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Jaarverslag PiNo 2017-2018
Het Pinksterfeest 2017 ligt weer achter ons en ook dit jaar zijn er weer enkele vernieuwingen.
De vrijdagmiddag begon het feest voor de kinderen met de spelletjes op het “feestterrein”. De
oudercommissie had weer diverse spelletjes voor de kinderen klaargezet, waaronder een verkoelend spel
met water, dit was niet verkeerd met temperaturen tussen de 25 a 30 graden! Na de spelletjes werden de
ballonnen bij het feestterrein opgelaten. De meeste kaarten kwamen terug uit de richting van het noorden
van Duitsland. De basisschooljeugd kon vervolgens meedoen aan het doeltrappen en de draaimolen was
deze middag van 16:00 tot 17:00 uur vrij toegankelijk voor de jeugd.
Dit jaar voor de 2e keer een bedrijvenuurtje en met ca 100 gasten waren we zeer tevreden met de
opkomst. Dit jaar waren er speciale “bedrijvenmuntjes” gedrukt en gesponsord door Timmerije
Kunststoffen, waarvoor dank. Voor de mensen was er kaas en worst, de kaas werd gesponsord door Food
support B.V. uit Neede (Ramon Roelink) en de worst door Zwanenberg Food Group uit Borculo (Marcel
Pastoor), hartelijk dank hiervoor!
Tijdens het bedrijvenuurtje werd er een gezellig deuntje gedraaid door DJ Harold Tijink alias
“Kapitein van Berkelland”.
De Pinksterkermis 2017 werd vrijdagavond om 19:30 uur officieel geopend door de voorzitter van
stichting Pinksterkermis Noordijk, Johan Floors. Daarna ging de playback show van start. Ook dit jaar een
andere opzet. De optredens vonden plaats op het hoofdpodium! Hiervoor was gekozen omdat er dit jaar op
vrijdagavond geen band kwam maar een DJ, dus geen extra podium nodig. Licht en geluid was tip top in
orde en werd verzorgd door de BIKsound dit gaf een extra dimensie aan alle optredens! Er hadden zich dit
jaar 10 playbackacts aangemeld, met ook dit jaar weer verrassende optredens. De presentatie werd
verzorgd door Herman Riethorst. De jury bestond uit Rebecca Meijerink, Eva Boonk en Martijn Kettering.
Het podium was, zoals reeds al vele jaren in het "groen" gezet door kwekerij In de Dennen, waarvoor
natuurlijk onze hartelijke dank!
Na de prijsuitreiking om ca 22:15 uur werd het podium betreden door DJ Martijn Koedam, met
verschillende stijlen van muziek maakte hij er een mooi feestje van.
Op zaterdag 3 juni kon de optocht, met als thema "MEDIA" onder zeer zonnige omstandigheden worden
afgewerkt. Dit jaar waren er 13 startnummers, waarvan 6 grote wagens en diverse kleine wagens &
loopgroepen beslist de moeite waard. De publiekelijke belangstelling langs de route was redelijk. De
optocht werd beoordeeld op de volgende criteria: originaliteit, afwerking en presentatie. De jury bestond
uit Miriam Leferink, Jolanda Bolster en Dennis Olminkhof. De kwaliteit van de diverse wagens en
loopgroepen was hoog en de jury had een zware middag om tot een besluit te komen. Om een en ander goed
te kunnen beoordelen werd de optocht tussendoor even opgehouden om alle pracht en praal goed tot uiting
te laten komen. Dit jaar ging de 1e prijs in de categorie grote wagens naar de leden van “Noariks Geweld”
met als titel “Trumps Media Circus”.
Bij de kleine wagens ging de 1e prijs naar “Boer zoekt vrouw” met als titel “MVD on tour”.
Bij de loopgroepen ging de 1e prijs naar “De Trutjes” met titel “Breaking News”.
In de klasse karretjes/skelters was de 1e prijs voor “Jordy en Matz” met titel “Media Boys ”
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Bij de individuelen ging de 1e prijs naar “Duo penotti” met als titel “Koning Willem Alexander en oranje
gekte”.
De themaprijs ging dit jaar naar “Hej,t al Heurd” door fam. Pasman en van Es.
Na een bui regen werd er gestart met het ringrijden, darten, sjoelen, doeltrappen, dogcartrijden en
vogelgooien.
Bij het vogelgooien voor de dames werd Yvonne te Vaanholt de nieuwe koningin 2017 van Noordijk! Van
harte gefeliciteerd met deze titel.
Voor de jeugd was er een springkussen en clown Henkie vermaakte de kinderen met zijn ballondieren en
schmink. Uiteraard draaide ook nu de kermis op volle toeren.
In de tent zorgde de Capri-Roadshow voor een gezellige sfeer. De prijzen van de volksspelen en optocht
werden rond 18:00 uur uitgereikt.
Op zaterdagavond werd de tent opgewarmd door de Capri-Roadshow, waarna de “PPM Showband" een
voortreffelijke show weggaf aan het publiek in een redelijk gevulde tent, het was een super geslaagde
avond dit ging door tot in de late uurtjes!
Op de zondag dit jaar een beachvolleybal toernooi volledig georganiseerd door een enthousiaste groep
jongeren uit Noordijk. Met een deelname van 24 teams tov 13 vorig jaar waren ook zij meer dan tevreden!
Op maandag 5 juni werd onder begeleiding van muziekvereniging Concordia om 9:00 uur de
schutterskoning van 2016, Sander Oonk en zijn gezinnetje aan huis opgehaald en werd er een rondtocht
door de kern van Noordijk gemaakt met als eindbestemming het feestterrein.
Het eerste schot bij het vogelschieten werd dit jaar door onze burgemeester Joost van Oostrum gelost
en na het spelen van het volkslied door Concordia werd er wederom gestart met het ontbijt. Ook dit jaar
verzorgd door bakker Stroet, met bijna 280 deelnemers wéér een groot succes. Om 11.00 uur loste
Sander Oonk het 1e schot voor het vogelschieten tevens werd er begonnen met, flobert-, fladder-,
vrijebaan, jeugdvogelschieten en de stoelendans. Voor de jonge jeugd was er ook weer het springkussen
en de zandbak.
Bij het vogelschieten leek het er in eerste instantie erop dat Jan Eggink (helaas is hij niet meer in ons
midden) de schutterskoning 2017 zou worden, maar er bleef toch nog een stuk van de vogel vastzitten en
werd er besloten om toch door te gaan totdat alles eraf was. De titel van Schutterskoningin 2017 ging
naar Carli Elbersen met 301 schoten was de vogel er rond 13:45 uur definitief af! Carli van harte
gefeliciteerd!
Op het buitenterrein en in de tent zorgde de dweilband “De Vlearmoesband” uit Neede voor een gezellige
sfeer. Een extra bedankje voor hen is op z’n plaats, want vrijdag moest er onverhoopt gezocht worden
naar een andere dweilband, omdat diegene die zouden spelen hadden afgezegd, TOP dat jullie er waren. Zij
verzorgden ook tijdens de stoelendans de muziek. Voor de jeugd was er een survivalbaan en een limbodans
aanwezig.
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Ook dit jaar Saints ‘n Sinners (Hike) op de maandagmiddag. Zij zorgden er wederom voor dat de
pinkstermaandag weer een gezellig feestje werd!
Terugblikkend was Pinksteren 2017 weer een ouderwets gezellig en een geslaagd Pinksterfeest.
Ook dit jaar is er wederom prettig gewerkt door het gehele team en de bezoekers hebben dit wederom
weten te waarderen en zijn in rijke aantallen gekomen en hebben zichtbaar genoten.
Wij willen dan ook iedereen bedanken, die op welke wijze dan ook heeft meegewerkt aan het slagen van
deze pinksterkermis. Veel mooie foto’s en filmpjes zijn te zien op de noordijksite,
http://www.noordijksite.nl. Volg ons ook op Facebook “Pinksterkermis Noordijk” Onze speciale dank gaat
ook naar onze lokale journalist welke er wederom in is geslaagd om mooie foto's van zowel de playbackshow
als de optocht te plaatsen. Een betere promotie kunnen we ons als organisatie niet wensen.
Heel Noordijk zag er weer op z'n Pinksterbest uit, met feestverlichting en fleurig gevulde plantenbakken
werden de PiNo-bezoekers welkom geheten in Noordijk.
2017 was het jubileumjaar van Johan ten Dolle, 25 kermissen gedraaid! Gefeliciteerd met deze mijlpaal.
2017 was de “laatste” kermis voor Henk & Minie Vonkeman, lid sinds 1990 en Jan & Arjanne Lammersen
lid sinds 2005.
Henk was de leading man achter de opbouw van het podium, playback show, lid van de muziekcommissie en
al wat niet meer, Minie heeft zich alle jaren ingezet achter de bar (buitentap) en vele
randwerkzaamheden.
Jan was de 1e penningmeester en later de 2e penningmeester, zorgde voor de inkoop van de drank, stond
achter de tap en deed ook alle voorkomende werkzaamheden. Arjanne zette zich ook altijd in achter de
bar, zorgde voor broodjes en deed ook vele voorkomende werkzaamheden.
Henk & Minie, Jan & Arjanne super bedankt voor de inzet van de afgelopen jaren! TOP.
Doordat er nu enkele leden zijn afgetreden zijn we weer blij met nieuwe aanwas, wij mogen in de PINO
verwelkomen:
2017:
- René Rijkenbarg en Evelyne Witbreuk
- Gerrit ten Elshof en Tanja Legters
- Mireille ter Haar en Ruud Larink
2018:
- Patrick Hulshof (2018)
- Robert en Chantal Timmerije
- Hanny Markink
Allen van harte welkom, we hopen nog jaren van jullie kennis en kunde gebruik te mogen maken.
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Zaterdag 2 september was het jaarlijkse uitje na de koffie en koek zijn we vanuit het PINO gebouw met
de fiets vertrokken met een kleine omweg naar Ijsboerderij Dommerholt. Hier hebben we een presentatie
gehad over hun bedrijf en konden we een kijkje nemen in de stal. Het melken werd gedaan door een robot,
wat voor velen ook nieuw was om te zien. Na een heerlijk ijsje weer op de fiets, waarna een Italiaans buffet
van de Klok uit Eibergen de avond werd afgesloten met een pub quiz. De organisatie was dit jaar in handen
van Mireille, Ruud, Anja en Arjan, bedankt hiervoor!
De kerstversiering was ook dit jaar weer samen met st. Noordijks Belang, geplaatst in het weiland van de
fam. Reurink op de grens van de bebouwde kom We danken hierbij de fam. Reurink voor het beschikbaar
stellen van hun weiland en hopen volgend jaar wederom gebruik te mogen maken van het weiland.
Op zaterdag 6 januari is de kerstverlichting opgeruimd en stond er een nieuwjaarsborrel klaar!
Aangezien de belangstelling op 2e paasdag voor het eieren zoeken aan de Benninkdijk terug liep is er een
samenwerking gezocht met Kinderwerk Noordijk, de Paasactiviteit werd gehouden op Goede Vrijdag
30 maart vanaf 15:00 uur. Meer dan 50 kinderen kwamen naar het Pinoterrein. Voor alle groepen werden
er per samengestelde groep zijnde groep 1 + 2, groep 3, 4 + 5 en voor groep 6,7 + 8 eieren verstopt in het
crossbos achter het Pinoterrein. Bij elke groep werd 1 groen ei verstopt, de vinder van dit ei kon een leuke
prijs tegemoet zien, de winnaars waren Dies Rijkenbarg namens groep 1 + 2, Britt Tijhuis namens groep 3,4
+ 5 en Murielle Oonk namens groep 6,7 + 8.
Met de gevonden eieren konden de kinderen het ei beschilderen, versieren maar je kon ook spelletjes doen
met de gevonden eieren, zoals eiergooien tegen een bord, op dit bord hingen foto’s van alle leerkrachten
van de B. Tormijnschool!, of je kon schieten op je ei. Daarnaast was er warme chocolademelk, ranja en iets
lekkers voor de kinderen. Al met al een geslaagde middag, alle kinderen gingen voldaan naar huis met een
paashaas van chocola.
Onze speciale paashaas was ook weer aanwezig hij heeft de eieren weer goed verstopt, Bert Slotboom
bedankt!
Kinderwerk bedankt voor de samenwerking we hopen dat we volgend jaar wederom samen met jullie een
leuke paasactiviteit neer kunnen zetten.
De leden van St. Pinksterkermis Noordijk bedanken alle vrijwilligers, die ons altijd weer belangeloos
tijdens de kermis bijstaan. Ook willen wij de mensen bedanken, die hun grond beschikbaar stellen voor de
overige activiteiten, zoals het eieren zoeken, het plaatsen van de kerstverlichting of het beschikbaar
stellen van parkeerplaatsen. Ook willen we Anjo Hulshof bedanken, voor het gebruik van het bosperceel
naast het feestterrein tijdens de kermis en de Paasactiviteit.
Tenslotte uiteraard de partners van de leden van St. Pinksterkermis Noordijk, die ook dit jaar een groot
deel van de werkzaamheden tijdens de kermis voor hun rekening namen.
Zonder al deze hulp zijn we nergens en hopen ook volgend jaar weer op jullie te mogen rekenen.
Allen bedankt en tot volgend jaar!
Lisette Slotboom
Secretaris PiNo

