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                   Al meer dan 60 jaar vieren wij op 30 april Koninginnedag. Dit jaar is deze dag extra bijzonder met de inhuldiging van 

 onze nieuwe vorst. Alle reden voor een geweldig oranje feest! Want wij hechten aan goede tradities in het leven. 

Daarom bouwen wij vanuit een lange traditie van meer dan 80 jaar met veel aandacht aan uw woon- en werkplezier. Kwaliteit is 

daarvoor het rotsvaste fundament. Wij wensen u 30 april een hele fi jne, zonovergoten dag toe! www.oude-wolbers.nl
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30 April vieren  
we samen!
Komt u ook?

Dank u wel,
Koningin Beatrix
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Burgemeester Rob Welten kijkt met 

een zeer tevreden gevoel terug op 

de regeerperiode van Koningin 

Beatrix. “Ze was een heel markante 

vorstin. Beatrix heeft volop aan de 

verwachtingen voldaan en er zelfs 

een schepje bovenop gedaan. 

Dankzij haar is er een breed draag-

vlak  voor het koningshuis. Dat legt 

de lat hoog voor haar opvolger. Ik 

denk dat iedereen blij is dat de 

nieuwe koning zijn functie vooral 

met zijn partner wil uitoefenen. Ik zie 

ze elkaar prima aanvullen en een 

geweldige tandem zijn waarbij 

mannelijke en vrouwelijke eigen-

schappen tot hun recht komen en 

voor een complete invulling zorgen. 

Máxima heeft het mooie zuidelijke 

temperament, maar ook een enorm 

bindings- en inlevingsvermogen. Ik 

denk dat ze samen met Willem-

Alexander de hoge verwachtingen 

kan waarmaken.”

 

“Al het hele leven van Willem-

Alexander staat in het teken van 

voorbereiding op het koningschap. 

Hij  heeft een brede belangstelling en 

is evenwichtig en stabiel. Dat heb-

ben we straks nodig. Hij lijkt iets min-

der vormelijk te zijn dan zijn moeder 

en is met de tijd meegegaan. Bij de 

inhuldiging van Beatrix zag je al  

tekenen van het aantasten van de 

vanzelfsprekendheid van gezag. Nu 

heb je een veel plattere samen-

leving met weinig hiërarchie meer. 

Dat maakt het ook voor hem span-

nend om te zien hoe hij in een tijd 

met weinig verschil in posities en 

soms ook weinig respect zal opere-

ren. Van de andere kant is het posi-

tief dat mensen veel beter bena-

derbaar zijn dan toen. Dat soort 

verworvenheden moet je koesteren, 

als je maar wel tegelijk werkt aan 

een respectvolle samenleving. Het is 

interessant hoe hij daar samen met 

zijn vrouw een gidsrol in gaat vervul-

len. Beatrix durfde thema’s aan te 

snijden, daar werd ze om gerespec-

teerd en bewonderd. Ze kon de 

snaar iedere keer op de juiste manier 

raken.  Nu ze afscheid neemt, gun ik 

haar van harte dat ze lang van haar 

oude dag mag genieten tussen haar 

kinderen en kleinkinderen, zonder 

alle protocollen en verplichtingen die 

het ambt met zich meebrengt. Als 

koningin of koning zit je in een keurs-

lijf. Ze heeft een enorme kracht en 

energie gehad. Ze verdient nu de 

relatieve rust in haar privésituatie.”

 

In Borne is er nog een afscheid, dat 

van Wim Geul.  “Net zozeer een fe-

nomeen. Liefst twintig jaar is hij voor-

zitter geweest van het Oranjecomité 

en niemand kan zich dat team zon-

der hem als boegbeeld voorstellen. 

Maar Wim heeft een hele groep 

jonge, enthousiaste en betrokken 

mensen om zich heen verzameld. 

Het zal wennen zijn om die voor-

komende, aardige en attente heer 

niet meer de aankondigingen en  

introducties te zien doen. Gelukkig is 

hij er met zijn comité in geslaagd een 

goede opvolger te vinden. Martin 

Reesink is relatief jong en van hem 

hebben we de verwachting dat hij 

de kar een flink aantal jaren zal willen 

en kunnen trekken, ondanks het 

drukke bestaan dat hij heeft.”

 

Reesink kan echter volgens Rob 

Welten volop steunen op de grote 

saamhorigheid van de Bornse  

gemeenschap. Ik ben ervan over-

tuigd dat we dat op deze bijzondere 

Koninginnedag samen opnieuw  

laten zien.”

Dubbel afscheid  
 en nieuw begin

Koninginnedag 2013 in Borne wordt in diverse opzichten anders dan alle 

voorgaande. Niet alleen omdat het voorlopig de laatste is in de geschieden-

is en in Den Haag de abdicatie van Koningin Beatrix en de inhuldiging van 

haar zoon Willem-Alexander als nieuwe koning plaatsheeft. Ook omdat ze in 

het teken staat van een afscheid en een nieuw begin. In Borne is dat zelfs 

dubbelop het geval. Want niet alleen op de troon, maar ook binnen het 

Oranjecomité Borne heeft een afwisseling van de wacht plaats.
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De leden van het Oranjecomité Borne zien u graag op 
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We horen ze graag!
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Lieve Koningin Beatrix,
U bent het gezicht van Nederland. Tot op de postzegel! Op maandavond 28 januari kondigde u 

toch nog onverwacht uw abdicatie aan. Hoe komt het toch dat wij u in de loop der jaren weer 

meer zijn gaan waarderen? Is het nostalgie? Willen wij in sprookjes geloven? Zijn het de verdrietige 

momenten die u met ons en wij met u deelden? Heeft uw betrokkenheid, zoals tijdens de vuur-

werkramp in Enschede en de brand in Volendam, ertoe bijgedragen dat u ons raakt? Misschien 

spelen andere tragedies een rol. Het verlies van Prins Claus in 2002 trof u en daarmee ons. Koningin-

nedag 2009, de aanslag op de Koninklijke familie, waarbij acht doden vielen. Het staat in ons  

geheugen gegrift. ’s Avonds sprak u ons toe. U slaakte een diepe zucht. “Wat begonnen is als een 

prachtige dag, is geëindigd in een vreselijk drama.” Het verdriet was van uw gezicht af te lezen. 

’Koninginnedag zal nooit weer hetzelfde zijn’, dachten wij. En toch, toch kwam al snel het bericht. 

In 2010 was u er weer! Samen met de andere leden van het Koninklijk Huis. Het regende die dag. 

Maar u werd op handen gedragen. Ook de afgelopen jaren is u weinig bespaard gebleven.In 2012 

zagen wij u, na het ongeluk van uw zoon Friso, vooral als moeder, schoonmoeder en oma. Menselijk, 

dapper, verdrietig.

Wat wij ons de komende jaren blijven herinneren is uw gulle lach, de interesse voor de medemens. 

En de duidelijk van uw gezicht af te lezen ergernissen. We denken aan uw onverwachte bezoek 

aan Tollenbeek, waar de Urkervaart buiten de oevers was getreden. De heren om u heen droegen 

stevige regenlaarzen, u stond op gehakte schoentjes. Omringd door media die de microfoons 

bijna in uw gezicht duwden. Ergernis over de journalisten en belangstelling voor de bewoners  

wisselden elkaar af. “Je went er nooit aan”, meldde u uw gastheer. 

Mogen wij eerlijk zijn? Met uw lengte van 1.60 meter lijken uw kuiten een beetje stevig. Wij praten 

daar niet over, wel een ‘onderdaan uit Meppel’. “Dikke benen”, riep hij stoer tijdens een stads-

bezoek. “Ja jongeman, maar ze moeten ook een heel koninkrijk dragen”, antwoordde u ad rem. 

 

‘Een dossiervreter’, noemde voormalig Minister-president Lubbers u. En Van Agt: “Een gesprek met 

Beatrix is een hachelijk examen. Je werd overhoord, doorgemeten en uitgebeend.” Elk bezoek 

bereidt u intensief voor. Een radarspecialist van de Koninklijke Luchtmacht gaf uitleg over zijn werk: 

“Ik treed verder niet in detail. Het is moeilijk uit te leggen en u zou het wellicht niet begrijpen”. U 

nam afscheid met de woorden: “Ik hoop dat u zelf wel begrijpt waar u mee bezig bent.”

Voor een werkbezoek aan de HIV-Vereniging Nederland was anderhalf uur uitgetrokken. “Ik heb 

nog een aantal vragen, hebt u er bezwaar tegen om nog langer door te praten? Of is er iemand 

die dringend weg moet?”

Koningin Beatrix: dank u wel voor het ‘er zijn’. We hadden ons geen betere Koningin kunnen wensen. 

Al was prof. mr. Lok uit Wassenaar op 31 januari 1938 wel teleurgesteld dat ’s ochtends slechts  

11 saluutschoten (een meisje) werden afgeschoten in plaats van de gehoopte 22 (een zoon). De 

geboorte van een prinsesje betekende één dag vrij, van een prinsje twee dagen. Het zij u vergeven!

Het ga u goed!

‘Ik ben u diep dankbaar voor het vertrouwen dat u mij hebt gegeven  

in de vele mooie jaren.’ Koningin Beatrix, 27 januari 2013. 
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Onze voorzitter(s) 

“Ja”, was het antwoord van Martin. 

Een volmondig ja. Waarbij we na-

tuurlijk de vlag uithangen om hem 

een warm welkom te heten. Maar 

misschien mag deze, bij het hijsen, 

even halfstok blijven steken. Omdat 

we Wim, oprichter en tot voor kort 

directeur van Gullimex, zullen missen. 

Zijn passie, geduld, enthousiasme 

en (ja ja)  doortastende gedrag 

waarbij iets werd beklonken voor-

dat we het beseften.

We proberen Martin Reesink, lid Pro-

vinciale Staten Overijssel, fractie-

voorzitter CDA en relatiemanager bij 

de Rabobank, uit de tent te lokken. 

Politiek dier? Bonussen? Met zijn tact 

en een grote lach tackelt hij dit alles. 

“Natuurlijk is er een speciaal plekje 

voor Borne. Twente is prachtig, mijn 

hart ligt er. Ik wil graag iets voor de 

samenleving betekenen en verbin-

den. De ontwikkeling van de Bornse 

Maten blijf ik een mooi project vin-

den. Het Oranjecomité draag ik al 

jaren een warm hart toe. Ik heb nu  

een aantal vergaderingen meege-

lopen en hoor, zie en ken enthousi-

aste mensen. Doeners en denkers, in 

willekeurige volgorde. Er zal niet zo-

veel veranderen. Als voorzitter ben 

je het gezicht naar buiten, kun je de 

(politieke) om geving overtuigen van 

het belang van Koninginnedag bin-

nen onze gemeenschap en houd je 

de financiële balans in de gaten. 

Koninginnedag vind ik één groot tra-

ditioneel feest waarbij ontmoeten, 

doen en het verenigingsleven cen-

traal staan. Naast de prachtige tra-

dities die deze dag natuurlijk heeft.” 

En Wim, wat ga jij missen?. “De au-

bade op ’t Dijkhuis vind ik één van 

de hoogtepunten. Iedereen is daar 

welkom. Er heerst een echt Oranje-

gevoel. Daarnaast vind ik nog 

steeds de rommelmarkt fantastisch 

en onwerkelijk. Om 06.00 uur is er al 

een kluwen van mensen die hun te 

verkopen waar uitstallen. Er zijn pro-

grammaonderdelen die decennia 

meegaan. De rommelmarkt is er 

daar één van. De laatste decennia 

is er toch veel veranderd. Meer  

regels, professionele uitstraling. De 

begroting moet elk jaar kloppen, 

ondernemers steunen ons ook in 

minder goede tijden. Ik heb nog wel 

eens heimwee naar de zorgeloze 

tijden waarbij de horeca een tent 

plaatste. Vijf dagen lang werd er 

feest gevierd. André Hazes hebben 

we enigszins aangeschoten op het 

podium geduwd. Mensen wilden 

niet naar huis. Dat betekende ‘tap 

dicht, muziek uit’. De volgende 

stap was ‘licht aan’. Buurtbewoners 

hebben we in het verleden laten 

overnachten in een hotel. Slapelo-

ze nachten hadden ze anders. 

Mooi vind ik ook dat de verenigin-

gen de laatste jaren steeds actiever 

meedoen. Zij spekken hun kas, wer-

ven leden en het Oranjecomité pro-

gramma wordt er levendiger door.”

“Als Oranjecomité ontbijten we  

’s ochtends om 07.00 uur met  

de burgemeester en drinken een 

Oranjebitter. (Ja Martin: 07.00 uur, 

noteer maar). Voor die tijd hijs ik 

thuis de vlag en rijd ik naar Gullimex 

om daar vlag en wimpel in de be-

drijfsmast omhoog te halen.” Martin: 

“Dat hijsen van de vlag is ook bij ons 

een traditie. Maar hebben we wel 

een oranje wimpel?”. 

 

Bij deze voorzitter: Je hebt nog circa 

acht dagen voor de aanschaf!
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Borne •  Grotestraat 197  
T 074 - 2671356

Kijkt u ook eens 
binnen voor onze 
luxe leren riemen 
en portomonnees!

British Indigo
Aeronautica Militare
Circle of Gentlemen

Boss Orange
Paul & Shark

Cavallaro
Napapijri

Lacoste
Mason’s
Barbour

OneGreenElephant
 Scotch &  Soda

Superdry
Cast Iron
Converse

PME Legend
Denham
Kuyichi

Borne - Oldenzaal - Borne

Met zoveel kleur krijg je 

zin in het voorjaar!
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WOMEN:

OneGreenElephant
 Maison Scotch

Met in Jeans
Superdry

Kuyichi
10Feet
G-Star

We hadden een mooi lijstje (M/V) 

als potentiële kandidaten voor het 

voorzitterschap van het Oranjec-

omité Borne. Na vijfentwintig jaar wil 

Wim Geul, de huidige voorzitter, het 

spreekwoordelijke stokje overdra-

gen. Het is gelukt om hem nog een 

extra jaartje binnen de gele de ren 

te houden. Wim benaderde als 

eerste (en als enige) Martin Reesink. 

Per e-mail. “Zodat hij en zijn partner 

Ineke er even rustig over konden 

nadenken”. 

Absoluut niet objectief

U verwacht een objectief magazine. Waar hier en daar kritisch wordt 

gekeken naar de meerwaarde van een Koninklijk Huis, de kosten en 

opbrengsten. U wilt reële foto’s, verhalen over prinsen en prinsessen die 

ook wel eens een beroerde dag hebben, mopperig zijn of een ‘bad 

hairday’ hebben. Met dit magazine in uw hand bent u aan het  

verkeerde adres. Wij pretenderen partijdig te zijn. We geloven in het 

sprookje. Niet altijd, maar nu wel. Op 30 april, en hopelijk nog lang daar-

na. Veel kijk en leesplezier. En neemt u het vooral niet te serieus!

Foto: Martin Demmer
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Landelijke badkamers by

Ambachtstraat 8a | 7622 AP  Borne | t.: +31 (0)74 266 20 35 | info@vanheckbadkamers.nl | www.vanheckbadkamers.nl

Lintjesregen! 
Eén groot feest van (h)erkenning!

Een Koninklijke onderscheiding is een erkenning voor iemand die iets bijzonders heeft gedaan voor de samen-

leving. Dat kan vrijwilligerswerk of een uitzonderlijke prestatie in sport of wetenschap zijn. Iedereen kan iemand 

voordragen voor een lintje. De uitreiking wordt ook wel de ‘Lintjesregen’ genoemd. Op vrijdag 27 april 2013 

worden een aantal Bornenaren weer verrast. En, soms tot verbazing van de gedecoreerden zelf, is het vaak een 

emotionele gebeurtenis. 

De Bornse inwoners die in 2012 een Koninklijke onderscheiding ontvingen zijn: 

Hendrik Bijleveld, Ridder Orde van Oranje-Nassau

Petrus Johannes Martinus Daals, Lid Orde van Oranje-Nassau

Wilhelmus Albertus Jozef Hesselink, Ridder Orde van Oranje-Nassau

Hendrikus Johannes Hermanus Kemna, Ridder Orde van Oranje-Nassau

Helmig Adriaan Kleerebezem, Ridder Orde van Oranje-Nassau

Joseph Johan Gerard Wolbers, Lid Orde van Oranje-Nassau

Cornelis Woudstra, Lid Orde van Oranje-Nassau

Van harte gefeliciteerd!

Wilt u iemand voordragen voor een Koninklijke onderscheiding 

Wilt u iemand uit de gemeente Borne voor een Koninklijke onderscheiding 

in aanmerking laten komen? Neemt u dan telefonisch contact op met het 

gemeentehuis: 074 265 86 86. U kunt vragen naar mevrouw L. Faulhaber-

Otten. Zij kan in grote lijnen aangeven of de verdiensten inderdaad  

bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding. Ook wordt  

precies uitgelegd hoe u te werk moet gaan. 

Leuk om te weten, maar u  

mag het direct vergeten

•  In 2012 werden er in totaal 

3.249 onderscheidingen 

verleend. 

•  In 2012 werden in ruim 90% 

van de voorstellen een lintje 

toegekend. 347 voorstellen 

(9,19%) werd afgewezen. 

•  34,82% van de gedecoreer-

den was in 2012 vrouw. 

•  87,72 % van alle gedecoreer-

den wordt benoemd tot Lid 

in de Orde van Oranje 

Nassau.

•  In de provincie Drenthe is het 

percentage gedecoreerde 

dames het hoogst: 42,67%.

•  Zowel de oudste als jongste 

manlijke gedecoreerden in 

2012 kwamen uit Rotterdam 

en waren respectievelijk 94 

en 24 jaar. 

•  Grappig is dat de oudste en 

jongste gedecoreerde 

dames (92 en 30 jaar) beiden 

uit Groningen kwamen! 

VOOR EEN

VORSTELIJK 
INTERIEUR
GAAT U NAAR DECO HOME HULS

Aanslagsweg 20, 7622 LD  Borne, Tel.: 074 - 250 20 05
info@decohomehuls.nl, www.decohomehuls.nl

BEHANGVERF RAAMDECORATIE

GORDIJNSTOFFEN TAPIJT

DE PASSIE VAN UW



Voor informatie over ons bedrijf en onze vacatures zie:

www.braakhuis.com

 • Toelevering fi jn mechanische onderdelen

 • Modulebouw / machinebouw

 • Leidingsystemen

 • Matrijzen en speciaal-gereedschap

Metaaltechniek

Machine & App. bouw

Tubes

Moulds & components

Makers en Egineers die het verschil maken

Warnsveld
Tel. (0575) 431204

Raalte
Tel. (0572) 394335 

Borne
Tel. (074) 2669577

 
Aalten

Tel. (0543) 461205 

Arnhem
Tel. (026) 3637934

www.wittesmid.nl

Metaalperswerk Bons & Evers B.V.
Postbus 3, 7620 AA Borne
Telefoon : 074-2663333
E-mail : info@bons-evers.nl
Internet : www.bons-evers.nl

Metaalperswerk
Bons &Evers

www.bons-evers.nl

BONS & EVERS
Al 60 jaar leverancier van kwaliteit,1 van 
de marktleiders rond messing persdelen, 
bedenker van talloze technische vernieu-
wingen, 5 vestigingen in Europa met veel 
grote klanten in Europa en Amerika.

Het vak
Metaal bewerken is bij BONS & EVERS 
een heel ander vak dan vroeger; in de 
hele fabriek doen robots en visionsyste-
men nu het werk, aangestuurd door een 
nieuwe generatie vakmensen. Deze pro-
grammeurs met metaalkennis werken 
in de gereedschapmakerij, engineering, 
perserij en verspaning en zorgen voor 
kwaliteit, betrouwbaarheid en profes-
sionaliteit.

Overal kom 

je precisiewerk 

van BONS & EVERS tegen: 

bijvoorbeeld in personenauto’s, 

HR ketels, luxe kranen maar 

ook in verwarmingssystemen, 

industriele en andere 

hoogwaardige toepassingen. 

Toch zie je onze messing 

onderdelen vaak niet, omdat ze 

meestal binnenin zitten.

www.pasklaar-online.nl

Uw werkplek altijd en
overal beschikbaar!

Geen "Hofleverancier" maar wel een 
vorstelijke dienstverlening

WERVING &
SELECTIEXL

Zeearend 12a,

  

Almelo

  

T    (0546) 821 840
M   06-48 50 1999
E   info@twentexl.nl 

www.twentexl.nl
 
W 

  

Werving & selectie specialist in Twente, 
landelijk actief met bemiddeling en advisering 
van ervaren en startende mbo+, hbo en wo 
professionals voor vaste en zekere kaderposities. 

www.baartman-relatiegeschenken.nl

Aanslagsweg 18, Borne
T (074) 266 01 00
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Kom 30 april bij 
ons dineren en op 
de nieuwe koning 

proosten! 
Een glas champagne 

van het huis!

www.eetkamer-borne.nl

de bleek 19
7622 jl borne
tel.: 074 - 2670554

Exclusief verkooppunt van 
NOBELTJE VAN AMELAND.

Marktstraat 1
7622 CP  Borne
tel. 074-2667303

...Als je worst lust.....

GERRIT RENSINK
keurslager

 Nieuwe Kerkstraat 1
7622 LG Borne

Na het behalen van zijn bul vervult 

hij zijn dienstplicht bij de Landmacht 

en haalt zijn vliegbrevet. Op dat mo-

ment is Prins Willem-Alexander al 100 

keer per jaar bij officiële gelegen

heden present. In 1997 interviewt 

Paul Witteman de dan dertigjarige 

prins Willem-Alexander, die meldt 

dat hij zich gaat storten op ‘water-

management’. Witteman verslikt 

zich bijna en reageert met de woor-

den ‘Pardon, watermanagement?’ 

Het woord ‘bezigheidstherapie’ valt 

later in de pers. Een misvatting: in de 

loop der jaren zal de prins zich inzet-

ten voor veel verschillende interna-

tionale (VN-)projecten. 

Willem-Alexander rijdt in 1986 incog-

nito, onder de naam W.A. van Buren, 

de Elfstedentocht uit. Gekleed in 

een broek met Playboy-logo en een 

jack van Marlboro. Voer voor de 

roddelbladen én voor de serieuze 

media. In 1982 loopt hij de mara-

thon van New York. In 1996 stormt hij, 

tijdens de Olympische Spelen in  

Atlanta, het veld op als de Neder-

landse hockeydames brons winnen. 

Gekleed in korte broek en een 

oranje polo. Hossend en springend. 

NRC Handelsblad noemt het ‘een 

kroonprins onwaardig’, maar 80% 

van de ondervraagde Nederlanders 

sluit hem in het hart.

Over de dames gesproken. Wie zou 

de vrouw van de Kroonprins, en 

daarmee onze mogelijke koningin, 

worden? Verschillende namen kwa-

men voorbij: Pamela Post (dochter 

van zijn leraar kunstgeschiedenis, dan 

scoor je punten), Paulette Schröder 

(dochter Martinair-directeur, komt 

het vliegbrevet weer mooi van pas), 

Yolande Adriaansens, Emily Bremers, 

opgevolgd door (hoera) Maxima 

Zorreguieta. Uit Argentinië, warm-

bloedig, intelligent en mooi, in elke 

betekenis van het woord. Zij is het.

Op 2 februari 2002 trouwen ze. De 

dienst is in het Nederlands. “It’s quite 

simple”, aldus burgemeester Cohen, 

‘si’en ‘yes’ betekenen ‘ja’. Na het 

jawoord van Prins Willem-Alexander 

horen de genodigden het gejuich 

van de enorme menigte die buiten 

staat. Als Maxima ook haar jawoord 

heeft gegeven, is het enthousiasme 

zo mogelijk nog groter. Er wordt  

gelachen, de sfeer is ontspannen.  

Koningin Beatrix is de getuige van 

Prinses Maxima. Prins Constantijn is 

de getuige van zijn broer, hij maakt 

lachend, vlak voor het tekenen van 

de akte een gebaar dat hij toch 

weigert. Er is hilariteit. En nu gaat u 

van de Beurs van Berlage naar De 

Nieuwe Kerk’. Van ‘koopman naar 

dominee’, aldus Cohen. We zien 

Prins Claus, Prins Bernhard, Prins Friso. 

Hier zijn er vooral emoties. Het is voor 

iedereen duidelijk dat de bruid haar 

ouders mist. De tranen die over haar 

wangen glijden als de tango Adios 

Noniño (vaarwel vadertje) wordt  

gespeeld. Na de plechtigheid volgt 

de balkonscène met de lang-

verwachte kus van Prins Willem-

Alexander en Prinses Maxima: de 

liefde en passie spatten er vanaf! En 

kijkt u het maar eens na: William & 

Kate (Engeland: ‘kus en zwaai’),  

Albert & Charlene (Monaco: ‘hand-

kus en vooruit, knipoog’), ze kunnen 

er niet aan tippen! 

30 april 2013. Er is veel gespecu-

leerd over dé datum. Prins Willem-

Alexander is gegroeid in zijn rol als 

Kroonprins. En hij weet steeds beter 

met de pers om te gaan. Willem-

Alexander, Maxima, Catharina-

Amalia, Alexia en Ariane “Samen 

hebben we het goed”, zegt Prinses 

Maxima. “Er is liefde, ruimte en we 

kunnen kritisch zijn.”

We beginnen waar we eindigen. 

Beste Prins Willem-Alexander: we zijn 

trots op u. De bijnaam ‘Prins Pils’ bent 

u al lang ontgroeit. En als het tijd 

wordt voor een titel met meer allure 

adviseren wij u: ‘Koning Grolsch’. 

Leve de Koning, leve de Koningin!

“Alle Nederlandse pers opgerot”, riep de negenjarige Prins Willem-Alexander 

tijdens de (zoveelste) fotosessie naar de Nederlandse pers. De soms moei-

zame relatie met de Nederlandse en buitenlandse pers loopt als een rode 

draad door zijn leven. Mede dankzij deze fotografen werd er een bepaald 

beeld van de Prins neergezet en niet altijd even positief. ‘Prins Pils’ werd hij 

genoemd, te danken aan het feit dat hij zich als student van de Rijksuniver-

siteit Leiden volop in het studentenleven stortte. 

Koning Willem-Alexander

www.oalebakkershoes.nl
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Live uitzending kroning op 

supergroot TV Scherm!

Gedurende de hele dag is 

het Dorsetplein een plek 

om de live uitzending van 

de kroonsafstand en kro-

ning te volgen, mensen te 

ontmoeten, te eten en te 

drinken.

10.00 uur  Supergroot Tv-scherm (3 x 5 m) op  

het Dorsetplein! Want niemand wil 

dit historische moment missen.  

(Bornse) horeca zorgt voor drankjes, 

hapjes. (Jongens en meisjes:  

De ijssalons zijn geopend en er wordt 

(o.a.) friet verkocht. Wie weet...)

15.30 uur   Gezamenlijke toost, na de kroning,  

op het koningspaar.

Dorsetplein 30 april

09.00 uur   De activiteiten starten op het Dorsetplein. 

De ballonnen voor de kinderen zijn 

gevuld met helium. 

09.00 uur Muzikale omlijsting door DJ

09.30 uur  Burgemeester Welten en Martin Reesink 

begroeten alle Bornenaren en andere 

gasten.

Het landelijke speciaal gecomponeerde Koningslied 

wordt gezamenlijk gezongen. De heliumballonnen 

gaan de lucht (of boom) in. 

Programma maandag 29 april. Aubade!
Bijzonder. Op deze MAANDAG, de dag voor K(r)onings-

dag, is er ’s morgens de officiële bijeenkomst in ’t Dijkhuis 

voor gedecoreerden en familie, mensen die ooit gede-

coreerd zijn en andere belangstellenden! Welkom!

Maandagmiddag is er in ‘t Dijkhuis een bijeenkomst 

voor 75+-leden van de ABOB. (Algemene Bond Oude-

ren Borne). Deze organisatie nodigt haar oudste leden 

van harte uit om deel te nemen aan het programma. 

Alle bewoners van ’t Dijkhuis, ook die van de ‘jongere’ 

generatie, zijn van harte welkom! 

Programma maandag 29 april!

13.30 uur  Inloop

14.00 uur Koffie met iets lekkers

Aansluitend  Optreden Melbuul’n Piratenkoor

16.00 uur  Afsluiting

 De ABOB trakteert tussentijds op  

een drankje en een hapje. 

‘t Dijkhuis 29 april, 

10.30 uur Ontvangst ‘t Dijkhuis

11.00 uur  Het Wilhelmus wordt gezamenlijk gezongen. 

Wim Geul, voorzitter Oranjecomité Borne. 

Gastvrouw Diane Demmer,  

Muzikale omlijsting combo piratenkoor 

Het woord is aan Burgemeester Rob Welten.  

Wim Geul draagt het voorzitterschap van 

het Oranjecomité over aan Martin Reesink.

12.00 uur  Passende muzikale afsluiting.

Rad van Avontuur, Scouting St. Stephanus Martina.

“Nee”, zegt Jacco Visser, verantwoordelijk voor het  

‘prijzenpakket’ als we hem vragen of hij iets meer wil 

vertellen over het Rad van Avontuur. “Nee, want ik houd 

er niet van om in de belangstelling te staan.” En dat was 

geen valse bescheidenheid. Maar het is gelukt!

De regels

“Dit jaar hebben we een aantal nieuwe sponsorlopers: 

jongens die langs Bornse bedrijven gaan om te vra-

gen of ze het Rad van Avontuur willen sponsoren. We 

hebben een kick-off georganiseerd: ‘Wat doe je wel 

en wat hoort niet’. Aan de sponsoren willen we uitleg-

gen dat we, door veel activiteiten te organiseren en 

zelf ook de handen uit de mouwen te steken, de gas-

, water- en lichtfacturen kunnen betalen, maar ook 

het onderhoud en de vernieuwbouw van de blokhut. 

Zonder dat de contributie torenhoog wordt.” 

“We vragen de Rowans om goed gekleed op pad te 

gaan en de volgende ‘spelregels’ te hanteren: ‘Bena-

Programma dinsdag 30 april

Kleinere parkeerplaats rechts van  

het Dorset Mansion House

Demonstraties Borne ’28

Rommelmarkt

Vanaf 06.00 uur  Rommelmarkt, slingerend door het 

dorp! Voor kinderen, tieners, oude-

ren, maar niet voor handelaren!

Rheineplein (voor het Gemeentehuis)

10.00 – 14.00 uur

Kulturhus

16.00-18.00 uur  Oranjereceptie, voor 18+ 

En we gaan nog niet naar huis! Tussen 16.00-18.00 kunt u 

een afsluitende borrel drinken bij het Kulturhus. Er zijn hap-

jes, drankjes en munten te koop... (een goed verstaan-

der). Het Kulturhus zorgt voor een muzikaal programma, 

het Oranjecomité voor de aankleding en u voor grote 

bezoekersaantallen. Zo hopen wij. Een reünie, voor 18+. 

Wie, wat en    waar in één oogopslag!

Rommelmarkt

Er is dit jaar geen plaats voor ‘rommel’ 

(schatten) op het Dorsetplein, maar daar-

om niet getreurd! Elders in het centrum is er 

vast wel een plekje. En kom gerust, tussen-

door op het Dorsetplein, even TV kijken!

der een bedrijf met maximaal twee 

jongens. Je kunt niet met een heel 

elftal binnenvallen.’ ‘Vraag eerst of 

de ondernemer tijd heeft’. ‘Niet gie-

chelen en altijd beleefd reageren. 

Ook als iemand niet wil sponsoren’. 

‘Geef een kwitantie als een bedrijf 

iets wil bijdragen: sponsoring is af-

trekbaar.’ We spelen zelfs een rollen-

spel. Voor twintig euro verovert het 

bedrijfslogo een plek op het Rad 

van Avontuur. Er is ruimte voor 200 

logo’s. We draaien acht rondes. Hoe 

meer logo’s, hoe vaker de naam 

van het bedrijf over het plein schalt, 

hoe meer reclame.”

“Een lot kost € 1. Voor de hoofdron-

de, met grootse prijzen, gok je mee 

voor € 5. Hoofdprijzen waren een 

juweliershorloge,  maar ook een reis 

naar de Tour de France, een barbe-

cue! We moeten onze bezoekers 

verleiden om loten te kopen door 

ze erbij te betrekken. Als je met de 

microfoon als een Willem Ruis voor 

het rad staat, dan is dat best span-

nend. We zoeken alleen nog een 

leuke Leontien om een zwaai aan 

het rad te geven. Maar dat gaat 

lukken! We kunnen binnenkort de 

meisjes van de scouting scouten.”   

 Was getekend: Jacco Visser. 

Borne ’28

De trouwe Borne ‘28  sporters (en supporters) zijn er dit jaar gewoon. Kunt 

u als ‘gemiddelde Bornenaar’ wekelijks lekker (jazz)gymmen, fitness, tur-

nen, bewegen & muziek of volleyballen, op 30 april laten de Borne ’28 

toppers u vast versteld van de dames- en herenselectie die op de tram-

poline huizenhoge (dubbele!) salto’s en schroefsalto’s laten zien! Weder-

om vertonen de allerjongsten hun kleinkunst(en). Don’t try this at home!



Vestigingen in Almelo, Hengelo en Apeldoorn
Voor info en/of afspraken bel 06 - 46 20 02 10 of 

kijk op onze website www.baby-visie.nl

Twente & Gelderland

• Gezichtsbehandeling

• Huidanalyse

• Huidadvies

• Verven, harsen en epileren

•  Verwijderen steelwratjes, 

couperose en pigmentvlekken

• Jeugdbehandeling (acné)

• Make-up advies en verkoop

Jasmijnstraat 17 | 7621 VC  Borne |T 074 - 852 74 38  

M 06 - 51 57 82 83 | info@jolande-bosch.nl | www.jolande-bosch.nl

De nieuwe
collectie 
is binnen!

Nijstad 1
7622 LA Borne
074 2667477

www.rabobank.nl/centraaltwente

Rabobank. Een bank met ideeën.

Wij wensen u een goede
koninginnedag. Dat is het idee.

GOOR • LOCHEM • ENSCHEDE • BORNE

Met een hulpvraag
kijk ik eerst op de
website

www.borne.nl

24 uur per dag / 7 dagen per week

KUHLMANN 
HULSHOF & 
DE KOK.NOTARISSEN

Zekerheid 
voor nu en later

Bekenhorst 15, 7622 CJ Borne
Postbus 77, 7620 AB Borne
t 074 266 13 93   f 074 266 42 33
e notaris@khdk.nl   i www.khdk.nl

Ondernemende Accountants

www.jonglaan.nl

Coach
 van
onder-
nemers.

dorsetplein 3 borne

t +31 [0]74 266 1632

info@leurinkmode.nl

www.leurinkmode.nl



Burenweg 20, 7621 GX Borne, Tel. 074- 2661337

BORNSE
SCHUTTINGHANDEL

www.bornse-schuttinghandel.nl

* Vrijblijvende offerte
* Inmeetservice
* Bezorgservice
* Montage mogelijk door eigen professionele montageploeg
* Ook voor al uw staafmathekwerken
* Informeer naar de mogelijkheden

Tel: 074-8513620 of 06-20032401
Oude Deldensestraat 3, Borne

Versteeg en Wiggers Bouw VOF
Oude Deldensestraat 3, Borne
Telefoon 074-851 36 20
Mobiel 06-46 11 20 75
E-mail info@venw-bouw.nl
Website www.venw-bouw.nl

Vrijblijvende offerte
Tevens kunnen wij voor u de vergunningaanvraag verzorgen

Nieuwbouw
Onderhoud

Verbouw
Erkers

Dakkapellen
& dakramen

Kozijnen & deuren
Serre’s & veranda’s
Garage’s & carports

Afwerking

Het adres voor een 
vertrouwd advies op 
het gebied van: 

  *  verzekeringen
 *  hypotheken
 *  pensioenen
 *  financieringen
 *  sparen

Waarom 30 april? En waarom 27 april?Koninginnedag werd gevierd op de verjaardag van Koningin Juliana. Koningin Beatrix is op  31 januari jarig. Ze besloot echter om Koningin-nedag op de verjaardag van Koningin Juliana (30 april) te blijven vieren. 27 april is de verjaar-dag van, nu nog Prins, Willem-Alexander.

Feiten en cijfers: historie
•  De huidige inhuldigingsceremo-nie is voor het eerst uitgevoerd in 1814 bij de inhuldiging van 

Koning Willem I..
•  De huldiging heeft geen gods-dienstig karakter.
•  Op 1840 werd Willem II in 

Amsterdam gekroond, ook in de Nieuwe Kerk in Amsterdam.•  Er waren enkele vrije plaatsen... Dat werd dringen...
•  Na de plechtigheid kwamen herauten naar buiten en strooi-den met... muntstukken!

•  Ook nu is er een balkonscène; in de Nieuwe Kerk.
•  In de Kalverstraat kwamen in 1814 zes mensen om het leven door het gedrang.Weetjes over de komende 30 april 2013

•  1.098 mediavertegenwoordigers uit binnen en buitenland 

hebben zich aangemeld om op en rond 30 april verslag te 

doen van de troonswisseling.

•  33 Troonredes heeft koningin Beatrix voorgelezen. Voor de 

liefhebber: ze zijn gebundeld in een boekje.

•  De Grondwet schrijft voor dat de inhuldiging moet 

plaatsvinden in de hoofdstad Amsterdam.

•  De koning in Nederland wordt niet gekroond. Nederland 

kent geen kroning maar een inhuldiging. 

•  In de Nieuwe Kerk kunnen circa 2000 gasten aanwezig zijn 

bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Dat zijn er 

1000 minder dan bij de inhuldiging van koningin Beatrix in 

1980. Vanwege brandvoorschriften mogen er geen tribunes 

worden gebouwd.

•  Een greep uit de genodigden: Eerste en Tweede 

Kamerleden,  Ambassadeurs uit meer dan 140 landen, 500 

persoonlijke gasten Koninklijk Huis en 500 burgers zoals u en 

ik! De Commissarissen van de Koningin moeten voor ‘een 

afspiegeling van de maatschappij’ zorgen.

•  Iedereen heeft een zitplaats. Uitnodigingen staan op 

naam. Maar dat lijkt logisch. Speuren op Marktplaats  

heeft geen zin!

Koninginnedag wordt Koningsdag

En dat is u vast niet ontgaan. Het is misschien even 

wennen: 27 april feest in plaats van 30 april. In 

2014 vieren we Koningsdag nog een dag eerder, 

namelijk op zaterdag 26 april. Dit omdat 27 april 

2014 op een zondag valt. Puzzelen.

21www.oranjecomiteborne.nl

Feiten en cijfers
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TAXI KONINK
BORNE vof

VOOR AL UW VERVOER

Industriestraat 12 7622 AV Borne

Huls van den Nieuwboer
Tel. 074-2661563, Fax 074-2660409

Oude Hengeloseweg 36, 7622 HV Borne

Wat een verschil.



Gullimex wenst iedereen een fi jne 
en zonnige Koninginnedag.
Gullimex wenst iedereen een fi jne 

allesondercontrole.com

1741AdvOranjeMagBorne92x135.indd   1 13-03-13   15:49

Gullimex wenst iedereen een fi jne 
en zonnige K(r)oningsdag.

Lang leve de
K(R)ONING
 Hoera, hoera hoera!

Robe
“Uw mantel hangt voor u klaar”, 

meldde de mevrouw van de mode-

zaak. En mijn jas, waar de knopen af 

waren gesprongen, kreeg allure. Bij 

de Koningin en onze prinsessen spre-

ken we niet over een zomerjurkje, 

maar over robe.Passend bij de uit-

straling. Circa veertig jaar ontwierp 

couturier Theresia Vreugdenhil-Werd-

ler de garderobe van de koning. 

Haar gesloten (!) couture-salon was 

gevestigd in de P.C. Hooftstraat in 

Amsterdam. Mooie en exclusieve  

patronen werden ingekocht en aan-

gepast of speciaal voor de koningin 

gemaakt. Stijlvol en netjes. Mevrouw 

Vreugdenhil ontwierp de japon die 

onze koningin droeg tijdens de inhul-

diging in 1980 en restaureerde ook 

de koningsmantel die Koning Willem 

Alexander 30 april zal dragen. De 

couturier onthulde ooit dat de  

kleding ‘naar maat en sur place  

gemaakt worden’. Dit betekent dat 

deze gefixeerd wordt op een zijden 

fond: dit extra laagje zorgt ervoor dat 

kleding recht blijft hangen. Ook 

werden er, zo gaat het gerucht, 

loodjes in de naden van jurken en 

rokjes genaaid. Windbestendig! 

Sinds tien jaar ontwerpt Sheila de 

Vries voor Koningin Beatrix. Volgens 

de niet al te serieuze media moesten 

koningin en ontwerpster even aan 

elkaar wennen. Sheila de Vries durf-

de iets meer: in 2005 droeg de konin-

gin een ivoor brokaat robe met in-

geweven motieven van gouddraad. 

Zowel Beatrix als Maxima draagt  

kleding meerdere keren. En dat is 

niet bij elk vorstendom gebruikelijk! 

Hoed

Koniging Beatrix heeft een ‘hoe-

dengezicht’. Hoeden staan haar 

prachtig. En als je op moet vallen in 

een menigte, dan is dat een mooie 

blikvanger. 

Kapsel

En als we dan toch aan het analy-

seren zijn; sinds 2005 is het woord 

‘beatrixkapsel’ (met kleine letter), 

opgenomen in de Dikke van Dale. 

Het kapsel werd in 1965 ontworpen 

(ja, zo noemen we dat) door de 

Franse meesterkapper Alexandre 

de Paris. Dat kapsel is niet meer ver-

anderd. En als we daar over na-

denken, is dat niet zo vreemd. 

Want haar beeltenis staat op post-

zegels, munten en statieportretten. 

Het is herkenbaar: klassiek, stijlvol en 

‘passend bij elke gelegenheid’. En 

toch, de keer dat koningin Beatrix 

in 1999 op Curaçao een golf water 

over zich heen kreeg, hing haar 

haar langs haar gezicht. Ze zette 

haar ontmoeting voort. Prachtig! 

(Heren, heren, u bent nog steeds 

niet afgehaakt?)

Excuus Majesteit, dit magazine ver-

schijnt voor 30 april, daarna zullen 

we proberen u ‘Prinses’ te noemen.

Kratstapelen. 

Bereik door het opstapelen van kratten veilig de top in 

de attractie kratstapelen! Telkens wanneer er een krat-

je wordt aangereikt, plaatst de deelnemer deze op de 

staande toren en klimt vervolgens zelf één kratje hoger. 

Kratstapelen is een uitdagende en spectaculaire  

attractie van tien meter hoog! Om te doen, maar zeker 

om naar te kijken. Wie durft de uitdaging aan, wie 

daagt de ander uit? Wegens enorm succes geprolon-

geerd! Opgave op de dag zelf.

Bornse Pannekoekbakkers

Plaatselijke roem valt de Pannekoekbakkers ten deel. 

De vrijwilligers bakken al twintig jaar op Melbuulnda-

gen, tijdens de Boekenweek én op Koninginnedag. De 

ingrediënten worden daags voor de bakactiviteiten 

klaargezet bij bakker Koehorst en de Plus super-

markt(en). Met een halve meter grote mixer (mind 

you), bevestigd aan een boor (welk niet voor andere 

activiteiten wordt ingezet), mixen de bakkers het deeg. 

Met één zesliter-emmer worden circa 300 pannenkoek-

jes (flensjes) gebakken. “Naturel en door de scouting-

meisjes’ besuikerd”, aldus Victor Holman. Dat klinkt wel 

weer lieflijk. En euh, dat recept? Mag dat nu na twintig 

jaar eindelijk worden prijsgegeven? “Nee, dat is het 

geheim van de pannekoekbakker”. ‘Bakt u zelf thuis?’. 

“Ja, stevige maaltijdpannenkoeken met spek, appel, 

rozijnen en kaas. Mijn gezinsleden bestellen: Ik bak. De 

basis is een pakje Koopmans pannenkoekbeslag.” 

Chapeau! ‘En hoe vaak bakt u?’ “Circa twee tot drie 

keer”. ‘Per maand?’ “Nee, per jaar”. En dan barst de 

storm los: het thuisfront op de achtergrond grijpt de 

kans aan om aan te geven dat het wel vaker mag. 

Aan de andere kant van de lijn ook een lichte teleur-

stelling. Slechts twee tot drie keer per jaar? Hup: bak-

ken voor dorp, stad en vaderland (en thuis)!
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LE T TEBOER
C O M P U T E R S

www.letteboercomputers.nl
T.074 - 266 92 75

Verkoop - Reparatie - Onderhoud

Aanslagsweg 24 • 7622 LD  Borne

074 - 7110250 • www.saskiavreeman.nl

www.tonkuipers.nl 

VEEL PLEZIER!

Ton Kuipers Architectuur

Bornerbroeksestraat 26

7622 NJ Borne 

T 074 - 26 70 557

F 074 - 26 70 558

info@tonkuipers.nl

ONTWERP

TEKENWERK

PROJECTONTWIKKELING

BOUWBEGELEIDING

BOUWCONSULTANCY

MVV Bouwconsultancy B.V.

Ingenieursbureau voor de bouw

Kamille 3
7621 AV Borne

T: 074 2671567 | www.mvvbouwconsultancy.nl

Begeleiding in alle facetten van de bouw

Simone Derksen, Willem Pfeiffer en Manon Brummer

Simone Derksen, oud- Bornse, coördineerde en schreef 

niet alleen dit OranjeMagazine, maar neemt veel 

meer interviews af. Ze schrijft voor magazines, organi-

seert evenementen, maakt communicatieplannen en 

voert deze ook nog eens uit! Is blij met collega’s zoals 

Manon en Willem.

Willem Pfeiffer, een van de twee portalmanagers  

van de binnenkort gelanceerde nieuwe website 

www.borneboeit.nl, heeft een schat aan journalistieke 

ervaring. Hij runt een eigen bedrijf en levert teksten op 

- de door u gewenste - maat.

Manon Brummer is creatieveling in hart en nieren. Met 

deze creativiteit ondersteunt ze graag bedrijven bij het 

profileren van hun onderneming. Ze adviseert en gaat 

als grafisch vormgever elk project, groot of klein,  vol 

overgave aan. Het bewijs: dit OranjeMagazine!

Dat betekent in één totaalpakket: planners, betrokken 

doeners en enthousiaste creatievelingen. Het resultaat is 

dit magazine. We hebben het met plezier gemaakt. Met 

veel lachen, afstemmen en aanscherpen. 

Wij wensen u veel lees- en kijkplezier en natuurlijk een 

fijne Koninginnedag.

Simone Derksen, Willem Pfeiffer en Manon Brummer

Boekelose Stoombleekerij 46 | 7548 EG Boekelo | 053 428 03 00
info@derksencommunicatie.nl | www.derksencommunicatie.nl

Simone Derksen
06 47 78 24 80

Aanslagsweg 22        7622 LD Borne        Mobiel 06-22609162
E-mail: info@willempfeiffer.nl

Website: www.willempfeiffer.nl
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Manon Brummer
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E info@mbleem.nl

I www.mbleem.nl
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Live muziek

Grand Café de Steeg
Grotestraat 181 • 7622 GG Borne

Tel 074-266 79 53
www.grandcafedesteeg.nl

29 april
Blind Noise
aanvang: 20.00 uur

30 april
East Wood
aanvang: 14.00 uur

29 april Koninginnenacht en 30 april koninginnedag

Borne
Tel. 074 – 266 10 50
www.huls-borne.nl

Een warm onthaal 
voor onze
nieuwe vorst!

Van Uhm BV

De Bieffel 1-3   7622 BM Borne

T. 074 266 2905    F. 074-266 8225    info@vanuhm.nl    www.vanuhm.nl

Habuba BV

Morseweg 6    1131 PK Volendam

T. 0299-366 199    F. 0299-369 522    info@habuba.nl    www.habuba.nl

Uw partner voor de foodsector

      Als leverancier van machines, 

   benodigdheden en specerijen voor 

                    producenten van voedingsmiddelen  

              maken wij van elke productie 

       een feest!

VANUHM_AD_BORNE.indd   1 21-03-12   10:19

www.smudde.nl
Smudde Almelo, Twentepoort West 4, 7609 RD  Almelo, (T) 0546 - 54 50 00
Smudde Enschede, Spaansland 10, 7543 BG  Enschede, (T) 053 - 431 09 61
Smudde Groenlo, Winterswijkseweg 6, 7141 DN  Groenlo, (T) 0544 - 46 13 60

Onderdeel van de Broekhuis groep. Let’s MINI!

BMW/MINI Dealer Smudde. Gespecialiseerd in sportieve prestaties.

BMW maakt
rijden geweldig

Almelo
Enschede
Groenlo

Smudde

Borne, Grotestraat 191
Tel. (074) 266 55 44
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AVG PROJECTEN BV
Grotestraat 247
7622 GK Borne
T 074-2671321
F 074-2671320
M 06 53 38 48 18
I www.AVG-projecten.nl
E info@AVG-projecten.nl

H.J. Oosterveld
Prins Bernhardlaan 2
7622 BG Borne 
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Naamsvermelding
Aannemingsbedrijf A.F. Morselt

AVG Projecten

Autobedrijf Smudde Almelo

Autobedrijf Tinselboer

Autoschadeherstelbedrijf Efdé

Baartman Assurantiën

Baartman relatiegeschenken

Berteke Hairstyling

Boomkamp Schilders

BorneBoeit.nl

Bornse Schuttinghandel 

Bouwbedrijf Versteeg Wiggers

Bouwond. Oude Wolbers Borne

Braakhuis Bouwmaterialen

Braakhuis Metaaltechniek 

Bureau Ter Braak Borne

Busschers Optiek

De Boer Wonen

Deco Home Huls Kleur en Interieur

De Jong & Laan Acc. Belastingadv.

De Opkamer

Derksen Communicatie

De Witte Smid Aanhangwagens

Drukkerij Knoef

Echografie Baby Visie

Echte Bakker Koehorst

Eethuis ‘t Oale Bakkershoes

Elles Hairfashion

Erica Bloemen & Interieur

Eshuis Accountants en Bel.adv.

Fietscity Brama

Flink schoenmakerij sleutelservice

Gemeente Borne

Grand Café De Steeg

Gullimex

HE-AS Lingerie Bad- en Nachtmode

Hofland Optiek

Huls Schilderwerken

Jolande Bosch Prakt.v.Huidverzorg.

Kachelhuis Keemers

Keurslagerij Gerrit Rensink

Kolenbrander Transporten

Kotteman Wegenbouw

Kuhlmann,Hulshof & De Kok

La Cocina Catering

Laurens Hoveniers

Lesscher IT

Letteboer Computers

LeurinK mode

MBleem reclameadvies & creatie

Metaalperswerk Bons en Evers

Mobile Service

Modehuis Deterd

Morselt Mannenmode

Morselt Watertechniek

MVV Consultancy

netgemak. internetbureau

Nieuwkamp Natuursteen

Oranka Vruchtensappen

Mondhygiënisten Borne

Pearl Opticiens

Plusmarkt Huls v/d Nieuwboer

Profil P&O Consultants

Profile Weijenborg

Qinn Womanswear / East Fashion

Rabobank Centraal Twente

Restaurant De Eetkamer

Restaurant Il Tartufo

Restaurant Las Carretas

Restaurant Old Coopers Hall

Restaurant Umami

Rupert Accountants & Fiscalisten

Saskia Vreeman Makelaar 4 you

Slagerij Traiteur Jacobs

Slijterij de Barrique

Sportpaviljoen Borne

Stegehuis Installatietechniek 

Taxi Konink Borne

TerZake reclame

Ton Kuipers Architectuur

‘t Pannenkoekhuis Borne

TwenteXL Werving & Selectie

Van Heck Badkamers

Van Marle Grafische Bedrijven

Van Uhm

Vrienden van ‘t Dijkhuis 

Willem Pfeiffer, Pers-  & Tekstservices

Zuivelhoeve Borne

Kijk ze toch eens pronken, de leden 

van het Oranjecomité. In het zon-

dagse pak, haren gekapt en glim-

lachend. Maar heel misschien mag 

het. Omdat ze van september tot 

en met april vaak in de startblok-

ken staan. Vergaderen, ideeën 

spuien, aanpakken en op 30 april 

partners en kinderen amper zien 

omdat ze ‘aan de slag zijn’. Nee, 

medelijden hoeven ze niet: om 

07.00 uur staat er een ontbijt voor 

ze klaar, wederom verzorgd door 

Ria Veldhof. 30 april vliegt voorbij. 

Tussen 12.00 en 13.00 uur is er een 

warm onthaal in het gemeentehuis 

met een fantastisch verzorgde 

lunch door aardige heren en dames. 

Ook op hun vrije dag! Dank! Komt 

u de leden van het comité op  

30 april tegen? Hebt u vragen? 

Klachten desnoods? Trek ze aan de 

jas. En wilt u ze helemaal een com-

pliment geven? Vraag of ze met u 

op de foto willen. Desnoods met 

handtekening. Zie ze glimmen.  

Vinden ze leuk ;).

P.S. (die gooien we erin). Uit betrouw-

bare bronnen kunnen en willen we u 

graag melden dat alle leden met 

beide benen op de grond staan en 

een groot hart hebben. Hier en 

daar eigenwijs. Maar dat is slechts 

een enkeling.  

De leden van  
 het Oranjecomité

Missen

Scouting Twickel missen we dit 

jaar op Koninginnedag. En daar-

mee ook de ingestudeerde  

Harlem Shake. Mogen we die  

tegoed houden voor volgend 

jaar? Poppentheater Kiekkast 

nam zelf met ons contact op om 

te vragen of het feestelijke pro-

gramma gewijzigd werd. Volley-

bal vereniging Apollo, Korfbalver-

eniging Groen-Zwart, RKSV Neo, 

BZSV de Blauwwitters, Tennisvereni-

ging Smash, WS Twente en de 

brandweer. U moet ze dit jaar  

allemaal missen. Dit jaar gaan we 

TV kijken op het Dorsetplein, eten, 

drinken, ontmoeten. Alle overige 

activiteiten zijn op non-actief  

gezet. Voor Koningsdag 2014 

hebben we weer actieve voor-

nemens. Verenigingen, cultuur -

brengers en brandweer. Mogen 

we dan weer op u rekenen? Op 

zaterdag 26 april 2014!

Foto: Martin Demmer

www.mondhygienistenborne.nl

Koninginnedag 
met een stralende 
glimlach!

Sponsoren

Opnieuw hartelijk dank voor uw 

trouw aan ons Oranjemagazine! 

Geweldig dat wij ondanks de 

wat sombere economie weer op 

u kunnen rekenen. Zonder uw 

support is de realisering van dit 

magazine niet mogelijk. We hopen 

van harte dat het ook bijdraagt 

aan uw succes, want ook volgend 

jaar hebben wij u weer nodig. 

Dank u wel!


