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Het buitengebied van het Gelderse Hengelo kent meerdere buurtschappen. Het landbouwgebied dat van oorsprong ten
noorden van Hengelo lag, werd door de inwoners de Noord-enk genoemd, later geschreven als Noordink.
De inwoners van Noordink waren voornamelijk kinderrijke boerenfamilies, waar het al sinds eeuwen normaal gevonden
wordt om elkaar bij lief en leed te ondersteunen. Veelal wordt aanspraak gedaan op buurt-plicht of recht, kortom
Noaberschap.
Vanuit deze families werd al aan allerlei activiteiten meegedaan en in 1982 werd besloten tot oprichting van een
buurtvereniging. De naam voor de buurtvereniging was snel gevonden: “De Noabers”
Het doel van de vereniging is vastgelegd in de akte van oprichting, opgemaakt op 2 juni 1982 bij Notaris van Hengel:
De vereniging heeft ten doel: het versterken en verbreden van de sociale contacten in de
buurtgemeenschapen en alles wat daarmede in de meest ruime zin des woord verband kan houden
Zij tracht dit doel te bereiken door:
- het organiseren van bijeenkomsten van velerlei aard voor kinderen, jeugd, volwassenen en bejaarden
- alle andere wettig geoorloofde middelen, welk aan haar doel bevorderlijk kunnen zijn.
De vereniging telt zo’n 150 gezinnen of alleenstaanden als lid. En kent een gezonde financiële status, die door leden
(contributie), verhuur van attributen, en veel vrijwilligerswerk bijeengebracht wordt.
Het bestuur, gekozen uit de leden, draagt zorg voor de organisatie van de activiteiten. Waarbij natuurlijk ook veel
gebruik gemaakt wordt van inbreng en middelen van de leden.
Sinds de oprichting is er al veel georganiseerd, waarbij men vaak terechtkon in het helaas gesloten café De Zandheuvel.
Nu is de thuisbasis van de buurtvereniging het “Mottenhok” aan de Memelinkdijk bij de familie Hissink.
Momenteel kan men op diverse plaatsen in Noordink het volgende aantreffen:
- Wagenbouwen voor kermisoptocht in Hengelo
- Jaarlijkse toneeluitvoering door eigen toneelgroep (in zaal Langeler)
- Jaarlijks buurtfeest op het terrein bij de Goma met kinderspelen, vogelschieten,
vogelgooien en aansluitend het feest in de tent met een muziekband.
- Bingoavond
- Seniorenmiddag
- Tourrit met oldtimer tractoren
- Paasvuur en eieren zoeken voor de kinderen tot en met de basisschool.
- Zwemmen in zwembad de Rozengaarde in Doetinchem voor de kinderen.
- Dropping voor jong en oud in samenwerking met buurtverenigingen De Dunsborg en Koolhovenheide Vooruit.
- Dartavond
- Busreis naar leerzame en gezellige adressen
- Fietstocht of wandeltocht
- Open Hengelo’s Klootschietkampioenschap
- Verder doen De Noabers mee met het schiettoernooi van Willem Tell en het stratenvolleybaltoernooi van DVO
Kortom, “De Noabers” zijn niet te missen in Noordink. Het is een actieve vereniging waar gezelligheid en saamhorigheid
voorop staan.
Heb je vragen of opmerkingen, wil je ook lid worden, of iets anders van ons weten? Schroom niet, neem contact met
ons op, en ga je buurt ontdekken.
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