
Complete kerk ‘gestolen’

“Borne: niet het mooiste dorp, niet de mooiste natuur, wel het fijnste dorp om 
in te leven. Want wat telt, zijn de mensen, onze gemeenschap. Niet voor niets 
zijn we gekozen tot leukste dorp van Overijssel.” Zo begint burgemeester 
Welten als hij vertelt hoe kostbaar de Oude Kerk voor Borne is.

“Voor een fijn dorp om in te leven heb je gebouwen no-
dig.” Dat schetst Welten in de spreekkamer die uitkijkt op 
de Oude Kerk. “Deze kerk vormt de basis voor de protes-
tantse gemeenschap die warmte en liefde uitstraalt. En die 
hulp en toekomst biedt aan zwakkeren. Als historicus vind 
ik dit gebouw ook geweldig. Het is volgens mij de oudste 
stenen kerk van Twente en met Oud Borne een pareltje voor 
ons dorp.” Daar komt nog wat bij. “Wie zijn geschiedenis 
niet kent, heeft geen toekomst. Kijk bijvoorbeeld naar de 
muurschilderingen van de heiligen. Hun betekenis vind ik 
belangrijk. Zij staan vaak voor deugden als barmhartigheid 
en niet ijdel zijn.”

Diefstal
De katholiek opgegroeide burgemeester plaatst met een 
glimlach wel een kanttekening: “Het voelt nog een beetje 
dat ‘jullie’ (de protestanten, red.) deze kerk van ons afpak-

ten.” Hij doelt op de katholieke heren van Weleveld die ooit over Borne heersten. Toen zij over-
stapten op het lutherse geloof, moest de parochie mee. En zo werd de toenmalige St. Stephanus 
de Hervormde Oude Kerk. “In die tijd werd van bovenop aan onderop opgelegd. Als college van 
B en W doen wij het andersom”, illustreert hij de geleerde les.

Herstelwerk
In september start de restauratie van de muurschilderingen in dit kostbare monument. De gemeente 
draagt bij. Waarom? “Wij gunnen het de samenleving dat zij kerken houden om op te blijven 
steunen. Misschien ben je niet kerkelijk geboren, maar veel mensen zoeken wel die steun en 
warmte. Ik hoop dat ook zij binnen blijven komen en dat kerken Iets voor ze blijven betekenen. 
Dat willen wij steunen.”

Door het raam heen altijd de 
tijd bij de hand 

Gewelf met plafondschildering in de Oude Kerk St. Joris verslaat in de Oude Kerk 
de draak (‘het heidendom’)

Met een kerkvrijwilliger terugblikken op 2011

Vreemde eend
Ronald: “Eigenlijk leek sportkle-
ding binnen ons bedrijf een
vreemde eend in de bijt, maar toen
we met ons team de mogelijkhe-
den bespraken, werd iedereen en-
thousiast. 
En eigenlijk is die eend niet
vreemd, want de dienstverlening
in sportkleding sluit goed aan op
de wijze waarop we bedrijven ont-
zorgen met hun werkkleding”.

Het merk Errea
Buurman is het enige verkooppunt
van Errea in Oost-Nederland. Errea
is een Italiaanse producent met
klanten wereldwijd en produceert
enkel met eigen bedrijven. Ronald:
“Daarmee is de kwaliteit constant,
maar is ook de keten transparant.
Voor sommige klanten erg belang-
rijk”. De Italiaanse styling onder-
scheidt zich van de grote merken,
zoals Hummel, en Errea is in Ne-
derland aardig in opkomst. Ro-
nald: “Denk aan klanten als de
Nederlandse Volley-balbond, ADO
Den Haag en FUTSAL Apeldoorn.
En, waar wij zelf supertrots op zijn:
wij mogen de kledinglijn van de
dames van FC Twente verzorgen!”

Ook de lijst van lokale klanten
groeit. Denk aan VV De Esch,
Skills2Score, Pollux en Harlequins.

Toegevoegde waarde
Het concept van Buurman biedt
veel toegevoegde waarde. Tom:
“We begeleiden clubs bij de opzet
en regelen het proces volledig in”.
Eerste fase is het ontwerp van de
kleding. Buurman verzorgt de pre-
sentatie van het ontwerp op basis

waarvan de club en de sponsor(s)
eventueel kunnen bijsturen.
Volgende stap is een pas-sessie in
eigen clubruimte voor de leden,
waarmee de juiste maat per per-
soon wordt bepaald. Maatwerk
dus. 
Er wordt door Buurman kosteloos
een eigen webwinkel ontwikkeld
op de site -en dus in de stijl- van de
club. In deze webshop kunnen de
sporters de gewenste kleding on-
line bestellen. Errea levert twee
keer per week uit aan Buurman en
die verzorgt eventuele bedrukking
met logo’s en transfers. De levertijd
voor de eindklant is normaalge-
sproken een week tot veertien
dagen.

Voordelen voor de clubs zijn groot.
De club hoeft zelf geen voorraden
meer te bestellen en beheren. Dat
betekent: geen restanten, geen ad-
ministratie, geen opslag met alle
risico’s van dien. De beschikbaar-
heid van de collectie is bij Errea
lang gegarandeerd. Errea kan des-
noods kleding in kleine series bij-
maken.
Vaak wordt in combinatie met het
kledingcontract ook de levering en
voorraadbeheer van kantinebeno-

digdheden, disposables en
schoonmaakmiddelen meegeno-
men. 

Steun voor de club
Financieel is er ook een voordeel
voor de club, om-dat een deel van
de op-brengst naar de club terug-
vloeit en/of als korting aan de
leden wordt gegeven.

Duurzaamheid
Errea is EKO-gecertificeerd. Hier-
mee kan Buur-man goed inspelen
op de thema’s duurzaamheid en
Maatschappelijk Verant-woord On-
dernemen (MVO). 
Duurzaamheid is sowieso binnen
Buurman een actueel thema, bij-
voorbeeld op het gebied van de
disposables en verpakkingen. 
Tom: “Er komen steeds meer ver-
vangers van de traditionele kunst-
stoffen, zoals bioplastics (zetmeel,
melkzuur of olifantsgras), papier
en bamboe”. 
Daarnaast wordt er steeds meer cir-
culair gewerkt, dat wil zeggen: de
gebruikte materialen worden bij
de fabrikant als grondstof voor
nieuwe producten aangeboden.
Dat wordt ook al toegepast bij ge-
bruikte werkkleding en werkschoe-
nen. Buurman is aangesloten bij
Stichting Recycling. 

Buurman ziet de toekomst met
Errea wel zitten. Ronald: “We den-
ken al aan een showroom in de
omgeving Apeldoorn”.

Buurman is al jaren bekend als leverancier voor werkkle-
ding, disposables, verpakkingen, reinigingsmiddelen en

hygiëne, koffie en catering. Drie jaar geleden is Buurman in de markt van de kleding voor
sportclubs (teamwear) gestapt. Ronald Buurman en Tom Franken leggen het hoe en waarom
uit.

Buurman ontzorgt sportclubs
met teamwear en meer
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Hét Tuintrend-Event van Kees Smit Tuinmeubelen
ALMELO – Kees Smit Tuinmeubelen is klaar voor 
het nieuwe tuinseizoen en dat pakken ze groots 
aan. Op zaterdag 23 februari en zondag 24 
februari trappen ze het seizoen af met hét Tuin-
trend-Event van 2019. Met meer dan 20 deelne-
mers staat de Experience Store XXL in Almelo dit 
weekend in het teken van tuininspiratie.
Maak tijdens het Tuintrend-Event kennis met de 
nieuwste trends op gebied van tuin en terras. 
Ontdek onze nieuwe collectie tuinmeubelen en 
kom tuinideeën opdoen. Inspiratie nodig voor een 
overkapping of advies op maat van een tuinarchi-
tect? Het Tuintrend-Event biedt het allemaal. Krijg 
professionele tips en doe mee aan leuke 
winacties.

Echt het buitenleven proeven? Neem dan deel 
aan een workshop ‘Creatief met Bloemen’ of de 
BBQ-workshop ‘Zelf mini-burgers maken’. Geniet 
dit weekend van culinaire hapjes en verfrissende 
drankjes en beleef het zomergevoel. Ook voor 
kids is er genoeg te doen, kortom een uitje voor 
het hele gezin. Benieuwd naar meer informatie 
over dit weekend? Bezoek keessmit.nl/event.
Niet in de gelegenheid het event in Almelo te be-
zoeken? Op 2 en 3 maart vindt het Tuintrend-Event 
plaats in de Experience Store XXL in Amersfoort. 
Ivo Putman geeft hier handige ins en outs over het 
inrichten van de tuin. Kom naar het Tuintrend-Event 
van Kees Smit Tuinmeubelen en laat de zomer 
beginnen.


