Gelselaarse oorlogsfilm in de Oale Schole
Adres

Wist u?:
•
dat de Oale Schole in principe nog steeds iedere
dinsdagmorgen voor u geopend is. U kunt er terecht
met al uw vragen over de geschiedenis van Noordijk.
•
dat u voor 6 juni uw Rabobank Clubkas stemmen
kunt uitbrengen.

Voor uw agenda:
•
•
•
•
•
•

Excursie (onder voorbehoud) 2 juni 2018
Open dag in het Oale Höfke 17 juni 2018 (nadere
informatie volgt)
Achtehoeks Streekfestival Eibergen met
deelname van Oud Noordijk 8 juli 2018
Oogstdag, met preuverieje, aan de Haardijk, 5
augustus 2018, 11:00 – 16:00 uur
Nationale Jammarkt Neede op 22 augustus 2018
Vetpriezen in en um de Oale Schole op 17
november 2018 van 10:00 – 16:00 uur

De film verhaalt over met name de gevolgen
van het in oorlog zijn met Duitsland op het
platteland, in dit geval in Gelselaar want daar
zijn de opnames voor deze oorlogsfilm
gemaakt. Rode draad in het verhaal is de
gang van zaken rond een boerenfamilie die
onderduikers in huis heeft en dat weet slechts
enkelen. Het geheim houden is een moeilijke
zaak, vooral in zo’n kleine gemeenschap waar
eigenlijk iedereen alles weet en ook wil weten.
Gelselaar is onder andere gekozen om zijn
mooie authentieke omgeving maar ook omdat
schrijfster Ada Bruil-Oltvoort er is opgegroeid.
Zij heeft het verhaal bedacht en geschreven.
Het verhaal leidde in eerste instantie tot een
toneelstuk dat meerdere keren werd
opgevoerd. De wens van Ada was echter om
het toneelstuk te verfilmen en aldus gebeurde.
Eind 2016, begin 2017 vonden de opnames
plaats. Dit gebeurde onder andere bij de
monumentale boerderij van Jan Winkels en bij
de Gelselaarse kerk. De bevrijding werd
gefilmd op de Dorpsstraat in Gelselaar. De
film is op 27 oktober 2018 in premiere gegaan
in Brummen. De dag erna, dus op zaterdag
28 oktober, werd de film vertoond bij cafe
Florijn in Gelselaar. De reacties van het
publiek waren lovend. Met zeer beperkte
middelen en onder vaak moeilijke
omstandigheden wordt toch een goed beeld
gegeven van de bewuste oorlogstijd en alles
er omheen. Spelers en speelsters hebben
zich van hun goede zijde laten zien. Ook de
regie verdient een pluim.
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Kom in actie voor Oud Noordijk en
de Oale Schole

Rabobank

Dames en Heren,

Clubkas Campagne

Wij doen ook nu mee aan de Rabobank-actie
“Hart voor de Achterhoek”. Van 22 mei tot 6 juni
kunnen leden van de Rabobank stemmen op
verenigingen en instellingen die zij een warm
hart toedragen. Iedere stem is geld waard en
daarom vragen wij om uw stem. Hoe meer
stemmen wij krijgen, hoe meer geld wij
ontvangen. Dit bedrag kan oplopen van € 100 tot
€ 2500. Kom daarom in actie en steun Oud
Noordijk en de Oale Schole. Wat moet u doen:
Stap 1:
Stem digitaal (www.rabobank.nl/noa). U kunt 5
stemmen uitbrengen. Stem 2x op Oud Noordijk
en 2x op Oale Schole. De 5e stem kunt u aan
een andere vereniging geven.
Stap 2:
Heeft u familie of kennissen die ook lid zijn van
de Rabobank, attendeer ze op deze Rabo-actie
en vraag of ze 2 stemmen op Oud Noordijk en
ook 2 stemmen op de Oale Schole willen
uitbrengen. (let op: zij hoeven geen lid van onze
vereniging te zijn). Hoe meer stemmen op ons,
hoe hoger het bedrag dan ons ten deel valt.

2018

De Clubkas Campagne gaat weer van start
Ja, u leest het goed … Verenigingen en stichtingen
hebben zich weer ingeschreven om mee te doen
aan de Clubkas Campagne. Met deze campagne
willen wij het verenigingsleven versterken, passend
bij de ambitie van de Gezondste Regio in 2025. Of
het nu gaat om een sportclub of een
zangvereniging. Ze dragen allemaal bij aan de
leefbaarheid in een gemeenschap.

Wij hopen dat u allemaal aan deze actie
meedoet. Op het stembiljet kunt u ons vinden
onder Oud Noordijk en Oale Schole. Makkelijker
kunnen wij het niet maken. Wij danken u bij
voorbaat voor uw medewerking.
Namens het bestuur,
Johanna Reurink, voorzitter

Colofon
Uitgave: Historische Vereniging Oud Noordijk
Teksten: Henk Klanderman
Uitwerking: Wim Meerman

Na afloop van het officiële gedeelte van de
jaarvergadering op donderdag 28 maart is de
film ook vertoond in de Oale Schole. Ook daar
na afloop positieve reacties. Voor menigeen
mede veroorzaakt omdat er tal van herkenbare
zaken in de film aan de orde kwamen. Een
goede zaak van ons bestuur om de vertoning
mogelijk te maken.

Algemene en actuele informatie: www.oudnoordijk.nl
Algemeen mailadres: info@oudnoordijk.nl
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PS: U kunt alleen digitaal stemmen. Is dat bij u
thuis nog niet mogelijk, ga dan even naar de
buurman, schakel een familie lid in of klamp één
van onze bestuursleden aan. Het zou jammer
zijn als uw stemmen verloren gaan.
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Jaarvergadering 2018 goed bezocht.
De jaarvergadering van onze vereniging die op
donderdag 29 maart werd gehouden in de Oale
Schole kreeg een goede belangstelling van onze
leden. Ruim 40 dames en heren waren samen
met het bestuur om half acht aanwezig. Voorzitter
Johanna Reurink, die de vergadering leidde,
toonde zich zeer tevreden met de opkomst. “Het
is een teken dat onze leden Oud Noordijk een
warm hart toedragen en ook daadwerkelijk mee
willen denken en praten over zaken die onze
vereniging aangaan”, aldus Johanna. De opkomst
zou overigens zeker nog groter zijn geweest ware
het niet dat Mieneke en Jan Markink op dezelfde
dag hun gouden huwelijksjubileum vierden. Voor
een aantal vaste bezoekers reden om het
huwelijksfeest te verkiezen boven de
jaarvergadering. En daar was uiteraard alle
begrip voor.
Tevreden
Onze voorzitter memoreerde in het kort een
aantal belangrijke zaken uit het programma van
2017 die allemaal tot volle tevredenheid zijn
verlopen. Toppers als het oogstfeest en de
slachtvisite annex vetpriezen trokken veel
belangstelling maar dat gold ook voor
bijvoorbeeld de wandeltochten, de Niejoarsvisite,
de preuverieje en de deelname aan de jammarkt.
Johanna vroeg ditmaal in het bijzonder aandacht
voor het vele, goede werk van de
onderhoudsgroep onder leiding van Appie Bats.
Deze groep is elke dinsdag actief in en om de
werkplaats in de Looze. Zo hebben de
timmerlieden Henk Vonkeman en Jan Vrieze een
oude zeilwagen compleet gerenoveerd, terwijl
zojuist hetzelfde met een antieke
dwarsdorsmolen is gebeurd. Maar ook op tal van
andere fronten beschikt onze vereniging gelukkig
over veel medewerkers en medewerksters. Tot
slot van haar openingstoespraak deed Johanna
een beroep op leden, die de handen uit de
mouwen willen en kunnen steken zich te melden.
Alle hulp is welkom.
Verbouwing
Tijdens de behandeling van het jaarverslag gaf
secretaris Henk Klanderman een toelichting op
verbouwplannen in de Oale Schole. Het gaat om
drie plannen, te weten: realiseren archief- en
opslagruimte op de zolder van de Oale Schole,
renovatie en uitbreiding van de keuken en
vernieuwing van de sanitaire voorzieningen in het
gebouw. Het bestuur gaat met de voorbereiding
van de plannen niet over één nacht ijs.

Zo heeft men besloten dat voordat met de uitvoering
kan worden begonnen er in alle gevallen een
financieel sluitende begroting moet zijn. Aan het
opmaken van een sluitende begroting wordt thans
gewerkt. Tevens heeft men gekozen voor een
gefaseerde uitvoering. De inrichting van de archiefen opslagruimte op zolder krijgt eerste prioriteit. De
verwachting is dat dit karwei nog dit jaar uitgevoerd
kan worden. Er wordt daarbij hoofdzakelijk gewerkt
met eigen mensen waardoor de kosten aanzienlijk
worden gedrukt. Appie Bats en Arjan Schutten zijn de
trekkers en samen met de onderhoudsgroep de
uitvoerders. De renovatie van de keuken is daarna
aan de beurt terwijl de vernieuwing van het sanitair
de rij sluit. Al met al wordt voor de uitvoering gedacht
aan een tijdsbestek van minimaal 3 jaar. De
gemeente Berkelland heeft intussen de benodigde
vergunningen voor de uitvoering verleend.
Financieel gezond
Anneke Groothornte kon mededelen dat onze
vereniging financieel gezien gezond is. Het boekjaar
is opnieuw met een positief saldo afgesloten. Het
overschot zal aan de reserves toegevoegd worden.
Anneke stelt voor op de huidige wijze door te gaan.
Naar de toekomst geredeneerd vraagt Anneke wel
aandacht voor de activiteiten die grotendeels leiden
tot het positieve resultaat. Indien deze activiteiten
zich op welke wijze dan ook wijzigen kan dat
consequenties hebben voor begroting en rekening.
Dus vroegtijdig inspelen op veranderingen is
belangrijk, aldus onze penningmeester. Belangrijk om
te weten is dat het ledental van Oud Noordijk is
gegroeid van 214 naar 224. Dat is een goede
ontwikkeling. De kascontrolecommissie bestaande uit
Annie Klein Wassink en Ab Smeenk had bij monde
van laatstgenoemde alleen maar lovende woorden
voor het werk van Anneke. Het voorstel tot
dechargering van penningmeester en bestuur werd
aangenomen en met applaus bekrachtigd. Tot
vervanger van Ab Smeenk werd in de controle
commissie de heer Bastiaanse benoemd.
Overig
Tijdens de bestuursverkiezing werd Henk
Klanderman als secretaris herkozen. Afscheid werd
genomen van Janna Ligtenbarg, die na een periode
van 21 jaar haar plaats vrijmaakte voor Joke
Groothornte. Op voorstel van het bestuur wordt de
contributie ongewijzigd gelaten. Tijdens de rondvraag
deed Albert Slagman de suggestie om bij
onvoldoende en/of slechte voorraad “roggegaste”
tijdens het oogstfeest extern aanvulling te kopen. De
heer Floors deed na afloop van de vergadering de
suggestie om in het zomerseizoen ten gerieve van de
vakantiegangers een historische schoolklas na te
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spelen. Beide suggesties zullen bij de bestemde
commissies neergelegd worden.
Sluiting
Johanna Reurink constateerde aan het slot van de
vergadering dat onze vereniging groeit en bloeit en
actief is op vele fronten. De jaarvergadering is
ervoor om nog even achterom te kijken. Zij
concludeerde dat het de vereniging goed gaat en
sprak de hoop uit dat ook het nieuwe jaar zo blijft.
Na de pauze werd de Gelselaarse oorlogsfilm
vertoond.
Janna Ligtenbarg doet een stapje terug
Eén van de grote steunpilaren in het bestuur van
Oud Noordijk doet sinds 28 maart van dit jaar een
stap terug. Janna Ligtenbarg heeft na maar liefst
21 Jaar min of meer gedwongen haar plaats in
het bestuur opgegeven. Met pijn in haar hart, dat
is wel zeker maar Janna voelde dat de tijd om het
wat rustiger aan te gaan doen gekomen was.
Haar lichaam gaf signalen in die richting en
adviezen om wat gas terug te nemen nam zij ter
harte.
Wie spreekt over Oud Noordijk komt onmiddellijk
terecht bij Janna Ligtenbarg. Vanaf de oprichting
volop betrokken bij het wel en wee van onze
vereniging. Steeds vooraan als er werk verzet
moet worden, volop actief in de ontwikkeling van
Oud Noordijk, altijd bereid om overal aan mee te
doen en ook steeds vooraan als er wat nieuws op
poten gezet moest worden. Janna Ligtenbarg was
de motor van de slachtvisite. Zij was de
contactpersoon voor het programma, regelde alles
wat ermee te maken had en zorgde voor de
nodige aanpassingen en vernieuwing. Janna deed
meer, kwam ook in het bestuur van de Stichting de
Oale Schole waar zij mede dankzij haar
sympathieke wijze van optreden een belangrijke
rol vervulde en volop meedeed. Haar aandeel in
de totstandkoming van de Oale Schole als
onderkomen voor onze vereniging is groot
geweest.
Tijdens de jaarvergadering werd afscheid
genomen van Janna Ligtenbarg. Voorzitter
Johanna Reurink typeerde Janna als steun en
toeverlaat voor velen maar voor haar in het
bijzonder. De jaarlijkse slachtvisite was absoluut
Janna’s ding. Maar ook bij andere
verenigingsactiviteiten was Janna steeds positief
aanwezig. “We zullen haar in het bestuur nog
missen, dat is duidelijk”, aldus Johanna die
namens bestuur en vereniging waarderende
woorden sprak en dat aan het eind onderstreepte
met de overhandiging van een prachtige grote
vaas met vrolijke en frisse bloemen.

Hierboven foto's van Janna Ligtenbarg in
actie voor Oud Noordijk met resp. van boven
naar beneden een Jammarkt, een fietstocht en
het bakken van oliebollen voor onze
nieuwjaarsvisite.
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