Indrukwekkende dag voor de
Normandië-groep van TVTrios

19 mei (groeps)foto laten
maken voor Vaderdag
Altijd lastig: een origineel cadeau voor Vaderdag vinden. Wie tegelijkertijd
iets goeds wil steunen, laat zondag 19 mei tussen 13.00 en 16.00 uur voor 5
euro een foto van zichzelf of het hele gezin maken. De opbrengst gaat naar
de restauratie van de Oude Kerk.

Actiegroep Anita Meijer, Ellen, Gerie vd Endt, Ellie Verschoor Paulienontbreekt
Schokkende beelden vorige week bij RTV Oost. “De omroep liet zien dat het niet best is met de
Oude Kerk. Scheuren in de muren, eeuwenoude muurschilderingen die afbladderen en verbleken;
de hoogste tijd voor actie”, zegt Ellen Klasens. Zij pakt de handschoen op, samen met andere
betrokken inwoners. De komende maanden vinden daarom acties plaats om geld in te zamelen.
De eerste: een fotoactie voor Vaderdag.
Veel Bornse fotografen
Op 19 mei staat een groep Bornse amateurfotografen klaar in de Oude Kerk. Onder hen Annemie Mulders, ex-fotograaf van BorneBoeit. “Dit idee is echt uit het hart van Borne ontstaan. Heel
mooi, want de kerk is meer dan een gebruiksgebouw; het is een schat aan geschiedenis in Oud
Borne. Met bovendien een mooie entourage om foto’s te maken”, aldus Ellen.
Zelf kiezen waar foto op komt
“Iedereen mag op de foto; alleen of met het gezin. Je krijgt de foto later doorgemaild om zelf af
te drukken. Bijvoorbeeld op een mok of canvas. Of gebruik ‘m als screensaver op je mobieltje.”
De foto kost vijf euro. Dat gaat naar het restauratiefonds. “Ik vind de fotoactie heel symbolisch.
Een portret laten maken, terwijl de kerk vol hangt met portretschilderingen van heiligen … Ik zie
dit ook echt als een kans voor Borne om hier als burgerproject iets mee te doen.” De komende tijd
volgen meer inzamelingsacties, te vinden via de speciale webpagina. Ellen roep alvast op: “Kom
19 mei voor een foto. Dan maak je vader én Borne blij!”
Check de folder bij deze krant. Of ga naar www.pgborne.nl/restauratie-acties.

Ellen Klasens is bezorgd over de scheuren

Borne | Afgelopen zondag 5 mei is de Normandië-groep van TVTrios. als voorbereiding op de tocht om 75 jaar vrijheid te vieren in 2020, naar voormalig Kamp
Westerbork gefietst. En weer terug. Voor vertrek werd geheel in stijl een groepsfoto gemaakt voor het bevrijdingsmonument in Borne. De tocht naar Westerbork
werd gekenmerkt door voornamelijk tegenwind. Symbolisch misschien, omdat
vrijheid ook niet vanzelfsprekend is. Daar moet je aan werken.
Doel van deze tocht was het vieren van de vrijheid. Volgend jaar 22 april vertrekt deze groep
van de landingsstranden in Normandië. Zij fietsen dan naar Wageningen via de Voie de la
Liberté. Een tocht van ongeveer 1400km. Via dezelfde route die generaal Patton heeft afgelegd in
1944/1945 om West-Europa te bevrijden van
de nazi’s.
Westerbork
Gekozen was voor Westerbork omdat dat één
van de meest bekende- en besproken plaatsen is
in de geschiedenis van WOII in Nederland. Van
Westerbork zijn 93 treinen vertrokken met gedeporteerden. Joden, Zigeuners en andere groepen
personen die door de nazi’s als Untermenschen
werden bestempeld.
Na aankomst bij het Herinneringscentrum Kamp
Westerbork, werd direct doorgefietst naar het
voormalig kampterrein om aan te sluiten bij één
van de rondleidingen. Door de uitleg- en verhalen
van de begeleidster, werd nogmaals de waanzin van de oorlog en vervolging duidelijk. Via
indringende persoonlijke verhalen werd verteld
hoe de selectie door de kampcommandant werd

doorgegeven aan het registratiebureau van het
kamp. Orders van Den Haag, deze week 2005
personen op transport. En dan moesten 2005
mensen geselecteerd worden om vervolgens op
transport te worden gesteld. Volledig willekeurig!
En als je als gezin uit elkaar was gehaald, omdat
moeder en kinderen wel, maar vader niet was geselecteerd voor transport…… Eén van de meest
indrukwekkende ‘beelden’ is de kaart van Nederland in klinkers met daarop 107.000 stenen
die de gedeporteerde personen verbeelden. Dit
beeld doet zelfs de meest geharde persoon even
slikken. Of de wagon waarin 60 tot 80 mensen
werden gepropt om aan het aantal verordonneerde te transporteren personen te komen. Niet
alleen indrukwekkend, maar ook ongelofelijk en
onbegrijpelijk. Hoe konden (en kunnen) mensen
zo met elkaar omgaan. Om geloof, meningen,
voorkeuren, gevoelens enz.
Dat is ook de reden dat de Normandië-groep van
Trios in aanloop naar het herdenkingsjaar 2020
de vrijheid wil herdenken en onder de aandacht
wil brengen bij de eigen leden en de bevolking
van Borne. Vrijheid komt niet vanzelf. Vrijheid
moet je koesteren en blijvend aan werken!

Filmvoorstelling “Nooit Verteld” uitverkocht

Borne | De honderd kaarten waren snel uitverkocht. Twee dagen voor de voorstelling moesten 30 belangstellenden teleurgesteld worden. Een dag voor de
voorstelling belden nog eens 100 mensen voor een kaartje. “Dit hadden we nooit
verwacht, de film is al verschillende keren vertoond” zei Jan Kolner de cineast
van ‘Nooit Verteld’. Na afloop van de voorstelling klonk er een verdiend applaus
in het Kulturhus. Nog een jaar wachten, “want we hebben besloten met dit team
een echte speelfilm te gaan maken”, gaf Hans Mulder ons voor de voorstelling
mee.
Het idee voor de documentaire ontstond tijdens
de herdenking van 70 jaar bevrijding in 2015.
Volgens de makers, Jan Kolner, Jochem Kolenbrander en Hans Mulder, moesten de nooit vertelde
verhalen worden vastgelegd om ze niet verloren
te laten gaan. En daarin zijn ze geslaagd. Er ligt
een prachtige document met herinneringen en verhalen die bij velen niet bekend waren. Het Duitse
schijnvliegveld Dulder, de lanceringsinstallatie van
de V1, de onderduikers, de wapendroppings, de
commandopost in de pastorie en de vordering
van paarden, ze kwamen allemaal langs. Met
nagespeelde scenes werden de verhalen kleurrijk
vertaald in de documentaire. Hertmenaren, als
Bertus Schabbink, Ria Blenke, Jan Homan, Hein
Wolfkamp en Jo Krabbenbos gingen terug naar
de jaren van de bezetting.
Echte speelfilm
Bijzonder in de film waren de verhalen van Max
van Trommel uit Rotterdam en Leo de Zeeuw uit
Utrecht, die als evacuees tijdens de hongerwinter werden ondergebracht in een boerderij in
de omgeving van Hertme. Ze kwamen speciaal

naar Twente om hun ervaringen uit hun kindertijd
in de oorlog door te geven. Aan de documentaire hebben meer dan 70 acteurs, professionals
en amateurs meegedaan. Hans Mulder vertelde
voor aanvang dat het filmvirus de groep te pakken heeft. Hij kondigde aan dat de groep een
echte speelfilm gaat maken en dat die dan wellicht volgend jaar klaar zal zijn. (WA)

