Voorwoord; Burgemeester Rob Welten

Borne – Rheine
Al sinds 1974 zijn er vriendschappelijke banden tussen
Borne en de Duitse stad Rheine.
In 1983 is het partnerschap (de jumelage) officieel
bekrachtigd. Samen met Rheine, Bernburg (Duitsland),
Trakai (Litouwen) en Leiria (Portugal), maakt Borne deel
uit van een Europees netwerk.
Tegen de achtergrond van de Europese integratie,
staan de ontmoetingen en de vriendschappelijke
contacten tussen inwoners en ondernemers uit Borne
en Rheine centraal. Het gaat hierbij onder meer om
uitwisselingen op het gebied van kunst & cultuur,
muziek, sport, onderwijs, recreatie & toerisme en
ondernemen. Ook worden gezamenlijk projecten opgezet.

Hartelijke begroeting tussen de burgemeester van
Rheine, Peter Lüttmann en de burgemeester van
Borne, Rob Welten.

Om de uitwisselingen te stimuleren en waar nodig te ondersteunen is het partnercomité
Borne Rheine opgericht, dat bestaat uit vrijwilligers. Bij de vele uitwisselingen en andere
activiteiten vervullen ook de verenigingen en andere organisaties uit Borne en Rheine een
belangrijke rol. Enthousiasme en
betrokkenheid van de Bornse burgers en de
frequente contacten met Rheine vormen de basis voor het succes van het partnerschap.

Partnercomité Borne Rheine

(foto 2017)

Algemeen
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Algemeen
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.
Dit jaar staat in het teken van het 35-jarig jubileum. Het hele jaar door zijn er verschillende
activiteiten georganiseerd door organisaties en verenigingen. Door ondersteuning van de Euregio
hebben we dit kunnen realiseren. Hierdoor zijn er ook weer “oude’ contacten tot stand gekomen
en zijn bestaande contacten bekrachtigd.
Om in de toekomst het bestaan van de partnersteden hoog te houden is er gefilosofeerd om
misschien meer samen te gaan werken met omliggende plaatsen met hun partnersteden in
Duitsland. Ook is benadrukt dat met name de sociale contacten erg belangrijk zijn om de
samenwerking te continueren. Deze gedachten nemen we mee naar de toekomst.
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.
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. Clemens heeft aangegeven
volgend jaar geen voorzitter meer te willen/kunnen zijn.
Het dagelijks bestuur Borne en Rheine komen 2x per jaar bij elkaar.
Karin heeft aangegeven dat ze het lidmaatschap van het Partnercomité niet meer kan combineren
met haar werk. Per 1 oktober doet ze wel ondersteunende taken, met name voor het voortgezet
onderwijs.
Behalve de wijziging van Karin zijn we op zoek geweest naar nieuwe leden voor het comité. Dit
heeft twee potentiële kandidaten opgeleverd.
Naar voorbeeld van het Partnercomité Borne-Rheine heeft de gemeente Hengelo een oprichtingsbestuur in het leven geroepen die verantwoordelijk is voor het oprichten van een
partnerstadvereniging Hengelo- Emsdetten. De leden van het oprichtingsbestuur hebben onze
vergadering bijgewoond om informatie te verkrijgen.
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.
Onze gedachte is om nieuwe invulling te geven aan de scholenuitwisseling. De gemeente Borne
staat open voor duurzaam onderwijs. Men is op zoek naar inhoud voor duurzame projecten
binnen de scholen van Borne (en Rheine).
Het project ‘Borne Sport Rheine’, opgezet via Interreg IV van Euregio, is in februari beëindigd.
Door dit succesvolle project blijft de samenwerking Borne Sport Rheine voortbestaan.
De afdeling sportzaken van de gemeente Borne, Borne Sport, heeft een eigen website en er is een
kopje met Borne Sport Rheine geplaatst. Ook is er speciaal voor Borne Sport Rheine een Facebook
gemaakt.
Bij de VVV Borne hebben we een nieuwe contactpersoon in de persoon van Renee Seuren. Wij
hopen via haar op verbetering van de contacten met het Verkehrsverein Rheine.
Op 9 november is wederom een delegatie uit Borne naar de Gedenkveranstaltung in Rheine
geweest.
PBR heeft een expositie gehouden over de historie van het 35-jarig jubileum, van 1 tot 16
november in ’t Dijkhuis, in de vorm van het plaatsen van Rol-Ups. Deze Rol-Ups hebben ook
gestaan in het Kulturhus waar wij onze jubileumavond hebben gehouden.
Ook hebben we twee mediaberichten uitgedaan over de historie van het partnerschap Borne –
Rheine.
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1. Nieuwjaarsbijeenkomst 2018

Behalve zo’n honderd Bornenaren waren ook enkele schutters van de
Schuttersverenigingen Borne en Rheine aanwezig om elkaar een gelukkig nieuwjaar te
wensen . Zij vieren dit jaar ook hun 35-jarig jubileum.
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2. Ondernemersdag Borne - Rheine

Zo’n 45 bedrijven en instellingen uit Rheine en Borne ontmoetten elkaar woensdag 7 februari
tijdens het tweede ‘Unternehmentreffen’. Marita Tholey en Arno ten Voorde wilden vanuit de
Bundeling Bornse Ondernemers de netwerkbijeenkomst weer nieuw leven inblazen. Het 35-jarig
jubileum van het stedenpartnerschap tussen beide plaatsen was er een mooie gelegenheid voor.
BE Allbrass Industrial fungeerde als gastheer en verzorgde als inleiding van de dag een rondleiding
door het bedrijf dat al veel zaken doet in Duitsland. Vervolgens gingen de deelnemers met elkaar
in gesprek over de verschillen en overeenkomsten tussen beide culturen en de mogelijkheden die
aangehaalde banden zouden kunnen bieden.
De standaard clichés bleken toch een kern van waarheid te bevatten. Uitspraken als ‘Het komt
wel goed’ of ‘We zien wel waar het schip strandt’ kennen ze in Duitsland niet. Aan de andere kant
van de grens is het vooral ‘afspraken zijn afspraken’, is kwaliteit en leverbetrouwbaarheid van
groot belang. Maar duidelijk was ook dat verschillen vervagen en dat zo vlak bij de grens de
overeenkomsten misschien wel groter zijn dan vergeleken met een stuk verderop in eigen
land. Een mening waar de beide aanwezige burgemeesters Rob Welten en Peter Lüttmann het
hartgrondig mee eens waren.
“Grenzen zijn er niet meer” en “als grenzen vervagen liggen er kansen”, hielden ze de
ondernemers voor. Netwerken helpen daarbij. Niet alleen voor morgen, maar ook voor
overmorgen.”

7

Aan het einde van de middag waren de reacties in ieder geval overwegend positief. Er werden
ook, zij het beperkt, concrete zaken gedaan. “Dit moeten we vaker doen”, was een veel gehoorde
uitspraak. Hoe vaak precies, daarover liepen de meningen uiteen. Er werden suggesties gegeven
om een volgende ondernemers-dag nog iets effectiever te kunnen laten zijn en geopperd om
wellicht aan te sluiten bij bestaande netwerken aan beide zijden van de grens.
Arno ten Voorde en Marita Tholey keken terug op een zeer geslaagde reprise van het
Unternehmentreffen. Ten Voorde: “Ik ben zeer tevreden. Het was veel werk, maar leuk om te
doen. Het aantal deelnemers overtrof de verwachting. Er moet zeker een vervolg komen.
Misschien op een iets andere manier, daar gaan we over nadenken.” (AJ)
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3. 30-jarig jubileum Spektrum 88

Op zondag 18 maart waren we uitgenodigd voor de Vernissage ter gelegenheid van het 30jarig bestaan van de Kunstkreis Spektrum 88 in Rheine dat plaats vond in de feestzaal van het
Kloster Bentlage.
De tentoonstelling werd geopend door Ingrid Bonk, voorzitter van Spektrum 88 , die iedereen
welkom heette en daarbij de gasten uit Borne; Grietje, Gerrit en Mayke extra aandacht gaf.
Daarna kondigde ze twee leerlingen van de Muziekschool Rheine aan. De violiste en pianiste
van respectievelijk 16 en 17 jaar hadden eerste prijzen gewonnen op Kreis- en Landen-niveau
en deden in mei mee aan de Bundes-niveau wedstrijden. Ze speelden op een fantastische
manier een pianosonate van Edwin Grieg.
Hierna was het woord aan Dr. Peter Lüttmann die de 30-jarige carrière van de Kunstkreis
prees en memoreerde dat Spektrum 88 reeds in 1998 de Kunstprijs van de stad Rheine
gekregen had. Ook bracht hij de veelvuldige inzet en de betekenis van de Kunstkreis voor de
Stadt Rheine ter sprake.
De Conservator van Kloster Bentlage Jan-Christoph Tonigs ging vervolgens in op het brede
spectrum van kunst dat door de Kunstkreis afgedekt werd, en de ontdekkingen die hij gedaan
had bij het inrichten van de tentoonstelling.
Hierna was er gelegenheid om de boeiende tentoonstelling te bekijken.
Onder andere navolgende schilderij van Ingrid Bonk.
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4. Beste van Borne

De bezoekers van Borne op z'n Best 2018 - ruim 35.000! - kwamen ogen en oren te kort. Vooral
het kampioenschap Noord- en Oost-Nederland voor Living statues bleek weer een trekpleister van
jewelste.
Maar ook alle andere activiteiten trokken veel bekijks en ondervonden veel waardering. De
verschillende markten en optredens van muzikale en sportieve gezelschappen zorgden voor een
scala aan variatie. Kortom, het was genieten in Borne, dat zich van zijn beste kant liet zien.
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5. Jubileumdiner ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van de
Partnerschap met Rheine

Op donderdag 19 April werd er door de beide Partnerschapscomité ’s een jubileumdiner
georganiseerd in de Familienbildungsstätte in Rheine. Grietje, Marja, Benno en Gerrit
gingen al vroeg in de middag op weg om samen met de Rheinenser te koken voor de 35
verwachtte gasten.
Dit alles onder de bezielende leiding van Christel Zimmermann, die al jaren de BorneRheine kookavond begeleidt. Ook dit jaar was het menu samengesteld uit diverse
Europese gerechten.
Uitgenodigd voor het diner waren diegenen die zich in al die 35-jaar hadden ingezet voor
de jumelage.
Van oud burgemeester Koen Hehenkamp kregen we een heel charmante afzegging,
waarin hij zei verheugd te zijn dat de door hem mede opgerichte partnerschap nog
steeds zo actief was.
De pioniers van de partnerschap, die al lang voor de ondertekening actief waren,
namelijk de jeugdhelpers Reinfried Beyer uit Rheine en Jaap Grootenboer uit Borne
genoten van de gelegenheid om herinneringen aan vroeger op te halen
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Oud-gemeentesecretaris van Borne en medeondertekenaar van de Partnerschapsoorkonde
Ben Hoitink herinnerde zich nog het begin van de partnerschap, maar ook de vele
vriendschappen die tussen Rheinenser en Bornenaren waren ontstaan.
Ook de huidige burgemeesters Peter Lüttmann en Rob Welten gaven acte de présence.
De ander gasten waren vertegenwoordigers der beide gemeenten, uitwisselingsscholen,
partner comités, schutterijen, bridgeclubs, enz. Na afloop was iedereen blij dat men weer
oude kontakten had kunnen ophalen, en dat de vriendschap met Rheine nog zo levendig was.
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6. Koningsspelen
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7. Voorjaarsconcert; Overijssels Byzantijns Mannenkoor in Rheine

Na een intense voorbereiding van 1,5 jaar heeft op 22 april 2018 het "Overijssels Byzantijns
Mannenkoor en het Vrouwen Projectkoor Borne een concert gegeven in de Stadskerk St.
Dionysius in Rheine. Dit voorjaarsconcert werd ondersteund door de sopraan Ivette van Laar.
Daarnaast waren er twee solisten uit het koor , Frits Roeloffzen en Wim de Vries. Dit alles onder
de bezielende leiding van de dirigent de heer Marian Stoudam, die ook als solist optrad.
De bijdrage van de sopraan Ivette van Laar maakte diepe indruk bij alle toehoorders.
Het geheel werd op uitstekende wijze begeleid door Inge de Vries , die veel informatie gaf over de
inhoud van de liederen die gezongen werden.
De zangers waren gekleed in lange zwarte mantels en de dames in het zwart.
Het concert was in het kader van het 35 jarig partnerschap tussen Borne en Rheine.
Er waren ongeveer 300 toehoorders en via internet was ook nog een mogelijkheid om dit concert
te volgen.
Voor de pauze werden serieuze liederen ten gehore gebracht en na de pauze enkele bekende en
minder bekende vrolijke en melancholische liederen van uit de Russische volkstraditie.
Staand applaus en bloemen als dank voor de solisten en dirigent was het slot akkoord.
De beide partnercomités werden bedankt voor de ondersteuning.
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8. NEO-fietsers naar Rheine voor de Emsköppen-Tour

Zaterdagmorgen 12 mei stond een groep van NEO-fietsers, onder leiding van Nico
Gosselt, klaar voor vertrek vanaf het Rheineplein in Borne. Deze dag stond in het
teken van de zogenaamde ‘Emsköppken-Tour’, een fietstocht vanuit Rheine met
als uiteindelijk doel het ‘Bootshaus’, gelegen aan de idyllische Ems oever.
Het was al aangekondigd in de ‘Münsterländische Volkszeitung’ met de pakkende
titel ‘Auch Team aus Borne kommt’.
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Er was vooraf al veel contact geweest tussen de deelnemers van Borne en Rheine
en dat zorgde ervoor dat iedereen enthousiast klaar stond deze ochtend.
De sportievelingen van NEO vertrokken per bus en eigen vervoer -een paar
fanatiekelingen waren in alle vroegte al op de fiets vanuit Borne vertrokken- om in
Rheine aan een rit van 52, 76, 110 of 153 km te beginnen, afhankelijk van de
‘ausdauer’ van de deelnemers.
In Rheine is dit event georganiseerd om de breedte sport te stimuleren. Het gaat
hierbij om beweging en lol. Prijzen worden niet uitgereikt en er is geen sprake van
een wedstrijd. Onderweg werd er voor een versnapering gezorgd worden en na
afloop was er als beloning 'Kaffee, Kuchen, Grillgut und kühle Getränken'.
In juni en juli staan opnieuw sportieve ontmoetingen gepland met onze
oosterburen.
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9. Europaweek
Zoutsymposium
Jumelage Rheine – Borne
“Salz der Erde”

Van 2 t/m 9 mei staat de Europaweek in het teken van “Europa Salz der Erde”.
Op zondag 6 mei heeft er een zoutsymposium plaatsgevonden in Rheine, waar Gerrit
en Grietje in het kader van het 35-jarig jubileum, bij aanwezig waren. Het
verzamelpunt was bij de ‘Zoutziedpan.
In het museum van de Saline ‘Gottesgabe’ vertelde Jules Vleugels de historie van de
zoutwinning; de zoutkringloop en de zouthandelswegen. Ook hoe het tijdperk van de
chemische industrie begon met zout en soda.
Hierna was een rondleiding en hebben we de historische installaties van de
Zoutziederij “Gottesgabe” bekeken.

Tot slot werd uitgelegd hoe de Zoutziedpan productie werkt.
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Pulse of Europe

De Pulse of Europe organiseert zondags een wandeling die staat voor vrede, vrijheid
en gerechtigheid in de wereld. ’s Middags hebben we meegelopen met de lokale
actiegroep in het Salinenpark Bentlage voor een democratisch Europa.

Burgemeester Dr. Peter Lüttmann deed het openingswoord en twee scholieren van de
Kaufmännischen Schulen Rheine (Europaschool in NRW) hebben een bijdrage
geleverd.
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10. Scholenuitwisseling mei
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11. Korenfestival
Op verzoek van burgemeester Rob Welten van Borne en burgemeester Peter Lüttmann
van Rheine hebben de Partnercomités van beide gemeenten een Korenfestival
georganiseerd.
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’s Ochtends werd op vier verschillende pleinen begonnen met afwisselende optredens
van de koren, waaronder koor Mix uit Zenderen en Het Melbuul’n Piratenkoor uit Borne.

Het laatste koor oogste veel succes met hun vlotte optreden en hun individuele piraten
uitrusting, terwij ook de muzikale prestaties van MIX niet onopgemerkt bleven.

Na de pleinoptredens kwamen alle koren samen op de Borneplatz, waarbij burgemeester
Lüttman de 35-jarige samenwerking prees en de rol van muziek bij het slechten van
grenzen belichtte. Daaropvolgend benadrukte Rob Welten als burgemeester van Borne,
maar ook als President van de Euregio, het belang van Europese samenwerking.
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Daarna werd door alle 12 koren en het publiek de Europahymne in zowel het Duits als
het Nederlands gezongen.

Tekst Europahumne
Vreugde grote godenvonken
Dochter uit Elysion
Wij betreden vurigdronken
Hemelse uw heiligdom
Toverdraden zullen binden
Wat de conventie had gekliefd
Geuzen worden prinsenvrinden
Waar je brede vleugel wiegt
Tirannieën te verderven
Voor de booswicht edelmoed
Hoop tot op het bed van sterven
Van het hoogste Hof tegoed
Ook de doden zullen leven
Broeders drinkt en wees akkoord
Alle zondaars te vergeven
En de hel gaat overboord.

Om 17:00 uur was het tijd voor optredens van de klassieke koren en wel in de St
Dionysiuskerk met het prachtige, pas gerestaureerde orgel. Het optreden van het koor
Toonkunst Almelo met orgelbegeleiding in een volbezette kerk met onder andere delen
uit de bruiloftsmis van Herman Finkers oogstte een staand applaus.

Voor de Nederlandse koren en inwoners van Borne die speciaal met een bus naar Rheine
waren gekomen, volgde nog een rondleiding van een uur door de stad Rheine.
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’s Avonds werd het Koorfestival afgesloten in de Aula van de Euregio-Gesammtschule,
waar 4 koren optraden, waaronder MIX uit Zenderen, dat opnieuw de harten van het
publiek veroverde.
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12. Speciale schooluitwisseling 5 juni 2018 Rheine – Borne/Hertme:
Vanwege het 35 jaar Partnerschap tussen Rheine en Borne, was er op 5 juni iets
speciaals georganiseerd.
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13. Fietstocht Franjo Nunning
Vandaag gaat de fietstocht vanaf Café Alte Schleuse te Lingen naar Stiftscafe Menke in
Wietmarschen voor de middagpauze en dan weer terug naar Lingen.
Het belooft een warme dag te worden want de voorspellingen waren van 25 tot 30°.
En dat is ook uitgekomen. We fietsten lang het Ems-Vechtkanaal naar Wietmarschen
Dat gelukkig een nogal bosachtig gebied was.

Nadat we zo’n twee uur gefietst hadden in een prachtig natuurgebied en twee kleine
drinkpauzes onderweg hebben gehad, zijn we aangekomen bij het idyllische Stiftscafé
Menke. Het café ligt direct aan de St. Johanneskerk in Wietmarschen en behoorde
vroeger tot het klooster.
Hier hebben we een kleine rondleiding gehad.
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We hebben heerlijk genoten van de pannenkoeken van boekweitmeel dat vroeger in
Noord-Duitsland en in de Eifel gegeten werd. Dit alles werd geserveerd met
Appelcompote, bosbessencompote, siroop en roggebrood met roomboter.

De terugweg ging via de ‘Glaubensweg’ naar Lohne. Vervolgens fietsten we lang het
recreatiegebied en zwemvijver naar het kasteel Herzford. Hier konden we even bijkomen
van de hitte, even rondlopen en vervolgens weer terug naar Café Alte Schleuse.
In dit café hebben we na het nuttigen van een kop koffie en gebak weer afscheid
genomen van iedereen en de terugreis genomen.
Het was een bijzonder mooie route dat Franjo altijd weer weet te vinden en het weer was
natuurlijk prachtig om dit tot een geslaagde dag te maken.
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14. Festakt

Op vrijdag 8 juni 2018 werd in Falkenhof-Museum de “geboortedag” van Rheine gevierd.
In het jaar 838 werd de naam van het toen nog kleine gehucht voor de eerste keer
genoemd; ‘Reni’ .
Het is precies 1180 jaar geleden.
Tegelijkertijd werd hier het 35-jarig jubileum van het Partnercomité Borne Rheine en het
60-jarig bestaan van de Euregio herdacht/gevierd.
Het programma voor genodigden begon om 18.00 uur met een mooi muziekstuk van
Edvard Grieg, gespeeld door Melanie Mardiros op viool en Anna Meyknecht op piano,
beide dames zijn van de muziekschool Rheine.
Burgemeester Dr. Peter Lüttmann begroette de aanwezigen, waarna Clemens Schöpker
en Gerrit Hermeling een niet onverdienstelijke samenspraak ten gehore brachten over
35 jaar samenwerking tussen Rheine en Borne.

Dit leuke “optreden” werd gevolgd door het tweede deel van het muziekstuk van Edvard
Grieg door beide dames weer prachtig vertolkt.
Vervolgens kwam de directeur van de Euregio de heer Christoph Almering op het
podium, hij leidde een forum met Rheines oud-burgemeester Günter Thüm, Rob Welten
,burgemeester van Borne en voorzitter van de Euregio, Clemens Schöpker,voorzitter van
Partnervereniging Rheine, en Udo Bonk, plaatsvervangend burgemeester van Rheine en
lid van de Euregio-raad.
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Het thema was “60 jaar Euregio, mensen over de grenzen met elkaar verbinden, en wat
betekent de EUREGIO voor de regio`s”. Onder meer werd gesproken over het feit dat
Nederlanders wel Duits spreken, maar slechts weinig Duitsers (uitzondering is Christoph
Almering!) het Nederlands beheersen en vooral over ‘Hoe kunnen we hier iets aan
veranderen?’

Tussendoor was er even tijd voor een stukje muziek, een Sonate van Maurice Ravel,
waarna de discussie nog kort werd voortgezet.
Hierna werden we allemaal uitgenodigd om een drankje en een hapje te nemen, een
Umtrunk zoals de Duitsers dit noemen, waarvoor beneden/buiten een gezellige plek was
ingericht met statafels.
De Big Band van de muziekschool Borne stond buiten klaar en speelde o.l.v Paul
Rademaker, dirigent, en samen met zanger Mathijs Kuhlman een mix van New Orleans
en Soul Jazz, prettig in het gehoor liggende maar zeker wel echte Jazz.
Gezellig napratend, drinkend, etend en genietend van de heerlijke avond, vloog de tijd
voorbij, rond half 9 vertrokken de meeste gasten weer en reden wij terug naar Borne.
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15. Wielerweekend Rheine
Een negenmans pelotonnetje wielenrenners, met in de gelederen burgemeester Rob
Welten, vertrok vrijdagmiddag vanaf het Rheineplein in Borne richting de Borneplatz in
Rheine.
Ergens onderweg zullen ook de Duitse wielrenners met de burgemeester van de
partnerstad zich bij het gezelschap aansluiten.

Het is de eerste etappe van een weekendtour waarbij wielrenners van Wielerclub NEO
samen optrekken met de fietsers van Wielerclub Mesum-Rheine.
Het contact is tot stand gekomen via het Borne-Rheine Comité en de plannen kregen verder
vorm toen een aantal Duitse wielrenners deelnamen aan de 100 kilometer jubileumtour van
NEO op 3 juni.
“Vanaf Rheine gaan we richting Mesum, een klein plaatsje onder de rook van Rheine, waar
we de tenten opslaan”, licht Nico Gosselt de weekendplannen toe. “Op zaterdag is er een
tocht uitgezet met de Wielerclub Mesum-Rheine door het Tecklenburger landschap.
Zondagmorgen fietsen we dan weer terug naar Borne.”
Gezelligheid staat voorop. “We fietsen zo dat iedereen mee kan. De burgemeester moet het
tenslotte ook bij kunnen houden”, lacht Gosselt. Het is de eerste van ongetwijfeld een reeks
stekeligheden die Rob Welten zich de komende dagen moet laten welgevallen. “De club
heeft 50 leden.
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Er was gezegd dat alleen de leden mee mochten die dachten mij bij te kunnen houden.
Uiteindelijk is dus tachtig procent thuisgebleven!”, pareert Welten. Het wordt vast een
gezellig weekend……
Rob Welten is geen onervaren wielrenner. Ook hij reed mee in de jubileumtour op 3 juni en
was direct enthousiast om ook het Duitse avontuur mee te maken. “Ik hou van fietsen en ik
vind al die uitwisselingen met Rheine heel mooi. Er gebeurt op dat gebied veel dit jaar. Dit
soort activiteiten verbindt en ik denk dat dat ook nodig is.
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16. Melbuul’n dagen 2018

Na een regenachtige zaterdag met weinig bezoekers was het op zondag gezellig
druk. Dat kwam goed uit want Rheine presenteerde zich ter gelegenheid van
het 35-jarig Partnerschap op het Rheineplein.
Op de allereerste plaats was er de Jeugdbrandweer van Rheine met hun
brandweerauto.

De bedoeling was om de jeugd waterspelletjes te laten spelen, echter vanwege
de droogte in Twente mocht er, op het laatste ogenblik, van Vitens helaas geen
water gebruikt worden.
Maar ook voor de statische show was de jeugd enthousiast.
De volgende gasten uit Rheine waren twee jongedames van de Stadtgarde
Rheine die een hoop gymnastische oefeningen vertoonden, zo lenig dat het
voorbijlopende publiek meteen stilhield om hun te bewonderen.
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In een Pagode tent waren verder de VVV van Rheine en van Borne, een stand
van de Partnerschapsvereniging uit Rheine en een stand van de Euregio, die dit
jaar hun 60-jarig Jubileum vieren, ondergebracht.
Al deze stands hadden ruime belangstelling van het passerende publiek.

Deelname aan de Melbuul’n dagen geschiedde voor het eerst weer sinds lange
tijd maar zowel Rheine als Borne waren er zo tevreden over dat we ook voor
volgend jaar deelname moeten overwegen.
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Run Bike Run
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17. Straßenparty

37

18. CDU Rheine op bezoek in Borne
40 Personen van de CDU-Senioren Union uit Rheine bij het
CDA Borne op bezoek.
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19. Sommerfest der Karnevalisten aus Borne und Rheine
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20. Heemkundevereniging Borne en Rheine hebben opnieuw contact
gelegd dankzij het 35-jarig jubileum van het Partnerschap.
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Citaat uit magazine nr. 3 van ‘Boorn & Boerschop’; een uitgave van de
heemkundevereniging Borne.
Ieder jaar organiseren wij als vereniging voor onze leden een excursie. Hiertoe zoeken
wij een reisdoel met een historische achtergrond. De afspraak is dat we in principe
het ene jaar een locatie in Nederland bezoeken, gevolgd door een locatie in Duitsland.
De laatste jaren hebben we ons niet zo strikt aan deze afspraak gehouden. Maar dit
jaar kwam de oproep van het Jumelage comité Rheine- Borne aan alle Borne
verenigingen om, i.v.m. het 35 jarig jubileum van deze samenwerking, hieraan extra
aandacht te schenken als geroepen. Met hulp van genoemd comité hebben we contact
gezocht met onze zustervereniging in Rheine. En met hun meer dan voortreffelijke
hulp bij de voorbereiding van de excursie, togen we op 15 september jl. op weg naar
Rheine.
Heinz Lóding stond reeds buiten toen onze bus het erf van het Heimathaus opdraaide.
Hij vertelde ons de geschiedenis van de verenigingen en haar verenigingsgebouw. De
Heimatverein Rheine beschikt over een eigen verenigingsgebouw. Dit gebouw pacht
ze sinds 1986 van de gemeente Rheine. Het is een voormalige boerderij, welke een
van de zes
boerderijen was, die
onder het beheer
van klooster Bentlage
viel. De
gebouwen van deze
boerderij zijn
gedurende vele jaren, in
eigen beheer
geheel gerenoveerd. ln
het hoofdgebouw
bevindt zich een grote
zaal, de vroegere
‘deel’, welke is ingericht
voor de
ontvangst van gasten. ln
het voorgedeelte
van de boerderij woont
een beheerders
echtpaar.
ln de ontvangstruimte werd ons koffie en thee aangeboden. Maar dat niet alleen. Er
waren zoetigheden, cake, koekjes, bonbons, chocolade, in overvloed . Bijzonder was
dat tussen deze versnaperingen zich ook plakjes roggebrood met schinken, hartig dus,
bevonden.
Er waren tijdens dit samenzijn een aantal toespraakjes.
Als eerste sprak Dr. Peter Lüttmann, burgemeester van Rheine. Hij benadrukte het
belang van wederzijdse kennismaking. Het vergroot het begrip van en de waardering
voor elkaars cultuur en levenswijze.
Als tweede sprak Clemens Schöpker, voorzitter van de Jumelagecommissie van
Rheine. Hij gaf aan blij te zijn met de hernieuwde kennismaking tussen beide
verenigingen. Hij was ook onder de indruk van de vele contacten welke in dit
jubileumjaar tussen verenigingen van beide jumelagepartners hebben
plaatsgevonden Hij overhandigde ons een klein zakje met zout gewonnen in het
Saltzsiederhaus en een kegel waarop o.a. het wapen en het Valkenhof afgebeeld zijn.

De Falkenhof heeft een
geschiedenis welke terug gaat tot
800 n. Chr.Keizer.
Lodewijk de Vrome, een zoon van
Karel de Grote had er vroeger een
residentie.
Thans is in de Falkenhof een
museum gevestigd.
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Heinz reed met ons mee naar de binnenstad. Hier werden we in twee groepen gesplitst.
leder kreeg een eigen gids. Wl1 hebben o.a. de St. Dionysiuskerk en de Falkenhof bezocht.
De St. Dionysiuskerk is een laat gotische hallen kerk. Met de bouw werd rond 1.400 n. Chr.
gestart. De bouwwerkzaamheden werden in 1520 n.Chr. met het gereedkomen van de toren
afgerond. Overigens, waarschijnlijk stond reeds vanaf 800 n. Chr. ter plaatse een houten
kerkgebouwtje Een hallenkerk is een kerk waarvan de zijbeuken even hoog zijn als het
middenschip.
Vervolgens hebben we het Gradierwerk en het Salzsiedehaus bezocht. Samen zorgen ze er
voor dat uit water dat in aanleg een zoutgehalte heeft van 4% uiteindelijk zout wordt
gewonnen. ln het Gradierwerk wordt het zoutgehalte, in vler fasen middels verdamping in de
open lucht, omhoog gebracht tot ruim 25%. ln het Salzsiederhaus wordt middels verwarming
al het water verdampt en blijft uiteindelijk zout over.

Ik heb, als secretaris van onze vereniging, beide sprekers beantwoord. Ik heb
gesproken over de werkelijk voortreffelijke ontvangst in de mooie stad Rheine met de
vele bijzondere monumenten en het prachtige nieuwe winkelcentrum. Tevens heb ik
aangegeven dat wij als vereniging het contact met de Heimatverein Hovesaat zullen
bestendigen en dat wij daartoe initiatief zullen nemen. Ik heb tevens van de
gelegenheid gebruik gemaakt om Heinz Löding, zijn echtgenote, de huismeester, zijn
echtgenote en de vele anderen welke hen hebben bijgestaan namens ons allen te
bedanken voor de geweldige ontvangst.

BOORN & BOERSCHOP december 2018

Bertie Velthuis
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21. Scholenuitwisseling september
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22. Dag van de Duitse eenheid; viering in Bernburg.
Op maandag 1 oktober vertrok om 8 uur de bus uit Rheine met van onze kant Benno, Bert en
Gerrit aan boord.
Na de traditionele stop in Helmstedt/ Marienborn werd na een voorspoedige reis om een uur
Maagdenburg bereikt, waar een gids al klaar stond om een en ander uit te leggen.
Er werd begonnen met een bezichtiging van de St Mauritius Dom waarin zich de sarcofaag
van Otto I en zijn vrouw Editha bevindt.

Foto St Mauritius
Na de Dombezichtiging werd een busrit gemaakt langs de diverse bezienswaardigheden van
Maagdenburg, waarna nog een uur overbleef om de stad verder te voet te verkennen.
In de tweede wereldoorlog werd 90 percent van de binnenstad verwoest, maar veel panden
zijn weer gerestaureerd.
Opvallend was een wooncomplex van de bekende Weense architect Hundertwasser.

Een uur later werd Bernburg bereikt. Na een opfrisbeurt in hotel Askania togen we naar het
Haus der Kulturstiftung waar we in de tuin van de Stiftung werden opgewacht door de
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gastgevers uit Bernburg. Nadat we vele oude kennissen begroet hadden werd het tijd voor
het avondeten met muzikale begeleiding door het Bernburger Original Duo “Die Tagelöhner”.
We lieten ons de Bernburger specialiteiten zoals Zwiebelkuchen, Goulashsuppe en
Mandertorte goed smaken en voerden intensieve gesprekken met de Bernburgers, waarbij
vele herinneringen aan eerdere ontmoetingen werden opgehaald.

Al met al een fijne dag waarbij we vele oude bekenden, zowel van Rheine als van Bernburg
weerzagen.
Dinsdag 2 oktober
We begonnen de ochtend met een bezoek aan de nieuwe wijnberg van Bernburg in stadsdeel
Waldau. Een groep liefhebbers werkt
hier samen met de gemeente Bernburg
en de Hochschule Sachsen-Anhalt aan
een project om de wijnbouw weer terug
te brengen in Bernburg. Na een
uitgebreide en interessante inleiding
over ontstaan en toekomst van het
project volgde er een rondleiding over
het terrein en een ‘’voorproefje’’ van de
wijn.

Na afloop liepen we naar de nabijgelegen
romaanse dorpskerk van Waldau en werden daar ontvangen door de ‘’Pfarrer’’ Hij vertelde
over de historie van het kerkgebouw en sloot af met een ‘’kurze Andakt’’.
Daarna bracht de bus ons naar het klooster in Bernburg. Hier werden we ontvangen met een
rondleiding . Vanwege dat iedereen verkleumd van de wijnberg kwam werd deze ingekort,
zodat we al snel konden aanschuiven voor een warme hap. Na het eten kwamen de
wijnglazen op tafel voor een informatie ronde van de vereniging Bernburger wijnverbouwers
over de ‘’Blauen Bernburger’’ en de ‘’Roten Aderstedter’’.
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Met de bus vertrokken we daarna naar Pömmelte, 20km te zuiden van Maagdenburg om het
‘’Ringheiligtum Pömmelte’’ te bezoeken. Rond het jaar 2000 worden op luchtfoto’s cirkels in
een akker ontdekt. Opgravingen leiden tot een grote archeologische vondst van een offer- en
begraafplaatsdie en nederzetting die hier rond 2500 v Chr is ontstaan. Verschillende volkeren
hebben er achtereenvolgens delen aan toegevoegd. Het complex bestaat uit een aantal
palenringen gebaseerd op de zonnestand en is verglijkbaar met Stonehenge in Engeland.

’s Avonds volgde de officiële ontvangst door de burgemeester van Bernburg in het Osttorhaus
met aansluitend avondeten. De burgemeester van Rheine was hierbij ook aanwezig. De
avond werd afgesloten met een bezoek aan het Bundeskabarettarchiv met een korte
cabaretvoorstelling. Waarna er nog lang werd nagepraat.
Deze tweede dag met veel afwisseling was zeer geslaagd dankzij een goede organisatie door
het partnercomité van Bernburg.
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Woensdag 3 oktober 2018
Na het ontbijt werd de groep in tweeën gedeeld, waarbij
een lokale gids, Michael Münchow'), een rondgang
verzorgde door Bernburg.

Wij hebben daar van genoten en vele zaken bekeken, dit ondanks de koude en straffe wind.
Naast de markt, de Saale, en vele bijzondere plekken in Bernburg ook een wandeling langs
het gedeeltelijke gerenoveerde kasteel.
Tijdens de wandeling zagen we vele mooie gerenoveerde straten en gebouwen, maar er is
nog veel te renoveren.
Vervolgens bezochten we de Kunsthalle van Bernburg.
Deze locatie is in het verleden door vele doeleinden gebruikt geweest (o.a. een school). De
inrichting was eenvoudig, waarbij er o.a geen verwarming is en daardoor er 's winters geen
activiteiten zijn. Thans was er een uitgebreide verzameling van opgezette vogels te zien en er
werden door kunstenaars resultaten tentoongesteld van diverse druktechnieken. Genaamd
"Vogelfrei".
Precies om 12 uur werden we ontvangen in de gezellige "Festzelt" op de Karlsplatz. Hier
werd naast de muziek een lunch aangeboden.
Na de lunch en
afscheid genomen te
hebben vertrokken
we om 14.00 uur.
Met de diverse stops
kwamen we precies
volgens de planning
in Rheine aan. Hier
stond onze "taxi"
klaar voor het
laatste stuk naar
Borne.

') Michael is een geschiedschrijver en publicist, woont in Bernburg
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23. Partnertag
Op 6 oktober werden we verwelkomd in de ‘Schafstall’ te Rheine vanwege de jaarlijkse
Partnerdag.
De Duitse ‘Kuchen und Kaffee’ betekenden een heuse traktatie voor de inwendige mens. Na
dit samenzijn werden we in vier gemengde groepen gedeeld voor een sportief gebeuren, jeu
de boules,

en moest er gestreden worden voor de beker ‘Held des Tages’.
Het was enorm gezellig en de ‘Mannschaften’ genoten naast de sportieve inspanningen mede
van het prachtige park en de stralende zon. Ook de tafels met glazen en flessen sap en wijnen
leverden een bijdrage aan de positieve sfeer.
Aansluitend kregen we een heerlijke maaltijd, ‘verschiedene Flammkuchen’ in de Bürgerhof,
waar we zittend aan lange tafels, aangename gesprekken hadden met onze Duitse buren.
Al met al een fijne Partnerdag, mede door de goede organisatie onder leiding van Ingrid
Brauer.
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24. Schuttersvereniging

Duitse schutters genieten in Borne
Vanuit het Duitse Rheine kwamen de leden van vier schuttersverenigingen zaterdag op
bezoek bij hun Bornse evenknie, de Bornse Schutters Vereniging B.S.V.
Al 35 jaar zijn er vriendschappelijke contacten tussen de schuttersverenigingen binnen het
partnerschap tussen Borne en Rheine en vinden er regelmatig uitwisselingen plaats. “Een
voorbeeldig partnerschap”, vond Gerrit Hermelink van het Borne-Rheine Comité dat zich
beijvert om de contacten tussen beide plaatsen op diverse gebieden te faciliteren. “Daarna
moet het allemaal vanzelf gaan en ons doel is eigenlijk om onszelf overbodig te maken.” Bij de
schutters is dit dus het geval.
De contacten bestaan zonder tussenkomst van het comité al jaren en zijn zelfs de laatste tijd
alleen maar intensiever geworden.
Niet in de laatste plaats door de inspanningen van voorzitter van de B.S.V Herman ter Weele.
“We mogen best trots zijn op onze goede en mooie contacten met de schuttersverenigingen
uit de Kreis Rheine”, vindt hij. De ontmoeting zaterdag was vooral informeel. Geen kleurrijke
en imposante uniformen te zien.
De schutters van de Schützenverein Dutum von 1834, Ludgerus Schützengilde Elte 1478,
Schützenvereinigung Mesum 1877 en Bürgerschützenverein Mesum-Feld werden
getrakteerd op een rondleiding in Oud Borne.
Er vielen punten te verdienen met goede antwoorden op vragen naar aanleiding van de
rondleiding en met een schietproef op de Meijershof.
Schützenverein Dutum ging er uiteindelijk met de bokaal vandoor,
waarop de wapens van alle verenigingen waren aangebracht.
De Duitsers waren onder de indruk van Borne én van de Duitssprekende
gidsen die hen door het oude centrum voerden.
Na het middagprogramma volgde nog een diner en ging het feest nog tot
in de kleine uurtjes door. In het kader van het 35-jarig bestaan van de
B.S.V. zijn er in 2018 diverse extra activiteiten samen met de schuttersverenigingen uit
Rheine en omgeving. De uitwisselingen worden mede mogelijk gemaakt door een subsidie
van de Euregio en de Interreg-gelden.
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25. Reichskristallnacht
Kranslegging en herdenking Kristallnacht in Rheine.
Op de dag van de Kristallnacht 9 November, waarbij precies 80 jaar geleden in heel Duitsland
synagogen en Joodse eigendommen in brand zijn gestoken, werden in Rheine de 44 Joodse
inwoners herdacht die in de diverse concentratiekampen zijn omgekomen.
Bij deze herdenking waren B&W van Borne en ook het Partnercomité Borne Rheine
aanwezig, want Partnerschap is niet alleen samen feestvieren, maar ook samen treuren zoals
Rob Welten verklaarde.
De burgemeester van Rheine verheugde zich zeer over de Bornse deelname aan deze
bijeenkomst.

De plechtigheden begonnen met een kranslegging ter plekke van de verwoeste synagoge door
van links naar rechts Karl Heinz Brauer, Locoburgemeester van Rheine, Herman Mulder,
Locoburgemeester van Borne, Dr. Peter Lüttmann, burgemeester van Rheine, Rob Welten,
burgemeester van Borne en Udo Bonk Locoburgemeester van Rheine.
Na deze kranslegging werden de plechtigheden voortgezet in de Volkshogeschool, waarbij
beide burgemeesters het belang van de lessen van de mindere momenten in de geschiedenis
voor de wrange huidige en toekomstige tijd benadrukten.
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Ook waarden als vrijheid, democratie, respect, gelijkberechtiging en tolerantie dienen te allen
tijden verdedigd te worden. Geef de vrijheid door.
Tot slot vertelden drie leerlingen van de Josef-Pieper-Schule over hun wrange ervaringen
tijdens een bezoek aan het euthanasie monument in Bernburg, zusterstad van Rheine, waar
tussen 1941 en 1943 14000 personen, zoals Joden, gehandicapten, homoseksuelen en Roma’s
in gaskamers zijn vermoord.
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26. Tentoonstelling Historie Partnerschap Borne – Rheine

Van 1 t/m 14 november 2018 is er een tentoonstelling over 35 jaar partnerschap
Borne-Rheine in “t Dijkhuis,‘t Dijkhuis 1, 7622 CM Borne.

27. Jubileumviering 35 jaar Borne – Rheine
LEERZAME VIERING VAN 35 JAAR PARTNERSCHAP MET RHEINE

Dit jaar is er al op meerdere manieren stilgestaan bij het 35-jarig partnerschap tussen Borne
en Rheine. (Extra) feestelijke bijeenkomsten, of het nu tijdens Borne op z’n Best was of bij de
Schuttersfeesten… steeds weer ging het over de 35 jaar. Vrijdagavond werd het allemaal nog
eens dunnetjes overgedaan tijdens de officiële jubileumviering in het Kulturhus, waarbij
uiteraard een grote Duitse delegatie, onder aanvoering van Herr Bürgermeister Peter
Lüttmann, aanwezig was.
Het Borne Rheine Comité had ervoor gekozen de avond vooral leerzaam te laten zijn.
Natuurlijk was er na afloop het bekende en feestelijke hapje en drankje, maar het zou toch
vooral over de inhoud en betekenis van een partnerschap moeten gaan.
De avond werd begeleid door Tom Lamers adjunct directeur-bestuurder bij het
grensoverschrijdend gemeentelijk samenwerkingsverband Euregio.
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In zijn openingswoord refereerde burgemeester Rob Welten hier ook nadrukkelijk aan. “We
kennen een mooi verleden, delen prachtige herinneringen, maar het is ook goed om na te
denken over de toekomst van onze relatie. Niet zozeer omdat het wankel zou zijn,” zo zei hij
lachend, “maar we moeten wel de verantwoordelijkheid naar de toekomst nemen.”

Vervolgens was het de beurt aan Bernd Weber en Gertjan Rozendom die in een soms
humoristische, maar ook informatieve co-presentatie terugblikten op 35 jaar partnerschap,
waarvoor al in 1974 de basis werd gelegd door onder meer Jaap Grootenboer.

Met veel fotomateriaal maakten ze de ontwikkeling van het partnerschap nog eens zichtbaar.
Vanaf de ondertekening op 24 augustus 1983 en de vele daaropvolgende uitwisselingen, tot
en met het draaipunt in de negentiger jaren naar een meer Europese samenwerking, met
steden als Bernburg (Duitsland) en Trakai (Litouwen). En de laatste jaren zelfs door middel
van het gezamenlijk herdenken van de oorlogsslachtoffers. “Indrukwekkend,” aldus Bernd
Weber.
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Hans Peter Benschop, directeur Trendbureau Overijssel, ging vervolgens in op de toekomst
van stedenband. De kern van zijn betoog was dat het goed zou zijn dat partnersteden kritisch
naar zichzelf zouden moeten zijn en zich niet alleen zouden moeten afvragen of het allemaal
wel wat oplevert. “Als het alleen voor opbrengst is, dan heb je er niet zoveel aan”, zo zei hij.
“Het gaat vooral om communicatie, het met elkaar in gesprek zijn en van elkaar leren.’

Gert-Jan Hospers, hoogleraar Transitie Stad en Regio aan de Universiteit Twente, wist dat er
veel verschillende soorten aanleidingen voor verbindingen tussen steden zijn. Zo blijkt er
zelfs een partnerschap te bestaan tussen een plaats in Frankrijk met de kortste naam en een
stad in Wales met de langste naam. Niet zo zinvol, vond hij. “Partnersteden die elkaar alleen
vinden op basis van klank, traditie of religie hebben elkaar niet zoveel te bieden. Het gaat
vooral om ‘Begeisterung von Menschen’. Hij zag voor de toekomst mogelijkheden om het
partnerschap meer in te vullen op het gebied van wonen en zorg, handel en industrie, energie
en duurzaamheid. Uitdagingen voor gemeenten waarin een stedenband van nut kon zijn,
voornamelijk om van elkaar te leren en ‘tunnelvisie’ te voorkomen.
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De avond werd muzikaal begeleid door Toon Faulhaber en voor de pauze was er een
optreden van zangeres/gitarist Marlijne Jans.

Na afloop was er een zeer indrukwekkend
slotwoord van de burgemeester van Rheine,
Herrn, Peter Lüttmann.
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28. Bridge

Citaat uit magazine van januari nr. 1; een uitgave van de Overijsselse Bridgebond.
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Spraakverwarring
Met de taartkruimels om de mond zoeken
de 48 bridgers - twaalf paren uit Borne
en twaalf uit Rheine - hun weg naar de
speeltafel. Want daar gaat het natuurlijk
vooral om, een stevige partij bridge.
Gelukkig verloopt bieden in bridge
Tegenwoordig met biddingboxen.
Stilzwijgend, de biedkaarten spreken
voor zich, en dat voorkomt in
grensoverschrijdend bridge babylonische
spraakverwarring. Maar bij het
af-en tegenspel komen er problemen
om de hoek kijken.
Hoe was het ook weer, vraagt Hollegien
aan zijn tegenstander: “Harten, wie heisst
das auf Deutsch?'
Gaby Warkotsch lacht; " Herz' iawohl'
Dass stimmf'. Maar later verheldert
Jutta Esser dat Coeur toch meer gangbaar
is. Pik, Coeur, Karo en Treff , zo is de
volgorde op z’n Duits.
Een gesprek opbouwen verloopt niet
probleemloos. Maria Bruns vrij vertaald:
"Wij Duitsers verstaan helemaal geen
Nederlands'. Bovendien spreken we in
Rheine ook nog een Duits dialect. Het
aantal Twentenaren dat vloeiend Duits
spreekt, blijkt ook klein.
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29. Euregio 60-jarig bestaan

Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de Euregio werd er op zaterdag 15
december bij de Performance Factory in Enschede een feest gegeven in
oriëntaalse sfeer.
Dit feest was toegankelijk voor alle inwoners van het Nederlands-Duitse
grensgebied.
Bert, Gerrit en ook Clemens Schoepker uit Rheine zijn hier naar toe geweest.
Er was straattheater, optredens van een buikdanseres, lichtkunst, tattoos
schilderen en luchtacrobatiek.
Bovendien was er veel life muziek bv van een kinderkoor, van Anouk Schokkink,
etc.
Verder was er genoeg te eten en te drinken.
Bij de Euregio stand werd bijgepraat met Lorenz Dik en Tom Lamers.
Foto: Clemens en Gerrit bij de stand van werk.nl/Eures die bemiddelt bij
werken over de grens.
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30. Vorweihnachtliches Treffen

Evenals vorig jaar werd het Vorweihnachtliches Treffen gehouden bij het gezellig
aangeklede Tagungszentrum des Caritas Kinder- und Jugendheims.
Vanuit Borne waren Agnes en Bert en Mayke en Gerrit hier naar toe gegaan.
De opkomst van de kant van Rheine was zeer groot, meer dan 50 personen.
Clemens heette iedereen welkom, en bedankte de Bornenaren in uitstekend Nederlands
voor hun aanwezigheid.
Daarna konden we proeven dat het bakken ( thuis) van Kuchen nog steeds een zeer
gewaardeerd onderdeel van de Duitse cultuur is.
Met de vele bekenden kon weer gezellig op ooghoogte gepraat worden over hoe
succesvol het afgelopen jubileumjaar verlopen was en wat we voor 2019 kunnen
verwachten.
Al met al een bijeenkomst die de jarenlange vriendschap tussen Borne en Rheine
opnieuw bevestigde.
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31. Ontstaan jumelage Partnercomité Borne

In de jaren 1960 en 1970 is Euregio begonnen met bejaarden- en jeugduitwisselingen tussen
Nederland en Duitsland. Deze waren zo succesvol dat de gemeenten in zowel Nederland als
Duitsland geïnteresseerd raakten. Hierdoor hebben de gemeenteambtenaren jeugdzaken de
eerste contacten gelegd.
De eerste partnerstad van Borne was Nordhorn. De jeugd ging één week uitwisselen; een paar
dagen in de week werden ze bij gezinnen in Nordhorn ondergebracht en de andere dagen van de
week werd de jeugd uit Nordhorn ondergebracht bij Bornse gezinnen.
Enschede deed ook mee aan de Euregio uitwisseling maar zij wilden graag Münster als
Partnerstad. Omdat Münster in die tijd niet binnen het gebied van Euregio viel werd zij gekoppeld
aan Rheine.
In 1973 was er weer een jeugduitwisseling maar omdat Nordhorn en Enschede geen deelnemers
bij elkaar konden krijgen en Borne en Rheine wel, werden zij aan elkaar gekoppeld. Tijdens deze
uitwisseling werd er ook een avond met de ouders georganiseerd (dat lag in die tijd nog erg
gevoelig) maar het bleek een schitterend succes.
Tijdens een ‘bejaarden’-uitwisseling werd een bingoavond gehouden door Nederlandse militairen
die gelegerd waren op het vliegveld van Rheine. Ook mochten de ouderen een rondvlucht maken
in een klein vliegtuig. Dit was voor hen een onvergetelijke dag.
Gelet op de vriendschappelijke betrekkingen die zijn voortgevloeid uit de, in het kader van de
Euregio, geïnitieerde jongeren- en bejaarden uitwisseling en de goede klik tussen beide steden,
leidde dit uiteindelijk tot de jumelage van de Nederlandse gemeente Borne en de Duitse Stad
Rheine.

De officiële jumelage werd
24 augustus 1983 in Borne
en 1 september 1983 in
Rheine op plechtige wijze
bekrachtigd en
ondertekend door de
burgemeesters van beide
gemeenten.

Tijdens de eerste bijeenkomst in Rheine tussen de Partnercomité ’s, bleek dat de Duitsers ’s
morgens geen thee of koffie drinken en dat was natuurlijk even wennen. Nadat Borne heel
voorzichtig kenbaar heeft gemaakt dat dit in Nederland de gewoonte is, stond er daarna, heel
vriendschappelijk, wel thee/koffie op tafel.
Vanaf dat moment werden veel activiteiten georganiseerd en hebben steeds meer verenigingen en
organisaties meegedaan aan uitwisselingen. Daarna groeide de jumelage.
De samenwerking verliep zo goed dat voor het Rathaus Rheine het marktplein is omgedoopt tot
Borneplatz en dat voor het gemeentehuis Borne het marktplein werd omgedoopt tot Rheineplein.
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