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1. Voorwoord 

 

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

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

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

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

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

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

projecten. 

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

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

aanpak van projecten. 

Het afgelopen jaar heeft het Partnercomité zich omgevormd naar een Stichting. We streven naar een 

nieuw elan waarbij we onze internationale contacten breder uitrollen maar tegelijkertijd onze 

bestaande relaties koesteren. Transparantie en feeling met signalen vanuit de samenleving zijn 

daarbij een belangrijke pijler.   

Doelstelling van het Partnercomité is: 

- Structureel en inhoudelijk waardevolle uitwisselingen ondersteunen zowel financieel als met 

mankracht; 

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

Bornse bevolking, inclusief financiële ondersteuning: 

- Een kader ontwikkelen waarbinnen subsidies voor projecten kunnen worden aangevraagd 

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

- Ontvangen van delegaties uit bovenstaande partnergemeenten en bezoeken van deze 

steden; 

- Zorgen voor publiciteit en berichten in de media; 

- Initiëren en op de hoogte blijven van: 

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

→ de ontwikkelingen van directe en indirecte partnersteden. 

 

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

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

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

interactie tussen de Partnersteden van Rheine. 

 

  

                                                                 

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

 

Het Dagelijks Bestuur van Stichting Partnercomité Borne-Rheine bestaat uit: Gertjan Rozendom, 

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

De overige bestuursleden zijn Agnes Pigge (cultuur, muziek), Ton Remmers (duurzaamheid), Ruud 

Reenalda (sport), Gerrit Hermeling (ondersteuning onderwijs), Grietje Rosink (ouderen), Wim 

Roetgerink (ondernemers) en Nico Gosselt ( sport en algemene ondersteuning).  

Marja Zandjans heeft als lid van het comité onderwijs in haar portefeuille.  Ook Piet Dijkstra is lid 

geworden in dit jaar en heeft cultuur als voornaamste bijdrage in combinatie met zijn 

werkzaamheden voor de synagoge Borne. 

Benediqte Thijhuis neemt als vertegenwoordiger vanuit gemeente Borne deel aan onze 

vergaderingen.   

Städtepartnerschaftsverein Rheine heeft Reiner Wellman als voorzitter. 

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

secretaris, werkt bij het Pressereferat van de gemeente Rheine. 

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

In april van dit jaar zijn we officieel een stichting geworden. We hebben hiervoor gekozen om zo ook 

in de toekomst op een gedegen wijze onze werkzaamheden uit te kunnen voeren. We staan open 

voor een transparante en pro-actieve houding waarin ruimte is voor verschillende manieren van 

uitwisseling met Rheine.  

Gelukkig konden we in dit jaar weer zonder restricties onze vrienden in Rheine bezoeken en hen ook 

hier ontvangen. Aan de enthousiaste reacties te merken tijdens de vele evenementen die aan beide 

zijden werden georganiseerd, kunnen we nog steeds van elkaar leren en vinden we het prettig om 

elkaar op verschillende manieren te ontmoeten. Dat dit jaar voor het eerst ook de burgemeester van 

Rheine officieel werd uitgenodigd op 4 mei was een bijzonder en vooruitstrevend moment.  

Het aankomende jaar wordt een speciaal jubileumjaar. Het is dan 40 jaar geleden dat de jumelage 

een feit werd. We hebben vooruitlopend hierop al plannen en voorbereidingen getroffen om hiervan 

een speciaal feestelijk jaar te maken waar we hopelijk zoveel mogelijk inwoners van Borne en Rheine 

in mogen betrekken. 

Een tweetal bestuursleden van onze stichting heeft aangegeven na dit jaar te willen stoppen met hun 

werkzaamheden/bijdragen binnen het Partner Comité Borne-Rheine.  Gerrit Hermeling en Agnes 

Pigge hebben zich jarenlang ingezet en op vele manieren hun bijdrage geleverd. Uiteraard gaan we 

hun ervaring en inbreng missen en bedanken we hen voor hun toewijding aan ons comité in de 

voorbijgaande jaren. We zijn daarom ook op zoek naar nieuwe bestuursleden die affiniteit hebben 

met onze werkzaamheden. We hopen dat geschikte kandidaten hen snel zullen opvolgen.  

Kortom: ook in het nieuwe jaar staat er weer genoeg op het programma van het Partnercomité om 

de onderlinge relatie met Rheine warm te houden en te verstevigen.  
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3. Leden van stichting Partnercomité Borne Rheine 

 

Het Dagelijks Bestuur: 

Voorzitter:   Gertjan Rozendom 

Vicevoorzitter:  Benno Lucas 

Penningmeester: Bert Pigge 

Secretaris:  Mago van Eeuwijk 

 

Bestuursleden: 

Agnes Pigge:  cultuur, muziek 

Gerrit Hermeling: ondersteuning onderwijs en algemene ondersteuning 

Grietje Rosink:  ouderen en algemene ondersteuning 

Nico Gosselt:  sport en algemene ondersteuning 

Ruud Reenalda:  sport 

Ton Remmers:  duurzaamheid 

Wim Roetgerink: ondernemers en algemene ondersteuning 

Comitélid: 

Marja Zandjans: onderwijs 

Piet Dijkstra:  cultuur/synagoge Borne 

Secretariaat: 

Katoenstraat 6, 7621 TC  Borne 

06-22959991 

secretaris@borne-rheine.nl 

 

Benedicte Tijhuis: contactpersoon gemeente Borne 

 

Website:  www.borne-rheine.nl 

Contactmail:  contact@borne-rheine.nl 

Gezamenlijke  

website met 

Rheine:   www.friendsineurope.com 

 

 

mailto:secretaris@borne-rheine.nl
http://www.borne-rheine.nl/
mailto:contact@borne-rheine.nl
http://www.friendsineurope.com/
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4. Website ‘friendsineurope.com’ een feit 
 

Na de aankondiging in 2021 , was op 26 januari van 2022 dan toch het werkelijke startschot van de 

website ‘Friends in Europe”.  Hierin staan alle zustersteden van Rheine, met info over de steden maar 

ook de nieuwsfeiten. Vanuit ons comité hebben we Nico Gosselt die de input vanuit Borne voor zijn 

rekening neemt. 

 

Omdat het door de geldende corona restricties onmogelijk was om de lancering in Rheine bij te 

wonen, gebeurde dit online. Belangstellenden konden inloggen en zo het welkomstwoord door de 

voorzitter van Rheine, Reiner Wellmann, live bijwonen.  

Burgemeester Dr. Peter Lüttmann en de burgemeester van de zustersteden openden de website 

voor het grote publiek en proostten van veraf met een glas champagne op het succes van dit 

ambitieuze project.  

Deze website, geïnitieerd door Rheine, zal bijdragen aan een goede verstandhouding tussen alle 

bevriende steden van Rheine. Door van elkaar te leren en te lezen zal de hechte band die bestaat nog 

hechter worden.  
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5. Hernieuwde kennismaking na noodgedwongen ‘rust’  
 

Na een lange periode van weinig onderling contact was het eerste halfjaarlijkse bezoek aan Rheine 
uitgebreider dan in eerdere jaren.  
We werden in het gemeentehuis verwelkomt door burgemeester Dr. Peter Lüttmann en de 
voorzitter van de jumelagevereniging, Rheiner Wellmann, waarbij het belang van de jumelage 
duidelijk naar voren kwam door de ontwikkelingen in Oekraïne. De burgemeester citeerde onder 
meer de brief van Silvia Carreira uit de zusterstad Leiria. Zij had gevraagd dat Rheine onderdak en 
voedsel zou verschaffen aan 60 vluchtelingen uit de Oekraïne.  
Een hartenkreet waar Rheine snel op ageerde en binnen no time alle voorzieningen voor deze 
mensen had geregeld. 

Voordat de eigenlijke “werksessie” begon, kregen we eerst een rondleiding door de stad. Deze taak 
was overgenomen door stadsgids André Schaper, die eigenlijk als “nachtwaker” voor het 
toeristenbureau door de stad gidst. Tijdens de eerste stop op de bouwplaats van het centrum van 
het stadhuis liet hij zien dat hij ook overdag de weg weet in zijn woonplaats en dat hij veel 
achtergrondinformatie te vertellen heeft. 

Het voormalige Hertie gebouw is bijna gestript. De sloop zal spoedig beginnen. 
De laatste jaren is de Staelsche Hof een van de “vieze plekken” in het centrum van de stad. Daar 
komt verandering in met de renovatie van het stadhuis en de nieuwbouw van het stadshotel. 

 

 

 

 

 

 
Bij het reliëf op de hoek van de Emsstraße en de Herrenschreiberstraße legde de stadsgids Andre 
Schaper (links op onderstaande foto) een verband tussen het verleden en het heden. Hier gebruikte 
hij een rood lint om de omvang van het stadscentrum in de Middeleeuwen te illustreren. Hij bracht 
verslag uit over de ontwikkeling van de stad, vooral door de vestiging van de textielindustrie, tot haar 
huidige omvang met ongeveer 80.000 inwoners. 

 

 

 

 

 

In de stralende zon, maar met een 
scherpe oostenwind, ging de tocht 
verder naar het nieuwe marktplein. 
Hier nodigde Schaper ons uit om zich 
eens per zomer te mengen onder de 
vele gasten van de 
horecagelegenheden 
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Naast de stadskerk gaf de gids uitleg over de bouw en de geschiedenis van het bedehuis. 
De geschiedenis van de parochiekerk van St. Dionysius was maar kort. Hier, op het plein naast de 
kerk, kon iedereen met eigen ogen zien hoe uit een voormalige groezelige hoek rond het 
Kannegießerhaus een moderne en aangename achtertuinontwikkeling van de Marktstraße is 
ontstaan. 

 

 

 

 

 

Op het voorplein van de Falkenhof was veel informatie te vinden over de kern van de stad Rheine. 
Voordat we een korte wandeling langs de Ems maakten, stopten we bij de Falkenhof, de kern van de 
stad Rheine. Hier leerden we de geschiedenis kennen van de verbouwing van de Falkenhof tot een 
stadsmuseum in het kader van de Regionale 2004. 

Dankzij de hartelijke verwelkoming, de interessante rondleiding werd het een informatieve middag. 
In de daaropvolgende vergadering kwamen de vele aspecten van onze speerpunten ter sprake. 
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6. Belevingstheater Oorlogstijd& Bevrijding Borne, zaterdag 2 april 

Zaterdag 2 april kon het belevingstheater ‘Oorlogstijd & Bevrijding Borne’ dan toch eindelijk 

doorgang vinden. Vanwege corona was het eerder 2 keer uitgesteld. 

De officiële start van deze zaterdagmiddag was in de Oude Kerk. Onder begeleiding van het 

fanfareorkest St. Gregorius, werden de genodigden ontvangen. 

Namens ons Partnercomité waren Wim Roetgerink en Mago van Eeuwijk aanwezig en ook 

Partnerschaftsverein Rheine had een uitnodiging ontvangen en kwam met een afvaardiging  

van 4 personen.  

 
Aansluitend begon het belevingstheater met 

levensechte scenes verdeeld over Oud Borne. 

Waargebeurde verhalen werden uitgebeeld door acteurs die, ondanks het hele koude weer, volledig 

in hun rol opgingen. Kleding, auto’s en gesproken tekst in dialect en in het Duits, alles was afgestemd 

in de jaren 40-45. 

 

 

 

 

 

Een vijftal sprekers raakten zeker 

een gevoelige snaar bij de 

aanwezigen toen ze hun ervaringen 

in de oorlog, de bevrijding en de 

huidige onzekere tijden in hun 

speeches aanhaalden. 

In combinatie met mooie 

muziekstukken en zang werd het een 

indrukwekkende bijeenkomst. 

Een zeer indrukwekkend evenement 

met veel aandacht voor alles wat er 

destijds afspeelde in Borne. 

De afvaardiging uit Rheine was 

onder de indruk en vond het een eer 

uitgenodigd te zijn voor een, ook 

voor hen beladen en zwarte periode 
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7. Onthulling straatnaamborden vergeten bevrijders van Borne 

Ook ons comité was genodigd door de stichting ‘Vergeten Bevrijders’ om deze bijzondere onthulling 

mee te maken. Op 7 april werden de Bornse delen van de Rondweg, tussen Kir Royal en Jasmin 

Garden, vernoemd naar de Vergeten Bevrijders van Borne (www.vergetenbevrijders.nl), de 

Sherwood Rangers Yeomanry en de Royal Dragoons.  

Speciaal voor  deze gelegenheid waren er 28 Vertegenwoordigers van deze regimenten te gast in 

Borne.  

Er was een heel programma samengesteld waaronder een kranslegging, een parade en als 

hoogtepunt de onthulling van de straatnaambordjes. In de avond was er een Optreden van 

Fanfarekorps Bereden Wapens waarbij ook ons comité vertegenwoordigd was.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Beste van Borne 

 

Het is al een jarenlange traditie vanuit Rheine; het bezoeken van 

het mooie evenement ‘Beste van Borne’.  We hebben een bus 

kunnen regelen waarmee onze Duitse bezoekers de reis 

gezamenlijk konden maken.  

Bij aankomst was er een welkomstwoord van Benno Lucas en 

Grietje Rosink en kreeg ieder een plattegrond waarop in het 

Duits te lezen was waar de levende standbeelden stonden in 

oud Borne.  De bezoekers waren enthousiast en hebben van de 

gelegenheid gebruik gemaakt om ook de rest van het centrum 

van Borne te verkennen. 

 

 

 

 

 

 

 

https://ziggo.us20.list-manage.com/track/click?u=51154d2cf2f32db0dfd253e00&id=c5f3ddbb73&e=2cbad9ba83
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9. Oprichting stichting Partnercomité Borne-Rheine 

Om het Partnercomité een formeel karakter te geven is besloten om een stichting op te richten en zo 

vanuit een gedegen constructie ons werk in de toekomst veilig te stellen. 

Het formele gedeelte van de oprichting vond plaats op het gemeentehuis van Borne op 22 april. 

Notaris Kühlmann kwam voor deze gelegenheid naar onze bijeenkomst waar de bestuursleden hun 

handtekeningen onder de akte konden zetten.  

Met een mooie toespraak van de notaris kreeg het officiële gedeelte ook nog een persoonlijk tintje.  

We hopen en verwachten met deze nieuwe constructie als rechtspersoon nog duidelijker en 

transparanter onze doelstellingen en werkzaamheden uit te kunnen dragen naar de Bornse 

samenleving.  

 

 

  

  

 

 

 

10.  Herdenken en daarna de vrijheid vieren met Rheine 

Bij de dodenherdenking op 4 mei was op uitnodiging van burgemeester Jan Pierik voor de 

eerste keer in de naoorlogse geschiedenis van Borne de burgemeester van Rheine, Peter 

Lüttmann aanwezig. Op uitnodiging van het organiserende comité 4-5 mei namen ook enkele 

leden van de PartnerschaftsVerein uit Rheine samen met enkele leden van ons comité deel. 

 

11.  Stedenpartnerschap Enschede Munster 

Op dinsdag 10 mei 2022 vond in het Nederlandhuis in Münster een interessante bijeenkomst plaats 

waarin de stedenband tussen Enschede en Münster centraal stond. Onze comitéleden Gerrit 

Hermeling en Gertjan Rozendom waren erbij.  

 

Münster en Enschede onderhouden al jarenlang vriendschapsbanden en er vinden op allerlei 

gebieden uitwisselingen plaats, zoals cultuur, onderwijs (universiteiten), bedrijfsleven en openbaar 

bestuur. Vorig jaar werd de stedenband officieel vastgelegd.  

 

Tijdens de bijeenkomst werd in een forumdiscussie stilgestaan bij de toekomst van stedenbanden en 

 

 

  



 

12 

de wijze waarop daaraan in Enschede en Münster nog meer 

inhoud gegeven zou kunnen worden. Aan de discussie werd 

deelgenomen door Maria Winkel (burgemeester Munster), 

Christiane Lösel (Bureau Internationale Samenwerking, Stadt 

Münster), René Bogaarts (coördinator Duitsland, gemeente 

Enschede) Tobias Lewe (Partnerschapsvereniging Münster) en Rob 

Welten (burgemeester Haaksbergen, voorzitter Euregioraad). 

 

Diverse invalshoeken passeerden de revue. Hoe over en weer 

inwoners van beide steden meer van elkaar kunnen leren. Hoe 

bezoeken over en weer gestimuleerd kunnen worden. Hoe niet 

alleen inwoners met elkaar in contact komen via onderwijs, 

cultuur en sport, maar ook bedrijven over en weer 

gemeenschappelijke vraagstukken met elkaar kunnen delen.  

 

In Münster is inmiddels een vereniging opgericht waar inwoners 

zich bij kunnen aansluiten en kunnen deelnemen aan interessante 

uitwisselingen. In Enschede blijft de inzet op de samenwerking vooral ingestoken vanuit overheid en 

bedrijfsleven, en veel minder vanuit de inwoners. Een interessante gedachte die deze avond werd 

geopperd was het openstellen van de partnerschapsvereniging voor zowel leden uit Münster als 

Enschede. Als bureaucratische en juridische hobbels genomen worden, moet dat een mooi 

samenspel opleveren.  

 

Gezamenlijke conclusie was dat internationale samenwerking op burgerniveau, zeker in het huidige 

tijdsgewricht met spanningen in Europa, belangrijker is dan ooit. Mooi dat onze oud-burgemeester, 

Rob Welten, de activiteiten van het partnercomité Borne roemde en daarbij met name doelde op de 

netwerksamenwerking die Borne via partnerstad Rheine onderhoudt met andere Europese 

gemeenten waaronder Trakai in Litouwen. 

 

 

12.  Fietsgroep van de jumelagevereniging op weg van Rheine naar het 

Rozenfestival in de zusterstad Bernburg 

 

Het is nog koud als om 8.30 uur organisator Engelbert Nagelschmidt het startsein geeft voor de 
fietstocht naar Bernburg. Daar zal het komende weekend samen met de inwoners van de zusterstad 
het traditionele “Rozenfestival” worden gevierd. 
16 fietsers vertrekken vanaf de Bernburgplatz bij het stadhuis. Locoburgemeester, Fabian Lenz, 
brengt de beste groeten over voor Bernburg en na een korte briefing begint de 6-daagse fietstocht. 
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We fietsen in Duitsland, een helm wordt dus wel verplicht verondersteld. Van de 16 fietser hebben er 
12 een E-bike, Marian en ik en nog 2 fietsers uit Rheine moeten het zonder deze ondersteuning 
stellen. 
De eerste 2 dagen fietst ook Reiner Wellmann nog met ons mee, daarna heeft hij andere 
verplichtingen in Trakai waardoor we dan nog met 15 fietsers zijn. 

Het eerste gedeelte is 77 kilometer lang en brengt ons naar Melle. Onderweg wordt een stop 
gemaakt bij Haus Marck in Tecklenburg. In de namiddag is een stop gepland in Bad Iburg, waarna de 
resterende kilometers naar Melle worden afgelegd. De verzorging onderweg is gedurende deze 6-
daagse tocht werkelijk voortreffelijk. Hemut en Karl hebben de pauzeplekken goed in zich 
opgenomen en zijn telkens tijdig ter plaatse met hun camper om ons van alles te voorzien. 
 

 

Dag 1 Vertrek in Rheine 
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Heike Born van de gemeente Rheine heeft werkelijk voor geweldige overnachtingsadressen gezorgd. 

In Melle op onze i1 fietsdag kwamen wij aan in de “Wilde Rose”, een prachtig gelegen gastverblijf 

waar zowel het warme eten als het ontbijt volledig vegetarisch waren. 

 

 
 

De 2e dag was de langste etappe, de reis ging van Melle naar Bad Münder. Niet alleen een lange 

etappe maar ook een met bijzonder veel hoogtemeters. 

 

Dag 2 vertrek in Melle 
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Dit was de enige dag waarbij we gedurende korte tijd de regenjasjes aan moesten. 

 

Vlak voor de bestemming na 100km een korte stop om Reiner te huldigen, het was zijn 1e fietstocht 

waarbij hij de 100km haalde. 

 

Bij Freizeitheim “Süntelbuche hadden we weer een prachtig onderkomen. 

Op 3e dag gaat het voor een korte etappe van Bad Münder naar Salzdetfurt. 
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Onderweg een paar moeizame stukken… 

…. Maar ook prachtige plaatjes 

      
 

En de verzorging onderweg was weer fantastisch: 

 
 

In Salzdetfurt werden we ondergebracht in het Tennisverband Niedersachsen. Salzdetfurt is een 

schitterend stadje met een groot “Gradierwerk”. Reden genoeg om dat voor het eten met zijn allen 

te bezichtigen. 

 

De 4e dag gaan we op weg naar Goslar. Het landschap wordt steeds mooier evenals het weer. Het is 

werkelijk genieten van deze tocht. 

 
 

Ons onderkomen in Goslar is wel heel speciaal, we overnachten in tonnen, schitterend gelegen in 

een afgelegen vallei maar toch dicht bij het prachtige stadje Goslar. 
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Niemand  hoeft ons nog te vertellen dat Duitsers geen humor hebben. Helmuth linksonder is een 

ware cabaretier. 

 

Op de 5- dag gaat het richting Halberstadt. Onderweg komen we werkelijk door schitterende 

plaatsen als Werningerode, Ilsenburg en Bad Harzburg. 

Maar dit is de Harz, deze dag hadden we een aantal werkelijk zeer steile en zware klimmetjes voor de 

boeg. Dan ben je als niet- Ebiker toch wel behoorlijk in het nadeel. 

 
Dag 5 Goslar Kaiserpfalz 
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Dag 5 ehemalige DDR-grenze  

 
Dag 5 en dan in Halberstadt eindelijk...  

Dag 6 laatste etappe, op naar Bernburg. 

Hier voegen een aantal fietsers uit Bernburg zich bij ons. En we krijgen de juiste oufit om de mensen 

in Bernburg te begroeten: 
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13.   Gezamenlijke fietstocht naar Welbergen Schloss Steinfurt 

 

 

 

 

 

Donderdag 23 juni, deelnemers Nico Gosselt, 

Grietje Rosink en Gerrit Hermelink. 
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14. Grillabend in Rheine op 20 augustus 

 

Gerrit Hermeling was namens ons comité aanwezig bij de jaarlijkse Grillavond die werd gehouden 

voor de leden van de Partnerschaft in Centro St. Antonio in Rheine. In dit voormalige schoolgebouw, 

waar sommige leden van de Partnerschaft nog naar school zijn gegaan, worden tegenwoordig 

dagactiviteiten gehouden voor asielzoekers. 

Tijdens dit evenement wordt in het kort ook een overzicht gegeven van de afgelopen periode en een 

vooruitblik naar evenementen die nog in de koker zitten. 

Het is een mooie manier op een relaxte wijze met elkaar te praten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.  Partnertag in Rheine op 3 September  

 

 

 

 

  

Eerst 

paddelles en 

aansluitend 

proosten op 

de goede 

afloop en 

mooie 

afsluiting van 

deze zonnige 

dag! 
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16. Hernieuwde samenwerking Cultureel Podium Bornse Synagoge en 

Spektrum 88. 

 

Met de komst van Piet Dijkstra als lid 

in ons comité, zijn de banden met de 

cultuursector (Spektrum 88) in Rheine 

weer aangehaald. Mede daardoor 

kunnen Sophia Neve en Claudia 

Cornelisse hun werken exposeren in 

de synagoge in het voorjaar van 2023. 
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17.  Herdenking Kristallnacht in Rheine – 9 november 2022 

Bij de herdenking van de Kristallnacht was ook dit jaar een Bornse afvaardiging aanwezig.  
Deze bestond uit burgemeester Jan Pierik, leden van het Comité 4&5 mei en leden van het 
Partnercomité Borne-Rheine. De bijeenkomst begon om 19.00 uur met een kranslegging bij het 
herdenkingsmonument op de plek waar de synagoge tot die nacht heeft gestaan. Aansluitend gingen 
alle aanwezigen naar De Volkshochschule en werd de herdenking voortgezet met een lezing over  
Dr. Scholl. 
 

Achtergrond 
De Kristallnacht (ook wel Nacht van het gebroken glas) was een door de nazi’s georganiseerde actie 

gericht tegen het Joodse deel van de Duitse bevolking. De 
Kristallnacht vond plaats in de nacht van 9 op 10 november 
1938.  
In heel Duitsland werden Joden en hun bezittingen 
aangevallen. Er werden 1400 synagogen in brand gestoken 
en gesloopt. Ongeveer 7500 winkels en bedrijven van Joden 
werden vernield. Ook Joodse huizen, scholen, 
begraafplaatsen en ziekenhuizen moesten het ontgelden. 
Het werd de brandweer verboden de branden te blussen. 
Volgens eerste verslagen werden tijdens de Kristallnacht 96 
Joden op straat vermoord. Ook in Oostenrijk en 
Sudetenland werden Joden aangevallen en hun bezittingen 
vernield. 

Meer recente onderzoeken stellen het aantal echter op 
meer dan 400 Joden die tussen 7 en 13 november vermoord 
of tot zelfmoord gedreven werden. Voegt men hierbij het 
aantal doden in de concentratiekampen waar direct na 10 
november ongeveer 30.000 Joodse jongere en gezonde 

mannen werden opgesloten, dan komt men bij een getal van meer dan 1400. 
Nazipropagandaminister Joseph Goebbels wordt gezien als het brein achter de Kristallnacht. 
 

Lezing over Dr. Scholl 
Na de kranslegging bij het monument was er een lezing over Dr Scholl en zijn kinderen Hans en 
Sophie.  

De broer en zus, Hans en Sophie Scholl, werden 
bekend als leden van de “Witte Roos”, een in München 
hoofdzakelijk uit studenten bestaande groepering die 
tijdens de Tweede Wereldoorlog actief was in het 
verzet tegen het nationaalsocialisme, met name in de 
verspreiding van pamfletten tegen de oorlog en de 
fascistische dictatuur onder Adolf Hitler. 

 
 
Vanaf de naoorlogse periode tot heden worden Hans en Sophie Scholl beschouwd als belangrijke 
symbolische figuren van een op humanistische waarden gebaseerd verzet binnen Duitsland tegen het 
totalitaire naziregime. Hun ouders waren de politicus Robert Scholl (1891-1973) en Magdalena 
Scholl-Müller (1881-1958). Het gezin woonde tot 1930 in Forchtenberg, van 1930 tot 1932 in 
Ludwigsburg en vanaf 1932 in Ulm (beide in Württemberg). 
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Hans en Sophie Scholl werden op 18 februari 1943 tijdens het uitdelen van pamfletten aan de 
universiteit van München verrast door de conciërge Jakob Schmid en aangeklaagd bij de Gestapo. Op 
22 februari 1943 werden ze ter dood veroordeeld door het Volksgerechtshof onder leiding van 
Roland Freisler en op dezelfde dag onthoofd met de guillotine door Johann Reichhart in de 
gevangenis van München-Stadelheim. 

 (tekst met dank aan Comité 4&5 mei) 

 

18.  Vorwheinachtliches Treffen 10-11-2022 

Na 2 jaar onderbreking vond zaterdag 10 december het Vorweihnachtliches Treffen in Rheine plaats. 

Dit is de eindejaar bijeenkomst van de leden van de Partnerschaftsverein. Het is een gezellige middag 

onder het genot van koffie en van door leden gebakken taart . Grietje Rosink en Bert Pigge 

vertegenwoordigden het PBR. Helaas was Gertjan Rozendom verhinderd door piketdienst.  

Het informele samenzijn biedt ons een goede mogelijkheid om nog eens over onze ideeën uitleg te 

geven of misverstanden uit de wereld te helpen.  

Zo hebben we n.a.v. het korte seniorenoverleg donderdag 8 december nog het een en ander 

verduidelijkt over de plaats van de seniorenorganisaties in Borne en gekeken waar nu de gelijke 

partners in Rheine te vinden zijn. Dit was in het eerste door omstandigheden korte overleg niet 

duidelijk geworden . 
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19.  Optreden Byzanthijns Mannenkoor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.  Halfjaarlijks overleg DB in Borne 

Op 25 november vond ons halfjaarlijks overleg met het DB uit Rheine plaats in het gemeentehuis van 

Borne. Het werd een zeer informatieve bijeenkomst met als grootste agendapunt ons 40-jarig 

jubileumjaar in 2023. We willen er gezamenlijk een bijzonder jubileumjaar van maken vol met 

activiteiten en speciale momenten, waar we de gemeenschappen uit Borne en Rheine mee in kunnen 

betrekken. 

Speciaal daarvoor hebben we een werkgroep geformeerd waarin de disciplines Sport, Onderwijs, 

Senioren, Muziek/Cultuur betrokken zijn en worden in 2023. We hopen daarmee dat alle bewoners 

van Borne en Rheine op 1 of meerdere vlakken het speciale jumelage jaar mee gaat maken.  
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21.  Senioren uit Borne naar de Kerstmarkt in Rheine 

 

 

 

Dit jaar zijn er contacten geweest tussen het Partnercomité Borne Rheine en de voorzitters van de 
verschillende ouderenbonden in Borne.  
Hieruit is voortgekomen dat er weer, na ongeveer 35 jaar, uitwisselingen met Rheine gaan 
plaatsvinden.  
 
Het eerste initiatief is door het Partnercomité Borne Rheine genomen en zijn we op donderdag 8 
december 2022 met enkele senioren van de ABOB (Algemene Bornse Ouderen Bond) en de KBO 
(Katholieke bond voor Ouderen) in een volle bus naar de traditionele knusse kerstmarkt, de 
zgn.“Nikolausmarkt”, naar Rheine geweest, net over de grens.  
 
Daar aangekomen zijn we ontvangen door een tweetal  leden van het partnerschaftsverein  Rheine 
en is er een groepsfoto gemaakt. Ons werd meegedeeld dat de Kerstmarkt pas om 16.00 uur begon 
en dat om 17.00 uur dit officieel werd geopend door de burgemeester van Rheine Dr. Peter 
Lüttmann.  
 
Iedereen was vrij om te gaan en staan waar ze willen en genieten van deze mooie stad. Behalve de 
kleinschalige kerstmarkt was een bezoek brengen aan de Emsgalerie met haar mooie kerstversiering 
en de gerestaureerde  St. Dionysius kerk zeer de moeite waard. 
Vervolgens kon men naar eigen behoefte gebruik maken van de bon voor een gratis kopje ‘Kaffee mit 
Kuchen’. 
 
Bij deze gelegenheid hebben enkele bestuursleden van de bonden uit Borne kennis gemaakt met de 
voorzitter en een bestuurslid van de senioren uit Rheine. Hieruit komen vervolgafspraken voort en 
zijn ze uitgenodigd voor een bijeenkomst in maart 2023 in Rheine.  
Uiteraard zijn wij er voorlopig nog even bij om te bemiddelen.  
 
Na een heerlijk middagje uit waren we om 17.30 uur weer terug in Borne.  

 


