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 verschuift van “bevorderen van contacten tussen Borne en
Rheine” naar “bevorderen van samenwerking tussen burgers van Borne en Rheine”. Het accent zal
steeds meer liggen op inhoudelijke samenwerking en/of gezamenlijke aanpak van projecten.
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

Het Partnercomité Borne Rheine wil zich ook in de toekomst inzetten voor inhoudelijke uitwisseling
met Rheine en haar partnersteden en vooral dat jongeren uit Europa elkaars cultuur leren kennen.

Het netwerk van partnersteden bestaat uit Bernburg (Saksen-Anhalt), Borne
(Nederland), Leiria (Portugal), Rheine (Duitsland) en Trakai (Litouwen).

Wapen Bernburg Wapen Leiria

Wapen Trakai

Wapen Rheine

Wapen Borne
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Inleiding
Het Dagelijks Bestuur van Partnercomité Borne-Rheine bestaat uit: Gerrit Hermeling, voorzitter;
Benno Lucas, vicevoorzitter; Bert Pigge, penningmeester en Grietje Rosink, secretaris.
De overige comitéleden zijn Agnes Pigge(cultuur en muziek), Marja Zandjans, Karin Morshuis
(onderwijs), Ton Remmers, Ruud Reenalda (sport) en Marco Moddejonge (bestuursadviseur
gemeente).
In Städtepartnerschaftsverein Rheine is Clemens Schöpker voorzitter, Ingrid Brauer penningmeester
en Alexander Burmeister verzorgt de homepage. Heike Born doet haar werkzaamheden bij het
Pressereferat van de gemeente Rheine.
Dit jaar hebben we afscheid genomen van Wilma Markslag. Wilma heeft namens het “Partnercomité
Borne-Rheine activiteiten verricht bij het VVV. Zij was goed op de hoogte van de activiteiten tussen
Borne en Rheine. Wij hebben met genoegen samengewerkt en waren blij dat we bij het VVV iemand
hadden die de relatie Borne-Rheine onderhield.
PBR heeft uitnodigingen gehad voor het nieuwjaarsconcert van het Stedelijk Orkest Borne, voor het
Schuttersfeest in Borne en voor de Regionale Klimagipfel in Lengerich.
Twee basisscholen hebben een uitwisseling gehad met Rheine. Het wordt voor de scholen steeds
moeilijker de uitwisseling te organiseren. Wel doen er scholen uit Rheine mee aan de Koningsspelen.
De grondslag van contacten is de maatschappelijke betrokkenheid; ‘’Willen we samen in één Europa
wonen en werken dan moeten we nu al de basis leggen”.
Enkele leden van het PBR hebben meegedaan aan “Pulse of Europe”. Deze organisatie heeft 6 weken
lang elke zondag gedemonstreerd voor één Europa.
Dit jaar heeft de VVV Borne samen met PBR meegedaan aan de Bürgerpicknick in Rheine.
Het project ‘Borne Sport Rheine’ loopt als een rode draad door het jaar. Naar voorbeeld van een
miniconferentie in De Veste Borne heeft Rheine ook een start gemaakt met de organisatie van een
miniconferentie. Helaas kon deze in juni niet doorgaan maar is verschoven naar november.
Volgend jaar februari is dit traject via Interreg IV van Euregio beëindigd.
De gemeenteraadsleden van Rheine zijn voor het jaarlijkse uitstapje naar partnerstad Borne
gekomen. Zij hebben locaties bezocht voor de thema’s: cultuur en sport, zorg en welzijn, onderwijs
en wonen en economische ontwikkeling en bedrijvigheid. Voor volgend jaar zijn onze
gemeenteraadsleden uitgenodigd naar Rheine te komen.
In de hal van de Sparkasse in Rheine hebben cursisten van Atelier Angelique Schippers uit Borne drie
weken lang hun schilderijen tentoongesteld. Er was ook een hoekje voor schilderijen van kinderen.
Bij de expositie in Kloster Bentlage in Rheine van Jan van der Kooi, een van de beste kunstenaars
van Nederland waar o.a. Prinses Beatrix bewonderaar van is, hebben wij bemiddeld.
Behalve de uitwisseling van de muziekscholen is er dit jaar ook een optreden geweest in Rheine van
het Bornse Kleinkoor op Palmzondag , waar zij het Passieconcert “Die Seben Worte Jesu am Kreuz”
van César Franck in de St. Dionysuskerk ten uitvoering brachten.
Op 9 november is wederom een delegatie uit Borne naar de Gedenkveranstaltung in Rheine
geweest.
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1. Tentoonstelling Jan van der Kooi
Vanaf zondag 2 April t/m 7 Juli zal de bekende klassieke kunstenaar Jan van der Kooi voor
het eerst in Duitsland, en wel in Partnerstad Rheine, exposeren.
De tentoonstelling vindt plaats in Museum
Kloster Bentlage en ... de kunstenaar zal ook
twee workshops geven in de dierentuin van
Rheine “Naturzoo Rheine” en wel op zaterdag 22
April vanaf 15.00 uur en zondag 21 mei. De
directeur van de Naturzoo Achim Johann, zal
hierbij bijzonderheden over de te tekenen
dieren vertellen.
Volgens Mechtild Beilman-Schoener, de manager
van de stedelijke Musea in Rheine, heeft Jan van
der Kooi de gave om de speciale karakters van
de dieren weer te geven.
Tijdens de zeer geslaagde tentoonstelling
“Leonardo’s leerling” van Jan van der Kooi in
Dordrecht in 2012 heeft mevrouw Mechtild
Beilman-Schoener kennis gemaakt met het
virtuoze werk van Jan van der Kooi en hem
daarna uitgenodigd in Rheine te komen
exposeren.
De 60-jarige Jan van der Kooi is geboren in de
buurt van Groningen en schildert en tekent
geheel in de traditie van oude meesters zoals
Rembrandt en Rubens. Zijn grote bewondering gaat echter uit naar Leonardo da Vinci,
vandaar ook de titel van de tentoonstelling in Dordrecht.
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden wordt beschouwd als een groot
bewonderaar van tekeningen en beelden van de Friese kunstenaar Jan van der Kooi.
Wikipedia beschrijft Jan van der Kooi als een van de beste levende kunstenaars van
Nederland.
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2. Borne Sport Rheine Interreg project
Het Interreg project Borne Sport Rheine is in februari 2016 gestart. Dit project loopt als een rode
draad door het jaar 2017.
Dit jaar bleek de Nationale Sportweek precies te vallen in de Paasvakantie van het onderwijs in
Rheine. Hierdoor hebben scholen niet deel genomen aan de Koningspelen in Borne.
In Rheine is men begonnen met de voorbereidingen voor het plannen van een miniconferentie.
Op zaterdag 10 juni van tot 10.00 uur tot 15.30 uur was Borne van harte uitgenodigd in Rheine
bij de grote omni-sportvereniging TV Jahn. Een mooi programma was aangeboden, waarin
diverse sprekers aan bod zullen komen. De onderwerpen; landelijke en regionale structuur in
sport, samenwerkingsverbanden, voor- en nadelen van een omni-sportvereniging zouden aan
bod komen. Ook zouden de gasten een rondleiding in op het sportpark van Tv Jahn krijgen.
Helaas is dit in juni niet doorgegaan maar in november is dit alsnog gehouden.
Met trots kunnen we vermelden dat de uitwisseling op het gebied van sport tussen Borne en
Rheine is opgenomen in de Sportnota 2017 van de gemeente Borne en daardoor structureel
verankerd is! 
Borne heeft dit jaar meer digitale aandacht geschonken aan Borne Sport Rheine .
Op dit moment zijn vijf verenigingen actief in contact met elkaar die voornemens zijn om tot een
uitwisseling te komen. Daarnaast hebben 4 verenigingen uit Borne ook interesse getoond en
daarvoor zoekt Rheine nu partner- verenigingen. De professionals zullen de verenigingen hierbij
ondersteuning bieden.
Op 26 mei zijn de seniorensportvereniging Borne Blijf Fit op bezoek in Rheine geweest en hebben
hen een prima programma aangeboden; indoor cycling, yoga, X-co, schlagermuziek. Het was
een gezellige en sportieve uitwisseling.
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3. Samenwerking met VVV
Sinds het vertrek van Wilma Markslag, die contacten onderhield met Verkehrsverein Rheine, is er
bijna geen contact geweest met de VVV Borne. De bekend staande activiteiten (lees grotere
festiviteiten) zijn wel doorgegeven.
Vanuit gemeentewege zou een nieuwe samenwerking komen tussen toeristische ondernemers.
Zo is de nieuwe stichting ‘Beleef Boeiend Borne’ ontstaan.
De stichting is het resultaat van een handvol succesvolle bijeenkomsten van ondernemers in de
vrijetijdseconomie van Borne. Zij brainstormden, verenigd in de zogenaamde klankbordgroep, de
afgelopen maanden over de gewijzigde regionale toeristische strategie om de regie meer in
handen van de plaatselijke ondernemers te leggen. En met succes, want de gepresenteerde
plannen werden door ruim 60 aanwezige ondernemers met instemming begroet.

De nieuwe voorzitter, Herman Euverman, zegt in zijn toelichting: “De oprichting van stichting
‘Beleef Boeiend Borne’ legt het organisatorische en juridische fundament onder de
samenwerking, waarbij ook de VVV en de gemeente een rol hebben. De naam is een knipoog
naar de nieuwe slogan van Twente, Beleef Twente, en Borne Boeit.
Volgens Euverman heeft ook de gemeente oog en oor voor toerisme en ondersteunt het de
samenwerking. Het nieuwe platform gaat zich primair richten op de regionale bezoekers. De
speerpunten in de promotie van toeristisch Borne zullen Oud Borne, het centrum, de Groene
Poort en de diverse evenementen zijn. Naar verwachting zijn voor het einde van dit jaar de
eerste uitingen zichtbaar.
Het bestuur van Beleef Boeiend Borne wordt, naast Herman Euverman, gevormd door Diane
Wilt en Hanneke Dammer. Wilma Markslag van de VVV is de verbindende schakel tussen de
stichting en de klankbordgroep van vrijetijdsondernemers.
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4. Andere opzet schooluitwisseling
Het partnercomité Borne –Rheine bekijkt of de samenwerking tussen scholen in de
gemeenten Borne en Rheine in een nieuw jasje moet worden gestoken.
De afgelopen jaren kwamen er steeds meer geluiden, vooral van de Bornse basisscholen dat
het organiseren van de uitwisseling moeilijk te realiseren is. Er werden relaties opgezegd.
Uitwisselingen gingen niet meer door. Het concept had zijn tijd gehad, leek het. Men vond de
programma’s niet meer goed aansluiten op de eigen wensen, was een veel gehoorde klacht.
Het schoolbestuur Stichting Komt geeft aan dat de basisscholen St. Aegidius en De Wheele
momenteel nog mee doen. Zij moet het antwoord schuldig blijven in hoeverre het
programma nog leeft bij de scholen. Daarbij is het aan de scholen zelf of ze mee doen.
Deelname komt wel bij de veelheid van dingen van scholen, tevens zit er nog een
organisatiegraad aangekoppeld.
Het schoolbestuur Marcant-BSV geeft ook aan dat het voor scholen wel in de veelheid der
dingen komt. Scholen worden in het onderwijs afgerekend op doelen, daarom moeten er
keuzes gemaakt worden.
Er wordt voorgesteld om de uitwisseling te koppelen aan de sporttoernooien die de
bassischolen hebben, waarbij de verwachting wordt uitgesproken dat dit meer van
toegevoegde waarde is dan enkel een bezoek aan een school.
Burgemeester Rob Welten merkt op dat de Duitse taal erg belangrijk is, doordat landgrenzen
steeds meer verdwijnen. Schoolbesturen geven hierop aan dat universiteiten echter vaak
kiezen voor de voertaal Engels, wat niet helpt om op het belang van Duits in de mindset van
ouders te krijgen.

STICHTING MARCANT-BSV
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5. Passieconcert van Bornse Kleinkoor in Rheine
Op 9 april heeft het Bornse Kleinkoor een Passieconcert gegeven in de St. Dionysiuskerk te
Rheine. De akoestiek was voor het koor nogal moeilijk. De pastoor hield een openingstoespraak
en benadrukte het religieuze karakter van dit concert. Het programma betreft Cesar Francks ‘Die
sieben Worte Jesu am Kreuz’ en enkele andere stukken van Cesar Franck.

6. Bijeenkomsten Städtepartnerschaftsverein Rheine en
Partnercomité Borne-Rheine
De bestuursleden van de partnersteden Rheine en Borne treffen elkaar twee maal per jaar.
In maart zijn de DB-leden van Rheine in Borne geweest waar de jaarplanning is besproken.
Aan de orde zijn geweest activiteiten betreffende: Kunsttentoonstelling, Beste van Borne,
Bornse Kleinkoor, Bevrijdingsdag, Fietstocht Franjo Nunning, Scholen uitwisseling, Interreg,
duurzaamheid, Sport, Koningsspelen, Byzantijnskoor, Gemeenteraad uitwisseling,
Bernburgtage, VVV, 35-jarig jubileum 2018, Pulse of Europe, Expositie Jan van der Kooi,
In oktober zijn de DB-leden van het Partner Comité Borne naar Rheine geweest. Aan de orde
kwamen dezelfde onderwerpen als in januari aangevuld met de burgemeestersuitwisseling,
herdenking in Rheine, kookavond, Seminar DEPB naar Görlitz, datum volgende partnerdag
en de opening van de nieuwe spoorlijn Hengelo – Bielefeld via Rheine.
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7. Scholenuitwisseling
Leerlingen van de St. Aegidiusschool gingen woensdagochtend al vroeg per bus vanuit Hertme op
weg naar het Duitse Rheine. In het kader van een scholenuitwisseling gingen ze op bezoek bij
leeftijdsgenootjes van de Johannesschule.

De kinderen van de Aegidiusschool wisselden na een hartelijke ontvangst cadeautjes uit met hun
leerlingen van de Johannesschule. Ze hadden op school collages gemaakt met hun namen, foto’s,
hun hobby en/of iets over hun huisdier. Op de Johannesschule werden ze opnieuw aan het werk
gezet. Gezamenlijk wordt een werkblad gemaakt met Duitse en Nederlandse vragen over allerlei
bijzonderheden van de kinderen. Voor deze opdracht moesten ze veel communiceren met
elkaar.
Met de steun van heerlijk weer werd daarna op de speelplaats een spellencircuit afgewerkt,
waarbij iedereen wordt ingedeeld in gemengde groepen.
Rond het middaguur wordt in de eetzaal ‘warm’ gegeten. Een mogelijkheid van buitenschoolse
opvang waarvan, door de Duitse kinderen, veel en vaak gebruikt wordt gemaakt. De kinderen zijn
na afloop erg enthousiast over het programma.
Volgens directeur Jos Kemna van St. Aegidius is het onderwijs in Duitsland anders dan in
Nederland, maar is het gezamenlijk spelen hetzelfde: “je moet er als school er iets extra’s voor
doen, maar dan heeft iedereen ook een mooie en leerzame dag.”
Dit keer zijn de leerlingen van beide scholen zowel De Wheele als de St. Aegidius, naar Rheine
geweest voor de ‘Austausch’. Zij konden terugkijken op een plezierige dag. Volgend jaar komen
de Duitse kinderen naar Borne.
Ook het Twickelcollege heeft leerlingen uit Rheine op bezoek gehad.
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8. Expositie Kunst zonder Grenzen in Rheine
Thomas Prochmann, directeur van de Stadtsparkasse in Rheine, zei bij de opening van de
expositie Kunst zonder Grenzen dat hij zeer verheugd is zijn ‘huis’ te mogen openstellen voor
werk van kunstenaars uit Borne. Burgemeester Dr. Peter Lüttmann van Rheine vertelde ‘erg blij’
te zijn met de communicatie over de Duits-Nederlandse grens heen. Hij refereerde daarbij aan de
al 34 jaar bestaande samenwerking, waarna voorzitter Gerrit Hermeling van Partnercomité Borne
Rheine de talrijke ontmoetingen en activiteiten noemde en vertelde blij te zijn met een
partnerstad als Rheine, omdat men de Europese gedachte nu eenmaal niet alleen kan
verwezenlijken.
Voorzitter Ingrid Bonk van de kunstkring Spektrum 88 in Rheine was verheugd dat na een lang
partnerschap tussen Borne en Rheine, nu voor de eerste keer Bornse kunstwerken van
volwassenen én kinderen in Rheine tentoongesteld zijn.
Als laatste sprak voorzitter Clemens Schöpker van de Partnerschaftsverein in Rheine zijn
genoegen uit over het tot stand komen van de tentoonstelling, maar ook bijvoorbeeld over de
aanwezigheid van de burgemeester, iets dat duidelijk aangeeft dat partnerschap niet alleen een
woord is, maar wel degelijk op een echte verbondenheid duidt die in beide steden zeer sterk
leeft.
Hierna werd onder het genot van een kopje koffie/thee of een verfrissing geïnteresseerd het
grote kleurige en fleurige aanbod van schilderijen bekeken en hardop samen in Duits en
Nederlands besproken.
De tentoonstelling was te bekijken in de grote hal van de Stadsparkasse in Rheine, tot en met
donderdag 8 juni.
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9. Fakevergadering Bornse Schuttersvereniging
Onze voorzitters hebben een gesprek gehad tijdens het jaarlijks koningsschieten. Er is gesproken
over hoe we de onderlinge contacten zouden kunnen continueren en bevorderen.
Naar aanleiding daarvan zijn we benaderd om op 26 April een fakevergadering te beleggen met
het Partnercomité Rheine, de Bornse Schutters Vereniging en 5 schutters uit Rheine voor de
uitreiking van een lintje. Benno, Ton, Grietje en Ruud zullen van ons om 9.45 uur in het
Gemeentehuis aanwezig zijn. Vanuit Rheine zullen Clemens en Wolfgang Nehus aanwezig zijn.
Ook waren vijf Schutters Verenigingen uit Rheine en de Bornse Schutters Vereniging
uitgenodigd ter voorbereiding op de uitreiking van een lintje en een gezamenlijke fotosessie.
Het werd als volgt gebracht: omdat met name de samenstelling van deze ‘eerste bijeenkomst’,
zo bijzonder was, leek het ons een prima gelegenheid om een gezamenlijke foto te maken.
In verband met de fotosessie moest iedereen wel in uniform aanwezig komen.
Herman ter Welle en zijn mede bestuurslid waren dan ook in uniform gekomen in de
vergadering.
De overige leden van zowel de Bornse als de Rheinse Schuttersvereniging waren voor het
gemeentehuis verzameld.
Bij punt 3 van de vergadering kwam de bode van het gemeentehuis ons een signaal geven dat
beneden alles klaar stond om de fotosessie te beginnen. Herman was zojuist bezig om zijn
verhaal, ter kennismaking, te vertellen en werd abrupt onderbroken. Dat was een moment om
na te gaan denken.
Vervolgens werd Herman begeleid richting het Kulturhus waar hij zijn familie, vrienden en
bekenden zag zitten. Burgemeester Rob Welten ging over tot het uitreiken van de lintjes.
Zijn reactie:
Wat zat ik daar midden in een team met louter figuranten zeg ! En ik heb
echt niets door gehad!
Het viel me slechts alleen op dat er niet direct Duitse collega's bijzaten
én de vergadering ietwat abrupt was afgelopen zonder forse acties!
Graag wil ik jullie nog bedanken voor het feit dat jullie me er zo positief
hebben ingeluisd.
Mensen, nogmaals bedankt; het was geweldig. En dat geldt ook zeker voor de
regisseur(s) en hun assistenten!
Met vriendelijke groeten,
Herman ter Weele

13

10. Schuttersfeest BSV 2017

Op zaterdag 10 Juni vond weer het schuttersfeest van de BSV plaats.
Deze vereniging bestaat al 34 jaar en heeft al zolang contacten met Rheine.
Daarom was er ook nu, zoals gebruikelijk, een ruime vertegenwoordiging uit Rheine waar men
wel 30 schuttersverenigingen heeft.
Het gemeentebestuur van Rheine werd vertegenwoordigd door locoburgemeester Norbert
Kahle.
Ook burgemeester Rob Welten gaf acte de présence. Het Partnercomité Borne-Rheine was ook
uitgenodigd en werd vertegenwoordigd door onze voorzitter Gerrit Hermeling.
Het koningsschieten werd geopend door de gemeentesecretaris van Borne Gert-Jan Rozendom,
gevolgd door aftredend koning Albert van Wezel en regerend keizer Thomas Jacobs.
Na 303 schoten was er een nieuwe koning: Ben Haarhuis als opvolger van Albert van Wezel.
Het feest werd ’s avonds afgesloten met de installatie van de nieuwe koning en het traditionele
Koningsbal.
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11.

Klimagipfel

Deelname Regionale
Klimagipfel in Lengerich
op 24 Mei.
Daar duurzaamheid nog
steeds een van de
gezamenlijke interesses is
met Rheine, werd door
Grietje en Gerrit
deelgenomen aan de
Regionale Klimagipfel in
Rheine.
Het thema van dit jaar was
klimaatvriendelijke
mobiliteit.

Er was een tentoonstelling
van elektrische voertuigen
van VW, Tesla, BMW etc.
terwijl ook diverse elektrische
fietsen gedemonstreerd
werden.
Om 17:00 begon de
conferentie met begroeting
van de deelnemers door de
burgemeester van Lengerich
Wilhelm Möhrke en Landrat
Dr. Klaus Effing.

Hierna volgden thema introducties door Landrat Dr. Michael Lübbersmann, Stadtbaurat
Frank Otte en Dr. Peter Lüttmann, burgemeester van Rheine, die de Nederlandse, Bornse,
aanwezigheid bij deze conferentie loofde.
Hierna kon iedereen kiezen uit twee van de zes werkgroepen.
Grietje en Gerrit hebben gekozen voor werkgroep Barcelona, Basel en Berlin waarbij de
problematiek van de grote steden belicht werd, oa Utrecht.
Het fietsvriendelijk maken, fietspaden, veilige fietsparkeerplaatsen voor (dure) fietsen en het
omschakelen van autovriendelijk naar fietsvriendelijk van steden kwamen ter sprake.
De tweede werkgroep waaraan werd deelgenomen was von Radweg zum Veloroute door
Prof. Peter Pez van de Leuphana universiteit en Ulla Bauer van de stad Osnabrück.
De problematiek van het aanleggen van 3 meter brede fietspaden, (benodigd om normale
fietsers, moeders met bakfietsen, racefietsers en e-bikers de ruimte te geven), in oude
steden werd uitvoerig toegelicht en ook het invoeren van fietspaden en verbannen van
auto’s kwam ter sprake.
Al met al een interessante bijeenkomst.
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12.

Borne op z’n Best

Partnerstadt lockt mit vielen Höhepunkten
Am Sonntag von 12-17 Uhr lädt Rheines Partnerstadt Borne zum jährlichen
Spektakel „Borne op z´n Best“. Mit einem großen Angebot an kulturellen
Aktivitäten im gesamten Ortskern zeigt unsere niederländische
Nachbargemeinde einmal mehr was sie zu bieten hat.
Ein geselliger Tag für Jung und Alt ist garantiert.
Publikumsmagnet ist einmal mehr der Wettbewerb „Living Statues“ in AltBorne, bei dem 62 lebende Standbilder um die Meisterkrone in der Region
Nord- und Ost-Niederlande antreten. Daneben wartet jede Menge Livemusik
in Kirchen und auf den Plätzen im Zentrum von Borne auf die Besucher.
Spiel und Spaß für Kinder gibt es auf verschiedenen Plätzen. Wer seinen
Aufenthalt mit einem Einkaufbummel verbinden möchte – die Geschäfte laden
zum verkaufsoffenen Sonntag ein. Auf einem Flohmarkt lässt sich das eine
oder andere nostalgische Schnäppchen erstehen.
Daneben gibt es auch wieder den Kunstmarkt, zu dem sich mehr als 60
Künstler aus Overijssel, Gelderland und der deutschen Grenzregion
angemeldet haben. „Kunst in Borne“ arbeitet zusammen mit „Kunst am
Schloss“ in Ahaus. Besonders in diesem Jahr ist Mannequin Art: 15
Schaufensterpuppen werden künstlerisch angekleidet durch ebenso viele
Künstler.
Neu in diesem Jahr ist das Borne Bal: eine Tanzschule gibt Workshops in
vielerlei Tänzen, wie Cha-Cha-Cha, Tango, Standard und Hiphop. Jeder kann
mitmachen und mittanzen. Dazu gibt es am Platz vor dem Kulturhus Bijenkorf
Raum für leckeres Essen und Trinken
.
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13. Borner Karnevalisten haben ihr Wagenbau-Problem gelöst
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14. Pulse of Europe
Een groot aantal Duitse steden organiseert wekelijks Blijf bij Europademonstraties, zo ook
Rheine. Enkelen leden van de PBR zijn op 12 maart naar de eerste demonstratie geweest.
As zondag 2 April zullen onze burgemeester en de burgemeester van Rheine een toespraak
houden. De demonstraties gaan voorlopig door tot na de Franse verkiezingen.

‘Een kippenvelmoment’, zo omschrijft burgemeester Rob Welten de bijeenkomst in Münster
van zondagmiddag, waar hij als voorzitter van de Euregio het woord mocht richten tot ongeveer
500, voornamelijk jonge, mensen. In meer dan honderd steden in Europa komen sinds de Brexit
en de verkiezing van Donald Trump voorstanders van Europa bijeen om een tegengeluid te
geven tegen het opkomend populisme. Deze zondag extra beladen vanwege de verkiezingen in
Frankrijk.
Welten ging graag op de uitnodiging in om tijdens deze bijeenkomst te spreken. “Natuurlijk zijn
er ook kritiekpunten, maar ik ben er echt van overtuigd dat Europa ons 70 jaar vrijheid en
veiligheid heeft gegeven. Een vertrek van Frankrijk uit de EU zou rampzalig zijn en stagnatie en
onzekerheid geven.” Ook de burgemeester van Münster hield een korte speech en er werden
statements opgelezen van de burgemeesters van Orléans, York en Lublin, waarmee Münster
goede contacten onderhoudt. Daarna was de microfoon beschikbaar voor iedereen die er nog
iets aan wilde toevoegen.
“Het was geweldig! Het is een beweging in gang gezet door jongeren, die week in week uit een
bijeenkomst voor Europa organiseren. Prachtig, vind ik dat.” Het maakte duidelijk iets los in de
historicus Welten. “Ik stond echt te trillen op mijn benen. Bewust van de historie van die plek,
voor het stadhuis waar de Vrede van Münster werd getekend. Het besef dat we op een
historisch moment staan, waar Europa gemaakt of gebroken kan worden en dat we er voor
moeten knokken.” De knikkende knieën overkomen de burgemeester van Borne naar eigen
zeggen niet vaak. “Er werd na bijna iedere zin geklapt. Ook dat gebeurt me niet zo vaak, ha ha.”
In Frankrijk lijkt inmiddels het gevaar van een vertrek uit Europa geweken, nu Macron de
verkiezingen heeft gewonnen. Goed nieuws dus voor Europa en de beweging Pulse of Europe.
Maar de signalen die door een deel van de kiezers gegeven zijn kunnen niet worden genegeerd,
vindt ook Rob Welten. “In Brussel is men te veel bezig geweest met regelingen en minder met
idealen en de bescherming van kwetsbaren in de samenleving. We moeten ook openstaan voor
de problemen en angsten van mensen. Maar ik ben er van overtuigd dat onze toekomst meer
ligt in Europa en regionale samenwerking dan bij nationale overheden.”
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15. Fietstocht Franjo Nunning
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16. Raadsleden Rheine op bezoek
De gemeenteraad van Rheine had het idee opgevat om voor het jaarlijkse raadsuitje dit keer
eens naar partnerstad Borne te gaan. Een plan dat vol enthousiasme werd ontvangen door de
Bornse gemeenteraad en het gemeentebestuur. Er werd met ondersteuning van griffie en
ambtenaren een mooi programma in elkaar gedraaid om de Duitse gasten een zo leuk mogelijke
en tegelijkertijd leerzame middag te bezorgen. Er vinden, vooral door inspanning van de beide
partnercomités, al diverse uitwisselingen plaats tussen Borne en Rheine. Op het gebied van sport
en onderwijs bijvoorbeeld. De voltallige Duitse raad op bezoek was echter iets nieuws.
Bijzonder gebakje

De 43 raadsleden die Rheine rijk is en burgemeester Peter Lüttmann werden vrijdagmiddag om
te beginnen al verrast met een Borns Maatje met daarop het gemeentewapen van Borne en
Rheine in een hartje. Het viel letterlijk en figuurlijk in de smaak. “Alleen dat is de reis al waard”,
vond burgemeester Lüttmann. Maar dat was nog slechts het begin van de middag.
Vier thema's
In vier groepen werden de gasten rondgeleid in het dorp, aan de hand van evenzovele thema’s.
De groep die voor ‘Zorg en Welzijn’ had gekozen kreeg in het Kulturhus uitleg over Welzijn
Ouderen en Wijkkracht. Bij Aveleijn werd een toelichting gegeven op dagopvang projecten.
Bij Ezendam op De Molenkamp en Nijwa op bedrijventerrein De Veldkamp waren rondleidingen
voor degenen die geïnteresseerd waren in Economie en Bedrijvigheid. Voor ‘Onderwijs en
Wonen’ toog men naar het Twickel College en De Veste, waar de raadsleden onder andere de
energie-opwekkende vloer mochten uitproberen.
Een tour door de Bornsche Maten gaf informatie over nieuwbouw in Borne. Voor ‘Sport en
Cultuur’ tenslotte stond een bezoek aan sporthal ’t Wooldrik en de Oude Toren op het
programma. Geheel in stijl uiteraard op de fiets (foto rechts), in echt Hollands weer en onder
aanvoering van niemand minder dan Rinne Oost, de Bornse bronzen medaille winnaar
wielrenner bij de Paralympische Spelen in 2012.
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De afsluiting vond, inmiddels in de stromende regen, plaats op het Rheineplein, waar een hapje
en een drankje geserveerd werd met een minimarkt waar een gebakken visje en een blokje kaas
niet mocht ontbreken.
'Onder de indruk'
Raadslid Gert Cosse was vooral onder de indruk van De Veste en de Bornsche Maten. “Je ziet dat
hier veel aandacht is voor leefruimte.” In Rheine spelen momenteel ook plannen voor een grote
nieuwbouwwijk, waar volgens Cosse vooral veel woningen gebouwd moeten worden. “Open
ruimte vindt men bij ons al snel zonde van de grond. Ik vind dat niet en denk dat dit bezoek wel
invloed heeft op de ontwikkelingen in Rheine.” De duurzame snufjes in De Veste vond hij
prachtig. “Het doorzichtige waterreservoir bij het toilet en de energie-opwekkende vloer.
Inzichtelijk voor kinderen, die daardoor heel anders met energie omgaan.”
Tegenbezoek
Anka Jacobs, die deels verantwoordelijk was voor het programma, vond het zelf ook een
leerzame en mooie middag. “Het is leuk om te zien hoe zij naar dingen kijken. Wij zijn hier toch
eigenlijk wel erg verwend met al die goede samenwerkingsverbanden. In Duitsland lijkt het
allemaal wat traditioneler.” Van onze huizenprijzen sloegen de Duitsers dan weer bijna
achterover. “Vergeleken met Rheine zijn die hier schrikbarend hoog.”
De Duitse raadsleden vertrokken tenslotte met een echte goodiebag richting huis. Een geslaagd
uitje, dat was de algemene mening. In de bus terug kunnen ze vast nadenken over wat ze de
Bornse raad in een tegenbezoek zullen aanbieden, want die is vast van plan om ook een keer
naar Rheine te komen. (AJ)
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17. Sportweek
Groep 8 van De Wheele neemt deel aan de sportdag in Rheine.
Op dinsdag 19 februari vertrok een bus, gesponsord door het Borne-Rheine comité, naar het
sportveld bij de Sekundarschule am Hassenbrock in Rheine/Mesum.

Samen met een paar honderd Duitse leeftijdgenoten werd een programma van
buitenspelen/sporten afgewerkt.

's Morgens was het nog kil en mistig; rond het middaguur veranderde dat en eindigde de
gezellige dag in de zon. Een broodje Bratwurst als beloning ging er wel in.
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18. Euregio Tennistoernooi
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19. VVV promoot Borne in Rheine
Op 3 oktober, de dag van de Duitse eenheid, was de Bornse VVV in Rheine om het toerisme
naar Borne te promoten.
In een gezamenlijke stand van Rheine en de partnersteden Bernburg en Borne op de
drukbezochte Multiculturele markt, werden de plaatselijke mogelijkheden onder de
aandacht gebracht.
Zo was er veel belangstelling voor de plattegrond van Borne, en producten uit de VVV-shop,
zoals Bornse kruidenbitter, afwaspakketten, placemats en uiteraard de Hollandse klompjes.
Gezien de vele aanloop vraagt dit om herhaling.
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20. Partnerdag 2017
Op zaterdagmiddag 7 oktober 2017 kwamen de gezamenlijke comités met echtgenotes bijeen
bij het Partycentrum “Lutke Hulscher ” in Zenderen. Beginnend met een kop koffie met een snee
Twentse krentenwegge.
Daarna ging het gezelschap lopend naar de Havezate van de fam. Kwint. Op de Havezate “t’
Allee “ werd door de echtgenoot van de eigenaresse van het Weleveld, Eric Kwint, uitleg
gegeven over het ontstaan en de geschiedenis van het Weleveld.

Vervolgens bezochten we
een locatie waar alles
nogmaals visueel duidelijk
gemaakt werd hoe de
geschiedenis zich hier heeft
ontwikkeld. Na deze uitleg
werd een regionale borrel
geschonken.
Echter de weergoden
werkten niet mee, want het
was een zeer natte dag,
maar dat drukte de
stemming niet. Op de terug
weg zagen we nog het
beeld in rood betonstaal
een wolf. stond en een huifkar met paard en wagen gereed
Wederom aangekomen bij hetvan
partycentrum
om ons naar Hertme te brengen.
Tijdens de rit werd door de eigenaar van Lutke Hulscher uitleg gegeven over de gebruiken in de
omgeving. Na het bezoek aan Hertme, waar het openlucht theater werd bezocht gingen we
vervolgens naar “Truus” , waar we de boerderij ‘daggel’ konden bezichtigen die nog in de staat
van vroeger was en waar fris of een borrel werd geschonken.
Op de terugweg naar Zenderen
a.
werden we door de ‘witte
b.
wieven’ gespot en moesten we
c.
een borrel drinken.
d.
Vervolgens werden we
ontvangen door een regionale
heks die ons getrakteerd heeft
op heerlijke heksensoep.

Bij terugkeer stond er een uitgebreid
buffet klaar waar iedereen van
genoot. Het natafelen was wederom
gezellig en ondanks de zeer natte
dag keerde iedereen tevreden
huiswaarts.

Met dankzeggingen aan Ruud en
Grietje die deze dag georganiseerd
hadden. Deze dank werd ook door
de voorzitter uit `Rheine”
uitgesproken.
Ps: Weleveld betekend ,wolvenveld, wat ook in het oorspronkelijke wapen is te zien.
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21. Kookworkshop in Rheine
“Westfälische Tapas”, oftewel:
” …….. früher nannte man sie Häppchen – diese kleinen Leckereien – die man mit einem
“Happ’s” essen könnte…..
Het is een jaarlijks terugkerend feestje geworden, onderhand een traditie, de gezamenlijke
kook – (en eet-) avond met onze vrienden uit Rheine. Bernd Weber is steeds de
organiserende kracht achter dit gebeuren.
Dit keer , op 22 november arriveerden we( Marja, Gerrit, Grietje, Bert, en Agnes) even voor
5 uur (na de benodigde ophaal-ceremonie in Borne) bij de Familienbildungsstätte in Rheine
en voegden ons bij het Rheinenser gezelschap.
Mevrouw Christel Zimmermann stond (zoals ieder jaar) klaar om ons welkom te heten,
evenals Bernd Weber.
Met behulp van een stagiére was alles al door Christel klaargezet en waar nodig alvast
verder voorbereid.
We werden eerst onthaald op een welkomst cocktail, en kregen uitleg over het menu, waar
we ons later in groepjes op mochten “storten”.

Een heel drukke en gezellige avond met heerlijke geuren in de grote mooie goed uitgeruste
keuken, én met een goed glas wijn onder handbereik, werd er enthousiast gewerkt.
“Nederduits” was zo ongeveer de voertaal, gelukkig was er ook veel tijd voor “goede”
gesprekken en werd er erg veel gelachen !!
Drie Suppen werden voorbereid, een Westfählische Hochzeitssuppe (helder,met
ui,bloemkool en eiersterretjes) , een Westfählische Kartoffelsuppe (gebonden, met
metworst, uien en wortelen, aardappelen en gegarneerd met zeer fijn gesneden prei en
sterretjes van geroosterd brood) en de Graupen-Steckrüben Suppe ( gort, met ui, laurier,
wortel, prei , selderij, enz.) een soep die even ”wat stof deed opwaaien”, omdat het een van
oudsher niet zo sympathiek bekendstaande zeer eenvoudige soep betrof, die ons echter, in
een nieuw jasje gegoten, prima smaakte!!
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Verder kwamen er Matjes op mini rösti-koekjes op tafel, opgerolde plakjes
zalmpannenkoek, boekweitpannenkoekjes, roggebrooddriehoekjes met kaas, “SchinkenSchnitchen” , mini “Frikandellen” op roggebrood, “Mett-igel” (egeltjes) op sneetjes baquette
en peterselie(gras), en kleine gepaneerde schnitzeltjes, gegarneerd met rode kers, kiwi en
perzik.

De tafel was gezellig gedekt, al helemaal in kerstsfeer, en werd vervolgens gevuld met
schaaltjes en borden vol heerlijke tapas, en toetjes, “Herrencreme”, een pudding met stukjes
chocolade , “weinbrand, slagroom en moccaboontjes, dan de Rote Grütze, rode vruchten
met slagroom, en de Westfälische Götterspeise, geroosterde roggebroodkruimels met
morellen, vanille, kwark, slagroom en advocaat.
Toen werden de drie inderhaast-opnieuw -warmgemaakte soepen geserveerd in drie kleine
glaasjes op een bordje …. er kon gegeten worden. Ieder kon van elk gerecht genieten,
keuzes maken was niet aan de orde, en dat zou ook erg moeilijk zijn geweest.
Alles zag er fantastisch (en) lekker uit, en was ook enorm lekker…
Na afloop van het feestelijke eten werd nog even gesproken over een vervolg maar dan in
het kader van het Partnerschaps-jubileum met de bedoeling iets van een Duitse en een
Hollandse keuken te koken. Er is besloten om (mogelijk op 19 april 2018 vanaf 16 uur) een
kookshop te organiseren, waar wij niet voor onszelf, maar voor anderen zullen gaan koken
en waarbij de opbrengst voor een goed doel zal zijn!!!
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22. Sportconferentie Rheine

Op weg richting een multifunctioneel sportpark op ’t Wooldrik gaven de leden van de
projectgroep Borne Sport Rheine vrijdag hun ogen en oren goed de kost tijdens de
sportconferentie ‘Onder de Loep genomen’ in de Duitse partnergemeente van Borne.
Na het rondkijken op de accommodatie van omnivereniging TV Jahn en het
beluisteren van de daar opgedane praktijkervaringen, stapten de circa 25 Bornse
vertegenwoordigers van de lokale sportwereld vol nuttige en leerzame indrukken de
bus naar Twente weer in.

Voor de meeste deelnemers aan het middagtripje naar Rheine was het de eerste keer
dat ze werden geïnformeerd over de aanpak in de Duitse gemeente. Ton Remmers
was er al drie keer eerder op bezoek geweest. Maar ook hij ontdekte weer nieuwe
dingen waar de projectgroep mee vooruit kan.
“Het was een erg leuke, levendige en nuttige middag”, keek hij terug. “Je ziet bij TV
Jahn een vereniging waarbij veel meer aan de hand is dan alleen sport. De kern bij de
club is bewegen met een breed scala aan sporten, maar daar zitten allerlei disciplines
omheen. Zoals opvoeding, onderwijs, kinderopvang, werkgelegenheid en
management.”

Strakke bestuursstructuur
Een van de meest leerzame aspecten voor Borne is volgens Remmers, dat het geheel
een strakke bestuursstructuur kent. “Via getrapt gekozen bestuursleden worden de
ledenraad en het bestuur samengesteld, waardoor er aan de top een flinke
bestuurskracht bestaat.
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Je kunt het zien als een sportbedrijf met een bedrijfsleiding aan het hoofd,
waaromheen een soort regiecentrum actief is. Dat verzorgt de gezamenlijke inkoop,
de administratie, het financieel beheer en het dagelijks management. Alle sporten
hebben binnen het geheel dezelfde rechten, maar behouden volstrekt hun eigen
identiteit. Als het om kosten gaat telt het gebruikersprincipe, bij het
verenigingsgebeuren het solidariteitsprincipe. De hele structuur is daarop ingericht.”

De meeste leden van de projectgroep Borne Sport Rheine zijn ook betrokken bij de
plannen voor het ‘nieuwe’ Wooldrik. Ton Remmers (rechts): “We hebben veel
praktische tips meegekregen. Het was een prachtig moment om ons ook eens te
buigen over wat de meerwaarde kan zijn als je als verenigingen dingen samen doet.
Als je bij TV Jahn de ene sport zat bent en je wilt er een tweede bij, dan kan dat. Daar
verloopt de doorstroming veel soepeler als zoals wij dat gewend zijn.
We hebben goede ideeën opgedaan hoe je een vereniging moet leiden, hoe je
beschikbare ruimte kunt plannen.. Ze kijken bij Jahn bijvoorbeeld welk uur het meest
kans biedt voor de sport die daar op dat moment het best bij gebaat is. Je deelt op die
manier veel meer met elkaar dan wanneer je als afzonderlijke sport inschrijft voor een
accommodatie.”
Niet het laatste bezoekje
Volgens Ton Remmers is het zeker niet het laatste bezoekje aan Rheine geweest in de
aanloop naar het multifunctionele sportpark ’t Wooldrik. “Het Duitse model is zeker
niet een op een op onze situatie toepasbaar. Maar we hebben wel een mooi beeld
gekregen. Dit was een eerste kennismaking, er moet uiteraard nog veel meer
verdieping komen. We gaan daarom zeker nog eens terug.” (WP)
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23.

Herdenking Reichskristallnacht in Rheine

Op donderdag 9 November waren B&W van de gemeente Borne en het
Partnercomité Borne-Rheine uitgenodigd om deel te nemen aan de jaarlijkse
herdenking van de progrom die in de nacht van 9 November 1938 heeft
plaatsgevonden, en waarbij Joodse bezittingen werden aangevallen en verbrand.
Meer dan 1400 Duitse synagoge ’s werden die nacht vernietigd, ook die van Rheine.
Eerst werd er een krans neergelegd bij het gedenkteken waar vroeger de synagoge
stond.

Van l naar r Karl-Heinz-Brauer, Udo Bonk, Dr. Peter Lüttmann en Herman Mulder
Daarna vond er in de Falkenhof een herdenking plaats.
De burgemeester van Rheine Dr. Peter Lüttmann opende de bijeenkomst, onder
dankzegging aan de Bornse aanwezigen, en ging dieper in op de Stolpersteine in
Rheine.
Herman Mulder, locoburgemeester van Borne haalde het levensverhaal van Jacob
Salomon Rosendal, inwoner van Borne aan en besloot met een Gedicht van Stevine Groene:
“" Da liegt ein Stein - ein Stolperstein”, prachtig aansluitend bij het verhaal van de
burgemeester van Rheine.
Ook herinnerde hij aan de woorden van Rob Welten, een jaar eerder op deze plek
uitgesproken:
“Borne en Rheine feesten niet alleen samen, maar treuren ook samen, een teken van echte
partnerschap.”

Het Duo Recitour las daarna voor uit “Die Geschichte des Marko Feingold”,
overlevende van het concentratiekamp Auschwitz. Hierna werden de namen van
alle 49 Joodse overledenen uit Rheine voorgelezen. Al met al een waardige
herdenking.
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24. Bornse Bridge Club brengt de beker weer terug in Borne
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25. Vorweihnachtliches Treffen

Evenals vorig jaar werd het Vorweihnachtlichen Treffen gehouden bij het gezellig
aangeklede Tagungszentrum des Caritas Kinder- und Jugendheims.
Grietje en Gerrit waren op 9 december hierbij aanwezig, terwijl Agnes en Bert vanwege
ziekte helaas verstek moesten laten gaan. Omdat Grietje en Gerrit tijdig aanwezig waren
konden ze zien hoe de thuisgebakken Kuchen een voor een naar binnen werden gedragen.
Later konden we proeven dat het bakken van Kuchen nog steeds een zeer gewaardeerd
onderdeel van de Duitse cultuur is.
Van de kant van Rheine was de opkomst zeer groot.
Daarom kon met vele bekenden weer gezellig gepraat worden.
Clemens heette iedereen welkom, de Bornenaren zelfs in uitstekend Nederlands, blikte
terug over het afgelopen jaar, maar besteedde vooral aandacht aan het komende
Jubileumjaar waarin het 35-jarig jubileum van de Jumelage Borne-Rheine gevierd wordt
met in beide plaatsen extra festiviteiten.
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