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Kopie voor de volgende Koerier 

inleveren vóór …… 15 november 2022  

Redactie:  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. 

 

OKTOBER 2022 
 

Geachte lezer, 
Inmiddels alweer oktober, en nog prachtig nazomer weer,  
erg geschikt om er op uit te trekken voor een wandeling of 
fietstochtje in de omgeving of ons eigen mooie Noordijk. 

Naast wandelen of fietsen zijn er in Noordijk nog genoeg andere 
activiteiten georganiseerd, deze Koerier staat er weer vol mee. 

Dit keer ook nieuws omtrent duurzaam wonen, zeer actueel op dit 
moment, en nogmaals de aankondiging van de Noordijkse 
Dorpskwis! Erg leuk evenement, georganiseerd door 
muziekvereniging Concordia, waarvoor zich al de nodige teams 
hebben opgegeven. 

Wellicht komen we elkaar tegen tijdens een van de Dorpskwis- 
avonden, op de slachtvisite of creativiteitsmarkt, of anders op de 
toneeluitvoering van Plankenkoorts! 
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De vakantie zit er weer op, dus er wordt alweer flink gerepeteerd. 
 Er staan namelijk 2 concerten op de agenda. Op 1 oktober hebben 
we ons traditionele 4-korpsen concert samen met de 
muziekverenigingen Accoord, Amicitia Rietmolen en Crescendo 
Neede. Ditmaal wordt het concert in Borculo gegeven, in het 
muziekcentrum.  
 
Daarnaast zijn we ook druk bezig met het Noarberconcert, samen 
met Geesteren en Gelselaar op 19 November. Dit vindt plaats in 
het Muziekcentrum, Haarloseweg 7, Borculo. 
 
Buiten de concerten hebben we ook een tweetal serenades 
gebracht, een bij de firma Kamminga in Haarlo, gezamenlijk met 
Accoord en de Eendracht omdat Bert Wanink, een van onze zeer 
gewaardeerde drummer daar samen met zijn compagnon de 
scepter gaat zwaaien en een dagje later bij de jubilerende 
muziekvereniging de Eendracht in Haarlo. 100 jaar, geweldig! 

 
En dan zijn we op de 
achtergrond natuurlijk hard 
bezig met de Dorpskwis.  
De voorbereidingen zijn al in 
volle gang. De locatie voor de 
slotavond is bepaald, op 26 
november in de Oale Schole. 
Om ervoor te zorgen dat er 
een mooi aantal teams kan 

meespelen, is ervoor gekozen de grote van het kernteam tot 8 te 
beperken. Dat houdt echter niet in dat je wel 30 helpers mag 
hebben! Alle hulp, van jong tot oud, is tijdens de spelavond hard 
nodig.  
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We kunnen trots melden dat er al redelijk wat teams zijn 
opgegeven, we zitten al bijna aan het minimum. Er is echter ook 
een maximumaantal, dus wil je meedoen met een team, wacht dan 
niet te lang want vol is zeker vol! 
 
Kleine herhaling uit de vorige Koerier om het geheugen op te 
frissen wat er tijdens de spelavond allemaal gaat gebeuren: 
 

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 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….. 
 
Spelregels en inschrijfformulier zijn op te vragen via 
dorpskwisnoordijk@gmail.com of via onze facebook pagina.  
 
De organisatie is er klaar voor, we gaan er met z’n allen een 
geweldig spektakel van maken en wie weet wordt het wel een 
traditie binnen onze gezellige gemeenschap! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dorpskwisnoordijk@gmail.com
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Woningeigenaren gezocht die willen deelnemen aan 
onderzoek verduurzamen van hun woning 
 

De gemeente Berkelland doet onderzoek onder woningeigenaren 
hoe zij hen het beste kan ondersteunen bij het verduurzamen van 
hun woning. De gemeente is op zoek naar woningeigenaren die 
hieraan willen meewerken via een interview. Het interview zal 
ongeveer 30-40 minuten duren en online of telefonisch 
plaatsvinden. In het interview wordt er ingegaan op 
achtergrondinformatie, uw ervaring of wensen tot verduurzamen 
van uw woning en wat voor ondersteuning u hierbij kunt gebruiken. 
Uw antwoorden helpen de gemeente en partners om u beter te 
ondersteunen bij het verduurzamen van uw woning. 
 

Wil je meedoen?  
Wil je meedoen aan dit onderzoek, meld je dan hiervoor aan bij het 
onderzoeksbureau Kombisol via Sjaak Louwerse. 
 

E: sjaak@kombisol.com of  
T: 06 21 33 59 29  
 
 
 

 
 
 

 

mailto:sjaak@kombisol.com
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Duurzaam Noordijk  

 ~ Samen op pad voor een duurzame toekomst ~ 

60 is het nieuwe 90……….graden natuurlijk 
 

Beste Noordijkers, 
De werkgroep Noordijk duurzaam is al enige jaren bezig om: 

• Informatie te verzamelen,  

• Beurzen te bezoeken,  

• Contacten te leggen en te onderhouden met leveranciers op 
gebied van verwarming, isolatie, zonnecollectoren, elektrische 
verwarming en nieuwe ontwikkelingen bijhouden op gebied van 
het gas-loos maken van uw huis of bedrijf. 

 

Bent u al op de hoogte van de nieuwe tarieven van uw 
netbeheerder en energieleverancier nu en volgende maand? 
Wellicht bent u ervan geschrokken en is het is de hoogste tijd om 
nu na te denken over praktische besparing, het anders omgaan 
met elektriciteit en gasverbruik. 
Denk er bijvoorbeeld eens aan of u huishoudelijke apparaten, zoals 
vaatwasmachine of de wasmachine en droger, beter overdag of op 
nachtstroom kunt laten draaien. Of apparaten uit in plaats van op 
stand-by. Kijk ook eens naar de mogelijkheden als uw vensterglas 
nog enkelvoudig is. Vervanging voor dubbelglas brengt kosten met 
zich mee, u kunt ook overwegen om aan de binnenkant 
voorzetramen te maken. 
De buitenkant van rolluiken te voorzien, of wellicht de in ons dorp 
zo bekende houten luiken, om hitte en koude buiten te houden. 
 

De verwachting is dat de gasprijs de komende maanden nog 
verder zal gaan stijgen. We bevelen aan om daarom de Cv-ketel 

op 60 graden te zetten, u kunt dan al makkelijk 10 tot 20 

procent besparen. Hoe dat moet kunt u hier vinden,  
https://www.rtvoost.nl/nieuws/2136999/met-deze-trucjes-bespaar-
je-tot-20-procent-op-je-energierekening 
 

https://www.rtvoost.nl/nieuws/2136999/met-deze-trucjes-bespaar-je-tot-20-procent-op-je-energierekening
https://www.rtvoost.nl/nieuws/2136999/met-deze-trucjes-bespaar-je-tot-20-procent-op-je-energierekening
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Verder is het te overwegen om uw thermostaat wat lager te zetten 
en om het toch aangenaam te hebben: 

• Een elektrische kachel aan te schaffen, lees meer op 
https://eurom.nl/smart-home/smart-verwarmen/  

• Er bestaan ook elektrische dekens die u in de stoel kunt leggen 
als u tv kijkt. 

• Een stoel aan te schaffen met elektrische verwarming. 
En natuurlijk de volgende, misschien voor de hand liggende, 
besparingen: 

• Douchen te beperken tot maximaal 5 minuten. 

• De was opsparen, zodat uw wasmachine vol is. 

• Zet de thermostaat ’s-avonds wat eerder wat lager, voordat u 
gaat slapen. 

Met nadenken kunnen we besparen op het gebruik van het gas en 
elektriciteit. Heeft u nog niet zolang zonnepanelen aangeschaft, 
dan loont het om te kijken of u bovenstaande werkzaamheden 
beter overdag kunt laten doen, wassen, drogen, e.d. want eigen 
stroom is goedkoper, dan stroom die u inkoopt. 
Is uw Cv-ketel aan vervanging toe, informeer bij verschillende 
leveranciers naar mogelijkheden, ook kunt u zich met de 
werkgroep duurzaam Noordijk in verbinding stellen. 
Wij kunnen u adviseren, warmte lekken opsporen d.m.v. 
infraroodcamera. Of u in contact brengen met 
ervaringsdeskundigen die dit kunnen doen. 
Laat u goed voorlichten. En stel vragen aan ons, dat kan via: 

• Mailadres noordijkduurzaam@gmail.com  
• Of een belletje aan —> Jan ter Horst 0630827258. Hij kan u 

doorverwijzen. 

Kortom, er staat de komende maanden wat te gebeuren, wij 
houden u regelmatig op de hoogte. 

 
Hartelijke groet,  
Gerbert, Arjan, Frans, Rob, Chiel, Jan en Chris 

https://eurom.nl/smart-home/smart-verwarmen/
mailto:noordijkduurzaam@gmail.com
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VV Noordijk: ’t Centrum wordt ‘t Hassink 

Onze voormalige voetbalaccommodatie in Noordijk genaamd  
’t Centrum krijgt een nieuwe bestemming namelijk woningbouw.  
Het nieuwbouwproject op de plaats waar nu zalencentrum Hassink 
staat samen met onze voetbalvelden krijgt voorlopig de naam 
’t Hassink. De bedoeling is dat er zo’n 20 tot 25 woningen komen te 
staan. Het zou mooi zijn dat veel Noordijkers (in de ruimste zin van 
het woord) besluiten om op deze mooie locatie te gaan wonen.  
Het gesloten principeakkoord met de projectontwikkelaar is voor 
Herman en Wilma een mooie en belangrijke stap richting realisatie 
van hun toekomstplannen. Van harte gefeliciteerd hiermee.  
En heel veel succes gewenst met de totstandkoming van ’t 
Hassink. 
 
 

Noordijk zonder voetballende senioren 

Zoals in de vorige Koerier aangegeven is de samenwerking met 
Sportclub Neede na 3 seizoenen gestopt. Alle nog voetballende 
Noordijkse senioren zijn overgeschreven naar Sportclub Neede. 
De voormalige Noordijkers voetballen nu samen in Neede 6.  
Hierbij heel succes en veel plezier gewenst. 
Door de overschrijving is het aantal leden van VV Noordijk verder 
gekrompen tot 26 leden. Hiervan voetballen 6 jeugdleden bij UNO ’21. 
De overige leden zijn bestuursleden en rustende leden. De niet 
voetballende leden zijn dit seizoen vrijgesteld van contributie. 
Donateurs en sponsoren hebben het seizoen 2021 – 2022 al geen 
bijdrage meer betaald aan de vereniging. Aan het eind van het 
seizoen zal er weer een ledenvergadering zijn. 
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De Koerier 

Alle leden van VV Noordijk en leden van andere Noordijkse 
verenigingen ontvangen de Koerier. Maar sinds juni is deze Koerier 
ook digitaal te bewonderen. Dus ook degene die geen Koerier 
(meer) ontvangen kunnen de ontwikkelingen in Noordijk volgen. 
 

Meer goed nieuws 

Henk Heideman is weer thuis. Na maanden van revalidatie na zijn 
val op zijn bedrijf mag hij thuis verder herstellen. Henk was nog niet 
voldoende hersteld om zijn functie als leider van het Neede 6 aan 
het begin van het seizoen uit te voeren. Maar het gaat de goede 
kant op. Henk, succes met het verdere herstel en met het leiden 
van het team. 
 
                               
                                          
 
                                       Op  
                                       26 juli 2022 is zoon  
                                       en broertje Noàn  
                                       geboren.  
 

 

                                        Robert en Claudia Markink  
                                                  van harte gefeliciteerd!  
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Gert Stokkers 
 

Fijn op de Tormijn!  
 

Nieuw team in het nieuwe  

schooljaar met prachtige  

‘oude’ kinderen! 

 
 
Beste Noordijkers, 
 
Heeft u zich ook afgevraagd welke 
vreemdelingen er in augustus door 
Noordijk fietsten en reden? 
Vreemdelingen die nog geen 
verstand hebben van trekkers?  
Wel, we kunnen u geruststellen,  
het zijn de nieuwe leerkrachten van 

de Tormijnschool.  
Op maandag heeft het compleet 
nieuwe team de kinderen welkom 
geheten op hun vertrouwde 
school. Alhoewel, vertrouwd was 
het niet helemaal, omdat er toch 
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het een en ander veranderd was. De lokalen zagen er anders uit 
en er gelden plotseling nieuwe regels in de school en op het plein.  
Het is voor iedereen best wennen. Toch zijn we met zijn allen het 
schooljaar goed begonnen, de sfeer in de groepen is erg fijn!  
Op het schoolplein wordt er fijn samengespeeld door alle kinderen 
en de groten zijn zorgzaam voor de jonge kinderen. Eén ding is er 
zeker niet veranderd, het spelen op het plein gaat nog altijd op zijn 
Noordijks! 
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De hartelijke groeten van het team van de Tormijn!  

Wij zullen ons de volgende keer aan u voorstellen. 

 

 

        OPROEP  
Op de vrijdagmiddagen worden er op de 
Tormijnschool volgens traditie creatieve 
workshops gegeven. De workshops 
worden gegeven van 13.00 uur tot 14.00 
uur. Er wordt ongeveer vier weken aan 
hetzelfde gewerkt. Wie zou er in de 
gelegenheid zijn om een workshop te 
verzorgen? Dit mag van alles zijn, zoals, het 
timmeren van een vogelhuisje, het maken 
van een schilderij, bakken of koken, 
sieraden maken, het planten van zaden, 
haken of een ambacht.    
U kunt hiervoor contact opnemen met 
Annet Knigge, aanwezig op maandag, 
dinsdag en vrijdag. Loop na schooltijd 
gerust binnen of stuur een mail naar: 
a.knigge@oponoa.nl 
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We zijn met Plankenkoorts al druk bezig met de repetities 
voor de middag- en avondvoorstelling op zaterdag 5 
november a.s. 
 
Willemien Kolthoff kan door omstandigheden haar rol van 
souffleuse niet meer uitvoeren. Willemien bedankt voor je 
enorme inzet en niet te vergeten, je humor. 
 
We hebben Dini Bruil bereid gevonden om ons dit jaar bij te 
staan als souffleuse, zij heeft zelf toneel gespeeld en 
gesouffleerd bij toneel Leugenmorshoek.  
Dini welkom bij de club. 
Wij kijken er erg naar uit om u zaterdag 5 november te zien in 
‘t Haarhoes met een gezellig en een humorvol toneelstuk. 
 
 

Namens de hele toneelgroep tot dan!!!!!! 
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Wisseling penningmeester 
Albert Bastiaansen heeft na een bestuursperiode van ruim 10 ½ 
jaar besloten een punt te zetten achter zijn functie van 
penningmeester en binnenkort af te treden.  
Sinds 1 februari 2012 heeft Albert de financiën van ’t Haarhoes 
bijgehouden. Een taak die, door allerlei regelgeving en wijzigingen 
in geldstromen, in de loop der jaren steeds veeleisender werd.  
Daarom petje af Albert! 
Niet alleen het ‘kasbeheer’, ook het verzorgen van de kerstattentie 
en organisatie van vrijwilligersfeestjes was bij hem in goede 
handen. 
Van contact met gemeente en leveranciers tot regelwerk achter de 
schermen, hij was allround inzetbaar. 
Hopelijk mogen we af en toe nog een beroep op hem doen voor 
goede ideeën of hand- en spandiensten.  

 
Albert, heel erg bedankt voor je jarenlange inzet. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Gelukkig is een opvolger gevonden………. 
Fris jong talent, woonachtig in Noordijk, werkzaam in de financiële 
wereld en bereid om zijn kennis in te zetten voor ons dorpshuis.  
Hoe mooi wil je het hebben! 
 
We heten Jelmer Nijemeisland welkom als nieuwe penningmeester 
van ’t Haarhoes. 
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Verwarming in 't Haarhoes een graadje lager 

Helaas wordt ook 't Haarhoes geconfronteerd met een verhoging 
van de energieprijzen.  

Samen met een werkgroep 
vanuit Noordijks Belang zijn wij 
aan het onderzoeken op welke 
manier wij energie kunnen 
besparen, maar dit zorgt niet 
voor een besparing op korte 
termijn. 

Daarom melden wij dat 
wij helaas genoodzaakt zijn om 
per direct de thermostaat een 
graadje lager te zetten. Dus 
neem desnoods een extra trui 
of vestje mee als je denkt dat het te koud is.  

Tevens vragen we aan iedereen die gebruik maakt van de ruimtes 
bewust om te gaan met de energie. Dus sluit deuren en ramen en 
zorg ervoor dat de lampen uit zijn als je het Haarhoes verlaat.  

Uiteraard vinden wij het erg jammer dat wij hebben moeten 
besluiten tot deze maatregel, maar we hopen op jullie begrip. 

 

 
Jannie Harderwijk, secr. 
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Mijn naam is Jelmer Nijemeisland, ik ben 27 jaar oud en woon mijn 
hele leven al in Noordijk. Na de B. Tormijnschool en de HAVO aan 
het Staring College in Lochem, heb ik Accountancy aan het Saxion 
in Enschede gestudeerd.  
Tegenwoordig werk ik alweer een aantal jaren als assistent 
accountant bij SMK Rupert Accountants & Fiscalisten in Delden.  
 

In het voorjaar ben ik door Jannie Harderwijk benaderd met de 
vraag of ik de nieuwe penningmeester van 't Haarhoes zou willen 
worden. Na er even over nagedacht te hebben, heb ik besloten hier 
ja op te zeggen omdat ik graag wat voor de Noordijkse 
gemeenschap wil betekenen.  
Per 1 oktober zal ik dan ook de taken van Albert Bastiaansen 
overnemen.  
 
 
 
   
 
 
 
 

Fotoactie 

We zoeken foto’s van het leven in en om Noordijk, zodat we met 
bestickeren van de saaie witte tussenwand in ’t Haarhoes een 
echte blikvanger kunnen maken. 
 
De foto’s worden beoordeeld door de groep vrijwilligers die nu ook 
bezig is met de verbetering van de aankleding van ons dorpshuis. 
 
Foto’s (denk aan de kwaliteit) kunnen nog tot 30 oktober worden 
gemaild naar voorzitter@haarhoes.nl 

 
Wendy Grave, voorz. 
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Fotoactie 

De fotoactie is begonnen!! 
 
We zoeken foto's van het leven in en om Noordijk, zodat we van 
onze saaie witte wand in 't Haarhoes een echte blikvanger kunnen 
maken. 
 
De foto's worden beoordeeld door de groep vrijwilligers die nu ook 
bezig zijn met de verbetering van de aankleding van 't Haarhoes.  
Foto's kunnen worden verstuurd naar voorzitter@haarhoes.nl 
 
Deze wedstrijd duurt tot 30 oktober. 
 
 
 

Koersbal 
 
Koersbal spelen we met 2 teams op woensdagmiddag in 't 
Haarhoes van 14.00 uur tot 16.00 uur. 
 
We houden na 3 kwartier pauze met een kopje koffie en het praatje 
van die week! 
 
Onder het genot van een drankje zitten we gezellig na te praten 
over de gezellige middag en natuurlijk wie er gewonnen heeft. 
 
Vind je deze ontspanning leuk, dan ben je welkom op de 
woensdagmiddag. 
 
De deur van 't Haarhoes staat open vanaf kwart voor 2! 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Tonny Huizinga, 
zij is bereikbaar op (06) 33004739. 

mailto:voorzitter@haarhoes.nl
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Jeu de Boules 

Jeu de boules is een buitensport en dat spelen we op de 
donderdagavonden bij 't Haarhoes van 19.30 uur tot 21.30 uur, 
met een koffiepauze ertussen en na de tijd een drankje! 
 
We spelen het alleen in de zomermaanden van begin mei tot half 
september. 
  
We hebben nu een heel gezellige groep, en vind je dit ook een 
leuke vrijetijdsbezigheid? 
Dan ben je van harte welkom op de donderdagavond. 
  
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Tonny Huizinga, 
zij is bereikbaar op (06) 33004739. 

 

50+ Middag 
 
De 50+ middag is er voor de gezelligheid of om een kaartje te 
leggen, te sjoelen, rummikub etc. 
 
Of alleen voor een kopje koffie en een praatje. 
Deze 50+ middag vindt steeds plaats na het Met Mekaar Ett’n dus 
één keer in de 4 weken. 
 
In 2022 op:  
30 september 
28 oktober 
25 november en  
30 december. 
 
Waar  : In ‘t Haarhoes 
Hoe laat : Van 14.15 uur tot 16.15 uur 
Kosten : Alleen de eigen consumptie 
 
Opgave is niet nodig. 
Contactpersoon Anne Mieke Wesseldijk mobiel (06) 18057791. 
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Met Mekaar Ett'n 

Hieronder staan de resterende data voor het Met Mekaar Ett’n in 
2022. 

 
• Vrijdag 28 oktober 
• Vrijdag 25 november 
• Vrijdag 30 december 
•  

Er zijn op dit moment 2 plekken vrij, dus wil je ook een keertje 
gezellig bij ons eten neem dan contact op met Anne-Mieke. 
 
Voor alle vragen over het Met Mekaar Ett’n kun je contact 
opnemen met Anne-Mieke Wesseldijk (06) 18057791 
of stuur een mail naar activiteitencommissie@haarhoes.nl. 
 
 
 

Creamarkt op zaterdag 19 november       

We vinden het erg fijn dat we 
dit jaar weer onze creamarkt 
kunnen organiseren vanuit ’t 
Haarhoes. Deze vindt plaats op 
zaterdag 19 november van 
10.00 uur tot 15.30 uur. 

Kom allemaal kijken naar wat 
de standhouders te bieden 
hebben. 

 

 
Tot snel in 't Haarhoes! 
Met vriendelijke groet,  
Activiteitencommissie 't Haarhoes Noordijk 

mailto:activiteitencommissie@haarhoes.nl
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50 + MIDDAG 
                                                  

 
De 50+ middag is er voor de gezelligheid,  
of om een kaartje te leggen, sjoelen, rummikub etc. 
Of alleen voor een kopje koffie en een praatje. 
 

Deze 50+ middag vindt steeds plaats na het “Met Mekaar Ett’n”,  
dus één keer in de 4 weken.  
 

 
 
Waar  : in ‘t Haarhoes 
Hoe laat : van 14.15 uur tot 16.15 uur 
Kosten : alleen eigen consumptie 
 

Opgave is niet nodig. 
 

Datums voor het 30 september 
28 oktober 
25 november 
30 december 
 
Contactpersoon: Anne Mieke Wesseldijk mobiel 06 18057791                          
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We hebben een geweldig seizoen gehad met de Jeu-de-
boulesavonden. Er is maar één avond verloren gegaan door regen. 
Het was mede door het prachtige (tropische-) weer waardoor we 
een extra lang seizoen hebben gehad! Verder hadden we met 
elkaar heel veel plezier, maar zijn ook best fanatiek bezig geweest!  

We hebben tot nu toe een hechte, gemengde en gezellige groep 
van 8 personen. Maar er kunnen altijd nog  
nieuwe mensen bij, die van een  
sportief en gezellig spelletje  
Jeu-de-boules houden.  
 
Lijkt het je wat? Wil je meer 
weten over het spelletje? Kom 
dan gerust eens kijken. Je kunt altijd  
even bellen voor meer informatie of anders  
aankomen op de jeu-de-boules baan bij ’t Haarhoes,  
wanneer we spelen.  

Er wordt jeu-de-boules gepeeld van begin mei tot eind augustus op 
de donderdagavond van 19.30 u. tot 21.00 u., met tussendoor een 
koffiepauze en nadien een (fris)-drankje, op eigen kosten.  

 Gezellige groetjes, 

Tonny Huizinga tel: 0633004739 
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Na zo’n lange tijd geen activiteiten meer te hebben gehad, hebben 
we voor het eerst het hele seizoen door gespeelt! Een groep van 
14 enthousiaste spelers zijn iedere woensdag in ’t Haarhoes te 
vinden voor een fanatiek potje koersbal!   

Koersbal is een balspel dat lijkt op jeu-de-boules, met grotere 
ballen met een afwijking naar links of rechts. De speler moet 
bedenken welke koers zijn bal zal gaan om zo dicht mogelijk bij het 
doel (de jack) te komen. Er wordt binnen gespeeld op een mat van 
8 x 2 meter, waarbij twee teams het tegen elkaar opnemen. Het 
ene team speelt met zwarte ballen en het andere team met gele 
ballen. 

Door de afwijking van de ballen maakt koersbal een uitdagend 
spel, dat in het begin best lastig is. Gelukkig leren de meeste 
mensen het snel en ontstaat er een spannende strijd om zo dicht 
mogelijk bij  
“de jack” te komen. Welk team er het dichts bij het doel (het jack) 
heeft gegooid is uiteindelijk de winnaar. Koersbal is geen zware 
sport, en kost weinig inspanning. Je kunt dit dan ook tot op hoge 
leeftijd blijven spelen. 
Zulke middagen worden enorm gewaardeerd want het gaat niet 
alleen om het spel maar zeker ook om de gezelligheid. Door de 
hilarische opmerkingen wordt er veel gelachen en dat brengt 
saamhorigheid. Er wordt tussendoor pauze gehouden waarbij we 
een consumptie nuttigen op eigen kosten. 

Deze groep hoopt nog lang met elkaar te kunnen spelen. 
 
Koersbal wordt gespeeld op de woensdagmiddag van: 
14:00 tot 16:00 uur. 
 
Sportieve groetjes,  
Anne Mieke Wesseldijk, Jan Harderwijk en Tonny Huizinga   
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Historische Ver. “Oud Noordijk” 
Secretariaat:  

Henry Dunantweg 200, 7161 WE Neede 
 

Slachtvisite bij Oud Noordijk op zaterdag 19 november gaat door. 
 

Het heeft even geduurd maar de kogel is door de kerk. Na veel 
vooroverleg is besloten onze jaarlijkse slachtvisite annex 
vetpriezen weer te organiseren. Op zaterdag 19 november zal het 
evenement weer worden gehouden. Van ‘s morgens 10:00 uur tot 
ver in de middag kunnen de bezoekers terecht in en om de Oale 
Schole alwaar een scala aan activiteiten geboden worden. 
Allemaal activiteiten die passend zijn bij een slachtvisite zoals die 
in vroeger tijden op het boerenplatteland gehouden werden. Slager 
Eric met zijn medewerkers zorgen voor vers varkensvlees en 
allerlei soorten afgeleide producten. Ook de broodbakker en de 
kaasmaker zijn aanwezig, terwijl de traditionele preuverieje met 
gebruik van eigen gekweekte vergeten groentes zich weer laat 
zien. Het organisatiecomité heeft bovendien gezorgd voor een 
verdere inrichting van het schoolplein met passende standhouders. 
De bezoekers kunnen ook in de Oale Schole terecht voor een kop 
koffie of thee met toebehoren. De bekende wafel met kersensaus 
ontbreekt ook deze keer niet. In het gebouw is bovendien een 
expositie van oude gebruiksvoorwerpen, gerelateerd aan 
spreekwoorden en gezegden ingericht. Beslist de moeite waard om 
een kijkje te gaan nemen. 
 
Creativiteitsmarkt 
In ‘t-Haarhoes wordt dezelfde dag de bekende creativiteitsmarkt 
gehouden. Deze markt sluit als het ware aan bij de slachtvisite en 
zorgt voor een totaal waar de bezoeker waarde aan hecht. De 
reacties van de bezoekers daarover waren louter positief en de 
samenwerking wordt daarom van harte voortgezet.  
 
Er is dus op zaterdag 19 november veel te beleven aan de 
Schoolweg en Haardijk in Noordijk. De organisatie verwacht bij 
goed weer een goede belangstelling. Na 2 jaar afwezigheid als 
gevolg van corona pakt men de draad weer open het zou fijn zijn 
dat de traditie van de slachtvisite weer een goed vervolg krijgt. 
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Ook deze zomer hebben we weer heerlijk gefietst in de maanden 
juni, juli en augustus. Het weer was elke keer goed en de tochten, 
waarin Janna Ligtenbarg vooropfietste, waren erg mooi. We hopen 
volgend jaar weer van deze fietstochten te mogen genieten. 
 

Nu breekt de tijd weer aan dat voor de meeste mensen alles weer 
zijn ritme krijgt van werk, school en verenigingsleven. Novia had op 
woensdagavond 7 september de eerste avond na de zomerstop. 
Egbert Jaap Mooiweer was onze gast. Egbert Jaap kwam naar 
Noordijk in de Sunbeam MK III Talbot, deze auto werd in 1955 
gekocht door de toenmalige bewoonster van Twickel, barones van 
Heeckeren. In de pauze hebben wij deze auto, nog net in de 
schemer, kunnen bewonderen. Aangezien de barones geen 
nazaten had, heeft zij Twickel in 1953 ondergebracht in Stichting 
Twickel. Tot haar overlijden in 1975 fungeerde de barones als 
bestuursvoorzitter. De belangrijkste doelstelling van de stichting is 
het behoud van de landgoederen als natuurgebied en 
cultuurmonument. 
 

Egbert Jaap heeft ons veel verteld over Twickel, de geschiedenis, 
de landgoederen en over zijn werk als rentmeester.  
De rentmeester heeft de dagelijkse leiding over de landgoederen 
van de stichting. Twickel bestrijkt in totaal zo’n 6700ha. Vorig jaar 
is er nog 80ha bij Zevenaar aangekocht. De landgoederen herken 
je aan de zwart/witte luiken op de erven. Landgoed Twickel rond 
Delden, met kasteel Twickel, is het meest bekend en het grootst. 
Twickel ontvangt jaarlijks zo’n 18.000 bezoekers in het park en de 
tuin. Egbert Jaap heeft ons deze avond veel interessants verteld en 
had mooie beelden bij zich om te tonen.  
Het was weer een geslaagde avond! 
 

Onze volgende avond is dinsdag 11 oktober samen met Haarlo, in 
Haarlo. Daar zal Annet Nijbroek ons komen vertellen over de 
producten van Zuster Evie. Natuurlijk is er het nodige te zien en te 
proeven. 
 
Ina Timmerije (secretaris)  
novianoordijk@hotmail.com 

mailto:novianoordijk@hotmail.com
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oktober    

19 Abstract schilderen ➢ Activiteitencomm. 't Haarhoes 
28 Met Mekaar Ett'n  ➢ Activiteitencomm. 't Haarhoes 
    

november   

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

december   

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

    

    
 
 
 

januari    

28 Energie bespaar markt   

                                  't Haarhoes ➢ Duurzaam Noordijk 

    

mei    
26 t/m 
29 Pinksterkermis Noordijk 

 

➢ St. Pinksterkermis Noordijk 
 
 
 
 


