Actieve ontmoeting met een plus

de dinsdagmorgen groep is enthousiast

De ladder op voor foto’s
en fraaie verhalen
Vroeger leende hij wel eens een kruisladder bij schildersbedrijf Huls om in de
Oude Kerk te klimmen. Wilde hij dichter bij God zijn? Nee, de vele heiligen
op de gewelven fotograferen! Want Jaap Grootenboer is zeer geïnteresseerd
in geschiedenis.
Hij weet alles van het kostbare monument de
Oude Kerk, dat vlakbij zijn huis in Oud Borne
staat. Hoe dat zit? Eerder schreef hij het boek
‘De Oude Kerk van Borne, Een eenvoudige
hemel op boerenaarde’. Hiervoor deed hij
uitgebreid onderzoek. Ook is Jaap lid van de
Protestantse Gemeente Borne; zo eens in de
twee weken bezoek hij een dienst. “Ik was
een tijdje afgehaakt, maar heb me weer ingeschreven.”

Jaap Grootenboer met manuscript van zijn boek
Lelijke verhalen?
Jaap maakt zich zorgen over de scheuren in de muren en
vindt het verstandig dat de muurschilderingen binnenkort
worden gerestaureerd. “Wat hebben die restaurateurs
toch een mooi vak!”, verzucht hij. De muurschilderingen
zijn volgens hem namelijk van grote cultuurhistorische
waarde en betekenen ook persoonlijk veel voor hem.
“Ze vertellen een verhaal. Ik lees zo’n verhaal als geschiedenis. En je kunt niet verwachten dat Onze Lieve
Heer lelijke verhalen vertelt! Je hebt er echt iets aan; je
kunt de muurschilderingen gebruiken als je bijvoorbeeld
ergens over wilt nadenken.”

BORNE | Elke maandag- en dinsdagmorgen komen circa 40 ‘jonge’ ouderen bij
elkaar om te sporten. Het gaat daarbij om zwemmen en bewegen in de sporthal.
Belangrijker nog is het onderlinge contact. Allemaal onder het genot van een
kopje koffie en een gezamenlijke lunch. Daar blijft het echter niet bij. Er ontstaan
spontaan loop- en fietsgroepjes.
“We gaan nu even zijwaarts door de sporthal
lopen. Mooi, goed gedaan, nu gaan we schaatsbewegingen maken, haast je niet doe alles in je
eigen tempo”. Aan het woord is Patrick Bakhuis
begeleider van de groep op dinsdagmorgen.
De deelnemers hebben er zichtbaar plezier in,
de meesten zijn goed ter been maar doet ook
een mevrouw met een rollator mee. Om een uur
of twaalf gaan, degene die dat willen, naar het
zwembad. Waarna er rond 13.00 uur een gezamenlijke lunch is. De cyclus duurt zes weken. Ook
nu kunnen nog mensen aanhaken.
Mooie dingen ontstaan
Saskia Pigge is een van de begeleidsters en ziet

mooi dingen gebeuren. “De mensen vinden hier
altijd wat. Als het om beweging gaat, ontmoeten
en met elkaar praten. Er ontstaan soms fiets- of
loopgroepjes die buiten deze activiteit aan de
gang gaan, dat is toch fantastisch”.

Er is altijd inbreng mogelijk van de deelnemers,
want dat wordt regelmatig met hen overlegd. Zo
is er zelfs een bijeenkomst geweest waarin het gebruik van het mobieltje centraal stond, compleet
met presentatie. Voor acht euro per keer krijgen
de mensen begeleiding en een lunch. En kunnen
de deelnemers een keer niet, dan is dat ook geen
probleem. Aanmelden kan nog via Jorgen Schiphorst 062658690. (WA)

Muziekcafé Borne met
Eastern Wind

BORNE | Zaterdagavond 16 maart is het weer genieten van mooie muziek en gezelligheid in het Muziekcafé Borne. Dit keer staat de meidengroep Eastern Wind
op het podium.

Wie kijkt er naar ze
om?

Eastern Wind
Eastern Wind is een nog jonge meiden-hobbyband. Zij brengen singer-songwritermuziek, country en pop. De band bestaat uit 2x gitaar, 3x zang
en 1x percussie/cajon. Zij zijn nog maar kort bezig. Iets meer dan een jaar. Repeteren doen ze in
Twente of Amsterdam. Zij hebben opgetreden in
het gitaarcafé, op straat in Almelo, bij Borne op
zijn Best en Amusetour op Marken. Nu dus in het
Muziekcafé Borne.

Zijn favoriete muurschildering? Anna te Drieën, waarop Anna, Maria en het kindje Jezus staan.

Muziekcafé Borne
Muziekcafé avonden worden regelmatig georganiseerd in de foyer van het Kulturhus Borne. Dan
wordt de foyer omgebouwd tot een gezellig café

Keukentrap te klein voor de
metershoge schilderingen

De maker hiervan bleef onbekend, maar de kunstenaar
maakte waarschijnlijk gebruik van een houtsnede van
Lucas Cranach de Oudere
(1472-1553). Wat Jaap ontroert?
Dat de vrouwen en het kind
in de voorstelling centraal
staan, maar dat geen van
de andere figuren in de afbeelding naar hen omkijkt.
Symbolisch voor de tijd van
nu…?
Op de ladder klimt hij tegenwoordig niet meer. Jaap
heeft wel een tip: “Als de
preek boeiend is, zie je de
schilderingen niet, maar ik
raad aan: kijk eens rond als

met een groot muziekpodium. Het muzikale gedeelte begint meestal rond 20:00 uur en duurt tot
ca 23:30 uur. Het Muziekcafé is geopend vanaf
19:30 uur. De entree is gratis. Vrije in- en uitloop.

Ellie Verschoor is gestopt als raadslid
GB90 en ontving een lintje
BORNE | Gemeenteraadslid Ellie Verschoor van
GB90 is vorige week onderscheiden als lid in
de Orde van Oranje-Nassau. Ze was een van
de medeoprichters van Gemeente Belangen 90
(GB90). burgemeester Rob Welten speldde haar
de versierselen op tijdens de gemeenteraadsvergadering. Welten prees de inzet van Verschoor
waarbij haar verbindende factor in de raad een
mooie eigenschap van haar was. Na het officiele gedeelte werd in deze zelfde vergadering
Roelof-Jan Naaktgeboren geïnstalleerd als nieuw
raadslid voor GB 90.
Vijftien jaar was Ellie Verschoor raadslid van de
gemeente Borne. Eerst voor een termijn van tien
jaar en later nog een keer voor een termijn van
vijf jaar. Mederaadslid Bram Donkers prees haar
nuchterheid en vechtlust en vond het toch jammer
dat ze er mee stopte. In haar dankwoord ging

Ellie in op de veranderingen die ze al die jaren
had meegemaakt. Wel gaf ze aan nu niet meer
terug te keren als raadslid, in tegenstelling tot vijf
jaar geleden, toen keerde ze na haar vertrek toch
weer terug. Het voorzitterschap van de GB90
fractie wordt overgenomen door Mike de Boer.
(WA)

