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JUNI 2022 
 

Geachte lezer, 
 

Een goedgevulde Koerier dit keer, mede door een uitgebreid 
verslag van de Pinksterkermis, kortweg PiNo. 
Vandaar ook het wat later verschijnen van deze Koerier, want de 
festiviteiten waren nog niet helemaal afgerond en geëvalueerd. 
Een vrolijk verslag van een, waarschijnlijk voor velen, langverwacht 
en vrolijk weekend. 
 
Helaas ook minder vrolijke berichten, het verdwijnen van Café-
Restaurant Hassink, het afbouwen van de voetbalvereniging,  
en het Kinderwerk Noordijk, dat zal gaan stoppen. 
 
Daarnaast andere verenigingen die hun activiteiten uitbreiden,  
en die zo deels het gemis dat ontstaat door bovenstaande kunnen 
compenseren. 
 
Het blijft ondanks de veranderingen, toch een actief dorpje,  
ons Noordijk! 
 
Een hele fijne en zonnige zomer gewenst.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

    De redactie 
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NOORDIJK WAS WEER AAN!!! 
 

Het Pinksterfeest 2022 ligt weer achter ons en wat was het weer 
gaaf dat wij na 2 jaar corona eindelijk weer los konden gaan en dat 
deden wij, maar jullie ook!! Trots zijn wij erop dat we het toch weer 
geflikt hebben om weer een fantastisch Pinksterweekend voor 
iedereen hebben kunnen organiseren. Toch waren wij ook wel 
lichtelijk gespannen, hoe gaat het? Komen er genoeg mensen? 
Hebben wij het programma goed bedacht? Hoe valt de nieuwe 
terreinindeling? Is de kwaliteit van de bands die wij voor 2020 
hadden vastgelegd nog zoals toen? En we kunnen concluderen dat 
wij het goed gedaan hebben, geen onvertogen woord, geen 
incidenten, geen handhaving en EHBO hoeven in te schakelen. 
Het was gewoon geweldig!! Iedereen was blij om elkaar na 2 jaar 

weer te zien, te spreken en misschien ook wel weer te voelen      ! 
 

Vrijdag 

Zoals vanouds werd de aftrap op vrijdagmiddag gedaan door de 
kinderen uit Noordijk. Op het PiNo-terrein stonden weer diverse 
spelletjes klaar waar de kinderen zich naar hartenlust op konden 
uitleven, de weersomstandigheden waren ook weer perfect om de 
spelletjes één voor één af te werken met een groepje. Tussendoor 
werd er gesmuld van een heerlijke suikerspin. De organisatie lag in 
handen van de OR Tormijnschool, dank hiervoor. De kinderen 
ontvingen na afloop een mooie medaille met het PiNo logo en een 
heerlijke zak snoep. Mede door de gulle giften van de inwoners van 
Noordijk kunnen we terugkijken op een super geslaagde middag! 
 

Nadat de spelletjes klaar waren druppelden de eerste bezoekers 
van het bedrijvenuurtje langzaamaan binnen. Er stond geen 
bedrijvenuurtje op het programma, maar in de laatste week voor de 
kermis werd besloten om dit toch te organiseren n.a.v. een aantal 
opmerkingen. Het bleef uiteraard niet bij 1 uurtje…onder het genot 
van een biertje, fris ed. werd er gezellig gekuierd met elkaar. 
Tevens was er dit jaar weer worst en kaas beschikbaar gesteld 
door Food Support uit Neede (Ramon Roelink) dit is altijd een 
welkome lekkere aanvulling, hartelijk dank voor het beschikbaar 
stellen. 
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Nieuw dit jaar op het programma een “Piratenbattle” wie wordt de 
beste piraat van Noordijk en omstreken. Vanaf 20:00 uur kwamen 
de zendpiraatjes binnen. Stuk voor stuk werkten zij hun programma 
af, er was ook een heuse jury aanwezig. Aan het eind van de 
avond viel de beslissing, RSC (Rietmolense Super Combinatie) 
werd gekozen tot de beste piraat! Gefeliciteerd met deze titel, 
volgend jaar zijn jullie er toch weer om deze te gaan verdedigen? 
Het bier vloeide rijkelijk deze avond en het was weer supergezellig. 
En doorrrr naar zaterdag…. 
 

Zaterdag 
Op zaterdag ook een ander programma dan anders! 
Om 14:30 uur gingen wij vanaf het terrein met een versierde 
trekker van Bets Markink en huifkar van de Fam. ten Dolle en 
onder begeleiding van Muziekvereniging Concordia richting de 
Vonderman. 
De koning van 2019 Emiel te Vaanholt, zus Yvonne te Vaanholt als 
koningin vogelgooien bij de dames en Anne Tijink als koningin 
vogelschieten jeugd werden hier opgehaald. Na een hapje en een 
drankje genuttigd te hebben gingen zij met familie in de huifkar 
richting het terrein. Bij deze willen bij Bets Markink bedanken voor 
het rijden met de trekker en de Fam ten Dolle bedanken voor het 
beschikbaar stellen van de huifkar en Concordia bedanken voor de 
muzikale omlijsting. 
Na een woordje van onze voorzitter Johan Floors en een woordje 
van een afgevaardigde van de Gemeente Berkelland zijnde Mevr. 
Ter Denge werd het 1e schot door haar gelost en begon het 
vogelschieten en de overige volksspelletjes zoals kaart- en klosjes 
schieten, vogelschieten jeugd, sjoelen en doeltrappen voor de 
jeugd tot 12 en voor 12+. Verderop vinden jullie de uitslagen. 
Het duurde even, maar na 641 schoten was het raak voor  

Gerrit Slotboom, hij mocht gaan strijken met de titel koning 

vogelschieten 2022. Bij het vogelgooien dames ging het ook 
allemaal niet zo vlot…na zo’n 120 pogingen werd de vogel eraf 

gegooid door Sharon Grootoonk, partner van onze 

voormalige koning 2019 Emiel te Vaanholt, dus er blijft een titel in 
de familie!  
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Bij het vogelschieten van de jeugd was het  

Eleyna Radstaak die ervoor zorgde dat zij er met de titel 

vandoor ging, gezien het aantal kruisjes op het formulier (te veel 

om te tellen) heeft dit ook best even geduurd      . In overleg met de 

hoogheden werd besloten om de huldiging op maandag te laten 
plaatsvinden. 
 

 
 
Terwijl het vogelschieten nog in volle gang was, was er voor de 
allerkleinsten een kinderdisco, diverse kindertjes stonden vrolijk te 
dansen, al dan niet ook met papa, mama, opa’s en oma’s. Op deze 
kindertjes moeten we zuinig zijn, dit worden vast potentiële 
PiNogangers in de toekomst. Vroeg op de zaterdagavond was de 
band Black Tie Monkey Squad aan het opbouwen om er later op 
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de avond een fantastische avond van te maken, of zoals ze het zelf 
op Social Media hadden gezet  

“We zijn wel wat gewend maar dit sloeg echt 
nergens op Pinksterkermis Noordijk wat een 
knotsgekke avond was dit”!!!!  

Heel gaaf om dit soort recensies te lezen. Met ruim 600 man was 
ook dit weer een geweldige avond. En doorrrr naar zondag… 
 

Zondag 
Zondag stond er voor de 5e keer op rij beachvolleybal op het 
programma, altijd weer een succes! De inschrijving was dan ook 
snel vol, de weersomstandigheden waren ons ook weer goed 
gezind. Vanaf 12:30 uur tot ongeveer 18:00 werd er volop gespeeld 
op 3 velden en was er nog een afte party tot een uurtje of 21:00 uur. 
Namens de PiNo willen wij de organisatie bedanken, het is toch ook 
altijd weer een hele klus om het wedstrijdschema ed. weer voor 
elkaar te krijgen. De huidige organisatie heeft aangegeven dat dit de 
laatste keer zou zijn, inmiddels heeft zich spontaan een andere 
groep aangemeld om de organisatie voor volgend jaar op zich te 
nemen, wat fijn dat dit weer geregeld is! Bij deze willen wij ook 
Loonbedrijf Olminkhof bedanken voor het brengen, ophalen en 
beschikbaar stellen van het zand, het is altijd een hele klus om het 
terrein weer spik en span te krijgen voor de maandag. 
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Voorafgaand aan het beachvolleybal, verzamelden er zich meer dan 
80 trekkers op een door Marty Reurink beschikbaar gesteld terrein 
voor de eerste Pinkster oldtimertoertocht. Een viertal heren te 
weten: Jan ter Haar, Gert Jan Mengerink, Eric Brunshorst en Bert 
Slotboom hebben de koppen bij elkaar gestoken om dit te gaan 

organiseren, en wat was het een succes! 
 

 
 
De rit was zo’n 50 km lang door de wijde omgeving van Noordijk en 
wat was het goed georganiseerd vooraf koffie met krentenwegge, 
onderweg een tussenstop in Barchem met een hapje en drankje en 
na afloop nog even nagenieten met elkaar onder het genot van een 
drankje. Heren bedankt voor de organisatie, volgend jaar weer? 
De afte party deze zondag werd verzorgd door de band  

Half um Half, Rock ’n Roll 

van eagn groond.  
Lekkere boerenrock muziek, 
ook weer een hele toffe 
afsluiting van een wel heel 
geslaagde zondag.  
En doorrrr naar maandag…. 
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Maandag 
Het ontbijt op maandag wordt inmiddels ook een traditie met zo’n 
250 aanmeldingen weer een volle tent. 
Bakkerij Stroet was alweer druk in de weer geweest om er een 
fantastisch ontbijt neer te zetten. Het was dan ook weer heerlijk, 
Bakkerij Stroet bedankt. 

Tijdens het ontbijt werden er loten verkocht. Kim Markink en 
Monique Floors hebben deze verloting op touw gezet en wat 
hebben zij hun best gedaan, wat waren er mooie prijzen te winnen! 
Vele prijzen gedeeltelijk of geheel belangeloos gesponsord door 
diverse bedrijven uit Noordijk, Neede en omgeving, super!  
De klapper was een ballonvaart, deze ging naar Marjolie Rack, wij 
wensen je heel veel plezier in de luchtballon en de overige 
winnaars ook gefeliciteerd met de gewonnen prijzen. 

Ook nieuw dit jaar Noordijk Got Talent op maandag, na het ontbijt 
werd het podium in gereedheid gebracht voor de talenten uit 
Noordijk, dit jaar zelfs een live act!! Lotte ten Vregelaar bracht het 
nummer “Valerie” van Amy Winehouse ten gehore, heel knap 
gedaan.  En wat dachten jullie van de kinderen van de 
Tormijnschool met de pinguindans, AC/DC, Herman Finkers en 
Brigitte Kaandorp, Kim Wild en Nena, Maan, en Mylene & Rosanne 
en een compilatie van de hits van Toppop konden natuurlijk niet 
ontbreken.  Nadat de jury zich ging beraden kwam Wilfried 
Wildschwein uit Haaksbergen ons nog vermaken met lekkere 
meezingers, zowel Nederlands- als Duitstalige nummers bracht hij 
ten gehore, in polonaise door de tent! 

Na de huldiging van de hoogheden werd het tijd voor de band 

Melrose, zij maakten er een ongelooflijke show van met 

zeepbellen, met vuur, met closetpapier en wat al niet nog 

meer…maar aan alles komt weer een eind ☹ rond de klok van 

20:00 uur was het dan toch echt afgelopen…de biertank was leeg 
(5.000 ltr.) en het was goed!  Wij hebben van het hele weekend 
genoten, jullie toch ook?  
 
 
 



9 

 

 

9 

Kermis 
De kermisexploitanten waren ook dik tevreden, evenals de patat- 
en visboer. 
Voor de kleinere kinderen was er weer een springkussen, zandbak 
en op maandag een rodeostier.  

Op 2e Pinksterdag waren de SchM&Inkstars (Monique 

Jannink & Ilse Bemthuis) aanwezig, zij versierden de kinderen 
(maar ook volwassenen) met hele leuke creaties. 

Heinze Bannink en Mathijs ten Dolle 
Speciaal woord van dank voor Heinze Bannink en Mathijs ten 
Dolle. Zij hebben de (vooraf, tussendoor en after) muziek verzorgd 
tijdens het hele weekend, super hoe jullie dit doen, de stemming 
zat er elke keer weer goed in! 

Vrijwilligers 
Na een oproep op Facebook “vrijwilligers gezocht” hebben wij een 
heel leuk aantal vrijwilligers mogen verwelkomen, zowel mensen 
uit Noordijk als buiten Noordijk. Zo heeft de SEN 4 vrijwilligers 
geleverd om maandagmiddag achter de bar te helpen. Met deze 
mensen is het voor ons als leden ook mogelijk om zelf een beetje 
het feest te vieren. Diegene die hebben geholpen allemaal hartelijk 
dank voor jullie inzet, wellicht dat we volgend jaar ook weer op jullie 
mogen rekenen? 
 

Sponsoren 
Ook een woord van dank aan alle sponsoren die ons op welke 
manier dan ook hebben gesteund dit kan financieel zijn of d.m.v. 
het beschikbaar stellen van etenswaar, prijzen voor de verloting 
etc. super bedankt. 
 

Tot slot 
Wat zijn wij zonder onze leden, vrijwilligers en iedereen die een 
steentje bijdraagt aan de PiNo?  
Iedereen heeft weer keihard gewerkt voor, tijdens en na de kermis 
om het weer tot een groot succes te maken. Misschien zijn we nog 
mensen vergeten maar in ieder geval allen bedankt voor jullie inzet 
op welke manier dan ook. 
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Maar laten we onze bezoekers niet vergeten zij zorgen ervoor 

dat er weer een feestje wordt gebouwd, hulde aan deze bezoekers 
geen onvertogen woorden en geen narigheid dit weekend! 

 
Dit is waar Noordijk en de PiNo voor staan 

GEZELLIGHEID TEN TOP! 
 
 
 

 

 

Proost en tot volgend jaar  
 
26-27-28 en 29 mei 2023,  
 
Tot dan!  

 
 
 

 
UITSLAGEN: 
 
Noordijk Got Talent 
 
Categorie Jeugd: 
1e Kinderen Tormijnschool   > Pinguindans 
2e AC/DC > Thunderstruck   > Jayden Meijer 
3e Me & My Selfie    > Lisa Martens en Cato Ardon 
 
Categorie Volwassenen: 
1e Toppop medley    > Noariks Geweld 
2e Amy Winehouse “Valerie”  > Lotte ten Vregelaar 
3e Herman Finkers &  

Brigitte Kaandorp (duet) > Martin Geerdink en Carla 
Kolthoff 
4e Nena en Kim Wilde “anyplace,  

anywhere, anytime”  > Muriëlle en Miranda Oonk 
5e Maan “Ik heb je lief”  > Cindy Mengerink 
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Volksspelen 
 
Vogelschieten 
Romp     : Gerrit Slotboom, schutterskoning 2022!  
Kop    : Raymond Wolthuis 
Linkervleugel   : Henk Wormgoor 
Rechtervleugel   : Carlo Lucassen 
 
Vogelgooien 
Romp    : Sharon Grootoonk, koningin 2022!  
Kop    : Daniek Wanink 
Linkervleugel   : Inge Reverdink 
Rechtervleugel  : Janet Bannink 
Staart    : Inge Reverdink 
  
Jeugdvogelschieten 
Romp    : Eleyna Radstaak, jeugdkoningin 2022! 
Kop    : Sebas Rijkenbarg 
Linkervleugel   : Ramon Oonk 
Rechtervleugel  : Wenke Vergeer 
 
Sjoelen 
1e Harm Koopmans 
2e Dinie Haarman 
3e Anjo Hulshof 
 
Doeltrappen volwassenen 
1e Frank Geerdink 
2e Erik Poelert 
3e Herwin Bauhuis 
 
Doeltrappen basisschool 
1e Ruben Markink 
2e Colin Wolthuis 
3e Thymen te Vaanholt 
 
Flobert (kaart) schieten Fladder ( klosjes) schieten 
1 e Edwin Markink  1e Robena Grijsen 
2e Mirjam Stegeman  2e Gerrit Nijhof 
3e Yvet Nijhof   3e Kees Lammersen 
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Als Welkom In Noordijk verrassen we nieuwe 
Noordijkers met een tasje met informatie over de 
verenigingen en bedrijven in Noordijk.  
 
 

Hallo Noordijkers, 
 

De werkgroep Welkom In Noordijk (WIN) is bezig met een 
inhaalslag om nieuwe Noordijkers te verwelkomen. 
 

Hebt u onlangs nieuwe buren gekregen? Meld ze dan bij ons aan 
via onderstaand e-mailadres en we zorgen ervoor dat uw nieuwe 
buren het tasje overhandigd krijgen. Dit kan ook samen met u en 
één van de leden van de Welkom In Noordijk werkgroep. 
 

Allemaal nieuwe Noordijkers die door uw bijdrage in de tasjes,  
nu op de hoogte zijn van de activiteiten van uw vereniging of uw 
bedrijf. Door middel van deze bijdrage in het tasje worden nieuwe 
Noordijkers welkom geheten. 
 
Wilt u namens uw eigen een vereniging of bedrijf nog een bijdrage 
in het tasje doen? Graag!  
Neem via onderstaand e-mailadres contact met ons op. 
 
Welkom In Noordijk is een initiatief van Noordijks Belang en wordt 
gedragen door de inzet van Noordijkse vrijwilligers. 
   
Met vriendelijke groet, 
 
Hilda Mulder, Rienke Nijland, Robena Grijsen en Judith 
Schuurman. 
E-mailadres: welkominnoordijk@gmail.com 
 

mailto:welkominnoordijk@gmail.com
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Update Noordijks Belang 
 
Hallo inwoners, 
 
Graag brengen we vanuit het Noordijks Belang jullie als inwoners 
weer even op de hoogte van onze activiteiten. 
 

Wonen in Noordijk 
 

Ontwikkelingen Café-Restaurant Hassink 
 

Al enige tijd heeft Café-Restaurant  
Hassink haar deuren gesloten.  
De vraag over wat hier gaat  
gebeuren zingt al enige tijd rond 
in Noordijk. We kunnen op deze 
 vraag nog geen concreet  
antwoord geven, maar wel een  
update geven over de huidige  
ontwikkelingen.  
 
Al circa 5 jaar is de familie Hassink zich aan het oriënteren over de 
toekomst van haar Café-Restaurant.  
Er is gezocht naar een kandidaat die het bedrijf over wil nemen, 
hiervoor zijn verschillende personen benaderd, maar helaas zonder 
succes. Ook een poging om het bedrijf in zijn totaliteit te verkopen 
is op niets uitgedraaid.  
 
Als Noordijksbelang zijn we vanaf het begin zijdelings bij de 
zoektocht betrokken geweest. We hadden graag gezien dat het 
bedrijf voortgezet zou worden, maar dit blijkt helaas geen haalbaar 
plan.  
 
Vervolgens heeft er intensief overleg plaatsgevonden met de 
gemeente om te bezien of er mogelijkheden zijn voor een 
herontwikkeling, in de vorm van woningen, op de locatie. In 
beginsel stond de gemeente hier niet negatief tegenover, maar 
voordat ze verder wilden meedenken in de plannen, stelden ze de 
voorwaarde dat de nog beschikbare kavels op de Vonderman 
verkocht zouden moeten zijn.  
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Aangezien de familie Hassink zelf niet de kennis en expertise heeft 
voor een dergelijke herontwikkeling hebben ze vervolgens met 
verschillende partijen om de tafel gezeten en alle opties goed 
onderzocht en hierbij de belangen van alle betrokken partijen laten 
meewegen. Na deze intensieve periode van overleg en 
onderhandelen is er een principeovereenkomst met een 
projectontwikkelaar gesloten. Het vervolg overleg met gemeente is 
opgestart en de plannen worden nu verder geconcretiseerd. 
  
Het plan moet kansen bieden voor verschillende doelgroepen.  
In het dorpsplan hebben we aangegeven in te zetten op extra 
ruimte voor starters en senioren. Om een uitvoerbaar plan te 
ontwikkelen kan er echter niet alleen worden gekeken naar deze 
twee groepen, ook het midden en hogere segment zal tot de 
doelgroep moeten behoren. Als Noordijksbelang zetten wij ons in 
om een stukje voorrang te krijgen voor gegadigden uit de 
omgeving. Graag willen wij samen met de ontwikkelaar in beeld 
brengen hoe groot de behoefte vanuit onze gemeenschap is en 
welke woonwensen er zijn. Ook de gemeente wil hier graag inzicht 
in krijgen. Daarom zijn we voornemens om in nauw overleg met de 
ontwikkelaar de woonbehoefte in kaart te brengen. Naar 
verwachting zal dit kort na de zomervakantie gaan plaatsvinden. 
Verdere berichtgeving hierover volgt zodra het kan.  
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We hebben er het volste vertrouwen in dat er met dit plan kan 
worden voorzien in een grote behoefte aan kavels/woningen en dat 
deze ontwikkeling positief zal bijdragen aan de leefbaarheid van 
ons dorp. Het zal een goede impuls hebben op het in stand houden 
van de school en het verenigingsleven.  
 
Heeft u zelf interesse of wilt u betrokken blijven bij de 
ontwikkelingen meldt u dan alvast aan door een e-mail te sturen 
naar: noordijksbelang@gmail.com 
 
Gebruik agenda Noordijksite 

De agenda op de Noordijksite is bedoeld 
voor activiteiten/evenementen van alle 
Noordijkse verenigingen.  
Op dit moment wordt er alleen door ‘t 
Haarhoes actief gebruik van gemaakt. Het 
zou mooi zijn wanneer meer verenigingen 
gebruik gaan maken van de agenda. 
Hiervoor hebben de desbetreffende 
verenigingen inloggegevens ontvangen om 

zo zelf hun eigen activiteiten op de agenda van de Noordijksite te 
zetten. Mocht je graag willen weten hoe dit moet, neem dan 
contact op met ons (noordijksbelang@gmail.com). We helpen je 
hier graag mee verder. 

 
Gast verenigingen tijdens de vergadering 
Afgelopen periode hebben we tijdens onze vergadering een 
vereniging als gast uitgenodigd om met elkaar te spreken over hoe 
het gaat. Dit doen we vanuit het thema leefbaarheid om 
samenwerking en contacten binnen verenigingen te stimuleren.  
We hebben onder andere gesproken met Oud-Noordijk, de B. 
Tormijnschool en het Kindcentrum Natuurlijk Noordijk en de 
Koerier.  
 
We hebben als Noordijks Belang 16 mei kennisgemaakt met de 
nieuwe locatie coördinator van de B. Tormijnschool. We hebben 
ervaringen uitgewisseld en er is gesproken over ontwikkelingen 
binnen de school, zoals het inzetten op veel bewegen en lekker 
buiten leren. De kennismaking met Alice Grobbee hebben we als 

mailto:noordijksbelang@gmail.com
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prettig ervaren en we hebben afgesproken elkaar één keer per 
schooljaar te spreken tijdens de vergadering.  
 
Tijdens deze vergadering  
hebben we ook met Hanneke  
Meijer gesproken, zij is  
contactpersoon van het 
Kindcentrum Natuurlijk  
Noordijk. Het Kindcentrum  
biedt onderwijs en opvang  
voor kinderen van 0 - 13 jaar  
in een kleinschalige en groene 
omgeving. Dit door een 
samenwerking met de 
basisschool, peuterwerk, 
buiten BSO en 
gastouderopvang.  
Het is fantastisch om te horen dat het Kindcentrum het afgelopen 
jaar is gegroeid met wel 35%!  De leerlingen komen niet alleen uit 
Noordijk, maar ook buiten Noordijk! 
 
Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande 
update? Neem dan contact met ons op! 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Noordijks Belang 
noordijksbelang@gmail.com 
 
 
 
 
 
 

mailto:noordijksbelang@gmail.com
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Het Kindcentrum werkt!  .... ook buiten Noordijk 

 
We hebben ons eerste schooljaar er bijna op zitten. Een mooi 
moment om de balans op te maken. 
 
Dit schooljaar startte Peuterwerk Klein Duimpje, BSO 
BuitenNatuurlijk! en de Tormijnschool gezamenlijk met 42 
ingeschreven kinderen. Op dit moment zijn dat er 57. 
We zijn dus in de loop van het schooljaar met zo'n 35% gegroeid! 
 
Niet alleen vanuit Noordijk komen er kinderen bij. Ook Neede en de 
Lochuizense kant van de Berg weet de weg naar ons Kindcentrum 
te vinden. 
 
We zijn erg blij met de steun die we vanuit het dorp krijgen. 
Massaal werd er bijgedragen aan een fantastische 
Sinterklaasintocht. Met dank aan de PiNo konden de kinderen met 
Pasen samen in het bos op zoek naar eieren. 
Ook Noordijks Belang en 't Haarhoes ondersteunen het 
Kindcentrum met mensen en middelen wanneer ze maar kunnen. 
 
Een paar partijen die op zichzelf al goed werk deden voor de 
Noordijkse kids, zijn zichtbaar gaan samenwerken onder de 
gezamenlijke paraplu die Kindcentrum Natuurlijk Noordijk heet.  
Persoonlijk vind ik het bijzonder hoe een heel dorp; jong en oud, 
met én zonder jonge kinderen in huis, met z'n allen samen hart 
heeft voor de leefbaarheid van het dorp óók voor haar jongste 
inwoners. 
Als fanatieke moeder probeer ik als vrijwilliger de kaders neer te 
zetten voor alles wat het Kindcentrum doet. Het geeft veel energie 
en voldoening dat het wérkt! 
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Noordijk, bedankt voor jullie steun! 
Op naar het volgende succesvolle schooljaar... 
... waarin de school nóg meer naar buiten zal gaan en het plein met 
een waterpomp nog uitdagender en lekker modderig zal gaan 
worden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Hartelijke groeten namens  

Kindcentrum Natuurlijk Noordijk, 

Hanneke Meijer 

06 44 872 516  
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Duurzaam Noordijk  

  ~ Samen op pad voor een duurzame toekomst ~ 

 
De bomen in het duurzaamheidsbos weer een beetje zien…. 
 
Beste Noordijkers, 
 
In het begin van dit jaar hebben we jullie geïnformeerd over de 
enquêteresultaten. We hebben toen een aantal aandachtpunten 
benoemd. Eén daarvan was het vergroten van inzicht en kennis. 
Daartoe hebben we een routekaart gemaakt, die wat meer zicht 
biedt op wat er allemaal komt kijken bij verduurzaming. We hopen 
dat jullie daardoor wat meer zicht krijgen op “de bomen in het 
duurzaamheidsbos”. We hopen dat dit daadwerkelijk meer inzicht 
biedt en het jullie helpt om keuzes te maken en/of gericht vragen 
aan ons te stellen. Wellicht wat moeilijk leesbaar? Daarom zetten 
we de digitale versie ook op de Facebook-pagina “Noordijk 
Duurzaam”, meteen een mooie gelegenheid om daarmee te linken. 
Maar je mag hem ook even opvragen, dat kan bij Chris Kempen, 
info@chriskempen.nl 
 
De eerder aangekondigde energiemarkt zal zoals het er nu uitziet 
in het najaar georganiseerd worden. 
 
Dus, volg de facebook pagina voor tussentijdse informatie, mail of 
bel jullie vragen, dan proberen wij daar zo adequaat mogelijk op te 
reageren 
 
Hartelijke groet, Gerbert, Arjan, Frans, Rob, Chiel, Jan en Chris 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@chriskempen.nl
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Dit jaar was ons uitje met Novia een soort schoolreisje, we gingen 
gezellig met z’n allen met de bus richting Doesburg. Om negen uur 
zijn we vertrokken, waarna we om ongeveer kwart voor tien in 
Doesburg waren. Het zonnetje was volop aanwezig en alle dames 
konden op eigen gelegenheid Doesburg verkennen. Het bleek dat 
de meesten, in groepjes, op zoek gingen naar een adres om koffie 
te drinken, menigeen met een heerlijk stuk gebak. We waren er 
vroeg bij want sommige winkeltjes/cafeetjes waren helaas nog niet 
open. 
Half twaalf hadden we een lekkere lunch bij Het Gildecafé waar we 
o.a. konden genieten van (vooraf gekozen) een kop mosterdsoep 
of een broodje kroket.  
Om één uur hadden we afgesproken bij de Doesburgsche Mosterd- 
en Azijnfabriek. 
Hier kregen we tekst en uitleg en liet de eigenaar ons zien hoe 
mosterd gemaakt wordt. Velen van ons kochten nog een (of meer) 
heerlijke potjes Doesburgsche Mosterd om mee te nemen naar 
huis. Nadat we nog even van de leuke sfeervolle Doesburgse 
winkeltjes hebben genoten heeft de buschauffeur ons om half drie 
weer naar Noordijk gebracht. 
Fijn dat je weer zo kunt genieten met z’n allen en een mooi dagje 
uit met elkaar kunt hebben.  
 
Op woensdag 18 mei hadden we Jos Thomasse op bezoek. Hij 
kwam helemaal uit Rotterdam en vertelde ons op een vermakelijke 
manier over spreekwoorden en gezegden. 
Hij is als journalist begonnen en zijn eerste artikel in een plaatselijk 
krantje sloot hij af met de tekst: “Het klopt als een bus”.  Hij werd 
op het matje geroepen door de corrector van de krant. Dit was niet 
goed werd hem gezegd, maar hij was daar niet van overtuigd. 
Uiteindelijk kreeg hij uitgelegd dat het “Klopt als een zwerende 
vinger” en het “Sluit als een bus”. Jos vertelde dat toen zijn 
interesse gewekt was voor spreekwoorden en gezegden. De hele 
avond kwam het ene na het andere spreekwoord of gezegde uit 
zijn mond. Soms met uitleg waar het vandaan kwam. 
Het was een leuke avond met een thema wat aansloot bij de 



22  

 

 

22 

tentoonstelling die op dit moment in de Oale Schole is. Zodoende 
is er, na een tip van een van de leden, door het Novia-bestuur voor 
gekozen om deze avond in de Oale Schole te houden.  
Het was een avond waar we met plezier op terug kunnen kijken.  
 
We hebben de komende drie maanden zomerstop van onze 
avonden. Toch is er nog een mogelijkheid om erop uit te gaan. Op 
dinsdag 7 juni, dinsdag 12 juli en dinsdag 9 augustus gaan we met 
elkaar te fietsen! Om 18.30 uur vertrekken we vanaf ’t Haarhoes. 
We hebben een pauze dus als je dat wilt kun je iets te eten en 
drinken meenemen. Iedereen mag mee, je hoeft hiervoor geen lid 
van Novia te zijn, dus we zien je graag op de fiets om 18.30 uur  
bij ’t Haarhoes. 
 
Op woensdag 7 september hebben we onze eerstvolgende avond. 
Dit is een open avond, iedereen is welkom. Egbert Jaap 
Mooiweer, Rentmeester van Landgoed Twickel is onze gast. 
 
Ina Timmerije (secretaris)  
novianoordijk@hotmail.com 
 
 
 
 

 
 
 

mailto:novianoordijk@hotmail.com
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Beste Noordijkers, 

 

Wij hebben besloten om te gaan stoppen met Kinderwerk Noordijk.  

Helaas hebben wij gemerkt dat de laatste jaren de animo en de 
belangstelling steeds minder is geworden. Mede door o.a. de 
corona was het ook enige tijd niet mogelijk om iets leuks te 
organiseren. Uit de enquête van vorig jaar bleek ook dat er bijna 
geen interesse meer was in de activiteiten van Kinderwerk 
Noordijk. Hierdoor hebben wij dus besloten om met Kinderwerk 
Noordijk te stoppen. 

Wij schenken al onze materialen, spullen, etc. (die in ‘t Haarhoes 
liggen) aan het Kindcentrum en tevens doneren wij nog een kleine 
financiële bijdrage. 

Deze bijdrage zal worden gebruikt voor verfraaiing van het 
schoolplein, zodat op deze manier alle kinderen uit Noordijk 
hiervan kunnen gaan genieten. 

Wij hopen dat veel kinderen straks plezier hebben van het mooie/ 
vernieuwde plein. 

Iedereen bedankt voor de fijne samenwerking met Kinderwerk 
Noordijk! 
 
Vriendelijke groeten en tot ziens! 
Carla Slotboom 
Ilona Borgijink 
Yvonne te Vaanholt                     
Marlynn Hennink 
Chantal Scheffer 
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Nieuws van de KVN 
 
De laatste competitiewedstrijd en tevens de persoonlijke 
kampioenschappen van de EKFN zijn begin april gegooid. 
 
Noordijk 1 eindigde op een 4e plaats in de 3e 1e klasse. 
Noordijk 2 werd kampioen in de 3e klasse, waarin Noordijk 3 op de  
4e plaats eindigde. 
Noordijk 4 werd 3e in de 4e klasse. 
 
Hanny ten Hoopen eindigde op de 1e plaats bij de dames in de  
3e en 4e klasse. 
 
Broer Nijemeisland werd 1e in de 3e klasse bij de heren. 
Alle kampioenen gefeliciteerd. 
 
Aldrik Drenten heeft een val van de trap gemaakt en daarbij 
nekwervel en ribben gebroken. Hij revalideert momenteel. 
Wij wensen hem een voorspoedig herstel toe. 
 
Groetjes, 
Arie.  
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Historische Ver. “Oud Noordijk” 
Secretariaat:  

Henry Dunantweg 200, 7161 WE Neede 
 

De Oale Schole voor iedereen te gebruiken 
 

De Oale Schole aan de Schoolweg in het centrum van Noordijk is 
een oud schoolgebouw dat jaren geleden door de stichting De Oale 
Schole in eigendom is verkregen. Na een grondige verbouwing en 
opknapbeurt werd het complex verhuurd aan de Historische 
vereniging Oud Noordijk.  

Het gebouw beschikt over een grote zaal (een samenvoeging van 
de vroegere drie klaslokalen), een moderne keuken met alle 
voorzieningen, een bestuurskamer, ruime toiletvoorzieningen 
waaronder ook een invalidentoilet en een passende entree.  
Op de zolder hebben medewerkers van Oud Noordijk een opslag 
en archiefruimte gebouwd. Enkele jaren geleden heeft de stichting 
een werkplaats en archief onder de naam “De Looze” direct bij de 
Oale Schole gebouwd. 

Nu met de sluiting van café Hassink er geen openbare ruimte voor 
de Noordijkers meer beschikbaar is biedt het bestuur van Oud 
Noordijk de helpende hand. Gebouw de Oale Schole is vanaf 
heden ook beschikbaar voor personen, verenigingen en 
instellingen voor welke activiteit dan ook. Een verjaardag, een 
feestje, een vergadering of een uitvoering. Het kan allemaal.  
Wat dat laatste betreft: de muziekvereniging Condordia heeft enkele 
weken geleden de jaarlijkse uitvoering in de Oale Schole verzorgd. 
Met groot succes, bezoekers en muzikanten waren zeer tevreden. 
Ook de toneelgroep is vaste gebruiker van de Oale Schole. 

Hebt u interesse of wilt u meer informatie? Aarzel dan niet en neem 
contact op met voorzitter Johanna Reurink, telefoon 0545 291 832 
of gebruik daarvoor het mailadres:  info@deoaleschole.nl. En wat 
de mogelijkheden en ook de kosten betreft: dat zal u zeker 
meevallen. U bent van harte welkom. 
 
Het bestuur van Oud Noordijk. 
 

 

mailto:info@deoaleschole.nl
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Noordijks oogstfeest op zondag 14 augustus 
 

Een traditie wordt in ere hersteld. Op zondag 14 augustus wordt in 
en om ’t Oale Höfke het jaarlijkse oogstfeest georganiseerd. 
Tegelijkertijd is er, in en om de Oale Schole, een expositie te 
bezoeken, waar spreekwoorden en gezegden worden uitgebeeld 
met behulp van tal van grote en kleine gebruiksvoorwerpen.  

In ’t Oale Höfke wordt al vele jaren volgens de nieuwste inzichten 
met vergeten groentes gewerkt. Deze keer geven eigen 
medewerkers onder andere uitleg over hoe men biologisch kan 
tuineren. De biologisch gekweekte groente die op dat moment 
beschikbaar is voor de liefhebber beschikbaar. Dat geldt ook voor 
de aardappels die eveneens ter plekke worden gerooid.  

Er is op de groentemarkt meer verkrijgbaar. Zo zijn er verschillende 
soorten vaste tuinplanten, er is honing, ook fraaie bloemstukjes en 
niet te vergeten gevlochten wilgentenen. Alles door eigen 
medewerkers aangeleverd. 

 

In de grote feesttent is een preuverieje ingericht. Kruidenthee in 
vele soorten, eetbare bloemen en ook gerechten van vergeten 
groentes zijn in de aanbieding. “Natuurlijk ontbreekt onze inmiddels 
traditionele wafel niet”, zegt Henny Zwierzynski van de 
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oogstfeestcommissie desgevraagd. En ook een gezellig en 
passend stukje muziek is natuurlijk aanwezig. 

Als het weer het toelaat worden “op het land” aardappels gerooid. 
Dat gebeurt met behulp van een door eigen medewerkers 
opgeknapte ouderwetse rooimachine. Verder wordt er gehooid en 
graan gedorst. “Grasmaaien en hooien doen we omdat de bekende 
rogge oogst dit jaar helaas niet goed gelukt is”, zegt deskundige 
Wim Elferink, ook zeer actief in de oogstcommissie. 
Gedemonstreerd wordt hoe de wijze van gras maaien in de loop 
der jaren veranderd is, beter gezegd: alles van zeis tot machine. 
Deskundigheid is aanwezig om over de biodiversiteit van 
ingezaaide bloemenranden te vertellen en informatie te 
verstrekken. Een activiteit die in de agrarische sector steeds meer 
aandacht krijgt.  

En tot slot in het oogstfeestprogramma: de bekende mooie 
fietstocht die ook deze keer weer veel nieuwigheden in zich heeft. 
De start is bij het feestterrein. 
De komende weken wordt voor meer informatie over het oogstfeest 
verwezen naar de bekende media. 
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Gluren bij de Buren viel in de smaak 

Gisteravond hebben een 70-tal belangstellende leden en niet leden 
genoten van de eerste activiteit na corona van onze vereniging in 
de Oale Schole. Het was deze keer een filmavond met als titel: 
Gluren bij de buren. Het werd niet alleen een mooie filmavond 
maar ook een gezellige avond. Gegluurd werd er eerst bij buurman 
Gelselaar waar een mooi beelden uit vroeger tijden werden 
getoond. Ook een fraai inzicht hoe een productielijn binnen de 
muren van Timmerije Plastics eruitziet was daarna interessant om 
te zien. Het eigen Pinksterfeest uit het jaar 1988 kreeg via 
producent Gerrit Stokkers een aantrekkelijke weergave. Natuurlijk 
met veel herkenbare Noordijkers, die inmiddels waren overleden of 
ruim 30 jaar ouder waren geworden. Prachtig waren de spontane 
reacties uit de zaal. Na de pauze vertoonde de regisseur van de 
avond Wim Meerman een prachtige film van wat onze gemeente 
Berkelland aan de schoonheid te bieden heeft. Een fraaie 
promotiefilm met veel herkenbare maar toch verrassende 
elementen die 
nog eens 
aangeeft dat 
Berkelland 
veel moois 
voor de 
bezoeker heeft 
te bieden. Het 
filmprogramma 
werd 
afgesloten met 
een weergave 
van het jaarlijkse oogstfeest. 
Het werd al met al een zeer geslaagde avond, vond voorzitter 
Johanna Reurink en het publiek was net daar roerend mee eens. 
Wim Meerman uitte nog de suggestie om in de toekomst 
avondvullende films waaronder de bekende film Fanfare van Bert 
Haanstra te vertonen. De suggestie viel bij het publiek in de smaak. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Johanna Reurink, Anneke Groothornte, Joke Groothornte, Linda Wanink, 
Bertus Grijsen, Appie Bats, Henk Klanderman, Wim Elferink 
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Toneelvereniging Plankenkoorts 
 
Wij zijn er bijna klaar voor, nog even het stuk instuderen en dan 
kunnen we het publiek verblijden met weer een komisch stuk. 

Dit gaan we doen op zaterdag 5 november a.s., een middag en 
avondvoorstelling in ‘t Haarhoes. 

Janny en Lynn Wormgoor hebben besloten om te stoppen bij 
Plankenkoorts, dames ontzettend bedankt voor jullie inzet en de 
vele gezellige uren. 

Willemien Kolthoff kan door omstandigheden ons niet bijstaan als 
Souffleuse. 

Arjan Schutte slaat een jaar over. 

Maar dankzij een oproep in Achterhoeknieuws, hebben we er een 
toneelspeler bij. Jan Lenderink woonachtig in Neede en hij heeft al 
vele jaren ervaring in het amateurtoneel. 
Jan van harte welkom en veel plezier bij Plankenkoorts. 

We zijn nog op zoek naar een Souffleuse. Je hoeft niet op toneel te 
staan, maar de spelers helpen als ze de tekst kwijt zijn. 

Dus hoe moeilijk kan het zijn!!! 

Wij kijken er naar uit om jullie weer te zien op  
zaterdag 5 november a.s. Zet de datum in de agenda. 
 
Tot dan namens, 
Toneelvereniging Plankenkoorts 
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VV Noordijk bouwt verder af 
 
Na een paar maanden gewoon voetballen zonder maatregelen is 
het seizoen alweer voorbij. En aan meer zaken is een eind 
gekomen. Zo is het seniorenvoetbal voor VV Noordijk een einde 
gekomen. Er is geen voetbal meer op de Noordijkse velden en de 
familie Hassink is na 37 jaar gestopt met de horeca. Bij de jeugd 
spelen nog een aantal leden onder de vlag van UNO ’21.  
 
Ledenvergadering 
Op donderdag 7 april 2022 was er eindelijk weer een algemene 
ledenvergadering. Ook dit keer gewoon bij Hassink. Een tiental 
leden waren aanwezig. De standaard onderwerpen stonden op de 
agenda. De jaarverslagen, zowel van de secretaris als ook van de 
penningmeester, werden goedgekeurd. Het niet voetballen in 
Noordijk door Corona en, later door het niet meer voetballen in 
Noordijk, zijn de bedragen van sponsoren en donateurs niet geïnd.  
Niek Bouwmeester ging uit het bestuur. Hij werd bedankt door 
Hanny Markink en kreeg van haar een envelop met inhoud.  
Ook de niet aanwezige Erik Poelert en Herman Leussink traden 
officieel uit het bestuur. Ook Erik en Herman zijn bedankt voor hun 
inzet voor het bestuur en vereniging. Dit betekent dat het 
hoofdbestuur is overgebleven. Herman Hassink als voorzitter, 
Hanny Markink als penningmeester en Gert Stokkers als secretaris.  
Het belangrijkste onderwerp was de toekomst van VV Noordijk.  
Gezamenlijk is besloten om na 3 seizoenen te stoppen met de 
samenwerking met SP Neede. Gezien de staat van de vereniging 
heeft doorgaan hiermee geen toegevoegde waarde. De meeste 
leden laten zich overschrijven naar Neede, zodat ze in hetzelfde 
team kunnen blijven voetballen volgend seizoen. 
De bedoeling is de vereniging verder af te bouwen. De aanwezige 
leden waren bereid om hiermee te helpen. Ook is het de bedoeling 
om een keer een soort eindfeest te organiseren. Dit zal in ieder 
geval na de zomer zijn. 
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Laatste wedstrijd  
Op zondag 22 mei was de laatste wedstrijd van het 
samenwerkingsteam Neede/Noordijk 8. Dit was ook de laatste 
wedstrijd van de senioren van VV Noordijk. Dit na 93 jaar.  
Dat is wel jammer. Maar zo gaat dat. Het is niet anders. 
Voor aanvang hadden Ruben en Kim Markink voor deze bijzondere 
gelegenheid een mooie taart geregeld. Ook mede dankzij bakkerij 
Stroet. 
 

 
 

Het team moest uit tegen Rietmolen 5. Hanny Markink en 
ondergetekende togen naar Rietmolen om deze bijzondere 
wedstrijd te aanschouwen en om het team te ondersteunen. 
Daarbij waren wij niet alleen. Meerdere Noordijkers waren 
aanwezig. Er werd goed gevoetbald door ons team. Vooral keeper 
en aanvoerder Bjorn van der Linde blonk uit. En ook het resultaat 
mocht er zijn. Een ruime 1-3 overwinning en daarmee een mooie 
afsluiting van alles. Namens het bestuur kreeg de aanvoerder nog 
een kleine bijdrage voor een vrolijke afsluiting.  
 

Bij deze wens ik trainer Henk Heideman nog van harte beterschap. 
Hij kwam op zijn werk zwaar ten val. De operaties tot nu toe zijn 
goed verlopen. Maar zijn herstel zal nog maanden duren.  
Veel sterkte en succes met jouw verdere herstel! 
 
Verder wens ik iedereen een fijne vakantie toe! 
 
Gert Stokkers 
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Eindelijk…. We hebben weer een concert gegeven! Op 14 mei kon 
het eindelijk doorgaan, ons donateursconcert. Op een nieuwe 
locatie, de Oale Schole. Het was even passen en meten, maar het 
ging helemaal goed, alles paste erin, we hebben geen muzikant 
buiten laten staan…. 

Het geluid klonk goed, de zaal was sfeervol, en de zaal zat 
helemaal vol! Dus, al met al een zeer geslaagde avond.  
Doordat we enkele jaren helaas moesten overslaan, hadden we 
wel 9 jubilarissen en uiteraard zijn ze allemaal in het zonnetje 
gezet, maar er was nog tijd genoeg over om ons te laten horen.  

Dick Boomkamp, Ans Ebbekink, Hans Groothornte, Jos 
Groothornte, Erna Hietbrink, Gerrie Hietbrink, Tim Hietbrink,  
Gerie Hoekstra en Hermien Steenman, van harte gefeliciteerd met 
jullie jubileum.  
We zijn trots dat jullie al zoveel jaren bij ons mee spelen en hopen 
uiteraard dat jullie nog lang doorgaan! 

Het was een gezellige avond. 
Vlotte nummers door zowel het 
orkest als de drumband.  
Het orkest onder leiding van Erwin 
Boonk en de drumband onder 
leiding van Erik Nijland.  
In de pauze was de welbekende 
bingo, en vele mensen gingen na 
afloop met een prijs naar huis. 

We kijken terug op een geslaagde avond en willen alle vrijwilligers 
van de Oale Schole graag bedanken! Zonder jullie was het niet 
gelukt. Daarnaast natuurlijk ook dank aan alle donateurs. Zonder 
jullie steun wordt het voor ons als muziekvereniging heel zwaar,  
met name tijdens jaren waar we nauwelijks kunnen spelen.  
We zijn harstikke blij met jullie en hopen nog jaren voor jullie te 
mogen spelen.  
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De volgende dag, 15 mei, mochten we alweer muziek maken!  
Dit keer bij de familie Stokkers bij erve Brooks. Lekker in het 
zonnetje hebben we een serenade gebracht en dat werd zeer 
gewaardeerd. Het drankje na de tijd werd door ons zeer 
gewaardeerd! Een gezellige afsluiting van een muzikaal weekend.  

De volgende activiteit was het ophalen van de schutterskoning 
tijdens Pinksteren. Met aanvulling van muziekvereniging Amicitia 
Geesteren, werd op zaterdagmiddag de schutterskoning 
opgehaald. Toch nog een kleine optocht op de zaterdag. Enigszins 
onwennig om te borrelen bij de schutterskoning op de zaterdag 
aangezien het voor ons gevoel maandagmorgen was (tja… 
tradities), maar wel een super gevoel dat we gewoon nog twee en 
een halve dag feesten voor de boeg hadden. Met dank aan de 
muzikanten uit Geesteren hebben we ons muzikaal weer goed 
laten horen in de straten van Noordijk. Mooi dat het zo kan!  
 
Zoals aangegeven in de vorige Koerier, willen we ter ere van ons  
80-jarig bestaan een Dorpskwis organiseren.  
Voor degene die nog niet 
bekend zijn met deze leuke 
activiteit, hierbij een korte 
uitleg. De Dorpskwis is, 
zoals de naam al verraadt, 
een kwis die je in een dorp 
speelt….. Het begint met 
het samenstellen van een 
team van 11 personen, 
waarvan er 1 de captain is. 
Er mogen eindeloos veel mensen ingeschakeld worden om te 
helpen, maar het kernteam bestaat uit 11 personen.  
Op de captainsavond, krijgen alle teamcaptains instructies over de 
Dorpskwis, en kan de captain zich al bewijzen. Het gaat echter om 
de avond van de Dorpskwis….. 
Tijdens deze avond ontvangt elk team een map met opdrachten, 
waaronder kennisopdrachten en doe opdrachten. De bedoeling is 
uiteraard om zoveel mogelijk opdrachten uit te voeren zodat je de 
meeste punten behaalt. Dit kunnen kennis opdrachten zijn die de 
jongelui van tegenwoordig via internet kunnen beantwoorden, maar 
er zitten ook opdrachten bij die je niet even googelt, maar waar je 
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toch echt de oude garde voor nodig hebt. Hetzelfde geldt voor de 
doe opdrachten. Een doe opdracht varieert van “verkleed je als 
kabouter en maak een foto” tot “spring op de fiets en kom binnen  
10 minuten op een bepaalde locatie om een opdracht uit te voeren”.  
Tijdens de feestavond wordt bekend gemaakt wie de Dorpskwis 
heeft gewonnen. Uiteraard doet iedereen mee omdat het gewoon 
beregezellig is, maar wil iedereen toch ook wel graag winnen….. 
 
Exacte details zoals data, tijd en hoe je een team kunt opgeven 
komen in de volgende Koerier. Het is een activiteit speciaal voor  
de Noordijkers, maar uiteraard mogen ook mensen uit omliggende 
dorpen meedoen. Echter…. Tijdens de avond van de Dorpskwis, 
dient het team wel een locatie te kiezen in de buurt van Noordijk.  
We willen geen ongelukken als iemand met 120 richting Noordijk 
moet om een doe opdracht uit te kunnen voeren. Er zal een 
maximum worden gesteld aan het aantal teams, afhankelijk van  
de locatie van de feestavond.  
 
 

Vakanties Concordia 
 

Orkest: 
Laatste repetitie    11 juli 2022 
Eerste repetitie na de vakantie: 29 augustus 2022 

 
Drumband: 
Laatste repetitie    12 juli 2022 
Eerste repetitie na de vakantie: 30 augustus 2022 
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Boerderijenfietstocht 
27 juli 2022 

 
 
LTO Noord afd. Achterhoek Noord-Oost, Vrouwen van Nu Neede, 
Novia Noordijk en Perspectief Rietmolen, organiseren in 
samenwerking met VVV Neede, de jaarlijkse boerderijenfietstocht 
op woensdag 27 juli 2022.  
 
De start is tussen 9.30 en 13.00 uur, bij de Hollandsche Molen aan 
de Diepenheimseweg 21 te Neede. Er is parkeergelegenheid naast 
Café Restaurant De Olde Mölle. Onderweg is er de gebruikelijke 
koffiestop, dit jaar bij loonbedrijf Pelle in Hengevelde.  
De pannenkoekenstop is bij het melkveebedrijf van de fam. 
Tenhagen. Dit jaar is er een tussenstop bij de kalverhouderij van 
de fam. Hag.  De eindstop is bij Erve Olthaar, Polhaarweg 3 te 
Neede.  
 
Op de diverse stop worden activiteiten en demonstraties 
gehouden.  
 
Het inschrijfgeld bedraagt € 5,00 per persoon. Hiervoor ontvangt 
men een routebeschrijving met informatie over de te bezoeken 
adressen en een consumptiebon voor koffie/ thee of frisdrank en 
krentenwegge op het eindadres. Kinderen t/m 12 jaar kunnen gratis 
deelnemen. 
 
Bij voorbaat hartelijk dank.  
Met vriendelijke groet,  
namens Org. Comm. Boerderijenfietstocht Neede,  
Miranda Oonk, secretaris 
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juni    

24 Met Mekaar Ett'n  ➢ Activiteitencomm. 't Haarhoes 
    

juli    

2 Oud papieractie ➢ Muziekvereniging Concordia 
24 Fietstocht ➢ Hist. Ver. Oud Noordijk 
27 Boerderijenfietstocht ➢ LTO, VVV, Gez. vrouwen ver. 
29 Met Mekaar Ett'n  ➢ Activiteitencomm. 't Haarhoes 
    

augustus   

14  Oogstfeest ➢ Hist. Ver. Oud Noordijk 
26 Met Mekaar Ett'n  ➢ Activiteitencomm. 't Haarhoes 
    

september   

3 Oud papieractie ➢ Muziekvereniging Concordia 
7 Egbert Jaap Mooiweer ➢ NOVIA 
10/11  Bollert Brons ➢ Pasruiters Neede 
30 Met Mekaar Ett'n  ➢ Activiteitencomm. 't Haarhoes 
    

oktober    

1 4- Korpsenconcert ➢ Gez. Muziekverenigingen 
11 De Hippe Keuken - Zuster Evie ➢ NOVIA 
28 Met Mekaar Ett'n  ➢ Activiteitencomm. 't Haarhoes 
    

november   

5 Oud papieractie ➢ Muziekvereniging Concordia 
5 Toneelmiddag en -avond ➢ Toneelvereniging Plankenkoorts 
16 Henk Schutte- Choc. letters ➢ NOVIA 
19  Noaberconcert ➢ Gez. Muziekver. Concordia,  
                      Amicitia en Excelsior 
25 Met Mekaar Ett'n  ➢ Activiteitencomm. 't Haarhoes 
    

december   

14 Kerst met Beats+Music ➢ NOVIA 
30 Met Mekaar Ett'n  ➢ Activiteitencomm. 't Haarhoes 

 


