Borne krijgt pianospektakel op
Koningsavond

‘t Geheim van de verdwijnende klank
Kan muziek té mooi klinken? Voor dirigenten in de Oude Kerk wel, bekent
Heleen Steenbergen. Ook ontdekte ze iets in dit monument dat gevolgen
heeft voor muziek… En speelt de naderende renovatie een deuntje mee bij
toekomstige optredens?

BORNE | Voor de tweede keer in de geschiedenis wordt de avond voor Koningsdag in Borne groot feest. En dit jaar wordt Koningsavond in Melbuul’n Dorp wel
heel bijzonder, want Dokter en de Heer staan op het podium. Dat mag je niet
missen!

Achter de boog verdwijnt geluid
Heleen Steenbergen is enthousiast over de akoestiek in de Oude Kerk. Zestien jaar dirigeert zij
de cantorij. Deze zanggroep werkt regelmatig mee aan kerkdiensten in dit monument en helpt
de gemeente nieuwe liederen instuderen. “Door de bouw van de kerk klinken de zang en muziek
bijzonder mooi”, vertelt ze vol vuur. “En de Protestantse Gemeente zingt graag en goed, dus het
is dankbaar werk.”
Help, de klank verdwijnt
Ook veel andere koren geven hier graag concerten. Zoals het Borns Kleinkoor, Het Twents Liturgiekoor en koren van buiten Borne. Er is wel een maar. “Er zit een boog tussen het schip – de romp
– en het koor vooraan in het gebouw. Die veroorzaakt verschil in klank. Als een groep op het koor
zingt, lijkt het of de klank daar blijft hangen en diffuus wordt, zich verdeelt.” De oplossing? “Als
de zangers naar voren komen of vóór de boog zingen, komt het helder in de kerk.”
Daar zit muziek in
De cantorij gebruikt graag de prachtige instrumenten in de kerk. Allereerst het Holtgräve-orgel uit
1841, gerestaureerd in 2016. Wat dit orgel zo bijzonder maakt? “Je bespeelt het vanaf de zijkant. En het staat opvallend hoog.” Daarnaast staat er een fraai klinkend kistorgel om de cantorij
en de gemeentezang te begeleiden. Ondanks de instrumenten en akoestiek vindt Heleen het er
echter niet fijn repeteren: “De zang klinkt hier al gauw te mooi. En ik wil graag alles precies horen. Daarom repeteren we in bijgebouw de Potkaamp.” Of er na de geplande muur(schildering)
renovatie iets verandert aan het geluid? Dat verwacht ze niet. Gelukkig, want voor publiek kan
het niet mooi genoeg klinken…

Heleen Steenbergen met cantorij en kistorgel

In 2018 had Borne de primeur met de allereerste editie van Koningsavond in Melbuul’n Dorp.
Mede dankzij het optreden van Headline was
dat zo’n groot succes dat het Oranjecomité Borne geen moment getwijfeld heeft: dit jaar moet
het nog spectaculairder. Dus ging de organisatie,
samen met de muzikale vrienden van Stedelijk
Orkest Borne, op zoek naar een artiest van topkwaliteit. En die is gevonden, want Dokter en de
Heer staat garant voor een avond entertainment
van de bovenste plank.
Het Dorsetplein is op 26 april dus het toneel van
een grandioos pianospektakel. Met liefst vier
muzikanten op het podium – waarvan twee op
piano, een op drums en een op gitaar - en honderden dorpsgenoten op het plein! Meezingen is
daarbij niet verboden. Sterker nog, probeer het
maar eens te voorkomen. Want deze rasartiesten
laten zoveel geweldige nummers klinken, dat nie-

mand zich stil kan houden.
Bornse avond
Waar in veel grote steden tot diep in de nacht de
muziek klinkt, wordt Koningsavond in Melbuul’n
Dorp gekenmerkt door livemuziek en een gezellig
horecaplein. Gewoon op z’n Borns dus: niet tot
in de late uurtjes, maar wel met een drankje, een
praatje en goede livemuziek.
Koningsdag staat namelijk ook nog voor de deur,
en ook dat wil je dit jaar niet missen. De horeca
op het plein is natuurlijk in de vertrouwde handen
van stichting De 3 Kearls. Waar zou Borne zijn
zonder deze toppers?
De tweede editie van Koningsavond in Melbuul’n
Dorp op 26 april wordt gehouden op het Dorsetplein en begint om 20.00 uur. Rond middernacht is het feest afgelopen, zodat iedereen de
volgende ochtend weer fris is voor een prachtige
Koningsdag.

Burgemeester Rob Welten neemt
afscheid van Borne

Borne | Burgemeester Rob Welten wordt op 17 april geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Haaksbergen. Van de bevolking van Borne neemt hij
afscheid op 5 april in het Kulturhus van 18.30 tot 20.30 uur. ’s Middags is er een
buitengewone raadsvergadering waarin hij afscheid neemt van de gemeenteraad.
Burgemeester Welten is bijna 10 jaar werkzaam
geweest in Borne. De nu 58- jarige burgervader
wilde nog een keer een overstap maken naar een
andere gemeente en dat is Haaksbergen geworden. Het afscheid van de samenleving gebeurt
in de huiskamer van Borne, het Kulturhus, op vrijdagavond 5 april van 18.30 tot 20.30 uur. Er
is een klein podium met achtergrondmuziek door
Bornse muzikanten en natuurlijk is er gelegenheid
om ter afscheid een glas te heffen. Voorafgaand
aan de inloopreceptie voor inwoners, organisaties en ondernemers is er van 15.30 tot 16.30
uur een buitengewone raadsvergadering waarin
Rob Welten afscheid zal nemen van de gemeenteraad van Borne met aansluitend een korte receptie voor genodigden.
Herman Mulder locoburgemeester
Officieel is Rob Welten tot aan de installatie in
Haaksbergen burgemeester van Borne. Zijn taken
worden echter na het afscheid op 5 april waargenomen door locoburgemeester Herman Mulder,
tot aan het moment dat de waarnemend burge-

meester wordt geïnstalleerd door de gemeenteraad. (WA)

