
 

 
Notulen jaarvergadering maandag 13 april 2015 
 
Opening door Gerbert Oonk 
Gerbert noemt dat er een hoop gebeurt in Noordijk: de vaste 
enementen zoals Pinksterkermis, maar ook nieuwe dingen, 
zoals het Noaberconcert, Tienerwerk, het crossbos, verbouwing 
Haarhoes. Nominatie voor Kern met Pit is welverdiend. 
Daarnaast nog een heleboel in ontwikkeling, zoals het 
Klompenpad en de glasvezelaanleg.  
  
Kascontrole door Henk Groothornte en Arjan Schutten 
Goedgekeurd. Prima voor elkaar 
Aftredend Henk Groothornte, Ina Timmerije biedt zich aan.   
 
Bestuurswisselingen 
Roy ten Dolle wordt voorgedragen als nieuw bestuurslid. 
Nieuwe kandidaten kunnen zich melden bij Henk Radstaak. 
 
Inbreng per vereniging: stand van zaken, plannen, ideeën 
Hanny Markink en Arjan Schutten afgemeld.  
 

 Novia: Hilda Mulder, 43 leden, 1x per maand bijeenkomst, 
zoals workshop bonbons maken, lezingen van 7 
wereldwonderen tot aan ijsberen op de Noordpool. Eén keer 
per jaar open avond, bijv. tips van inbreker om deze buiten te 
houden. Volgend jaar folklore-dansavond (heel breed). 

 Kinderwerk: Carla Slotboom. Loopt goed, gemiddeld tussen 
de 30 en 50 kinderen.  

 Dorpsböke: Jan ter Horst. Goede samenwerking met school.  
In juni heropening van de dorpsboke met bezoek van Fred 
Diks, schrijver van Koen Kampioen. (red: later is dit gewijzigd 
naar Evelien van Dort) 



 Tormijnschool: Alie Lerink. Leerlingenaantal blijft redelijk 
stabiel op rond de 65 leerlingen. Stichting OPONOA maakt 
zich ook hard om kleine kernenscholen open te houden, dus 
het ziet er rooskleurig uit.  

 Damesgym: Tonnie Pastoor. Wens voor gordijnen voor de 
ramen. 

 Dynamic tennis: ook Tonnie en Henk Groothornte, 7 leden, 
kunnen nog nieuwe leden gebruiken. Op donderdagavond 

 Jeu de boules: ook Tonnie. Willen wekelijks jeu de boules 
opstarten op donderdagavond vanaf 7 mei.  

 PR Haarhoes: Ina Timmerije. Na verbouwing weer starten.    

 AEDwerkgroep: ook Ina Timmerije, samen met Ina Nijland. 
Herhalingscursus opgestart 

 Muziekvereniging: Jos Groothornte. Concert samen met 
rockband. 19 september muziekfestijn ism Haarhoes. 
Aanschaf podium nou mogelijk na bijdrage Coöperatiefonds. 
Op school algemene muzikale vorming. 
14 juni muziekfestijn Diepenheim: muzikaal Onthaal, kaarten 
via Concordia aan te schaffen.  

 Gymgroep Oale schole volleybal, 12 leden, kunnen er nog 
meer bij. Trainen op dinsdagavond. Buurtvolleybal voor  
Noordijk en buurgemeenten georganiseerd in november. 
Komend jaar weer.  

 Stichting ’t Haarhoes: Edwin Markink.  
o Leo Seitsma eruit, Frank Meijer erin.  
o Coördinatie vrijwilligers: Mirja wil stoppen, zoeken nog 

vervanger.  
o Peuterwerk: nu officieel goedgekeurd door gemeente.  
o Met NGV overleg gehad, er kon gelukkig nog 1 uur 

overblijven. 
o Commercieel maken van dorpshuizen gesprek met 

wethouder binnen grenzen wetgeving.  
o Verbouwing Haarhoes goed te volgen via foto’s op 

noordijksite. Nu even knip om goed overzicht te hebben, 
daarna afmaken.  

o Dak zal vernieuwd moeten worden.  
o Met Oale Hofke gezamenlijk berging gebruik.  



 

 PINO: Johan Kolkman Floors. Arjan Schutten wordt 
secretaris. Gerbert wordt penningmeester. Janny 
Harderwijk en Lisette Slotboom nieuwe bestuursleden.  

 Voetbalvereniging: Gerrit Stokkers. 17 F’jes en mini’s gaat 
heel goed. In de andere categorieën kunnen er nog leden 
bij.  

 Oud Noordijk: Johanna Reurink.  
o Met Koningsdag 2 fietsroutes (lang 33 km en kort 23 

km).  
o Achterhoekse streekmarkt in Eibergen deelname.  
o 5 mei oranjemarkt 70 jaar bevrijding deelname. In 

vitrines ook oorlog tintje.  
o Oogstdag (laatste weekend van juli): dhr Roosje 

Warnsveld expositie schilderijen.  
o Jammarkt, oogstdag, slachtvisite on tour 25 april, 

 Plankenkoorts: Gerrit ten Dolle 

 Jolanda Lammertsen: uit interesse over glasvezel. 
 
Rondvraag:  
Edwin belooft dat Jan Markink uitkomsten hoort over de 
vergadering over dorpshuizen.  
Tonnie herorganisatie: hok met gymtoestellen als iemand nog 
wil helpen?  
 
Noordijksite 
Werkgroepje van Noordijks Belang (Wim Wormgoor, Henk 
Radstaak) en van Haarhoes Janny Harderwijk 
Huidige site blijkt star op mobiele telefoons en tablets.   
Nieuwe onderdelen: aanmeldformulieren, nieuwsbrief, 
contactformulieren, boekingsmodule voor Haarhoes, video-
uitleg (naast mondelinge hulp), koppelingen met social media, 
agendafunctie op verenigingsniveau en op noordijkagenda, 
gebruikersvriendelijker.  
Op basis van Wordpress. 
 
Tijdspad: lancering met Pinksteren. 



In principe wordt de huidige inhoud overgeheveld. Wel de vraag 
om te checken of alles nog klopt.  
 
Zijn er nog wensen, geef ze aan bij iemand van de werkgroep.  
 
Verdeelsleutel voor de kosten:  
1500/2000 euro totaal naar rato gebruik. Verenigingen krijgen 
daar nog voorstel voor.  
Informatieboekje blijkt snel achterhaald, daar investeren we niet 
meer in.  
 
Glasvezel 
Mmv Ellen Dijkman van gemeente Berkelland. 
Waarom glasvezel? Vraag naar dataverkeer groeit (verdubbelt 
bijna per jaar).  
Buitengebied is in feite onrendabel, maar gemeente vindt het 
wel belangrijk voor agrarische en toeristische bedrijven, 
thuiswerken, zorg op afstand (met name dan verzenden van 
info blijkt moeizaam), onderwijs. 
 
Voordeel glasvezel:  

- uploadsnelheid = downloadsnelheid (meer vraag 
naar up) 

- betrouwbaar signaal 
- grote capaciteit  
- afstand is niet van invloed (zoals bij coax dat wel is, 

daar hoe meer gebruikers, hoe trager).  
  
Europese Unie regels:  
Overheid mag markt niet belemmeren, daarom mag gemeente 
alleen aanleggen in wit gebied (=waar niets ligt). Grijs gebied 
mag niet, dat is waar nu al coax ligt. Dat is bebouwde kom 
Noordijk.  
Marktpartij wil gemeente niet zeggen waar ze actief zijn…wat is 
dan bebouwde kom?  
Ellen heeft plaatje van coax, vraag of dit klopt. Ellen zal 
Noordijks Belang kaartje sturen om op te nemen in Koerier en 
site.  



Met marktpartij zou kosten per huis groot zijn (rond de 2000 
euro), dat was dan wel voor alles, wit en grijs.  
 
Nu aanbod van provincie voor wit gebied, voor 500 euro per 
huis. 50 % deelname (over hele gemeente) vereist.  
BV Glasvezel Achterhoek van provincie en 10 gemeenten.  
Berkelland voor 4000 aansluitingen, voor 6 miljoen.  
 
500 euro aansluitkosten, abonnementskosten (nog onbekend, 
moet concurrerend zijn voor TV-bellen-internet, dat zal 
ongeveer 70 euro zijn), voor de na-aansluiters zullen hogere 
kosten zijn.  
 
Ieder huisnummer (zonder recreatiewoningen, zoals bekend bij 
de gemeente) is een aansluiting.  Je kunt je wel aanmelden als 
recreatiewoning (hoe meer aanmeldingen, hoe beter).  
 
Vrijdag 10 april is brief verzonden, die zal 14 april 
binnenkomen.  
Mocht je geen brief hebben, meld je dan bij Ellen.  
Nieuwsbrief op website gemeente.  
 
Als aanbod precies helder is (keuze uit meerdere providers, nu 
zijn er 4), krijg je weer nieuwe brief. 
 
Toestemming Europa verwacht binnen 2 maanden 
Aanbod providers moet binnen zijn. 
 
Verwachting is dat eind 2015 aanleg wordt gestart. 
2016 hopelijk operationeel.  
 
e.dijkman@gemeenteberkelland.nl, tel: 0545-250518.  
 
www.gemeenteberkelland.nl  glasvezel  aanmelden 
nieuwsbrief.   
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