
Klimmen in hoogbejaarde toren

‘Plekken van plezier’ – dát is dit jaar het thema van de Open Monu-
mentendag. De Oude Kerk opent hiervoor zaterdag 14 september van 
12.00 uur tot 16.00 uur. Ook de toren beklimmen kan dan. Net als bij-
zondere kunstwerken bekijken, nagemaakt van de muurschilderingen 
in de kerk. 

“Bij het thema kun je denken aan bepaalde plekken in het dorp: wat je er bijvoorbeeld 
beleefde in je jeugd of met je eerste liefde”, vertelt torengids Bart Hogeweg. “De gemeen-
te Borne kent 45 rijks- en 47 gemeentelijke monumenten. Ze verdienen het gekoesterd te 
worden. Centraal tussen al dat erfgoed ligt de Oude Kerk, op een speciale open-monumen-
tenroute door Oud-Borne.”

Hoge boom in hoge toren
Bart hoopt dat vooral ouders met kinderen naar ‘zijn’ kerk komen. “De spiltrap naar boven 
is van eikenhout. Heel bijzonder, want de meeste kerken hebben stenen wenteltrappen. En 
de gewelven en drie grote klokken zijn geweldig om te zien, juist voor kinderen. Net als de 
gewelven en torenspits met oude Twentse eiken; de balken dragen een merkteken die de 
plek aangeeft, omdat ze al op de grond werden gezaagd.”

Baksteen uit 1425
Ook wijst Bart op de bijzondere bakstenen in het gebouw en het ‘varken’ in de muur. Wat 
dat is, vertelt hij graag ter plekke. “De bouwsporen leiden naar een bouwperiode van maar 
liefst 50 jaar, van 1425 tot 1475. De tentoonstelling ‘Zien en beleven’ op twee verdiepin-
gen, neemt je mee in de geschiedenis van die toren.”

Namaak en restauratie
In de Oude Kerk is 14 en 15 september ook een expositie met werk van ruim tien kunste-
naars. Zij lieten zich inspireren door de restauratie van de muurschilderingen en vertolkten 
die via onder meer quilten en misschien zelfs glasfusion! Intussen begonnen de restauratoren 
met voorbereiden van het herstel van de muurschilderingen. Donaties voor de kosten zijn 
welkom in de speciale giftenbus en via de site.

I www.pgborne.nl/restauratie.

Dankzij merktekens belandden balken op de juiste plek

De 3 klokken hangen aan hout van oude Twentse eiken

Jeugd Dragons geniet van 
eerste rugbykamp ooit

HENGELO |  Van zaterdag op zondag vond het eerste Jeugdkamp plaats in de geschiedenis van 
Rugbyclub Dragons. Een grote groep jonge rugbyers uit Hengelo en omgeving kwam naar het club-
huis aan de Pruisische Veldweg om daar met dit kamp het nieuwe seizoen in te leiden.

Het programma stond bol van de stoere activitei-
ten. Van een rugbyestafette, spelen op het veld 
en stoeien op het luchtkussen tot een gezellige 
barbecue, Hollandse Leeuwen in rugbystijl en een 
heuse kinderbioscoop. En natuurlijk de overnach-
ting in twee grote scoutingtenten, gevolgd door 
ochtendgymnastiek op een stevige beat. Op de 
laatste dag konden de jeugdleden hun rugbykwa-
liteiten tonen in een spannende (en gewonnen) 
wedstrijd tegen de ouders.
Waar de vereniging voorheen nog niet zoveel 

jonge leden had, is de jeugd nu fl ink vertegen-
woordigd. De kinderen zijn onderverdeeld in leef-
tijdsgroepen: Turven (-8 jaar), Benjamins (-10 jaar), 
Mini’s (-12 jaar), Cubs (-14 jaar), Junioren (-16 jaar) 
en Colts (-18 jaar). De jongsten doen op zaterda-
gen mee aan toernooien in de regio, de oudere 
jeugd speelt in de landelijke competitie. Kinderen 
die benieuwd zijn naar rugby mogen op woensdag 
25 september en 2, 9 en 16 oktober van 18.30 tot 
19.30 gratis meetrainen. De club is te vinden op 
Facebook en via: www.rugbyclubdragons.nl.
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Heracles Voetbalschool eind 
september van start
Heracles Almelo start op zondag 29 september weer met de eerste training van de Heracles Voet-
balschool in Erve Asito in Almelo. Onder begeleiding van gediplomeerde trainers kunnen jongens 
en meisjes van 7 tot en met 15 jaar gedurende tien trainingen aan hun voetbalskills werken. In-
schrijven voor de Heracles Voetbalschool kan via www.heracles.nl/voetbalschool.

Alle trainingen vinden op zondagochtend plaats 
van 9:15-10:30 uur, waarbij de focus voornamelijk 
ligt op individuele voetbalontwikkeling. Kinderen 
die deelnemen aan de Heracles Voetbalschool 

ontvangen hun eigen Heracles Voetbalschool-te-
nue. Verder staan er een Meet & Greet met selec-
tiespelers van Heracles Almelo en een wedstrijd-
bezoek in Erve Asito op het programma.

Van het Postduivenfront  
Wedvlucht Quievrain
Afstand 300 km 

1 Comb. Seelen
2 A. Veldhuis en Zn
3 Comb. Seelen
4 Comb. Kolenbrander
5 Comb. Blokhuis

6 Comb. Blokhuis
7 Comb. Kolner
8 Comb. Kolner

9 Ordelmans- Heutink
10 Comb. Seelen
11 A. Veldhuis en Zn

12 J. Bartelink
13 G.J.M. Ros
14 Comb. Kolner
15 Comb. Seelen
16 P. Steenwelle

17 Comb. Kolner
18 Comb. Kolner
19 A. Veldhuis en Zn
20 P. Steenwelle
21 A. Veldhuis en Zn
22 Rotman en ZN
23 Comb. Kolenbrander
24 W. Veldman
25 J. Bartelink

VOETBAL  DAMMEN HANDBAL  TURNEN DAMMEN BASKETBAL  VOLLEYBAL 
HOCKEY  SCHAKEN ATLET I EK  HONKBAL  KLOOTSCHIETEN WATERPOLO 
RUGBY  BOOGSCHIETEN WIELRENNEN SURFEN TURNEN BADMINTON 
VOETBAL  DAMMEN HANDBAL  TURNEN DAMMEN BASKETBAL  HOCKEY

HOCKEY  SCHAKEN ATLET I EK  HONKBAL  KLOOTSCHIETEN WATERPOLO 
RUGBY  BOOGSCHIETEN WIELRENNEN SURFEN TURNEN BADMINTON 
VOETBAL  DAMMEN HANDBAL  TURNEN DAMMEN BASKETBAL  HOCKEY

HOCKEY  SCHAKEN ATLET I EK  HONKBAL  KLOOTSCHIETEN WATERPOLO 
RUGBY  BOOGSCHIETEN WIELRENNEN SURFEN TURNEN BADMINTON 
VOETBAL  DAMMEN HANDBAL  TURNEN DAMMEN BASKETBAL  HOCKEY
S P O R T  I N  B O R N E


