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Uit de oude doos van de heemkundegroep…

De verbinding tussen de kerk en de pastorie, voor de bouw van de
gemeenschapsruimte.

Werkgroep Halloween
Beste Hertmenaren,
Wij zijn voor de werkgroep Halloween op zoek naar organisatietalent om dit jaar toch weer een geweldig Halloweenfeest
te organiseren. We zijn al gestart maar zouden nog graag enkele creatieve breinen willen toevoegen aan de werkgroep.
Je kan je opgeven bij: Erik en Ellen Boomkamp op 06-15531864.
Graag reageren voor 15 maart!
Groetjes, Karin Oude Egberink
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Munsterhuis Occasions levert Hofauto Kolkleu
Het Prinsenpaar van CV De Kolkleu Prins Marcel de 1ste & Adjudant
Peter had tijdens de carnaval een hofauto tot hun beschikking van
Munsterhuis Occasions. De zoektocht van de vereniging naar passend vervoer leverde een positieve reactie op van garage Munsterhuis Occasions uit Almelo. De hoogheden werden tijdens de carnaval
rondgereden in een Renault Kadjar Energy.

“We zijn ontzettend blij met dit sympathieke gebaar van Munsterhuis”, zegt voorzitter René Jannink van De Kolkleu. “Het is in deze
tijd helemaal niet zo gemakkelijk om zo’n prachtige hofauto op de
kop te tikken. Het moet allemaal om niet. Het enige dat wij terug
kunnen geven is onze waardering en een aantal promotionele activiteiten”. Bij ontvangst van de auto ontving de garage een taart met
de afbeelding van het prinsenpaar. “Dit ambachtelijk gebak bestaat
uit een aantal dikke lagen dankbaarheid, met jam en slagroom”,
grapt Jannink.
Namens CV De Kolkleu,
Harold Weerkamp
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Nieuws van de Zonnebloem Hertme/Zenderen
Op dinsdag 20 maart opent Tuincentrum Borghuis haar deuren speciaal voor de Zonnebloem. Rustig winkelen met gasten en begeleiders van de Zonnebloem in Deurningen.
U bent de gehele dag in de gelegenheid het tuincentrum te bezoeken van 9.00-18.00 uur. Bovendien krijgt iedereen deze dag 10%
korting op de aankopen.
Bij binnenkomst ontvangt u bij de stand van de Zonnebloem bonnen
voor koffie en wat lekkers. Tevens krijgt u hier de korting bon.
Voor vervoer kan worden gezorgd. Aanmelden kan tot 10 maart bij
Akke Louwerman op telefoonnummer 074-2660360. Graag aangeven of u gebruik maakt van een rollator of rolstoel.
Met vriendelijke groeten,
Akke Louwerman

Wist u dat…


er dit jaar géén eierdoosjes nodig zijn voor de jaarlijkse eieractie van CV de Kolkleu. De voorraad is
nog groot genoeg.
Hennie Kemna



De “melktap weleveld” dagelijks van 7-21 uur geopend is. Kom naar Hertmerweg 35 in Hertme.
Hennie Kemna
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Nooit Verteld
Een waargebeurd verhaal over de oorlogsjaren 1940 - 1945 in
Hertme
Tijdens de herdenking van 70 jaar bevrijding in 2015 is het idee ontstaan om een filmdocumentaire te maken over de oorlogsjaren in
Hertme.
Er is in die vijf jaar veel gebeurd en de groep mensen die er nu nog
over kan vertellen wordt steeds kleiner. Het zou jammer zijn om de
nooit vertelde verhalen verloren te laten gaan.
In Hertme zijn dan wel geen slachtoffers gevallen en de oorlog heeft
er alleen materieel leed veroorzaakt, maar de Duitse bezetter was
ook in Hertme wel degelijk prominent aanwezig. Te denken valt bijvoorbeeld aan de commandopost van de V1 in de pastorie, de vordering van de school, de honderden soldaten in het dorp, het Duitse
schijnvliegveld Dulder op de grens van Hertme met Saasveld, onderduikers, opgevangen evacuees tijdens de Hongerwinter van 1944 1945 en vooral niet te vergeten de verzetsgroep die er actief was.
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Al deze onderwerpen komen aan bod in een anderhalf uur durende
documentaire.
Tal van Hertmenaren zijn geïnterviewd en hebben, voor de camera,
hun herinneringen aan die tijd verteld. Maar ook Max van Trommel
uit Rotterdam en Leo de Zeeuw uit Utrecht zijn speciaal naar Hertme
gereisd om hun verhaal te doen. Max van Trommel werd als 10 jarig
Joods jongetje ondergebracht op een boerderij in de buurt. En de
zeven jarige Leo de Zeeuw verbleef als evacuee tijdens de Hongerwinter samen met twee geallieerde piloten bij de familie Borggreve.
Indrukwekkende en aangrijpende verhalen waarvan de makers van
de documentaire bij het terugkijken menig keer geëmotioneerd raken.

Bijna drie jaar is aan het project gewerkt en nu is de film bijna klaar.
Op vrijdag 11 mei gaat de documentaire ‘’Nooit Verteld’’ voor genodigden in première in Hotel Jachtlust in Hertme.
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Daarna is de documentaire voor belangstellenden te zien op zaterdag 12, woensdag 16, donderdag 17, woensdag 23 en donderdag 24
mei in Jachtlust. Aanvang van de film is om 20.00 uur. De entree bedraagt € 5.00 per persoon inclusief consumptie.
Kaarten kunnen worden gereserveerd bij Jos Kemna, bij voorkeur via
het mailadres: info@aegidiusschool.nl of telefonisch via nummer 0610136000 (dagelijks tussen 17.00 uur en 19.00 uur).
Per avond zijn er 150 plaatsen beschikbaar.
Meer informatie over Nooit Verteld is te vinden op de website:
www.heemkundegroephertme.nl .
Graag tot ziens op één van onze filmavonden.
Namens Stichting Heemkundegroep Hertme,
Jan Kolner

Oorlogsmenu bij Hotel Jachtlust
Alle bezoekers van de film “Nooit verteld” kunnen vooraf genieten
van een sfeervol 3-gangen “Oorlogsmenu” voor € 21,50 per persoon.
Alle filmavonden is reserveren gewenst.
Met vriendelijke groeten,
Boy Bosch
Hotel Jachtlust
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Hertme´s Ambacht
Geachte Hertmenaren,
Na weken van slopen, verbouwen en schilderen met behulp van heel
veel vrienden, buren en familie komt het moment steeds dichterbij
dat we de deuren van het Hertme’s Ambacht definitief gaan openen.
Graag willen wij onze naaste buren en de inwoners van Hertme leren
kennen.
Graag nodigen wij u uit op 6, 7 of 8 maart aanstaande van 20.30 uur
tot en met 23.00 uur. De kennismaking gaat uiteraard gepaard met
een hapje en drankje. U kunt zich telefonisch of per mail aanmelden
op 1 maart vanaf 11.00 uur voor een avond die u het beste uitkomt.
Hopelijk mogen wij u op één van deze avonden verwelkomen.
Tot snel en met vriendelijke groet’n,
Lereau Hulsink

Vooraankondiging Sam´s Kledingactie
De jaarlijkse kledinginzameling voor dit goede doel vindt in Hertme
plaats van maandag 2 april tot en met zaterdag 7 april (12.00 uur). U
kunt in die periode oude kleding, schoenen en huishoudtextiel in gesloten plasticzakken brengen naar de garage naast het Theaterhoes
van het Openluchttheater.
De opbrengsten van de ingezamelde kleding gaan naar een bijzonder
project in de Centraal Afrikaanse Republiek. Een straatarm land in
het midden van Afrika. In de volgende Gazet meer hierover.
Namens MOV-groep,
Charles Liedenbaum
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CV de Kolkleu verkoopt voor Pasen verse eieren
Op Palmpaaszaterdag 24 maart komen de leden van carnavalsvereniging de Kolkleu weer
bij u aan de deur om verse eieren te verkopen.
Koop ze daarom niet op de markt of bij de
plaatselijke super, maar steun de carnavalsvereniging. De opbrengst is nog steeds bedoeld voor de aflossing van de obligaties die
zijn verkocht voor de bouw van de Carnahal in
Borne.
De eieren van de Kolkleu zijn natuurlijk supervers!
Mocht u die zaterdag niet thuis zijn of de leden van de Kolkleu hebben gemist, dan kunt u altijd nog terecht bij de Dorsmolen in de
Stroom Esch. Daar is de hele dag een stand ingericht, van waaruit
ook eieren worden verkocht.
Koop uw verse eieren daarom straks bij de Kolkleu! Dan steunt u niet
alleen deze vereniging, maar heeft u zelf ook verse eieren waarvoor
u de deur niet uit hoeft. De prijs is ook dit jaar weer super schappelijk: 10 stuks voor 2,50 en 30 mooie bruine eieren voor maar 6 euro.
Met vriendelijke groet,
Mario van Santen

ZijActief: Verrassingsavond
Op dinsdag 20 maart houden we een verrassingsavond: ‘Ik hou van
Holland’. De avond begint om 20.00 uur in het Theaterhoes.
Als u zich nog niet hebt opgegeven, doet u dit dan voor 10 maart a.s.
bij Rianne op telefoonnummer 074-2662318 of per mail aalderink@azelo.nl.
Namens bestuur ZijActief, Rianne Aalderink
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Website Hertme online per 1 maart 2018
In de Dorpsvisie voor Hertme 2015 -2030 is de wens opgenomen om
voor Hertme een eigen website te ontwikkelen. Voor de realisatie
van deze wens hebben we samen met Borne Boeit gewerkt aan een
“digitaal plein” op de website van Borne Boeit. Dit plein zal het platform worden waarbinnen alle wijk- en dorpsraden in de gemeente
Borne de mogelijkheid krijgen een eigen website te ontwikkelen met
deskundige ondersteuning van de redactie van Borne Boeit.
Stichting Gemeenschapsbelangen Hertme heeft met Borne Boeit afgesproken dat de website voor Hertme als pilot dient om ervaringen
op te doen en aan de hand daarvan het “digitaal plein” en de diverse
websites zo goed mogelijk in te richten.
De website van Hertme is daarom ook nog niet af. We hebben een
opzet gemaakt en we hopen dat de bezoekers hierop willen reageren en met opmerkingen en ideeën komen. Aan de hand van deze
reacties kunnen we het “plein” en de eigen website steeds beter inrichten en aanpassen aan de behoeftes die er zijn.
We horen graag wat jullie van de opzet van de website voor Hertme
vinden. Daarbij kun je denken aan:
 Is de informatie die erop staat correct weergegeven?
 Missen jullie informatie?
 Hebben suggesties en ideeën voor onderwerpen?
 Staan er voldoende foto’s op? Etc.
Op de website staat het mailadres waar reacties, opmerkingen en
ideeën naar toe gestuurd kunnen worden:
gazethertme@gmail.com.
De website van Hertme is te vinden op: www.hertme.nl. Ook via de
website van Borne Boeit (www.borneboeit.nl) kun je op de website
van Hertme komen door het tabblad “Hertme” aan te klikken.
Namens Stichting Gemeenschapsbelangen Hertme,
Henk Veurman
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Nieuw bestuurslid SGH
In November hebben we aangegeven dat we nieuwe aanwas nodig
zijn. En het is gelukt: Kerstin Maassen van de Brink komt de SGH versterken.
Hiermee hebben we nu 9 bestuursleden. Maar dat zal dit jaar, vanwege uittreden, ook weer minder worden. Kortom, voor wie de gemeenschap eens een tijdje wil dienen is de SGH een goede mogelijkheid. En het goede nieuws daarbij: er is geen wachtlijst!
Groeten,
Jaco Nies

Voorstellen nieuw bestuurslid
Ik ben Kerstin Maassen van den Brink-Meijer en ben geboren op 10
juni 1974 in Klagenfurt (Oostenrijk). Sinds een aantal jaren woon ik
samen met mijn man Henk Maassen van den Brink en onze twee
kinderen Jacques (5 jaar) en Beaudine (3 jaar) aan de Bartelinksweg
1 in Hertme. Jacques en Beaudine hebben twee halfzussen Romy (22
jaar) en Quinty (20 jaar). Zij wonen in Hengelo.
In 2007 heb ik besloten mijn baan op te zeggen als medisch secretaresse in het ZGT te Almelo zodat ik meer tijd had voor het bedrijf van
mijn man. Hij is projectontwikkelaar in Nederland en Duitsland.
Toen ik werd benaderd door de SGH om mij als bestuurslid bij hen
aan te sluiten, sprak mij dat aan omdat ik zelf ben opgegroeid in
Vriezenveen. Daar werd ook veel gedaan om een prettige leefomgeving voor bewoners van alle leeftijden te creëren.
U kunt mij bereiken op k.maassen@mvdb-projecten.nl en op telnr.
06-55373302.
Met vriendelijke groet,
Kerstin Maassen van den Brink.
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Dorpsavond 22 maart op 20:00 uur in het Theaterhoes.
U bent van harte uitgenodigd om over Hertme te horen en mee te
praten over zaken die voor ons allen van belang zijn:










Elders in de Gazet leest u over de website voor Hertme. Kijk er eens
naar en geef uw mening: wat kan beter en wat missen jullie? We
horen graag jullie reacties.
Gemeente Borne wil in dit voorjaar een plan maken voor het groot
onderhoud aan de bomen langs de Hertmerweg en binnen de bebouwde kom van Hertme.
Paul de Groot van de Gemeente Borne zal op deze dorpsavond daar
uitleg over geven. Tegelijkertijd wil hij jullie mening daarover horen
en ideeën verzamelen.
Ellen Sluiter van Welzijn Ouderen Borne zal spreken over de mogelijkheden van zorg voor ouderen in Hertme. Op humoristische en
luchtige wijze zal zij jullie meenemen in de wereld van zorg voor
ouderen en wat er allemaal mogelijk is. We willen allemaal graag zo
lang mogelijk in ons eigen huis in Hertme blijven wonen en….. we
krijgen er allemaal mee te maken!
Ten slotte gaan we met jullie bespreken welke onderwerpen uit de
Dorpsvisie we in de komende tijd willen oppakken. Jullie inbreng en
nieuwe ideeën worden erg op prijs gesteld.

Een volle agenda dus!
We hopen op een grote opkomst; het gaat tenslotte om onze eigen
toekomst en leefbaarheid in Hertme. Vanaf 19.30 uur staat de koffie
klaar.
Namens de SGH,
Jaco Nies
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Info Woningbouw Roskam Landen
Om u op de hoogte te houden, hierbij de laatste berichten over de
planning voor de ontwikkellocatie “Roskam Landen”:
Op dit moment (februari 2018) is als eerste de overdracht van de grond
aan de beurt. De gemeente is nog geen eigenaar van het uit te geven
deel Roskam Landen. Zodra dit wel het geval is, kan met de uitgifte gestart worden. Naar verwachting zal dit begin maart zijn.
Het bouwrijp maken zal later starten dan in de eerder door gemeente
afgegeven planning. Het bouwrijp maken was gepland voor begin
maart. De Nuts-bedrijven hebben aangegeven niet voor week 13 te
starten met de werkzaamheden. Naar verwachting zal de grond eind
mei bouwrijp zijn . Zodra de grond bouwrijp is kan deze overgedragen
worden aan de particulieren die een kavel hebben gekocht.
Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn dan laten wij u dit uiteraard
weer weten in de komende Gazet.
Namens Stichting Gemeenschapsbelangen Hertme,
Herman Schabbink

Herhalingscursus AED in Hertme
Op maandag 23 April 2018 vindt een herhalingscursus AED plaats
in het Theaterhoes in Hertme. Je kunt je opgeven bij José en Bert
Monnink op tel.nr. 074-2666010 of per mail via a.monnink@ziggo.nl.
Om 18.00 uur is de eerste cursus en om 20.00 uur de tweede cursus.
Graag een voorkeurstijd aangeven.
Leer dus reanimeren !
José en Bert Monnink
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Dagvoorziening De Tuinkamer bestaat 10 jaar
Om dit te vieren, is er op 8 maart een receptie. Belangstellenden
zijn van harte welkom. De receptie vindt plaats van 17.00 – 19.00
uur in de Tuinkamer in Hertme.
De Tuinkamer biedt twaalf ouderen vier dagen in de week dagvoorziening in een kleinschalige en laagdrempelige setting. De bezoekers
krijgen zowel activiteiten in groepsverband als individuele activiteiten aangeboden; afgestemd op de wensen van de groep. De bezoekers kunnen heerlijk genieten van een mooie veilige tuin en een gezellige terras. De kleine dieren in de omgeving bieden de ouderen
afleiding en gezelligheid.
Naast de receptie is voor de cliënten van de dagvoorziening een
mooie activiteit georganiseerd. Ze maken op 8 maart een uitstapje
waarbij de nadruk ligt op het prikkelen van zintuigen. Herinneringen
uit het verleden worden gestimuleerd en komen weer naar boven.
Dagvoorziening is mogelijk voor ouderen die behoefte hebben aan
extra sociale contacten en structuur in de dag invulling. Er is een indicatie nodig om in aanmerking te komen voor dagvoorziening.
Met vriendelijke groeten,
Paula de Jonge, communicatiemedewerker Carint Reggeland

Colofon:
Alles uit deze uitgave mag worden gekopieerd, vermenigvuldigd en doorverteld.
Voorwaarde is dat u de ontvanger laat weten dat het uit de “Gazet van Hertme”
komt. De redactie is onafhankelijk. Dat wil zeggen dat in voorkomende gevallen
berichten kunnen worden geweigerd omdat ze grievend zijn voor derden, niet interessant genoeg voor een brede groep inwoners van Hertme of simpelweg omdat
het aanbod de ruimte overstijgt. Hierover zullen betrokken partijen niet worden
geïnformeerd. Bij alle berichten wordt vermeld van wie de redactie deze ontvangen
heeft dan wel wie het bericht geschreven heeft.
De Gazet van Hertme is ook digitaal te lezen op de website van de Heemkundegroep Hertme: www.heemkundegroephertme.nl onder het tabje “Gazet”.
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Agenda maart
6, 7 en 8 maart
Kennismakingsavonden Hertme’s Ambacht van 20.30 tot 23.00 uur.
8 maart
Receptie De Tuinkamer van 17.00 tot 19.00 uur.
19 tot 24 maart
Collecte voor het Reumafonds
20 maart
Winkeldag bij tuincentrum Borghuis voor de Zonnebloem
Van 9.00 tot 18.00 uur
ZijActief: verrassingsavond “ik hou van Holland”
Om 20.00 uur in het Theaterhoes
22 maart
Dorpsavond in het Theaterhoes vanaf 20.00 uur
23 maart
De jaarlijkse 65+-avond
georganiseerd door de werkgroep Jeugd bij Hof in Huis

Agenda voor de komende maanden
23 april
Herhalingscursus AED in het Theaterhoes om 18.00 of om 20.00 uur.

Wilt u iets plaatsen in de gazet van april? Stuur uw informatie dan
uiterlijk 20 maart naar gazethertme@gmail.com.
Uitgave:
Redactie:

Stichting Gemeenschapsbelangen Hertme
Esther Meijer
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Advertenties
De Gazet van Hertme werkt zonder winstoogmerk. De volgende ondernemers dragen bij aan de realisatie van de Gazet. Wij zijn hen daarvoor
zeer erkentelijk.

Aannemersbedrijf H. Blenke, Saasveld (074-2666775)
Absoute uitvaartverzorging, Ronny Kolner, 24 uur per dag bereikbaar
(06-53937616)
Alkoof Interieurs, Borne
Autoschade-Taxatie-Erkend APK-bedrijf Rudy van de Logt
Dashorst Installatietechniek Saasveld (074-3494196)
De Naober coaching, advies en mediation, J. de Vries (06-18471501)
Elke auto schoon zonder water; www.autowassenzonderwater.nl
Gerard Tijink, Timmer & metselwerk, ver/nieuwbouw (074-2667713)
Hotel Jachtlust, Weerselosestraat 306 in Hertme (074-2661665)
Kaashandel Zwerus-Hertme
Kapsalon " de Kapperij" (Chantal) Hertme (074 – 2595434)
Kinderdagverblijf De Drie Biggetjes (074-2670575)
Kole bouw- en timmerwerken (074-2672745)
Minicamping de Köller, familie Lucas
NAMACO-Twente, makelaardij: verkoop, aankoop en taxaties,
www.namaco-twente.nl Patrick Oude Egberink (074-7002130)
Pegge Tweewielers Bisschopstraat 8 in Weerselo (0541-741400/
06-25448728), gratis haal/brengservice
Remi Geerdink Dakwerken (06-83535493) De waterdichte oplossing!
Renovatie & nieuwbouw Jos te Kiefte (06-55553089)
Rijdende winkels Hesselink (0541-662471)
T.H.S. technische installaties F. Stubbe (06-55554777)
Topslagerij Roy Kemna, Goor (0547-273978)
Ton Kuipers Ontwerp, www.TonKuipers.nl (074-2670557)
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