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Het gemeentenieuws 
vindt u deze week op 
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Rijen dik stond het publiek langs 
de kant om de lange rij voertui-
gen van Keep them Rolling te 
verwelkomen. 
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Maar liefst 22 jaar was ze elke dag 
te vinden op de Oldhofschool. 
Maar dan wel op die tijden dat er 
niemand was. 

Vierde Haring 
Party in 

voorbereiding
Het lijkt nog ver weg: de 
vierde Bornse Haring Party 
in successie. Maar een aantal 
zaken staat al vast. De datum: 
woensdag 10 juni. De opzet: 
een beetje netwerken, harink-
je happen, een goed glas erbij 
en twee goede doelen steu-
nen. De locatie: het theehuis 
De Karmeliet in Zenderen. De 
spreekstalmeester: Herman 
Ellenbroek.
En: het organiserende kwartet 
Henk Oosterveld, Jan Groot-
huys, Aart Schmidt en Jan van 
Leeuwen wordt een kwintet. 
Het krijgt versterking in de 
welwillende (“dit spreekt mij 
zeer aan”) persoon van Den-
nis Wilt, gekend weerman, ac-
tief in Borne en zoals een van 
de organisatoren zegt: hard op 
weg een BT’er te worden, een 
Bekende Tukker. In alle mo-
gelijke kringen. Onlangs nog 
als apostel, discipel van Jesus 
in The Passion. “Zo iemand 
kunnen we goed gebruiken. 
En met hem verjongen we de 
ploeg. Met vers, enthousiast 
bloed. En hij was erbij toen 
we in 2012 onze eerste party 
organiseerden. Het tekent zijn 
betrokkenheid bij dit soort za-
ken. Hij is meer dan welkom.”
Gerekend wordt op ‘een klei-
ne 300 personen’. Minimaal, 
voegt de organisatie die al 
volop bezig is, eraan toe. De 
eerste reacties wijzen het uit. 
Eén ding staat nog niet vast: 
de twee goede doelen. “Maar 
daar komen we wel uit. Je 
hoort er nog van. En oh ja. 
Reken er maar op dat we in dit 
verband nog naarstig op zoek 
zijn naar een aansprekende, 
bekende persoon als medepre-
sentator/veilingmeester.”

(js)

Gespecialiseerd in ons eigen huismerk: Het Beste van Texel

1 kilo Texel romig belegen
of 1 kilo Texel extra belegen

Per kilo  ...........................................................e8.90
U kunt ons vinden op de woensdag, vrijdag en zaterdag markt in Borne. (parkeerplaats Al-
bert Heijn). Max. 2 kilo per klant. Deze aanbieding is geldig van 10-04-2015 t/m 15-04-2015.

www.boomkamp-kaas.nl

Lekker eten!

Kaas op smaak bereid?

Een foto van een man en een vrouw 
met twee stralende meiden, het ge-
luk spat eraf. Maar hoe broos zo’n 
moment kan zijn, ervoeren Kirsten 
en Job ten Thije. Onlangs werd bij 
toeval bij Kirsten(34) een hersen-
tumor ontdekt. Hun leven veran-
derde op slag. De begrippen tumor 
en ongeneeslijk hakten er diep in. 
Inmiddels is Kirsten geopereerd en 
is een groot deel van de tumor weg 
gehaald. Een groot deel, maar er 
zit nog een restant. Hoop en vrees 
wisselen elkaar af in afwachting 
naar de eerste MRI scan die bin-
nenkort genomen wordt. Aan de 
andere kant willen Job en Kirsten 
niet toegeven aan hun angst, ze 
zijn strijdvaardig en hebben een 
plan opgezet. ‘’Ik ga de Mont Ven-
toux beklimmen met de fiets en 
als het lukt drie keer!’’, verklaart 
een vastberaden Job. Hiervoor 
laat hij zich sponsoren en al het 
geld wordt gedoneerd aan www.
STOPhersentumoren.nl Zijn initi-
atief  zette menigeen in zijn fami-
lie- en kenniskring aan het denken 
en inmiddels heeft een grote groep 
zich solidair verklaard en fietst een 
grote groep met hem mee. Onder 
de naam: Kirstens Kopgroep gaan 
ze de strijd met de elementen aan. 
Afgelopen zaterdagavond werd in 
sportcafé ’t Wooldrik de aftrap ge-
geven. 
In Nederland overlijden 28 men-

Naar de top van de Mont Ventoux

Fietsen voor onderzoek naar 
hersentumoren

Fahner Vaste Planten kwekerij
Hengelosestraat 10
7561 SG Deurningen
tel. 074 277 36 34

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 8.00-17.00 uur
Zaterdag van 8.00-16.00 uut

Fahner Vaste Planten kwekerij

 Lavendel Hidcote 
1 literpot €1.50

www.fahner-vasteplanten.nl

Toezicht provincie

Burgemeester: 
de lat op groen
“Op groen, daar ligt de lat”, zegt 
burgemeester Rob Welten als hij 
reageert op de ‘oranje kaarten’ 
die de provincie richting Borne 
stuurde. Wat ruimtelijke ordening  
en de omgevingsvergunningen be-
treft komt dat volgend jaar met een 
structuurvisie en een eigen hand-
havingsprogramma in orde. Als het 
om financiën gaat, dan nog niet. 
Daarvoor is de schuldenlast door 
grondaankopen voor De Veldkamp 
en De Bornsche Maten te groot. 
De gronden weer verkopen strookt 
niet met ons beleid en onze ambi-
ties, licht Welten toe. “En we heb-
ben een strikt risicomanagement 
achter de hand.” Oranje staat voor 
een gemiddeld toezicht van de pro-
vincie, groen voor een laag.

sen per week aan een hersentumor. 
Anders dan bij vele andere soorten 
kanker is dit getal al jaren niet af-
genomen. Eén van de belangrijkste 
redenen daarvoor is het gebrek aan 
onderzoek. ‘’Hersentumoronder-
zoekers hebben ons verzekerd dat 
met meer geld echt een verschil 
kan worden gemaakt. Daarom heb-
ben wij deze actie opgestart en al 
het geld dat binnenkomt gaat naar 
onderzoek. Er gaat helemaal niets 
van af!’’
Op vrijdag 11 september staat de 
Ventoux3 ‘A ride for Hope’ op de 
rol. De Heeren van Oranje hebben 

aangeboden om de groep met hun 
eigen bus naar Frankrijk te brengen 
en ook ter plekke de bus te zullen 
inzetten voor vervoer. Henk de 
Graaf heeft zich opgeworpen als 
chauffeur en een van de Heeren 
heeft een week vrijaf genomen om 
mee te kunnen. Inmiddels hebben 
zich al eenentwintig deelnemers 
gemeld, allemaal familieleden en 
vrienden. Iedere fietser moet mini-
maal 750 euro storten om mee te 
mogen doen.  ‘’We zoeken echter 
nog meer mensen die ons willen 
steunen. Immers hoe meer geld we 
binnenhalen, hoe meer onderzoek 

er gedaan kan worden. Alle beetjes 
helpen’’.  

A.H.

Voor meer informatie, klik aan 
op  www.ventoux3.nl  

Kirsten en Job (achterin) te midden van de deelnemers in de Oranjebus


