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Kopie voor de volgende  

Koerier inleveren  

vóór …… 15 januari 2023  

 Hanny Markink, Schoolweg 5, 7161 PK Noordijk 
 Tel: 0545 293 678. E-mail: h.markink50@gmail.com. 
 Carla Kolthoff, Burg. Mensstraat 39, 7161 AW Neede 

 Tel: 0545 286 669. E-mail: carlakolthoff@hotmail.com. 
 

DECEMBER 2022 
 

Geachte lezer, 
Het jaar is alweer bijna ten einde, een jaar waarin weer eindelijk 
volop activiteiten georganiseerd konden worden. 
Ook deze laatste maanden, dus een volle Koerier ook dit keer. 
Vetpriezen, toneel, activiteiten van de Novia, en het team van de 
Tormijnschool dat zich voorstelt. 
Leuk om op deze manier daarbij betrokken te worden! 

Een flink aantal pagina’s door Concordia dit keer, met een verslag 
rondom de Dorpskwis. 
Hierover verder geen uitleg nodig, eenieder die deze Koerier in 
handen heeft zal ervan gehoord hebben of zelf hebben meegedaan, 
want het aantal deelnemende teams was bijzonder groot! 
Een ontzettend leuke en geslaagde happening, maar wat een werk 
en tijd heeft de organisatie hieraan besteed! 
Complimenten voor hen, erg leuk om dit te organiseren in Noordijk. 

Eindelijk zijn we ook weer in de gelegenheid om de enveloppen voor 
de financiële bijdrage, welke u voor in de Koerier vindt, weer bij u op 
te halen. U mag verwachten dat onze vrijwilligers bij u aankloppen in 
de weken van 19 december 2022 t/m 9 januari 2023. 
Wij zouden het fijn vinden dat u weer een duit in het 
zakje(enveloppe) wilt doen, want zonder uw steun kunnen wij niet.  
 

 
We wensen u allen een fijne decembermaand.  
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Historische Ver. “Oud Noordijk” 
Secretariaat:  

Henry Dunantweg 200, 7161 WE Neede 
 

Het varkentje is weer gewassen.  
 

Na twee lange jaren Coronapauze mocht de Historische Vereniging 
Oud Noordijk op zaterdag 19 november weer vele gasten begroeten 
die op visite kwamen om de “het vet te priezen.” Dit jaar was het wel 
berekoud op de Slachtvisitie, maar dat hoort er echt bij in de 
slachtmaand. Voor de rest waren de bijdragen van de tientallen 
vrijwilligers weer hart verwarmend. En ook de bakker had weer 
roggebrood gebakken in de hete steenoven die al twee dagen stond 
te gloeien om alle oude lekkernijen goed gaar te krijgen op de 
ouderwetse manier.   
Wij mogen ons gelukkig priezen dat onze Oale Schole nog in zo’n 
goede staat verkeert, compleet met bakhuus, dat wij dit grote feest 
nog steeds kunnen en mogen organiseren. Ook de tuinploeg, welke 
elk jaar weer het Olde Höfke in perfecte staat weet te spitten en te 
schoffelen, mocht ook op veel belangstelling rekenen met hun “nog 
net niet vergeten groenten.” Vooral de paarse boerenkool oogstte 
grote bewondering. De prei was wat mager, maar dat zal wel door 
de droge zomer komen.   
En dan hebben wij het nog niet eens gehad over de traditioneel 
bereidde zuurkool, de ingemaakte witte kool, die met zakken tegelijk 
over de tafel ging. De slager deed natuurlijk ook goede zaken en de 
bezoekers namen grote tassen met worst, spek en ander gebraad 
mee om thuis ook nog eens de echte winterkorst op tafel te zetten. 
Het is bewonderenswaardig wat je met een scherp mes en een 
scherpe blik allemaal van het varken kunt halen. Het geleerde 
varken werd nog geïnterviewd voor de lokale zender, maar had niet 
veel meer te zeggen. Dus werd de slager maar om commentaar 
gevraagd. Die zei dat het weer een mooi vet varken was en dat dit 
wel een borreltje waard was. Een slachtvisite zonder neut is 
natuurlijk niet compleet.   
 De Plaggenmeijers uit Rekken waren ook weer van de danspartij 
op klompen en haalden menig applaus op van de grote schare 
bezoekers. Vele oude bekenden uit Noordijk, maar ook 
“buitenlanders” droegen royaal bij aan ons spaarvarken om de kas 
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voor volgend jaar te spekken. Want na de Coronapauze leek het 
wel of schraalhans keukenmeester was geworden, om er maar even 
een gezegde tussendoor te gooien.  
Op de creatief beurs was het ook gezellig druk en er was een 
deelnemer die een creatieve naam had verzonnen voor dat waar ze 
goed in was en met plezier liet zien. Een echte 3D Oregami artiest. 
Hoe verzin je dat op een slachtvisite. De palingroker zorgde niet 
alleen voor de nodige rookwolken, maar had ook heerlijke gerookte 
forel. Dat paste niet direct bij de kniepertjes en andere gebakken 
zoete wafels, maar de vis ging natuurlijk netjes mee naar huis.  
De in 2022 benoemde Jam Koningin Stephanie Geldof kwam nog 
even proeven van de eigengemaakte jam en vond dat zondermeer 
een koningin waardig. Kortom, het was weer volop feest in Noordijk. 
Een dag om niet snel te vergeten.  
Dit jaar, juist voor de slachtvisite, was ook de 2022 uitgave van de 
Noariker Joargang rondgebracht bij de leden van de vereniging. 
Deze staat weer boordevol met interessante artikelen, allemaal 
vanzelfsprekend betrokken op ons mooie buurtschap en haar 
bewoners door de eeuwen heen. Voor de liefhebbers zijn er nog 
extra exemplaren te koop voor € 15,- of samen met wat eerdere 
Joargangen voor € 30,- voor drie stuks. De liefhebbers zullen zich 
vast spekkoper noemen met zo’n mooie aanbieding.     
 

 
       Interview Berkelland Nieuws 
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                                   Jam Koningin 2022  

 

 
       De Plaggenmeijers - Rekken 
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Hallo allemaal, 
 

Zoals jullie wellicht is opgevallen is het activiteitenbord, zoals dat 
staat bij de glascontainers aan de G.L. Rutgersweg, recentelijk door 
Noordijks Belang voorzien van afneembare krijtborden. Hiermee 
hopen we de borden wat gebruiksvriendelijker te maken voor het 
aankondigen van evenementen in en om Noordijk. 
 

De borden zijn vrij voor een ieder om te gebruiken voor 
aankondigingen, maar we stellen wel de volgende "spelregels" voor: 
- Alleen gebruiken voor kortdurende evenementen in of om Noordijk 
- Maximaal 2 weken voor het evenement de borden beschrijven  
- Uiterlijk 1 week na het evenement de borden weer schoonmaken 
- Wie het eerst komt, wie het eerst maalt 
- Alleen gebruik maken van voorgeschreven krijtstiften* en 
schoonmaakmiddel** 
- Slopen = kopen (borden zijn € 54,00 per stuk) 
 

Het makkelijkste is om bij het beschrijven de borden even eraf te 
halen en op een vlakke ondergrond te leggen.  
Voor enthousiaste gebruikers is het handig om zelf een set stiften 
en schoonmaakmiddel aan te schaffen.  
Daarnaast zullen we ook stiften en schoonmaakmiddel in  
’t Haarhoes neerleggen die eenieder kan gebruiken. 
 

We gaan ervan uit dat iedereen netjes om gaat hiermee. Mochten er 
nog vragen of opmerkingen zijn, laat het dan even weten 
via noordijksbelang@gmail.com. 
 

Met vriendelijke groet, 
Noordijks Belang 
 
* https://discountoffice.nl/p/securit-waterproof-krijtmarker-large-wit-
etui-met-2-stuks/ 
** https://discountoffice.nl/p/krijtbord-securit-reiniger-0-5-liter/ 

mailto:noordijksbelang@gmail.com
https://discountoffice.nl/p/securit-waterproof-krijtmarker-large-wit-etui-met-2-stuks/
https://discountoffice.nl/p/securit-waterproof-krijtmarker-large-wit-etui-met-2-stuks/
https://discountoffice.nl/p/krijtbord-securit-reiniger-0-5-liter/
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Duurzaam Noordijk  

 ~ Samen op pad voor een duurzame toekomst ~ 

 

Laat je voorlichten…….., 
noteer 28 januari 2023 

 
Beste Noordijkers, 
 

Deze keer een kort bericht of eigenlijk een aankondiging.  

Op 28 januari 2023 organiseert de werkgroep Duurzaamheid een 
“Energie Bespaar Markt” in ‘t Haarhoes. 
 
De markt staat in het teken van voorlichting over de mogelijkheden 
om energie te besparen en op een andere wijze op te wekken. 
Er zullen diverse organisaties/ bedrijven aanwezig zijn die informatie 
verschaffen met betrekking tot onder andere Isolatie, Verwarming, 
Energieopslag, Energiecontracten. Wij proberen daarvoor zoveel 
mogelijk lokale bedrijven deze voorlichting te laten verzorgen. 
 
Kortom zet de datum van 28 januari 2023 alvast in de agenda, in 
januari volg er nog een uitgebreider programma. 
 
Wij hopen zoveel mogelijk van jullie op de markt te zien. 
 

Hartelijke groet,  
Gerbert, Arjan, Frans, Rob, Chiel, Jan en Chris 
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Nieuws van de KVN 
 
September hebben we onze 
eerste competitiewedstrijd gehad.  
Dit kunnen wij voortaan gelukkig 
bij de kantine van ‘t Haarhuis 
organiseren. Het was ook meteen 
een succes. Dus we zijn als 
vereniging erg blij en dankbaar.  
 
Tevens willen we Herman Hassink bedanken voor alle jaren dat we 
café Hassink als clubgebouw hebben kunnen gebruiken.  
We wensen Herman en zijn familie veel geluk.  
En Herman lekker genieten van je pensioen kerel!   

 

Groetjes, 

Matthew Grehan 
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TEAM TORMIJN 
STELT ZICH VOOR 
 
 

 
Dag beste lezers, 
 
Mijn naam is juf Anouk 
Boerhof. Ik sta vijf dagen 
in de week voor groep 
6/7/8 als leerkracht op de 
Tormijnschool in Noordijk. 
In mijn klas vind ik het 
belangrijk dat iedereen zijn 
of haar talenten kan laten 
zien. Ik wil voor iedereen 
een mooie tijd maken op 
de Tormijnschool.  
 

Mijn naam is juf Malissa te Hofstee.  
Ik sta ook vijf dagen in de week voor groep 
6/7/8 als onderwijsassistent op de 
Tormijnschool in Noordijk. In mijn klas zie je 
dat iedereen gezien en gehoord wordt. Ik 
vind het mooi om te zien hoe de kinderen 
zich op hun eigen manier ontwikkelen.  
Leuk feitje van ons samen, wij hebben 
vroeger namelijk bij elkaar in de klas 
gezeten op de basisschool. Daarom vinden 
wij het extra belangrijk dat de kinderen in de 
laatste jaren van de basisschool kunnen 
worden wie ze willen worden.  
 

 

ANOUK BOERHOF  

MALISSA TER HOFSTEE  
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Ik ben Judith Poel, 36 jaar, geboren in Neede en woon met mijn 
gezin in Enschede. Ik werk bijna 16 jaar als onderwijsassistente. 
Eerst heb ik bijna 15 jaar op obs ‘t Palet in Groenlo gewerkt, 
afgelopen jaar een jaar op Het Gele Park in Lichtenvoorde en nu op 
deze prachtige plek in Noordijk. Mijn hobby’s zijn hardlopen, 
zwemmen, lezen, koken, bakken en ik vind het heerlijk om geregeld 
met mijn zoon het bos in gaan.  

 

 
 
Hallo, 
Ik ben Heidi Franssen – Schruijer en ben 
vanaf dit schooljaar werkzaam op de 
Tormijnschool in groep 1 tot en met 4.  
Ik woon in Groenlo met mijn man en 4 
kinderen. 
Ze zijn inmiddels 14, 16, 18 en 20 jaar en 
wonen nog gezellig thuis. 

In 1998 heb ik mijn diploma van de PABO 
gehaald en sta ik voor de klas. De laatste 
jaren heb ik vooral groep 5/6 gehad, maar 
daarvoor ook groep 6/7, 3/4 en 1/2. 
We zijn met een heel nieuw team 
begonnen op de Tormijnschool en we 
hebben het fijn samen. We hebben er 
allemaal zin in om deze nieuwe uitdaging 
aan te gaan.  
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Beste Noordijkers, 
 
Graag wil ik mij aan u 
voorstellen, omdat ik 
in augustus begonnen 
ben als leerkracht van 
groep 1 t/m 4 aan de 
B. Tormijnschool.  
Mijn naam is Annet,  
ik ben getrouwd met 
Alan en samen 
hebben wij twee 
dochters. Ik ben mijn 
loopbaan begonnen 
als klinisch-chemisch 
analist in het ziekenhuis en de laatste 14 jaar heb ik gewerkt als 
doseeradviseur bij de trombosedienst. Ik heb de overstap gemaakt 
naar het onderwijs en nu sta ik met veel plezier voor de klas.  
Het afgelopen schooljaar heb ik verschillende kleutergroepen 
gehad. Nu ben ik hier op de Tormijnschool. Ik heb de kinderen uit 
mijn klas in mij hart gesloten en geniet van ze! In mijn vrije tijd ben 
ik graag buiten om te tuinieren, te wandelen of te fietsen.  
Ik lees veel en houd van handwerken en quilten. 
 
Met vriendelijke groet, 
Annet Knigge 
 
Op onze school zijn ook nog Cynthia Bonnink in groep 1 t/m 4, 
Michelle Groothuis als zorgcoördinator en Alice Grobbee als 
locatiecoördinator werkzaam. Jolande werkt al jaren op de Tormijn 
en is onze conciërge en schoonmaakster, onze steun en toeverlaat 
die erg goed voor ons zorgt! 
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Bedankt schietvereniging van Noordijk! 
 

Beste leden van de (opgeheven) schietvereniging van Noordijk,  
 

Wij willen jullie hartelijk bedanken voor de gift die wij mochten 
ontvangen na het opheffen van de vereniging. Wij hebben dit 
gekregen om iets leuks mee te doen voor de kinderen.  
Wij zijn er erg blij mee! 
 
Hartelijke groeten, 
OR, team Tormijn en de kinderen. 
 
 

De Tormijn flessenactie 
 

Tijdens de gezellige feestdagen wordt er altijd gezellig met elkaar 
geproost en wordt menig frisdrankfles leeggedronken. Graag 
zouden wij deze lege flessen inzamelen om ze in te kunnen leveren 
bij de supermarkt. Van de opbrengst kunnen we materialen 
aanschaffen voor onze kinderen op onze school. 
U kunt de flessen inleveren bij de Tormijnschool vanaf maandag 9 
januari 2023! Alvast hartelijk dank hiervoor! 
 

Wij wensen u allemaal alvast fijne feestdagen, 
Hartelijke groeten van team Tormijn! 

 

 
 

Wij wensen u een fijne en  
feestelijke decembermaand! 
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IVA-cursus 
Om in ’t Haarhoes alcohol te mogen schenken, hebben we een 
Drank- en Horecavergunning. Volgens één van de bepalingen in die 
vergunning, dient het barpersoneel gekwalificeerd te zijn.  

Deze kwalificatie is o.a. mogelijk in de vorm van de Instructie 
Verantwoord Alcoholschenken (IVA). 
Dit betekent dat iedereen die wel eens in ’t Haarhoes achter de bar 
helpt of zou willen helpen, zo’n instructie gehad moet hebben of in 
het bezit dient te zijn van een diploma Sociale Hygiëne. 

Daarom hebben we onlangs een IVA-cursus georganiseerd.  
Deze werd gegeven door een medewerker van IrisZorg.  
Niet alleen onze eigen bar vrijwilligers, ook de PINO, Novia en 
enkele leden van de klootschietvereniging waren aanwezig.  
Na afloop is aan de deelnemers het certificaat Verantwoord 
Alcoholschenken uitgereikt. Gefeliciteerd allemaal! 
 

‘Vrienden van ’t Haarhoes’   
Begin 2023 zal uw jaarlijkse donatie voor ons dorpshuis weer  
automatisch van uw rekening worden afgeschreven.  
U herkent de betaling aan incassantenID: NL03ZZZ080867340000 
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage! 

 
Kuiern onder’n kasboom 
Verderop in deze Koerier de uitnodiging 
voor het Kuiern onder’n kasboom op 
donderdag 22 december. Kom gezellig 
met z’n allen het jaar afsluiten, tot dan. 
 

 
Jannie Harderwijk, secr.  
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Op de laatste vrijdag van de 
maand is er in ‘t Haarhoes 
de gelegenheid om “Met 
Mekaar te Ett’n”.  
Gezelligheid staat voorop. 
Door Gerritje Schutte wordt 
er tussen de gangen door 
altijd het een ander 
voorgelezen van een 
gedicht of een verhaal. 
Er wordt steevast door 2 dames, vrijwilligers gekookt. Iedere keer 
een ander duo. 
Zij bepalen meestal het menu, soep hoofdmaaltijd en een toetje. 
Maar als u een wens hebt wat u graag eens zou willen eten dan kan 
hier rekening mee gehouden worden. Ook met een dieet. 
De groep bestaat intussen uit 16 dames en heren.  
Er zijn nog 2 plekken vrij, dus wacht niet te lang want vol is vol. 

We eten tegen 12.00 uur tot ongeveer 14.00 uur kosten € 12,50. 
 

Na het ‘Met Mekaar Ett’n” is er de 50 + middag, voor een kopje 

koffie/ thee en gezelligheid. Of als u mee wilt spelen, sjoelen, 
Rummy kub etc. Het is geheel vrijblijvend alleen de consumpties 
zijn voor eigen rekening. De middag eindigt tegen 16.30 uur. 
 
 Voor verdere informatie kunt u terecht bij  

Anne Mieke Wesseldijk mobiel 06 18 057 791. 
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Zaterdag 5 november jl. heeft toneelvereniging 
Plankenkoorts weer een stuk op de planken 
gezet na een periode die we gelukkig achter 
ons hebben gelaten. 

Het toneelstuk, waarin de kroegbaas dacht na 
een artikel in de krant, dat er een miljoen was 
gewonnen door een van zijn bewoners, bracht 
nogal wat beroering met allerlei komische 
misverstanden.  

Uit de reacties van het publiek was te merken dat het toneelstuk 
goed aansloeg. 
Met uiteraard de verloting met mooie prijzen was het een gezellige 
middag en avond. 

Er heeft zich na de laatste voorstelling een jongedame aangemeld 
die bij het volgende toneelstuk graag wil mee spelen, super!! 

Lijkt het u nou leuk om een keer mee te spelen of wilt u wat meer 
informatie neemt u gerust contact op met Anne Mieke Wesseldijk   
mobiel 06 18 057 791. 
 
Tot een volgend keer, 
Namens de hele toneelgroep Plankenkoorts 
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De eindsprint tot het eind van het jaar is ingezet, we zijn als 
Concordia lekker actief, niet alleen muzikaal maar ook zeker met de 
dorpskwis vanwege ons 80-jarig bestaan. 
 
Op 1 oktober hebben we als orkest deelgenomen aan het  
4-korpsenconcert, traditioneel op de 1ste zaterdag van oktober.  
Elk jaar organiseert 1 van de vroegere Needse muziekverenigingen 
het concert. Dit jaar was Accoord aan de beurt, een vereniging die 
jaren geleden is gefuseerd met Halleluja uit Neede.  
Het concert werd voor de eerste keer in het muziekcentrum in 
Borculo gehouden. Voor de pauze spelen twee orkesten enkele 
nummers en na de pauze de andere twee orkesten. Sinds een 
aantal jaar wordt het programma voor de pauze afgerond met een 
gezamenlijke mars door de twee startende orkesten en de avond 
wordt afgesloten met een gezamenlijke mars met de twee orkesten 
die na de pauze spelen.  
Als Concordia waren we als derde, dus direct na de pauze, aan de 
beurt. We speelden goed, het programma viel in de smaak en we 
waren verrast door het geluid in de zaal. Ondanks de grote ruimte, 
hing er een leuke, gemoedelijke sfeer. We sloten de avond af met 
muziekvereniging Accoord met de Mars de Medici.  
 

Dat samenwerking met andere verenigingen hoog bij ons in het 
vaandel staat, blijkt wel uit het feit dat we 19 november een concert 
samen met Excelsior Gelselaar en Amicitia Geesteren gaven,  
het zogenoemde Noaberconcert. Een iets andere opzet dan het  
4-korpsenconcert. Tijdens het Noaberconcert wordt één groot orkest 
gevormd met meer dan 100 muzikanten en worden 
gemeenschappelijk nummers gerepeteerd. Daar wordt na de 
zomervakantie al mee begonnen. De drumband is hierbij ook van de 
partij, zij spelen samen met de Malletband van Excelsior.  
De locatie was wel hetzelfde, het muziekcentrum in Borculo. De 
dirigenten en instructeurs wisselen gedurende de avond. Een mooie 
beleving voor de muzikanten en voor het aanwezige publiek.  
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In de ban van de Dorpskwis…  

Heel Noordijk had het erover, geweldig! 
We waren vooraf nog een beetje 
voorzichtig of het wel van de grond zou 
komen, maar het minimale aantal teams 
was binnen zeer korte tijd gehaald.  

Er waren verschillende activiteiten; de captainsavond, een joker, de 
kwisavond en de finale avond. Alle activiteiten zijn achter de rug,  
en we mogen concluderen dat het allemaal zeer geslaagd was.  

De captainsavond – een avond waar de teamcaptains tekst en 
uitleg kregen en waar de eerste punten behaald konden worden.  
Er werd fanatiek gestreden om de punten. Er werd gesjoeld,  

men moest drankjes raden (ranja      ), plantjes raden, sjoelen en 

bier-pongen. De laatste strijd was de bottle flip. En toen de captains 
dachten dat ze het allemaal wel gehad hadden, kregen ze ook nog 
opdrachten mee naar huis….  

Er waren drie thuis opdrachten die voor de Dorpskwis avond 
uitgevoerd dienden te worden: 

1. Bedenk een opdracht voor een ander team (tja als 

organisatie wil je ook wel eens wat hulp van anderen…) 

2. In het kader van de eenzaamheid… bak een taart (niet uit 

een pakje) en ga met minimaal 2 personen bij iemand op de 

koffie die eenzaam/alleen is. Dit alles moest uiteraard 

gefilmd worden.  

3. En aangezien we in Noordijk heel creatief zijn… bedenk plan 
Hassink en maak er een mooie kijkdoos van.  

We zijn het er als organisatie en jury over eens dat we ontzettend 
veel creatief talent hebben binnen Noordijk, het was dan ook zeker 
niet makkelijk om dit te beoordelen! Daarnaast was het ook mooi 
om te zien dat we als Noordijkers ook erg sociaal zijn… op de 
filmpjes was duidelijk zichtbaar dat de mensen genoten van het 
gebak en het bezoek.  

De joker – er konden extra punten gescoord worden door de joker 
te bemachtigen. Via hints richting de captains kon de dag,  
tijdstip en locatie gevonden worden. Het was eigenlijk de bedoeling 
dat dit allemaal enigszins “stiekem” zou gebeuren,  
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maar half Noordijk stond al bij het PiNo gebouw te wachten op de 
geplande avond…… Alle teams hebben de joker weten te 
bemachtigen.  

En toen was daar de avond van de Dorpskwis…. De organisatie/jury 
was heel streng… te vroeg is strafpunten… en te laat ook.  
Op de avond van de Dorpskwis kon de kijkdoos omgeruild worden 
voor de kwisdoos. Hierin zaten 9 doe opdrachten en 200 denk 
opdrachten… genoeg voor een avondje zweten.  

Geweldig om te zien welke ideeën er leven binnen Noordijk om plan 
Hassink in te vullen! Daar kan menig projectontwikkelaar nog wat 
van leren. 

Net nadat iedereen waarschijnlijk net een keer door de kwismap 
had bebladerd en een kop koffie had gepakt, kwam de eerste actie 
opdracht via de app. De kans om de organisatie om te kopen door 
binnen een kwartier iets lekkers in het muziekgebouw te brengen. 
We hebben van alles ontvangen… van taart overblijfsels tot sterke 
drank…  

De tweede actie opdracht kwam een uurtje later, één van de 
teamleden moest binnen een kwartier bij het gebouw komen 
verkleed als bouwvakker, om daarna door succesvol te 
spijkerpoepen nog wat extra punten voor het team te verdienen.  

De derde actie opdracht kwam in het heetst van de strijd en was 
enigszins cryptisch…. Veel teams hadden het niet door, maar er 
waren toch echt weer wat punten te verdienen door een wervelende 
bingo.  

Exact 11 uur waren alle kwismappen ingeleverd. De reacties waren 
gelukkig heel positief. De organisatie/jury is nu druk bezig om alles 
te beoordelen.  

En dan de finale. Op zaterdag 26 november was de finale avond. 
Alle teams waren aanwezig in de Oale Schole en waren klaar om de 
laatste strijd aan te gaan. Het spande er nog om, de laatste battle 
zou de einduitslag bepalen.  

De avond werd begonnen met een eerste ronde van filmpjes en 
foto’s zodat iedereen kon genieten van alle creatieve inspanningen. 
Een van de doe opdrachten was om de Team naam uit te beelden 
en ieder team had daar een leuke, creatieve draai aan gegeven.  
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Uitbeelding Teamnaam WaHeiWaWoi 
 
De team opdrachten (thuis opdracht 1) werden belicht, zowel de 
ingeleverde opdracht als de uitvoering. En als laatste werd bewezen 
dat er in Noordijk veel muzikaal talent aanwezig is… een van de 
doe opdrachten was het uitvoeren van het liedje ‘Alle duiven op de 
dam’ met potten en pannen. Deze opdracht was 9x uitgevoerd,  
dus dat liedje zal de komende tijd nog wel in ieders hoofd zitten.  
We hopen uiteraard dat iedereen de smaak te pakken heeft gekregen 

en een nieuwe hobby ontwikkeld bij de muziekvereniging      .  

De deelnemers wisten het gebouw al regelmatig te vinden… 

De captainsbattle… het was nog spannend, de strijd was nog niet 
gestreden. De captains mochten de beste kandidaat aanwijzen voor 
de bottle flip, om zo nog 100 punten binnen te slepen. Dat lukte 
slechts 4 van de 11 teams, maar had wel een verschuiving in de 
plaatsing tot gevolg. De vragen die daarna kwamen (3 x waar/niet 
waar en 2 x een gokje) werd gewonnen door de Hilversweg Hippies. 
De officiële prijsuitreiking was later op de avond, eerst moesten de 
verdiende punten nog verwekt worden.  

Het derde deel van het programma ging over heel Noarik bakt… 
thuisopdracht nummer 2. Alle teams hebben de opdracht uitgevoerd 
en de resultaten op film vastgelegd. Het was geweldig om te zien, 
hoe wij als Noordijkse gemeenschap een aantal mensen blij hebben 
gemaakt met de aandacht en vooral de taart! Gerrit Temmink had 
zelfs het geluk dat hij tweemaal taart mocht eten, dat doet ons als 
Concordia, waar Gerrit heel veel jaren actief is geweest, uiteraard 
heel goed. Alle teams, bedankt voor het zo ontzettend goed en leuk 
uitvoeren van deze sociale opdracht. Hier zijn we als organisatie 
echt trots op! 
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En toen was het 
spannende moment 
aangekomen om de uitslag 
bekend te maken.  
Alle captains werden naar 
voren gevraagd en werden 
bedankt voor hun inzet en 
enthousiasme. Ook werd 
de organisatie bedankt.  
 
 

 
De top 3 van de Noordijkse Dorpskwis 2022 is geworden: 

1. Hilversweg Hippies 

2. Noariks Geweld 

3. De Voel’n 

De top 3 werd verrast met een taart en uiteraard was er een beker 
voor de winnaar, de Hilversweg Hippies. Gefeliciteerd! 
 
Mocht u mee hebben gedaan met de Dorpskwis, dan van harte 
bedankt voor uw inzet en enthousiasme! We hebben geprobeerd er 
een activiteit voor jong en oud van te maken en we hopen dat u er 
net zoveel plezier aan heeft beleefd als wij. Als Noordijkse 
vereniging vinden we het belangrijk om mensen bij elkaar te 
brengen, met muziek maar ook op andere manieren. 

Dan toch weer even terug naar de muziek, want wij blijven uiteraard 
wel een muziekvereniging die graag actief is binnen Noordijk.  
Nu het Noaberconcert achter 
de rug is, beginnen we 
alweer met de voorbereiding 
voor het volgende concert, 
het traditionele 
Nieuwjaarsconcert, de 
tweede zondag in januari. 
Zowel orkest als drumband 
zullen weer zorgen voor een 
gevarieerd programma.  
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SPECULAAS ACTIE  
In de tweede week van oktober hebben we 

onze jaarlijkse speculaasactie gehouden. 
Er is goed verkocht. Ik wil bij deze dan ook alle 
vrijwilligers en leden danken. Zonder jullie hulp 
kunnen we niet. 

Ook een groot woord van dank aan JUMBO 
Leussink Neede voor hun bijdrage.  
Zij sponsoren een gedeelte van de inkoop. 
Door hun medewerking houden we toch weer 
een leuk bedrag over voor de vereniging. 

 
 

 

 
OPHAAL DATUMS OUD PAPIER 2023 

 

7 januari 

4 maart 

6 mei 

1 juli 

2 september 

4 november 
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Op 11 oktober waren we te gast in Haarlo bij Vrouw Actief voor 
onze gezamenlijke jaarlijkse avond. Hier was Annet Nijbroek te 
gast. 

Annet werkt voor Zuster Evie, dit is een franchiseformule opgericht 
door Eline Tromp – Vrielink, waar je als “Zuster” bij aangesloten 
bent. 

Zuster Evie is bekend van de “Toffe Toetjes”; toetjes gemaakt van 
hangop, de “Puike Potten”; hippe food Gifts met o.a. broodmixen, 
soepen e.a., en de “Zalige Zoetigheden”; snoepgoed op de 
ouderwetse manier gemaakt. De Zusters maken/vullen de potten 
thuis in hun eigen keuken, waarbij de hygiëne goed in de gaten 
gehouden wordt. Deze potten worden lokaal verkocht. De potten 
van Annet Nijbroek zijn o.a. te vinden bij Living by Me in Borculo. 

Annet heeft zelf de Hippe Keuken opgezet, ze heeft een “Hangop 
Bar” waarmee ze op locatie staat. Hierop maakt ze op verzoek 
verschillende soorten hangop welke je dan kunt proeven. 
Natuurlijk had Annet ook voor ons wat meegenomen om te proeven, 
een heerlijk glaasje hangop, een glaasje mousse en een heerlijk 
chocolaatje (flikje). Aan het eind van de avond was er de 
mogelijkheid om wat te kopen bij haar, menigeen ging naar huis met 
een heerlijk zelf maak product.  

Dan hadden we op 16 november een actieve avond. We mochten 
een Chocoladeletter maken! Daar hadden veel leden zin in, want 
we hadden maar liefst 39 opgaves. 

Het was een erg leuke avond. Stein Schutte kwam deze avond bij 

ons, zijn vader Henk Schutte had elders verplichtingen      .  

Stein deed het super, met assistentie van Eline. Hij heeft ons 
uitgelegd hoe we een mooie letter konden maken en deze ook nog 
eens creatief konden versieren. Tussendoor werd er “stiekem” nog 
wat gesnoept van de chocolade.  
Het was een gezellige avond en iedereen ging met een mooi 
versierde letter weg om hier thuis lekker van te kunnen smikkelen. 



24 

 

 

24 

 

 

 

 

11 
 
januari 

8 
 
februari 

22 
 
maart 

19 
 
 april 

17 
 
mei 

20 
 
september 

18 
 
oktober 

3 
 
november 

15 
 
november 

13 
 
december 

 
Ina Timmerije (secretaris)  

  novianoordijk@hotmail.com 

 

mailto:novianoordijk@hotmail.com
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       Tijd 

 

  

 

 We laten tijd zoveel bepalen 

 aan bijna alles kleeft een termijn 

 Verwachtingen, een gestelde norm 

 aan hoe het 'hoort te zijn' 

 
 

 We bewegen mee op een ritme 

 dat met de dag sneller lijkt te gaan 

 Het tempo horeg, zo ook de druk 
 

geen tijd om stil te staan 

 
 

 Met 1 jaar hoor je toch te lopen? 

 leren fietsen op je 5e is erg laat 

 Rond je 18e haal je je rijbewijs 

 dat is hoe het hoort en meestal gaat 

 
 

 Maar wat nou als je anders besluit 

 of als het lot anders heeft bepaald 

 Volgt er dan 'n stempel? Ben je minder? 

 omdat je die bedachte norm niet haalt? 

 
 

 Doe het lekker op jouw manier 

 en neem de tijd die je nodig hebt 

 Want waar het uiteindelijk om draait 

 is dat jij….. Met je zelf gelukkig bent. 
 

Corina Schepers- Loves 
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december   

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

 
 

 
 

    

januari    
7 Oud papieractie ➢ Muziekvereniging Concordia 

8 Koffie-Nieuwjaarsconcert ➢ Muziekvereniging Concordia 

28 Energie bespaar markt   

                                  't Haarhoes ➢ Duurzaam Noordijk 

  
 

 

maart  
 

 

4 Oud papieractie ➢ Muziekvereniging Concordia 

    

mei    

6 Oud papieractie ➢ Muziekvereniging Concordia 

13 Donateursconcert ➢ Muziekvereniging Concordia 

26 t/m 29 Pinksterkermis Noordijk ➢ St. Pinksterkermis Noordijk 

    

juli    

1 Oud papieractie ➢ Muziekvereniging Concordia 

    

september   

2 Oud papieractie ➢ Muziekvereniging Concordia 

    

november   

4 Oud papieractie ➢ Muziekvereniging Concordia 

 


