteitenActiviteiten
&&

EvenementenEvenementen
Bezoekerscentrum “de Oale Schole”

Schoolweg 11
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Berkelland 

j.reurink@dekuper.nl
Tel: 0545-291832



 
Exposities in de Oale Schole

Van mei tot en met september worden,
naast vaste evenementen, wisselende

themadagen georganiseerd, zoals b.v. een
wasdag, een handwerkdag, een boerendag

of een strodag. Tijdens al deze activiteiten is
het mogelijk de in de Oale Schole ingerichte

expositie van oude voorwerpen en
gereedschappen te bezoeken. 

 Nieuwjaarswinterwandeling
De eerste zondag in februari wordt een

winterwandeling gehouden door het
prachtige buitengebied van Noordijk. De

wandeling leidt door velden en bossen, die
normaal niet toegankelijk zijn. Met een
drankje en een kop soep wordt ook de

inwendige mens niet vergeten. 

 Koningsdag Fietstocht
Op koningsdag wordt er een ongeveer 25

km lange fietstocht door de wijde omgeving
van Noordijk georganiseerd. 

Oogstdag
De eerste zondag in augustus wordt er een

oogstdag georganiseerd. Naast het op
ouderwetse manier maaien en binden van

de rogge worden antieke landbouw-
machines getoond. 

Tijdens deze dag kan het Oale Höfke niet
alleen bezichtigd worden, maar kan er ook

van alles geproefd worden. Er is een
preuverieje met allerlei bijzondere hapjes

en vergeten gerechten. 

Nationale Jammarkt Neede
De Historische Vereniging Oud Noordijk
neemt jaarlijks deel aan de Nationale

Jammarkt in Neede en is daar prominent
aanwezig. Niet alleen met de verkoop van

jam, pannenkoeken en aanverwante
artikelen, maar ook door de demonstratie

van ambachtelijk jam maken. 

Open Monumentendag
Met de open monumentendag in september
wordt het seizoen afgesloten. Ook dan is er

mogelijk in en rond de Oale Schole in
Noordijk weer van alles te doen.

Slachtvisite / Vetpriezen
November slachtmaand: de derde zaterdag

in november wordt er in en om de Oale
Schole de slachtvisite gehouden. Een ieder
is uitgenodigd om van het geslachte varken

aan de ladder de dikte van het vet te
komen keuren: vetpriezen. 

Er is van alles te zien en te proeven van het
ouderwetse slachtgebeuren, zoals

worstdraaien, schraömpkes en bloedworst
bakken en nog veel meer.

De slachtevisite is omlijst met een
randgebeuren van oude ambachten. 

Bovendien is er een creatieve beurs in het
naastgelegen Haarhoes. 


