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Van de redactie

Foutjes zijn er om te herstellen. Zo zijn er ook foutjes geslopen in de Noariker 
Jaorgang 2017. Onder de foto met melkrijders op pagina 80 werd Herman Heijink 
(Smienk, rit Geesterse Broek) genoemd. Dit had Herman Hennink moeten zijn.

Krystian van Oostrum heeft de Noariker Jaorgang 2017 heel goed bekeken en 
ontdekt dat onder de foto van de familie van Oostrum zijn naam verkeerd gespeld is. 
Er stond  Krystiaan, en dat had natuurlijk  Krystian moeten zijn.

Op de foto van het Noordijks toneel na en uitvoering van Concordia in 1952 dachten 
wij Janna Timmerije (Kipken) te herkennen. Dat blijkt niet correct te zijn, want Hanny 
Hoonte-Stikkers herkende zich zelf op deze plek tussen Jan Timmerije en Bets 
Boonk. Ze weet zich ook nog te herinneren, dat ze Jan Timmerije tot het doek dicht 
ging een toneelkus moest geven. En net toen wou natuurlijk het doek niet dicht. 
“Zo iets vegette nooit mear” zegt Hanny er over.

De kwaliteit van de foto's. Sommige lezers vinden die wat tegenvallen. En ze 
hebben daar een punt. Hoe komt dat. 
Ik zal proberen het uit te leggen, want het is nogal een technisch verhaal. De 
Noariker Jaorgang wordt vanwege het prijskaartje in zwart wit afgedrukt. Dus 
eigenlijk maar in 1 kleur: alleen zwart. Dat betekent, dat een puntje op het witte 
papier alleen maar zwart gemaakt kan worden. Dus niet grijs bijvoorbeeld!
Een normale zwart wit foto daarentegen bestaat uit zwart, wit en de tussenliggende 
grijstinten. 
Die tussenliggende grijstinten kunnen dus niet direct afgedrukt worden. Omdat toch 
enigszins te benaderen, worden dichter en minder dicht bij elkaar liggende puntjes 
afgedrukt. Dat wordt rasteren genoemd. Hiermee worden de tussenliggende 
grijstinten enigszins benaderd, maar dat haalt bij lange na niet de kwaliteit van een 
echte zwart wit foto. Het is hetzelfde effect, dat vroeger in de krant werd toegepast, 
waarvan we ons vast nog wel de stippeltjes foto's herinneren.
Een kleurendruk zou meer dan drie keer zo duur zijn. Maar, daarvoor worden dan 
ook vier kleuren gebruikt, zonder dat er gerasterd hoeft te worden. Ter vergelijking 
kan het boek “Rondum Nee” bekeken worden, waar ook de zwart wit foto's met de 
tussentinten zijn afgedrukt.

Het is deze keer nog weer gelukt een Jaorgang vol te krijgen. Er is onder andere 
aandacht voor de naar Frankrijk vertrokken familie Hulshof, de Noordijkse 
rasbestuurder Gerrit Thijsen, de restauratie van onze zeilwagen, post van meester 
G.L. Rutgers, veel oud krantennieuws en het afscheid van dominee Priester in 1946. 

Maar voor toekomstige uitgaven zouden we U nu al vast willen vragen of U een 
bijdrage zou kunnen en willen leveren of dat U mogelijk een onderwerp weet, 
waarover we zouden kunnen schrijven.
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Van de bestuurstafel.

Wat herbergt Noordijk veel schoonheid, natuur, cultuur, noaberplicht en niet te 
vergeten de wil om de gemeenschap op een prima en met name positieve wijze voor
het voetlicht te brengen. Al deze ingrediënten samen hebben er toe geleid dat 
Noordijk bij de TV uitzending “Zomer in Gelderland” een dik verdiende 3e plaats heeft
gewonnen. Zegt Noordijk eenmaal van “wie gaot t'r vuur” dan gebeurt dat ook. Hulde 
aan alle medewerkers, het was geweldig. Opnieuw werd duidelijk gemaakt hoe een 
kleine gemeenschap in daden groot kan zijn. Ook onze vereniging heeft er graag aan
meegewerkt en daar zijn we best trots op. Belangrijke conclusie mag dan ook zijn dat
het belang van samenwerking nog eens wordt onderstreept. Wellicht een goed idee 
dat in de toekomst waar mogelijk uit te breiden. Samen staan we sterk en dat kan 
ons allen in de toekomst zeker van pas komen.

Terug naar onze vereniging. In verband met de vakantie een rustige periode zult u 
wellicht denken. Dat lijkt misschien wel zo maar dat is het niet. De 
boerderijenfietstocht, die ook de Oale Schole aandeed, vroeg een goede 
voorbereiding en dat heeft zich geloond. Veel bezoek voor onze activiteiten en veel 
enthousiaste reacties. Dat is waar wij het voor doen. Datzelfde geldt voor het 
oogstfeest. Wederom wisten velen, waaronder ook vakantiegangers, de weg naar 
Noordijk te vinden en te genieten van de vele, met name agrarische activiteiten en 
natuurlijk van het Oale Höfke. Vrij snel daarna vroeg de jaarlijkse jammarkt inzet van 
onze medewerkers. Ook hier blijkt dat een goede voorbereiding het eigenlijke werk 
een stuk makkelijker maakt. Veel tevreden klanten, die onze jam wisten te waarderen
en kochten en dus ook een tevreden penningmeester. Wel wordt opgemerkt dat de 
jammarkt toch minder deelnemers telde en ook minder publiek trok. Dat dit ook 
leidde tot een iets mindere opbrengst was daarvan het logische gevolg.

Het bestuur heeft haar taak na een welverdiende vakantie weer in volle omvang 
hervat. De slachtvisite annex het vetpriezen vraagt voorbereiding, diverse groepen 
hebben zich gemeld voor een bezoek aan de Oale Schole, de slachtvisitegroep gaat 
weer op tournee en ook aan De Noariker Joargang 2018 wordt gewerkt. Gelukkig 
zorgen onze medewerkers er zeker voor dat deze werkzaamheden op tijd klaar zijn.

En hoe gaat het met de voortgang van de verbouwing? De uitvoering van de eerste 
fase, zijnde het realiseren van een archief en bergruimte op de zolder van de Oale 
Schole ligt op schema. De verwachting, dat het karwei voor de slachtvisite klaar is, 
lijkt dan ook realistisch. Onze onderhoudsgroep voert ook dit karwei voortvarend uit.

In ons bestuur heeft Joke Groothornte haar draai helemaal gevonden. Zij behartigt 
onder andere de in- en verkoop van producten benodigd bij onze activiteiten en de 
begeleiding van de betrokken medewerkers.

De gewenste ideeënbus, die bij de entree van de Oale Schole op verzoek van de 
leden is aangebracht heeft nog niet tot veel suggesties geleid. Duidelijker gezegd, we
hebben nog niets in de bus aangetroffen. Misschien was het aan uw aandacht 
ontsnapt? Help ons, wij kunnen uw suggesties altijd gebruiken. 
Ook willen wij hier vermelden dat de uitvoering van de AVG ( Algemene Verordening 
Gegevensbescherming) alle aandacht heeft. Via Oud Noordijk Nieuws zullen wij u 
z.s.m. ons besluit over de invoering kenbaar maken.
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En dan tot slot van deze bijdrage; onze mooie zeilwagen wil graag gebruikt worden. 
Kunt u deze wagen voor een of andere activiteit gebruiken, dan kan dat. Neem even 
contact op met Appie Bats en met hem kunt u afspraken maken. Verderop in deze 
Jaorgang vindt U een verslag van de restauratie van onze mooie zeilwagen.

Het bestuur wenst u veel leesplezier met deze Noariker Joargang. De redactie heeft 
ook deze keer een veelzijdig en plezierig leesbaar boekwerk samengesteld, 
waarvoor onze dank.

Wij sluiten af met de wens u allen op de komende slachtvisite op 17 november 2018 
te kunnen begroeten.

Groet van uw bestuur; Johanna Reurink, Anneke Groothornte, Dirkje Lammertink, 
Joke Groothornte, Appie Bats, Bertus Grijzen en Henk Klanderman.

In de Noariker Jaorgang van 2017 stond met betrekking tot het Vetpriezen van 
2016 de vraag: Opsporing verzocht: waor is ut varken toch ebleev’n?

In deze Jaorgang het antwoord, zoals gevonden tijdens het Vetpriezen 2017:

Noe köj zeen waor of ut varken ebleev'n is. 
En Get van de Geareke warkt d'r nog an met ok.
En wee is den ander'n. Aai't wet, maai't zegg'n.

Zo he'j 'n heel varken, zo he'j niks mear.
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Het Oale Höfke van Oud Noordijk

In de categorie activiteiten van Oud Noordijk is er deze keer aandacht voor het  Oale 
Höfke. Henny Zwierzynski is vanaf het begin en nog steeds de trekker van alles wat 
met het Oale Höfke te maken heeft. In het kader van de Opentuinendag 2018 heeft 
ze het wel en wee van het Oale Höfke uitgelegd aan de krant Tubantia. De tekst uit 
die krant is hier integraal weergegeven.

Groei en bloei in het Oale Höfke; foto 5 augustus 2018

Tekst uit dagblad Tubantia n.a.v. Open Tuinen 2018:  
Door Redactie op 24-04-2015 

NOORDIJK – Het is een paradijs voor de tuinliefhebber, waar ‘vergeten groenten’ 
worden verbouwd, zoals het rattestaartje, het Heilig boontje, Mariaboontje en 
boomspinazie èn het is nu ook bereikbaar voor mensen die minder goed ter been 
zijn. De nieuwe plek, naast het Haarhoes aan de Haardijk zorgt voor een betere 
bereikbaarheid, zodat het voor mensen met een wandelstok, rollator of rolstoel ook 
mogelijk is de tuin in te gaan en te bezichtigen.
De verhuizing is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Oranje Fonds en 
de gemeente Berkelland. Het Oranje Fonds draagt maar liefst 3700 euro bij en de 
gemeente Berkelland betaalt 650 euro mee. Naast de betere bereikbaarheid is ook 
de zichtbaarheid veel groter op de nieuwe locatie. Het Oale Höfke lag vorige jaren 
wat ‘verstopt’ en was vanaf de openbare weg niet zichtbaar. Het vormde daarom niet 
één geheel met de andere ‘onderdelen’ van het hart van Noordijk, zoals het 
dorpshuis, de basisschool, de peuterspeelzaal en de sportzaal.
Dit jaar wordt het Oale Höfke daarom zo’n 100 meter verhuisd naar het perceel naast
het dorpshuis en ligt dan aan de Haardijk. Dit zorgt ervoor dat het veel beter 
toegankelijk wordt voor allerlei partijen en meer doelen gaat dienen.
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De verhuizing biedt de kans om het Oale Höfke nog meer op de kaart te zetten als 
ontmoetingsplek. Jong ontmoet oud: In samenwerking met de basisschool worden de
leerlingen van de naastliggende Tormijnschool betrokken bij het zaaien en poten èn 
natuurlijk het oogsten van de groenten en bloemen.
Mensen die nieuw zijn komen wonen in het dorp ontmoeten mensen die al 
generaties lang in het dorp wonen. Als nieuwkomer kun je er makkelijker 
‘tussenkomen’ en je gezicht te laten zien. Autochtone bewoners ontmoeten 
nieuwkomers en bouwen zo samen aan een gezamenlijke participatiemaatschappij; 
oftewel: het Achterhoekse noaberschap. De doorstart van het Oale Höfke richt zich 
nog meer op betrokkenheid en saamhorigheid creëren. Het samenwerken in de tuin 
zorgt voor het leren van en met elkaar….niet alleen over het telen van gewassen, 
maar vooral ook over elkaars leven.
Diverse wandel- en fietsroutes lopen langs de nieuwe plek voor het Oale Höfke. Door
de betere zichtbaarheid zal het aantrekkelijker zijn om ‘zomaar’ de tuin in te 
wandelen en de andere tuinwerkers en/of tuinbewonderaars te ontmoeten. Het is een
hof waar men op een rustige, besloten plek kan afspreken met elkaar, uitrusten, 
picknicken, lezen, kletsen, jeu de boules spelen op het naastgelegen terrein.
Zo’n 20 vrijwilligers werken op dit moment volop aan het inrichten van de nieuwe 
locatie. Een mooi landelijk hekwerk, een robuuste poort, picknicktafels en bankjes 
zullen het verblijf in de tuin voor jong en oud, meer en minder mobiel, heel 
aangenaam maken. Wat hetzelfde blijft is het enthousiasme waarmee de vrijwilligers 
de tuin onderhouden en bezoekers informeren over de groenten en bloemen.
Kortom: Het Oale Höfke biedt een aanvulling op het prachtige dorpscentrum. Het 
vormt een paradijs voor alle bewoners van Noordijk en omgeving, de schoolkinderen 
als ook bezoekers en toeristen, dat iets te bieden heeft en waar het aangenaam 
verpozen is.

Bekijks tijdens de Oogstdag 2018.

7
Noariker Jaargang 2018



Andere Noarikler Höfkes. Ook in de jaren 60 van de vorige eeuw was er met 
betrekking tot Noodijk al aandacht voor de höfkes, oftewel de tuinen. Er was toen in 
Neede een plaatselijke Vereniging tot Behoud van Dorps- en Natuurschoon. Deze 
vereniging deelde elk jaar prijzen uit aan de bezitters van de mooiste voortuinen. 
Ieder jaar weer werden de siertuinen door een jury een aantal malen gekeurd en de 
tuinbezitters, die er in slagen van het voorjaar af tot aan het najaar toe het hoogste 
aantal punten te verzamelen, komen dan voor een prijs in aanmerking. Diverse 
tuinen in Noordijk zijn daarbij door de jaren heen in de prijzen gevallen. De 
Noordijkers Chris Olbach, Gerrit Markink, Arend Jan Boonk en Henk te Hoonte 
deden fanatiek mee om in de prijzen te vallen. Anno 2018 springen deze tuinen er 
nog steeds positief uit. 

Met name de tuin van de familie Boonk viel 
toentertijd bij de jury in de smaak, want drie jaar
achtereen werd hiermee de prijs voor de 
mooiste tuin gewonnen. De bijbehorende 
wisselbeker mocht dan ook behouden worden. 
Hoe ze deze fraaie tuin tot stand hebben 
gebracht is in 1968 door de krant opgetekend. 
De hiernaast afgebeelde foto, helaas niet van al
te goede kwaliteit, sierde toen het 
krantenbericht. Rond de gewonnen beker v.l.n.r.
Dika, Truu, Aorndjan en Bets.

zaterdag 10 februari 1968: Tuin in Noordijk resultaat van hard werken

De familie Boonk behaalde drie jaar achtereen de wisselbeker tuinieren. Dankzij de 
ruilverkaveling: 
“Toen in 1959 de ruilverkaveling in Neede en Noordijk werd uitgevoerd hebben wij 
van de gemeente een prachtig stukje grond achter ons huis gekregen in plaats van 
een lange strook grond aan de weg. Zo konden wij een bloementuin aanleggen. Er 
worden nu ieder jaar duizenden bloemen gezaaid. Je moet er rekening mee houden, 
dat de bloemen op kleur en grootte komen te staan”
Dit vertelt de heer E.B.J. Boonk uit Noordijk in zijn woning aan de G.L. Rutgersweg 
29. Hij heeft de wisselbeker tuinieren, die door de Vereniging voor Behoud van het 
Dorpsschoon is uitgeloofd voor de derde achtereenvolgende keer in de wacht 
gesleept. Op de kast staat het pronkstuk. In 1960 werd hij voor het eerst uitgereikt 
aan de heer P. Schinkel uit Neede. 
In 1964 kwam hij in handen van zijn zwager, de heer H. ten  Hoonte, en in 1965 
kreeg de heer Boonk de beker zelf en nu hoeft hij hem niet meer af te geven.
Wat doet de familie Boonk op het ogenblik in de tuin? Zullen ze ook dit jaar weer een 
prijs winnen? Krijgt de tuin hetzelfde aangezicht, of gaat er wat veranderen? 
Mevrouw  Boonk heeft deze week al moeite gedaan het zaad voor de Salvia’s te 
kopen. “Wij kweken alle bloemen zelf. Het is anders niet te betalen. Het zijn meestal 
eenjarige bloemen, zodat we aan het eind van de zomer een kale tuin hebben. Er 
zijn maar enkele vaste planten tussen”, vertelt mevrouw Boonk, die ’s zomers haar 
handen vol heeft aan het uithalen van uitgebloeide bloemen.
Terwijl de heer E.B.J. Boonk het scherm klaar zet en zijn diaprojector op de tafel 
bovenop een paar boeken plaatst, vertelt hij: “Een mooie tuin krijg je alleen na jaren 
ervaring. Je moet je tuin uitproberen. De tuinman moet vooraf weten welke kleuren 
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de bloem zal krijgen. Wij hebben ondervonden dat het niet mooi is een strakke lijn in 
de opbouw te leggen. Onze border loopt met een kronkel langs het gazon”. Op een 
dia laat hij zijn broeibakken zien. “Er is een koude en een warme bak. Eind februari 
wordt die bak uitgegraven en komt er wat paardenmest in. Daar bovenop gooi ik de 
aarde. Vervolgens zet ik de plantjes. Het kweken van de bloemen brengt natuurlijk 
wat risico met zich mee, maar het is een fijne sport. Ik ben blij, dat iedereen in huis er
liefhebberij aan heeft”.
Op een volgende dia staat een overzicht van de hele tuin. “Je moet beslist eens 
komen kijken als onze tuin in volle bloei staat”, vraagt mevrouw Boonk jr. Een van de 
dia’s toont een originele varkensbak, waarin de kleurrijke bloemen in al hun pracht en
praal kaarsrecht tegen een blauwe hemel staan of over de rand van de bak hangen. 
Een rij hoge bloemen scheidt de moestuin van de bloementuin. “Ons grasveld wordt 
geregeld met kunstmestkorreltjes bemest. Het moet dan wel nat worden gehouden, 
anders verbrandt het gras”, zegt de heer Boonk.
De mooie tuin van de familie Boonk werkt aanstekelijk op de andere bewoners aan 
de Rutgersweg in Noordijk. Het is een doel van de Vereniging tot Behoud van het 
Dorpsschoon, dat de mensen de tuin goed verzorgen. Viermaal per jaar komt de 
afdeling Neede de tuinen keuren. In Noordijk moeten de mensen zich voor deze 
keuring opgeven. Hebben ze eenmaal een prijs gewonnen dan komt de 
keuringscommissie zonder opgave langs.
De commissie bestaat uit zes personen. Het zijn beroepsmensen, die zelfstandig te 
werk gaan. De afdeling Neede heeft zo’n honderd leden. De secretaris-
penningmeester, de heer A. Lodeweges, vertelt dat de keuringscommissie bekijkt of 
de tuin geslaagd is wat betreft de opbouw van planten en bloemen. Vooral Neede, 
met name de Gosselinkweg, is een voorbeeld van uitstekend verzorgde tuinen.
Wanneer de zomer op het hoogtepunt is, dan worden de tuinen aan die weg verlicht. 
Een van de bewoners is er mee begonnen en u kent het spreekwoord “ wanneer er 
een schaapje over de dam is......”. De heer Lodeweges uit Neede zegt verder dat 
ieder jaar bij de prijsuitreiking iemand wordt uitgenodigd, die de leden iets vertelt over
het verzorgen van de tuinen. Zo was er een vorige keer een leraar van de 
tuinbouwschool aanwezig.
Behalve de bloementuin heeft de heer Boonk een grote moestuin, de trots van zijn 
vader. De heer Boonk sr. vertelt dat zijn spruitjes weliswaar dit jaar zijn bevroren, 
maar dat de overige groenten met succes zijn gekweekt. Zijn kruidentuin heeft het 
uitstekend gedaan. “De groenteboer is in Neede. Het is daarom voor ons van belang 
dar er echt wat van wordt gemaakt. We hoeven dan niet iedere dag naar Neede om 
groente te halen. Maar dat is mijn schoonvader best toevertrouwd”, aldus mevrouw 
Boonk jr.
De laatste dia is afgedraaid. Het licht gaat aan. Buiten schemert het al. De witte 
kopjes van de eerste voorjaarsbloemen zijn net te onderscheiden. Een kille 
avondlucht maakt hun verblijf boven de grond er niet plezieriger op.

Ook met betrekking tot de Verlichte tuinenroute ging dat jaar, 1968, het licht aan in 
de tuin van de familie Boonk. Ook dit werd serieus opgepakt, zodat ook hiermee één 
van de eerste prijzen is gewonnen. De voor de verlichting gebruikte spullen zijn 
zorgvuldig bewaard, want anno 2018 liggen ze nog steeds op zolder. Het is hoog tijd 
ze een keer op te ruimen, zegt kleinzoon, oftewel zoon Erwin. 
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Vertrokken Noordijkers: Familie Hulshof naar Frankrijk.

Eigenlijk was de familie Hulshof en de boerderij 'n Kook'n één pot nat.

Jan Hendrik Hulshof was volgens burgemeester Soeters een in 1813 teruggekeerde 
soldaat van het leger van Napoleon. Jan Hendrik is op 16 mei 1790 in Buurse 
geboren als zoon van Gerrit Jan Hulshof en Berendina Morsinkhof. Hij zal dus van de
lichting 1810 zijn geweest en mogelijk in april 1812 zijn opgeroepen voor het Franse 
leger. Of hij echt deelgenomen heeft aan de tocht naar Rusland is niet gebleken. 

Nadat Jan Hendrik teruggekeerd was, is hij op 21 augustus 1824 in Neede getrouwd 
met de weduwe Maria Zeinen en is hij naar Noordijk gekomen. Jan Hendrik heeft 
eerst ingewoond bij Jan Negberink op erve Elsman in Noordijk, daarna nog bij de 
familie Leppink om vervolgens op zichzelf te gaan wonen in een hut op een stukje
opgeworpen grond in het nog niet ontgonnen Noordijker Broek. Hij kreeg 
daarvoor recht van opstal van de Marke Noordijk. Het eerste aan het hutje 
toegekende huisnummer was 343, hetgeen later veranderde in E69. De tot boerderij 
uitgegroeide hut werd later 'n Kook'n genoemd. De boerderij dankt zijn naam aan de 
activiteiten van de echtgenote van Jan Hendrik Hulshof, Maria Zeinen, die als Kook’n
Marie koeken bakte en deze op markten en op kermissen verkocht. Jan Hendrik 
stichtte met Maria een gezin en zijn nazaten zijn tot ver in de twintigste eeuw op deze
plek blijven wonen. Er leven nog wel nazaten van Jan Hendrik Hulshof, maar deze 
wonen niet meer op ’n Kook’n en hebben ook nooit iets van het verblijf van hun verre 
voorvader in het leger van Napoleon gehoord. 

Nu wordt 'n Kook'n bewoond door de familie Mulder en is het adres Hagdijk 5.

Boerderij 'n Kook'n, anno 2018, waar de familie Hulshof in de jaren 50 van de vorige
eeuw een kuikenbroederij had. Het huisnummer was toen E145 en de bewoners

waren B.J. Hulshof en G.H. Hulshof.
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Vorig jaar was het dertig jaar geleden dat Jan Hulshof met zijn familie de boerderij 'n 
Kook'n heeft verlaten om zich met zijn familie bij het plaatsje Courrensan in Frankrijk 
te vestigen. Vorig jaar is geprobeerd om contact te leggen om te horen hoe het de 
familie Hulshof in Frankrijk gegaan is. Ook dit jaar is dat opnieuw geprobeerd, maar 
helaas heeft dat nog niet geleid tot een concrete bijdrage aan deze uitgave. Wel is er 
ondertussen via email contact geweest met Peter Hulshof, zoon van Jan en Gerda, 
waarover verderop meer.

Ook Jan Hulshof is een directe nazaat van de eerder genoemde Jan Hendrik Hulshof
en Maria Zeinen, zoals is te zien in onderstaand overzicht van de vaderlijke 
afstammingslijn:

1: Jan Hulshof is een zoon van Berend Jan Hulshof en Reindjen Arendina 
(Reindjen) Hilhorst.

10: Berend Jan Hulshof is een zoon van Gerrit Hendrik Hulshof en Hendrika 
(Dieke) Krooshof.

100: Gerrit Hendrik Hulshof is een zoon van Berend Jan Hulshof en Gerritdina 
Johanna ten Have. 

1000: Berend Jan Hulshof is een zoon van Jan Hendrik Hulshof en Maria Zeinen. 

Jan heeft er voor gekozen om met zijn gezin Noordijk te verruilen voor Courrensan in
Frankrijk. Dat heeft toentertijd ook de aandacht van de pers getrokken, hetgeen 
moge blijken uit de volgende krantenberichten. In deze berichten wordt de plaats 
Gondrin genoemd, hetgeen dus eigenlijk Courrensan zou moeten zijn, dat in de buurt
van Gondrin ligt.

De integraal opgenomen berichten stonden respectievelijk  op 9-1-1987 en op 
20-2-1987 in de GOC (Geldersch Overijselse Courant). Daarnaast heeft ook het 
Dagblad Tubantia heeft aan de verhuizing aandacht besteed. 

GEESTEREN/NOORDIJK - Een haan met een vijftal hennen, scharrelend in de 
moestuin, resteren momenteel nog als levende have op de boerderij van de familie 
Hulshof aan de Hagdijk op de grens van Geesteren en Noordijk. Nog deze maand 
zullen die echter ook naar Frankrijk vertrokken zijn, samen met Jan en Gerda 
Hulshof en de vijf zonen. Ze willen in Frankrijk een nieuw boerenbestaan opbouwen: 
dichter bij de natuur. Noordijk wordt dan ingeruild voor het plaatsje Gondrin in het 
zuidwestelijke district Gers, zo'n honderd kilometer ten noorden van de Pyreneeën. 
Hoewel het klimaat daar heel wat warmer is dan hier, kennen ze daar ook winters. 
Vorig jaar vroor het daar twintig graden. „Maar voor dat gebied is dat een 
uitzondering", aldus Jan Hulshof. „De mensen zijn er daar ook niet op ingesteld. Ze 
hadden toen problemen met het vee en bijvoorbeeld de waterleidingen, want die 
waren bevroren". Aan het eind van deze maand vertrekt hij met vrouw Gerda en de 
vijf zonen naar Frankrijk, vooral omdat het boeren hem in Nederland onmogelijk is 
geworden. Hij had in Noordijk een gemengd bedrijf met zo'n zeventig varkens en 
koeien. „Toen we nog jong waren, hadden we eigenlijk teveel dieren op te weinig 
grond. Je wilde een zo hoog mogelijk opbrengst. Maar als je ouder wordt ga je daar 
toch anders tegenaan kijken. Toen we een paar jaar terug dan ook de snuffelziekte 
kregen onder de dieren, hebben we de veestapel niet met jonge dieren aangevuld. 
Dat brak ons op toen de interim-wet van kracht werd; toen konden we in feite niet 
meer verder".
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Voorzieningen: Omdat de kinderen er wel voor voelden boer te worden, werd 
uitgekeken naar andere mogelijkheden. „Op mijn leeftijd kom je moeilijk ergens 
anders aan de bak. De sociale voorzieningen zijn hier wel goed, maar als je dan toch
verder wil, dan moet je weg. We hebben toen besloten om het in Frankrijk te 
proberen. Maar dan wel op een minder intensieve manier dan hier". De eerste 
contacten werden gelegd via mensen van de Van Ouwenallervereniging (VOV) in 
Rekken. Die gaan regelmatig met pupillen naar een boerderij in Frankrijk, die dan 
met z'n allen wordt opgeknapt. Via de mensen van de VOV kwam hij in contact met 
Nederlanders, die daar in de buurt een boerderij hadden. „Daar begin je dan en je 
zoekt tot je iets geschikts hebt gevonden". In zijn geval ging dat via de Savère, een 
staatsinstelling die een soort bemiddeling vormt tussen boeren die een bedrijf willen 
verkopen of kopen. Wanneer een boerderij te koop staat, gaan Fransen voor. Als er 
van die kant geen belangstelling is, komt er pas een buitenlander voor in 
aanmerking. Hulshof heeft een bedrijf gekocht met zo'n vijftig hectare grond erbij. 
„Het gebouw is 240 jaar oud en als je bijvoorbeeld het voorhuis ziet, dan weet je dat 
je wel een stapje terug moet doen wat luxe betreft. Je valt daar heus niet met 't gat in
de boter, je moet je wel aanpassen aan de omstandigheden". 

Melkvee: In Frankrijk gaat de familie Hulshof alleen met koeien verder. In eerste 
instantie melkvee, maar het moet nog blijken of de grondslag daar geschikt is voor 
het houden van melkvee. „Als je hier in Nederland grond koopt, dan kun je precies 
nagaan wat er daarvoor op is gebeurd en wat de kwaliteit van de grond is. Dat kan 
daar niet". „Voordat ik het kocht was het een wijngaard. Een tandarts had het bedrijf 
in bezit en besteedde de werkzaamheden uit. Omdat de opbrengst hem tegenviel, 
heeft hij het weer van de hand gedaan. Via die staatsinstelling kon ik het toen 
kopen", legt Hulshof uit. Alle dieren gaan mee, ook de oudere koeien omdat die 
moeilijk te verkopen zijn. „Bovendien zijn we aan die dieren gehecht", voegt hij 
daaraan toe. Hoe de dieren reageren op de klimaatsverandering moet nog worden 
afgewacht. „Maar de eerste tijd moet je geen al te hoge produktie verwachten", weet 
Huishof. Een groot deel van de landbouwwerktuigen wordt meegenomen naar 
Frankrijk. „Het probleem is dan om de juiste douaneformulieren te pakken te krijgen. 
Als je die hebt hoef je voor die machines geen in- en uitvoerrechten te betalen, 
omdat je in feite alleen verhuist". 

Verkocht: Het bedrijf aan de Hagdijk is in twee stukken verkocht. „Wanneer de grond
en de gebouwen los van elkaar worden verkocht, is de opbrengst hoger. Aan één 
geheel verkopen kon toch nauwelijks, omdat zes hectare grond te weinig is om te 
kunnen boeren. Alleen grote boeren zouden het geheel erbij kunnen kopen". De 
grootste handicap zal de eerste tijd de taal worden. Hoewel enkele van de kinderen 
op school enkele jaren Frans hebben gehad kunnen de ouders daarop niet 
terugvallen. 
„Ik denk dat de kinderen het vrij gemakkelijk oppakken en dat wij het van de kinderen
moeten leren”, zegt Gerda Hulshof. De eerste tijd kunnen ze enige ondersteuning 
krijgen van de Heidemij, die een vestiging heeft in midden-Frankrijk. „Maar dat is 
vijfhonderd kilometer bij ons vandaan, dus veel meer dat telefonische steun zal dat 
niet zijn", vermoedt Hulshof.
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Foto’s van de familie Hulshof voor het vertrek en van hun nieuwe huis in Frankrijk.
Op de bovenste foto Jan en Gerda met hun 5 kinderen, van links naar rechts: 
Edward (16-3-71), Bas (4-8-1978), Peter (21-6-1974), Gerda, Jan, Erwin (11-4-1969)
en Gerbert (11-3-1968).

Familie Hulshof uit Noordijk in Frankrijk (20-2-1987) (Van onze correspondent) 

NOORDIJK - Na een moeizame tocht van dik 1300 km is de familie Hulshof van de 
Hagdijk in Noordijk aangekomen in de Zuidfranse plaats Gondrin, een klein plaatsje 
op een steenworp van de Pyreneeën. Jan Hulshof en zijn vrouw Gerda hebben met 
de verhuizing steun gehad van vier vrienden uit Neede en Borculo. Spontaan had het
viertal aangeboden om te helpen. Het zijn voornamelijk vaklui en onder leiding van 
Ben Gemser uit Laren en Theo Jansen uit Borculo hebben zij er hoofdzakelijk voor 
gezorgd dat de familie zich in de nieuwe boerderij kan behelpen. Niet alleen het 
gezin met de vijf kinderen verhuisde, maar tevens de hele veestapel (22 koeien) en 
de machines en gereedschappen gingen mee. Bovendien had Jan Hulshof vlak voor 
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zijn vertrek nog twee tractoren aangeschaft. De familie vertrok vorige week vanuit 
Noordijk met een flinke karavaan, bestaande uit vrachtwagens en personenwagens 
naar Frankrijk. Tot aan Parijs werd van de autobaan gebruik gemaakt, waarna men 
via de Route Nationale verder trok. In Gondrin aangekomen begon de ellende want 
toen bleek dat het vee bij de grens in Lille ingeklaard had moeten worden. De 
regionale douane bleek eerst na hulp van een bemiddelaar - de familie en de 
begeleiders spreken slecht Frans - na geruime tijd van onderhandelen bereid tegen 
extra kosten het vee vrij te geven. De familie heeft haar intrek genomen in een 
boerderij met de naam La Glezia. Het huis wordt omringd door een grote tuin met 
oude bomen. De bedrijfsgebouwen worden dor Theo Jansen als zeer oud 
bestempeld met deuren ter grootte van 3,5 bij 4 meter. De ossestal en de wijnschuur 
zijn nog volledig intact. De totale lengte van gebouwen en boerderij bedraagt circa 
negentig meter. Het complex met daaromheen vijftig hectare goede grond heeft zes 
jaar onbewoond gestaan en dat is volgens de begeleiders te merken. Jan Hulshof en
zijn helpers zijn dagen in de weer geweest om de vacuumleiding en melktank aan te 
sluiten, alle elektrische bedrading te repareren en te vernieuwen, de waterleiding aan
te sluiten en de sanitaire voorzieningen te herstellen. De machines werden 
opgebouwd en het vee kreeg een goede huisvesting. Het was een inspannend 
karwei dat volgens Hulshof veel bloed en tranen heeft gekost. „Alles is echter in orde 
gekomen en daags na aankomst werd de eerste melk al afgehaald", zo zegt Theo 
Jansen. „We hebben er met z'n allen een mooie en goede week van gemaakt en 
daar waar mogelijk hebben we de familie over af en toe moeilijke momenten heen 
geholpen. De begeleiders zijn nu weer terug in Nederland en de Hulshofs moeten 
zich nu zelf verder redden", zo zegt Jansen. Enige steun hebben de Hulshofs van de 
familie Vos die drie kilometer verderop woont in Gondrin en al zes jaar in Frankrijk 
woont. Deze familie treedt voorlopig als tolk en bemiddelaar op. „We zullen het 
echter zelf moeten klaren", is de opvatting van Jan en Gerda Hulshof. 
Gedurende de afgelopen dertig jaar zijn een aantal Noordijkers bij de familie Hulshof 
op bezoek geweest. Zoals Jan Krooshof en Jan Markink. Jan Markink heeft tijdens 
zijn bezoek onderstaande foto  van het woonhuis gemaakt. Met name Henk Wanink 
bezoekt zijn vriend Jan Hulshof regelmatig en ook zijn kinderen gaan er op vakantie. 
Ze geven aan dat het goed gaat met de familie Hulshof, ondanks dat ze ook minder 
goede tijden hebben meegemaakt. 

Woonhuis van Lieu Dit La Glezia (Plaats Genoemd La Glezia).
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Helaas is het nog niet gelukt de familie Hulshof zelf te laten vertellen hoe het in 
Frankrijk gegaan is. Dat ze goed genesteld zijn in de buurt van de plaats Gondrin 
blijkt als er op internet naar wordt gezocht. Op verschillende plekken, vooral rond het 
plaatsje Courrensan, zijn nazaten van Jan en Gerda te vinden. Met behulp van deze 
vrij toegankelijke informatie is toch een redelijk beeld verkregen van hun huidige 
activiteiten. Zo vinden we Gerbert Hulshof op het adres Lieu dit Seignoret in Gondrin.
Gerbert is ondertussen 50 jaar. Hij is niet getrouwd, maar heeft als relatie een vriend.
Hij runt bloemenzaken (galanterie) onder de naam GERBERT CREATION. 

De fleurop bloemenzaak GERBERT CREATION in Condom.

Op onderstaande wijze is Gerbert ingeschreven bij de Franse Kamer van 
Koophandel:

GERBERT CREATION is een éénpersoons vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, die al15 jaar actief is. Het bedrijf, gevestigd in Condom, is
gespecialiseerd in de detailhandel van bloemen, planten, zaden, meststoffen,

huisdieren en voedsel voor deze dieren in gespecialiseerde winkels. Het
personeelsbestand bestaat uit 3 tot 5 werknemers. Het bedrijf dateert van 18
november 2004. De manager van GERBERT CREATION is Gerbert Hulshof.

Maar in de praktijk is hij bloemist en heeft hij een fleurop bloemenzaak..

Erwin is ondertussen 48 jaar en getrouwd met Sabine en heeft één zoon. Samen 
wonen zij op het adres 11 Lieu dit la Plaine de Cardignan in Courrensan.  Erwin is 
autoverkoper bij een Renault garage. 
Erwin heeft zich bovendien 
onderscheiden als commandant van
de vrijwillige brandweer van 
Courrensan. In 2015 kreeg hij een 
medaille uitgereikt voor 20 jaar 
trouwe dienst. Bij deze gelegenheid 
werd genoemd dat hij de eerste 
Nederlander is die dat gelukt is. Ook
heeft hij, als supervisor van acht  
stagiaires bij de brandweer in 
Courrensan, de lokale pers gehaald.

Erwin Hulshof (geheel rechts) als begeleider 
van 8 stagiaires bij de brandweer.        
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Peter is nu 43 jaar. Hij is getrouwd met Clarisse en heeft 2 kinderen, allebei jongens. 
Een derde kind wordt verwacht in mei 2018. Peter is in 2015 dominee geworden in 
Limoges. Van zijn aanstelling aldaar verscheen in Limoges het volgende bericht:

Nieuwe voorganger van de protestantse kerk, Peter Hulshof zal op 11 oktober 
2015 worden geïnstalleerd door Guillaume de Clermont, voorzitter van de 
regionale raad van de westelijke regio.

Dominee Peter Hulshof is van oorsprong Nederlands. Vanuit een Nederlands 
hervormd  gezin, verhuisde hij met zijn ouders naar de Gers, waar hij zijn opleiding 
voltooide. Later schreef hij zich in voor het eerste jaar van theologie opleiding aan 
het Protestantse Universitair Centrum van Montpellier. Na een korte terugkeer naar 
Utrecht, waar hij zijn kennis verdiepte, sloot hij af met een DEA in Straatsburg. Maar 
het is in Laon, in de Aisne, dat hij in 2002 zijn eerste aanstelling kreeg. Benoemd tot 
Sainte-Foy-La-Grande, verbleef hij daar iets meer dan tien jaar. Hij had al bijna twee 
jaar het idee om naar Limoges te komen. Toen hij hoorde dat de voorzitter van de 
straat van de Reformatie al twee jaar vacant was, meldde hij zich om het over te 
nemen van Florence Taubman. Peter Hulshof had de protestantse gemeenschap 
van de porseleinstad verschillende keren bezocht. Hij werd overgehaald om voor de 
Presbyterale Raad te verschijnen. Dit is een soort raad van bestuur, die hem het 
vertrouwen gaf. 

  
Dominee Peter Hulshof, voor de kerk in Limoges.
 
Een maand nadat Peter en zijn gezin zich in Limoges gevestigd hadden, heefthij een
ontmoeting met de families van de kerkgemeenschap gehad. Deze gemeenschap 
omvat meer dan 300 gezinnen en behoort tot de Verenigde protestantse Kern van 
Frankrijk, die in 2013 is op gericht. Hij is van plan zich te concentreren op de 
catechese. Voor de gelovigen is de predikant tegelijkertijd constructeur, animator en 
coördinator. Hij wil ook conferenties, concerten en interreligieuze dialogen 
organiseren. Deze bijeenkomsten die achtereenvolgens plaatsvinden in de kerk, de 
moskee of de synagoge hebben in het verleden hun effectiviteit bewezen. Peter 
Hulshof pleit voor een dialoog, waarmee hij denkt dat misverstanden weggenomen 
kunnen worden. 
Getrouwd met Clarisse, een leraar, de vader van Ruben en Jonah, is Peter Hulshof 
van plan zich te mengen in het leven van de stad Limoges. 

16
Noariker Jaargang 2018



Op 12 april 2018 is een email naar het contactadres van de Protestantse kerk van 
Limoges gestuurd, alwaar Peter Hulshof, zoals hiervoor aangegeven, de dominee is. 
Enige tijd later was er een antwoord: hij wil graag helpen bij het realiseren van het 
artikel over de familie Hulshof. Na het opsturen van een concept was er weer een 
reactie. Peter heeft het concept, voor hem ook in het Frans opgestuurd, ook aan 
moeder Gerda laten lezen. Op basis van hun reacties zijn een aantal aanpassingen 
aangebracht.
In de email van 25 mei verontschuldigt Peter zich dat het wat langer geduurd heeft 
voordat hij tijd had gevonden voor een antwoord. Maar hij had daar wel een heel 
goede reden voor: op 10 mei 2018 is zijn gezin uitgebreid met een jonge zoon, die 
Simeon is genoemd.

Maar de meeste Hulshofs zijn te vinden op het adres Lieu dit La Glezia. La Glezia is 
de naam van de boerderij c.q. het landgoed. Op de volgende afbeelding is te zien 
hoe La Glezia er van  boven uitziet. Op dit adres zijn naast Jan en Gerda, ook 
Edward en Bas te vinden. Jan, formeel Gerrit Jan genoemd, is ondertussen 76 jaar 
en boer in ruste. Gerda is 75 jaar.

Luchtopname (Google) van La Glezia, gelegen tussen Gondrin en Courrensan

Edward is ondertussen 47 jaar en degene die de boerderij runt. Hij staat sinds 2005  
ingeschreven als fokker van melkvee. In de praktijk is hij steeds meer akkerbouwer 
geworden met een groot scala aan landbouwwerktuigen. Hij is getrouwd met Jolande
en heeft twee kinderen, een zoon en een dochter. 

Bas houdt zich volgens de “gele bladzijden” bezig met het onderhouden van tuinen 
en parken. Hij is 39 jaar, ongetrouwd en woont thuis bij de ouders.
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Gerrit Thijsen, rasbestuurder op vele terreinen.

Noordijk/Neede: De buurtschap Noordijk heeft in de loop der jaren aan tal van 
instanties  bestuurders van formaat geleverd. Vooral in de agrarische sector was 
volop kwaliteit voor deze functies aanwezig en was de bereidheid ook groot. Wij 
hebben het genoegen één van deze bestuurders uit het rijke verleden in doen en 
laten aan u voor te stellen. Gerrit Hendrik Thijsen is zijn naam. Agrariër in hart en 
nieren. Hij oefende zijn dagelijks beroep uit op het erve Saaltink, gelegen aan de 
Kupersweg in Noordijk. 

Gerrit Thijsen is geboren op 26 juni 1916 als zoon van Jan Willem Thijsen en 
Hendrika Arendina Reimelink. Hij is 24 jaar oud als hij op 12 september 1940 trouwt 
met de dan 25 jarige Anna Hendrika Groothornte. Beiden gaan na een mooie 
huwelijksdag met frisse moed aan de slag op het boerenbedrijf van de ouders van 
Gerrit aan de Kupersweg. Oudste dochter Hendrika Gerritdina (Rikie) Trouwde in 
1966 met Gerrit Derk Jan Oonk uit Ruurlo. Hun oudste zoon Gerbert is in 1987, op 
18 jarige leeftijd, de bedrijfsopvolger geworden op erve Saaltink. En dat is hij nu nog 
steeds..

Gerrit Thijsen met zijn vrouw Anna Thijsen – Groothornte 

Gemeenschapszin: Terug naar Gerrit Thijsen. Hoe komt het dat hij zich niet alleen 
bezig houdt met zijn bedrijf maar ook op vele fronten actief is binnen de 
gemeenschap en dan in met name Noordijk en Neede. Dochter Rikie weet op deze 
vraag een helder antwoord. “ Dat wordt binnen onze familie van generatie op 
generatie afgesproken. Het is dus eigenlijk een bindende afspraak. Niet alleen 
zorgen voor jezelf en het gezin en je bedrijf maar ook een bijdrage leveren aan de 
gemeenschap”. Ook zij was en is nog steeds actief binnen de Noordijkse en Needse 
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gemeenschap en datzelfde geldt voor haar man Gerrrit en zoon Gerbert. Rikie en 
Gerrit Oonk wonen ook aan de Kupersweg, op een steenworp afstand van de 
boerderij. Zo nodig verrichten beiden daar hand en spandiensten. 

Gemeenteraad van Neede voor de VVD: In 1963 komt Gerrit Thijsen voor de VVD 
in de gemeenteraad. Hij is de opvolger van de heer P. van Rugge, die op 9 januari 
1963 plotseling is overleden. Gerrit was nummer 2 op de kieslijst van de VVD en dus 
de eerstaangewezen persoon om de heer van Rugge op te volgen. Zo maar van de 
een op de andere dag op 46 jarige leeftijd lid van de gemeenteraad van Neede. Dat 
is niet niks. Zijn vader, Jan Willem Thijsen, was hem daarin voorgegaan. Als lid van 
de Liberale Partij was hij van 1931 tot 1941 lid van de Needse raad. In dat jaar zette 
de Duitse bezetter de gemeenteraad op non-actief. Gerrit Thijsen bemande een 
zogenaamde eenmansfractie. Hij moest dus alles alleen doen. Dat had tot gevolg dat
hij over alle onderwerpen het woord moest voeren en dus van alle onderwerpen 
kennis moest hebben. Dat betekende veel extra werk voor het nieuwe raadslid. Want
het woord voeren zonder inzicht betekent besluiten zonder uitzicht en zover wilde 
raadslid Thijsen het niet laten komen. Ook had de eenmansfractie tot gevolg dat hij 
deel moest nemen aan alle gemeentelijke raadscommissies, zoals de financiële 
commissie, de sociale commissie en de commissie ruimtelijke ordening en openbare 
werken. 

Gerrit Thijssen in de gemeenteraad (augustus 1970)

Daarnaast vertegenwoordigde hij de gemeente Neede in regionaal en provinciaal 
verband. Zo was hij lid van regionale VRIGA (Vereniging Rijwielpaden In de 
Geldersche Achterhoek)  commissie, lid van de Belangengemeenschap Twente, van 
de stichting Neede Dorpshuis, van het Recreatieschap Oost Gelderland, van de 
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stichting Destructiekring Oost Gelderland en ook zat hij in de vergadering van 
aandeelhouders van Elektriciteitsmaatschappij de Berkelstreek. 

Trouw: Gerrit bleef de gemeenteraad tot 1986 trouw; hij was 23 jaar onafgebroken 
lid van de gemeenteraad van Neede. De eerste 12 jaar als eenmansfractie, toen 8 
jaar als tweemansfractie samen met Johan Pot. In 1982 leverden meer kiezers de zo
gewenste derde raadszetel op voor de VVD fractie. Die derde plek werd ingevuld 
door Annie Kormelink-Nienhuis uit Rietmolen. Met verve vervulde Gerrit Thijsen zijn 
taak als raadslid en fractievoorzitter. Toen hij op het laatst ook werd benoemd tot 
nestor van de raad (dus langst zittend raadslid) betekende dat voor hem de kroon op 
zijn werk en met plezier voldeed hij aan de bij behorende verantwoordelijkheden. 

In de maandelijkse raadsvergadering en de vele commissiebijeenkomsten nam hij 
meestal als laatste spreker het woord. Eerst goed luisteren naar de woordvoerders 
van de andere partijen, dan wikken en wegen om daarna resumerend zijn visie op 
het onderwerp te geven. Via deze werkwijze probeerde hij het liberale gedachtegoed 
gestalte te geven. Gerrit Thijsen had een luisterend oor voor zijn “tegenstanders”. In 
dat kader zag hij andersdenkenden als medestanders. Hij stelde daarom het belang 
van de gemeente soms boven het directe belang van de VVD fractie, hetgeen hem 
veel waardering opleverde, maar bij zijn eigen achterban ook kritiek. Ook met het 
steunen van goede voorstellen van andere fracties had hij geen probleem. De 
betogen in de raad van Raadslid Thijsen waren het aanhoren altijd meer dan waard. 
Nooit met stemverheffing, beledigend of onvriendelijk. 

In Thijsen’s raadstijd telde de gemeenteraad slechts 13 leden. In 1974 werd dit 
aantal verhoogd tot 15 leden. De VVD fractie was met gemiddeld 2 leden klein en 
werd mede daardoor niet uitgenodigd om deel te nemen aan het College van 
Burgemeester en Wethouders. Dat gebeurde voor het eerst in 1994 toen de fractie 
was gegroeid tot 3 leden. De heer J.G. Kruisselbrink was de eerste VVD wethouder, 
later in 2002 gevolgd door de heer P. Meijlis. De gemeente Neede werd in Thijsen’s 
periode bestuurd door de PvdA en de KVP/CHU/AR (later samengegaan in het 
CDA). En deze twee grote fracties leverden ook de 2 wethouders. 

In zijn raadsperiode kreeg Thijsen te maken met 2 burgemeesters, te weten G.J. ter 
Braak en N. Veenvliet. Twee compleet verschillende burgemeesters in doen en laten.
Als wethouders werden in zijn periode achtereenvolgens gekozen de heren G.J. 
Ebbekink (AR-CHU), H. Reurink uit Noordijk (PvdA), W.A. Leferink (KVP), G.J. 
Davids (PvdA) en G.J. ten Hoopen (PvdA). Als gemeentesecretarissen: de heren B. 
Wildvank en H. Freije. Gerrit Thijsen heeft ook af en toe enkele dagen 
aaneengesloten als waarnemend burgemeester gefungeerd. Dat gebeurde met 
name in vakantieperiodes. 

Meer activiteiten: Gerrit Thijsen deed veel meer dan alleen als lid en 
fractievoorzitter van de gemeenteraad functioneren Zo was hij 14 jaar lid van het 
bestuur van de zuivelfabriek Eibergen, 18 jaar bestuurslid van de Fok- en 
Controlevereniging Eibergen-Neede, 15 jaar bestuurslid van de van de Onderlinge 
Verzekeringsmaatschappij Neede, 13 jaar bestuurslid van de Commissie Fokveedag 
Berkeldal en en 10 jaar bestuurslid van de Gelderse Onderlinge 
Verzekeringsmaatschappij te Aalten. Ook was hij voorzitter van de afdeling Neede 
van de Bond van Oud leerlingen van de Gelderse Landbouwscholen, bestuurslid van
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de B.O.G (nu Jong Gelre) en 12 jaar voorzitter van de Raad van Commissarissen 
van de Rabobank Neede. Ook op kerkelijk terrein heeft hij zijn sporen verdiend. Hij 
was 16 jaar ouderling bij de Nederlands Hervormde kerk in Neede. In deze functie 
werd hij opgevolgd door zijn schoonzoon Gerrit Oonk. 

Gerrit Thijssen in de kerkenraad van de Nederlands Hervormde kerk in Neede.. 

En deed hij ook nog iets voor de Noordijkse gemeenschap. Jazeker, hij zorgde er 
mede voor dat de muziekvereniging Concordia via een actie nieuwe uniformen en 
nieuwe instrumenten kreeg. En het werk op de boerderij? Nog steeds sprong de 
familie bij en ook dochter Rikie nam een deel van het werk voor haar rekening. 

Koninklijk onderscheiden met Goud: Bij zijn afscheid van de gemeenteraad in 
1986 werd de heer Thijsen bij Koninklijk Besluit van 20 maart 1986 de ere medaille, 
verbonden aan de Orde van Oranje in goud verleend. Als blijk van waardering voor 
het vele werk dat hij voor de gemeenschap Neede/Noordijk in zijn werkbare leven 
heeft verricht. In zijn toespraak wees burgemeester N. Veenvliet onder andere op de 
vele activiteiten zowel binnen als buiten het gemeentehuis en ook nog eens in vele 
sectoren. “Uw intentie was niet een politieke. Uw intentie was dat het belang van de 
totale gemeenschap van Neede voorrang boven alles diende te hebben”, aldus de 
burgemeester. 

Na zijn afscheid uit de politiek bleef de heer Thijsen nog enige tijd actief in de 
gemeenschap. Ook kon hij toen samen met zijn vrouw Anna, in zijn eigen tempo en 
niet gestoord door andere zaken, bezig zijn als boer op zijn mooie boerderij erve 
Saaltink. Op latere leeftijd speelde de gezondheid hem parten. Op 31 oktober 2010 is
hij, na een rijk en actief leven, overleden. Zijn vrouw Anna overleed reeds eerder, op 
10 januari 2001. 
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Het archief van de Historische Vereniging Oud Noordijk

Elke dinsdagmorgen duiken een aantal mensen de Oale Schole in om er pas na een 
aantal uren weer uit te komen. Het gaat hierbij om Johanna Reurink, Willemien 
Kolthoff, Jan Markink, Jan Krooshof en Wim Meerman. Zij zijn dan bezig met 
archiefwerkzaamheden. Wat houdt dat in en wat zou u er aan kunnen hebben? 
Een aantal mensen van buiten Noordijk heeft al eens van onze diensten gebruik 
gemaakt. Voorbeelden worden hieronder genoemd. Ook U kunt met vragen bij ons 
terecht. Misschien vinden we antwoorden. Een kop koffie in elk geval.

De heeer Cock Willers uit Bodegraven is in het archief op bezoek geweest. Hij heeft 
een tweede huis in de Dennenhoek en heeft belangstelling voor de trein, die daar 
vroeger langs gelopen heeft. Het gaat daarbij om de spoorlijn Neede – Hellendoorn. 
Na de uitwisseling van informatie heeft hij besloten lid te worden van Oud Noordijk 
en toegezegd in de toekomst, als er een boek over het Noordijkerveld en de spoorlijn
wordt uitgebracht, eventueel een bijdrage te leveren.

De heer ter Beest uit Haaksbergen heeft navraag gedaan met betrekking tot de 
naam van de brug in de Kappenweg. Er is door de Historische Kring Neede een 
bordje Kappenbrug op aangebracht, maar het lijkt er op dat dit niet de juiste 
benaming is. Op kaarten, o.a. die van ons veldnamenonderzoek en in de archieven 
duikt alleen de benaming Steenmorsbrug op. 

Margreet en René Beumer uit Gelselaar hebben op dinsdagmorgen ons archief 
bezocht met de vraag of we wisten waar historisch gezien Polhuis te vinden was. Bij 
hun familie-onderzoek, met name met betrekking tot de familie Koeslag, kwamen ze 
uit bij Polman, dan wel Polhuis, in Noordijk. Polhuis wisten we te vinden aan de 
huidige Hagdijk, iets achter het boerderijtje Pellenbarg, waar Jan Bannink eerder 
woonde. Thans Hagdijk 6. Nadat nog aanvullende informatie is aangedragen hebben
ze besloten lid te worden van Oud Noordijk.

Via de Historische Kring Neede is van Gerrit Lansink uit Boekelo de volgende vraag 
binnengekomen: Is er in Noordijk een boerderij, ooit bewoond door de familie 
Hilverink, die de bijnaam 'De Snieder' heeft of heeft gehad? Ene Derk Hilverink 
gedoopt 17-10-1779 in Noordijk en overleden 23-11-1853 in Boekelo, was een zoon 
van Gerrit Hilverink en Katharina Mors (Umbach). Deze Derk zou die naam (de 
Snieder) hebben meegebracht naar Boekelo (Lonneker).
Eén en ander is uitgezocht en er is via de Historische Kring een antwoord gestuurd. 
De Snieder heeft (ongeveer) gestaan daar waar nu Jan ter Haar woont. Maar het 
wordt betwijfeld of daar een Hilverink heeft gewoond. Dat wijst eerder in de richting 
van de Hilvert, omdat in 1779 de familienamen nog veelal gekoppeld waren aan de 
boerderijnamen.

Cindy Figueiredo – Smeenk heeft via ons mailadres info@oudnoordijk.nl nadere 
informatie gevraagd over een foto uit ons fotoarchief met betrekking tot een aantal 
militairen, gestuurd aan de weduwe Klanderman in  Noordijk. Ze doet 
stamboomonderzoek en heeft daarin familierelaties met de familie Klanderman. Haar
is nadere informatie gemailed. 
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Herman Reurink, die we voor een artikel in de Noariker Jaorgang 2016 nog bezocht 
hebben in Loppersum, maar die nu in Almelo woont, heeft onder de titel “opschrijven 
nu het nog kan” de volgende herinneringen opgestuurd.

40 – 45 
Elke week zit hij wel even aan de keukentafel.

Hij is marechaussee, zit voor het raam z’n koffie op te drinken. 

Waar praten ze over, de mof regeert?
Hij neemt mij  op z’n knie en maakt voor mij, met z’n zakmes, van een kastanje en

een strootje een pijp.
Hij komt niet meer bij ons terug: Het woord “Waalsdorpervlakte “ valt.

Ik sta naast mijn opoe aan de lange weg, die Markveldsedijk heet.
Ik houd haar hand vast.

We kijken naar de weg, onverhard en stoffig.
Er komen soldaten voorbij, voorover gebogen, jong en moe.
Over hun schouder een geweer, haast groter dan ze zelf zijn.

Mijn opoe zucht, draait zich om en zegt: “Het zijn nog kinderen“.

Elk jaar valt er in december een wenskaart bij mij op de mat van Toos van Moerkerk
uit Herwen. Zij is de weduwe van Herman van Moerkerk. Herman en z’n broer Matty

waren met z’n familie na de mislukte actie “Marketgarden” ondergebracht bij 3
families aan de Markveldsedijk; te weten de fam. Kleine, de fam. ten Elshof [de
Zwensker] en ten slotte Herman en Matty bij mijn opa en opoe Geerdink [“de

Zomer“].

Herman en Matty waren nogal wat ouder dan ik en namen me geregeld mee op
“ontdekkingsreis“.

De komst en onderbrenging van de evacués bracht o.a. mee, dat we nogal eens niet
naar school hoefden. Omdat ik dat niet als een beperking van het vrije en relatief

beschermde leven in het Noordijkerveld zag, vond ik dat niet zo erg. Tijdelijk was er
bij ons op het erf aan de Reurinkweg, toen nog E161, een gezin ondergebracht. Ik

mocht niet in buurt van de kinderen van het gezin komen. Reden was de
aanwezigheid van ongedierte. Uiteindelijk kwamen er 2 echtparen uit Arnhem. De

vrouwen hadden kennelijk niets met het buitengebied, want ze wandelden elke dag
naar Neede.

De dag voor de bevrijding waren er geruchten, dat Groenlo bevrijd was. Blijkbaar zag
men het Noordijkerveld als redelijk veilig en waren er afspraken gemaakt. Want op

die dag arriveerden bij ons de weduwe Wortman, vrouw van de omgebrachte
marechaussee Wortman met dochter Rianne en voorts de familie van predikant
Wagenvoorde. De predikant zelf peddelde op en neer. Later hoorden we dat een

joods meisje was ondergedoken op de pastorie.

’s Avonds werd gepoogd de kinderen te laten slapen in de kelder. Blijkbaar was ik de
enige die dat voor mekaar kreeg, ik schrok dan ook behoorlijk toen ik als enige in de

kelder wakker werd.
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De volgende dag stond er opeens een pantserwagen op de splitsing Elsmansdijk,
Lage Broekdijk. Er was daar toen trouwens ook nog weggetje het z.g. “ Greune

Diekske” dat een eindje het “Brook” in ging. Iedereen, de meiden voorop, stond er
omheen. De bemanning zelf bleef veilig binnen in het voertuig.

Nog diezelfde dag, of een dag later, namen Herman en Matty me mee op pad en zag
ik de eerste lijken in m’n leven. Er lagen twee Duitse soldaten voorover in het

weiland aan de Rutgersweg, tegenover waar nu “d’n Grimbarg” staat . Er was aardig
wat bekijks en er werd niet bepaald eerbiedig met de lijken omgegaan. Mijn ouders

waren niet bepaald gecharmeerd van deze excursie van zoonlief.

Direct na de bevrijding verschenen er jonge mannen op de weg, een witte band om
de arm en een geweer op de rug. De zogenaamde ”ordedienst”. Men had dat goed
op poten gezet, maar men zorgde er ook voor, dat dit maar een kort bestaan leidde.

En dat was volgens mijn opa heel verstandig.

De door Herman genoemde evacué  Herman van Moerkerk heeft ook zelf zijn 
oorlogservaringen aan het papier toevertrouwd:

Het hierna volgende verhaal betreft het wel en wee wat ik ondervonden heb in de
tweede wereldoorlog 40 – 45. Als kind werd ik plotseling met de Duitse inval 10 mei

1940. Ik woonde destijds in Pannerden, vlak in de buurt van het Pannerdens-Kanaal.
Aan de overkant lagen de kazematten van het Ned. leger, als verdediging met in de
buurt het Pannerdens fort. De Duitsers kwamen massaal onder langs de dijk richting

de Betuwe. Het gevaar wat er aan verbonden was zagen we niet. In grote optocht
naar het gebeurde. Er vielen schoten aan weerskanten. We hebben vele motorrijders
van de dijk af zien schieten en dus gesneuveld. Tot 't moment, dat een grote man uit
de buurt ons kwam ophalen. We zagen het gevaar niet in. Thuis gekomen zwaaide
er wat. De oorlog begon toen pas goed. Er werd met kanonnen geschoten, het leek

of er geen einde aan kwam. Tot de middag. Toen was het rustig en trokken de
Duitsers weg. Het alledaagse leven ging gewoon weer verder. Naar school en allen

weer naar hun eigen plek. De bezetting begon nu serieus te worden. Grote
gebouwen werden in beslag genomen als nederzettingen van het Duitse leger.  De

school bleef buiten schot. Alleen werd er 'n 8e leerjaar ingevoerd, waarvan ik gelijk al
het slachtoffer werd. Klas 7 + 8 kregen verplicht Duitse les. Twee jaren heb ik hier

van genoten. De vijandigheden begonnen feller te worden. Nederland had
gekapituleerd. Nu verschenen de Engelse vliegtuigen. Ze vielen alles aan wat met

oorlog te maken had. Zoals b.v. schepen op de Rijn, afweergeschut en wat massaal
gebeurde, beschieting van treinen. Dit werd doorgegeven door het verzet. Zo gauw

er iets op de spoorlijn was kon je er donder op zeggen dat binnen 10 min. de
vliegtuigen boven de treinen zaten en deze in brand schoten. Zo ook op zaterdag in

sept. '44. Ik was in dienst bij 'n fruitkweker en net in de perenoogst. We stonden
boven op de ladder in de bomen en konden alles volgen op de spoorlijn Zevenaar –
Arnhem. Tot op een gegeven moment de verdwaalde kogels door de bomen vlogen.
Dekking zoeken was de eerste vereiste. Achteraf gezien hadden we de laatste peren

geplukt, want de landing van de para's in de buurt van Arnhem werd op gang
gebracht. 't Gevolg was, dat wij hebben en houden moesten inpakken en wegwezen,

orders van de Sicherheitsdienst. De teleurstelling was groot, Pennerden moest
evacueren. Alles moest zich melden in 't Schuttersgebouw t Aerdt. Vandaar werden
we ondergebracht bij 'n gezin in Aerdt. Ons gezin bestond uit 8 pers. Dus werd dat
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ook een grote opgave voor die mensen. Na enkele weken kwamen de strubbelingen
en werd besloten terug te keren naar Pannerden. Daar was door familie, die niet weg
hoefde, voor onderdak gezorgd, n.l. in een steenfabriek. Daar zat men veilig. Dikke
muren en dikke gewelven boven ons hoofd. Dit was ook weer van korte duur. De

Engelsen konden we 's avonds horen lopen aan de overkant van de Rijn in Millingen.
De Gestapo kwam met het bericht, er was een groot vrachtschip in beslag genomen

waar we met alles wat we nog bij ons hadden in moesten. Toen het donker werd,
werden we verscheept naar Tolkamer. Daar werden we opgevangen en onder

begeleiding naar Lobith gebracht. Daar stond de meisjesschool leeg. Het stro lag al
gespreid. We konden terecht met 100 mensen. Als 'n kudde vee lag men daar. Ook
hier zijn we enkele weken gebleven tot 9 Febr. Vandaar via Babberich – Beek naar

Kilder. Deze verplaatsing gebeurde overigens met paard en wagen. Daar
aangekomen werden we verwezen naar de hooizolder, men kon de sterren zien
flonkeren en de V1's door de lucht zien gaan. De volgende dag op transport naar
Doetinchem. Waar we wederom werden opgevangen in 'n school. Daar lag 't stro

ook weer gespreid. Dit had er al enkele dagen gelegen en beslapen, met het gevolg,
aan luizen en vlooien geen gebrek, men kon ze zien kruipen en springen. We kregen

er genoeg van mee. De andere dag spullen pakken en wederom verder op. Nu
richting Ruurlo, waar we getrakteerd werden op heerlijke pap. Tegen de avond naar
Borculo, hier weer stoppen, waar ons gezin in drieën werd gesplitst. Met m'n broer

kwam ik bij de hoofdonderwijzer van de lagere school terecht. 's Anderdaags op
transport naar Noordijk bij Neede. Hier was de samenkomst in de grote danszaal van

bakker Hassink. Hier kregen we te horen dat we tijdelijk onderdak kregen bij voor
ons onbekende mensen. Wederom werd het gezin in drieën opgedeeld. We kwamen

met z'n tweeën bij een echtpaar terecht, ze hadden een dochter, die al getrouwd
was. We hadden het niet beter kunnen treffen, pracht mensen. We werden als eigen

kinderen behandeld. Ze waren eerst van mening, dat we Duitsers waren. We
spraken dialect, maar daar was 't weer heel anders. De man was in dienst geweest
en wist de streek goed waar we vandaan kwamen. Met over en weer praten kwam
aan 't licht dat hij bij de gemeente Neede werkte, maar daarnaast had hij ook nog

enkele melkkoeien, varkens en kippen. 
Uit dankbaarheid heb ik het koeien melken hem uit de hand genomen. Ik kon goed
melken zodat hij 's morgens niet zo vroeg uit de veren moest. Ze waren me zeer

dankbaar. Dit kwam nog meer tot uiting toen ze onverwachts bezoek kregen van de
evacuatiecommissie, met de mededeling, dat we weer weg moesten naar elders. Na

wat heen en weer gepraat en de vuist op tafel konden we blijven. Hij liet ons niet
gaan, evenals op de adressen van de andere familieleden. Later bleek, dat we naar
Friesland getransporteerd zouden worden. Daar zat inmiddels al een groot aantal

mensen uit Pannerden.
Dat de vreugde groot was onzerzijds laat zich begrijpen. Het was nu afwachten op
de bevrijding. Die kwam nog onverwachts. 2e Paasdag 1945 waren we bevrijd en

gelijk op zoek naar de bevrijders. De ogen puilden ons uit het hoofd. Wat 'n
overmacht. Uiteindelijk brak de dag aan, dat we weer huiswaarts konden, tot groot

verdriet van de mensen. Het was inmiddels 14 mei. Met paard en wagen de
onzekere toekomst tegemoet. Wat was er nog over in Pannerden. We wisten van

niets. Na 'n nachtje geslapen te hebben in Keijenborg op naar Pannerden. Zingend
op de wagens. 

Thuis aangekomen bleek dat ons huis een voltreffer had gehad. We konden er nog
in wonen, zo goed en kwaad het ging. Maar ja, we waren weer thuis. Het huis was
spoedig weer afgebouwd. Van diverse kanten kwam hulp. Zoals uit Hillegom en de
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H.A.R.K. (Hulp Actie Rode Kruis). Voor ons en vele mensen was er niet veel te
halen. Alles wat goed was, was al gereserveerd voor de z.g. notabelen. Uiteindelijk

kwam alles weer op dreef. Werk en eten was er genoeg, zodat het leven gewoon z'n
gang weer ging. We hadden een ervaring meegemaakt, die niet gauw vergeten zal

worden. 
Dit was dan 'n verhaaltje van iemand, die de oorlog intens meegemaakt heeft en
nooit meer mee te maken krijgt hopelijk. Ik hoop dat aan het verzoek voldaan is, 

heb het gaarne gedaan.

Opa v. Moerkerk.

Herman heeft nog een verhaal uit de periode 1940 – 1945 opgestuurd:

De dikke Pruuse . [40-45]

Ook hij verscheen een paar keer in onze boerenkeuken, vaak de centrale plek op
een boerderij, “de dikke Pruuse”.

De naam zegt al iets over z’n postuur, het was een nogal gezette Duitse soldaat. De
man was fouragier van een Duitse legereenheid, ingekwartierd in de christelijke

school aan de Borculoseweg in Neede.

Blij was de familie, die in de keuken aan de namaakkoffie zat, niet met zijn komst.
Het was een soort kille correctheid. Hij was er dan ook niet lang. Maar dat nam niet
weg, dat ik vond, dat de man mooi gekleed was. Het ontlokte mij de opmerking: dat

ik later ook Pruuse wou worden, compleet met dat mooie uniform.

Na een korte stilte werd mij op zeer besliste toon duidelijk gemaakt, dat dit alleen
mogelijk was voor mensen met de Duitse nationaliteit en dat dit mij nooit zou

overkomen. De kinderziel begreep de boodschap, anders was ik het allang vergeten.
Bij een volgend bezoek, bracht hij voor mij 2 potloden mee, een van normaal formaat
en een die korter en dunner was, een zogenaamd inktpotlood. Een blauwschrijvend
potlood, waarvan je het geschrevene niet uit kon gummen. Ik kom dit soort potloden

nu niet meer tegen.
Ook hier werd een domper opgezet door de opmerking na vertrek van de soldaat:
dat de potloden waarschijnlijk gestolen waren bij de school waar hij ingekwartierd

was.

Wat er met de potloden gebeurd is, weet ik niet meer. Wel dat het aanvoelde als een
besmettelijke ziekte.
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Restauratie zeilwagen

Wat waren ze er druk mee, Henk en Jan, ondertussen leden van onze 
onderhoudsploeg, maar de klus is geklaard en het resultaat mag er zijn. De op 
initiatief van Appie Bats aangekochte oude zeilwagen is een pronkstuk geworden. 
Ook het fraaie schilderwerk verdient een terechte pluim. De zeilwagen is gereed voor
gebruik en de wagen zal ingezet worden bij tal van evenementen, zoals reeds 
gebeurd is bij de verhuizing van Willemien en Wim Kolthoff. Ook onze leden kunnen 
er gebruik van maken. Neem bij belangstelling even contact op met Appie Bats en hij
zal u nader informeren over de mogelijkheden en onmogelijkheden. 
Maar, hoe is de restauratie tot stand gekomen?

De zeilwagen van de Historische Vereniging Oud Noordijk, toen de restauratie nog
moest beginnen.

Zoals bekend mag zijn is de Historische Vereniging Oud Noordijk onder andere bezig
met het bewaren van oude gereedschappen en werktuigen. Een oude zeilwagen zou
daar uitstekend bij passen. Zeker ook omdat deze ook bij de diverse evenementen 
ingezet zou kunnen worden. 
Nadat een aantal beschikbare gestelde wagenrestanten ongeschikt waren gebleken 
en vanwege de slechte staat gesloopt waren, is elders rondgekeken. Om een en 
ander ook goed te kunnen aanpakken is ook gezocht naar mensen, die ervaring 
hadden met het reconstrueren van oude wagens en rijtuigen. Bij een bezoek aan een
museum op de Veluwe werd de naam Toon Wortel uit Eemnes genoemd, als zijnde 
de juiste man met de juiste ervaringen. 
Toen dezelfde Toon Wortel via een advertentie ook nog eens het onderstel van een 
wagen aanbood, was het contact vrij snel gelegd. Een op het oog redelijk onderstel 
werd voor €300,00 gekocht en uit Eemnes opgehaald. Bovendien werden er veel 
adviezen ingewonnen bij Toon, die zich vooral bezig houdt met de reconstructie van 
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luxere rijtuigen. Toon houdt ook lezingen voor Historische Verenigingen en van zijn 
reconstructiewerken zijn op het internet filmpjes te zien.  
Jan Markink heeft vervolgens de timmerlieden Henk Vonkeman  en Jan Vrieze 
gevraagd de reconstructie uit te voeren. Henk en Jan zagen dit blijkbaar wel zitten, 
want ze zijn in 2015 vol frisse moed aan de toch wel omvangrijke klus begonnen. Al 
snel bleek dat het bovenstel van de wagen niet meer bruikbaar was en dat de wielen 
niet in al te beste staat verkeerden. Dit was door het gebruik van veel plamuur aan 
het oog onttrokken geweest. 

Jan Vrieze en Henk Vonkeman druk met een van de wielen.

Een concreet plan van aanpak is er niet geweest:
er is gewoon aangepakt. Alles is in eigen beheer,
zonder hulp van buiten, uitgevoerd. Wel is het 
nodige en blijkbaar nuttige advies ingewonnen 
en dan met name bij de eerder genoemde Toon 
Wortel. 

De wielen zijn totaal gerenoveerd. Alleen de 
hoepels zijn blijven zitten. Uit de wielen is al het
rotte materiaal verwijderd en weer opgevuld 
met epoxyhars. Ook zijn gebogen stukken 
nieuw hout ingezet.

Rechts de wagen ontdaan van een van de 
wielen. 
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Jan Vrieze (links) en Henk Vonkeman restaureren de wielen.

Het bovenstel is geheel nieuw gebouwd met grenen planken aangeschaft bij  Assink 
in Rietmolen. Met een decoupeerzaag zijn de planken op maat gezaagd. De 
leuningen zijn onder spanning gebogen en gelijmd. Deze werkzaamheden zijn thuis 
uitgevoerd in de “werkplaats” van Henk Vonkeman. Te zien op de volgende foto. 

De restauratie van het bovenstel, bij Henk thuis, in volle gang.

29
Noariker Jaargang 2018



Jan en Henk zijn zeer tevreden met het eindresultaat en zien geen zaken, die ze een
volgende keer anders zouden aanpakken. Zij zijn niet de enigen die tevreden zijn. 
De hele vereniging is tevreden met en trots op het eindresultaat.
De wagen is reeds ingezet bij de verhuizing van Willemien en Wim Kolthoff, een 
prachtige gebeurtenis, waarvan hieronder een sfeervolle foto te zien is, zoals 
gepubliceerd door Achterhoekfoto.nl.

Sfeervol op weg naar het nieuwe adres van Wim en Willemien Kolthoff door de
Oudestraat in Neede.

De wagen is nog niet helemaal af. Het is de bedoeling dat er nog een zeil overheen 
gemaakt kan worden en dat er een aantal zitbankjes bijkomen. Ook moet het 
afschilderen in een fraaie kleur nog plaats vinden. 

Aan zo'n restauratie hangt natuurlijk wel een prijskaartje. De financiële kosten 
bedragen toch wel minimaal €2500,00. Maar gelukkig hoefde er geen werkloon te 
worden betaald. De vrijwilligers Henk en Jan hebben er, zonder vergoeding, meer 
dan 600 uren ingestoken. Maar wel met veel plezier, want ze zijn vervolgens blijven 
hangen bij de onderhoudsploeg van de Historische Vereniging Oud Noordijk, die nu 
bestaat uit de vrijwilligers: 

Bennie  Alink, Appie Bats, Jan Markink, Henk Oudenampsen, 
Henk te Vaanholt, Henk Vonkeman en Jan Vrieze. 

Er wordt nu verder nagedacht over het gebruik van de wagen. Zoals eerder 
aangegeven kan de wagen door de leden van de vereniging gebruikt worden. Ook 
gebruik door derden zou onder voorwaarden mogelijk kunnen worden gemaakt. Er 
wordt dan aan verhuur gedacht, al of niet met een begeleider van Oud Noordijk. 
Met Pinksteren is de wagen gebruikt om de schutterskoningin en de koningin van het
vogelgooien op te halen. Tijdens de oogstdagen konden er ritjes mee gemaakt 
worden. Ook zou de wagen bij uitvaarten gebruikt kunnen worden. Wel moet bij het 
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gebruik met een aantal zaken, zoals de grotere draaicirkel, rekening gehouden 
worden. 

Het gaat bij onze wagen om een boerengebruikswagen, bijvoorbeeld om stro en 
graan mee te vervoeren, en eigenlijk niet om een luxere wagen om mee op visite te 
gaan. Maar, zoals op onderstaande foto te zien is, ging de familie Kreunen uit 
Noordijk wel met een soortgelijke wagen op familiebezoek in Ruurlo, zoals in 1935 
gespot werd door een krantenfotograaf.

Reind Kreunen en Marie Kreunen-Nijland na een familiebezoek 
in Ruurlo onderweg naar Noordijk, 

met als originele tekst:

Reizen op de „olderwetsche maniere....." 

Ze raken leelijk uit den tijd, de zgn. „kleed-wagens", die in vroeger dagen de wegen 
in het Achterhoeksche zoo aardig stoffeerden, doch die van lieverlede tot 
„bezienswaardigheden" zijn gedegradeerd. Onze fotograaf kiekte deze antieke 
equipage, die overigens nog heel goed past bij de karakteristiek van het Geldersche 
landschap, in de buurt van Ruurlo. Man en vrouw afkomstig uit Noordijk bij Neede, 
waren gaarne genegen „effen veur de kraante” te poseeren. 

Het bovenstaande is gepubliceerd in de Graafschap-bode van 15 februari 1935. 

.
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Post van Meester Rutgers

Zoals denk ik iedereen wel bekend is, was Grades Lambertus Rutgers vele jaren 
meester aan de school in Noordijk. Hij was hoofd van de school, die nu de Oale 
Schole heet. Hij bewoonde het meistershoes, daar waar nu de familie Wiegerink 
woont. Zelfs de belangrijkste verbindingsweg met Noordijk is naar hem genoemd: de 
G.L. Rutgersweg. 

Op 25 augustus 1888 stond in de krant “het nieuws van de dag”, dat G.L. Rutgers te 
Zutphen benoemd was tot hoofd der school te Noordijk, gem. Neede. Als opvolger 
van B. Tormijn, die op 4 januari 1889 een pensioen van 507 Gulden kreeg 
toegewezen. Meester Rutgers bleef 40 jaar aan deze school verbonden. In oktober 
1928 werd zijn 40 jarig jubileum gevierd en in november van het zelfde jaar is zijn 
afscheid aan de orde. In onderstaande krantenberichten is er de nodige aandacht 
voor deze gebeurtenissen.

Meester Rutgers, meest links, met een klas kort (5 jaar) na het begin van zijn
loopbaan aan de school in Noordijk. Voor de school, die nog vooraf ging aan de

huidige “Oale Schole”.

Krantenknipsel, niet bekend uit welke krant:

Het zal maandag 15 oktober 40 jaren geleden zijn, dat als hoofd der openbare 
school te Noordijk de heer Rutgers in dienst trad. Als jong onderwijzer, vooraf 
werkzaam te Zutphen, kwam de heer Rutgers op 27 jarige leeftijd naar onze 
gemeente en als er iemand is die in zijn woonplaats populair, bekend en bemind is 
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geworden, dan is hij dat wel. Meester Rutgers, of in de wandeling „de meister", heeft 
in al die jaren ontzettend veel voor onze gemeente in het algemeen en voor Noordijk 
in het bijzonder gedaan. 
Het onderwijs stond bij hem altijd op de eerste plaats, doch daarmede was het niet 
genoeg. Ontzaglijk veel heeft de heer Rutgers weten te bereiken; wij noemen hier 
slechts zijn ijveren voor de spoorwegverbinding voor Noordijk, voor een post- en 
telefoonstation, voor een verharde weg enz. Nog voor enige jaren had de nieuwe 
verharding in Noordijk zijn volle aandacht en sloofde hij zich daarvoor uit. Dat het 
onderlinge veefonds te Noordijk er zo kerngezond voorstaat, is te danken aan „de 
Meister", die steeds een raadsman was voor allen die zich tot hem wendden en bij 
wie ook de daad niet achterwege bleef. Wij herinneren ons dat de heer Rutgers meer
dan tien jaren geleden reeds begon met het geven van herhalingsonderwijs, 
waaraan zelfs jongens uit Neede (dorp) deelnamen. De landbouwcursussen kennen 
wij niet zonder den heer Rutgers en hoe vele boeren zou hij in de eerste jaren 
daarvan wel niet hebben bezocht om hun duidelijk te maken, dat hun zoon Jan 
Hendrik of Gait Jan toch beslist de landbouwschool moest bezoeken, iets wat 
oorspronkelijk lang niet gemakkelijk gedaan was te krijgen. 

Deze altijd zoo eenvoudige en sympathieke man „leefde” met en in de streek, waarin
hij woonde. Hij leefde mee in voorspoed en tegenslag met zijn Noordijker mensen, 
lief en leed werd gedeeld en talloze malen ging de trouwe meester op koude, gure 
avonden de deur uit langs slechte wegen om een bezoek te brengen aan het ziekbed
van één zijner kennissen. Ja, alle Noordijkers waren zijn kennissen en zijn dat nog!

Ook in de Kerk had de heer Rutgers jaren en jaren een eerste plaats. In de 
Kerkeraad, de Provisorie en nu al jaren als ouderling werkt hij mee in de Nederl. 
Herv. Gemeente. En wie kent hem niet als zangonderwijzer op de zondagsschool, 
een taak die hij ook reeds tientallen jaren vervulde uit liefde voor de zaak, terwijl hij 
ook sedert 1920 de zang leidde van de afd. van de V.C.J.B.  

Dat de heer Rutgers deel uitmaakt van het bestuur van
het Groene Kruis en als zodanig heel wat presteerde, 
dat hij in tal van colleges vroeger en nu zitting had, 
spreekt wel vanzelf, terwijl wij ook haast geen 
landbouwvergadering of lezing zouden weten, waarbij 
de heer Rutgers niet aanwezig was. En er was zoveel 
meer wat de heer Rutgers in Noordijk deed en dat ons 
onbekend is gebleven. Wij hebben hier maar enkele 
punten verzameld. Wij hebben langs een omweg een 
foto in handen gekregen, die we hiernaast afdrukten, 
want we wisten dat, als wij ons rechtstreeks tot de 
eenvoudige heer Rutgers wendden, wij wel vriendelijk 
ontvangen zouden worden, doch niet veel gewaar 
zouden worden van wat wij weten wilden. 

Het liefst, daarvan zijn we zeker, zou de jubilaris dezen dag ongemerkt voorbij laten 
gaan, doch dat gaat nu eenmaal niet. Daarvan was men zich ook in Noordijk …..
(rest van de tekst ontbreekt)
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Uit Twentsch dagblad Tubantia

NEEDE, 16 Okt. Gisteren was het 40 jaren geleden dat de beer G. L. Rutgers te 
Noordijk, gemeente Neede, als hoofd der openbare school in dienst trad. Geen 
wonder, dat die dag voor iemand die zoo gezien en zoo bekend is, als de heer 
Rutgers, niet ongemerkt voorbij ging. De jubilaris heeft veel voor de ontwikkeling van 
het onderwijs te Noordijk verricht. Van vele nuttige verenigingen is hij bestuurslid en 
hij is ouderling der Ned. Herv. Gemeente. De buurtbewoners wensten hem onder 
aanbieding van fraaie geschenken geluk met zijn jubileum. Gisteren heeft het 
dagelijks bestuur dezer gemeente, veel ingezetenen, collega's, onderwijzers en 
onderwijzeressen, zowel van hier als elders, hem gelukgewenst. Veel bloemen, 
cadeaus en schriftelijke felicitaties heeft de heer Rutgers dien dag ontvangen.

Meester Rutgers met een klas vlak voor het einde van zijn loopbaan. Naast hem zijn
opvolger, meester Eerligh. Op de achtergrond het (nieuwe) Meisterhoes.

Uit Twentsch dagblad Tubantia/Afscheid Mr. Rutgers in 1928:

NEEDE, 15 Nov. Gistermiddag had het afscheid plaats van den heer Rutgers als 
hoofd der openbare lagere school te Noordijk. Aanwezig waren het gemeentebestuur
met den gemeentesecretaris, alle raadsleden, gemeenteambtenaren en velen van 
het onderwijzend personeel van de openbare scholen. Allereerst sprak de 
Burgemeester, die den dank van het gemeentebestuur vertolkte en den heer Rutgers
in warme bewoordingen hulde bracht voor hetgeen deze als hoofd en als mens is 
geweest in de gemeente. De Burgemeester bood namens alleen een fauteuil aan. 
Nog werd op zeer waarderende wijze het woord gevoerd door den heer Buter, hoofd 
der o.l. school te Lochuizen en door den heer Eerligh, namens het personeel der 
school, waarna de kinderen der klas van den heer Rutgers een afscheidslied 
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zongen. Het scheidende hoofd dankte hartelijk voor de belangstelling en de grote 
blijken van waardering.

In de tijd dat meester Rutgers in functie was, was mijn (Wim Meerman) 
overgrootmoeder, Harmina Meerman-Grooters, door de gemeente aangesteld om in 
de school schoon te maken, de overbekende grote kachels aan te maken en verdere
hand en spandiensten te verrichten. Toen meester Rutgers niet meer in functie was, 
is hij in Almelo gaan wonen. Uit de volgende brieven moge blijken, dat hij zich ook 
toen nog steeds sociaal met Noordijk verbonden heeft gevoeld.

Toen in 1937 de man van Harmina, mijn overgrootvader Fredrik Meerman, roepnaam
Frits Kapraol, was overleden, heeft meester Rutgers de moeite genomen een brief 
vol medeleven te schrijven. Hieronder een afdruk van de brief. Daarna een afschrift.

Almelo 14 Oct –37.
Waarde Vrienden!
Bij dezen betuig ik U Onze hartelijke deelneming in het onmenselijke verlies 

dat U getroffen heeft door het overlijden van Uw Echtgenoot, Vader en Grootvader.
Dankbaar kunt Ge den zegen gedenken dat Ge lang voor elkaar gespaard zijt 

gebleven en dat de Heengegane zoolang het dag was een werkzaam en goed leven 
heeft geleid.
Moge de gedachte daaraan U allen tot troost zijn en U berusting schenken in deze 
dagen van droefheid.

Na deelnemende groeten, G.L.Rutgers en dochter.

Toen enige jaren later mijn overgrootmoeder, Harmina Grooters, roepnaam 
Mientjemeuje, op 18 juli 1942 was overleden, is er weer post van meester Rutgers 
gekomen. 
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Almelo 21Juli . 42

Geachte familie Meerman
Bij dezen betuig ik U, ook namens mijn dochter, mijn innige deelneming bij ’t 

overlijden, uwer Moeder. Dit heengaan doet ons denken aan haar lang arbeidszaam 
en zorgzaam leven en wij beseffen de smart van de familie bij ’t scheiden van een  
trouwe liefdevolle Moeder en Grootmoeder. En al hebt Ge haar lang mogen bezitten,
toch komt de ure van heengaan nog altijd voor ons te vroeg. Uw moeder heeft tijdens
haar ziekte veel moeten doorstaan, zoodat we bij ’t einde zeggen, dat de dood als 
een reddende engel tusschen beide kwam, hoe zwaar ons ’t verlies ook treft. 
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Daarom buigen we ook in dezen ’t hoofd en zeggen: “Wat God doet dat is 
welgedaan”. Tot troost kan ‘t U zijn, dat Ge haar zorgvol en trouw verpleegd hebt en 
haar lijden zooveel mogelijk hebt verzacht. Moge de nagedachtenis aan het trouwe 
en liefdevolle leven Uwer Moeder U allen berusting en troost schenken. 

’t Weer is oorzaak, dat ik tot mijn spijt niet aanwezig kan zijn op de begrafenis,
om haar de laatste eer te helpen bewijzen. Houd me dit ten goede.
Na hartgroeten, G.L. Rutgers.

Meester  G.L. Rutgers is op 10 december 1860 in Laren geboren. In 1893 trouwde hij
in Laren met Egberdina Maria Bannink. Het echtpaar kreeg drie kinderen, één zoon 
en twee dochters. Meester Rutgers is op 6 mei 1952 te Almelo overleden. Hij is dus 
maar liefst 91 jaar oud geworden. Zijn vrouw was reeds in 1912 overleden. 

Een foto van een nog jonge meester G.L. Rutgers, samen met zijn vrouw Egberdina
Maria Bannink. Midden meester Rutgers, op de achtergrond Bettemeuje Wassink.
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De klas van Meester Leerink. 

Wie zaten er 40, 50 en 60 jaar geleden bij Meester J. C. Leerink in de klas? Aan de 
hand van door de meester zelf bewaarde klassenfoto's uit resp. 1978, 1968 en 1958 
moge dat duidelijk worden. Onder de foto's zijn de namen van de leerlingen vermeld, 
zoals die door de meester zelf aan de foto's zijn toegevoegd. Er lijken hier ook foutjes
in te zitten, zoals bij de foto uit 1958, waar Jan ? Krooshof vermeld staat, hetgeen 
Derk (D.J.) Krooshof zou moeten zijn.

1978/1979,  Klas 5/6
3 de rij: Irma Stokkers, Bert Pasman, Hans Lammertink, Marga Nijland, Alice Rijkse,

Olaf Wissink, Saskia Timmerije
2 de rij: Wim te Nahuis, Martin Enderink, Martin Geerdink, Han Reurink, Gerrit

Slotboom, Yvonne Wormgoor, Yvonne Sanders
1 ste rij: Gerrit Meerman, Roland Dekkers, Anita Enderink, Janet Timmerije, Hella

Markink, Marco Gr. Landeweer
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1968, van links naar rechts
2 de rij Henk Schukkink, Henk Groothornte, Jan Mengerink, Gerrit ten Dolle, meester

Leerink, Rolf Knap.
1 ste rij Tonny den Ouden, Betsy Pardijs, Wiep Leerink, Gerda ten Brinkhof, Johan

Wanink.

1958, van links naar rechts
2de rij: Jan ter Horst, Henk Markink, Gerrie ? Nijemeisland, Annie Koeslag, Dinie

Lubberdink, Dirkje te Brinkhof, Jan ? Krooshof, Cor Keizer, meester Leerink.
1ste rij: Dinie Bouwmeester, Ineke Meerman, Johan Tijink, Jannie Stokkers, Gerrit

Koeslag, Jannie Hopster, Jannie Wormgoor, Dinie Mol.
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Old Noariks kranten nieuws. 

Wat stond er 50, 75 en 100 jaar geleden aan nieuws over Noordijk in de krant. 50 
jaar geleden, in 1968 werd in Noordijk hoofdzakelijk de GOC, de Geldersch- 
Overijsselsche Courant gelezen. 75 jaar gelden, in 1943 en 100 jaar geleden, in 
1918, was dat de Lochemsche Courant, dan wel de Borculosche Courant. In het 
archief in Zutphen zijn deze kranten op microfiches in te zien.  Ook is het nu mogelijk
om via de website www.delpher.nl in oude kranten te zoeken. Hierbij zijn meer 
kranten te bekijken, dan alleen de hiervoor genoemde. Jan Krooshof en Wim 
Meerman hebben het volgende “oude” krantennieuws voor u gevonden. 
N.B.: Toelichtingen en samenvattingen zijn schuingedrukt.

     Uit de GOC en andere kranten van 1968

24 januari 1968: Plattelandsvrouwen
De afdeling Noordijk van de Bond van Plattelandsvrouwen hield maandagavond haar
jaarlijkse algemene ledenvergadering in zaal Hassink. Wegens ziekte van de 
presidente werd deze avond geleid door mevr. R. Stokkers-Hoefman. De 
penningmeesteres, mevr. A. Thijsen, had kans gezien niet alleen de touwtjes aan 
elkaar te knopen, maar zelfs nog een klein batig saldo te kweken. Het jaarverslag 
van de secretaresse, mevr. H. te Biesebeek-Leppink gaf een overzicht van vele 
activiteiten. De bijeenkomsten waren doorgaans goed bezocht en het ledental 
bewoog zich in stijgende lijn.
Medegedeeld werd, dat er op maandag 19 februari a.s. in zaal ’t Haantje, 
Borculoseweg, een middag en een avond zullen worden gehouden van de 
Slagersvakschool  te Enschede. De praatavond zal plaats vinden op donderdag 1 
februari ten huize van mevr. R. Reurink-Beltman. Deze zal worden geleid door mej. 
Lubberding van de Dienst voor Huishoudelijke Voorlichting. Tenslotte werd 
medegedeeld, dat de gymnastieklessen weer zullen beginnen op donderdag 1 
februari a.s. van 21-22 uur in de kantine van Machinefabriek Timmerije te Noordijk. 
Ook niet-leden zijn hier van harte welkom.
Hierna volgde een vragenspel en werd koffie met gebak genuttigd. Vervolgens 
zorgden enkele spelletjes voor amusement, waarna nogmaals een koffie- en 
kniepertjespauze volgde en een verloting werd gehouden. Een zeer geslaagde 
bijeenkomst.

27 januari 1968: Prijsuitreiking mooiste tuinen
Donderdagavond vond in het Needse Dorpshuis de officiële prijsuitreiking plaats van 
de door de plaatselijke Vereniging tot Behoud van Dorps- en Natuurschoon 
gehouden keuring van voortuinen.
Ieder jaar weer worden de siertuinen door een jury een aantal malen gekeurd en de 
tuinbezitters, die er in slagen van het voorjaar af tot aan het najaar toe het hoogst 
aantal punten te verzamelen, komen dan voor een aanmoedigingsprijs in 
aanmerking.
Burgemeester G.J. ter Braak reikte de prijzen uit. Hij sprak eerst over de betekenis 
van een goede, welverzorgde voortuin zowel uit het oogpunt van de bewoner, die 
zich hieraan geheel kan geven en voor wie het een waardevolle vrijetijdsbesteding 
kan zijn, als voor een ieder die de tuinen passeert. Hij wees ook op de waarde van 
fraaie voortuinen voor het geheel. De vele fleurige, goed verzorgde tuinen en tuintjes,
die Neede telt, zijn een verfraaiing van het dorp.
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De heer A.J.Boonk, G.L.Rutgersweg te Noordijk, won de beker voor de allermooiste 
tuin van Neede voor de derde maal achtereen, zodat hij hem nu definitief ter hand 
werd gesteld.
Na de pauze gaf de heer P. Jonker uit Enschede aan de hand van een mooie dia-
serie een interessante en zeer leerzame uiteenzetting over een- en tweejarige 
planten. Door een juiste combinatie en planten op de juiste tijden kan men daarmee 
bereiken, dat men het gehele jaar door een fraaie en fleurige tuin heeft. Daarbij kan 
men over een enorme verscheidenheid van planten beschikken. Helaas was het 
aantal aanwezige tuinbezitters ditmaal  wat kleiner dan andere jaren. Aan het einde 
van zijn causerie reikte de heer Jonker aan de bezoekers het boekje “Kansen voor 
uw tuin” uit.

Raadsvergadering van 1 februari
Een tweetal Noordijkse aspecten  passeerden de revue, nl.:
Ten eerste: een bezwaarschrift van de heren G.J. Ordelman en D.W. Krooshof, 
wonende aan de Benninkdijk te Noordijk. Zij reclameerden op de hen opgelegde 
aanslag baatbelasting Benninkdijk met als voornaamste motief dat deze weg in zulk 
een slechte toestand verkeert. Het was voor de heer Markerink (gem. bel.) aanleiding
deze klacht nog eens te onderstrepen. Hij kon de woning van reclamanten niet 
bereiken, althans niet per auto en hij was van oordeel dat men deze mensen toch 
niet voortdurend in de modder kon laten zitten. Wethouder Reurink had begrip voor 
de situatie, maar gaf aan dat er meerdere van dergelijke voorvallen waren  en dat 
omwille van het geld een ieder op zijn beurt moest wachten; 
Ten tweede: de raad verenigde zich met het voorstel  van het college te Noordijk 
geen openbare kleuterschool te stichten, doch een bijzondere kleuterschool onder 
bestuur van de bestaande Vereniging voor Kleuteronderwijs te Neede, die in Neede-
dorp ook reeds 2 kleuterscholen in stand houdt.

1 februari 1968: Noordijk heeft een kleuterschool
De nieuwe kleuterschool te Noordijk werd vandaag in gebruik genomen. De officiële 
opening is pas over enige weken, omdat men nog niet geheel klaar is met het 
afwerken van het gebouwtje. De lokalen zijn wel klaar, zodat de lessen van start 
konden gaan. Het bestuur van de Vereniging voor Kleuteronderwijs te Neede  heeft 
mejuffrouw G. Jongedijk uit Arnhem benoemd als leidster. De Vereniging voor 
Kleuteronderwijs beheert nu naast de twee kleuterscholen in het dorp Neede ook 
deze nieuwe te Noordijk.
Hoewel het minimum aantal leerlingen van 30 misschien niet direct wordt bereikt, 
men verwacht bij de aanvang tussen de 25 en 30 kinderen, werd toch snel 
toestemming voor de stichting van deze kleuterschool verkregen. De gemeente vond
het niet gewenst hier een openbare kleuterschool te stichten, die dan bij de 
gemeente zelf in beheer zou moeten zijn, doch droeg de exploitatie in de j.l. dinsdag 
gehouden raadsvergadering over aan genoemde vereniging te Neede, die al meer 
met dit bijltje gehakt heeft en heeft bewezen dit onderwijs in uitstekende banen te 
kunnen leiden, gezien de gang van zaken aan de beide scholen in het dorp.
Gisteravond was er gelegenheid voor de ouders en andere belangstellenden om het 
interieur van de school te bekijken en zeer velen hebben daarvan gebruik gemaakt. 
Juffrouw Jongedijk schudde alle bezoekers hartelijk de hand ter kennismaking. Dat 
geeft al direct vertrouwen in de toekomst en we zijn er zeker van, dat binnen 
afzienbare tijd het schooltje geheel bezet zal zijn. Het kan tenslotte bij de bestaande 
ruimte maar 40 kinderen herbergen.
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Kleuters voor Pinkeltje, kleuterschool in Noordijk.

De school heeft een ruim les-speellokaal met zeer veel licht en een automatisch 
werkende oliestook centrale verwarming, gemonteerd door het Needse 
Installatiebureau G.J. Speekhout. Ook het leuke meubilair, de stalen stoeltjes en 
tafeltjes, de kasten, enz. zijn van Needse makelij, nl. van de B.C.I. van de N.V. 
Leferink. Het gebouw ziet er bijzonder fris en aantrekkelijk uit en alles is er opgericht 
het de jongelui prettig te maken. Het gebouw heeft naast een ruime gang ook nog 
een leuke leerkrachtenkamer, een materiaalberging en uiteraard enige keurig 
uitgevoerde toiletten.
Het schooltje, dat aan de Schoolweg staat in de onmiddellijke nabijheid van de 
openbare lagere school, ziet er van buiten nog wat somber uit, doch met een fleurig 
verfje zal dat in de zomermaanden wel opgeknapt worden. Dan wordt ook de 
speelplaats betegeld en komen er nog een zandbak en wat speelwerktuigen. Maar 
daarop behoefde de ingebruikneming niet te wachten.

8 februari 1968: Nutsdepartement Noordijk
Het Nutsdepartement Noordijk hield dinsdagavond een uitstekend bezochte 
voordrachtavond in zaal Hassink. Het programma van deze avond werd verzorgd 
door de bekende schrijver en voordrachtkunstenaar Willem van Iependaal uit 
Hilversum.
Op bijzonder geestige wijze sprak hij over het ontstaan en het gebruik van de 
volkshumor in de verschillende groeperingen van ons volk. Ook de uitspraak en de 
manier waarop “het volk” de humor aanleert en gebruikt, kwamen daarbij aan de 
orde.
Na de pauze bracht hij op vaak komische wijze stukken volkshumor, waaronder echt 
Amsterdamse naar voren en droeg daarvan een aantal stukken voor, zoals men die 
nog bij verschillende bevolkingsgroepen kan beluisteren.
Het geheel werd een bijzonder interessante en leerzame avond, waarbij men genoot 
van de voortreffelijke wijze, waarop de heer Van Iependaal de humoristische 
schetsjes naar voren bracht. Voorzitter J.C. Leerink bedankte de heer Van Iependaal 
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hartelijk voor alles wat hij geboden had. Hij deelde daarbij mee, dat de eerstkomende
Nutsavond zal worden gehouden op dinsdag 12 maart, waarop majoor W. v.d. Veer 
zal spreken over de Vietnamoorlog.

29 februari : Plattelandsvrouwen Noordijk. 
De afdeling Noordijk van de Bond van Plattelandsvrouwen hield dinsdagavond een 
goed bezochte ledenvergadering in cafe Hassink. De presidente, mevr. Leerink, deed
in haar inleidend woord diverse mededelingen. O.a. vestigde zij er de aandacht op, 
dat op 14 maart in Lochem een tuindag zal worden gehouden in De Endepol, Graaf 
Ottoweg 19, aanvangende om 10 uur. Men kan zich opgeven tot 1 maart.
Verder was er een uitnodiging van de R.K. Vrouwenbond te Neede voor een 
showavond op 14 maart om 8 uur in zaal Meijers, welke avond verzorgd zal worden 
door de NEVEDA Wolspinnerij n.v. uit Leiden. Daarop zal dan volgen een 
Paasdemonstratie electrisch koken en bakken van de E.M.B. de Berkelstreek te 
Borculo op maandagavond 1 april om half acht in haar gebouw te Borculo. Opgave 
tot 4 maart bij de secretaresse, tel.1635. Ook wordt nog besloten dat de damesbeurs
in Enschede zal worden bezocht op 29 maart ’s avonds. Velen gaven zich reeds op, 
maar wie nog mee wil kan zich voor 4 maart nog opgeven bij de presidente, tel 1455.
Op maandag 11 maart zal er weer een praatavond worden gehouden, ditmaal bij 
mevr.R.Reurink-Beltman. Mej. Lubberding van de Huishoudelijke Voorlichting vertelt 
hier over arbeidsbesparing in de huishouding.
Hierna was er ruimschoots gelegenheid om te pauzeren, want de spreker voor deze 
avond was wegens een auto-ongeluk op weg naar Noordijk niet in de gelegenheid 
om te komen.
Na de pauze werd het zomerreisje besproken. Het zal gehouden worden op 21 mei  
en het zal gaan naar Apeldoorn, waar een confectiefabriek zal worden bezichtigd. 
Daarna volgt een bezoek aan Berg en Bos en daarna wordt gereden naar Arnhem. 
Natuurlijk komt er ook gelegenheid om te winkelen. De terugreis  wordt in 
Diepenheim onderbroken voor een warme maaltijd. Opgave kan plaatsvinden op de 
volgende bijeenkomst. Hier zal de heer Witteman uit Holten vertellen over 
buitenlandse reizen, verduidelijkt met dia’s.
Tenslotte  werd nog medegedeeld dat de kookcursus op maandag 22 april zal 
beginnen om 7.30 uur in zaal Hassink. Er kunnen slechts 20 dames deelnemen; de 
overigen zullen moeten wachten tot het najaar.

13 maart: Paardenfonds
(Mien opa neum dat paerefonnies!) 
De Onderlinge Paardenverzekering Noordijk hield maandagavond in zaal Hassink 
haar jaarlijkse algemene ledenvergadering onder voorzitterschap van de heer 
B.J.Wormgoor. De bijeenkomst was matig bezocht.
Uit de rekening en verantwoording van de secretaris-penningmeester, de heer H. 
Peterkamp, bleek o.a., dat 1967 voor het fonds een gunstig jaar was. Er hoefde maar
een der verzekerde paarden door het fonds te worden overgenomen. Hiervoor werd 
uitgekeerd een bedrag van f. 975, terwijl dit dier bij verkoop opbracht f. 532, zodat 
het netto-schadecijfer slechts f. 443 bedroeg.
Het totaal aan ontvangsten bedroeg f. 1606, aan uitgaven f.1165, zodat het boekjaar 
afgesloten werd met een voordelig saldo f. 441. Dit bedrag werd bij de reserve 
gevoegd, waardoor deze na 1967 steeg tot f. 2990. 
Er kon in 1967 volstaan worden met een premieheffing van in totaal 1 pct der 
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verzekerde sommen. Bij de mei-taxatie telde het fonds 53 leden, die 67 paarden 
verzekerd hadden met een totaal verzekerde som  van f. 33.475.
Namens de financiële controlecommissie bracht de heer J.H. ten Elshof gunstig 
verslag uit, waarna de penningmeester decharge werd verleend.
Als nieuw lid van de controlecommissie werd in plaats van de heer A.D. Wensink, die
niet herkiesbaar was, voor een 2-jarige periode gekozen de heer H. Voortman. Bij de 
bestuursverkiezing werd het periodiek aftredende bestuurslid, de heer H. te Brinkhof,
herkozen.
De premieheffing voor 1968 werd voorlopig vastgesteld op 1 pct van de verzekerde 
som, terwijl voor veulenmerries 2 pct verschuldigd zal zijn.

18 maart 1968: Concordia in het groen.
Mooi concert met medewerking van Eibergs Mannenkoor
De bewoners van de buurtschap Noordijk zijn trots op “hun eigen” muziekkorps en 
daar is reden voor. Een dorpsgemeenschap zonder een muziekkorps is vrijwel niet 
meer denkbaar. Muziek is onmisbaar bij verschillende gelegenheden. Zo denken de 
bewoners van dit buurtschap er ook over en toen de Noordijker feestcommissie een 
jaar geleden het initiatief nam om Concordia in uniformen te steken, gaven zij 
spontaan hun bijdragen om dit mogelijk te maken. Bij het 25-jarig jubileum van deze 
muziekvereniging op 11 november j.l. werd het resultaat van de gehouden 
inzameling, ruim f. 4000, namens de burgerij aangeboden en tevens werd daarbij 
toen een model-uniform getoond. Zaterdag was het dan zover dat de kostuums 
gereed en officieel aan de vereniging konden worden aangeboden. Dat gebeurde 
tijdens het jaarlijkse donateursconcert, dat in zaal Hassink werd gegeven.
De zaal was uitstekend bezet. Onder de aanwezigen bevonden zich o.a. 
burgemeester Mr. G. J. ter Braak en wethouder H. Reurink als vertegenwoordigers 
van het gemeentebestuur, alsmede afgevaardigden van verschillende 
zusterverenigingen uit de omgeving.
De voorzitter van de feestcommissie, de heer J.C. Leerink, nam namens de 
feestcommissie het woord en verklaarde, dat het ditmaal zeker geen loze uitdrukking 
was als hij zei met zeer veel plezier de uniformen aan Concordia over te dragen. Hij 
memoreerde nog even het tot stand komen van de plannen hiertoe en het feit, dat de
burgerij ter gelegenheid van het jubileum der muziekvereniging iets wilde doen.
Het doek ging daarop open en daar zaten de leden van Concordia gestoken in een 
keurig groen uniform met gouden biezen, de kragen voorzien van een eenvoudige 
versiering en alleen de uniformen van de vaandeldrager en van de slagwerkers 
voorzien van kleurige epauletten. Het kostuum wordt gecompleteerd door een fraaie 
platte pet.

Het concert
Aan het concert van Concordia, dat voorheen meestal werd aangevuld met een 
toneelstuk, werd ditmaal medegewerkt door het Eibergs Mannenkoor, directeur de 
heer H. Aldenkamp uit Enschede.
In het eerste gedeelte van zijn programma bracht dit koor een selectie van stemmige 
liederen, deels afgestemd op de naderende Pasen, terwijl in het tweede gedeelte 
populaire liedjes werden gezongen van Lex Karssemeijer, Schubert, G. A. Mangel en
Sj. Djesachar.
In enkele liederen kwam een solopartij voor, die zeer verdienstelijk gezongen werd 
door de heer H. de Groot uit Neede. Het was een zangprogramma vol afwisseling, 
dat op voortreffelijke wijze werd vertolkt.
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Het muziekprogramma van Concordia, onder leiding van directeur de heer P.W. 
Haitjema uit Losser, mocht er ook zijn. Het was een populair, afwisselend concert, 
dat geopende werd met de bekende forse feestmars van J. R. v.d. Glas, gevolgd 
door de Winterfeesten, Fantasie van Alb. Meijns Wzn. Nummers die veel van de 
musici eisten, waren Prelude De Traviata van Verdi  Wals en Sur un Marche Persau 
van Alb.W. Ketelbey. Ook de Kristal Wals van Joop Portengen – arr. Jos.v.d. Veken, 
werd voortreffelijk gespeeld. Besloten werd met Our Director, een mars van Bigelon-
Mol.

Jubilarissen
Aan het einde van de avond sprak de voorzitter, de heer Wennink, namens  
Concordia woorden van hartelijke dank jegens de directeur voor diens voortreffelijke 
leiding, aan de donateurs, die ondanks het verhoogde donatiegeld de vereniging 
blijven steunen, aan het comité en zijn helpers voor de organisatie van de inzameling
en niet in het minst aan de bewoners van Noordijk, die spontaan hun bijdrage 
leverden.
Tenslotte werden een vijftal leden, die 25 jaar lid van de vereniging zijn, gehuldigd. 
Namens de Koninklijke Nederlandse Federatie Harmonie- en Fanfaregezelschappen 
in Nederland bood spreker de jubilarissen een ere-insigne en een daarbij behorende 
oorkonde aan, terwijl de dames van deze trouwe muzikanten bloemen in ontvangst 
hadden te nemen. De jubilarissen waren de heren H.J. Markink, H. Meerman, G.J. 
Meerman, H. Stikkers en J. Poelert.
Er was tenslotte nog gelegenheid voor het maken van een dansje met medewerking 
van de plaatselijke band: The Rackets.

27 maart 1968: Coöp. Boerenleenbank in Noordijk bestaat 60 jaar
Raiffeisenbank
De Coöp. Boerenleenbank “Noordijk” (Raiffeisenbank) gaat haar zestig jarig jubileum 
herdenken. Zij doet dat op zeer bescheiden wijze, maar haar ontwikkeling is, vooral 
de laatste tijd, zo stormachtig geweest, dat het zeker goed is bij deze mijlpaal even 
stil te staan.
Het was op 1 april 1908 dat in de buurtschap Noordijk de Boerenleenbank haar 
arbeid begon. Zij deed dat ten huize van haar eerste kassier, de heer J. H. 
Groothornte Jzn, die dat liefst 49 jaar lang bleef en het moest voor hem wel een 
buitengewone belevenis zijn, dat hij als 85-jarige, tevens enige overlevende 
medeoprichter, dit jubileum nog zal mogen meemaken.

Landbouwbank
De boerenleenbank was aanvankelijk zuiver een instelling van en voor de boer. 
Dezelfde personen, die in 1907 de landbouwcoöperatie in Noordijk oprichtten, namen
ook het initiatief voor de oprichting van de boerenleenbank. Het waren de heren G. 
H. Beltman, die later naar Ambt Delden vertrok, en J.H. Groothornte. Men 
redeneerde eenvoudig en logisch: als de boeren hun bedrijven willen verbeteren en 
uitbreiden, dan zouden zij daartoe veel kunstmeststoffen, veevoeders, enz. nodig 
hebben. Om dat aan te schaffen had men geld nodig, dat men lang niet altijd zelf 
bezat en als de leden nu enerzijds hun spaargelden op de bank deponeerden, dan 
zouden daarmee andere leden tegen een billijke rente aan voorschotten en 
hypotheken kunnen worden geholpen.
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Langzame ontwikkeling
Zoals alles in die tijd ging de ontwikkeling van de bank langzaam. In haar eerste 
levensjaar traden 39 personen als lid toe en het eerste boekjaar werd afgesloten met
een totaal aan ingelegde spaargelden van f. 34.717,-. Pas na 2 jaar in 1909 boekte 
men het eerste winstsaldo tot een bedrag van f. 1.05,5, maar in het volgende jaar 
werd reeds een kleine reserve gekweekt. Het bleef daarna steeds in stijgende lijn 
gaan, maar ook hier bleek, dat de Achterhoekse boer voorzichtig van aard is en bij 
“alle nieuwigheid” graag eerst eens de kat uit de boom kijkt. In de loop der jaren werd
de ontwikkeling versneld en de resultaten waren uitstekend. Het beheer was uiterst 
zuinig, het rentetype voor de boer zeer voordelig en bij haar zilveren jubileum hadden
de 132 leden, die de bank toen telde, een ingelegd spaarbedrag van f. 592.947,50 en
een reservefonds van f. 14.390,75. De boerenleenbank Noordijk was van haar 
oprichting af aangesloten bij de Centrale Raiffeisenbank te Utrecht.
Bij haar veertigjarig bestaan had de bank 760 spaarboekjes met een gezamenlijk 
spaarbedrag van f. 1.474.258,- en een uitstaand bedrag aan hypotheken 
voorschotten van f. 63.981,-, terwijl 1947 het winstsaldo f. 3779,- aangaf en het 
reserve steeg tot f. 43.123,-.

Nieuw kantoor
Tot 1957 was de bank gevestigd ten huize van de oud-kassier, de heer J.H. 
Groothornte te Noordijk, waar een kamer van de boerderij als kantoor was ingericht. 
Vanaf 1957 sloeg de bank haar vleugels meer uit in de richting van het dorp Neede 
en haar bewoners. Vanaf 1 april 1957 volgde de heer F. Nijland uit Eibergen kassier 
Groothornte op. Er werd nu ook gedurende 3 ochtenden per week zitting gehouden 
in het voormalige pand Snijder, op de plek waar nu de Coöperatie Oost is gevestigd.

Eerste steenlegging RABO Bank aan de Oudestraat te Neede door J.H. Groothornte.

In 1962 werd het nieuwe bankgebouw aan de Oudestraat betrokken, terwijl het 
kantoor te Noordijk toen verhuisde naar de noodwinkel van de Coöp. 
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Landbouwvereniging aldaar. Daarin werd aanvankelijk 3 middagen per week zitting 
gehouden. Later 2 en tenslotte werd omdat er heel weinig behoefte aan bleek te 
bestaan de zitting te Noordijk geheel opgeheven. Mede door de vele auto’s, die er 
inmiddels waren gekomen, bleek overplaatsing van het kantoor naar Neede geen 
enkel bezwaar. Integendeel, de zaken breidden zich snel uit en ook steeds meer niet-
agrariërs gingen hier van de Raiffeisenbank gebruik maken. Zowel in 1962 als in 
1966 was een personeelsuitbreiding noodzakelijk.
Het bestuur van de bank ging ook volledig met de tijd mee. Niet alleen durfde het de 
stichting van een fraai, modern kantoorgebouw in Neede aan. In 1965 werd van de 
tot daar gevoerde handgeschreven administratie overgegaan op mechanische 
administratie.
Vooral de laatste jaren maakte de Raiffeisenbank een zeer snelle ontwikkeling door. 
Ultimo 1951 bedroeg het aantal spaarrekeningen 713 met een totaal spaarbedrag 
van f. 1.521.485,-, in 1960 was dit gestegen tot 1268 spaarrekeningen met
 f. 3.321.234,84 en einde 1967 was dit reeds 2797 spaarrekeningen.
Het reservefonds steeg in deze periode van f. 65.791,- in 1951 tot f. 137.500,- in 
1960 en f. 280.000,- eind 1967. De omzet, die in 1950 f. 2.413.790,87 bedroeg, niet 
minder dan f. 68.140.624,60.

Ander karakter
De werkzaamheden van de boerenleenbanken bestonden vroeger hoofdzakelijk uit 
het in ontvangst nemen en uitbetalen van spaargelden en het verstrekken van 
voorschotten en hypotheken. Rekening-courantverkeer was er toen nog maar heel 
weinig. Door de jaren heen breidden de werkzaamheden zich steeds uit. Thans 
begint men al met het verzorgen van het schoolsparen.
Daarbij is de laatste jaren nog gekomen het sparen met 10 pct. rijkspremie, 
(zilvervloot) voor personen van 15 tot en met 20 jaar, het bedrijfsparen, 
ambtenarensparen en het premiespaarplan met spaarbewijzen met premie, premie 
op aflossing hypotheken, etc. Ook de wijze van de financiering is in een betrekkelijk 
korte tijd snel uitgebreid. Vroeger was het in hoofdzaak een voorschot met als 
zekerheid hypotheek of borgen.
Thans kent men diverse mogelijkheden: financiering landbouwwerktuigen en auto’s, 
financiering met borgstellingsfonds voor de landbouw, oogstkrediet voor 
akkerbouwbedrijven, kredieten voor beginnende jonge boeren, mestvarkenkrediet, 
mestkalverenkrediet, fokzeugenkrediet, blanco krediet en de laatste tijden de 
persoonlijke Raiffeisen lening. Daarnaast is de bank werkzaam op het gebied van 
effecten, buitenlandse valuta, reischeques, betaalcheques en verzekeringen. Voor dit
laatste onderdeel wordt niet bepaald acquisitie bedreven, doch men ziet het meer als
een serviceverlening aan de cliënten. Dat men dit gemakkelijk vindt en daarvan 
gebruik maakt, blijkt wel uit het aantal afgesloten reisverzekeringen. Ten behoeve 
van cliënten, die hun waardepapieren of sieraden veilig geborgen willen hebben, 
heeft de bank safe-loketten beschikbaar. Voor de zakenmensen, die buiten de 
kantooruren of in het weekend hun overtollige kasgeld niet in huis willen bewaren, 
staat de nachtkluis ter beschikking, een soort zelfbediening, dus.
Ook bij de salarisbetaling per bank blijkt dat de Raiffeisenbank een belangrijke plaats
inneemt. In betrekkelijk korte tijd werden niet minder dan 131 salarisrekeningen 
geopend.
Bij de belegging van aan de bank toevertrouwde middelen stelt zij zich het tot taak  in
de eerste plaats aan de plaatselijke financieringsbehoeften van particulieren, scholen
en kerken te kunnen voldoen. Financieel gezien is het voor de bank soms veel 
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voordeliger om haar toevertrouwde geld elders te beleggen. Dit zou echter in strijd 
zijn met haar doelstelling en bovendien wordt er bij de Raiffeisenbank niet naar een 
zo hoog mogelijke winst gestreefd. De behartiging van de financiële belangen van 
haar leden en die van de gehele dorpsgemeenschap is primair. Dat zij daarbij het 
vertrouwen en de medewerking heeft van de inwoners van de gemeente Neede kan 
bij dit 60-jarig jubileum worden geconstateerd en spreekt duidelijk uit de enkele 
cijfers, die wij hierboven vermeldden.

Bestuur
Uiteraard onderging het bestuur en de raad van toezicht in de loop der jaren vele 
malen verandering. Daarbij werd ook de verjonging niet vergeten en mede daardoor 
werd uiteraard ook het karakter van de werkzaamheden beter aan deze tijd 
aangepast.

Bestuursleden zijn thans de heren H. Reurink, voorzitter, J. Geerdink, secretaris, en 
D.W. Eggink, lid, terwijl in de Raad van Toezicht zitting hebben de heren G. J. 
Mengerink, voorzitter, G.J. Ebbekink, secretaris, en G.H. Thijssen JW.zn., lid.
De jubileumviering zal een zeer sober karakter dragen. Op a.s. donderdag 28 maart 
zullen de leden van Bestuur en Raad van Toezicht recipiëren vanaf 14 uur in café 
restaurant Meijers, terwijl er na 16 uur voor iedere belangstellende gelegenheid zal 
bestaan tot complimenteren.

Bestuur Boerenleenbank Noordijk (1933) , met: op de eerste rij A. Hennink, 
J. ter Horst, J.H. Groothornte, H. Roerink, en op de tweede rij A. Slagman 
(Bekkeman), R. Huurneman (de Relker), G.J. Wormgoor, W. Geerdink, A. Florijn 
(Toon-eum Smeenk). 

Verder zal er ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de bank voor de 
leerlingen van de kleuter- en lagere scholen een kleurwedstrijd worden 
georganiseerd in verschillende leeftijdsklassen, terwijl er voor volwassenen een foto-
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zoekwedstrijd gehouden zal worden, waarvoor een groot aantal prijzen beschikbaar 
zijn gesteld.

Dinsdag 16 april 1968: De Pasruiters
Op de middag van de 2e Paasdag hield de Landelijke Rijvereniging “De Pasruiters” in
samenwerking met de Ponyclub “De Pasruitertjes” te Neede een oriënteringsrit te 
paard of pony. Deze proefneming heeft in alle opzichten aan de verwachtingen 
voldaan.
De start bij camping D’n Eversman gaf al direct een goede indruk, mede dankzij het 
prachtige weer. Aan de start verschenen niet minder dan 22 deelnemers. Jammer 
was, dat direct aan het begin een vijfsprong door velen voor een dwarsweg werd 
aangezien, welke fout vele extra kilometers kostte.
De rit liep van D’n Eversman door het Noordijkerveld en Westerflier tot aan café de 
Koepel en vandaar weer terug naar Noordijk. Bij de Koepel werd een half uur 
gepauzeerd. De uitslag luidde als volgt:
Ponyrijders: mej. L. Lagewaard, H. Kuiper,  G. Snijder , H. Temmink, H. Rhebergen, 
P. Wolff, B. Mengerink.
Grotere ruiters: L.B.J. Breteler, J. Wolff, B. ten Cate, D. Schipper, J. Koeslag, mej. S. 
Harmsen. 
De voorzitter, de heer J.C. Leerink, reikte de prijzen uit en noemde deze rit zeer 
geslaagd.

Woensdag 17 april 1968: Brand in een schuur
Waarschijnlijk doordat kinderen met lucifers speelden, ontstond gistermorgen brand 
in een graanschuur van de landbouwer G.J. ter Horst aan de G.L. Rutgersweg 2 
alhier. De brandweer slaagde er door snel optreden in de brand te beperken tot één 
der hoeken van de schuur, waardoor alleen een 20-tal balen hooi verloren ging. De 
schuur kreeg wel enige schade doch bleef behouden. Er bestond geen gevaar voor 
de boerderij.

Vrijdag 26 april 1968: Bijeenkomst Plattelandsvrouwen
De afdeling Noordijk van de Bond van Plattelandsvrouwen kwam in zaal Hassink 
bijeen onder leiding van de presidente mevr. Leerink-Houwers. Van bestuurszijde 
werden enige mededelingen gedaan, o.a. dat de dames die deelnemen aan het 
zomerreisje en nog niet betaalden, dat dienen te doen voor 5 mei a.s. bij mevr. 
M.Kolthof; kosten f. 18,30. Het reisje blijft vastgesteld op 21 mei a.s., vertrek ’s 
morgens om half negen van zaal Hassink. Verder werd medegedeeld, dat de kookles
maandagavond zal beginnen en dat de volgende vergadering zal worden gehouden 
op 14 mei a.s. Hier zal gesproken worden over: Goed tuinieren.
Vervolgens hield mevr. v.d. Berg-Weekhout uit Borculo een zeer interessante 
inleiding over:  vrije tijd, bezigheid en ledigheid.

Vrijdag 10 mei 1968: Concordia haalt papier
De muziekvereniging Concordia zal a.s.zaterdag in de buurtschap Noordijk huis-aan-
huis komen vragen om oud papier en lompen om uit de opbrengst daarvan haar kas 
te verstevigen. De werkers van Concordia zullen het op prijs stellen als de 
ingezetenen datgene, wat ze kunnen meegeven, tijdig gereed willen zetten.
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Zaterdag 18 mei 1968: Plattelandsvrouwen
Afgelopen dinsdag hielden de plattelandsvrouwen Noordijk weer een redelijk goed 
bezochte bijeenkomst bij café Hassink. Er waren mededelingen over het jaarlijkse 
reisje, de lezing over goed tuinieren kon niet doorgaan en het boek “Late oogst” van 
W.J. Eelsema werd besproken.

Dinsdag 28 mei 1968: Jubilerende bank schenkt f.1500 aan Needse scholen
Tijdens een bijeenkomst in zaal Meijers werden door  de voorzitter  van het bestuur 
van de Raiffeisenbank, de heer H. Reurink, de prijzen uitgereikt van de ter 
gelegenheid van het 60-jarig jubileum van de bank georganiseerde kleur- en foto-
puzzelwedstrijden, de eerste voor scholieren, de laatste voor volwassenen.
Uit waardering voor de van de scholen steeds ontvangen medewerking en ter 
afsluiting van het 60-jarig jubileum werd aan de scholen een bedrag toegekend van 
f.1 per leerling met een minimum van f.100. Onder andere aan de Tormijnschool 
Noordijk f. 100 en aan de Kleuterschool Noordijk f. 100.

De heer Reurink wees er verder op, dat de groei der spaargelden bij de 
Raiffeisenbank Noordijk de laatste jaren heel snel is gegaan. In 1962 bleef het 
bedrag nog juist beneden de 4 miljoen, in 1964 werd de 5,5 miljoen gepasseerd, in 
1966 bereikte men 6,0 miljoen en in het jubileumjaar 1968 werd de 8 miljoen 
spaargeld gepasseerd. 

Dinsdag 4 juni 1968: Noordijker kermis, 
H. te Brinkhof (De Hornte) schutterskoning Noordijk
Treintje haalde veel bezoekers uit Neede
Het prachtige zomerweer heeft er zowel zaterdag als maandag veel toe bijgedragen 
dat het aantal bezoekers aan de jaarlijkse Noordijker Pinksterkermis bijzonder groot 
was. De Pinksterkermis van Noordijk is in de loop van de jaren uitgegroeid tot een 
feest, waaraan heel de burgerij van de buurtschap deel neemt, maar dat ook – vooral
op de 2e Pinksterdag – bezoekers trekt uit Neede en wijde omtrek
Het miniatuurtreintje, dat beide dagen een geregelde dienst onderhield tussen Neede
en Noordijk, had het af en toe heel druk. Het heeft heel wat Needenaren naar de 
feesten in de buurtschap vervoerd.

Kinder- en Volksspelen
De zaterdag is speciaal voor de buurtschapbewoners bedoeld. Met goed weer werd 
zaterdagmiddag om half twee begonnen met het opstellen van een optocht met 
versierde wagentjes, fietsen, enz., waarvoor flinke belangstelling bestond. Met 
medewerking van de muziekvereniging Concordia trok men door het dorp. De stoet 
werd op het feestterrein bij café Hassink ontbonden. Aan deze optocht deed voor het 
eerst de volledige kleuterklas van de Noordijker kleuterschool mee. Om half drie 
werd begonnen met de kinderspelen en werd een ballonwedstrijd gehouden. Ook 
konden de kinderen gratis gebruik maken van de draaimolen, die op het feestterrein 
stond. Tegelijkertijd begonnen de diverse volksspelen, waarin voor het eerst 
hindernis rijden met tractoren was opgenomen. De deelname aan al deze 
volksspelen was uitstekend en er was ook veel belangstelling. ’s Avonds om 9 uur 
werd een lampionoptocht gehouden. De muziekvereniging Concordia verleende 
medewerking. ’s Avonds was het bijzonder druk, zowel op het feestterrein als in de 
danstent.
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Gedurende de eerste Pinksterdag werden geen feestelijkheden gehouden, maar 
maandagmorgen was het vroeg dag. Om kwart over acht werd het miniatuurtreintje 
gestart. Daarin namen de leden van de feestcommissie en de muziekvereniging 
Concordia plaats. Eerst werd de schutterskoning van vorig jaar, de heer  J. 
Voortman, opgehaald. Daarna ging het naar Neede, waar burgemeester mr. G. J. ter 
Braak instapte, want hij lost ieder jaar het eerste schot bij het vogelschieten. 

Onderweg met het treintje.

Het treintje reed langs de Diepenheimseweg tot bij de camping ’t Klumpke, waar de 
vele kampeerders, die daar verbleven, met vrolijke noten werd duidelijk gemaakt, dat
er voor Noordijk een feestdag was aangebroken. Hierop ging het via de 
Markveldsedijk naar Noordijk, waar de burgemeester het eerste schot loste. De vogel
bleek uit taai hout te zijn gemaakt. Er moesten niet minder dan 307 schoten worden 
afgevuurd voor de romp naar beneden kwam. Dat was om 12 uur. De heer H. te 
Brinkhof (De Hornte) werd schutterskoning 1968. Inmiddels was men op het 
feestterrein begonnen met het flobertschieten, fladderschieten en vrije baanschieten, 
waarvoor veel belangstelling bestond. Voor dit laatste waren veel liefhebbers van de 
schietsport uit andere plaatsen naar Noordijk gekomen om hun geluk te beproeven. 
Ook voor de dames werden de spelen briefposten en ringrijden per fiets afgewerkt, 
zodat tegen 12 uur het gehele programma van volksspelen was afgewerkt.

Uitslagen
Hindernisrijden tractoren: 1: B. Markink, 2: H. Reurink, 3: H. Krooshof
Ringrijden fiets-heren: 1: J. Kremer, 2: J. ten Elshof, 3: J. Mol
Ringrijden bromfiets: 1: H. Markink, 2: B. Markink, 3: W. Wormgoor
Dogcarrijden: 1: mevr. Hennink-Hebbink, 2: mevr.L. Reurink-Welsink, 3: mevr. D. 
Meulenkamp-Meerbeek
Briefposten: 1: H. te Brinkhof, 2: Jo Bannink, 3: W. Geukes
Vogelschieten: 1: H. te Brinkhof (romp) schutterskoning, 2: A.D. Wensink (kop), 3: G. 
Wolterink (R-vleugel), 4: H. te Brinkhof (L-vleugel), 5: A. Meddeler (staart)
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Flobertschieten: 1: T. Meulenkamp, 2: J. te Vaanholt, 3: W. Reurink
Fladderschieten: 1: E. Wissink, 2: A. Timmerije, 3: G.J. te Vaanholt
Vrije baanschieten: 1: J.H. Dijkman, Neede, 2: J. Holshof, Goor, 3: W. Schreibeld, 
Borculo
Ringrijden fiets-dames: 1: mej. W. Nijemeisland, 2: mevr. H. Nijemeisland-Baltes, 3: 
mevr. A. te. Luggenhorst-Voortman
’s Middags was er nog gelegenheid kleiduiven te schieten. In de grote feesttent trad 
’s middags de Deventer Beatband the Skybolts op. Het werd geen groot succes. Het 
aantal jongeren was matig. ’s Avonds was het echter zowel in de tent als in de zaal 
van café Hassink zeer druk. Op het feestterrein stond een draaimolen, schiettent, 
balco-rotor en nog wat andere vermakelijkheden. Ook de poffertjes-, patates- en 
viskraam ontbraken niet.

De Telegraaf: 8 juni 1968: Advertentie.
Te huur Saksisch BOERDERIJTJE te Noordijk. gem. Neede, nog vrij van 10/8 tot 
17/8, v.z.v. gas, wat., elektr. wasmach., centrifuge en koelk., H. Scherphof, Past v. 
Laakstr. 24, Overdinkel. 

Maandag 17 juni 1968: Schoolreisje
De kleuters, leidsters en oudercommissies van de kleuterschool De Iemshuve te 
Neede en de school in Noordijk hebben hun schoolreisje gehad.
Men vertrok om 10 uur met 2 bussen naar het Buurserzand en daarna naar de 
Kinderboerderij in Enschede. Tegen 4 uur kwam men weer in Neede aan.

Maandag 15 juli 1968: Voetbal Vereniging Noordijk
De Voetbal vereniging Noordijk dreigt in moeilijkheden te komen, omdat ze 
binnenkort haar kleedlokaal moet missen en het was dus geen wonder dat een groot 
deel van de jaarvergadering gewijd was aan besprekingen van mogelijkheden om het
proberen op te lossen.
De kleedruimte, die tot nu toe wordt gebruikt en die beschikbaar was gesteld door 
café Hassink, zal in verband met verbouwingsplannen verdwijnen. Daarom zal 
moeten worden gezorgd voor een nieuwe kleedruimte, voor het nieuwe seizoen 
begint. Bovendien zal deze kleedlokaliteit moeten voldoen aan de eisen, die de 
KNVB stelt. De nu gebruikte lokaliteit voldeed daaraan helemaal niet en daarom had 
het bondsbestuur herhaaldelijk op verbetering aangedrongen, maar er was geen 
geld. Een voetbalvereniging in een buurtdorp heeft het niet gemakkelijk. Entree’s 
voor voetbalwedstrijden zetten geen zoden aan de dijk en de toto is bij de bevolking 
slecht ingeburgerd, zodat ook daaruit maar weinig baten naar de vereniging vloeien.
Ten einde raad – en omdat men de voetbalvereniging toch graag op gang wil houden
– werd besloten binnenkort een beroep op de burgerij van Noordijk te doen om 
financiële medewerking, teneinde een nieuwe kleedruimte te kunnen bouwen.
Voorzitter H. Wanink leidde deze jaarvergadering. Uit het jaarverslag van de 
secretaris, de heer M. Poelert, bleek o.a. dat het ledental stabiel bleef en nog steeds 
rond de 100 ligt. Er werd in het afgelopen seizoen gevoetbald met 3 seniorenteams, 
1 junioren- en 1 pupillenelftal. Het laatste werd zelfs kampioen in zijn afdeling. De 
penningmeester, de heer B.J. Bouwman, kon niet anders dan een pessimistisch 
geluid laten horen. Zijn jaaroverzicht sloot met een nadelig saldo. Besloten werd de 
elftalcommissie uit te breiden met de heer G.J. ter Horst. Bij de bestuursverkiezing 
werden de periodiek aftredende leden, de heren H. Wanink en H.J. Wormgoor, 
herkozen. Ook de toto werd besproken. De vereniging zou graag willen dat ze 
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daaruit wat meer inkomsten kon putten. Daarom werd besloten een poging te doen 
om de inwoners van Noordijk wat meer voor deelname aan de voetbaltoto warm te 
maken. Het zal hen gemakkelijk worden gemaakt. De heer G.J. Voortman zal zorgen 
dat voortaan de formulieren bij de deelnemers aan huis worden opgehaald.

Het Parool: 31 juli 1968: Advertentie.
Alst. ZOMERHUISJES, caravans vrij na 27/7. Kampeercentrum den Eversrnan, 
Noordijk bij Neede. tel. 05450-1906. 

Donderdag 8 augustus 1968: Neede sfeervol verlicht
Gedurende de weekeinden is Neede dit jaar voor het eerst sfeervol verlicht dankzij 
het initiatief van de Needse Evenementen Organisatie (N.E.O.). In samenwerking 
met de plaatselijke VVV is een wedstrijd in tuinverlichting georganiseerd met in totaal
f. 1000 aan prijzen. Een honderdtal tuinbezitters, waaronder ook landbouwers in 
Noordijk, doen hier aan mee en het is echt de moeite waard naar de verlichte tuinen 
te gaan kijken.
Er is een route samengesteld langs alle verlichte tuinen en boerderijen. O.a. door 
Noordijk langs de Rutgersweg, Elsmansdijk, Lage broekdijk, Hagdijk, 
Ruilverkavelingsweg, Uitslagweg en de  Bliksteeg.

Dinsdag 13 augustus 1968: Tuinverlichting te Neede doet het goed
De tuinverlichting in Neede, georganiseerd door de N.E.O. en de plaatselijke VVV 
trekt zeer veel belangstelling. Vooral gedurende het afgelopen weekend, toen het 
weer erg meewerkte, was het ’s avonds erg druk langs de uitgestippelde route, die 
door een groot deel van het dorp voert, alsmede door de buurtschap Noordijk. Zowel 
per fiets als per auto trekken velen er ’s avonds op uit om de verlichte tuinen en 
woningen te bezichtigen en algemeen is men van oordeel, dat dit initiatief een groot 
succes is.
Ongeveer honderd inwoners, onder wie ook heel wat landbouwers, hebben gevolg 
gegeven aan de oproep van de initiatiefnemers om mee te doen en velen hebben 
zich bijzonder veel moeite en kosten getroost om tot een fraai resultaat te komen. 
Zowel in het dorp als buitenaf is men daar uitstekend in geslaagd. Waar dit de eerste 
maal is, dat Neede verlicht is, zal men met deze proefneming ongetwijfeld nog heel 
wat leren, fouten ontdekken en bij anderen zien hoe het tot een nog beter resultaat is
te brengen. Enz.  En nu maar wachten op de beslissing van de jury, wie voor de 
prijzen in aanmerking komen.

Zaterdag 17 augustus 1968: Steenfabriek Neede wordt timmerwerkplaats
Ontslag voor tien man (of minder)
De productie van baksteen in de steenfabriek Kisveld zal binnenkort worden 
beëindigd in het kader van de sanering van de metselbaksteenindustrie. Het complex
krijgt een nieuwe bestemming, want het nauw met de fabriek verbonden 
aannemingsbedrijf Schipper en Meijerink te Hengelo Ov. heeft besloten zijn 
timmerfabriek en werf over te plaatsen van Hengelo naar Neede. Van de 16 
werknemers van de steenfabriek zal een tiental moeten afvloeien, maar er bestaat 
een kans dat dit aantal iets kleiner zal zijn.

Hoofdkantoor in Hengelo Ov.
In een perscommuniqué van de N.V. Aannemingsbedrijf Schipper en Meijerink wordt 
medegedeeld dat tot de overplaatsing van de timmerfabriek en de werf is besloten 
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als gevolg van voortdurend ruimtegebrek in Hengelo Ov. Men hoopt het hoofdkantoor
in Hengelo te kunnen handhaven. Men is voornemens hiervoor een geheel nieuw 
pand te bouwen. Besprekingen voor het verkrijgen van een bouwterrein daarvoor 
met de gemeente Hengelo Ov. zijn in vergevorderd stadium.

Steenfabriek Kisveld in betere tijden.

Laatste
Met de opheffing van de steenproductie in Kisveld zal de laatste steenfabriek uit 
Neede verdwijnen. De steenfabriek Kisveld, die zeker meer dan 100 jaar bestond, 
was vroeger eigendom van de familie ten Bokkel Huinink, doch werd in december 
1954 omgezet in een Naamloze Vennootschap. Tot de oprichters van deze N.V. 
behoorden de heren M.J. Schipper en J.H.J. Meijerink, beiden directeur van de N.V. 
Aannemingsbedrijf Schipper en Meijerink te Hengelo (O).
De steenfabriek Kisveld werd, vooral na 1959, grondig gemoderniseerd en verbeterd.
In 1959 werd er een kunstmatige drogerij gebouwd die in 1964 al weer werd 
uitgebreid, terwijl in 1966 zeer drastisch werd ingegrepen, waarbij van kolen en olie 
volledig op aardgas werd overgeschakeld. Hiervoor moest zelfs een speciale 
aanvoerleiding met grote capaciteit worden aangelegd. 

Minder personeel
De resultaten werden echter geleidelijk aan slechter. Vooral in 1963 werd het 
resultaat slecht genoemd, terwijl het aantal werknemers, vooral door de steeds 
verdergaande mechanisatie, steeds daalde. Waren er in 1961 nog 37 werknemers, 
einde 1967 was dit gedaald tot 17 en thans werken op deze fabriek nog 16 
werknemers.
Volgens het communiqué moet verwacht worden dat ongeveer 10 werknemers zullen
afvloeien, doch er bestaat een kans dat dit aantal nog iets kleiner zal zijn. Omtrent de
geleidelijke afvloeiing van het personeel, dat niet in dienst der onderneming zal 
kunnen blijven, is overeenstemming bereikt met de vakorganisaties. De benodigde 
ontslagvergunning is bij de directeur van het gewestelijk arbeidsbureau te 
Winterswijk aangevraagd.
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Nieuwe hallen
De te Neede vrij komende fabrieksruimten bestaan vrijwel geheel uit nog nieuwe 
hallen met een gezamenlijke oppervlakte van ruim 3000 m2. De terreinen zijn 
plusminus 3,5 hA groot. Door de sterk doorgevoerde vernieuwingen en de afbraak 
van de houten droogloodsen, waarin vroeger de rauwe stenen te drogen werden 
gezet, alsmede door egalisatie en gedeeltelijke verharding van de terreinen, heeft het
geheel als complex een uitstekend aanzien gekregen. 
Dat onder de tegenwoordige omstandigheden de exploitatie van de steenfabriek 
Kisveld niet meer lonend kon worden gemaakt, valt te begrijpen. Een groot nadeel 
was ook dat de klei per vrachtauto uit Eibergen moest worden aangevoerd, wat de 
grondstof wel bijzonder duur moest maken. De directeur van de steenfabriek, de 
heer D.K.Brandsema, werktuigbouwkundige, zal met de leiding van de vestiging van 
Schipper en Meijerink in Neede worden belast. Op ons verzoek ons in verband met 
de sluiting van de steenfabricage een onderhoud toe te staan, liet hij ons helaas 
weten daartoe niet bereid te zijn, omdat hij aan het uitgegeven communiqué toch 
niets had toe te voegen.
Hoewel deze omschakeling voor een klein aantal, meest ongeschoolde werknemers, 
werkloosheid tot gevolg zal hebben, is het anderzijds wel verheugend dat er in deze 
gebouwen althans een ander bedrijf ondergebracht zal worden, waardoor mogelijk 
t.z.t. een aantal andere werkkrachten hier weer emplooi zullen kunnen vinden. 
Neede heeft al leegstaande bedrijfsruimte genoeg nu de grote fabriek van Nico ter 
Kuile nog geen bestemming heeft gekregen.

Maandag 19 augustus 1968: Prijsuitreiking van de tuinverlichting
De tuinverlichtingsperiode liep gisteravond ten einde en ook in de laatste week 
hebben zeer velen van de gelegenheid gebruik gemaakt ’s avonds een tochtje langs 
de tuinen te maken. In totaal waren er een 100-tal tuinen verlicht, waarin ook de 
buurtschap Noordijk een belangrijk aandeel had. Vooral kwalitatief was daar zeer 
goed werk verricht, wat ook wel blijkt uit de uitslag van de jury. De jury bestond uit de 
heren W.A. Leferink, A.G. Sprokkereef Jr., Herm. Grunnekemeijer en Joh. van Sark 
Sr.
Er waren 4 eerste prijzen van f. 100,-, 4 tweede prijzen van f. 60,- en 4 derde prijzen 
van f. 40,-  De uitslag, die in de pauze van de wielerronde werd bekend gemaakt 
door de voorzitter van de N.E.O., die samen met de plaatselijke VVV deze 
verlichtingswedstrijd organiseerde, luidt (m.b.t. De Noordijkers) als volgt:
1e prijzen: G. Geerdink, Hagdijk 4,  H. te Hoonte, G.L. Rutgersweg 51, B. Boonk, G.L.
Rutgersweg 20 Noordijk.
2e prijzen: C.H. Olbach, G.L. Rutgersweg 17, Noordijk.
3e prijzen: J.W. Geukes, Ruilverkavelingsweg 4, Noordijk.
Eervolle vermeldingen: H. Hesselink, Haardijk 4, Noordijk.
De prijzen werden na afloop van de wielerronde in zaal Meijers uitgereikt.

7 oktober 1968: Bollert Brons wedstrijden in de Noordijk
De heer J. Venderbosch op Zilverster uit Varsseveld wist zaterdag de grote 
wisseltrofee van de jaarlijkse samengestelde ruiterwedstrijden in Neede te veroveren
op zijn zware concurrent, die vorig jaar op deze prijs beslag legde, de heer W. 
Damkot uit Winterswijk. Die werd nu naar de tweede plaats verdrongen. De heer 
Venderbosch werd daarmee voor de eerste maal winnaar van het fraaie, grote 
bronzen paard, dat in 1964 opnieuw beschikbaar werd gesteld door de ere-voorzitter 
van de Landelijke Rijvereniging De Pasruiters te Neede, de heer H.van Joolen, 
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omdat de heer G.J. Griemelink uit Geesteren met Violetta definitief (3x achtereen) 
deze prijs verwierf.
De wedstrijddag werd na een enorme en langdurige regenperiode begunstigd door 
buitengewoon fraai weer. De regenperiode had achteraf blijkbaar heel wat 
paardensportmensen afgeschrikt, die dachten dat het terrein in De Bollert in de 
buurtschap Noordijk dermate zwaar zou zijn, dat ze zich daaraan niet wilden wagen. 
Daardoor kwamen zelfs 37 rijders, die hadden ingeschreven, niet op.
Zij hebben ongelijk gehad, want het bestuur van De Pasruiters, dat zich ook 
volkomen van de risico’s bewust was, had kans gezien voor ditmaal een heel wat 
hoger gelegen terrein ter beschikking te krijgen, namelijk een wat meer in de richting 
Gelselaar gelegen terrein van de heer J. Koopman. Deze terreinen, waarop zowel de
dressuurproeven als de cross- en de springwedstrijden werden gehouden, 
verkeerden in een uitstekende conditie. Er deden zich niet de minste moeilijkheden 
voor. Het geheel had een bijzonder vlot en correct verloop en heel wat liefhebbers 
van de paardensport hebben daarvan bij mooi weer in deze prachtige omgeving 
kunnen genieten.
De rest van het bericht wordt hier achterwege gelaten. Alleen noemen we nog de  
Noordijkers (onder Neede vermeld), die tijdens dit Bollertbrons in de prijzen vielen.
Bij samengesteld zwaar was er een 10de plek voor J. Koeslag op Bonheur. Bij 
samengesteld licht was er een 4de plaats voor H. te Vaaanholt op Anja, een 11de 
plaats voor G. Bruntink op Gareins en een 18de plaats voor G.J. Haarman op Eddy.
Bij de dressuur haalde H. te Vaanholt op Anja in ring VII de eerste plaats.

Een extra medaille voor de beste Needse rijder ging naar J. Koeslag op Bonheur in 
samengesteld zwaar en naar H. te Vaanholt op Anja in samengesteld licht.

Maandag 7 oktober 1968: Vergadering van plattelandsvrouwen
De afdeling Noordijk van de Bond van Plattelandsvrouwen vierde in zaal Hassink 
haar eerste lustrum. Er waren een groot aantal leden, doch bij deze bijzondere 
gelegenheid waren ook een flink aantal mannen tegenwoordig, toen de presidente, 
mevr. B.W. Leerink-Houwers haar begroetingswoord sprak. Zij wees op het 
voortreffelijke medeleven van de leden, het goede vergaderingsbezoek en de 
daardoor ontstane hechte band tussen bestuur en leden.
Na het zingen van het bondslied gaf de secretaresse, mevr. H. te Biesebeek-
Leppink, een zeer uitvoerig overzicht over de eerste vijf levensjaren der afdeling. Zij 
werd op 17 september 1963 opgericht met aanvankelijk 66 leden. Noordijk was 
toevallig de100ste afdeling in Gelderland en kreeg daarom van het provinciaal 
bondsbestuur een douceurtje van f. 50. In haar overzicht liet de secretaresse meer 
nauwgezet alle activiteiten, w.o. excursies, enz. de revue passeren. In het 2e jaar 
werd een ziekenpotje, een toneelclub, een gymnastiekclubje en een zangkoortje 
gevormd, het laatste speciaal voor de kerstavonden. De laatste jaren maken ook de 
bejaarden van Noordijk deze kerstavonden mee.
Het ledental vertoonde voortdurend een stijgende lijn en bedraagt thans rond 100. 
Het bezoek aan de bijeenkomsten is nog steeds voortreffelijk. Door een drietal 
personen werd vervolgens het toneelstukje: “Een schoonmoeder in duplo” opgevoerd
en daarna volgde de eerste pauze met koffie, traktatie en lotenverkoop.
De gymnastiekclub o.l.v. Mevr. Leerink gaf hierna blijk van haar kunnen en daarna 
hield een leuk vragenspel de dames enige tijd prettig bezig. De verloting bracht velen
in het bezit van een prachtige prijs en daarna volgde een aantal organisatorische 
mededelingen. Onder andere werd vermeld, dat op dinsdag 5 november in 
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schouwburg Amphion te Doetinchem de Regionale Najaarsvergadering zal  
aanvangen. Op 22 oktober is er een woningdag in zaal De Ploeg te Varsseveld met 
een excursie naar enkele verbouwde boerderijen in Dinxperlo. Opgave hiervoor voor 
8 oktober bij de secretaresse, tel.1635.
Na de pauze van deze uitstekend geslaagde bijeenkomst werden bij monde van de 
heer J.C.Leerink namens de Feestcommissie Noordijk bloemen aangeboden en 
namens de afdeling Neede van de GMvL door de heer H. Reurink. Ook werden 
enquêteformulieren van de plaatselijke VVV uitgereikt, waarvan verwacht wordt dat 
deze ingevuld weer zullen worden ingeleverd op de vergadering van 20 oktober.

Vrijdag 18 oktober 1968: Fraaiste tuinen Neede in Noordijk
H. te Hoonte klopt A. J. Boonk met 3 punten. Vorig jaar stond een dorpsbewoner nog 
op de tweede plaats bij de jaarlijkse “Voortuinkeuring”, maar dit jaar is de buurtschap 
Noordijk helemaal als overwinnaar uit de strijd gekomen. Met niet minder dan vijf 
tuinen spant dit buurtdorp de kroon in de rij van de 50 hoogstgeklasseerden van de 
140, die ditmaal werden gekeurd.
Nadat de heer A.J. Boonk te Noordijk driemaal achtereen als eerste uit de bus kwam,
heeft hij ditmaal de ereplaats moeten overlaten aan de heer H. te Hoonte, al wist 
deze hem maar met drie punten te kloppen. Na deze twee koplopers ontstond er 
direct een puntenverschil van tien, zodat deze twee tuinliefhebbers toch wel echt de 
eer toekomt de allermooiste tuinen te hebben gehad in het afgelopen seizoen.
De uitslag toont verder aan, dat de mooiste tuinen zich in praktisch alle delen van het
dorp bevinden. Het feit, dat er 140 tuinen werden gekeurd, bewijst wel dat er door de 
Needse burgerij heel wat gedaan wordt aan verfraaiing van de dorpsgemeenschap.
De Vereniging voor Dorps- en Natuurschoon, die elk jaar de organisatie verzorgd en 
de dames en heren keurmeesters, die verschillende malen een ronde moeten 
maken, komt zeker alle hulde toe voor dit belangrijke werk.
De uitslagen (van de Noordijker tuinen) waren als volgt: 1. H.te Hoonte, Rutgersweg 
51, Noordijk 320 pt.; 2. A.J.Boonk, Rutgersweg 29,  Noordijk 317 pt.; 3. C.H. Olbach, 
Rutgersweg 17, Noordijk 307 pt.; 4. H. Timmerije, Schoolweg 1, Noordijk 306 pt.; 5. 
G.J. Markink, Rutgersweg 19, Noordijk 303 pt; 12. J.G. Meerman-Pasman, 
Rutgersweg 43, Noordijk 284 pt.; … etc …..

Diverse kranten: NEEDE, 23 okt. 1968: PAARD OP HOL: MAN GEDOOD 
Maandagmiddag is de 68-jarige landbouwer J. F. Jonker, in de buurtschap Noordijk 
onder de gemeente Neede, van zijn wagen gevallen toen zijn paard op hol sloeg. 
Het paard schrok van een tractor, die op een stuk land naast de boerderij in het 
weiland reed. Het slachtoffer kreeg een van de wielen over de borst. Hij is op weg 
naar het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. 

Donderdag 31 oktober 1968: Plattelandsvrouwen
Op de gisteravond gehouden bijeenkomst van de Bond van Plattelandsvrouwen 
afdeling Noordijk kon de presidente, mevr. Leerink-Houwers een flink aantal leden 
begroeten, waaronder een nieuw lid. De eerstvolgende bijeenkomst is verzet van 26 
november naar dinsdag 2 december in zaal Hassink. Zuster Timmenga, wijkver-
pleegster van het Groene Kruis uit Neede hield een causerie.

Donderdag 31 oktober 1968: Needse ruiter naar het landskampioenschap
De heer J. Koeslag uit het Noordijkerveld wist bij de te Ede gehouden provinciale 
kampioenschappen van Landelijke Rijverenigingen in de samengestelde wedstrijden 
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de 1e plaats te bereiken. Hij was het enige lid van de LRV De Pasruiters te Neede, 
dat hieraan mocht deelnemen. Deze plaatsing geeft hem het recht deel te nemen 
aan de wedstrijden voor het Landelijk kampioenschap, die op 9 november te Norg 
worden gehouden. De heer Koeslag behaalde zijn succes met zijn paard Bonheur.

Vrijdag 1 november 1968: Schoorsteen van steenfabriek Kisveld neer
Nu de steenfabriek Kisveld niet meer als zodanig in bedrijf is, werd van de 35 meter 
hoge fabrieksschoorsteen geen gebruik meer gemaakt. Daarom werd dit gevaarte 
opgeruimd. Voor vakmensen bleek dit karwei een peuleschilletje. Het slopersbedrijf 
en opruimingsdienst door middel van ontplofbare stoffen, G.J. Roeterdink uit Rijssen,
dat dit werk op voorbeeldige wijze klaarde, zag er geen enkele moeilijkheid in, ook al 
stond de schoorsteen vlak naast grote fabrieksgebouwen. Zonder dat het gebouw 
ook maar een schrammetje opliep, legde men donderdagmiddag om 10 minuten over
twee in enkele seconden het hele gevaarte aan de grond.

De sloop van de schoorsteen van de steenfabriek Kisveld.

Voor deze bijzondere gebeurtenis bestond nogal belangstelling. Onder de 
aanwezigen bevonden zich ook burgemeester mr. G.J. ter Braak, wethouder H. 
Reurink, de gemeentesecretaris, de heer B. Wildvank en de directeur van 
gemeentewerken, de heer J.H. Kranenborg.
De schoorsteen was nog vrij nieuw. Voor 7 jaar terug werd deze pas gebouwd en hij 
was dan ook nog zeer solide. Toch kwam er van de gehele kolos niet veel meer dan 
stof naar beneden. Zelfs ijzeren banden en platen waren aan stukken gereten.
Een enorme stofwolk woei op toen de steenmassa de grond raakte, zodat de 
toeschouwers even een veiliger plaats moesten opzoeken in één der gebouwen. 
Doch na enkele minuten begaf men zich over de brokken heen naar de vroegere 
standplaats om ook daar de situatie in ogenschouw te nemen. En werk van maanden
en maanden was in enkele seconden grondig vernietigd.

Donderdag 7 november 1968: Hassink verbouwd
De fam. Hassink, G.L. Rutgersweg te Noordijk, opende haar geheel verbouwde 
winkel. De oppervlakte van de verkoopruimte is meer dan verdubbeld, het geheel is 
zeer smaakvol ingericht en alles is in het werk gesteld om het publiek zoveel mogelijk
van dienst te kunnen zijn. Behoudens de winkel is ook het achterliggende 
woongedeelte geheel verbouwd. De grote keuken bijvoorbeeld is zodanig ingericht, 
dat bij bruiloften en partijen in het ook door de fam. Hassink geëxploiteerde 
cafébedrijf voor een vlotte en effectievere bediening dan voorheen kan worden 
gezorgd. Al met al een voor Noordijk belangrijke aanwinst.

Maandag 18 november 1968: Uitvoering Concordia
De muziekvereniging Concordia uit Noordijk verraste haar publiek op een goed stuk 
muziek. Dat zij naast de klassieke ook populaire muziek een plaats in het programma
wil geven, bewees ze met de Amboss Polka  en de jazzfantasie Modern Tempo. Voor
een goed gevulde zaal gaven directeur P.W. Haitjema en zijn muzikanten een 
uitvoering, die er beslist wezen mocht. Na de Herautenmars speelde het orkest de 
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reeds genoemde jazzfantasie van John Darling. Vooral de tempowisselingen werden 
bij dit nummer op een prima wijze uitgevoerd. De Amboss Polka bracht stemming in 
de zaal. Kroningsmars, uit de Profeet van Meijer-Molenaar, toonde nog eens duidelijk
aan, dat Concordia echt wel iets in zijn mars heeft. Zuiver van toon en vooral op het 
einde een feilloze afwerking maakten dit nummer tot het beste van het programma. 
Met een mars van C.J.N. Cori besloot Concordia zijn optreden. 
Na de pauze kwam de muziekvereniging Soli Deo Gloria uit Westerhaar, eveneens 
onder leiding van de heer Haitjema, voor het voetlicht. 
Na afloop was er gelegenheid tot het maken van een dansje. Concordia kan 
terugzien op een geslaagde avond.

Donderdag 21 november 1968: Kinderen Noordijk gymnastiekles in café-zaal
Sinds enige tijd bestaat er voor de leerlingen van de openbare lagere Tormijnschool 
te Noordijk geen gelegenheid meer om gymnastiekonderwijs te volgen. Voorheen 
gingen de klassen, die volgens het vastgestelde leerrooster aan gymnastiek-
onderwijs toe waren, onder leiding van een klassenonderwijzer naar het gym-
nastieklokaal aan de Dumasweg en ze fietsten daarvoor van Noordijk naar de 
Dumasweg en terug. Dit was vaak een moeilijke zaak, omdat dikwijls de weers-
omstandigheden niet gunstig waren en aan de fietsen van de kinderen nogal eens 
iets ontbrak en met de toename van het verkeer de verantwoordelijkheid van de 
begeleidende leerkracht steeds groter werd. Vooral het oversteken van de steeds 
drukker wordende Rondweg vormde een moeilijk punt. Daarom werd tenslotte 
besloten deze tochten te staken en waar mogelijk, in de buitenlucht in de omgeving 
van de school wat aan buitenspelen te doen. Dit laatste is echter een onvoldoende 
vervanging van de benodigde gymnastieklessen.
Nadat de rijksinspectie van een en ander op de hoogte was gesteld, deed de 
inspecteur de suggestie om voor het geven van gymnastiekonderwijs gebruik te 
maken van de zaal van café Hassink, die hij daarvoor geschikt achtte mits er het 
benodigde materiaal aanwezig zou zijn. Ook de inspecteur voor de lichamelijke 
opvoeding vond dit een goede oplossing.
Gebleken is, dat de heer Hassink zijn medewerking wil verlenen en tegen een 
huurprijs van f. 5,= per uur bereid is zijn grote cafézaal en een hierachter gelegen 
grasveld aan de gemeente voor dat doel te verhuren. 
Aan de raad wordt voorgesteld te besluiten tot het huren van bovengenoemde 
accommodatie, opdat zo spoedig mogelijk aan de schooljeugd van Noordijk weer 
gymnastiekonderwijs kan worden gegeven. Eerder werd reeds een begrotings-
wijziging vastgesteld met betrekking tot de huur van deze zaal en voor de kosten van
rente en afschrijving van de aan te kopen gymnastiektoestellen.
Op de raadsvergadering van 27 november 1968 viel het voorstel van het college om 
de leerlingen van de openbare lagere Tormijnschool in de buurtschap Noordijk de 
mogelijkheid te scheppen om weer gymnastiekonderwijs te krijgen, bij de raad in 
goede aarde. Besloten werd de grote zaal van café Hassink voor voornoemd doel en
voornoemd bedrag van f.1200,= per jaar te huren.

Woensdag 11 december 1968: avond van het Nut in zaal Hassink.
De afdeling Noordijk van het Nut hield gisteravond haar eerste winterbijeenkomst in 
zaal Hassink. Men had voor deze avond een deskundige van het K.N.M.I. uit De Bilt 
naar Noordijk gehaald om iets meer te weten te komen hoe het met de vaststelling 
van de weersvoorspelling allemaal toegaat. In een duidelijk betoog wist de weerman 
de aanwezigen duidelijk te maken hoe een en ander in zijn werk gaat.
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Vrijdag 13 december 1968: Plattelandsvrouwen.
Mevrouw Tieman was te gast bij de afdeling Noordijk van de Bond van Plattelands-
vrouwen in zaal Hassink. Zij demonstreerde op de bijeenkomst het gereedmaken van
maaltijden voor de Kerstdagen. Vrijdag 30 december a.s. houdt de afdeling Noordijk 
een kerstavond in zaal Hassink, waar ook de bejaarden van Noordijk welkom zijn.

Vrijdag 20 december 1968: Brand in de Noordijk.
Gistermiddag moest de brandweer in actie komen. Zij spoedde zich richting Noordijk,
naar de woning van de fa. Hietbrink aan de Elsmansdijk. Door een lekke gasfles was 
een hoeveelheid gas in gang en keuken gekomen. Een oliekachel was oorzaak, dat 
het uitgestroomde gas ging branden. Gelukkig behielden de bewoners hun 
tegenwoordigheid van geest. De brandende gasfles werd naar buiten gesleept. Toen 
de brandweer verscheen, was men de brand reeds meester. De sporen waren echter
nog duidelijk waar te nemen. Er waren zwart geblakerde deuren en waterschade in 
de woning. Mevr. Hietbrink moest zich met lichte brandwonden onder dokters-
behandeling stellen.

Maandag 23 december 1968: Achterhoekse Klootschieters Federatie
Henk Hoff Sr. uit Noordijk persoonlijk kampioen.
Het slechte weer van de laatste dagen had de toestand van het traject, waarop de 
persoonlijke kampioenschappen van de Achterhoekse Klootschieters Federatie 
werden uitgevochten, er niet beter op gemaakt. Vele ballen bereikten door het natte 
wegdek en de zeer zachte bermen niet de vaart, die ze anders krijgen. De meer 
technische werpers waren daardoor deze middag ongetwijfeld in het voordeel.
Ondanks deze handicap kan de A.K.F. terugzien op een goede wedstrijd, waarbij de 
deelnemers ten opzichte van het vorig jaar hebben laten zien, dat de kwaliteit van het
klootschieten aanmerkelijk is vooruitgegaan. De organisatie was deze middag in 
handen van de vereniging De Eibergseweg, die zich uitstekend van haar taak kweet. 
Het parcours was uitgezet in de mooie streken van de Needse Berg.
Elke aangesloten vereniging bij de A.K.F. had de drie beste werpers naar deze 
kampioenschappen afgevaardigd. Onder de deelnemers was ook de kampioen van 
het vorig jaar, de heer Hietbrink van de vereniging De Respelhoek.
De wedstrijdleiders, de heren Haarler en Kistemaker, lieten om kwart voor drie de 
eerste deelnemers vertrekken. Er ontwikkelde zich een strijd, die tot op het eind de 
spanning erin hield, zo weinig lagen de aantallen schoten uit elkaar. Na een 
bijvoorbeeld wat zwak begin van de heer Hoff sr., werden zijn schoten later hoe 
langer hoe beter en werd duidelijk dat hij deze middag een serieuze gooi naar één 
der ereplaatsen deed. Echter ook de heer Hulshof van De Dijkhoek was goed op 
dreef. Hij bleef tot het eind toe kanshebber. 
Na afloop van de wedstrijden maakte de voorzitter van A.K.F., de heer Henk 
Klanderman, de uitslagen bekend. Eerst maakte hij een compliment aan het adres 
van de vereniging De Eibergseweg voor de prima organisatie van deze ontmoeting. 
De spanning in de zaal van café Savonije was voelbaar. Toen de voorzitter mee-
deelde, dat de heer Hoff sr. van de nog vrij jonge vereniging Noordijk kampioen voor 
het seizoen 68/69 was geworden ging er een groot gejuich op. Met 2 schoten 
voorsprong op de heer B.Heidemann had hij de titel in de wacht gesleept. K. Prins 
werd derde.
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Maandag 23 december 1968: Plattelandsvrouwwen
De afdeling Noordijk van de Ned. Ver. van Plattelandsvrouwen hield vrijdagavond 
een kerstbijeenkomst in zaal Hassink te Noordijk. Behalve de leden waren ook de 
Noordijkse bejaarden aanwezig. Mevr.Leerink kon in totaal een 150 aanwezigen 
welkom heten. Men had gezorgd voor een leuk programma. Onder meer werd een 
toneelstukje in twee bedrijven met als titel Een Wonderlijke Kerstnacht door eigen 
leden gebracht. Mede door de sfeervolle versiering van de zaal werd het een 
gezellige avond, die zeer zeker bij de aanwezigen in de smaak is gevallen.

     Uit de krant van 1943

In 1943 zitten we midden in de tweede wereld oorlog. Over Noordijk is er niet veel in 
de krant te vinden. Wel worden er vanuit de gemeente (Neede) maatregelen met 
betrekking tot de distributie en het inleveren van radiotoestellen en zelfs van losse 
luidsprekers bekend gemaakt.
Er is ook nog wat positiefs te melden over 1943: Jan en Wim zijn toen geboren. 

Twentsch Nieuwsblad:  18 januari 1943: Benoemd.
Tijdens de jaarvergadering van de Needsche Pluimvee- en Konijnenvereeniging in 
Café de Halve Maan is A. Altena uit Noordijk benoemd als lid van de 
kascontrolecommissie.

Twentsch Nieuwsblad:  17 februari 1943: Benoemd.
De heer L. van der Woude, onderwijzer aan de o.l. school  in de buurtschap Noordijk,
is ingaande 1 Maart a.s. benoemd als onderwijzer aan een school te Arnhem.

De Graafschapbode:  12 maart 1943: Schakelaartjes.
Te k.: Kersenboompjes (zwarte, zoete). H. J. BOS, E 129, Noordijk (Geld.).

Twentsch Nieuwsblad:  27 april 1943: Oudste inwoner overleden. 
Op Goeden Vrijdag is alhier overleden de oudste inwoner, de heer G. W. Markerink in
den leeftijd van ruim 91 jaar. De heer Markerink woonde in de buurtschap Noordijk 
op de boerderij Stegert, die vroeger om z'n mooie ouderwetsche bouwaard nogal 
bekendheid genoot. De krasse oude baas is practisch nooit ziek geweest. Gevolgen 
van zijn hoogen ouderdom namen hem in enkele uren uit het leven weg.

Het karakteristieke boerderijtje Stegert in Noordijk.
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Twentsch Nieuwsblad:  1 juni 1943: BORCULO. EINDLES LAGERE 
LANDBOUWSCHOOL.
In de Lagere Landbouwschool vond de eindles plaats van de beide hoogste leerjaren
dezer school. De leerlingen werden door de leeraren Zwart en Van Raalte over 
verschillende op de school onderwezen vakken ondervraagd. Ir. Spithorst, die de 
leerlingen na afloop van de eindles toesprak, kon dan ook aan alle 45 leerlingen het 
diploma uitreiken. O.a. aan W. Markerink uit Noordijk.

Twentsch Nieuwsblad: 8 juni 1943: Vergadering Boerenleenbank.
In café ,,'t Haantje" werd de jaarlijksche vergadering gehouden van de Coöp. 
Boerenleenbank „Noordijk", onder voorzitterschap van den heer G. J. ter Horst. Bij de
bestuursverkiezing werden de aftredende leden van bestuur en raad van toezicht, de
heeren G. J. ter Horst en W. Geerdink, met alg. stemmen herkozen.
Aan het jaarverslag uitgebracht door den kassier, den heer J. H. Groothornte J.zn. 
ontleenen wij de volgende cijfers: Aan spaargelden werd ingebracht f 124.504,06, 
terugbetaald f 43.076,71,- …...enz.....enz.......... 
De winst bedroeg f 2.529.05. welk bedrag bij de reserve zal worden gevoegd. 

Twentsch Nieuwsblad: 15 juni 1943: H.J. Bos biedt tentplaatsen aan.
In „De Kattebraak" nabij badgelegenheid „De Ballastputten" gelegenheid tot plaatsing
van LOSSE EN VASTE TENTEN. Hei, dennen, wild en vischrijk water.
H. J. Bos, E. 129, Noordijk, Gld.

Twentsch Nieuwsblad: 23 juni 1943:
GEMEENTE NEEDE. INLEVERING VAN RADIO-ONTVANGTOESTELLEN. 
Blijkens nader ontvangen instructies moeten ook alle LUIDSPREKERS behoorende 
bij de ingeleverde toestellen worden ingeleverd. Alleen luidsprekers, die op 13 Mei 
1943 bereids aan een radio-centrale waren aangesloten, zijn van inlevering 
vrijgesteld. De nog niet ingeleverde en reeds teruggegeven luidsprekers zullen 
worden ingenomen in de fabriek der fa. Ter Weeme en Zonen te Neede, op Maandag
den 28 Juni 1943 van 8 – 12 uur en van 2 – 6 uur. De luidspreker moet voorzien zijn 
van een label, waarop te vermelden: naam en volledig adres van den eigenaar, 
alsmede het volgnummer, waaronder het toestel zelf bij de inlevering is geboekt. Dit 
volgnummer staat in den rechter bovenhoek op het gedeelte van het driedeelig 
formulier, dat den eigenaar bij de inlevering van zijn toestel(len) is teruggegeven en 
dat bij de inlevering van den luidspreker moet worden overgelegd. Op dezelfde 
plaats en tijd moeten alsnog hun toestellen inleveren: a. zij die  – hoewel niet 
vrijgesteld zijnde – deze inlevering nog niet hebben gedaan: b. zij. die een bewijs, dat
zij een verzoek om vrijstelling hebben Ingediend, bezitten, doch géén lid zijn van de 
N.S.B. en hare onderdeelen. Onder b vallen dus b.v.: sympathiseerende leden der 
N.S.B., leden van hel N.A F en den Ned. Volksdienst. Deze moeten dus Maandag 
allen hun toestel nog inleveren. Voorts wordt er nog de aandacht op gevestigd, dat 
blinden en invaliden hun toestellen moeten inleveren. De teruggave dezer toestellen 
zal nader worden geregeld. Radiotoestellen, aanwezig in kantoren, werkplaatsen, 
winkels e.d. moeten worden ingeleverd. Uit radiotoestellen, welke in cafés enz., als 
grammofoonversterker worden gebruikt, moeten de afstemcondensatoren en op 
golflengten vast afgestemde kringen worden verwijderd en ingeleverd. Van 
grammofooncombinaties van particulieren moet ten minste het volledige 
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ontvangstchassis worden ingeleverd; de luidspreker van een dergelijke grammofoon 
combinatie moet dus eveneens worden ingeleverd, daar een ontvangstchassis 
zonder luidspreker niet volledig is. Neede, den 21 Juni 1943. 
De Politiegezagsdrager in de gemeente Neede, S. K. HAITSMA MULIER. 

Twentsch Nieuwsblad: 14 juli 1943: ZUTPH. POLITIERECHTER Fiets gestolen.
De landbouwer F. N. uit Noordijk zou te Neede een fiets hebben weggenomen. De 
Officier eischte 6 maanden gevangenisstraf. N., die verklaarde de fiets gevonden te 
hebben, werd tot 4 maanden gevangenisstraf veroordeeld. 

Twentsch Nieuwsblad: 3 augustus 1943: Benoemd. 
Mej. J. J. Eertink te Lochem, tijdelijk onderwijzeres aan de o.l. school te Noordijk is 
benoemd in vasten dienst aan voormelde school (vac. Mej. Kwappert). 

Twentsch Nieuwsblad: 6 augustus 1943: KANTONGERECHT GROENLO. 
Op verboden terrein.  A. V., voerman te Enschede, heeft zich bevonden op de kade 
der Schipbeek te Neede, hetwelk verboden terrein is. Verdachte deelde mede. dat de
commandant van den N.A.D. hem verzocht had om te zien of er in de beek vis was, 
bestemd zijnde voor den vijver in 't N.A.D. kamp. Aannemende, dat verdachte niet 
wilde gaan visschen eischte het O.M. f. 4 of 4 d. Vonnis conform.
H. S. landbouwer te Lochhuizen bij Neede, had zich bij bovengenoemden A. V. 
bevonden en werd eveneens veroordeeld tot f. 4 of 4 d.
J. P. landbouwer te Noordijk bij Neede was uit nieuwsgierigheid op de kade komen 
kijken en werd eveneens veroordeeld tot f. 4 of 4 d.

Twentsch Nieuwsblad: 7 augustus 1943: KANTONGERECHT GROENLO. 
Reeënstrikken gebezigd. Voor de tweede maal werd behandeld de aangehouden 
zaak tegen H. J., voorman der Nederl. Heide Mij. te Neede. Deze was bekeurd 
wegens het bezigen van reeënstrikken te Noordijk (gem. Neede). (enz. enz.)

Twentsch Nieuwsblad: 11 september  1943: advertentie.
Te koop een jonge BOUVIER 14 weken oud of te ruilen voor kleiner bij H. Timmerije, 
E 24, Noordijk, Neede (Geld.).

Twentsch Nieuwsblad: 14 october 1943:  
GEMEENTE NEEDE. INLEVERING VAN RADIO-ONTVANGTOESTELLEN. 
De politiegezagsdrager in de gemeente Neede maakt bekend, dat voor 
onrechtmatige houders van radio-ontvangtoestellen gelegenheid bestaat, zonder zich
aan strafvervolging bloot te stellen, hun toestellen alsnog in te leveren in de fabriek 
der Fa. ter Weeme & Zonen alhier, op Vrijdag 15 October a.s. 's nam. van 2 – 4 uur. 
Neede, 8 October 1943. 
De politie-gezagsdrager voornoemd: S. K. HAITSMA MULIER. 

Twentsch Nieuwsblad: 19 october 1943: sport.
In de afdeling G.V.B van de Nederlandse Voetbal Bond heeft Noordijk 1 thuis van 
Diepenheim 1 verloren:  N.V.B. onderafd. G.V.B. Noordijk 1 – Diepenheim 1: 0 - 4

Twentsch Nieuwsblad: 18 november 1943: Autobus tegen een boom gebotst. 
Onverantwoordelijk transport met onverlichte wagens. Gisteravond omstreeks kwart 
over zes kwam de bus van de G.T.M. uit de richting Borculo, toen de chauffeur 
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ongeveer ter hoogte van den weg naar Noordijk plotseling een donkere vlek op den 
weg zag. Hij week snel naar links uit, waardoor de bus eerst met de achterzijde een 
boom raakte en vervolgens met den voorkant tegen een boom botste. De chauffeur 
wist nog tijdig uit de bus te springen, waardoor hij er met gekneusde knieën afkwam. 
De cabine werd geheel in elkaar gedrukt. Een der passagiers, mevr. Lugtmeijer uit 
Enschede, kreeg door glasscherven een hevig bloedende hoofdwonde, doordat een 
slagader was geraakt. Een logé uit Neede kreeg verwondingen aan een pols, die 
vermoedelijk gebroken werd. Een ander raakte zijn kunstgebit kwijt, terwijl 
verschillende passagiers lichte verwondingen opliepen. Het ongeluk is ontstaan 
doordat twee aan elkaar gekoppelde wagens van de Ned. Heide Mij., beladen met 
takkebossen, geheel onverlicht, midden op den weg reden in de richting Neede. Door
een groote duisternis kon de chauffeur deze wagens niet zien en het Is een wonder, 
dat niet nog ernstiger ongelukken werden veroorzaakt door dit onverantwoordelijk 
transport, waarvan de voerman op nog geen 100 meter terug was gewaarschuwd. 
Proces-verbaal is opgemaakt. 

Twentsch Nieuwsblad: 22 december 1943: geslaagd.
Te Enschede slaagden voor het diploma Knippen naar maat de dames, …..
o.a. Mej. A. Boonk te Noordijk.

Twentsch Nieuwsblad: 21 december: advertentie.
Gevr. een in prima staat verkeerende LEEREN JEKKER, m. 50 
H Harwig, bakkerij, Noordijk, (Gld.) 

     Uit diverse kranten van 1918

In 1918 duurde de eerste Wereldoorlog nog steeds voort. Hoewel Nederland daarin 
neutraal gebleven was, waren de gevolgen steeds meer te merken. In Nederland en 
dus ook in Noordijk was er gebrek aan van alles. Er was voedselschaarste, hetgeen 
leidde tot allerlei distributiemaatregelen en beperkingen. Ook hetgeen landbouwers 
verbouwden en wat ze met de oogsten deden wordt scherp in de gaten gehouden. 
Zo was het strafbaar om aardappels of rogge aan het vee te voeren. Er werden ook 
geen grondstoffen en brandstoffen meer aangevoerd, hetgeen leidde tot sluitingen 
van de textielfabrieken in Neede, waar ook vele Noordijkers werkzaam waren. En dat
leidde bij de arbeiders weer tot problemen, die maar met moeite enige bijstand van 
de werkgevers konden krijgen. Sociale voorzieningen waren er toen nauwelijks. 

1918 was mede om een andere reden een rampjaar. De Spaanse griep was 
uitgebroken en maakte, ook in Neede, veel en zelfs dodelijke slachtoffers.

Het is ook het jaar, dat er plannen voor het Twente Rijn kanaal ontwikkeld werden. 
Vanuit Neede werd geprobeerd het kanaal door de gemeente te laten lopen. De 
gemeenteraad was zelfs bereid om voor een bedrag van f. 10.000.-, een voor die tijd 
aanmerkelijke som geld, in de kosten bij te dragen. Volgens een voorstel zou het 
kanaal moeten uitmonden in den Boven-Rijn bij Pannerden en langs Lichtenvoorde, 
Groenlo en Eibergen naar Neede lopen, alwaar het kanaal zich zou splitsen in een 
Noordelijken en een Oostelijken tak. 
Deze plannen zijn blijkbaar nooit gerealiseerd of beperkt gebleven tot alleen het 
Twentekanaal.
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Het is ook het jaar, dat voor het eerst vliegtuigen boven Nederland en Noordijk 
waargenomen zijn, gelet op het bericht, dat in de GOC gestaan zou hebben:

Noordijk. Dinsdagmorgen circa half elf passeerde hier op aanzienlijke hoogte in 
westelijke richting eene vliegmachine. Het leek wel een roofvogel, statig 
voortzwevende. Even later vloog ze achter de wolken. Het geronk van de motor was 
geruime tijd hoorbaar.

In de kranten van 1918 zijn verder weinig concrete berichten over Noordijk zelf  
gevonden. Daarom is ook gezocht naar berichten over Neede, die ook op Noordijk 
betrekking zullen hebben gehad. En dan met name met betrekking tot de agrarische 
bewoners,. Zoals bij voorbeeld onderstaande mededeling, die zeker van belang was 
voor de Noordijker boeren:

NEEDE, 27 Jan. Melkprijs verhoogd:
Sedert eenige dagen is hier de melk met 2 ct. per liter verhoogd en alzoo gebracht 
op 17 ct.

Het verdere jaaroverzicht:

Delftsche Courant: 21 januari: overstroming, 
Uit Neede wordt gemeld dat een dijk van de Bolksbeek doorgebroken is. Veel 
landerijen komen onder water en enkele boeren hebben hun vee al uit de stallen 
moeten halen.

Het Centrum: NEEDE, 21 Januari: overstroming. 
Sedert menschenheugenis is het vloedwater hier niet zoo hoog geweest als thans. 
Vele boerderijen staan rondom in het water,  waardoor ze bijna van elke 
gemeenschap zijn afgesloten. Vooral het riviertje de Bolksbeek, dat tusschen hier en 
Eibergen ontspringt uit de Berkel was dezer dagen woest en trad buiten de oevers, 
waardoor heel wat weiden en landerijen zijn overstroomd en veel vee uit de stallen 
op hoger gelegen plaatsen gestald moest worden. Vooral de laag gelegen 
buurtschap Noordijk had veel te lijden van het overtollige water. Op het oogenblik is 
dit vallende.

De tijd, godsdienstig-staatkundig dagblad: 22 februari: geslaagd:
G.L. Rutgers uit Neede (Noordijk) is geslaagd voor een onderwijzers examen. (Nuttig
handwerken)

Algemeen Handelsblad: 7 april: stop. 
Te Neede is de fabriek van de firma A. J. ten Hoopen en Zn., op een enkele afdeeling
na, wegens gebrek aan grondstoffen, stopgezet.

Dagblad Tubantia: NEEDE, 2 Mei: boete en slachtkoeien. 
Voor het kantongerecht te Groenlo werd tegen den landbouwer M. alhier f 300 boete 
geeischt wegens het voeren van aardappelen aan zijn vee.
In deze gemeente moeten twaalf slachtkoeien aan de regeering afgestaan worden. 
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Dagblad Tubantia: NEEDE, 17 Mei: hooigraspachters. 
Alhier is met 130 leden een vereeniging van hooigraspachters opgericht. Het bestuur
bestaat uit de heeren: J. C. ten Cate, voorzitter, R. C. van Neck, secretaris, J. 
Grijsen, penningmeester, G. H. Wilbrink, W. A. Bonenkamp, J. Haarman en B. J. 
Kempers.

Dagblad Tubantia: NEEDE, 23 Mei: onweer. 
Vanmiddag woedde boven ons dorp een langdurig en zwaar onweder vergezeld van 
veel regen- en hagelbuien. Ongelukken kwamen niet voor. De regen was er hoog 
noodig want vooral op de hooggelegen weiden, akkers en tuinen stond het er niet 
zoo bijzonder gunstig voor. Het gras had hier en daar reeds een bruine kleur 
gekregen en de haver, een gewas, dat van veel vocht houdt, was al aan het kwijnen 
geraakt. De jonge groenten hadden ook veel van de droogte geleden, terwijl de 
aardbeien begonnen te verdorren. Nu is alles weer door den regen verkwikt en zal er
weldra gunstiger uitzien. 

Nieuwe Tilburgse Courant: 30 mei Neede: garens. 
Bij de firma's Ten Hoopen & Zn., Ter Weeme & Zn., en ten Bokkel Huinink te Neede 
is ook het kettinggaren in beslag genomen voor zover het nog niet op de boomen 
zat. 

De Volksvriend: 20 juni Neede: vuurtje stoken.
Eenige jongens wilden Zondag op den berg een vuurtje stoken en ze deden dit in 
een kreupel boschje. Doordat de grond zoo droog was, greep het vuur snel om zich 
heen en werd den bengels de baas. Ze probeerden toen wel om het uit te trappen, 
doch het lukte hun niet. Toen liepen ze schreiend weg. In hun onvoorzichtigheid had 
het nog wel  lelijk voor hen kunnen afloopen, want met geschroeid hoofdhaar en 
geschroeide sokken kwamen ze thuis. Omwonenden hadden intusschen het vuur 
gebluscht. 

Dagblad Tubantia: NEEDE, 27 juni 1918: dividend.  
Locaal Spoorweg-Maatschappij Neede-Hellendoorn. De Raad van Administratie 
maakt bekend, dat Coupon No. 24, groot f. 20.- van de Obligatieleening, 
oorspronkelijk groot f. 300,000,00 vervallende 1 Juli 1918, van dien datum af 
betaalbaar is bij de Twentsche Bank.
De Raad van Administratie maakt bekend, dat het dividend over het boekjaar 1917 
van 1 Juli 1918 af betaalbaar is bij de Twentsche Bank, met f. 30 op de heele 
aandeelen en f. 17.50 op de onderaandeelen.

Dagblad Tubantia: NEEDE, 23 Juni: aardappelziekte.
Nu de krulziekte zich meer en meer op het aardappelloof begint te verspreiden, 
verwacht men dat er klein soort van aardappelen zal komen. Algemeen is men het er
over eens dat de opbrengst dit jaar middelmatig zal zijn. 
De rogge heeft weinig van de vorst geleden en belooft veel.
De jongste nachtvorst heeft in het Noordijkerveld vooral aan de boonen veel nadeel 
toegebracht. Een stuk land, bepoot met bruine boonen ter grootte van 1 H.A., is bijna
geheel afgevroren.

66
Noariker Jaargang 2018



Dagblad Tubantia: NEEDE, 28 Juni: onweer, jamfabriek en stop Bengalen.
Van middag ontlastte zich boven ons dorp een kort doch zwaar onweder. Het 
regende soms geweldig en zo nu en dan viel er ook hagel. De vruchten zijn er niet 
beter op geworden. Warmte zou zeer welkom zijn.

Op de jamfabriek wordt hier sedert eenigen tijd ook 's nachts gewerkt. De arbeiders 
verdienen daar van 's avonds 9 uur tot 's morgens 7 uur f. 3.15.
 
Volgens de Nieuwe Rotterdamse Courant is op 18 juli 1918  ook de stoomweverij 
Bengalen te Neede aan de beurt om de productie te stoppen vanwege gebrek aan 
grondstoffen.  

Dagblad Tubantia: NEEDE, 2 Juli: aanvoer veemarkt.
Ter veemarkt waren heden aangevoerd 338 biggen. Men besteedde van f 2.75 tot
 f. 3.50 per week ouderdom. Er was veel handel.

Dagblad Tubantia:NEEDE, 3 Juli: distributie boonen. 
Wegens gemis aan aardappelen werd hier j. l. Zaterdag en Maandag per hoofd 2 ons
rijst en 1 pond bruine boonen verstrekt. Thans zijn hier 7000 K.G. nieuwe 
aardappelen uit Holland aangekomen.

Dagblad Tubantia: NEEDE, 27 Juli: schoolfeest.
De kinderen van de vier openbare scholen uit deze gemeente hebben dezen middag 
hun schoolfeest gevierd. Met het muziekgezelschap „Crescendo" voorop, werd er 
eerst een optocht door het dorp gehouden en ging het vervolgens naar de weide, 
waar aardige spelletjes om prijzen werden gedaan. De kinderen werden op koek, 
limonade, melk en lekkers onthaald, terwijl een draaimolen, een poppenkast en een 
goochelaar voor de noodige afwisseling zorgden. Het feest is in alle opzichten goed 
geslaagd. 

Dagblad Tubantia:  NEEDE, 12 Aug: brand in schuur. 
Door onbekende oorzaak brak Zaterdagmorgen brand uit in de landbouwersschuur 
van J. ter Meer aan den Borculoschen weg. Eenig landbouwgereedschap en een 
100-tal takkebossen werd een prooi der vlammen. De schuur, die voor twee jaar 
nieuw gebouwd was, was niet verzekerd.
Op last van den Minister zijn hier dezen middag bij iemand ongeveer 4000 eieren in 
beslag genomen, welke opgezonden moeten worden.
De appel en pereboomen leveren dit jaar In deze gemeente betrekkelijk weinig op. 
Voor afgevallen appelen besteedde men reeds f 9.- per H.L.

Dagblad Tubantia:  NEEDE, 22 Aug: opbrengst gewassen.
Aangaande eenige veldgewassen kunnen we het volgende mededeelen. Knolrapen, 
bruine boonen, stam- en snijboonen vallen over 't geheel genomen tegen, terwijl de 
winter- en mangelwortels prachtig te velde staan. Ook de haver, ditmaal vrij wat meer
verbouwd dan andere jaren, is uitstekend gelukt en wat de vroege aardappelen 
aangaat, deze laten wat kwaliteit en kwantiteit betreft, niets te wenschen over. De 
late soorten zullen waarschijnlijk een matig beschot opleveren.
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Dagblad Tubantia: NEEDE, 24 Sept: aanvoer veemarkt. 
Op de heden gehouden veemarkt waren aangevoerd 15 varkens en 88 biggen. Men 
besteedde voor varkens van f 30 tot f 35 en biggen van f 4 tot f 4,75 per week 
ouderdom.

Dagblad Tubantia: NEEDE, 4 Oct: Rutgers arts te Amsterdam. 
Onze plaatsgenoot de heer G. E. Rutgers is te Amsterdam bevorderd tot arts. 
Gerhard Engbert is een in 1894 in Noordijk geboren zoon van meester G.L. Rutgers.

Dagblad Tubantia: NEEDE, 18 Oct: Spaansche griep en hazen.  
De Spaansche griep breidt zich hier meer en meer uit. De vorige week kwamen hier 
drie en nu weer zes sterfgevallen voor. Het aantal lijders aan deze ziekte is reeds tot 
over de 400 gestegen. 
Het schijnt dat hier in deze omgeving nog al wat hazen worden aangetroffen althans 
de jagers brengen er tamelijk veel thuis. De prijzen zijn reeds belangrijk gedaald. 
Men besteedde voor een vollen haas van f 3.75 tot f 4.-. 

Dagblad Tubantia: NEEDE, 19 Oct: landbouwcursus. 
De tweejarige landbouw-wintercursus Is hier begonnen met 26 leerlingen. De heeren
Rutgers en Leppink zijn met dit onderwijs belast. 
Het gaat hier om G.L. Rutgers, hoofd der school in Noordijk.

Dagblad Tubantia: NEEDE, 31 Oct: aardappelen aanvragen. 
Bij een aantal arbeiders, die een aanvrage om aardappelen bij het gemeentebestuur 
hadden ingediend, is door de veldwachters een onderzoek ingesteld, waarbij zij tot 
de ontdekking kwamen dat de meesten hunner 10 a 14 mud van hun eigen verbouw 
in voorraad hadden. 

Zwolsche Courant: 1 Nov 1918: aankomst vluchtelingen te Bathmen. 
Met een vertraging van ruim 3 uur kwam gisterenavond tusschen 8 uur en half elf de 
extra trein met vluchtelingen binnen. Hier stapten er 180 uit; de overigen gingen naar
Hellendoorn en Neede. Blijkbaar was er 1918 ook al een vluchtelingen probleem.

Dagblad Tubantia: NEEDE, 1 Nov.: opbrengst oogst.
Men is hier thans druk bezig met het optrekken van koolrapen, mangelwortels en 
bieten. De opbrengst valt over 't geheel genomen mede en vooral wat de koolrapen 
betreft. Er zijn er onder welke 17 pond en meer wegen.

Dagblad Tubantia: NEEDE, 7 Nov.: veevoer, werkhervatting en spaarbank.
Door een Rijkscontroleur werden hier drie landbouwers bekeurd wegens het voeren 
van rogge aan hun vee. 
Naar wij vernemen Is de fabriek van de firma A. J. ten Hoopen en Zoon alhier voor 
een gedeelte weder in werking gesteld. Een dertigtal wevers hebben daar vooreerst 
weer werk. 
In de vorige maand werd hier op de Rijkspostspaarbank ingelegd f. 8784.06 en 
terugbetaald f. 5263.12. Het laatste door het kantoor uitgegeven boekje draagt het 
nummer 1478.
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NEEDE, 22 Nov.: Spaansche griep geweken.
De Spaansche griep schijnt hier nagenoeg geweken te zijn. Sterfgevallen van dien 
aard kwamen in de laatste dagen niet meer voor. 
In dezelfde krant werd ook gemeld, dat G.L. Rutgers tot ouderling werd gekozen.

Volgens een bericht in Het volk, dagblad voor de arbeiderspartij op 20 Dec. 1918 
over de omvang van de Spaanse griep, zouden er in Neede 20 dodelijke slachtoffers
per 1000 inwoners te betreuren zijn. Wereldwijd stierven er meer dan 20 miljoen 
mensen.

Dagblad Tubantia:  NEEDE, 28 Nov.: steunregeling fabrieksarbeiders.
De steunregeling der textielarbeiders is door de gezamenlijke fabrikanten alhier met 
25% verhoogd, zoo dat nu een gezinshoofd bij werkloosheid  f. 10 per week zal 
ontvangen.
De N.V. textielfabriek „Neede" heeft aan haar personeel kosteloos katoen, 
handdoeken en luiers verstrekt.

Dagblad Tubantia:  NEEDE, 4 Dec.: Kerstbonus.
De arbeiders van de firma A. J. ten Hoopen & Zn., van de „Bengalen" en van de N.V. 
Textielfabriek „Neede" krijgen met de kerstdagen een week extra steunloon, terwijl de
firma Ter Weeme & Zn. twee weken extra loon aan hare arbeiders zal uitbetalen. 

Dagblad Tubantia:  NEEDE, 9 Dec.: ongeval leemkuil.
De winkelier Hilhorst te Lochuizen had gisterenavond op den Needschen berg het 
ongeluk in een 8 meter diepen leemkuil te vallen. Met een gebroken pols en arm 
werd hij vanmorgen naar het ziekenhuis te Deventer gebracht. 

De leemkuil in de Needse berg.

Het graven van leem in de leemkuil, vroeger en nu, zoals nagespeeld tijdens 
Zomer in Gelderland in Noordijk.
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Afscheid dominee Priester

Op 14 mei 1946 heeft Ds. A. Priester afscheid genomen 
van de Nederlands Hervormde Gemeente Neede. Bij zijn 
afscheid kreeg hij van de gezamenlijke jeugdverenigingen
en de zangvereniging Sursum-Corda een album 
aangeboden met foto’s van de voor hem belangrijke 
plekken binnen de gemeente Neede. Het album is 
samengesteld door de Noordijker Bets Altena. In het 
album zijn ook een aantal  foto’s van Noordijkse locaties 
opgenomen. Met name deze zullen hier worden getoond. 
Ze geven een goed beeld van de Noordijkse boerderijen,  
woningen en plekken rond 1945.

        Ds. A. Priester

Foto van de kerkenraad met dominee A. Priester (zittend derde van links) en Gerrit
Jan Wormgoor (Vonderman) (zittend tweede van links).

Toen Ds. A. Priester in 1946 afscheid nam, was ten gevolge van een brand de N.H. 
kerk buiten gebruik. De volgende foto brengt de uitgebrande kerk in beeld. In 1948 is 
de herbouwde kerk weer in gebruik genomen.
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De uitgebrande Nederlands Hervormde kerk in Neede, gezien vanaf de Nieuwstraat.

De Nieuwstraat anno 2018.

Wat nu volgt zijn een aantal foto’s van objecten in Noordijk. Onder de objecten wordt 
vermeld wat de huisnaam is, dan wel wie de bewoners waren, wat het toenmalige E-
nummer was en wat het huidige adres is. Als er in het album een anekdote is 
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opgenomen, dan wordt die ook vermeld. Daarna is een foto toegevoegd van de 
huidige situatie, zodat bekeken kan worden hoe ook Noordijk veranderd is. Te 
beginnen met: 

Koeslag (Hofman) eerder E23, thans G.L. Rutgersweg 14.
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Wormgoor (Vonderman, historisch gezien eigenlijk Weisman) - eerder E59 – thans
Hilversweg 2. 

Vonderman anno 2018.
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Saaltink ('n Dekker) – eerder E131 – thans G.L. Rutgersweg 55.

'n Dekker, anno 2018.
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Geerdink (de Geareke) – eerder E170 – thans Geerdinkweg 1.

Geerdink anno 2018.
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Haarman (postkantoor Noordijk) – eerder E130 thans – G.L. Rutgersweg 36
Ook dit komt U zeker bekend voor

't is Haarman, Noordijker Postkantoor

Het vroegere Noordijkse postkantoor anno 2018.
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Reurink, Veldmans of Harmans – eerder E161 – thans Reurinkweg 2.

Veldmans anno 2018.
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Te Nahuis (Nijenhuis) – eerder E136, thans is het adres Borgersteeg 2.
Dit was eens tot Pastorie gepromoveerd

Uw woning hadden anderen begeerd

Te Nahuis anno 2018.
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School in Noordijk – eerder E113 – thans de Oale Schole, Schoolweg 11.

De Oale Schole anno 2018.
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Aaftinkbrug, toen.

Aaftinkbrug anno 2018
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Leemkuil, in de berg.

Leemkuil anno 2018.
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Dat was dan 2018: evenementen Oud Noordijk in beeld.

Als afsluiter van deze Jaorgang een aantal foto's van de evenementen van de 
Historische Vereniging Oud Noordijk in het afgelopen jaar, met beelden van de 
Nieuwjaarswandeling, de Koningsfietstocht, de Open Tuinendag, de Oogstdag, de 
Nationale Jammarkt in Neede en het Vetpriezen van vorig jaar. 
En op de volgende bladzijde: Zomer in Gelderland.

 

82
Noariker Jaargang 2018



Zomer in Gelderland in Noordijk.

De zomer van 2018 is weer voorbij. Een zomer, waarin de warmte- en droogterecords zijn 
gesneuveld. Er kon volop genoten worden van het mooie weer en bovenal van de radio/TV 
uitzending Zomer in Gelderland in Noordijk. Wat een prachtige dag. Wat een energie ging er 
uit van al die vrijwilligers en het team ven Noordijk, met Johanna Reurink namens de 
Historische Vereniging Oud Noordijk. En wat een publiek, meer dan 1340 toeschouwers: 
alles te samen goed voor een prachtige derde plaats. Geniet na met hulp van onderstaande 
foto's. Hiermee heeft Noordijk een nieuw stukje geschiedenis geschreven.

Foto's, grotendeels afkomstig van de website en de uitzending  van TV Gelderland.
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Eerdere uitgaven Oud Noordijk

Overzicht van de tot nu toe door de Historische Vereniging Oud Noordijk 
uitgegeven Noariker Jaorgangen en andere publicaties:
 

Nummer Jaar Inhoud

0 1987 Tentoonstelling "OUD NOORDIJK" in de Oale Schole

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

  1991 Ruilverkaveling "Neederberg" 

2 1992 Verkoop1927, Speuren naar sporen, uut vriejen, Noordijker veld, 
etc.

3 1993 Markenindeling, Verkoopakte, Oudejaarsavond, Stoekzalve, 
Stamboomonderzoek, etc.

4 1994 Vroegere bewoners, diergeneeskunde, veldnamenonderzoek, 
Bollert brons, de Nachtegaal, etc.

5 1995 1940-1945, diverse persoonlijke belevingsverhalen uit de tweede 
wereldoorlog

6 1997 Noariker museum, Hassink Wassink, Harperink, Touwtrekken, etc.

7 1998 Kiekjesbook, bekiek 't maor, foto's van mensen, huizen en dingen, 
etc.

8 2001 H. Peterkamp,Meister Niehof, Pinksterkermis, Hietbrink, etc.

2002 Boerderij- en veldnamen in Neede

8 2001 H. Peterkamp, Meister Niehof, Pinksterkermis, Hietbrink, etc.

9 2005 Noaberschap, VV Noordijk, Rika Timmerije, Berend Tormijn, etc.

10 2008 Schooltied, een tied um (nooit) te vergett'n.

11 2009 Jubileumuitgave 25 jaar Oud Noordijk

2011 Brulfteneugers Anno 1912

12 2012 80 jaar Timmerije, next level in plastics

13 2013 Neede voor 200 jaar

14 2016 Slachtevisite, Reurink (Veldmans), Vrielink, Oud Krantennieuws

15 2017 Oogstdagen, Elshof, Anthony Reurink, Groot Markerink

2018 Muziekvereniging Concordia 75 jaar
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