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Verrassend kunstproject: 
bezoek 25 mei Oud Borne

Bent u kunstenaar? Of vindt u het leuk om voor uw creatieve hobby een 
kunstwerk te maken? Kom dan 25 mei naar de Oude Kerk in Oud Borne, 
want er staat een opzienbarend kunstproject op stapel.

Op de muren en de gewelven van de Oude Kerk 
prijken schitterende muurschilderingen, 17 om pre-
cies te zijn. Zoals Joris en de Draak. Anna te Drieën 
(met kindje Jezus) en de pestheiligen Antonius Abt 
en Rochus. Ze zijn eeuwenoud en vormen eigen-
tijdse mini-stripverhalen. 

Kies uw favoriete materiaal
Bent u handig met quilten, glasfusion, breien of 
borduren? Of zit u meer in het schilderen, aqua-
relleren, tekenen of fotografie? Dan daagt de Pro-
testantse Gemeente Borne u uit: laat u inspireren 
door een van de schilderingen en maak hier uw 
eigen kunstwerk van. Traditioneel of modern – alles 
is welkom. 

Tentoonstelling Monumentendag
Op 14 en 15 september is het Open Monumen-
tendag. Dan vindt in de Oude Kerk een tentoonstelling plaats van alle gemaakte kunstwerken. 
Het publiek kiest dan ook welk kunstwerk het meest in de smaak valt!

Veiling
Stelt u uw kunstwerk na afloop beschikbaar? Dan gaat de kerk dit op 13 oktober veilen. Want 
zoals u waarschijnlijk gehoord of gezien hebt, zitten er scheuren in de muren van de Oude 
Kerk. Ook bladdert de verf af. Om dit te restaureren is veel geld nodig. Met uw kunstwerk 
en de opbrengst van de veiling steunt u dus de restauratie. Sowieso maken wij foto’s van alle 
kunstwerken. Deze bundelen we in een speciaal boekje; een blijvende herinnering aan de 
tentoonstelling en de restauratie.

Meer weten? 
Kom zaterdag 25 mei om 11.00 uur naar de Oude Kerk. Daar hoort u meer over de plannen 
en welke kosten we eventueel vergoeden. Ontdek dan meteen welke muurschildering u inspi-
ratie geeft voor úw kunstwerk. 

Zie ook www.pgborne.nl/restauratie-acties. 

Na zege op BZSV is AJC uit Losser 
na 40 jaar weer kampioen!
BORNE | Zaterdagmiddag stond de belangrijke wedstrijd tussen BZSV en AJC 
op het programma. AJC kan bij winst kampioen worden op het complex van de 
Blauwwitters. Er werd een grote aanvoer van supporters uit Losser verwacht en 
daarom is er achter de coulissen bij BZSV hard gewerkt om deze supporters op te 
vangen en van de nodige drankjes te voor zien. 

Onder luidt applaus komen beide elftallen het 
veld op. De wedstrijd begint en al meteen is te 
zien dat AJC met goede bedoelingen naar Bor-
ne is gekomen. Door lange ballen achter de ver-
dediging van BZSV te gooien zijn ze bij vlagen 
gevaarlijk. De verdediging van BZSV heeft daar 
niet altijd een antwoord op, waardoor er al snel 
kansen voor de tegenstander komen. In 15de mi-
nuut wordt het 0-1 door weer een lange hoge bal 
van rechts. AJC bezit snelle vleugelaanvallers en 
op snelheid komt de bal voor en wordt ingetikt. 
Twee minuten later een zelfde soort aanval. BZSV 
verliest de bal op het middenveld waarna AJC 
onmiddellijk de lange bal op links speelt en de 
snelle man gaat er vandoor en laat de verdediger 
van BZSV achter zich. De bal wordt eenvoudig 
tot doelpunt omgezet. We kunnen dit verslag heel 
lang maken, maar het was heel simpel. BZSV was 
niet bij machte om AJC het moeilijk te maken. De 

spelers van BZSV waren niet bij machte het tij te 
keren. Dit resulteerde in een wedstrijd die in twee 
minuten klaar was. AJC had de controle. Het bleef 
gezellig, maar de spanning was uit de wedstrijd.

AJC won uiteindelijk gemakkelijk met 0-6. Een 
verdiende overwinning. BZSV kan zich opmaken 
voor het komend seizoen. Volgende week wordt 
de laatste wedstrijd gespeeld. De Blauwwitters 
hebben een prachtige plaats in de middenmoot 
weten te bemachtigen. 

Al met al is het een geslaagd seizoen geweest. 
Na afloop werd er een feestje gevierd. AJC kreeg 
uit handen van iemand van de KNVB een schaal 
uitgereikt. Van BZSV waren er bloemen en bier en 
de felicitaties. Het eerste elftal sloot de dag af met 
een heerlijke BBQ en is lang doorgegaan. Alle 
supporters bedankt voor jullie steun

Zomerbridgedrives.
BORNE | Gedurende de zomer worden door de Bridge Sociëteit Borne weer de 
zomerbridgedrives georganiseerd. Er wordt gespeeld op woensdagmiddag in de 
Stefanshof (naast de kerk) van 19 juni tot en met 14 augustus. Ook niet-leden 
kunnen deelnemen. 

Er behoeft niet iedere week of met dezelfde part-
ner te worden gespeeld. 

Plezier en gezelligheid staan tijdens deze drives 
voorop. Voor vakantiegangers en bridgers die uit-

sluitend thuis spelen is dit een mooie gelegenheid 
om in een andere omgeving eens te bridgen. Bij-
drage € 2.50 per persoon. Voor leden van de 
NBB € 2.—per persoon. Start is om 13.30 uur . 
Inschrijven aan de zaal tot 13.15 uur.

Van het Postduivenfront 
Wedvlucht Chalons en Champagne oude duiven.
Afstand 3408 km, in concours 672 duiven

1 Comb. Blokhuis
2 Comb. Seelen
3 Comb. Kolenbrander
4 Jorrit Scholten
5 H. Helming
6 H. Helming
7 Justin Bartelink
8 Comb. Blokhuis
9 M. Wegter

10 H. Helming

11 Comb. Blokhuis
12 Justin Bartelink
13 H. Helming
14 Welberg- Winters
15 Comb. Seelen
16 G. Pol
17 Comb. Seelen

18 Comb. Blokhuis
19 H. Helming
20 W. Rietman

21 Comb. Blokhuis
22 Comb. Bos
23 A. Veldhuis en Zn
24 W. Veldman
25 M. Wegter

Kinderen groep 7 aan slag 
tijdens Borns Beeballtoernooi 
BORNE | Dit jaar zal groep 7, van de Bornse basisscholen, deelnemen aan 
het Beeballtoernooi. Op vrijdag 24 mei van 09.15 – 14.00 uur spelen de 
leerlingen van de Bornse basisscholen uit groep 7 tegen elkaar op de velden 
van BVV  Borne.
 
Beeball is een vereenvoudigde vorm van soft 
en honkbal. De KNBSB (Koninklijke Neder-
landse Baseball en Softball Bond) heeft deze 
vorm speciaal ontwikkeld voor jongere kinde-
ren om hen de beginselen van deze sport aan 
te leren. Voorafgaand aan het toernooi krij-
gen de leerlingen Beeballles tijdens de lessen 
bewegingsonderwijs. De buurtsportcoaches 

gaan aan de slag met de leerlingen. Naast de 
slag zijn ook het gooien, vangen en samenspel 
erg belangrijk en onderdeel van de lessen. 

Er nemen éénendertig teams deel van de 
verschillende scholen uit Borne en Zenderen. 
Iedereendie de leerlingen wil komen aanmoe-
digen is van harte welkom op vrijdag 24 mei


