
Naar Dijkerhoek 

Toen Hendrik en ik een keer vrij van school hadden mochten wij met Grootvader mee 

naar Moatman en Dijkerhoek, peren halen. Zo gaan we dan lopend op pad, Holterbroeks 

schotbeld op, langs de huusbos, langs het schotvenne, dwars over de driefdiek, het broek 

op, door Koerselmansbroek, Hommeltenbroek, Huttemansbroek en Oosterhuisbroek, en 

komen net voor Sloezemansbrugge weer op de weg. Deze weg lag hier vroeger en liep 

vanaf Holterbroeks schotbeld ook nog door Holterbroeksveld naar de Grote Schaars. Dan 

gaan we langs Sloezeman en de Wever, Pinkert, Timmer Oarend, Jan Gijsenboer en 

Brands. Achter de Beumer gaan we rechtsaf de Beumersstege in en komen langs 

Moatmans nieuwen kamp, Essenboer, en Oarends en dan zijn we bij Moatman, waar we 

eerst koffie drinken. In de keuken moet ik altijd kijken naar die twee ouderwetse 

geweren, die daar boven de bedstee hangen, die zijn nog van Grootmoeders overleden 

broer Evert Janoom (Bolderink). In de oorlog met de Duitse bezetting moesten ze die 

geweren inleveren en hebben ze nooit teruggekregen. Achter de haard hadden ze van die 

mooie tegeltjes, voorstellende een paard en een koe. Onderwijl praat Grootvader met 

Willemoom en Toosemeuie en de broer van Toosemeuie, Jan Willemoom.  Wij gaan met 

de neefjes Jan en Johan buiten kijken naar het iemenschoer met de kurve met bijen, 

want Jan Willemoom houdt nog wat bijen. We kijken ook in de schuur, waar ze op de 

hilde nog van die gevlochten huven hebben staan, voor legnesten voor de kippen. 

Ook ging Grootvader nog kuieren met Willemoom en Jan Willemoom, en wij liepen mee, 

want ze wilden nog naar het Battumse venne, dat een eind van huis lag in de richting 

van Bathmen. Daarin was zo’n klein venne waar de kieften wel eens legden. 

Met de neefjes gaan we ook nog even naar de molen daar dichtbij, van Hegemans 

mulder. Lokins Janoom is daar de eerste muldersknecht. Janoom is een zoon van 

Grootvaders overleden broer Gerrit Jan en die woonden op Lokin, heel vroeger een 

herberg aan de oude Deventerweg. 

Ook gaan we nog even kijken bij het melkfabriekje, waar de melk werd ontroomd en 

voor verdere bewerking (boter maken) naar Holten ging. Voor wij naar huis gaan schudt 

Willemoom voor ons een botterdook vol peren af, die wij mee naar huis nemen, waar ze 

blij zijn met de lekkere sukerperen. 

Op een keer mag ik met onze Dika mee naar Wagenvoort, op de Pieriksmars achter 

Dijkerhoek, om een muts te laten wassen. We gaan eerst op Peters aan, waar eerder 

Grootvaders broer woonde, maar Heinoom is al jaren dood. Diens zoon Berendoom is 

daar de boer. Hij en Jannemeuie hebben twee dochters, Dika en Hanna, die zijn nog naar 

school. Berendoom zal, als we het eten op hebben, met ons meegaan naar Wagenvoort. 

Berendoom heeft altijd grappen met ons en Jannemeuie is altijd druk met het 

boerenbedrijf. 

De boerderij Peters ligt aan de weg naar het vroegere kasteel Arkelstein en men komt 

eerst over de zogenaamde Zegendijk, richting Bathmen. De naam Peters komt in die 

buurt nog voor op de Walboer en de Walboer kan betekenen: een wal ter afwering van 

het soms hoge water uit de Schipbeek, maar kan ook voor de verdediging van het 

vroegere kasteel hebben gediend, als een soort landweer. 
 


