Voorwoord
De gemeente Borne en de Duitse stad Rheine onderhouden sinds 1974 vriendschappelijke banden.
In 1983 is het partnerschap (de jumelage) officieel bekrachtigd en is verder gewerkt aan de
invulling van de Europese gedachte: ‘het verbeteren van de verstandhoudingen van mensen uit
verschillende landen’. Rheine heeft op zijn beurt weer contacten met Bernburg in het oostelijk deel
van Duitsland, met Trakai in het zuidoosten van Litouwen en met Leiria in Portugal. Indirect
“Rheinse vrienden zijn onze vrienden” hebben wij ook contact met deze steden en werken we
samen met Rheine aan projecten.
De doelstelling van het Partnercomité is het bevorderen van samenwerking tussen burgers van
Borne en Rheine. Het accent zal steeds meer liggen op inhoudelijke samenwerking en/of
gezamenlijke aanpak van projecten.
Het afgelopen jaar hebben we ons uitgesproken over meer samenwerking met omliggende
plaatsen en hun partnersteden in Duitsland. Het blijft onze aandacht houden.

Doelstelling van het Partnercomité is:
Structureel en inhoudelijk waardevolle uitwisselingen ondersteunen zowel financieel als
met mankracht;
Initiëren van projecten en/of deelname aan projecten door betrokken groepen van de
Bornse bevolking, inclusief financiële ondersteuning;
Een kader ontwikkelen waarbinnen subsidies voor projecten kunnen worden aangevraagd
zowel bij de gemeente, het Europees platform als bij de Euregio;
Ontvangen van delegaties uit bovenstaande partnergemeenten en bezoeken van deze
steden;
Zorgen voor publiciteit en berichten in de media;
Initiëren en op de hoogte blijven van:

uitwisselingen tussen inwoners van Borne, Rheine, Bernburg, Trakai en Leiria;

afspraken tussen de gemeente Borne en Rheine

de ontwikkelingen van directe en indirecte partnersteden
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 (onderwijs), Karin
Morshuis (ondersteuning onderwijs), Ton Remmers (sport), Ruud Reenalda (sport) en Marco
Moddejonge (bestuursadviseur gemeente), Wim Roetgerink en Nico Gosselt (algemeen).
In het voorjaar zijn Wim Roetgerink en Nico Gosselt toegetreden tot het Partnercomité. In
verband met het aftreden per 1 januari volgend jaar van Gerrit Hermeling en Grietje Rosink zijn
we op zoek gegaan naar vervanging. Voor Grietje hebben we Mago van Eeuwijk bereid gevonden
haar functie als secretaris over te nemen. Grietje blijft aan als ondersteunend lid.
Voor Gerrit is helaas nog geen vervanging gevonden.
In Städtepartnerschaftsverein Rheine is Clemens Schöpker voorzitter, Ingrid Brauer penningmeester en Alexander Burmeister verzorgt de homepage. Heike Born, secretaris, werkt bij het
Pressereferat van de gemeente Rheine.
Clemens heeft aangegeven volgend jaar geen voorzitter meer te zijn. Er is een gegadigde
gevonden om hem te vervangen. Gezien de verenigingsstructuur in Rheine kan dit pas per 1 april
ingaan. Clemens blijft wel lid in het comité.
- Het dagelijks bestuur Borne en Rheine komen 2x per jaar bij elkaar.
In februari heeft de BBO een presentatie gegeven voor 15 bedrijven die interesse hadden om
samen te werken met ondernemingen uit onze partnerstad Rheine.
Twee basisscholen hebben een uitwisseling gehad met Rheine, de Rheinse scholen kwamen in het
voorjaar naar Borne en in het najaar gingen de Bornenaren naar Rheine.
Om meer scholen te interesseren voor contacten met elkaar is vorig jaar het idee ontstaan om
duurzame projecten binnen de scholen van Borne en Rheine te organiseren. Dit is gestart.
Ook is er een eerste contact geweest over duurzaamheid in de sociale nieuw- en vernieuwbouw.
De Euregio heeft dit jaar helaas de subsidiekraan moeten dichtdraaien. Euregio heeft Interreg
subsidie gekregen voor de periode t/m 2021. Dat bedrag was dit jaar maart al op. Alle aanvragen
die vanaf 16 maart werden ingediend zijn daarom afgewezen. De aanvragen die voor die datum
zijn ingediend werden nog wel toegekend.
We zijn gestart met voorbereidingen voor het 75-jarig bevrijdingsfeest en herdenken in 2020 om
dit samen met Rheine te doen.
Op 9 november is er een delegatie van de gemeente Borne en het partnercomité naar Rheine
geweest om ook daar de Gedenkveranstaltung bij te wonen.
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1. Nieuwjaarsborrel voor ondernemers uit Borne en Rheine

Op donderdag 31 januari 2019 heeft de BBO voor de Bornse ondernemers een
infotainmentavond georganiseerd met nieuwjaarsborrel in Duitse sfeer. Alle
ondernemers uit Borne, Hertme en Zenderen die in Duitsland zaken doen of de
mogelijkheden daartoe willen verkennen waren aanwezig.
De infotainmentavond is een vervolg op de tweede ondernemers-dag in februari 2018,
waar ondernemers uit Borne en partnerstad Rheine elkaar ontmoetten. De opkomst was
groot. Na afloop spraken de deelnemende ondernemers de wens uit, om elkaar vaker te
treffen, om ook in een ongedwongen sfeer elkaar beter te leren kennen, te netwerken en
met elkaar zaken te doen.
Voor de Bundeling Bornse Ondernemers BBO was dat aanleiding om samen met
EWG-Rheine en WVS-Steinfurt plannen hiervoor uit te werken. Een BBO-werkgroep
is daarmee aan de slag gegaan. Wat de werkgroep in 2018 heeft bereikt en wat de
plannen voor 2019 zijn wordt op de infotainmentavond gepresenteerd. Na de
presentatie is er een gezellige nieuwjaarsborrel met Duitse wijn, Duits bier (uiteraard
ook frisdrank), de mooiste Duitse drinkliederen en een Duitse Imbiss.
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2. Samenwerking Bornse/Rheinse bedrijven opgestart
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3. Dag van de Duitse taal

Op Twickel College Borne hebben we op dinsdag 26 maart aandacht besteed aan de dag
van de Duitse taal. We hebben een uitwisseling gehad met een klas van de Elsa
Brändström Realschule. Een school waar we jaarlijks mee uitwisselen. Het was een leuke
dag met creatieve en sportieve activiteiten op school. Er werden goede contacten gelegd.
Op 27 juni brengt klas 2TH1 van Het Twickel College Borne een tegenbezoek in Rheine.
In het kader van de dag van de Duitse taal maar ook de Engelse en Franse taal was de hal
mooi versierd met allemaal landenvlaggen. We hebben het project in zijn totaliteit de
“internationale week genoemd” . Elke pauze in die week hebben we snacks uit een
bepaald land verkocht. Ook werd er in de pauze op dinsdag Duitse muziek gedraaid en
gezongen. Er waren speciale lessen ontwikkeld voor deze week. Onder andere stond het
Kaffee mit Kuchen-uurtje op het programma. De leerlingen uit Rheine vonden onze school
een coole school😊

4. Afscheid van Burgemeester Rob Welten
Het
Borne Rheine
goede contacten
met de
en Wethouders

partnercomité
heeft altijd
onderhouden
Burgemeester
van Borne.

Het comité heeft
afscheid
Rob Welten.

met spijt
genomen van
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5. Overijsselse stedenbanden negatief beschreven in de media
Op onderstaand artikel hebben wij gereageerd en aangegeven dat wij nog zeker een
goede band hebben met Rheine en ons 35-jarig jubileum gezamenlijk hebben gevierd.
Saillant detail: een van onze gastsprekers was Gert-Jan Hospers.

Bericht uit RTV Oost:

"Veel van de stedenbanden, zeker die met Duitse gemeenten, ontstonden in de
decennia na de Tweede Wereldoorlog", zegt Universiteit Twente-geograaf Gert-Jan
Hospers. "De banden ontstonden vanuit ideologische overwegingen, om de Europese
eenwording te bespoedigen. Maar mede doordat de Europese oorlogen inmiddels ver
weg zijn, blijven er steeds minder stedenbanden over."
De uitkomst van een rondgang langs de 25 Overijsselse gemeenten lijkt die trend te
bevestigen. Van de22 gemeenten die partnersteden hebben of hebben gehad, hebben
er vijf helemaal geen stedenbanden meer. Negen gemeenten hebben minder
stedenbanden of trekken er de laatste jaren (veel) minder of helemaal geen geld meer
voor uit.
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6. Borne op z’n Best
Vanuit Rheine kwamen ook dit jaar weer twee bussen vol naar Borne op z’n Best. Gerrit
en Grietje hebben de mensen ontvangen en het programmaboekje en plattegrond met
routebeschrijving uitgedeeld.
Het was alweer de elfde editie van het Kampioenschap Noord- en Oost-Nederland voor
Living Statues in Oud Borne. Het weer werkte prima mee, ruim 35.000 bezoekers namen
een kijkje en aan het eind van de dag konden de glorieuze winnaars bekend worden
gemaakt.

’t Melkmeisje hoofdprijs winnaar
Ruim voor tien uur dienden de eerste deelnemers zich al aan. Van heinde en verre waren
ze gekomen om deel te nemen aan het festival in Borne en nadat ze hun plekje hadden
ingericht, trokken ze zich terug in de kleedkamers van het Kulturhus om er amper een
uurtje later weer uit tevoorschijn te komen. Op sommige plekken moest de ruim één
kilometer lange route schuifelend worden afgelegd.

Er waren vele optredens van
koren, orkesten, muzikanten in
kerken en op pleinen.
Alle podia en pleinen waren er
weer mee gevuld.
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7. Passiespelen in Hertme

Het partnercomité is door de
gemeente Borne uitgenodigd voor
de Passiespelen in Hertme.
De leden hebben hier graag gebruik
van gemaakt.

Het weer zat niet mee, maar dat weerhield de bijna 200 medewerkers er niet van een
hartverwarmende uitvoering van De Strijd neer te zetten.
Sneeuw lag er vrijdagavond tijdens de première nog net niet, maar koud was het wel. Veel
bezoekers brachten dan ook kussens en plaids mee.
De spelers op het podium lieten niets merken. Die hadden al meerdere keren in kou, regen en
zelfs storm gerepeteerd. Het stuk De Strijd dat zij opvoerden was met recht een Passiespelen
2.0. Het lijdensverhaal van Jezus Christus werd met behoorlijke veel vaart gebracht.
De overwegend klassieke muziek werd voor het eerst afgewisseld met meer toegankelijke
popsongs, in de hoop zo ook een wat jonger publiek aan te spreken. Met name het koor en de
solisten Jeff Benjamins (Jezus) en Eline Koenjer (Maria Magdalena) zongen zo goed, dat het
jammer is dat De Strijd geen musical is. Meer zang en muziek hadden niet misstaan.
Mede dankzij de kleurrijke kostuums, een klein orkest, massa-scènes, levende have en een
fraai uitgelicht decor werd het een waar spektakel.
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8. Radtourenfahrt
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9. ‘Aufwachen’ EuropaMachen MEI)

Onder het motto ‘Aufwachen EuropaMachen’ zijn er in de hele maand mei manifestaties in
Rheine, vanwege de Europese verkiezingen die in Rheine op zondag 26 mei plaatsvinden.
Op zaterdag 18 mei was het de beurt aan alle instanties met Europese contacten, zoals de
Europa-Union Steinfurt, het Kopernikus gymnasium, de handelsscholen, de Saline Gottesgabe
en natuurlijk de Verein zur Foerderung der Stadtepartnerschaften. De laatste had ook een
eigen stand en het Partnercomité Borne-Rheine was hiervoor uitgenodigd. Wim en Gerrit
gaven namens het PBR acte de présence. Om het Europese karakter aan te geven hadden we
Nederlandse vlaggen meegenomen.
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Dit evenement trok veel publiek en er waren veel bekenden aanwezig, zoals de voormalige
burgemeester van Rheine Dr Angelika Kordfelder, tegenwoordig voorzitter van de EuropaUnion Steinfurt en Bernd Weber, de grote organisator van dit hele gebeuren.

Europa leeft heel erg in Rheine en in de loop van de middag werd door het publiek spontaan
meerdere keren de Europa hymne gezongen. Let ook op de vele blauwe Europese vlaggetjes
die de Emsstrasse versierden.
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Om de inwoners van Rheine te stimuleren om op 26 mei te gaan stemmen bij de Europese
verkiezingen werden er in de maand mei allerlei activiteiten georganiseerd. Zo heette het
Thema op zaterdag 11 mei “singendes und klingendes Europa”.
Op de Emsstrasze traden verschillende muzikale groepen op onder andere een Ierse Band.
Ook waren er een aantal kramen waar Europese artikelen werden uitgedeeld.

In de St Dionysius kerk werd een oecumenische mis opgedragen waarbij de Europa hymne
heel indrukwekkend klonk op het bekende Johannes Klais orgel.
Bij dit zingend en klinkend Europa kon natuurlijk een bijdrage uit Borne niet ontbreken.
Hiervoor was het Bornse Soul en Gospelkoor “Sing-with-Spirit” uitgenodigd. Dit koor heeft al
vaker veel lof geoogst voor hun optredens in Rheine.
Ook deze keer maakten ze er in de Emsgalerie weer een spetterende uitvoering van. Veel van
het kooppubliek bleef dan ook staan tot het einde van de uitvoering.
Een vervolgoptreden in September tijden het StraszenFestival is weer verzekerd.

Namens het PBR was Gerrit aanwezig, hetgeen door onze Partners in Rheine bijzonder op
prijs werd gesteld.
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10.

Scholenuitwisseling Borne en Hertme

Het is een stralende ochtend als De Wheele zich voorbereidt op de komst van de
Johannesschule leerlingen uit Rheine.
Voor juf Denice en juf Jet is dinsdag 4 juni hun eerste kennismaking met de Duitse gasten.
‘Het was een hele organisatie’, zo werd opgemerkt, ‘we hebben veel
samenwerkingsspelletjes in elkaar gezet; bijvoorbeeld een BINGO in twee talen. Maar we
hebben er ook heel veel zin in.’
Met hulp van Google-translate hebben ze hun dagprogramma vertaald opgestuurd naar
Rheine; zo heeft meneer Jos Duitse liedjes ingestudeerd met de kinderen en hebben de
leerlingen van de Johannesschule ‘thuis’ een Nederlands liedje moeten oefenen.
Als de scholieren enigszins zenuwachtig elkaar ontmoeten valt het de docenten op dat de
Duitse kinderen twee aan twee de school binnenlopen. Anders dan zij gewend zijn.

En op de stoeptegels voor De Wheele leest men met grote letters; ’genieten’. Het lijkt de
intentie van deze dag te bevestigen.
De klas is op 4 juni speciaal versierd. Tussen de middag worden de kinderen getrakteerd op
o.a. een broodje met knakworst en ’s middags staat een spellencircuit gepland met een heuse
Tumblingbaan, Tulpen vouwen, Sjoelen, Woordzoeker, Hockey, Levend Stratego en
Blokjesvoetbal. De extra hulp van juf Mieke en gymzaalbeheerder Gerrit is daarbij welkom.

Iets verderop verwelkomen meester Hans en juf Leander in Hertme de mensen van de
Michaelschule bij de St. Aegidiusschool.
Onder het genot van ranja met iets lekkers wordt de planning van de dag uitgelegd en
medegedeeld dat een ieder die middag kan kiezen tussen bijvoorbeeld een broodje kaas of
hagelslag. Een broodje hagelslag blijkt voor de meeste Duitse kinderen iets nieuws.
16

Tevens zijn de gasten verbaasd dat elke leerling van de St. Aegidius kan beschikken over een
laptop op school; dat kennen ze niet.
De begeleiders in Hertme krijgen van hun Duitse collega’s heerlijke MERCI-chocolade als
cadeau en de scholieren hebben samen een wandschilderij gemaakt die ze de leerlingen uit
Hertme mogen aanbieden.

Na een gezamenlijk buitenspelen, waarbij de Pannakooi favoriet blijkt, gaan ze met z’n allen
deelnemen aan een uitgezette Vossenjacht en daarna is er de mogelijkheid om te spelen op
‘het trapveld’ bij de kerk.
En als de Duitse kinderen wat angstig zijn over de kennis van hun Nederlandse taal adviseren
hun leerkrachten Simone en Conny; ’Versuche es einfach mit deinen Händen und Füssen.’
De belofte voor een mooie en onvergetelijke dag was duidelijk aanwezig.
In september zullen de leerlingen van de St. Aegidius en De Wheele een bezoek brengen aan
Rheine.
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11.

Fietstocht Franjo Nunning

Nadat het de vorige dag veel geregend heeft zou het vandaag een droge dag worden
en zo’n 20 ֯ . Het verzamelpunt voor deze fietstocht van 50 km was bij de Haarmühle in
Alstätte-Ahaus.
Nadat iedereen heeft aangegeven wat ze ’s avonds bij terugkomst zouden willen eten,
vertrokken wij richting de ‘Witte Venn’.
Het Witte Veen is een natuurgebied van circa 100 hectare in het grensgebied van de
Nederlandse provincie Overijssel en Duitsland. Het is gelegen ten zuiden van
Enschede in het oosten van de gemeente Haaksbergen.
Dit natuurgebied wordt bewoond door ongeveer 50 Schotse hooglanders, dit is een
gevarieerd natuurspektakel van natte en droge heide, bosgebieden en donker
moeras-water en velden met witte katoenen grasbloemen.
Deze veerkrachtige dieren brengen het hele jaar buiten door met een kudde koeien,
kalveren en stieren.
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De tocht ging verder door het Buurserzand, een uitgestrekt heidegebied. Deze heide is, in
tegenstelling tot veel andere heidegebieden, zompig en nat.

De pauze was bij Restaurant Hotel Bi’j de Watermölle
in Haaksbergen.

Bij dit Restaurant heeft ieder naar eigen behoefte iets te eten en te drinken gehad.
Onze ‘ex’ burgemeester, Rob Welten, werkzaam als nieuwe burgemeester van Haaksbergen,
is even komen buurten en heeft samen met ons een kopje koffie gedronken. Dit werd door
iedereen zeer op prijs gesteld.
Bernd Weber nam van de gelegenheid gebruik en heeft hem een boekje overhandigd over de
ontwikkeling van Rheine en de Euregio.
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Nadat iedereen voldoende energie heeft opgedaan konden we onze fietstocht weer
voortzetten.
Deze keer hadden we nog tijd voor een extra pauze onderweg en er zijn verschillende foto’s
gemaakt.

De mensen die omhoog kijken zagen een bijzondere halve kring om de zon

De groep bestaat uit 28 personen
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Op tijd terug hadden we nog ruimte voor een drankje en vervolgens onze maaltijd op te eten.

Ook nu heeft Franjo weer een geweldige tocht weten te organiseren door fantastische
natuurgebieden.
Franjo werd vriendelijk bedankt voor de mooie tocht en hij kreeg hiervoor een kleine
attentie. Franjo bedankt ook Engelbert voor zijn goede ondersteuning.

Tot slot geeft Franjo aan dat, gezien zijn hoge leeftijd, hij de fietstochten niet meer kan
organiseren.
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12.

Eerste Euregio Shantychor-Festival in Rheine

Op zondag 7 Juli organiseerde het Shanty-Chor Rheine het eerste Euregio Shantychor-Festival
in het stadspark te Rheine.
Vanaf 11:00 uur ’s ochtends tot 17:45 ’s middags traden diverse koren op.
Het Festival werd geopend door burgemeester Dr. Peter Lüttmann, die het koor een aantal
spandoeken cadeau gaf.
Als moderator van het geheel trad Jules Vleugels op, afwisselend Duits en Nederlands
sprekend.
Het festival begon met een thuisconcert van het Shanty koor Rheine.
Hierna was het Shanty koor Bornse Maten aan de beurt.
Wegens ziekte van de dirigent stond het koor onder leiding van Jan Barneveld, die het koor
succesvol door hun optreden leidde.

Van Duitse kant traden verder nog op het Shantychor Geeste en het Shantychor Die
Emsmöwen uit Rheda-Wiedenbruck. Van Nederlandse kant trad ook nog het Shantykoor
Wrakhout uit Enschede op.
Al met al een mooi festival waarin de Euregio gedachte weer voorop stond.
Van onze kant waren Mayke en Gerrit aanwezig.
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In het programmaboekje stonden voorwoorden van de diverse koren, van Dr. Peter Lüttmann
en van de voorzitters van de Partnercomité’s uit Borne en Rheine.
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13.

Wielerclub NEO ontvangt gasten van Wielerclub uit Rheine

Afgelopen vrijdagmiddag pedaleerde een grote groep wielrenners uit Mesum (Rheine)
naar Borne. Ze deden dit op uitnodiging van de NEO-Wielerclub die vorig jaar nog de
gast was van de Duitse partnergemeente. De Duitsers werden tegemoet gefietst door
een tiental NEO-leden, waarna ze gezamenlijk koers zetten naar het Rheineplein om
daar officieel te worden ontvangen. Na een eerste welkomstdrankje ging het door naar
het sportpark van de zwartwitten waar de gasten zich even konden opfrissen en
gereedmaken voor het buffet, dat op uitnodiging van NEO-wielrenner Rob Welten in
zijn tuin plaatsvond.
Na een gezamenlijk ontbijt op zaterdagmorgen in het NEO-clubhuis werd er naar de
Lemelerberg gefietst waar de koffie mit Kuchen inmiddels klaarstond. Daarna ging het
in twee groepen verder. De ene groep fietste ruim 100 km over de Holterberg, de
andere maar liefst 170 km langs Zwolle, Hasselt, Genemuiden en Kampen. Zes lekke
banden en een forse regenbui konden de stemming niet drukken; tijdens de barbecue ‘s
avonds bij het NEO-clubhuis was al het leed snel vergeten.
De uitwisseling werd zondagmorgen afgesloten met een gezamenlijke fietstocht naar
de Haarmühle, waarna afscheid werd genomen en de Bornenaren de uitnodiging
ontvingen om in 2020 wederom koers te zetten naar Duitsland voor een gastvrij
weekend Rheine.

DE JAARLIJKSE UITWISSELING KRIJGT IN 2020 EEN VERVOLG
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14.

Vrouwen Schuttersvereniging Rheine naar Borne

Die Damen des Schützenverein Dutum waren am vergangen Samstag zu ihre
jährlichen Frauenfahrt eingeladen. Pünktlich um 14 Uhr startete der Bus mit
den 40 Teilnehmerinnen in Richtung unserer Partnerstadt Borne, die von den
Kümmerern in diesem Jahr als Ziel ausgesucht worden war. Gut gelaunt wurde
die Gruppe dort von ihrem Vorstand mit einem Begrüßungstrunk empfangen.
Im Pfadfinderhaus konnten sich die Damen zunächst einmal bei Kaffee und
Rosinenbrot stärken, bevor unter fachkundiger Leitung in drei Gruppen die
Innenstadt von Borne erkundet wurde. Grillgeruch lag bereits in der Luft, als
die Damen nach der Stadtführung zurückkehrten. Die Vorstandsherren hatten
nämlich in der Zwischenzeit ein reichhaltiges Grillbüffet mit frischen Salten
vorbereitet. Besonders erfreut waren die Dutumer über den Besuch einiger
Damen und Herren des Bornenser Schützenvereins mit ihrem Vorsitzenden
Herman ter Weele, mit denen man sich gemeinsam von den Köstlichkeiten des
Grillbüfetts bediente. Bereits seit Gründung des Schützenvereins Borne in
1984 pflegen die Dutumer und Bornenser Schützenfamilien freundschaftliche
Beziehungen miteinander.
Nach dem Abendessen wurde es dann spannend, galt es doch eine
Nachfolgerin für die scheidende Kaffeekönigin Elena Böse zu ermitteln. Dabei
mussten die Damen ihre Zielsicherheit unter Beweis stellen. Die Aufgabe
bestand nämlich darin, künstliche Tulpen in einen als Ziel umfunktionierten
Eimer zu werfen. Hierbei tat sich Ulla Schröder mit 6 von 8 möglichen Treffen
als beste Schützin hervor, knapp gefolgt von der Vereinskaiserin Anja Brüning
mit 5 Treffen. Unter großem Applaus konnte der 1 Vorsitzende Stephan
Dewenter damit Ulla Schröder zur neuen Kaffeekönigin der Dutumer Schützen
proklamieren. In seiner kurzen Ansprache bedankte sich der 1. Vorsitzende
besonders bei Herman ter Weele und Wolfgang Nehus für die tatkräftige
Unterstützung bei der Durchführung des Nachmittags.
Die gute Stimmung sorgte dann auch dafür, dass die Abfahrt nach Rheine sich
etwas verzögerte. Am Ende des Tages waren sich alle einig, dass der Ausflug
nach Holland ein gelungener Tag war.
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15.

Partnerdag

Dit jaar was de Partnerdag niet zoals gewoonlijk in oktober maar in september, dit
was direct ná de zomervakantie.
Desondanks was er veel belangstelling om 7 september, de laatste mogelijkheid in
2019, aanwezig te zijn voor een rondleiding door kasteel Twickel.
De groep van 22 personen hebben zich verzamelt bij Café-Restaurant ’t Hoogspel in
Delden van waaruit we naar het kasteel zijn gewandeld.
Nadat tassen en fotocamera’s opgeborgen waren zijn we in twee groepen verdeeld.
De rondleiding duurde ongeveer 70 minuten en was indrukwekkend:
‘Meer dan zes eeuwen (1347-1953) was het huis in familiebezit. De bewoners
bouwden het uit tot het huidige kasteel Twickel.
Het beheer is thans in handen van de Stichting Twickel, deze kreeg als doelstelling
mee het behoud van het landgoed als natuur- en cultuurmonument en het handhaven
van haar historische betekenis. De ‘barones’ Marie van Aldenburg Bentinck fungeerde
als bestuursvoorzitter. Zij bepaalde dat het huis na haar dood bewoond moest blijven.
Zo ging het woonrecht over op haar achterneef Christian Graf zu Castell –
Rüdenhausen, die in 1982 met zijn jonge gezin naar Twickel verhuisde en de
zuidvleugel van het kasteel betrok. Graf Christian overleed in januari 2010.
Tegenwoordig wordt het huis bewoond door zijn zoon Roderik met echtgenoot
Liesbeth en hun twee zoontjes Alexander en Herman.
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Vervolgens hebben we in de Oranjerie in de tuin van Twickel koffie/thee en
gebak genuttigd.

Nadat de inwendige mens was voorzien konden we nog een uurtje door de tuinen van
Twickel wandelen.

Hierna was er gelegenheid om in Landgoedwinkel Twickel iets te kopen waarna we
weer terug gewandeld zijn naar Café-Restaurant ’t Hoogspel om af te sluiten met een
drankje en plateservice.
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16.

Kookavond

Donderdag 12 september 2019 was er weer de zo langzamerhand traditie geworden
“Kochabend” in Rheine. Deze werd georganiseerd door Bernd Weber . Dit avondje koken
vond plaats onder leiding van Christel Zimmermann in de grote leskeuken van de
Katholische Familienbildungsstätte. 9 leden van de Partnerschaftsverein en 6 leden van het
Partnercomité hebben samen een heerlijke maaltijd bereid en gegeten, bestaande uit o.a
‘’Rote Bete mit Rapunzel’’ (=veldsla) en ‘’Wirsingspäckchen in Pfifferlingrahm’’(=koolpakjes
gehakt in cantharellensaus)
Een glaasje wijn, bier of water maakte de heerlijke en gezellige maaltijd af.
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17.

Scholen vermaken zich in Rheine

Op 24 september werden de kinderen van St. Aegidius om 8.00 uur opgehaald met
de bus en iets later de leerlingen van De Wheele, om richting Rheine gereden te
worden, naar respectievelijk de Michaelschule en de Johannesschule. Het blijkt het
begin van een prachtige uitwisseling te zijn, zo verwoordden de leerkrachten Leander
en José die dag.
De leerlingen van De Wheele bezochten de Salzwerkstaff en kregen een educatieve
workshop over de zoutwinning, waarbij ze een actieve bijdrage hadden in dit proces.
Na afloop mochten ze een zakje met eigen ‘geproduceerd’ zout mee naar huis
nemen. Daarna was er sprake van een creatief onderdeel en werden met waterverf
tekeningen gemaakt, waarbij de kinderen elkaars tekenspulletjes moesten gebruiken.
Dit zorgde voor een leuke interactie. Na het gezamenlijk eten van pizza kon men zich
uitleven op het speelplein. Juf José hierover: “En op het laatst waren de voetbalteams
zelfs gemengd.”
Ook St. Aegidiusschool kijkt terug op een succesvolle dag. Eerst werden de
Nederlandse gasten uitgenodigd om een kijkje te nemen in alle klassen, in het kader
van sfeer-proeven. Daarna waren er knutselrondes en werden de leerlingen uit
Hertme verrast door een eigengemaakte riendschapsarmband van de Duitse
leerlingen. Tevens
genoot een ieder
van een lopend buffet
met allemaal
lekkere en gezonde
hapjes. Ook
werden de begeleiders
in de teamkamer
bijgepraat over de
verschillen in
onderwijs tussen
Duitsland en
Nederland. Volgend
jaar zal elke klas
in Rheine ook de
beschikking
krijgen over een
zogenaamd digibord, in de hoop dat ze
net als in
Nederland verder
kunnen gaan met
hun digitaliseringsontwikkeling.
Ook hier was er op het
eind fysieke
inspanning en vond er
‘free-running’
plaats in de
nabijgelegen
Turnhalle. “Een echt leuke dag”, aldus juf Leander.
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18.

Bernburgtage

3 oktober 2019
Zoals ieder jaar werd de dag van de Duitse eenheid weer samen met Bernburg gevierd.
Dit jaar was het de beurt aan Rheine die het feest combineerde met het einde van de
Interkulturelle Woche. Zoals altijd werd Borne ook uitgenodigd voor de feestelijkheden.
Op de Bernburg- en Humboldtplatz traden diverse interculturele groepen op, waaronder het
Portugese koor uit Rheine. Zie foto hieronder

De Bornse schuttersvereniging had samen met de schutters uit Dutum ook een marktkraam.
Ze verkochten drank uit de 4 Partnersteden. Daarbij hadden ze hun eigen Biergarten
ingericht.
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Voor de VVV uit Borne was naast de kraam van de Partnervereniging uit Rheine ook een kraam
gereserveerd. Deze stand trok veel aandacht en ook de verkoop van Bornse producten liep
voorspoedig. Vanuit Borne namen Grietje en Gerrit deel aan de activiteiten.
De volgende dag bezochten de gasten uit Bernburg , samen met de Rheinenser de stad Munster.
’s Avonds was er een avondeten met optreden van de Kabarettgruppe M´Pört samen met der
Niederdeutschen Bühne en na afloop gaven de Bernburger Weinfreunde een kleine Weinprobe met
wijnen uit Bernburg, waarbij de wijnkoniging natuurlijk niet ontbrak.

Aan deze avond werd tot grote tevredenheid van de Rheinenser deelgenomen door Benno en Ruud.
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19.

Kristallnacht herdenking in Rheine

BORNSE VERTEGENWOORDIGING TRADITIEGETROUW PRESENT

In de nacht van 9 op 10 november 1938 trof de Joden in Duitsland een golf van terreur.
Honderden synagogen werden in brand gestoken en duizenden Joodse winkels en
bedrijven verwoest. Er kwamen honderden joden om door direct of indirect geweld.
Vanwege de vele kapotte ruiten die overal in het land te vinden waren, werd de nacht
van terreur bekend onder de naam Kristallnacht.

De jaarlijkse herdenking ervan in Rheine wordt sinds enkele jaren traditiegetrouw ook
bijgewoond door een afvaardiging van de partnergemeente Borne die, naast
burgemeester Gerard van den Hengel en wethouder Herman Mulder, bestond uit
vertegenwoordigers van het Borne-Rheine comité en de werkgroep ‘75 jaar vrijheid’.
Net als zijn voorganger in voorgaande jaren, was het dit keer de heer Van den Hengel
die een indrukwekkende speech hield.
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20.

Byzantijnskoor in Rheine
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21.50e Uitwisseling Bridgeclub Borne – Rheine

Zaterdag heeft in Rheine de jaarlijkse uitwisseling plaatsgevonden tussen de
bridgeclubs uit Borne en de Bridge Club Rheine. De gemeente Rheine is de
partnergemeente van de gemeente Borne.
Dat deze uitwisseling erg wordt gewaardeerd bleek uit de hartelijke ontvangst en de
openingstoespraak van de voorzitter Herr Klaus Sahlmüller. Hij bracht in
herinnering dat de uitwisseling op bridgegebied al sinds 1986 plaatsvindt en dus op
een lange traditie kan bogen. Dit jaar kan een jubileum worden gevierd omdat deze
uitwisseling nu voor de 50e keer plaatsvindt. Dit heugelijke feit werd nog eens
benadrukt door de komst van de voorzitter van het partner comité Rheine – Borne
Herr Clemens Schöpker die twee boeken voor de deelnemende bridgeclubs te weten
de Bornse Bridge Club en de Bridge Sociëteit Borne aanbood. De boeken zijn
uitgegeven in het kader van de Europese verkiezingen waarin de relatie tussen de
partnergemeenten Rheine – Borne staat vermeld. De organiserende bridgeclub
ontving een enveloppe met inhoud.
Tot grote verrassing kwam daarna de Herr Bürgermeister Peter Lüttman van de
gemeente Rheine zijn opwachting maken. Hij sprak waarderende woorden over de
Partnerschaft tussen de gemeenten Borne en Rheine. De gemeente waardeert het
bijzonder dat de uitwisseling dit jaar voor de 50e keer plaatsvindt en laat deze
waardering vergezeld gaan van een Urkunde voor de Bridge Club Rheine en een
enveloppe met inhoud.
De bridgewedstrijd, waaraan 28 paren deelnamen gelijkelijk verdeeld over de
deelnemende gemeenten, werd goed georganiseerd door de wedstrijdleider. Na een
spannende strijd werd deze nipt gewonnen door Rheine met 50.3 %.
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Op het erepodium konden de volgende paren plaatsnemen en worden gehuldigd:
1e Frau Beckwemert en Herr Heeke met 64.26 %,
2e Herr H. Sahlmüller en Herr K. Sahlmüller met 63.78 %,
3e Heer G. Hollegien en heer J. ten Buren met 62.02 %.
Namens de deelnemende bridgeclubs uit Borne dankte mevrouw Marijke Hesselink
voor de hartelijke ontvangst in Landhotel Hopster en sprak de hoop uit dat de Bridge
Club Rheine volgend jaar in Borne weer van de partij zal zijn.
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22.

Vorweihnachtliches Treffen 8 december 2019

Voor het jaarlijkse Vorweihnachtliches Treffen is het Partnercomité Borne-Rheine
wederom uitgenodigd. Vanuit Borne zijn Grietje, Agnes en Bert en Mayke en Gerrit naar
het Tagungs-zentrum des Caritas Kinder- und Jugendheims gereden om hierbij aanwezig
te zijn.
Na een korte terugblik op het jaar 2019 en de vooruitzichten voor 2020 door de
voorzitter van het Partnerschaftsverein Rheine, Clemens Schöpker, werd van Gerrit en
Grietje op passende wijze afscheid genomen. Ook Clemens zal zijn voorzitterschap
inleveren.
Zij werden bedankt voor de jarenlange samenwerking en mede door hun inzet zijn er
veel gezamenlijke projecten van de grond gekomen. Met het overhandigen van een kleine
attentie werden ze nogmaals bedankt voor de vriendschappelijke banden die er zijn
ontstaan.
Daarna konden we proeven van de zelf gebakken taarten en kerststollen wat nog steeds
een zeer gewaardeerd onderdeel is van de Duitse cultuur.

Al met al een bijeenkomst die de jarenlange vriendschap tussen Borne en Rheine
opnieuw bevestigde.
FOTO OVERHANDIGEN KADO
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23. Tweede optreden dit jaar van Spirit in Rheine.
Nadat ze dit jaar al in mei ter gelegenheid van de Europese verkiezingen al grote indruk
hadden gemaakt in Rheine, mochten ze op 14 december opnieuw optreden in de Emsgalerie.
De Galerie was ter gelegenheid van de aankomende feestdagen al volledig in kerstsfeer
gebracht.

Vanwege de kersttijd had het Soul & Gospelkoor hun repertoire uitgebreid met kerstliederen.
Dit sloeg goed aan en velen vergaten dan ook het boodschappen doen en bleven staan om te
luisteren. Al met al gedurende 2 maal een uur weer een voortreffelijk optreden van het
Bornse koor.
Bert en Gerrit, die naar dit concert geweest zijn konden ondertussen weer veel vrienden uit
Rheine de hand schudden en prettige feestdagen toewensen
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