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1. Voorwoord 

 

De gemeente Borne en de Duitse stad Rheine onderhouden sinds 1974 vriendschappelijke banden. 

In 1983 is het partnerschap (de jumelage) officieel bekrachtigd en is verder gewerkt aan de invulling 

van de Europese gedachte: ‘het verbeteren van de verstandhoudingen van mensen uit verschillende 

landen’. Rheine heeft op zijn beurt weer contacten met Bernburg in het oostelijk deel van Duitsland, 

met Trakai in het zuidoosten van Litouwen en met Leiria in Portugal. Indirect “Rheinse vrienden zijn 

onze vrienden” hebben wij ook contact met deze steden en werken we samen met Rheine aan 

projecten. 

De doelstelling van het Partnercomité is het bevorderen van samenwerking tussen burgers van Borne 

en Rheine. Het accent zal steeds meer liggen op inhoudelijke samenwerking en/of gezamenlijke 

aanpak van projecten. 

Het afgelopen jaar is het voornemen over meer samenwerking met omliggende plaatsen en hun 

partnersteden in Duitsland opnieuw uitgesproken. Dit blijft onze aandacht houden. 

Doelstelling van het Partnercomité is: 

- Structureel en inhoudelijk waardevolle uitwisselingen ondersteunen zowel financieel als met 

mankracht; 

- Initiëren van projecten en/of deelname aan projecten door betrokken groepen van de 

Bornse bevolking, inclusief financiële ondersteuning: 

- Een kader ontwikkelen waarbinnen subsidies voor projecten kunnen worden aangevraagd 

zowel bij de gemeente, het Europees platform als bij de Euregio; 

- Ontvangen van delegaties uit bovenstaande partnergemeenten en bezoeken van deze 

steden; 

- Zorgen voor publiciteit en berichten in de media; 

- Initiëren en op de hoogte blijven van: 

→ uitwisselingen tussen inwoners van Borne, Rheine, Bernburg, Trakai en Leiria; 
→ afspraken tussen de gemeente Borne en Rheine; 

→ de ontwikkelingen van directe en indirecte partnersteden. 

 

Rheine heeft een netwerk van partnersteden bestaande uit Bernburg (Saksen-Anhalt), Borne 

(Nederland), Leiria (Portugal)en Trakai (Litouwen). Partner comité Borne Rheine heeft de instelling 

dat de vrienden van Rheine ook onze vrienden zijn, alhoewel wij ons niet actief bezig houden met de  

interactie tussen de Partnersteden van Rheine. 

 

  

                                                                 

Wapen Borne      Wapen Rheine         Wapen Bernburg          Wapen Leiria              Wapen Trakai 
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2. Inleiding 

 

Het Dagelijks Bestuur van Partnercomité Borne-Rheine bestaat uit: Martin Tijhuis, voorzitter; Benno 

Lucas, vicevoorzitter; Bert Pigge, penningmeester en Mago van Eeuwijk, secretaris. 

De overige comitéleden zijn Agnes Pigge (cultuur, muziek en ondersteuning onderwijs) Marja 

Zandjans (onderwijs), Ton Remmers (duurzaamheid), Ruud Reenalda (sport), Gerrit Hermeling, 

Grietje Rosink, Wim Roetgerink en Nico Gossels (algemene ondersteuning). 

In het begin van het jaar is Gerrit Hermeling afgetreden als voorzitter en heeft Martin Tijhuis de 

voorzittershamer overgenomen. Mago van Eeuwijk heeft de functie van secretaris overgenomen van 

Grietje Rosink. Zowel Gerrit als Grietje zijn als ondersteunend lid bij het comité gebleven. 

Marco Moddejonge heeft in het voorjaar afscheid genomen als contactpersoon voor het comité 

vanuit de gemeente Borne vanwege een functie elders en in zijn plaats is Miranda Mulder, adviseur 

overheidsparticipatie van de gemeente Borne, gekomen. 

In Städtepartnerschaftsverein Rheine heeft Clemens Schöpker zijn functie als voorzitter 

overgedragen aan Reiner Wellman. Deze bestuurswisseling heeft door Corona pas op 10 juli 

plaatsgevonden, in aanwezigheid van een kleine afvaardiging van ons comité vanuit Borne. 

Ingrid Brauer is penningmeester en Alexander Burmeister verzorgt de homepage. Heike Born, 

secretaris, werkt bij het Pressereferat van de gemeente Rheine. 

Het dagelijks bestuur Borne en Rheine komen 2 x per jaar bij elkaar.  

Door het Coronavirus in 2020 zijn bijna alle activiteiten en plannen die het Partnercomité op stapel 

had, helaas komen te vervallen. 

Wat wel nog door kon gaan was de miniconferentie op 27 februari, waarbij de gemeente Borne en 

Woningcorporatie Welbions ingingen op de voorgenomen energietransitie m.b.t. Co2 neutraal 

wonen. Belanghebbenden uit Rheine werden uitgenodigd om te sparren over o.a. duurzame 

elektriciteit en warmtenet.  

De uitgestelde opening van het beeldende kunst Project ‘nooit weer / nie wieder’ in Delden werd 

bezocht door een afvaardiging van het comité en ook vanuit Städtepartnerschaftsverein was een 

klein comité naar deze vernissage gekomen. 

Van de toegezegde subsidie voor de jaarlijkse basisscholenuitwisseling hebben we geen gebruik 

hoeven te maken. 

Plannen en ideeën om de band met Rheine te versterken heeft het Partnercomité genoeg, waarbij 

ook gekeken wordt naar samenwerking met andere comités en buiten de dorpsgrenzen. Uitwisseling 

van informatie, bezoeken van elkaars evenementen en samen mooie projecten organiseren hopen 

we in 2021 weer op te kunnen pakken.  
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3. Leden van Partnercomité Borne Rheine. 

 

Het Dagelijks Bestuur: 

Voorzitter:   Martin Tijhuis 

Vicevoorzitter:  Benno Lucas 

Penningmeester: Bert Pigge 

Secretaris:  Mago van Eeuwijk 

 

Leden: 

Agnes Pigge:  cultuur, muziek en ondersteuning onderwijs 

Gerrit Hermeling: algemene ondersteuning 

Grietje Rosink:  algemene ondersteuning 

Marja Zandjans: onderwijs 

Nico Gosselt:  algemene ondersteuning 

Ruud Reenalda:  sport 

Ton Remmers:  duurzaamheid 

Wim Roetgerink: algemene ondersteuning 

 

Secretariaat: 

Katoenstraat 6, 7621 TC  Borne 

06-22959991 

magovaneeuwijk@home.nl  

 

Miranda Mulder: contactpersoon gemeente Borne 
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4. Installatie Burgemeester Pierik 
 

Op dinsdag 28 januari werd de heer Jan Pierik tijdens eens speciale raadsvergadering benoemd 

tot de nieuwe burgemeester van Borne.  Namens ons comité waren Gerrit Hermeling en Bert 

Pigge bij deze gelegenheid aanwezig.  
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5. Miniconferentie 27 februari 2020. 

 

Tijdens een miniconferentie deelden de gemeente Borne, partnerstad Rheine en 

woningbouwcorporatie Welbions kennis over de voorbereidingen van Borne voor de 

energietransitie, uitgewerkt naar Co2 neutraal wonen.  

Raadsleden, burgemeesters, wethouders en tientallen ambtenaren uit het werkveld van sociale 

woningen  waren aanwezig bij de bijeenkomst in het Spanjaard.  

Het idee voor de miniconferentie ontstond tijdens het jubileum van het partnerschap Borne – 

Rheine, twee jaar geleden. Er werd onder meer gesproken over duurzame elektriciteit en een 

warmtenet. 

Krantenartikel Tubantia: 
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 Ook in de krant van Rheine werd aandacht gegeven aan deze middag. 
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6. Vergadering DB Partnercomité Borne – Rheine en 

Städtepartnerschaftsverein Rheine 

 

Op donderdag 12 maart was de eerste gezamenlijke halfjaarlijkse vergadering van 2020  van beide 

comités in Borne.  

In deze bijeenkomsten passeren o.a. alle aanstaande evenementen in onze gemeentes de revue. 

Voor zowel Gerrit Hermeling als Clemens Schöpker was dit de laatste maal dat ze als voorzitter bij 

deze vergadering aan tafel zaten. Hun opvolgers Martin Tijhuis en Reiner Wellman waren ook 

aanwezig om zich te kunnen voorbereiden op hun nieuwe taak. 

Er stonden vele activiteiten op het programma mede doordat het in 2020 precies 75 jaar geleden 

was dat er een einde kwam aan  de 2e WO. Vanuit zowel Duitsland als Nederland zou er veel 

aandacht gegeven worden aan deze mijlpaal. 

Helaas zorgde Covid 19 ervoor dat alle mooie plannen niet uitgevoerd konden worden. 

Een opsomming van de geannuleerde en voorlopig uitgestelde  activiteiten (waarbij ons comité 

vertegenwoordigd zou zijn): 

• Bevrijdingsfeesten zowel in Borne als Rheine  

• Bezoek scholieren (uit Borne en Rheine) aan Bergen Belsen 

• Dodenherdenking in Borne 

• Het Beste van Borne 

• Scholenuitwisseling 

• Fietstocht naar Bernburg 

• Sportuitwisseling (volley en fietsen) 

• Bürgerreise Litouwen 

• Koken met Nederlandse vrienden 

• Dag van de Duitse Eenheid 

• Bezoek B & W en raad Borne aan Rheine 

• Uitwisseling bestrijding eikenprocessierups 
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7. Clemens Schöpker geeft het stokje over aan Reiner Wellman 

 

Op 13 juli, tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van de Städtepartnerschaftsverein Rheine, 

wordt Reiner Wellman gekozen als nieuwe voorzitter. Clemens Schöpker had zich niet meer 

herkiesbaar gesteld. Na 6 intensieve jaren in het bestuur vond hij het tijd om een stap terug te 

doen zodat,  zoals het zelf aangaf in zijn afscheidsrede, “nieuwe impulsen de 

Städtepartnerschaftsverein dynamisch en levendig houden”.  

Clemens blijft wel verbonden aan de vereniging en wil graag in contact blijven met alle ‘vrienden’ 

van Rheine. Gerrit Hermeling en Grietje Rosink waren beiden aanwezig op deze bijzondere 

vergadering om hun dank te uiten voor de prettige samenwerking, uiteraard met een passend 

afscheidscadeau. 
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8. Vernissage Nie Wieder / Nooit Weer. 

 

De opening van de tentoonstelling Nie Wieder /  Nooit Weer vond plaats op 4 september In het 

Rabotheater Hengelo.  Deze alternatieve locatie was gekozen i.v.m. de coronamaatregelen. 

De burgemeester van Hof van Twente, mevrouw Nauta – van Moorsel opende deze middag 

waarbij ook enkele kunstenaars aanwezig waren die banners gemaakt hadden die verspreid in 

Rheine, Vreden, Glanerbrug en Delden opgesteld stonden. 

Zowel Nederlandse als Duitse beeldende kunstenaars hadden hun kunstwerken, bevestigd aan 

60 bouwhekken opgesteld in 5 driehoeken per locatie. 

De kunstwerken waren te zien van 4 september tot en met 1 november. 

Een kleine afvaardiging van Partnercomité Borne-Rheine maar ook vanuit Rheine waren deze 

middag aanwezig en kregen uitleg over de achterliggende gedachte van enkele banners. 

9 
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 9.  Partnerdag in Rheine op 26 september 2020  

 

Ondanks corona kon er toch een (aangepaste) Partnerdag gehouden worden in Rheine. 

Met een opkomst van 14 personen uit Rheine en een teleurstellende opkomst uit Borne van 3 

personen werden in de omgeving van klooster Bentlage verschillende activiteiten ondernomen. 

We werden met Kaffee und Kuchen welkom geheten door voorzitter Reiner Wellmann in een van de 

voormalige zoutdrogerijen van de Saline, waar de corona maatregelen goed konden worden 

gehandhaafd. 

Daarna gaf Jules Vleugels, Der Salzbaron, een uitvoerige presentatie over de zoutwinning, waarna we 

buiten en binnen een rondgang maakten over het Salineterrein. 

In de demonstratieruimte kregen we allemaal een zoutpiramide, met uitleg over het ontstaan ervan.

 

 

Toen was het de beurt aan Clemens Schoepker die een nadere uitleg gaf over de tentoonstelling 

Nooit meer, nie Wieder waarvan zowel in Delden, Vreden en Gronau  delen te zien zijn. Deze 

tentoonstelling heeft als thema 75 jaar bevrijding. 
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Hierna kregen we een door Gerd Cosse vervaardigde film te zien over de tentoonstelling naar 

aanleiding van het 500-jarig bestaan van de St Dionysus kerk. 

Deze tentoonstelling is te bewonderen in de Falkenhof.  

Gezamenlijk werden de panelen in het Salinenpark bekeken. 

De dag werd afgesloten met een avondeten waarna iedereen, als souvenir aan deze dag nog een 

zakje zout uit Rheine mee naar huis kreeg. 

 

 

 


