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Voorwoord
Aan mij, als huidige voorzitter van de Historische Vereniging Oud Noordijk, de eer om
het voorwoord te schrijven voor deze jubileumuitgave van de Noariker Jaorgang. Het
is alweer 25 jaar geleden, dat enkele mensen het initiatief hebben genomen om
gegevens betreffende de historie van Noordijk op papier vast te leggen.
Een oproep in de Koerier, om mensen te vinden die achter het idee stonden en mee
wilden werken resulteerde in de opgave van wel één persoon. Maar gaandeweg
raakten meerdere mensen enthousiast en zo werd de Historische Vereniging Oud
Noordijk een feit. Al snel werd besloten om een boekwerk uit te geven en dat werd
dus de Noariker Jaorgang. Het lag in de bedoeling om elk jaar een uitgave te
maken, maar dat is door de vele andere activiteiten niet altijd gelukt. Het vergt veel
tijd en de vereniging heeft nog zo veel meer onder handen.
In de loop der jaren groeiden we uit tot een vereniging, die zich niet alleen bezig
houdt met archiveren van allerlei zaken, maar die ook actief is om tradities in ere te
houden. Denk maar aan onze altijd weer gezellige niejaorsvisites en niet te vergeten
het vetpriezen. Dit jaar al weer voor de tiende keer. Ook het oogsten van de rogge
en het demonstreren van jam maken op de jammarkt zijn daar voorbeelden van. En
dan natuurlijk de open dagen, gehouden in ons eerste museum aan de
Geerdinkweg. Altijd werd er iets moois en gezelligs van gemaakt. Oude ambachten,
modeshows en wat al niet meer. Exposities die werden gehouden in de Oale
Schole. Altijd een succes en mede daardoor groeide het aantal leden van 0 naar
maar liefst zo’n 250 personen.
Sinds 2001 hebben we onderdak in de Oale Schole. Een prachtig gebouw, dat tot
stand gebracht is en beheerd wordt door de stichting “Oale Schole”. Vanaf januari
2007 huren we het hele gebouw en nemen we alles wat er in en om de Oale Schole
gebeurd voor onze verantwoording. Trots zijn we, dat we nu allerlei spullen, die we in
de loop der jaren verzameld en gekregen hebben, kunnen tentoonstellen.
Er is ondertussen een redelijk archief aangelegd van allerlei documenten en foto’s.
Hier wordt nog wekelijks aan verder gewerkt.
De Oale Schole heeft ondertussen, ook ver buiten de grenzen van Berkelland,
bekendheid gekregen als museum en expositieruimte.
Ook wil ik vermelden, hoe heerlijk het is, dat we door zo veel mensen geholpen
worden om dit alles in stand te houden. Het is vaak vanzelfsprekend, dat er …. Ja ….
gezegd wordt, als we een beroep doen op onze vrijwilligers. En dat zijn er dan geen
2 of 3, maar wel tientallen personen die ons op allerlei gebied helpen en steunen.
Dat is geweldig, ik kan dat niet vaak genoeg zeggen. Ook goederen en documenten,
die we in de loop der jaren hebben gekregen: het is hartverwarmend. Nogmaals dank
hiervoor.
De redactie heeft zijn best gedaan om in deze uitgave de afgelopen 25 jaar “Oud
Noordijk” te beschrijven en in beeld te brengen. Ik wens u veel kijk een leesplezier bij
het doornemen van de rest van deze uitgave.
Johanna Reurink
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Inleiding
De Historische Vereniging Oud Noordijk bestaat dit jaar, het jaar 2008, al weer 25
jaar. Dat is voor de redactie aanleiding om in deze Noariker Jaorgang een overzicht
te geven van het reilen en zeilen van de vereniging gedurende de afgelopen 25 jaar.
Op 18 mei 1983 is tijdens een eerste bijeenkomst een commissie Oud Noordijk tot
stand gekomen. Later is dit omgezet in een vereniging, met als doelstelling de
historie van Noordijk te bewaren: de Historische Vereniging Oud Noordijk was een
feit. Een aantal bestuursleden uit de afgelopen 25 jaar beschrijven in deze uitgave
hun ervaringen en belevenissen binnen het bestuur van de vereniging.
Evenals vele andere Noordijker verenigingen heeft ook de Historische Vereniging
Oud Noordijk door middel van publicaties in de Noordijker Koerier bekendheid
gegeven aan zijn bestaan. In deze uitgave zijn een aantal van deze publicaties
opgenomen. Ook op de Noordijksite is de Historische Vereniging aanwezig met
actuele berichten en een aantal mooie oude ansichtkaarten.
De meest belangrijke gebeurtenissen, exposities en evenementen uit de afgelopen
25 jaar zijn in een chronologisch overzicht geplaatst.
Verder is er specifieke aandacht voor de eerste expositie, het eerste lustrum en de
relatie tussen de Stichting de Oale Schole en de Historische Vereniging Oud
Noordijk.
Ook van de exposities, die de laatste jaren in de Oale Schole gehouden zijn, wordt
een overzicht gegeven. Tot slot is er een overzicht van hetgeen in de vorige edities
van de Noariker Jaorgang is gepubliceerd.

De Oale Schole, huidige thuisbasis van de Historisch Vereniging Oud Noordiijk.
(Ansichtkaart rond 1965 uitgegeven door Café Hassink)
Tijdens het schrijven van deze uitgave is gediscussieerd over de juiste schrijfwijze
van de verenigingsnaam. Is het historische vereniging Oud Noordijk, of misschien
historische vereniging “Oud Noordijk”? Uiteindelijk is de verenigingsakte gevonden,
waarin de verenigingsnaam duidelijk gedefinieerd is en geschreven wordt als:
Historische Vereniging Oud Noordijk.
Dus met vier hoofdletters!
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Historische Vereniging Oud Noordijk 25 jaar
Onder de titel Historische Vereniging Oud Noordijk 25 jaar berichten diverse huidige
en oud bestuursleden over hun ervaringen en belevenissen in het bestuur van de
Historische Vereniging Oud Noordijk en over het wel en wee van de vereniging.

Het eerste bestuur, met v.l.n.r.:
Jan Markink, Willemien Hennink, Jan ter Horst, Willemien Kolthoff en Gerrit Stokkers

Historische Vereniging Oud Noordijk 25 jaar door Willemien
Hennink-Geerdink
Op verzook van de redactie van de Noariker Jaorgang laot ik miene gedachten gaon
oaver viefentwintig jaor Old Noariks bestaon.
In alle heuke zeuk ik naor oale foto’s en papier’n, want vanof het earste begin zat ik
erin. Als initiatiefneemster begon ik in 1982 te prakkezeern um alle waardevolle
gebouwen en verhalen in Noarik neet verloorn te laoten gaon.
Mien Moo en mine schoonva praotten völle oaver vrogger ton zee klein waarn en zee
konn’n prachtig vertellen. Oaver alle dinge dee op de boerderiejen in de buurte, in
Noarik, in Nee en daor boeten waarn gebeurd.
Met mien Moo, mien schoonva en Bets Altena bunne wiej ton wieter ‘egaone
Later met Jan Markink der bie bun ik wieter egaone en is Old Noarik ontstaone
Met een klein tröpke volk wasse wiej met de geschiedenis van Noarik begaone
En bunne wiej met dree andern der bie met vief “man” wieter egaone
Völle praoten met oale leu was ons streven. Dat met de band opnem en ok direct
opschriev’n. Met Herman Saaltink heb ik samen met mien schoonva het earste
‘epraot. Völle schik hebbe wiej altied ehad. Op de vergadringen wis Gerrit Stokkers
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altied wal wat….. En dan lagge wiej wal-es plat, mangs töt deepe in d’n nacht heele
wiej al praotend in Noarik de wacht.
As vuurzitter was het, in dee 15 jaor dat ik vuurzitter was, neet altied makkelijk um de
bestuursleden biej de les te hollen. Vergaderen deew bie de bestuursleden an hoes.
En ton de wonning van het Waterschap neet meer bewond wodd’n, mochte wiej,
samen met Adriaan Buter, de ruumtes gebroeken vuur de geologie en onze
attributen. Maor wiej waarn zo enthousiast um een museum in te richten en um oeleu
onze spullen te laoten zeen, (daw mear ruumte in gebroek had’n enomm’n dan de
bedoeling was), dat enkele bestuursleden naor het Waterschapsbestuur van de
Berkel in Markelo mosten um onze activiteiten in hun gebouw in Noarik op te
biechten. Met lood in de “klompe”ginge wiej der hen… maor völle dank veur het
begrip daw heb ‘ekreegn
En daorop rustten (blek later) völle zèagen, en met museale activiteiten wasse wiej
neet meer verlèagen. Van alles hebbe wiej in dee earste 15 jaor edaone um het oale
neet verloorn te laoten gaone.
Ok ton al wasse wiej met het Oale Karkhof an de Haoksebargseweg begaon
En in 2005 kwam op mien initiatief de verwildering töt staon.
Völle van wat wiej in dee earste 15 jaor heb edaone, hef in de beuke van Old Noarik
estaone. En dat de oale pompe d’r weer steet hef Old Noarik good edaone, want dat
was wal een gemis.
Het was ne mooie tied, al lik het begin noe arg wied weg.
En dat wiej al dee jaorn de wens hadden um met de historie naor de Oale Schole te
gaone, en dat dat ok warkelijk zo is egaone, hef mie good edaone.
Ik wil daormet zeggen da’j de eigen historie en identiteit van Noarik als leidraod könt
zeen veur nieje ontwikkelingen.
Schrievers en verzamelaars, ik wens oeleu ok in de kommende jaoren völle plezeer
too, neet allene veur oezelf maor ok veur de generatie dee nao ons kump.
Willemien Hennink-Geerdink, voorzitter van 1983-1998

Historische Vereniging Oud Noordijk 25 jaar door Jan ter Horst
In de beginjaren, omstreeks 1983/84 van de Historische Vereniging Oud Noordijk
verdronken we in het aanbod van onderwerpen die we zouden aanpakken en
bewaren voor latere jaren. De maandelijkse huiskamerbijeenkomsten waren gezellig
en de laatste dorpsgebeurtenissen werden nog eens doorgepraat.
Eén van de onderwerpen was dat we met de bandrecorder bij senioren op bezoek
gingen om verhalen van vroeger vast te leggen. Fotografie werd niet vergeten en de
video stond nog in de kinderschoenen. Het verzamelen van al het materiaal leidde tot
een tentoonstelling in de Oale Schole op 3,4 en 5 april 1987. De inbreng van
inwoners van Noordijk was overweldigend zodat er al snel een probleem rees. We
hadden onvoldoende geld in kas om al de ingebrachte antieke spullen te
verzekeren. Daarom besloten Jan Markink en ikzelf maar als veiligheidsagenten,
compleet met hond, twee nachten de wacht te houden in de Oale Schole.
De expositie trok veel aandacht: de belangstellenden verdrongen zich die laatste
zondag voor het gebouw om toch zelf waar te nemen wat de Historische Vereniging
Oud Noordijk daar bijeengebracht had. Ook jongeren, in historische kledij gestoken,
namen volop deel aan de activiteiten. Het was in die tijd een grote opsteker en een
uitdaging om de strijd aan te gaan met andere in die tijd opkomende Historische
Verenigingen.
Noariker Jaargang no. 11
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We organiseerden met een klein groepje uitstapjes naar musea en exposities.
Omdat Neede, de kerkdorpen en de buurtschappen 800 jaar bestonden stond het
jaar 1988 in het teken van de historie. Het hele jaar vonden historische activiteiten
plaats, waarbij velen zich in historische kledij staken. De feestdagen werden
omgezet in speciale gebeurtenissen en de Historische Vereniging Oud Noordijk werd
duidelijk op de kaart gezet en haalde diverse keren de krant. Hoogtepunt was wel het
planten van een herinneringsboom in de Vonderman.
De Historische Vereniging Oud Noordijk groeide in de periode, waaraan ik intensief
deelnam, uit tot een volwaardige vereniging met behoefte aan een eigen museum.
Eerst is dit tijdelijk gerealiseerd in het vroegere woonhuis van de familie Timmerije
(Waterschap). Thans is er in de Oale Schole een meer definitief onderkomen
gevonden.
We hebben in de beginjaren heel wat uren met elkaar doorgebracht, minder
gestructureerd de zaken aangepakt, maar altijd de gezelligheid voorop gehouden.
Thans is het woord Oud minder beladen dan in de beginjaren, want toen moest je
(de jongelui) niet met Oud aankomen, want dat rook naar vroeger en was oubollig.
Nu het meer in de belangstelling staat en er meer senioren komen, hebben de
Historische Verenigingen de tijdgeest mee. Ook de Historische Vereniging Oud
Noordijk speelt hier met alle activiteiten geweldig op in en heeft dan ook over
belangstelling niet te klagen.
Wij, Jannie en ik, vonden het leuk, ondanks het vele werk, om aan het ontstaan van
de Historische Vereniging Oud Noordijk te hebben meegewerkt en hopen dat de
huidige vereniging ook in de toekomst voldoende vrijwilligers vindt voor haar
voortbestaan.
Jan ter Horst

Historische Vereniging Oud Noordijk 25 jaar door Willemien
Kolthoff
In 1965 kwam ik in Noarik wonn’n. Eigenlijk wist ik heel weinig van Noarik, ok al
kwam ik er veur dee tied ok al wal regelmaotig, maor dan kwam ik neet wieter as
Schoolweg 2 en het voetbalveld umdat mien’n Wim daor op dat veld ( weiland ! )
achter ne bal an renn’n.
Ik mot zegg’n da’k miej vanaf het begin heel good thoes heb ‘eveuld in Noarik en dat
is nog altied zo. Al mo’k eerlijk zegg’n da’k in het begin wal-es tegen dinge anleepe
waor ik niks van begrèppe. Was het vanoet Eibarge naor Naorik gaon wonn’n dan
een “cultuurschok”? Nèa heur, het was gin “schok” maor meer een “trilling “. Ik
kwamme van de straote ( was geen “straatmeid” hoor! ) en vanaf 1965 wonn’n ik an
ne weg. Veur mien geveul was het enige verschil dat; aj an straote wont hèj een
trottoir veur de deure en an de weg ne barm. An straote wont de buurman of
buurvrouwe stief naost oe, dat is dan oe’w naober. In Noarik kan iemand wal stief
naost oe wonn’n maor is dan neet vanzelfsprekkend oe’w naober, zelfs oe’w naosten
naober kan wal vief huuze wieterop wonn’n. In Noarik kreeg ik opèns te maken met
regels en tradities waor ik het bestaon neet van wisse. ( Wat heb ik vake “fouten”
‘emaakt en nog !). Mo’j naogaon dat d’r op ne afstand van pakweg 10 km. zo anders
met dinge umme wodt ‘egaone. Noe heur ik oeleu haoste hardop denken wat hef dat
met “Oud Noordijk” te maken. Eigenlijk alles. Al dee gebroeken, tradities,
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naoberschap enz. verdwient zo langzamerhand. Daor is niks mis met, maor het is
wal belangriek dat ze in ieder geval vast’elegd wodt. En zo bunt d’r nog völle dinge
meer dee, zonder da’w d’r arg in hebt, al weer verleden tied bunt. Denk maor es hoo
comfertabel wiej noe wont in vergeliek met vrogger en de wark-umstandigheden
bunt ok heel anders ‘ewodden, en dan al dee meugelijkheden van communiceren
met mekaare, enz. Allemaol dinge dee ok interessant bunt um deur middel van
verhalen vaste te legge’n. Bienao in ieder mensenlèaven kump een moment veur
da’w geerne wilt wetten hoo onze olders en veurolders ‘eleafd hebt. “Oud Noordijk”
spölt hierin een belangrieke rolle. Ton ik in 1985 in het bestuur van Oud Noordijk
kwam veuln ik mie daor dan ok helemaole op de plaatse. Genoten heb ik van alle
verhalen a’w op bezoek ging’n bie leu dee oaver vrogger vertell’n en wat wiej dan
weer publiceer’n in de Noariker Jaorgang.
En dan dee bestuursvergaderingen. Wiej hadden allemaole hetzelfde doel veur
ogen : een Historische Vereniging oprichten ! Maor hoo pak ie dat an , waor begin ie
met ,wat is belangriek ? Völle vraogen dus waor wiej neet altied meténe een
antwoord op hadd’n, en deur ons enthousiasme kwamm’n d’r iedere keere nog meer
ideeën op taofel. De vergaderingen duur’n ok vake töt middernacht. Onze veurzitter (
Willemien Hennink) had het neet altied makkelijk met ons , ze mos ons regelmaotig
bie de les roopen. Um de haverklap dwaaln wiej van het te behandelen thema af
umdat bie ieder onderwerp dat op taofel kwam, wal een mooi verhaal of anekdote
vastzat. Met name Gerrit Stokkers en Jan Markink kond’n daor dan smakelijk oaver
vertell’n. Ik bun vake met boekpiene van ’t lachen naor hoes ‘egaone maor had
ondertussen ok weer heel völle informatie oaver vrogger tied op’edaone. Noe moj
neet denken dat ’t allene maor ”lang leve de lol “was. As d’r iets mos gebeur’n dan
stortt’n wiej ons daor heel serieus in. Met een good geveul denk ik nog vake
terugge an al dee evenementen / open dagen enz. dee’w, onder hoogspanning,
maor met onmundig völle wille organiseerd hebt.
Naotuurlijk was het een hele klus um ne Historische Vereniging op poten te zetten,
maor um dat an ’t dreijen te hollen is een völ grotere klus. . Ik heb dan ok enorme
bewondering veur het huidige bestuur. Naost het “gewone” wark dat bie ne
Historische Vereniging heurt is d’r noe ok nog een gebouw bie ‘ekomm’n dat het
neudige onderhold en geld kost. Gelukkig kon en kan “Oud Noordijk “ altied een
beroep doon op enthousiaste vriewilligers en daor kan Noarik trots op wèan.
In 2000 kwam er een ende an miene bestuursfunctie. Maor waor’j met ummegaot
wo’j met besmet, en dan loop ie mangs een virus op. En dat is mie ok oaverkomm’n,
al mo’k d’r bie zegg’n dat het een pret-virus is, dus een gezond virus, maor bienao
neet te genezen. Officieel hef het gin naam, maor ik neum het “het Oud Noordijksyndroom”.
Ok al zit ik neet meer in het bestuur toch bun’k nog altied nauw betrokken bie allerlei
activiteiten. Samen met Hermans Markink ( better bekend as Mans van de Prikke),
Johanna Reurink, Wim Meerman en Jan ( Markink) van de Prikke zit ik iederen
donderdagmorgen an ne taofel vol paperassen um te probeern het archief in de riege
te krieg’n. Stao as redactielid te book, mag Gerrie Wanink en Hennie Zwierzynski
helpen (metdenken) exposities in te richten. Gao op locatie met Jan en Dini
Haarman, Janna Ligtenbarg, Dirkje Lammertink en Johanna Reurink op pad um
verenigingen, bejaardencentra enz.enz. d.m.v. preuverieje en entertainment een
gezelligen middag of aovond te bezorgen.
Ik vertel dit neet um mie zelf op de borst(jes) te kloppen, maor ik wil hier met zegg’n
dat “Oud Noordijk” een “levendige”vereniging is dee in staat is om völle enthousiaste
vriewilligers bie mekaare te kriegen en dat bunt d’r heel, heel, völle dee bijv.: zich in’t
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zweet warkt met de oogstdaage, het mesten van varkens en het vetpriezen tut een
groot succes maakt, ’t gebouw spic en span holt, d’n tuin glad holt,, fietstochten
oetzet, old grei opknapt , volk ontvangt als suppoost, deur weilanden en böske struint
veur d’n wandeltocht, jam maakt en an de man brengt, olde ambachten
demonstreert, beuke, breefe en posters rondbrengt, een vrolijk deuntje muziek
maakt, enz. enz.
En noe bedenk ik mie ter plekke dat het heel geveurlijk is wat ik noe doo, ik bun
vaste nog wal leu vergetten dee zich ok heel verdienstelijk maakt, doezendmaol
excuses, maor mien verhaal wodt te lang . Maor zonder een good functionerend
bestuur ( bunt ok vriewilligers) zol dit allemaole neet meugelijk wèan, mien epistel
eindig dan ok met: hulde an ’t bestuur.
Willemien Kolthoff

Historische Vereniging Oud Noordijk 25 jaar door Jan Markink
Redactie bedankt dat ik iets van mijn ervaringen met de Historische Vereniging Oud
Noordijk op papier mag zetten.
In 1982 las ik in de Vlearmoes een oproep van Willemien Hennink om het oude in
Noordijk te bewaren (foto’s, verhalen, gewoontes, etc.).Hierop heb ik gereageerd. Dit
was het prille begin van waaruit het volgende jaar op 18 mei 1983 de commissie Oud
Noordijk is opgericht.
In commissie hadden de volgende mensen zitting: Albert van de Hunger
(Hennink) , Bets Altena, Dika Wenninkmölle (Geerdink - Nijland), Willemien
Wenninkmölle (Hennink - Geerdink), Joke Hiddink, Henk van de Hunger
(Hennink) en Jan v.d. Prikke (Markink).
In 1985 zijn we verder gegaan met de volgende bestuursleden: Willemien
Hennink( voorzitster), Willemien Kolthoff (penningmeesteres), Jan ter Horst
(secretaris), Gerrit Stokkers (lid) en Jan Markink (lid). De naam commissie Oud
Noordijk is veranderd in Historische Vereniging Oud Noordijk i.o.
In die jaren zijn wij begonnen (wat nog steeds gebeurt) met het bezoeken van oudere
Noordijkers om hen te laten vertellen over vroeger, hun jeugd, familie, buurt, uitgaan,
oude verhalen etc. Zo hebben wij vele documenten bijeen kunnen brengen met een
schat aan informatie over Noordijk. Ook zijn er veel foto’s gemaakt en
gereproduceerd. Gerrit Stokkers zorgde voor de nodige film- en videobeelden. Bij de
vele interviews die wij hadden, reageerden de mensen zeer mededeelzaam op onze
vragen. Ook werden soms dingen verteld die we niet konden publiceren. Zo waren
we ook eens op bezoek bij een echtpaar waarvan de man zijn verhaal met veel
emotie vertelt, waarop zijn vrouw zegt: “Gaitjan, Gaitjan holt de moond toch dichte
dat hooft iederene toch neet allemaole te wetten want ze schrieft jao alles op en ze
nemt ok alles nog op met de radio”. Hij: “Vrouwe dat kan mie niks schell’n, wa’k
zegge is de waorheid of neet kearls en zee meugt het ok röstig in’t book zetten.
Want wat waor is waor en doar hölt het met op”. Get en ik kèkken mekaare an,
knikten jao jao, moar wissen wal dat wiej het neet zooln konn’n publiceren.
Get en ik zatt’n ok ne keere bie een ool’n plietsieagent in Markel. Hee vetrouw’n Get
wal maor mie neet zo arg met mien’n baord. “Bun ie gin journalist? “. Ik zegge: “nèa
ik bun ok maor ne boerenzönne oet Noarik en ik make mie ok drok vuur Old Noarik”.
Get kon hum geruststellen. En ton het ies ebrokken was hè’w toch nog een geweldig
interview ehad met de beste man. En zo kan ik vele anekdotes aanhalen.
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Het was geweldig zoals we bij de mensen werden ontvangen en zij bereid waren ons
hun verhaal te vertellen. Veel van deze verhalen komen voor in verschillende
Noariker Joargangen. Ook zijn er in de afgelopen jaren vele excursies geweest naar
diverse musea waar altijd veel leden aan deelnamen, waar ook wel eens iets
gebeurde wat eigenlijk niet de bedoeling was. Zo waren wij in een museum in
Enschede waar een expositie was over de dood (de laatste gang). Gait Jan
Mengerink was er ook bij en Gait Jan wol ok alles good bekieken. De schilderiej’n
waarn allemaole beveiligd, maor Gait Jan had dat neet in de gaten en hee zat er
efkes iets met hande an en daor ging de sirene. Meténe stond’n de bewakers er ok
al. Gait Jan zei: “Ik wol hem allene maor lieke hang’n”.
De eerste expositie in de Oale Schole op 3, 4 en 5 april 1987 was een geweldig
succes, mede door de geweldige medewerking van de Noordijkse bevolking.
Heel veel werd ons ter beschikking gesteld. Zo kwamen Willemien Kolthoff en ik bij
Dika Elsman (Lubberdink - Geerdink). Wiej vroogen Dika enkele rollen linnen oet
het kabinet te leen en nog wat andere zaken. Dika zei: “ik wet d’r niks van wat ieleu
wilt hebb’n, maor ieleu haalt maor oet ’t kabinet wa’j neudig hebt. en dan breng
ieleu het volgende wekke maor wier. Ik zegge: “Dika mo’w nog efkes opschrieven
wa’w mèt nemt ?” Maor Dika zeg: “nèa beu’j wiezer, dat kump jao wal wier”. Dit
schetst het vertrouwen van de Noordijkers in de Historische Vereniging Oud Noordijk
toen en heden ten dage geldt dit nog steeds.
Ook ons museum aan de Geerdinkweg was één van de hoogtepunten in de
afgelopen 25 jaar, waar we ook veel publiek mochten ontvangen. Het was alleen
jammer dat we er maar enkele jaren gebruik van hebben kunnen maken.
Een ander hoogtepunt voor mij was de uitgave Noardiker Joargang no. 5 19401945. Om dit boek te kunnen realiseren zijn veel Noordijkers bezocht die op hun
eigen wijze verteld hebben hoe zij de oorlog hebben beleefd (inval, bezetting en
bevrijding. Deze gesprekken hebben op mij een zeer diepe indruk gemaakt.
Sommige mensen vertelden ons hun ervaringen en wat ze allemaal mee hadden
gemaakt in deze zwarte periode van hun leven. Deze belevingen waren zo heftig en
moeilijk dat soms de partners en hun kinderen hier totaal geen weet hadden.
Er zijn vele exposities en open dagen geweest, eerst aan de Geerdinkweg en sinds
2000 in de Oale Schole, waar verschillende thema’s belicht zijn en waar menig
bezoeker een kijkje is komen nemen. Ik heb altijd met heel veel plezier
samengewerkt met de diverse mensen in het bestuur van Oud Noordijk, waar ook de
meningen wel eens verdeeld waren.
In 2000 is er een einde gekomen aan mijn bestuursperiode en heb ik mij gericht op
het behoud van de Oale Schole.
Oud Noordijk is niet meer weg te denken uit Noordijk en haar bestaansrecht heeft
ze de afgelopen 25 jaar wel bewezen. Ook alle vrijwilligers, waarop door de jaren
heen een beroep is gedaan, verdienen een dikke pluim. Wat begin je zonder
vrijwilligers!! Denk maar aan de oogstdagen, slachtevisite, schoonmaak, exposities,
restauratie van diverse voorwerpen het archiveren enz. Dit zijn maar enkele
voorbeelden van activiteiten waar je vrijwilligers voor nodig hebt.
Bestuur, ga zo door in de toekomst en bewaar het streekeigene en hou de oude
gebruiken in ere. Oud Noordijk: een club om trots op te zijn.
Ik wens het bestuur van Historische Vereniging Oud Noordijk goede,
succesvolle en creatieve jaren toe.
Jan Markink
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Historische Vereniging Oud Noordijk 25 jaar door Gerrit Stokkers
De tijd dat we de Historische Vereniging Oud Noordijk oprichtten en wij (Willemien
Hennink, Willemien Kolthoff, Jan ter Horst, Jan Markink en ik) het bestuur vormden
zal ik niet snel vergeten. Wij waren heel prettig en goed bezig samen. En we hebben
veel gelachen met elkaar. Ik zie het altijd nog als een vriendengroep.
Jan Markink heeft mij destijds bij Hassink gevraagd om mee te doen. We zaten toen
samen (Jan, Jan en ik) in de feestcommissie. Ik heb ja gezegd omdat ik wel
geïnteresseerd was in onze Noarikse geschiedenis.
Ik kende Jan ook al uit deze zelfde geschiedenis. Maar misschien herinnert hij zich
dat niet meer want hij was pas 5 jaar oud en ik was 10. Het was op de bruiloft van
Lien en Willem Reurink die in mei van dit jaar 60 jaar getrouwd waren. Jan was toen
al het temperamentvolle mannetje dat hij nu nog is. Hanna en Hermans zouden Jan
oppassen. Wij hebben hen maar geholpen want ze hadden de handen vol aan hem.
Na de geboorte van Oud Noordijk wisten we dat er veel werk te verrichten was. Maar
waar moesten we mee beginnen? Volgens ons moesten we starten met het
bezoeken van oudere Noordijkers. Dit om de verhalen, die tot dat moment de ronde
deden, zo gauw mogelijk vast te leggen om ze voor het nageslacht te behouden. Zo
werden talrijke markante Noordijkers door de bestuursleden bezocht en kwamen heel
wat verhalen boven water.
Bijvoorbeeld het verhaal van ‘De Nachtegaal’, de geheime zender in het
Noordijkerveld. (Jaargang no. 4. bladz. 66). Jan Markink en ik zijn samen naar de
toenmalige politieagent Klein Nagelvoort geweest. Hij was eerst nogal argwanend:
”Jullie zijn toch geen journalisten?”. Door te vertellen dat Jan bij Timmerije werkte en
ik maar een klein boertje uit Noordijk was stelden we hem gerust. Daarna heeft hij
ons het prachtige verhaal verteld.
Alle verhalen werden uiteindelijk schriftelijk vastgelegd in de ‘Noariker Jaorgang’.
Vooral Jan Markink en Willemien Kolthoff hielden zich hiermee bezig. Het typen en
samenstellen neemt veel tijd in beslag. Daar heeft Willemien menig (nachtelijk) uurtje
aan besteed.
Een van onze eerste daden van Oud Noordijk was het behoud van het oude kerkhof
aan de Haaksbergse weg in Neede. Deze monumentale plek met o.a. het graf van
dhr. B. Tormijn stond vermoedelijk op de nominatie om geruimd te worden. Daar
hebben we een stokje voor gestoken. Na een eerste bezoek zijn we (Wim Wiegerink,
Willemien Kolthoff, Willemien Hennink en ik) gewapend met de videocamera naar het
kerkhof gegaan om de beschadigde historische graven vast te leggen. Later dat jaar
togen we gezamenlijk naar het gemeentehuis om de raadsvergadering bij te wonen.
Jan ter Horst deed voor ons het woord en wist de Gemeenteraad uiteindelijk te
overtuigen.
Ook herinner ik mij de eerste expositie in de ‘Oale Schole’. Aan onze oproep om
oude spulletjes ter beschikking te stellen werd danig gehoor gegeven. De
hoeveelheid en de kostbaarheid van de spullen brachten ons behoorlijk in
verlegenheid. Mede omdat de kostbaarheden onverzekerbaar waren brachten
sommige Oud Noordijkers waaronder Jan ter Horst de nacht door in de ‘Oale
Schole’.
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Daarna kwam door leegstand van de woning van het waterschapgebouw (daarvoor
Timmerije) ons 1e museum in zicht. Wij hebben ons daar met zijn allen erg druk voor
gemaakt. Het 1e museum bood plaats aan de bezienswaardigheden van ‘Oud
Noordijk’. Ook organiseerden wij op deze plek onze open dagen. En Adriaan Büter
was bereid gevonden om met zijn prachtige collectie geologische vondsten naar
Noordijk te komen.
Bij de opening liet onze eerste voorzitster Willemien Hennink zich de term ‘het eerste
Noordijkse Museum’ ontvallen. Een aanwezige uit de zaal reageerde met: “Jullie zijn
nog wel wat van plan”. Maar ook het tweede museum in de vorm van ‘de Oale
Schole’ is er gekomen!
Tot zover het verhaal over mijn en onze bestuurservaring. Het was een mooie tijd!
Wel wil ik nog mijn bewondering uitspreken voor het huidige bestuur. Ze verrichten
veel werk. Want er moest na ons nog veel gebeuren. Maar alles natuurlijk met de
hulp van vele leden! Succes!!
Tot slot wens ik de redactie van de ‘Noariker Jaorgang’ ook veel succes met deze
uitgave.
Gerrit Stokkers

Een nieuwe bestuurssamenstelling met v.l.n.r.:
Gerrit Geerdink, Ineke Wijsman, Johanna Reurink, Johan Braam, Jan Markink, Janna
Ligtenbarg en Wim Wiegerinck.
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Historische Vereniging Oud Noordijk 25 jaar door Johan Braam
Gaarne voldoe ik aan het verzoek om een stukje te schrijven over mijn periode als
penningmeester binnen de Historische Vereniging Oud Noordijk.
Ik werd aan het eind van de zomer 1995 door Jan Markink benaderd met het verzoek
om als penningmeester deel te gaan uitmaken van het toenmalige bestuur. In een
bijzondere ledenvergadering op 21 november 1995 ben ik gekozen en vervolgens
toegetreden tot het bestuur van de Historische Vereniging Oud Noordijk.
Destijds hadden we als onderkomen de boerderij van het waterschap waar succesvol
een aantal evenementen zijn gehouden, maar na enkele jaren moesten wij dit pand,
in verband met verkoop, verlaten en hebben we na veel inspanningen van een groep
mensen de beschikking gekregen over de Oale Schole, waar we uiteraard zeer blij
mee zijn.
In 1996 zijn nieuwe statuten opgesteld en is de inschrijving in het verenigingsregister
bij de Kamer van koophandel gerealiseerd, waardoor aansprakelijkheden en
verantwoording voor de bestuursleden duidelijker waren vastgelegd.
In mijn afgelopen 12 ½ jaar heeft de vereniging een grote groei doorgemaakt en is
dankzij de inspanningen van bestuur en leden de financiële situatie van de
vereniging uiterst rooskleurig te noemen.
Ook de wijziging in de samenwerking tussen de Stichting de Oale Schole en de
Historische Vereniging Oud Noordijk welke op 1 januari 2007 van kracht is geworden
heeft na het eerste jaar geen financieel nadelige ontwikkeling gegeven en wat dat
betreft zie ik de toekomst met vertrouwen tegemoet en is het gebouw voor Noordijk in
z’n oude stil behouden gebleven.
In de voorbije jaren heb ik diverse bestuurswisselingen meegemaakt, maar steeds
weer was de samenwerking en onderlinge sfeer geweldig goed, hetgeen resulteerde
in veel evenementen en grote inzet van eenieder. Een woord van grote waardering
hierbij is zeker naar de dames binnen het bestuur erg op z’n plaats.
Hoewel ik niet zoveel binding heb met oude spullen, oude gebruiken en oude
tradities, heb ik al die jaren met plezier het penningmeesterschap binnen de
vereniging vervuld en de goede sfeervolle samenwerking met de overige
bestuursleden erg op prijs gesteld. Toch zal het moment komen, dat iemand anders
mijn plekje binnen het bestuur moet gaan innemen, immers nieuwe bestuursleden,
nieuwe ideeën. Een beetje fris bloed kan nooit kwaad.
Ik hoop van harte, dat de Historische Vereniging Oud Noordijk ook in de komende
25 jaren kan rekenen op veel steun van de leden en gezamenlijk in staat zijn nog
veel mooie en historische evenementen te organiseren.
Johan Braam
Penningmeester.

Historische Vereniging Oud Noordijk 25 jaar door Janna Ligtenbarg
Eind 1996 vroeg Willemien Hennink mij om haar functie in Oud Noordijk over te
nemen. Maar dat vond ik niks voor mij en heb bedankt. Maar na een tijdje heeft
Willemien Kolthoff me toch omgepraat. Zo ben ik op 20 maart 1997 in het bestuur
gekozen. Er is daarna in de 12 jaar tot nu heel veel gebeurd. Het museum in het
waterschapsgebouw was met ingang 1996 gestopt omdat het gebouw zou worden
verkocht. De spullen die destijds allemaal al verzameld waren zijn op verschillende
zolders en schuren ondergebracht. De spullen die in bruikleen waren, zijn
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teruggegeven aan de mensen. Er werd vergaderd bij bestuursleden thuis. En het
werd ook wel eens laat zodat ze thuis dachten dat we er overnachtten, of ze zeiden:
“noh, noh ieleu vergadert nogal”. Er werd ook veel gelachen. Nu vergaderen we
eenmaal in de maand in de Oale Schole, en zijn we om uiterlijk half 11 thuis. Met de
plannen een nieuwe sportzaal te bouwen (Haarhoes) kwam de Oale Schole vrij. De
gemeente wilde het gebouw afbreken en er huizen op zetten, maar dat zou toch
zonde zijn. Zo hebben een paar mensen van Oud Noordijk, waar onder Jan Markink
en Willemien Kolthoff, in samenwerking met het milieuzorggebied een plan
opgesteld, om de Oale Schole te behouden. Toen dit gerealiseerd werd is een
Stichting in het leven geroepen om het beheer van de Oale Schole op zich te nemen.
Er moest ook een afgevaardigde uit het bestuur van Oud Noordijk in en dat werd ik.
De stichting heeft het gebouw aangepast en verbouwd. Toen konden wij als Oud
Noordijk er een gedeelte van huren, n.l. één van de vroegere klaslokalen. Na 5 jaar
vond de Stichting Oale Schole dat het beter zou zijn, dat Oud Noordijk het hele
gebouw zou gaan exploiteren. Zo hebben we verschillende werkgroepen gemaakt
die verschillende zaken moesten gaan regelen, zoals bijv. inrichting exposities,
onderhoud tuin, de schoonmaak van het gebouw en het archiveren.
Nadien zijn er verschillende dingen in het gebouw veranderd. De vouwwanden zijn er
uitgehaald, er is een prachtige schouw gemaakt door Jan Eggink, de tegeltjes met
oude afbeeldingen zijn gemaakt door Chris Heijdemann, er is een hiele (hilde)
gerealiseerd en er is een mooie bar gemaakt van de oude toonbank uit de winkel van
de familie Altena. Zelf heb ik leren zandstrooien, linnenrollen, spinnen, karden,
zuurkool maken en bovendien maak ik de boerenjongens en boerenmeisjes,
schilletje en nu ook meisterke. Verschillende bestuurswisselingen heb ik
meegemaakt zoals het vertrek van Willemien Kolthoff, Jan Markink, Ineke Wijsman,
Gerrit Geerdink, Wim Wiegerinck en Jan Eggink. Ook nieuwe bestuursleden zien
komen: Johanna Reurink, Jan Harderwijk, Jan ter Haar, Jan Eggink en Jozef
Janssen. Johan Braam was er al en is er nog.
Het Vetpriezen en de Jammarkt zijn de jaarlijkse hoogtepunten. Ook wordt er met
koninginnedag een fietstocht uitgezet. En we gaan jaarlijks een museum bezoeken.
Ook verzorgen we de slachtvisite met verhalen en schetsjes en hapjes voor
verenigingen en bejaardenmiddagen. Leuk om te doen maar het vergt wel veel tijd. Ik
ben niet iemand van de boel een beetje naar links of 2 cm naar rechts zetten en dan
toch maar weer een tikkeltje anders. Laat mij maar achter de schermen werken of
schoonmaken. Ik ga niet optellen hoeveel uren er door gebracht zijn in de Oale
Schole, het waren er vele, maar wel hele plezierige. Met inzet van vele mensen is de
Oale Schole (een prachtgebouw) behouden gebleven voor Noordijk. Maar één wens
is er nog wel; een bijgebouw (schuur) voor de spullen die nog her en der zijn
opgeslagen, want dat zou heel veel sleepwerk schelen.
Janna Ligtenbarg-Geltink.

Historische Vereniging Oud Noordijk 25 jaar door Gerrit Geerdink
Graag wil ik aan jullie verzoek voldoen, een stukje te schrijven voor de
jubileumuitgave van de Noariker Joargang. Allereerst wil ik het huidige bestuur een
groot compliment maken voor de manier waarop zij leiding geeft aan de Historische
Vereniging “Oud Noordijk” en de manier waarop zij zich naar buiten toe presenteert.
Dit alles gebeurt samen met anderen die zich geroepen voelen om te helpen, waarbij
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een ieder in zijn waarde wordt gelaten. Het gebruik maken van de sterke punten in
een mens en niet teveel zeuren over de minder sterke zorgt ervoor dat veel mensen
gemotiveerd raken om op welke wijze dan ook hun steentje bij te dragen.
In deze bijdrage wil ik even stilstaan bij de periode 1997 tot 2003, waarin ik zitting
heb gehad in het bestuur. Het was net in die periode, dat wij onze presentatielocatie
in het Waterschapsgebouw aan de Geerdinkweg moesten verlaten. Het zoeken naar
een nieuwe locatie was moeilijk. Gelukkig waren er mensen die ruimte beschikbaar
stelden om in ieder geval de kostbare oudheden te kunnen behouden.
In die periode werd er in Noordijk door met name Noordijks Belang een commissie in
het leven geroepen om eens te onderzoeken of het mogelijk zou zijn om een
multifunctioneel gemeenschapshuis in Noordijk te realiseren.
Jarenlang waren inwoners van Noordijk bezig geweest om de Oale Schole om te
toveren tot iets, waarin alles aan sport, cultuur, ontspanning in één gebouw mogelijk
zou zijn. Veel energie is hier door velen ingestoken, maar nooit heeft dit samen met
de gemeente Neede tot resultaat geleid (gelukkig maar). Ik ben altijd een
voorstander geweest van het behoud van de Oale Schole in zijn huidige aanzicht.
In de net benoemde commissie, waar ik samen met Jan Veldkamp (financieel expert)
en Arjan Schutten (bouwkundig deskundige) een soort dagelijks bestuur vormde,
waren er vele gesprekken met de gemeente. Verschillende opties zijn de revue
gepasseerd. Eerst kwam het voorstel om de Oale Schole af te breken en het
Meistershoes te verkopen, op tafel. Op de plek van de Oale Schole zouden
woningen worden gebouwd en de middelen die beschikbaar kwamen, zouden wij
kunnen gebruiken om iets nieuws op te zetten. Ik ben daar altijd fel tegen geweest.
De volgende optie was: Wij (Noordijk) konden de Oale Schole voor 1 gulden ter
beschikking krijgen, en dan moesten wij zelf verbouwen. Dit leek eerst mooi, maar
was natuurlijk nooit haalbaar. Toen kwam er een opening, doordat wij erachter
kwamen, dat de Gebiedscommissie Borculo-Neede in dit gebied een locatie zocht,
die karakteristiek was en paste in hun visie over dit gebied, en waar presentaties
konden worden gegeven.
Dit is de doorbraak geweest voor het behoud van de Oale Schole en de
gerealiseerde nieuwbouw van ’t Haarhoes. Daarna heeft de Stichting de Oale Schole
enorm veel goed werk verricht door op een tactische manier met weer veel
vrijwilligers het gebouw een opknapbeurt te geven waar we in Noordijk jaren mee
verder kunnen. Dat “Oud Noordijk” nu de trotse gebruiker is van dit voor Noordijk zo
karakteristieke gebouw, heeft de periode van overgang van het Waterschapsgebouw
in 1996, daarna 1/3 gedeelte van de Oale Schole, tot nu – de beschikking over het
hele gebouw- op een zeer goede manier afgerond.
Ik ben blij en dankbaar dat ik, naast heel veel vrijwilligers uit Noordijk en omstreken,
ook een steentje heb kunnen bijdragen aan het behoud van het karakteristieke
gebouw De Oale Schole en de totstandkoming van een nieuw gemeenschapshuis ’t
Haarhoes. Ik hoop, dat ik nog enkele jaren actief kan meewerken aan de
verschillende activiteiten die worden georganiseerd. Het vetpriezen en het
oogstgebeuren behoren tot mijn favorieten. Ik wens de Historische Vereniging “Oud
Noordijk” een zonnige toekomst.
Gerrit Geerdink
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Historische Vereniging Oud Noordijk 25 jaar door Dirkje
Lammertink
In 2001 bun ik ‘evraogd um in het bestuur van Old Noarik te komm’n.
Ik heb eers nog wal ‘etwiefeld maor toch bun ik bliej da’k jao heb ‘ezeg.
Wiej hebt ne hele fijne club met mekaare en wiej belèèft ok nog heel völle plezeer d’r
met.
Ik had d’r gin idee van wat veur wark het met zich met zol breng’n maor ik kan oe
vertellen dat ’t heel afwisselend is.
’t Is van schone maken, tut middaage met schetsjes en hapjes verzorgen en van fruit
plukken tut an jam maken of wassen met oalde wasmachines.
Ik bun bliej dat dee oale gebroeken en de streektaal in ere blieft.
’t Is ok neet te geleuven met hoovölle leu daj in anraking komt dee zich de oale
gebroeken ok nog veur könt stellen. Heel vake heur ie dan ok: “oh daor heb ik
vrogger ok nog met ewarkt “ of ” ik wet nog wal dat mien Moo dat ok zo deed”.
Ok kiek ik d’r van too dat d’r met de slachtevisite zovölle schraömkes wodt egetten,
dat mag toch neet mear … zo vet etten!
De leu holt nog wal van völle gezelligheid en ik hoppe dat ik mien steentje daor nog
een aantal jaor’n an bie mag draegn.
Good gaon !!

Historische Vereniging Oud Noordijk 25 jaar door Johanna Reurink
Argens begin 2000 kwam Janna Ligtenbarg op de markt in Nee naor mie too en zei:
“Hallo nichtje, hoo ist?
“Good heur, en met oe?”
“Ok good, zeg ie bunt geleuf ik ok wal een betje gek op old’n pröttel en zo hè, of nee,
Want ik heb veur oe de volgende vraoge. Heb ie zinne um bie oons in ut bestuur van
Old Noarik te komn? Willemien Kolthoff geet d’r oet en wie zeukt neun opvolger”
Zo is’t veur mien begon’n en zit ik sinds maert 2000 in het bestuur. Een jaor later
wodd’n ik op ’n veurzittersstool eschoav’n. en daor zit ik noe nog. De völziedigheid
waor Old Noarik zich met bezig heel, sprok mie ’t meeste an. Lek’t in ’t begin daj met
één keer in de maond vergadern oe al aardig inzattn veur de club, dat is noo wa
anders.
Vanaf 2001 gaot wie elk jaor met oonz’n Noariker sjem naor de jammarkt in Nee. ’t
Gif wat extra wark, maor ok wat extra geld, dee wie bie Old Naorik hard neudig bunt.
’t Vetpriezn is van ’t zelfde laakn ’n pak. ’t Bunt allebei activiteiten, waor ik met
plezeer naor oetkieke. Um de slachtevisite op lokatie neet te vergettn hè, das ok leuk
en gezellig. ’t Is gewoon fantastisch um de leu , dee dat van vrogger nog kent ,
slachteproducten te laotn preuvn en deur middel van film en verhaaln un gezelligen
dag of aomd te bezorgn. Veural de reacties, oaver hoot ze ’t vrogger zelf hadn
ervaarn: dat deew bie oons zus of zo. Dat is zo mooi, daor geniete wie dan
onmeundig van.
De letste jaorn hew oons onderdak in de Oale Schole. ’n Hadstrikke mooie lokatie um
’n Historische Vereniging te könn presentearn. Donderdagsmons bunk dan ok
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meestal daor te vindn. Um te helpen archivearn. Ok ’t metwarkn, um ‘n book in
mekare te zetn, dus de redactie, bevölt mie good.
Ik scheije d’r noo mar met oet oaver wat mie nog mear bezig hölt bie Old Noarik. Ik
wette wal, dak mie nog steeds met völle plezear inzette veur Old Noarik en de hoppe
is d’r, dak dat nog heel lange magge en kan doon. ’t Is d’r bienao altijd gezellig, neet
allene bin’n ’t bestuur, maor ok daorumme hen.
Ik hoppe, dat d’r oaver 25 jaor nog zo’n bleujende Historische Vereniging in Noarik
besteet.

Historische Vereniging Oud Noordijk 25 jaar door Jozef Janssen
Als “jongste”bestuurslid………….
Van alle bestuursleden van de nu 25-jarige Historische Vereniging “Oud Noordijk”,
ben ik de laatst gekozene. Mijn leven-met-Oud-Noordijk is dus nog maar kort.
Ik zal daarom geen pagina’s-lange bijdrage schrijven; dat laat ik graag aan de OudGedienden over.
De eervolle functie van secretaris legt een taak op, van waaruit je het gehele doen en
laten van de vereniging kunt overzien en verschaft daardoor de mogelijkheid om veel
mensen in Noordijk te leren kennen.
En juist dat is, wat mij zoveel plezier geeft. Al die mensen hebben ons in de
afgelopen, bijna zes jaar het gevoel gegeven dat we er in Noordijk bij mogen horen.
Bedankt allemaal, ook namens Betty. ! We blijven nog even !
En voor Oud Noordijk: Op naar de veertig !
Jozef Janssen, secretaris van maart 2006 tot heden.

Deel van het huidiige bestuur: Dirkje Lammertink, Jan Harderwijk, Janna Ligtenbarg,
JozefJanssen en Johanna Reurink.

Noariker Jaargang no. 11

17

Uit de Noordijker Koerier
Uit de Noordijker koerier, januari 1983
Noarik van noo…..Noertwijck van ton.
Iedereen moet in zijn of haar leven ergens afscheid van nemen. Afscheid van iemand
die je na aan het hart ligt, afscheid van het eigen erf in verband met ander werk,
afscheid van de buurt i.v.m. huwelijk, afscheid van bepaalde tradities in een
buurtschap, enz.
Het volksleven van vroeger bestaat bijna niet meer. En herinneringen heb je niet in
de hand.
Maar toch……ook nu nog beheersen bepaalde tradities het maatschappelijk leven in
Noordijk en voor zover ze hebben uitgediend, leeft bij de oudere mensen de
herinnering eraan nog volop.
Ook vele historische verhalen blijven soms lang hangen in een buurtschap, maar
uiteindelijk na zoveel jaren gaan ze toch verbleken…..
Uit gesprekken met inwoners en inwoonsters van Noordijk blijkt hoe enthousiast men
over de geschiedenis van zijn of haar eigen streek en bewoners kan praten.
Helaas zijn er maar weinig verhalen en gebeurtenissen uit het verleden op papier
gezet.
Wat enkele Noordijkers nu willen is dat mensen met elkaar gaan praten over de
geschiedenis van ons dorp. De bedoeling is dat we graag willen weten wie ons
daarbij zou willen helpen.
Helpen bij het opschrijven van ware gebeurtenissen, leuke grappen. Helpen bij het
veldnamenonderzoek, boerderijnamen onderzoek, opschrijven van zichtbare en
onzichtbare monumenten en het zoeken naar bepaalde “stille getuigen”in Noordijk,
bijv. bomen, hekstijlen enz.
We zouden het erg op prijs stellen wanneer de wat oudere mensen in Noordijk een
steentje zouden willen bijdragen. Ook oude foto’s van oude gebouwen, werktuigen,
mensen en dieren zijn welkom.
We hopen dat veel mensen ons willen gaan helpen bij de opzet en uitvoering om
Noordijk en haar geschiedenis ook voor het nageslacht te bewaren.
Belangstellenden kunnen zich in verbinding stellen met de schrijfster van dit artikel:
W. Hennink-Geerdink.

Uit de Noordijker koerier, december 1983
De commissie Oud Noordijk is op woensdag 18 mei 1983 opgericht en is na enkele
voorbereidende vergaderingen en informatieve gesprekken met diverse personen en
instanties, met haar werkzaamheden gestart.
Onze commissie bestaat uit de volgende leden: A. Hennink, B. Altena, Mevr. D.
Geerdink, Mevr. W. Hennink-Geerdink, mej. J. Hiddink, H. Hennink en J. Markink.
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Hieronder een beeld van de grondleggers van de Historische Vereniging Oud
Noordijk.

Dika Geerdink en Hendrik

Joke Hennink (Hiddink)

Jan Markink en Willemien Hennink Geerdink (zie ook pag. 4)

Albert Hennink
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Uit de Noordijker koerier, mei 1985
Kuiern met Herman van ’n Dekker ( H. Saaltink), geboren op 10 november 1894 op
“d’n Dekker” in Noarik.

Herman Saaltink (’n Dekker)
Ik heb vrogger in Noarik naor schole egaone, naor de hele oale schole, deet ter noo
neet meer is. Of dat de eerste schole was, dat wet ik neet meer. Ik wet wal dat de
schole waor ik hen ginge in 1887 deur architect van Keulen oet Borklo ebouwd is.
Den warken ton op het gemeentehoes. Ik heb bie meister Rutgers in de klasse ‘e
zetten. Zeuven jaor he’k d’r hen egaone. Ik bun met vief jaor op schole begonn’n,
gelieke met Get Rutgers, ne zönne van de meister. Schoolrapporten kenn’n ze ton
nog neet. Iej bleev’n zitten of iej ging’n oaver. Maor d’r bleev’n d’r nogal luk zitten,
dee hadd’n völle fouten in de somm’n. Vedàn leern was d’r neet bie.
Mie Moo zei: “vedàn leern kost ne hoop geld en iej wodt d’r neet rieke van, eerder
armer.”.
Jao, vrogger hadd’n de onderwiezers het neet zo bes.
At et an mie Va éleagen had, dan hak ok misschien wal vedàn könn leern, maor hee
had bie thoes ok wark zat veur mie te doone. Wiej hadd’n ne heel’n hoop veld en dat
hèw allemaole met de schuppe trechte maakt.
Willem van ’n Buul bleef ok zitten, den wonn’n vrogger op ’n Hilvert, waor noo de
meubelfabriek van Waonink nog steet. Willem hef vrogger op ’t botterfabriek ewarkt
en later hef hee nog een zetjen bie Scholten de winkelkaore etrokken.
Ik wet nog wal dat Jan Heijink vrogger biej ons kwam. Hee zei: “ Eerst wol ik mie neet
an laoten nemn, later wal, en ton ik dus an was enommen, kwam hee ’n Buul tegen
en den zei tegen um : “Zo, beest wordt mens”. Jao ’n Buul was nogal nauw. Ton zei
Jan tegen um: “Buul wordt zak”.
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Op schoolreize ginge wiej ok wal. Naor Nee en naor Barchem, naor ’n Dollen Hood.
Ok bunne wiej ne keere naor Arnhem ewes, naor de Westerbouwing.
Het leern haw vrogger neet veur niks. De oale leu moss’n heel wat schoolgeld
betaaln.
Maotman was tondertied veldwachter en hee kwam dan elke veerde jaors ( 1x per
kwartaal) op schole. Hee ging dan op de veurste banke zitt’n en dan zett’n hee de
pette af en dan mosse wiej het geld in pette gooi’n.
Eén kind kostt’n f. 1.07, twee kinder f.1.68 per dree maond. D’r waarn ok kinder dee
betaal’n neet, dat zol de gemeente wal veur hun doon.
Ik heb ok nog twee winters naor Nee ‘egaone, naor de landbouwschole.
Oetgaon? Och dat dee’w ok wal-es. Aj ’n jaor of 14, 15 waarn, dan moch-ie naor ’t
klootscheten ( 1 of 2 x per jaor) en ok naor ’t kleutjesmaol. ’t Kleutjesmaol was in ’n
regel den lesten zaoterdag in januari. Wiej hadd’n altied kleutjesmaol bie Reurink. Ik
wet nog wal ton stok et zo net neet met sloetingstied.
Ton ha’j in Nee ne marechaussee, enen Wroft, en den was ton chef en den was
komm’n lopen naor Noarik. ’t Was ton al twaalf uur ewes ’s aovends en ’t feest ging
good vedàn, want bie Reurink hadd’n ze ton ne klokke daor koj zo van boeten bie en
dan dreij’n wiej met ne stok den wiezer een betje terugge en dan was’t dus nog maor
half twaalf. Jao, wiej hebt vrogger völle wille ehad.
Reurink was ton ne boerenharbarg, gewoon een boerenhoes. ’t Was d’r altied helder
en klaor. Och en zee hadden ne mooie delle um te dansen. De endskamer ston d’r
bie an, ’t was eigenlijk een betje olderwets, maor ’t was d’r altied gezellig. Wassink
was ton al een betje moderner, maor Reurink had ton meer broedlagten dan
Wassink. Iej hadd’n ton gin vergunning neudig ,wee een café had ,den kon d’r met
vedàn.

Uit de Noordijker koerier, december 1985
Kuieren met Herman van ’n Dekker, deel 2

De Saaltinks bunt as zaodhandelaren van Nee ‘ekommen. Ze waarn familie van
dichter Sluyter. De boerderieje is arg old. Den naam “Gait Dekker” steet nog op de
putte. Tondertied was d’r völle gebrek an gold. Dat gold was hèt betaalmiddel, de rest
was ruilhandel. De goldstukken bewaarn ze in ne stapel naost ut veur bie d’n bozem.
D’r was hier ton net zo völle Duuts geld als Hollands geld in umloop.
In d’n eersten wereldoorlog is hier met de warkverschaffing, d.m.v. veldkeien de weg
hard eworden, van de Fökker tut an de Harper ( Weisman). De Harper is één van de
oldste boerderiejen hier ewes. Der was völle grond biej. ’t Was ne mooie plaatse. Bie
de Hunger praot ze altied nog oaver Harpersweide, dat is de weide tussen de
Hunger en Beinzink. Het hoesperceel van de Harper hef eerst Gaitjan Vonderman
ekoch en den hef het later weer eruild met Weisman. Ton is Weisman naor de
Harper egaone. De Harper was vrogger met alles zo’n betje veuran. Ik wet nog wal
dat ze d’r een brödje hadden staon met ’t rogge inhaaln. Der stond op : “Era et
Labora”. Mien nève den leern ton al, en den zei dat betekent “Bid en Werk”. En de
Harper was ok een van de eersten den eerpels rooi’n en de rogge aflei met de
mesjiene .
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Anleg van de weg noar Nee, met op de achtergrond de Harper (later Weisman) en op
de fiets meester Veenhuizen van de Kisveldschool.
Van Neck in Nee was vrogger ok een boerencafé, daor koj ok dansen. Eerst zat van
Neck naost hotel de Post, dat was een burgercafé, maor later is van Neck naor de
andere kante egaone, jao eigenlijk per ongeluk, biej een praötje en een borrel. Iej
kond’n daor ok het peerd stall’n.
Trouwen deed’n ze vrogger met de zeilwagen, zelf bun’k ‘etrouwd met een Utrechts
wagentje. Veertien dage veur’t trouwen ha’j inschrieversmaol. Dat wodd’n altied bie
de vrouwleu ( de bruid) in hoes ‘eholl’n. Wiej neum’n dat ton “boksenbier”. Dan
wodd’n d’r van alles met ebracht.

Uit de Noordijker Koerier, februari 1986
Mevrouw Beltman, beter bekend als Dina van de Kuper,
herinnerde zich nog het lied dat de Noordijkse schoolkinderen zongen ter
gelegenheid van de opening van de spoorlijn Neede-Hellendoorn. ( plm.1909)
Komt knapen en meisjes
Verhef nu in koor
Wat heden ons allen verblijdt
De trein toch van Neede naar Hellendoorn snelt
Geen afstand, hoe ver, die ons kwelt.
Wij blijven U danken heer Salomoson
Ook Jannink van Goor voor Uw streven
Ook van der Graaf, lid van de raad van beheer
Die samen Uw krachten woudt geven
Opdat heel de streek die de spoorlijn doorsnijdt
Een voorbeeld worde van welvaart en van vlijt.
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Opening spoorlijn Neede – Hellendoorn op 29 april 1910 op station Noordijk

Uit de Noordijker Koerier, april 1986
D. Timmerij vertelt over de “Schinkenbroedlachte”.

Derk Timmerij (Leusman)
De gasten op zo’n “schinkenbroedlachte” werden weken daarvoor mondeling
uitgenodigd door z.g.n. “brulftenneugers” die te voet ( met gaostok) kwamen, want
op zo’n uitnodiging ….“daar moet op gedronken worden…hihaho…. “ . De

Noariker Jaargang no. 11

23

aankondiging en uitnodiging voor de komende bruiloft werd in rijmvorm opgezegd.
Een gedeelte uit het brulftenneugers-rijmsel:
Goei’n dag,
Hier zet ik mien stok en staf
Maor noe wet ik neet wat ik zeggen mag
Ik had ’t miej wal op d’n stok eschreven
Maor dat hebt de vrouwleu d’r af ewreven
Oh, daor schöt meij opèns wat te binnen
Daor zal ‘k dan maor met beginnen
Nijkamp Jan is de brugom
En Dika Snibbe is de broed
Dee laot oe verzeuken bie de broed an hoes!!
……( hierna volgt nog een heel verhaal en tot slot)…
En dan köj gaon zitten, boeten of binnen
En gelieke met drinken beginnen
Wiej zölt oe trakteern op bier wat
En op jenever zat
Stoeten en schinken
Daor köj good op drinken.
Voor het jongvolk:
De jongens brengt de meikes met
De meikes brengt de jongens met
Dan komt de muzikanten met ’n ende holt
Dee zölt strieken veur jong en old.
Bie zonne schinkenbroedlachte heurn dus schinken, dee wodd’n eleverd deur de
naoste familie. Den schinken wodd’n eerst ekokt en een paar dage veur de brulfte
wodd’n den naor de boerderieje ebracht waor de broedlachte hollen wodd’n. Dat
votbrengen was meestal ’t wark van de knechte en dat was fijn wark want daor
wodd’n ne flinken borrel op edronken. Zonne schinken wodd’n egeven in plaatse van
hoesraod.
De broedlachte wodd’n de hele dag ‘evierd boeten op ’t arf of op de delle. ’t Dansen
gebeurn op de muziek van ’n harmonica of vioole. ( veur d’n striekstok gaon, neum’n
ze dat).
Den schinken kwam op lange taofels te ligg’n met een kaartje d’r an waor opstond
wee de gever was. De familie dee den schinken had ‘egeven begon met ’t ansnieden
en etten van hun eigen schinken en daor wodd’n dan eigengebakken brood bie
egetten.
Aj op zonne brulfte kwamm’n kree’j meténe ne borrel. D’r was allene jenever veur de
mansleu en zeut veur de vrouwleu. ( moj zeen hoovölle soorten drank d’r
tegenwoordig op taofel kump.)
De naobers en de brulfteneugers ging’n rond met ne mande vol flessen en enkele
borrelglaeskes. Ie mossen um d’r gauw oetdrinken, want ie wissen neet wanneer ze
weer langs kwamm’n. Het glas wodd’n deur’egeven an de buurman. Glaaze speulen
was d’r neet bie, iej dronken allemaole oet ’t zelfde glas, maor dat gaf niks, ’t ging um
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den borrel. Jao, vrogger wodd’n d’r ok al stevig ‘edronken want later op d’n aovond
lagen d’r nogal wat op de hegge dee te deepe in ’t glaeske hadd’n ekekken.

Uit de Noordijker Koerier, februari 2003.
Zaterdag 29 mei 2003 “Tormijn Lente fair”
In de Oale Schole wordt door Oud Noordijk een expostie ingericht over werk en leven
van B. Tormijn. Leden van de ST. Contactgroep Oldtimers Achterhoek maken met
hun oude tractoren een rondrit door de omgeving van Noordijk.
Ook verschillende verenigingen zetten zich in om er een groots gebeuren van te
maken t.w.: de B. Tormijnschool, voetbalvereniging, de takkewieve, feestcommissie,
Vrouwen van nu, volleybalvereniging, dames gym, de soos, kinderwerk,
schietvereniging, muziekverenigin Concordia, Noariks Geduld, badminton en vele
vele vrijwilligers. Door deze geweldige inzet zullen tal van activiteiten plaats vinden:
verkoop bloemen en planten, grote verloting, schietspel, muzikale troubadours,
poffertjes bakken, rondritten paard en wagen, knieperkes en oliebollen bakken,
verkoop handwerken, in de Tormijnschool werkstukken en themaprojecten en in het
Haarhoes kinderrommelmarkt.

Uit de Noordijker Koerier, december 2005

Reintje Geukes, Mina Welsink en Mineke de Graaf op excursie.
Beste Leu,
Zaoterdag 17 september bunne wiej, de leu oet Noarik en een paar boetenlanders,
van de Historische Vereniging Oud Noordijk, ne dag naor het Openluchtmuseum in
Arnhem ‘ewes. Wiej mosten um 9 uur ’s morgens in de busse zitten. Eerst mosse
wiej naotuurlijk wal betalen en daor ging ’t hèn. Ne fijne busse, ne goeien chaffeur en
good weer, dat is heel belangriek en dat ha’w allemaole in orde. Wat wi’j dan nog
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meer! De stemming zat d’r good in en d’r wodd’n heel wat af’ekwebbeld. Wiej bunt
oaver de Posbank richting Arnhem ‘egaone en waarachtig daor wodd’n midden in dat
mooie gebied ‘estopt en kreege wiej koffie met cake en/of kooke. Ton kwam Johanna
bie mie um te vraogen of ik een stuksen oaver dissen dag wol schrieven. Ze zol wal
denken: as zee net zo good kan schrieven as praoten dan lukt dat wal.
Nao de koffie bunne wiej deur’ereedn naor het Openluchtmuseum. Ton de kaartjes
waarn ‘ekoch kon ’t feest beginn’n. Al raps waa’w d’r een paar kwiet. Dee mossen zo
onmundig neudig naor de WC. Maor de meesten stapten gauw in d’n trein, dat was
jao prachtig, want lopend was het allemaole ok neet te doone. D’r was onmundig
völle te zeene en ’t was ok allemaole nog heel mooi ok. Tussen de middag kreege
wiej een heel lekker koffiebuffet. Nôh, dat log d’r neet umme. Van Alles was t’r te
krieg’n en de meesten hebt d’r zich te good an ‘edaone. Wiej hebt het ons good
laoten smaken. Daornao bu’w met ne helen trop naor Holland Rama ‘egaone, dat
was heel mooi heur. De ruumte met klederdrachten was ook meer dan de meuijte
weerd. Maor d’r was nog völle meer te zeene, te völle um op te neum’n. En iederene
hef d’r wal good gebroek van ‘emaakt. Maor hènig an begonne wiej meu te wodd’n
en bunt ton met mekaare op de busse an’egaone en weer op hoes an ‘etuft. Wiej
waarn d’r mooi op tied weer en hebt ne fijnen dag ‘ehad.
(Plat schrieven völt neet met, praoten geet better).
Willemien Thijsen-Kolthoff

Coba Timmerije en Dinie Temmink op excursie naar het Openluchtmuseum
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De Historische Vereniging Oud Noordijk, 25 jaar, een
overzicht van historische gebeurtenissen.
18 mei 1983:
Vijf bestuursleden begonnen in 1983 met het op schrift stellen van gegevens en
gebeurtenissen met betrekking tot (de geschiedenis van) Noordijk.
1987:
De Historische Vereniging Oud Noordijk telt 11 leden.
26 februari 1988:
Bijeenkomst Commissie Oud Noordijk. Hr. Krosenbrink, direkteur van het
Staringinstituut, houdt een inleiding over het veldnamenonderzoek.
Een zestal personen, te weten de heren J. ten Elshof, H. Geerdink, J.C. Leerink, H.
Mengerink, H.J. Nijland en H. Reurink zijn druk doende als veldwerkers dit
veldnamenonderzoek in Noordijk te verwezenlijken. De eerste resultaten van dit
onderzoek zijn aan de hand van oude kaarten te zien. Later hebben ook W.B.J.
Hennink-Geerdink en H.J. Nijland aanvullend veldwerk verricht.
Na de inleiding van de heer Krosenbrink geeft Mevr. Kupper een toelichting op het
verwerken van de geïnventariseerde gegevens.
Hoe het veldnamenonderzoek verder is opgezet en is verlopen is beschreven in
uitgave 4 van de Naoriker Jaorgang.
Uiteindelijk resulteerde dit, nadat de Rabo bank Neede en Timmerije Kunstoffen te
Noordijk bereid waren financieel bij te dragen, in de uitgave van het veldnamenboek:
“Veldnamen, Huisnamen en Boerderijnamen in Neede”, samengesteld door Wim
Meerman. Op 13 december 2002 werd het boekwerk gepresenteerd tijdens een
gemeenschappelijke bijeenkomst van de Historische Kring Neede en de Historische
Vereniging Oud Noordijk in de Oale Schole. Na zo’n 20 jaar onderzoek zijn de
resultaten eindelijk vastgelegd.
9 februari 1990:
Vrijdag 9 februari werd de eerste uitgave van de Noariker Jaorgang uitgereikt aan de
leden. Ondertussen zijn 10 jaargangen uitgebracht. Wat er zoal in deze jaargangen
is gepubliceerd, is te vinden aan het eind van deze jaargang onder de titel|: 10
nummers Noariker Jaorgang.
1991:
In samenwerking met de Historische Kring Neede heeft de Historische Vereniging
Oud Noordijk in 1991 een boekwerkje uitgegeven onder de titel: “ Ruilverkaveling
Neederberg”. Hierin wordt een beeld geschetst van de situatie in de Neederberg
(Noordijkse kant) van voor en na de ruilverkaveling en de herindeling rond 1960.
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26 maart 1992
Op de jaarvergadering van 26 maart 1992 zongen de dames Hanna AltenaWormgoor en Gerritje Wormgoor-Nijhof enkele Vaderlandse liederen en vermaakten
ze ons met de voordracht “Uut vriejen”

Hanna Altena-Wormgoor en Gerritje Wormgoor-Nijhof “Uut Vriejen”
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Uut vriejen
Mien Vader zei lest tegen mie
Ik wet een mooie deern veur die
Iej mot uut vriejen , mien jöngsken (2x)
(elke laatste regel wordt 2x gezongen)
Och Vader ‘k bun nog völs te bang
Ik wet van vrouwleu nog niks van
Ik durf z’neet an te raken
As ik ’t begin d’r maor van had
maor ’t hemp dat rilt mie veur ’t gat
a’k ne deerne an mot raken
maor ton het zundagaovend was
stak ik mien piepken in de tas
en ging der hen marcheren
de deerne dee ik hebben zol
dat was Hendrike van de Pol
ne mooie knappe deerne
Hoo naoder of ik kwam bie’t hoes
Ik leep nog zachter as ne moes
En kek es deur de glaze
1 september 1993
Per 1 september 1993 heeft Oud Noordijk onderdak gevonden in het gebouw van
Waterschap de Schipbeek aan de Geerdinkweg 3 te Noordijk.
Het ligt in de bedoeling dat de omvangrijke geologische collectie die betrekking heeft
op de Needse Berg hier ook naar toe gebracht wordt. En al de voorwerpen die wij in
de loop der jaren bijeen verzameld hebben hoeven voortaan niet meer her en der
bewaard te worden. Ook ons steeds omvangrijker wordende archief zal hier een
vaste plek vinden.
In de woning zal een permanente expositie te zien zijn, met daarnaast wisselende
tentoonstellingen. Het ligt voor de hand dat het hierbij gaat om landbouw- en
industriële exposities, geïnspireerd op en om de Needse berg, met zijn walvis- en
olifantsfossielen, de landbouwhistorie etc.
Het ledental van de vereniging groeit in 1993 tot 66 leden.
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Geerdinkweg 3, het eerste museum van Oud Noordijk
16 februari 1994
Woensdag 16 februari 1994 hebben de leden van Oud Noordijk voor het eerst kennis
kunnen maken met ons onderkomen.
De belangstelling was geweldig. Eigenlijk was de ontvangstruimte te klein maar het
“rieget oe” is nog steeds een goed begrip en werkte prima. Zodat allen toch nog
zittend van een kopje koffie met een knieperke kon genieten.

Naaimachines, telmachines, radio’s en veel meer
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Adriaan Buter, en zijn rechter hand Arend Temmink bij het eerste Noordijker
museum.
Adriaan Buter vertelde over zijn omvangrijke geologische collectie, betrekking
hebbende op de Needse berg. De stichting Zwaleman i.o. heeft hiervan een
prachtige expositie ingericht. Iedereen kreeg gelegenheid alle afdelingen van het
museum te bezichtigen en Arend Ooink wist er met zijn accordeonmuziek een “echt’n
olderwets en gezelligen aovend” van te maken.

De geologische collectie van Adriaan Buter in het Noordijker museum.
Na de sluiting van het museum is de collectie verplaatst naar erve Niehuis bij erve
Brooks in Gelselaar, waar ze nog steeds te bekijken is.
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13 juni 1994
Citaat uit de Twentsche Courant van maandag 13 juni 1994
NOORDIJK HAALT NEEDE IN MET “NOARIKER MUSEUM”
Zo’n honderd jaar geleden was Noordijk groter dan Neede. En dat is een situatie
waar Noordijk graag aan herinnerd wordt.
Met de opening van het Noariker museum is Noordijk Neede opnieuw
voorbijgestreefd.
Meester Smeenks devies “niet praten maar doen ”lijkt opgevolgd, en met de
verwezenlijking van een “jongensdroom” van Adriaan Buter, komen toeristen in
Neede nu naar Noordijk.
Bij de ongekende dadendrang van de Noordijkers heeft Neede het nakijken.
Burgemeester Jager werd aangekondigd als “burgemeester van Noordijk en
omgeving”
“Dat het eerste museum van Neede in Noordijk geopend moet worden, geeft te
denken…”
Pijnlijk vaak werden Jager en andere Needenaren zaterdagmorgen in Noordijk
geconfronteerd met successen elders en wat er in Neede had kunnen verrijzen.
Tot zover een citaat uit de Twentsche Courant naar aanleiding van de opening van
ons museum.
De leden van “Oud Noordijk” en de overige genodigden kwamen zaterdagmorgen 11
juni 1994 in de Oale Schole bijeen ter ere van de opening van het Noariker
Museum. Na de koffie en het openingswoord van W. Hennink-Geerdink, en lovende
woorden van gastsprekers, nodigde ceremoniemeester Wim Poelert allen uit mee te
gaan naar de Geerdinkweg 3, waar de officiële opening plaats vond. Het idee van
meester Smeenk om daarbij de kortste weg te nemen ( over het schoolplein) sloeg
aan. Met het weghalen van enkele jute zakken die voor de deur van het museum
lagen, kwamen 2 grote stenen te voorschijn met daarop de naam “Noariker
Museum”, geschilderd door Derk Sligman. De Needse vlag werd gehesen en Wim
Wiegerick opende de deur, waarna iedereen op zijn gemak het geheel kon
bezichtigen. De inrichting bestaat uit oude gereedschappen e.d. en uit de
geologische en archeologische collectie van de stichting Zwaleman i.o., van Adriaan
Buter.
In 1994 groeide “Oud Noordijk” tot 133 leden.
Een greep uit het gastenboek leert, dat het museum behalve door bezoekers uit
Noordijk, Neede en omstreken ook bezocht werd door mensen, die van ver kwamen:
Sliedrecht, Zutphen, Baarn, Zoetermeer, Rotterdam, Arnhem, Harderwijk, Weesp,
Heerhugowaard, Sydney, Estland, Duitsland en Kroatie.
Hierna volgt een foto-impressie van de opening van het “Noariker Museum” op 11
juni 1994.
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Burgemeester Jager en Willemien Hennink bij de opening

Burgemeester Jager verwijdert de zakken: de openingsact
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Zwerfkeien met de aanduiding Noariker museum, beschilderd door Derk Sligman

De (Needse) vlag wordt gehesen
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Geesje Mengerink, Rikie Hassink en Stien te Vaanholt met een natje en een hapje.

Mineke Markink en Dika Grimmelijkhuijse druk met de ledenwerving voor de
Historische Vereniging Oud Noordijk en Arendina Timmerije en Gerda Wissink
bekijken een uitgave van de Noariker Jaorgang.
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Uiteindelijk tijd voor nakaarten en evalueren

Gerrit en Reintje Stokkers en Gerard Hulshof met de vrouwe ontspannen na een
inspannend bezoek aan het museum.
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1995:
In 1995 is het eerste Noariker Museum opengesteld voor bezoekers. Er is een folder
uitgegeven met als titel: Noariker expositie. En als tekst:
Een woonhuis, dat dienst doet als museum, ademt een sfeer van knusheid uit. Een
van de vertrekken is steeds beschikbaar voor wisselende exposities. De keuken is
zodanig ingericht dat men zich in de jaren vijftig waant. In de bergruimte vindt en
allerlei gebruiksvoorwerpen uit vervlogen tijden.
De grote woonkamer biedt U een prachtige collectie oude radio’s, type- en
telmachines. Er is een oranjehoek, oude strijkijzers, linnengoed, etc.
Onderdeel van het museum is de fraaie collectie van de stichting Zwaleman.
Tijdens de zomerdagen worden er verschillende demonstraties gegeven.
Het museum is open op Zaterdag en Maandag van 14:00 – 16:30 uur.
1996:
“Oud Noordijk” telt nu 180 leden.
14 en 15 september 1996:
Open monumentendag met modeshow in de schuur “bie Goorhoes”, samengevat in
de volgende foto-impressie.

Half Noarik in’t oold
Met achter van links naar rechts:
Rudie Hietbrink, Gerrit Geerdink, Irma Stokkers, Dinie Stokkers, Willemien Hietbrink,
Dinie Braam, Karin Steunenberg, Jannie ter Horst, Jan ter Horst
en op de voorgrond:
Nienke Reurink, Henk Markink en Hanny Markink.
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Dinie Temmink

Hanny Markink

Hennie Zwierzynski, Gerritje Wormgoor (Vonderman), Dika Meerman (Kapraol) en
Ineke Weisman.
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11 t/m 13 september 1998
Expositie uit de school geklapt in de Oale Schole.
Aap, Noot, Mies en schoolboeken van meester J.W. van den Heuvel, atlassen van
meester G. Prop en een volledig ingerichte schoolklas uit 1900. Noordijk klapt een
weekeinde flink uit de school. De Historische Vereniging Oud Noordijk en de B.
Tormijnschool houden samen een expositie in de Oale en de nieuwe Schole op de
hoek van de Haardijk en de Schoolweg in de Needse buurtschap.
Dit was te lezen in de TC Tubantia van 10 september 1998.
Deze en andere exposities zijn in de plaats gekomen van de doorlopende
tentoonstelling van allerlei spullen in ons museum aan de Geerdinkweg. Er wordt een
thema gekozen en rond dat thema wordt met hulp van veel Noordijkers een tijdelijke
expositie ingericht in de Oale Schole.

Foto uit de krant van 12 september 1998: Hans Groothornte en Marlynn Hennink in
de klas bij meester J.C. Leerink en juffrouw Angelique Stokkers.
De volgende foto’s geven een beeld van de expositie in de Oale Schole.
Uit de school geklapt: september 1998
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Gerrit Geerdink

Stien Kurz

Mina Leussink, Mina Peterkamp, Lina Broekmaat en Hanna Altena aan het haken.
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2 januari 2000
Millennium – Nieuwjaarsvisite,een initiatief van diverse verenigingen. Na de
lampionoptocht kon iedereen elkaar in café Hassink en goed nieuwjaar wensen. Oud
Noordijk zorgde voor een welkomstdrankje, waarbij een keuze gemaakt kon worden
uit boerenjongens, boerenmeisjes, meisterke, ranja of kinderzeut.

Welkom in 2000 door Wim Wiegerink, Janna Ligtenbarg, Willemien Kolthoff en Jan
Markink namens de Historische Vereniging Oud Noordijk bij café Hassink
29 januari 2000
Nieuwjaarsvisitie voor leden van Oud Noordijk. Hanneke Hiddink en Ben Schreurs
zorgden met hun liedjes en verhalen voor een gezellige middag.
29 april 2000
Koninginnedag: Oud Noordijk had de plannen en voorbereiding klaar om weer met
een gezellige stand een bijdrage te leveren aan het koninginnedagfeest, maar regen
en onweer gooide roet in het eten, zo hevig dat alle activiteiten werden afgeblazen.
18 juni 2000
Boerendag, georganiseerd door Jong Gelre. Ook Oud Noordijk droeg haar steentje
bij. Onze eigengemaakte producten vielen goed in de smaak, het linnen rollen trok
veel bekijks. De oude “dorsmölle” en strosnijder waren van stal gehaald en in werking
gezet en dat waren ook weer ware publiekstrekkers.
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23 juni 2000
P.V.D.A. bestuurders op bezoek in Noordijk bij de fam. Ordelman, het pompstation
in de Bollert en bij de fam. Reurink, Kupersweg. Oud Noordijk trakteerde de delegatie
op een (eigengemaakt, streekgebonden) hapje en drankje.
3 september 2000
Fietstocht met bezoek aan museum de Lebbenbrugge in Borculo.
16 oktober 2000
Enkele bestuursleden woonden de opening van het Haarhoes bij. Hun felicitatie
lieten zij vergezeld gaan met luchtfoto van het Haarhoes.
November 2000
Slachtvisite, het z.g.n. “Vetpriezen” was opnieuw een groot succes. Door regionale
radiozenders en kranten werd veel aandacht besteed aan dit gebeuren en de live
uitzending van Radio Gelderland was mede debet aan het grote bezoekersaantal.
Bij “onze “ slager stonden rijendik mensen. Maar ook nevenactiviteiten hadden veel
bekijks te weten. de zuivelproducten van Wilma ten Dolle, zuurkool inmaak van Dika
Wensink, onze eigen streek producten, knipmutsen opmaak door Lies Schutte. Het
spinnewiel van Gerritje Wormgoor bleef draaien, de breipennen van Stien Kurz tikten
gestadig door, de fam. Diks maakte mooie “gaostökke en het “dookrollen” had ook
niet te klagen over belangstelling en dat gold vanzelfsprekend ook voor de video-film
van Gerrit Stokkers.
Vanuit Oud Noordijk is het plan ontstaan om de Oale Schole voor sloop te behoeden
Regelmatig is er ook dit jaar weer veel overleg geweest met de stichting
milieuzorggebied Neede/Borculo over de eventuele aankoop van de Oale Schole. Er
is inmiddels een stichtingsbestuur gevormd.
2001
In 2001 neemt Oud Noordijk op verzoek van de gemeente Neede voor het eerst deel
aan de Jammarkt in Neede: hier het Verslag Jammarkt 2001
Op 26 juni bereikte ons van Henk Wanink de vraag of we idee hadden om in
samenwerking met de gemeente mee te werken aan de jammarkt op 20 augustus.
Het ging vooral om een demonstratie jam maken. Het koste ons geen geld en kon
dus alleen maar geld opbrengen. In het verleden zorgde de vereniging van
huisvrouwen voor de demonstratie, maar die hadden te kennen gegeven geen
vrijwilligers te kunnen vinden. Johanna Reurink en Janna Ligtenbarg besloten, in
overleg met Henk Wanink, Jan Kornegoor en Jannie Dimmendaal van de gemeente,
om te gaan deelnemen. Er werd 100 kilo geleisuiker gesponsord door de
supermarkten de Boer en Albert Hein en de marktmeester zorgde voor een bijdrage
van f. 25,00 voor 100 kilo fruit van de marktkooplui. Ook flesjes en potjes werden
door de gemeente aangekocht. Ook voor lapjes en elastiekjes voor het versieren van
de potjes werd gezorgd. Irma Stokkers kreeg de opdracht om stikkers te maken voor
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op de potten en flesjes. Er werden bessen geplukt bij de familie Mengerink. Al wat er
aan fruit in de diepvries van de dames nog aanwezig was werd gebruikt. Op drie
dinsdagen werd er fruit gebracht. Toen zijn Dinie Haarman, Minie Kolthoff, Johanna
Reurink, Dirkje Lammertink, Willemien Kolthoff en Janna Ligtenbarg aan het jam
koken en sap maken gegaan. Op 22 augustus waren 700 potjes jam en 70 flesjes
sap klaar voor verkoop. Om half acht ’s morgens werd begonnen met het opbouwen
van een kraam en ook de boerenwagen werd weer als stand gebruikt. Het was een
zeer drukke en hete dag. Rond 2 uur was vrijwel de gehele voorraad verkocht. De
demonstratie in oude klederdracht trok veel belangstelling en die jam die gemaakt
werd, is direct verkocht. Men stond er op te wachten en de jam ging heet in de potten
zo mee. De eerste jammarkt heeft ons ruim f 2000,- opgebracht.
De volgende jaren is, op verzoek van de gemeente, telkens opnieuw succesvol aan
de jammarkt in Neede deelgenomen. Sinds de jammarkt georganiseerd wordt door
een zelfstandige stichting wordt op eigen initiatief aan de jammarkt deelgenomen. De
volgende foto’s geven beelden van de deelname aan de laatste markten.

Betty Burie, Willie Alink, Mineke Markink en Gerry te Vaanholt verkopen namens de
Historische Vereniging Oud Noordijk op de Jammarkt in Neede.
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Deelname aan de Jammarkt 2007 in Neede
2003
In de afgelopen periode is hard gewerkt om tal van belangrijke voorzieningen in de
Oale Schole te realiseren en er een gezellig onderkomen van te maken.
Hoewel alles nog niet helemaal af is, zullen er dit seizoen toch de nodige activiteiten
georganiseerd worden. De volgende exposities zijn gepland: het onderwijs i.v.m.
100e sterfdag B.Tormijn, fototentoonstelling “Boerderijen”, Geologie Needse Berg,
Kunst op het platteland.
Op korte termijn zullen de dakgoten vernieuwd worden en alle raampartijen aan de
voorzijde worden vernieuwd en in oude stijl teruggebracht. Het terrein rondom het
gebouw wordt door de Hacron onder handen genomen, waar nodig nieuwe
betegeling, riolering, aanplant van bomen en struiken enz.
Er worden plannen gemaakt voor de bouw van een passende berging en werkplaats.
Gelukkig beschikken we over een grote groep vrijwilligers waar altijd een beroep op
kan worden gedaan voor diverse hand- en spandiensten.
23 september 2004
Op 23 september 2004 hadden de personeelsleden van de buitendienst gemeente
Neede hun jaarlijkse uitje. Dit jaar hadden zij ervoor gekozen om verschillende
bezienswaardigheden binnen de gemeente Neede te bezoeken, i.v.m de overstap
naar gemeente Berkelland. Ook de Oale Schole werd vereerd met een bezoek en
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Oud Noordijk trakteerde hen op een broodmaaltijd in de stijl van vroeger. Al smullend
van de soep, eierbotter, naegelholt, schinken enz. kwamen bij de gasten al snel
verhalen van vroeger over tafel. U kent dat wel: “lange neet ‘ehad” en “dit kreege wiej
zundags altied”. Nadat zij waren vertrokken met een volle maag, bleven wij met een
goed gevoel en stapels afwas achter.
3 oktober 2004
Oogstmarkt in Gescher, Duitsland, partnergemeente van Neede. De jamkoningin,
Sanne van Doorn was hiervoor als gast uitgenodigd. Fantastisch zou het zijn als zij
jam zou verkopen om daarmee een goed doel te steunen. Zo kwam bij haar het idee
op om Oud Noordijk hiervoor mee te vragen. Ook Arjan van Faassen en Jannie
Dimmendaal als vertegenwoordigers van het jamcomité waren daar present. We
lieten de mensen in Gescher onze jam, boerenjongens en -meisjes proeven en
deden goede zaken. De opbrengst van deze dag hebben we gedeeld met Sanne van
Doorn. Zij zorgde ervoor dat het geld naar de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting
ging. ( Cystic Fibrosis = taaislijmziekte).

Oud Noordijk in Gescher
20 november 2004
Vetpriezen in en om de Oale Schole en Creatieve markt (organisatie Noariks Geduld)
in het Haarhoes. Zoals we onderhand gewend zijn: een groot succes. Het bijzondere
aan deze dag was dat we buitenlandse studenten op bezoek kregen. Zij kwamen
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vanuit alle werelddelen en waren tijdelijk studerend aan de praktijkschool voor
varkens en pluimvee te Barneveld. In plaats van een slachthuis te bezoeken was
men (via internet) op het idee gekomen onze slachtvisite mee te maken.
Communicatie was moeilijk maar bij het afscheid nemen werd ons met handen en
voeten duidelijk gemaakt dat ze erg genoten hadden.
Bijzonder aan deze dag was ook: de nieuwe schouw (d’n boozem). Chris Heijdeman
beschilderde (in oude stijl) en bakte de tegeltjes en Jan Eggink maakte een mooie
omlijsting.

2005
HISTORISCHE VERENIGING OUD NOORDIJK en STICHTING DE OALE SCHOLE
organiseren samen het oogstgebeuren. Hiervoor is achter ’t Haarhoes door de fam.
D. Timmerije een stuk land beschikbaar gesteld. 16 okt. 2004 is de rogge gezaaid en
staat er inmiddels goed op. In juli kan er gemaaid worden. Na deze eerste oogst is
ook in de volgende jaren gezaaid, gemaaid, aan de miete gezet en gedorst.

Tijdens het rogge maaien: Good ètten um ant wark te blievn.
Op foto van links naar rechts Mineke Markink, Alie Lam, staand de gebroeders Klein
Velderman uit Laren, Jan Voortman, Gerrit Jan Haarman, Jam ter Horst, Henk
Markink, Hendrik te Nahuis, Jan Florijn en Arend Wensink.

Noariker Jaargang no. 11

47

Rogge maaien: Jan Slotboom en Hendrika Hesselink.

Rogge dorsen: Gerrit Geerdink geeft uitleg.
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Op 11, 12 en 13 maart 2005 is in de Oale Schole de modeshow 100 jaar mode
gehouden.

Aandachtig publiek tijdens de modeshow in 2005

Ab Smeenk en Rudie
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Ria Markink, Lisanne Alink en Dinie Braam.

Inge Waarlo en Henk Markink.
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5 oktober 2006
Minister Cees Veerman bezoekt Oale Schole Noordijk.

Minister Veerman bekijkt in de Oale Schole in Noordijk een oude Hofnar-sigaar.
“Die rookte mijn vader altijd”
Foto: Henk Braakhekke, bron: TC Tubantia
Onder het motto “Het komt goed”, breng minister Veerman een bezoek aan het
platteland van Gelderland en Overijssel. De bewindsman maakt een zogenaamde
“Tour de la Campagne”, om met eigen ogen te bekijken hoe vitaal het platteland van
Nederland is. Zijn bezoek aan Oost begint met het bezoek aan de Oale Schole.
Veerman vindt het prachtig, dat zoiets (de realisatie van de Oale Schole) in zo’n
kleine gemeenschap mogelijk is. “Hier is nog sprake van gemeenschapszin.” De
minister vertrekt na een half uur met een goedgevulde mand met Noariker jam en
andere streekprodukten richting wijngaard Kunneman in Geesteren.
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Minister Veerman op bezoek in de Oale Schole, met rond de tafel: Wethouder
Vennevertloo, gedeputeerde provincie Gelderland Harry Keereweer, Minister
Veerman, gedeputeerde provincie Overijssel Piet Jansen en Henk Klanderman. Op
de achtergrond Janna Ligtenbarg en Hennie Zwierzynski.
\
23 november 2006
Vanaf 23 november 2007 gaat Oud Noordijk met het vetpriezen ook op locatie. Aan
de dames van de Hervormde Vrouwenvereniging Markelo worden te plaatse de
gebruiken rond het slachtgebeuren verteld en getoond. Ook wordt er gelegenheid
geboden tot proeven en kopen van de getoonde slachtproducten. En dat niet alleen.
Ook de door Janna Ligtenbarg gemaakte Koldeweje producten ontbreken niet. Het
is zeer succesvol verlopen en is daarna vele malen op diverse locaties herhaald.
Anno 2009 is er zo veel vraag naar deze optredens, dat voor een goede organisatie
welhaast een artiestenbureau ingeschakeld moet worden.
Typisch is de boerenjongens pas goed verkopen als er eerst van geproefd is.
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Oud Noordijk met de slachtevisite op locatie.

Dirkje Lammertink en Johanna Reurink
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Dinie Haarman in aktie en Janna Ligtenbarg op de achtergrond.
Naast de slachtevisite op locatie is in november ook in en om de Oale Schole weer
een “normale” slachtevisite met vetpriezen gehouden. Evenals voorafgaande jaren
en ook de jaren erna (2007 en 2008) is dit weer succesvol verlopen. Er was langs de
Schoolweg geen parkeerplaats meer te vinden en velen togen huiswaarts met goed
gevulde tassen met slachtwaren. De foto’s die volgen geven hiervan een indruk.

Hendrika Kreunen (Horstman), Mina Kreuen en Mineke Meddeler (Jöpkes)
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Jan Haarman (met knecht) in de hoofdrol.

Albert Schutte brengt schreumpkes aan de man.
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Gerrie Elbersen verkoopt verse worst.

Chris Heijdemann met tegeltjes en dergelijke.
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2007
Ook in 2007 is weer een winterwandeling gehouden. Zo’n 250 mensen hebben hier
aan deelgenomen en genoten van een prachtige tocht door de Bollert en de
omgeving. Vaak door stukken bos en land, die normaal niet voor het publiek
toegankelijk zijn.

Op pad in “de Bollert” tijdens de winterwandeling 2007

Wie oh wie, door weiden en velden aan het winterwandelen?
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Jannie Wanink, Appie Bats, Reina Bats, Henk Wanink en Wilma Vrieze tijdens de
winterwandeling 2007

Familie Beumer als deelnemers aan de winterwandeling 2007
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“Personeel” winterwandeling 2006, v.l.n.r. Hennie Zwierzynski, Gerrit Temmink, Jan
Markink, Joke Groothornte, Gerrit Stokkers, Wim Kolthoff, Henk Ligtenbarg en Janna
Ligtenbarg.
In 2007 is weer medewerking verleend aan een Lentefair in en om de B.
Tormijnschool, de Oale Schole en het Haarhoes. Veel Noordijkse verenigingen
hebben aan deze fair deelgenomen en het weer tot een echt lentefeest gemaakt.

Noariker Jaargang no. 11

59

Dineke Temmink, Jo Geerdink en daarachter verscholen Dinie Braam namens de
Plattelandsvrouen (Vrouwen van nu) op de Lentefair.
In 2007 zijn de oogstdagen uitgebreid met het thema wasdag. Nadat diverse oud
wasmachines hun werk hadden gedaan is de was buiten gehangen.

Wasdag 2007 - Dirkje Lammertink, Henk Wanink en Willemien Hietbrink - wassen
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Wasdag 2007 – Dirkje Lammertink - bleken en drogen.

Willemien Hietbrink en Dirkje Lammertink worden over het wasgebeuren
geïnterviewd.
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Op 13 juni 2007 krijgt de Historische Vereniging Oud Noordijk bezoek van de oudonderwijzeres Mevr. Kwappert. Veel Noordijkers en oud Noordijkers, die bij haar in
de klas hebben gezeten zijn aanwezig en beleven een prachtige dag.

Juffrouw Kwappert (tweede van links) biedt aan de Historische Vereniging Oud
Noordijk een ets aan van het Dumashuis, gemaakt door Albert Hemelman. Zelf heeft
zij deze ets bij haar afscheid als onderwijzeres in Noordijk gekregen. Naast juffrouw
Kwappert van links naar rechts Jozef Janssen, Johanna Reurink, Hennie Zwierzynski
en Willemien Hennink.

Dumashuus: ets van Hemelman
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2008
Tijdens de expositie Spreekwoorden en Gezegden zijn diverse scholen langs
geweest om invulling te geven aan hun lesbrief.

Hennie Zwierzynski ontvangt een klas van de basisschool “de Marke” tijdens de
expositie Spreekwoorden en Gezegden.
Ook in 2008 is weer, net als in de voorafgaande jaren, een excursie georganiseerd.
Op 24 mei ging het naar Terschuur, een dorpje behorend tot de gemeente
Barneveld, met een oude ambachten museum en een speelgoed museum.

In de voorafgaande jaren zijn excursies georganiseerd naar het brandweermuseum
in Borculo, het museum “de Lebbenbrugge” in Borculo, het Openluchtmuseum in
Arnhem, museum “de Scheper” in Eibergen, Jan Wagenvoort in Hengelo (Gld),
Natura Docet in Denekamp alsmede een fietstoertocht langs diverse oudheidkundige
plekken. In Duitsland is in Vreden het Hameland Museum bezocht.
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Museumboerderij Lebbenbrugge

Oude Winkel in Terschuur.

Dirkje en Janna in Terschuur onder de “kappe”, maar wie is de middelste juffrouw?

Excursie naar Natura Docet in Denekamp
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Historische Vereniging Oud Noordijk op TV:
In het najaar van 2008 werd het bestuur van de Historische Vereniging Oud Noordijk
verrast met een bezoek van Graafschap TV. In het kader van het programma “Buurt
Maken” werd een gesprek opgenomen over het wel en wee van de vereniging. Gerrit
Geerdink heeft, in aansluiting op de expositie 100 jaar Coöperaties verteld hoe
boeren vroeger met geld omgingen: eerst in de hand hebben en dan pas naar de
Boerenleenbank brengen. Tijden de uitzending zijn de Oale Schole en de omgeving
fraai in beeld gebracht en tijdens de opnamen is net zo lang gedobbeld, tot de
gewenst vervolglocatie gegooid was.
Dit is niet de enige keer dat de Historische Vereniging de TV haalde. Ook tijdens de
Jammarkt in Neede zijn beelden opgenomen en ’s avonds uitgezonden.
Zelfs op Youtube zijn beelden van de Historische Vereniging Oud Noordijk tijdens de
Jammarkt te vinden. O.a. van de Jammarkt in 2007 als achtergrond van het door
Henk Landkroon gezonden lied Jamdörpke Nee.
Ook in oktober 2006 is Graafschap TV op bezoek geweest. Dit keer werden er oude
ambachten en gebruiken in beeld gebracht, zoals kool snijden, touw draaien, linnen
dook roll’n, zand strooien en bezems maken. Het programma had de naam Leu en
Landschap.

Het team van vrijwilligers en bestuursleden van de Historische Vereniging Oud
Noordijk klaar voor de ontvangst van Graafschap TV. Op de voorgrond Dika
Wensink, Janna Ligtenbarg, Johanna Reurink, Dinie Haarman, Dirkje Lammertink en
Mineke Markink. Op de achtergrond Wim Kolthoff, Gerrit Stokkers en Jan Haarman.
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Eerste expositie in de Oale Schole

Aan onze eerste expositie in de Oale Schole op 3,4, en 5 april 1987 hebben we veel
plezier beleefd.
Zondagsmiddags beleefden we een topdrukte. Op een bepaald moment was er geen
doorkomen meer aan en werd de school te klein. Maar de gezelligheid vierde hoogtij.
Vol enthousiasme liep men langs de historische werktuigen, huishoudelijke
apparatuur, de schitterend mooie letterdoeken, de lange borduurlappen, diverse
soorten knipmutsen, poppen in klederdracht, sabels uit de 10-daagse veldslag 1831
e.d. en niet te vergeten de vele oude
( school-) foto’s, oude munten en sieraden. Te veel om op te noemen.
De oude film was voor veel bezoekers een prachtige belevenis. Veel tips en nuttige
informatie hebben we ontvangen en de geweldige interesse van veel Noordijkers en
elders wonende Noordijkers, heeft ons zeer goed gedaan.
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Ook Gerritje Markink, Hanna Mengerink en Rika Timmerije bezochten de expositie.

Er was veel belangstelling voor de vertoning van oude films.
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Willem Markink met kinderen, Herman Reurink en Mina Welsink bezoeken de
expositie.

Ook op de expositie Nol van Laar, Henk Schuilenborg en Gerrie Elbersen.
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Eerste lustrum Historische Vereniging Oud Noordijk.
18 mei 1988 was het 5 jaar geleden dat de Historische Vereniging Oud Noordijk werd
opgericht. Tegelijkertijd vierden we “Neede 800 jaar” en de 50e verjaardag van
koningin Beatrix.
Ter gelegenheid van 5 jaar Historische Vereniging Oud Noordijk werd op initiatief van
de heer G. Moolhuizen een herdenkingsboom geplant op de Vonderman. In het
verleden was het gebruikelijk dat een boom werd geplant met de bedoeling de
herinnering aan een heugelijk feit levend te houden. Deze bomen worden
herdenkingsbomen genoemd. En op 30 april 1988 was het dan zover. ’s Morgens om
half tien vertrok het bestuur van de Historische Vereniging Oud Noordijk en het
promotieteam met 3 koetsen en een huifkar naar Neede om de heer Moolhuizen met
echtgenote, burgemeester H.P. Jager met echtgenote en wethouder B. Vreeman op
te halen. Na de begroeting bij het gemeentehuis en het overhandigen van een
biedermeiertje voor de dames en een “gaostok” voor de heren ging de stoet naar
Noordijk. Bij de Tormijnschool stonden de muziekvereniging Conordia, de
schoolkinderen en overige belangstellenden al klaar voor een tocht door Noordijk.
Mevr. Bouwmeester-Hasselo (geb. 10-5-1895) en de heer A.H. Saaltink ( geb. 1011-1894) , als oudste inwoners van Noordijk, werden bij erve Saaltink opgehaald en
de stoet trok verder naar d’n Vonderman, de nieuwbouwwijk van Noordijk.

De schoolkinderen achter de (niet zichtbare) muziek aan naar de Vonderman.
Dieke Bouwmeester en Herman Saaltink plantten samen de boom en Sander
Kolthoff (jongste van de schoolgaande kinderen) voorzag de boom van een flinke
scheut water. Hierna onthulde burgemeester Jager een koperen gedenkplaat, met
daarin gegraveerd de twee namen van de oudste inwoners. Na dit plechtige moment
en het voorlezen van de tekst, schoot het gemoed bij sommige aanwezigen toch wel
even vol.
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Zittend van rechts naar links de hoofdrolspelers Burgemeester Jager, Dieke
Bouwmeester en Herman Saaltink

Sander Kolfhoff voorziet de nieuw geplante boom rijkelijk van water.
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Concordia speelde het Wilhelmus en hierna werd iedereen getrakteerd op oranje
bitter of een (oranje) sinaasappel. De kinderen zongen het Gelders volkslied en
iedereen werd uitgenodigd voor een gezellig samenzijn in café Hassink. Hier legde
Mevr. Hennink- Geerdink uit waarom juist voor de boom, genaamd Ginkgo Biloba,
was gekozen.
Uit historische boeken is gebleken dat deze boomsoort er al in prehistorische tijd was
en alle ijstijden had overleefd. De Historische Vereniging Oud Noordijk hoopt dan ook
dat de boom in Noordijk in goede gezondheid mag opgroeien en dat iedereen nog
lang getuige mag zijn van een sterke, gezonde boom, welke door sterke gezonde
mensen uit Noordijk is geplant. Hierop volgde de overhandiging van een viertal
oorkondes aan resp. Mevr. H. Bouwmeester, de heer A.H. Saaltink, burgemeester
H.P.Jager en de heer B. Vreeman. Ontroerd namen de beide oudste inwoners van
Noordijk de oorkonde in ontvangst.
Aan deze dag had de Historische Vereniging Oud Noordijk ook een kleurwedstrijd
voor de schoolkinderen verbonden.

Links de kleurplaat voor groep 1 t/m 4, rechts die voor groep 5 t/m 8
De juryleden Mevr. M. Neven-Rozelaar en de heer H. Meijeringh maakten de
volgende prijswinnaars bekend:
Groep 1 / 2 Robert Markink en Ilona Wanink
Groep 3 / 4 Yvonne te Vaanholt en Eduard ten Dolle
Groep 5 / 6 Ilonka Wanink en Cindy Mensink
Groep 7 / 8 Angela Vonkeman en Cindy Cattier
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De Stichting de Oale Schole en de Historische Vereniging
Oud Noordijk.
Na een bezoek van topambtenaren van het ministerie van VROM in januari 1997
werd in het voorjaar 1997 het toenmalig bestuur van de Historische Vereniging Oud
Noordijk via externe bron op de hoogte gebracht van een eventuele andere
bestemming van het gebouw de Oale Schole. Een en ander in verband met
groenlicht voor de bouw van het huidige Haarhoes, in het kader van plattelands
vernieuwing van de Stichting Milieuzorggebied Neede Borculo. Volgens het bericht
in de TC Tubantia van 25 januari 1997:

Noariker Museum wellicht in de Oale Schole.

De fietsende topambtenaren van het ministerie van VROM krijgen bij de Oale Schole
een gastvrij onthaal van de in klederdracht gestoken “Oud Noordijkers”
Foto: Jan Peddemos. Bron: TC Tubantia.
In het voortraject zijn diverse gesprekken gevoerd met de heren Thomas Lijferink
(secretaris), Bertus Hesselink (voorzitter) en Wilco van de Vosse (gebiedsmakelaar).
Een en ander heeft er toe geleid dat de Historische Vereniging Oud Noordijk een
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plan heeft geschreven, met de mogelijkheden, die er waren om de Oale Schole voor
de gemeenschap te behouden.
Wij van de Historische Vereniging Oud Noordijk zagen er voor onze club ook diverse
mogelijkheden in. Ook vonden wij dat het gebouw de Oale Schole en het
Meistershoes een tweetal monumenten zijn, die voor ons nageslacht bewaard
moeten blijven.
Dit alles leidde tot een:
plan tot oprichting BEZOEKERS CENTRUM DE OALE SCHOLE.
Dit plan hebben wij technisch en financieel onderbouwd. Wij hebben dit plan in juni
1997 ingediend bij de gemeente Neede en de Stichting Milieuzorggebied Neede
Borculo. Wij waren als bestuur van de Historische Vereniging Oud Noordijk van
mening dat we geen kennis en tijd in ons bestuur hadden om dit grote project te
realiseren. In middels hadden wij van diverse instanties, zoals de gemeente Neede,
de Stichting Milieuzorggebied Neede Borculo en andere instanties, groen licht.
De Stichting Milieuzorggebied Neede Borculo zal de Oale Schole aankopen van de
gemeente Neede en aan de stichting overdragen. De gelden die de gemeente Neede
hiervoor ontvangt zullen ten goede komen aan de bouw van het Haarhoes.
In december 2000 is er een voorlopig stichtingsbestuur opgericht. In dit bestuur
namen zitting: Janna Ligtenbarg, Dinie Geerdink, Gerrit Stokkers, Henk Klanderman,
Bonne Buls, Frans Hammer en Jan Markink.
Verder is Arjan Schutten technisch adviseur.
Op 20 april 2001 is de stichting een feit geworden en is de acte van oprichting,
officieel gepasseerd bij notaris kantoor Bax Notarissen te Neede. De naam van de
stichting is: Stichting de Oale Schole. Op 21 december 2001 heeft de stichting, ten
kantore van notaris Holmaat het gebouw de Oale Schole op naam gekregen. Daarbij
waren aanwezig Lambertus Hesselink en Hilligje Nijstad, respectievelijk voorzitter en
penningmeester van de Stichting Milieuzorggebied Neede Borculo en de heren Jan
Markink, Henk Klanderman en Bonne Buls, als dagelijks bestuur van de Stichting de
Oale Schole.
Met het tekenen van de stichtingsakte is
een:
Eerste stap naar bezoekerscentrum na
oprichting Stichting Oale Schole
gezet

Op het kantoor van Bax werd de stichting Oale Schole officieel bekrachtigd.
Foto: Jan Peddemos, Bron: TC Tubantia.
Na de officiële ingebruikname van het nieuwe Haarhoes op donderdag 19 okt. 2000
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konden wij als stichting aan de slag met de verbouwing en de restauratie van de
Oale Schole. Deze werkzaamheden, zoals sloop, interne verbouwing, schilderwerk
hebben wij uitgevoerd met de hulp van vele vrijwilligers en ook plaatselijke
aannemers, zoals Lankwarden, Rijkenbarg, Hietbrink, Lansink, Emaus en Hondelink.
Ook moesten we gebruik maken van specialistische bedrijven zoals Oldenhave uit
Vorden voor de dakgotenrestauratie.

Gerrit Stokkers, Bets Wormgoor, Kees Grimmelikhuyse en Johan Braam
als leden van het team van vrijwilligers begonnen met de verbouw van de Oale
Schole, zoals het krantenbericht van 12 juni 2002 meldt:
Onder het linoleum zit nog een prima houten vloertje
Er is planmatig gewerkt aan de restauratie en de herinrichting van de oude school.
Ten behoeve van multifunctioneel gebruik zijn tal van voorzieningen aangelegd.
Maar wat ook erg belangrijk is: het schoolgebouw, daterend 1912, is weer in zijn
oude glorie hersteld.
De uitvoering van alle werkzaamheden werd financieel mogelijk dankzij een D2
subsidieregeling van gemeentelijke, provinciale en rijksoverheid. In Juli 2002 is de
verbouwing zover afgerond, dat de eerste expositie ingericht kon worden. Daarna zijn
elk jaar meerdere exposities gehouden. Een overzicht van deze exposities wordt
elders in dit nummer gegeven. De eerste expositie wordt ingericht met hulp van Henk
Oudenampsen van het radiomuseum Borculo en was elke zaterdagmiddag te
bekijken van 11.00 tot 17.00 uur.
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Henk Klanderman, Gerrit Stokkers en Jan Markink
van de Noordijkse stichting de Oale Schole
zijn klaar voor de eerste expositie in de verbouwde Oale Schole.
Foto: Charel van Tendelo, bron: TC Tubantia
De Historische Vereniging Oud Noordijk werd huurder van één derde deel van het
gebouw, het achterste gedeelte. Zij richten hier een permanente tentoonstelling in
met gebruiksvoorwerpen uit het verleden van deze plattelandsstreek.

Harry Keereweer en Bertus Hesselink verrichten de opening van het
bezoekerscentrum de Oale Schole.
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Vrijdag 20 mei 2005 ‘s middags om 3 uur is de vernieuwde Oale Schole officieel
geopend door gedeputeerde Harry Keereweer van de provincie Gelderland.
Zaterdagmiddag 21 mei was er een opendag voor belangstellenden.

De buurt en andere genodigden aanwzig tijdens de opening van het
bezoekerscentrum de Oale Schole. Herkenbaar aanwezig Albert Peterkamp (de
Fökker), Ab Smeenk, Mina Peterkamp, Sinie Meerman en Ineke Hammer van ’t
Haantje.
Juni 2006 wordt de dorpspomp voor de school weer in ere hersteld zodat het plaatje
weer compleet is. Uit de krant: ruim vijftig jaar moest Noordijk het zonder stellen.
Maar nu heeft de Needse buurtschap weer een dorpspomp. Fietsers, wandelaars en
bezoekers van de Oale Schole kunnen zich voortaan verfrissen met water uit de
gerestaureerde, authentieke dorpspomp.
Later is wel een bordje gemonteerd, dat het niet de bedoeling is het water te drinken.
Dat was vroeger anders: meer dan vijftig jaar geleden stond de pomp bekend om z’n
goede waterkwaliteit.. Het was schoon en kalk- en ijzerarm, dankzij de ligging aan de
voet van de Needse Berg. Ideaal water om de was mee te doen.
Met ingang van januari 2007 wordt Historische Vereniging Oud Noordijk huurder van
het hele gebouw. Hiermee is de doelstelling van de stichting de Oale Schole en
Historische Vereniging Oud Noordijk bereikt.
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Henk Wanink neemt een glas ijskoud water uit de dorpspomp. Achter hem Henk
Braakman en rechts Jan Markink. Foto: Henk Braakhekke.
Het gebouw is weer in zijn oude glorie hersteld en de Historische Vereniging Oud
Noordijk heeft nu een permanent onderkomen in een gebouw waar ze diverse
evenementen plaats kunnen vinden.
Toch staan er nog een aantal wensen op ons verlanglijstje, zoals de zolderruimte
verbouwen tot vergaderruimte, expositieruimte en archief. De plannen voor een extra
te bouwen bergruimte op het schoolplein nadert de uitvoeringsfase.
Arjan Schutten is bezig met het ontwerpen van deze berging tevens werkplaats en
expositie ruimte. Dit alles in nauw overleg met de Historische Vereniging Oud
Noordijk.
Thans bestaat het bestuur van de Stichting de Oale Schole uit de volgende leden
Hennie Zwierzynski, Willemien Kolthoff, Joke Groothonte, Janna Ligtenbarg (namens
Historische Vereniging Oud Noordijk), Henk Klanderman (secretaris en
penningmeester) en Jan Markink (voorzitter).
Graag wil ik het bestuur van Historische Vereniging Oud Noordijk bedanken voor de
prettige samenwerking in de afgelopen jaren. Ook wil ik een ieder die op welke wijze
dan ook heeft meegewerkt om dit project te doen slagen bedanken,
hulde aan u allen.
Jan Markink namens het bestuur van de stichting de Oale Schole.
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Exposities in de Oale Schole
In het verleden zijn incidenteel exposities georganiseerd in het eerste museum aan
de Geerdinkweg, de schuur van Arend Timmerije en de toen nog sportzaal van de
Oale Schole. Sinds de herbouw en de heropening van het bezoekerscentrum “de
Oale Schole” in 2003 is het gebouw permanent als museum in gebruik. Er is een
historische expositie ingericht met gebruiksvoorwerpen uit het vroegere boerenleven.
Daarnaast zijn er diverse wisselende exposities, aanvankelijk onder verantwoording
van de stichting “de Oale Schole”, maar sinds 2007 voor rekening van de Historische
Vereniging Oud Noordijk. Tussen 1 april en 1 oktober was en is de Oale Schole elke
woensdag- en zaterdagmiddag van 14.00 tot 17.00 opengesteld en hebben vele
bezoekers van heinde en verre genoten van hetgeen tentoongesteld werd en de
gastvrijheid, die door de vele vrijwilligers/suppoosten is geboden. Zonder de inzet
van al deze mensen is de organisatie van een wekelijkse expositie niet mogelijk.
Buiten de vaste uren zijn diverse groepen ontvangen en zijn vele schoolklassen te
gast geweest.
Dat de exposities zo succesvol zijn is ook vooral te danken aan de fantastische
inrichting door Willemien Kolthoff, Jan Markink, Gerrie Wanink en Hennie
Zwierzynski. Telkens opnieuw wisten ze ons, met hulp van de exposanten en
anderen, te verrassen met zeer sfeervol uitgewerkte thema’s. Het grootste deel, van
wat er sinds 2003 zoal de revue gepasseerd is, is te zien in onderstaand overzicht
en de daarna afgebeelde foto’s:
2003: Het onderwijs i.v.m. 100e sterfdag B.Tormijn.
2003: Fototentoonstelling “Boerderijen” door Tijs de Groot.
2003: Geologie in de Needse Berg door Arend Temmink.
2003: Jaar van de boerderij door Historische Vereniging Oud Noordijk.
2003: Regionale amateur-schilders Gerrit van Dijk, Jenny Geukes en Truus te
Grotenhuis.
2004: Werp een blik op de blikken van Willemien Thijssen.
2004: Amateurkunst in Noordijk: Truus te Biesebeke, Gerrie Koopman, Jan Kossink,
Wim Meerman en Jantine Raaben.
2004: Karakteristieke panden door stichting de Oale Schole.
2004: Schilderijen van John te Reehorst.
2004: Klederdrachten boerenstand door de stichting Oale Schole en Historische
Vereniging Oud Noordijk..
2005: Expositie 1940-1945 door Ruud Buunk.
2005: Schilderijen Elisabeth Heuff.
2005: Platteland, met voorwerpen en gereedschappen door stichting de Oale Schole.
2006: Moderne kunst van Gerrit Roosjen.
2006: Fotoexpositie Tijs en Alex de Groot.
2006: Expositie schilderijen van Herman Grunnekemeijer.
2006: Expositie met thema feest door de stichting de Oale Schole.
2007: Kunstnijverheid en huisvlijt door Historische Vereniging Oud Noordijk.
2007: Moderne schilderijen van Janet Timmerije en Dini Hollander.
2007: 75 jaar Timmerije
2008: Spreekwoorden en gezegden door Historische Vereniging Oud Noordijk
2008: Spreekwoorden en gezegden, aangevuld met kunst van Willy Lorenz, Marlies
Swarttouw en Ab Smeenk en foto’s van kunstobjecten van Tijs de Groot.
2008: 100 jaar Coöperaties door Historische Vereniging Oud Noordijk
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Graf Berend Tormijn

Tijs de Groot

Geologie Needse Berg

Gerrit van Dijk

Jaar van de boerderij

Jenny Geukes

Blik op blikken
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Truus te Grotenhuis

Truus te Biesebeke

Jan Kossink

Gerrie Koopman

Wim Meerman

Karakteristieke panden

Klederdrachten boerenstand
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Jannet Timmerije

Dini Hollander

75 jaar Timmerije

Ab Smeenk

Spreekwoorden en gezegden

Marlies Swarttouw

Kunstobjecten Tijs de Groot
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10 nummers Noariker Joargang
Vanaf 1987 heeft de Historische Vereniging Oud Noordijk publicaties uitgebracht. Het
gaat hierbij in hoofdzaak om de uitgave van de Noariker Joargang. Vrijdag 9 februari
1990 werd de eerste uitgave van de Noariker Jaorgang uitgereikt aan de leden. In
totaal zijn gedurende het bestaan van de vereniging 10 uitgaven gepubliceerd.
Tenminste, als je er van uitgaat, dat nummer 1 het eerst uitgebrachte nummer is.
Dat mag betwijfeld worden, want in 1987 is er als onderdeel van een tentoonstelling
een publicatie uitgebracht, die als voorganger gezien kan worden van de Noariker
Joargang.

Van links naar rechts de tentoonstellingsuitgave uit 1987, de eerste uitgave van
de toen nog Noordieker Joargang en het tot op dit moment laatste nummer van de
Noariker Jaorgang.
Van de diverse uitgaven van de Noariker Jaorgang wordt hierna een
opsomming van de inhoud gegeven. Dit kan, naast dat het een overzicht geeft van
wat er zoal gepubliceerd is, gebruikt worden als index bij de zoektocht naar het een
of andere onderwerp.
Naast de eigen uitgaven is door de Historische Vereniging Oud Noordijk
meegewerkt aan de samen met de Historische Kring Neede uitgebrachte publicaties:
•
•

Ruilverkaveling Needer Berg
Boerderijnamen en veldnamen in Neede
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Links de uitgave Ruilverkaveling “Neederberg” en rechts het boek Boerderij- en
veldnamen in Neede

Index: inhoudsopgave van de verschillende jaorgangen
Tentoonstelling “Oud Noordijk” in de Oale Schole 3,4,5, April 1987
Redactie: W. Hennink-Geerdink, W. Kolthoff, J.H.H. ter Horst, J. Markink, G.
Stokkers. Inhoud:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voorwoord, door W. Hennink Geerdink
Ons Gelderland, door C.J.C. Geerlings
Feestcommissie Pinksterkermis
Willem Weavers wont wied weg, door Adriaan Buter
Opmerkingen van een linnenwever
Coöperatieve aan- en verkoopvereniging Noordijk
Lente
Plaatselijke berichten (1935)
Oude foto’s

Noordieker Joargang, nummer 1:
Redactie: Willemien Kolthoff, Jan Markink. Inhoud:
•
•
•
•
•
•
•

Voorwoord, door W. Hennink-Geerdink
Interview met Gerrit Jan ter Horst, door J. Markink en G. Stokkers
Oude akten spreken, door J. Markink
Uit mijn eigen jeugd, door J. ter Horst
Rogge, door Johanna van Buren
Land en tuinbouw
Rogge maaien, door G. Stokkers
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•
•
•
•
•
•
•

Uit de “Gids voor Neede en omstreken”, door J. Markink
Waterschap de Schipbeek, door W. B.J. Hennink-Geerdink
De brug, door J. ter Horst
Raadsverslag Neede
Uit het verleden der aan- en verkoopvereniging Neede en omstreken, door J.
Markink
Lied dat werd gezongen bij het afscheid van meester G.J. Rutgers
Niet zomaar een boom, door J.C. Leerink

Noariker Joargang, nummer 2, maart 1992:
Redactie: Willemien Kolthoff, Jan Markink. Inhoud:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Openbare verkoop Saaltink 1827, door J. ter Horst
Speuren naar sporen, door W. Hennink-Geerdink
Uut vriejen, door de redactie
Noordijker veld, door J. Markink
Coöperatie, door J. Markink
Archiefstuk, door de redactie
Huwelijksakte 1741, door C.C. Grimmelikhuyse
Bruiloftnodigen, door de redactie
Interview H.J. Roerink, door J. Markink en G. Stokkers
Ontginningsziekte, door de redactie
Levensmiddelen/prijzen, door j. ter Horst
Schoolfeest, door de redactie
Begraafplaats de Rozenkamp, door J. ter Horst
Foto’s, door J. Markink
Oude rekeningen, door de redactie

Noariker Joargang, nummer 3, maart 1993:
Redactie: Willemien Kolthoff, Jan Markink. Inhoud:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voorjaar, door J. ter Horst
Markenindeling, door J. Groothornte
Opruiming, door J. ter Horst
De Berg/Hoonte, door de redactie
Akte van verkoop, door C.C. Grimmelinhuyse
Oudejaarsavond, door de redactie
Niejaor winnen, door de redactie
Archiefstuk, door de redactie
Stamboomonderzoek, door J. Wim Meerman
Het paard, door de redactie
Stoekzalve, door H. Geerdink-Nijland
Interview met Bets en Hanna Altena, door W. Kolthoff-Markerink en J. Markink
Maten en gewichten, door de redactie
Wij vragen, door de redactie
Avondgedachten, door de redactie
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•

Wie herkent ze, door de redactie

Noariker Joargang, nummer 4, april 1994:
Redactie: Willemien Kolthoff, Jan Markink. Inhoud:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wie woonden er vroeger in Noordijk, door J. W. Meerman
Diergeneeskunde in Neede, door G. Moolhuizen
De carbidbusse, door G. Stokkers
Jongenszak, door de redactie
Het Nut, door E.B.J. Boonk
Interview met Johan en Siena Kolkman, door W. Kolthoff en J. Markink
Van d’Oale Schole, door J. W. Meerman
Van de Nieje Schole, door de redactie
Het veldnamenonderzoek, door J. W. Meerman
Touwtje springen, door de redactie
Bollert Brons, door H. te Vaanholt
Akte van verkoop Saaltink, door C.C. Grimmelikhuyse
Over smeden en schoorsteenvegers, door de redactie
De Nachtegaal, door J. Markink en G. Stokkers
De verwoesting van Borculo, door de redactie
Gedicht Achterhoek, door de redactie
Vroeger en nu, door de redactie
Herkend, door de redactie
Wie herkent ze nog, door de redactie
Het museum, door de redactie
Geschonken voorwerpen, door de redactie
Vreemde voorwerpen, door de redactie

Noariker Joargang, nummer 5, 1940 – 1945, april 1995:
Redactie: Willemien Kolthoff, Jan Markink. Inhoud:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rumoer bij de Giffelerbrug, door B. de Groot
Jan ten Elshof, door de redactie
Achter de Graofsg tte, door J. Derking
Hendrik Jan Reurink, door de redactie
Onderwijsperikelen, door J.C. Leerink
Gerritje te Grootenhuis, door de redactie
Brief uit Sydney, door H. Wever
G. ter Horst, door de redactie
Gerrit Stokers, door de redactie
Evacué op de Aos, door W. Hennink-Geerdink
Arend Wensink, door de redactie
Jan ten Elshof, door de redactie
Lambert Raaben, door de redactie
Limburgse evacués, door Jan Daemen
Henk Hoff, door de redactie
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De angst van mijn leven, door W. Hennink-Geerdink
Jan Groothonte, door de redactie
Jan Koeslag, door de redactie
Carel Verschuur, door W. Hennink-Geerdink
Mina Schreibelt-te Brinkhof, door de redactie
Gerrit Thijsen, door de redactie
Arnhemse evacué, door Jan Kruidering
Hendrik Jan Nijland, door de redactie
Belevenissen, door Evert Kolkman
Betje Ordelman-Krooshof, door de redactie
De onderduiker, door G. H. Kleinpaste
Bets Hassink, door de redactie
Bets Mengerink, door de redactie
De stomste streek …, door de redactie
Smeenk zien buske, door Gerrit Jan Stokkers
Knipsels en foto’s, door de redactie

Noariker Joargang, nummer 6, maart 1997:
Redactie: Willemien Kolthoff, Jan Markink. Inhoud:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Herinneringen aan het Noariker museum, door de redactie
Van Wassink naar Hassink, door de redactie
De Harperinks, door Robert Harperink
Een leesles in Noordijk,
In gesprek met G. J. te Vaanholt, door de redactie
Wonen … een dak boven je hoofd, door G. Wormgoor-Nijhof
Ontmoetingen in Noordijk, door Willem van Manen
Touwtrekken, door de redactie
Ode aan Noordijk, door W. Kolthoff-Markerink
Stroperslied,
Rondom het huwelijk,
Het Oldershuus,

Noariker Joargang, nummer 7, maart 1998:
Redactie: Willemien Kolthoff, Jan Markink. Inhoud:
•

Een kiekjes boek, met foto’s van mensen, huizen en dingen, met elk een eigen
verhaal, soms door de redactie kort toegelicht.

Noariker Joargang, nummer 8, maart 2001:
Redactie: Willemien Kolthoff, Jan Markink, Johanna Reurink. Inhoud:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

H. Peterkamp, 75 jaar organist gereformeerde kerk, door de redactie
Meister Niehof, hernieuwde kennismaking, door de redactie
Terugblik Pinksterkermis Noordijk, door commissieleden H. Nijhof, J.W.
Geerdink, E.B.J. Boonk, G. Oonk en G. Stokkers, aangevuld met
fotoreportage en bestuurssamenstellingen, door de redactie
Installatiebedrijf Hietbrink, d’n Denger, door de redactie
Hoe behandel ik mijn rijwiel, uit prijscourant 1919
Interview met Dika ter Beest (Nijemeisland), door de redactie
Het mooie oude verdwijnt, afdruk krant 1940
Evenementen Oud Noordijk, fotoreportage
De Menger, vroeger en nu, door de redactie

Noariker Joargang, nummer 9, maart 2005:
Redactie: Willemien Kolthoff, Jan Markink, Johanna Reurink. Inhoud:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Noaberschap/kerstfeest, door G. ten Cate-Peterkamp
Zondagsschool, van W. Thijssen-Kolthoff
Voetbalvereniging VVNoordijk, door de redactie
Interview met Rika Timmerije, door de redactie
Rekeningen uit het “Gulden” tijdperk, door de redactie
Berend Tormijn, door de redactie
Het gehucht Noarik, uit het nalatenschap van Bets Altena
Brandweer, uit gemeentearchief
Gerrit Achterberg,lezing mevr. ter Kuile
Foto’s van toen
Huwelijksakte Joan Benninck en Jenneken Hungerink, door J.C. Leerink
Hoes(namen), door Johanna Reurink en Willemien Kolthoff
Dominee Bokhove, door de redactie
Dominee onder de Noordiekers en Needsen, door Ds. Bokhove
In memorian R. Bloos, afdruk overlijdensbrief
Anno 1918, afdruk advertenties

Noariker Joargang, nummer 10, januari 2008:
Redactie: Willemien Kolthoff, Jan Markink, Johanna Reurink. Inhoud:
•

Een fotoboek, met schoolfoto’s van leerkrachten, leerlingen en gebeurtenissen
op school en elders, zo veel mogelijk, door de redactie voorzien van namen en
toelichting.
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