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Uit de oude doos van de heemkundegroep…

Kunstmest proefveld bij de familie Boomkamp aan de Weerselosestraat. De foto is van 1902. De aardappels rechts zijn bemest en de
opbrengst is dus groter dan de linker berg die niet bemest is.

Wist u dat…?
§

de collecte voor het Longfonds € 354,21 heeft opgebracht? Alle
gevers hartelijk dank!
Rianne Aalderink

Om al vast te noteren….
•

de eerstvolgende herhalingscursus AED is op 15 April 2019.
Bert Monnink
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Barbecue “Beste keet 2017”
In januari 2018 wonnen de jongens van de CCB een barbecue toen zij
tot beste keet van de gemeente Dinkelland werden uitgeroepen! De
keet van de CCB ligt aan de Zandbongenweg. In de keet komen jongeren uit Hertme samen, maar ook de nodige jongeren uit Borne en
Zenderen. De jongeren werden door de jury geroemd om de vele
activiteiten die zij met elkaar organiseren. Ook kreeg men de complimenten voor zaken als uitstraling van de keet, EHBO, noodnummers en goed contact met de buren.

Op 1e Pinksterdag waren zij samen om de geweldige barbecue te gebruiken die hun werd aangeboden door de Plattelands Jongeren
Overijssel. Opnieuw een gezellige middag voor deze enthousiaste
groep.
Met vriendelijke groet,
Tonnie Homan
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Berm- en laanbeplanting Hertmerweg
Wie denkt er mee?

Op de Dorpsavond van 5 april is een begin gemaakt met het informeren van inwoners van Hertme over de toestand van de bomen langs
de Hertmerweg (vanaf de Gammelkerbeek tot aan Jachtlust).
Tijdens die avond lieten velen hun interesse blijken. De gemeente wil
graag met geïnteresseerden verder praten over het plan. Als je weet
wat de toestand van de bomen is, heb je nog steeds meerdere mogelijkheden er iets mee te doen. De gemeente wil uw mening graag
horen.
Martijn Lucas zal dit met Gert Jan Hilgersom van de gemeente Borne
verder opzetten. Om het praktisch te houden, vraag ik belangstellenden zich per mail of telefonisch bij Martijn te melden zodat hij
informatie kan verdelen, data af kan spreken en ook info kan verzamelen. Hij is bereikbaar op: martijnlucas@hotmail.com of op
06 48505761.
Met vriendelijke groeten,
Jaco Nies

Onderhoud HOP en wandelpad op 5 juni om 19.00 uur
Bij de aanleg van de HOP door de gemeente is afgesproken dat Herman Schabbink en Jasper Lucas het onderhoud voor de eerste 3 jaar
op zich zouden nemen. Bewoners van de Haarlanden en de werkgroep Jeugd hebben ook al eens onderhoudswerkzaamheden verricht evenals de handballers van Borhave. Waarvoor dank aan allen!
Om de HOP een mooie plek te laten blijven heeft de SGH de taak op
zich genomen om vanaf dit jaar het onderhoud te organiseren. De
bedoeling is om de oprukkende berm van het wandelpad en van de
HOP de rand te maaien en zo nodig onkruid weg te halen. We zullen
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het jaarlijks in juni en aan het eind van de zomer plannen; al naar
gelang wat er groeit.
Bent u buren of een gebruiker van de HOP en het pad of heeft u gewoon belangstelling om mee te doen? Help dan mee op 5 juni vanaf
19.00 uur! Ik wil u vragen om zelf s.v.p. bosmaaiers, harken en ander
gereedschap mee te nemen. Voor koffie, thee, een verfrissing en een
versnapering wordt gezorgd.
Bij vragen: bel gerust. Mijn nummer is 851 3623.
Groeten,
Jaco Nies

ZijActief: jaarlijkse fietstocht
ZijActief houdt op dinsdag 19 juni haar jaarlijkse fietstocht. We starten om 13.15 uur op het kerkplein te Hertme. De eigen bijdrage is
€ 12,50. Voor degene die niet kunnen fietsen of voor wie het fietsen
moeilijk gaat is vervoer per auto mogelijk.
U kunt zich tot 10 juni opgeven bij:
Truus Kole: tel. 2667579;
Ria Kolner: tel. 2667787;
Ria Liedenbaum: tel. 2661384;
of Trudy Blenke: tel. 2663219.
We hopen op een goede opkomst en mooi weer!
Met vriendelijke groeten,
De fietscommissie
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Listen to the Legends of Pop
Tetterende trompetten, swingende saxofoons, brommende bassen,
stampend slagwerk… Luister naar de vertolkingen van gearrangeerde, ijzersterke popklassiekers zoals Beat it, It’s Raining Again en Sir
Duke. Gespeeld door de fanfares Sint Gregorius Hertme en Sint Caecilia Saasveld onder leiding van de bandleiders Bert Sleumer en Herbert Vreeman. En waan u in het Paradiso van het Oosten.
Strijk neer op het gezellige terras van Hertme’s Ambacht en laat u
onderdompelen in de ruige scene van de rockers van weleer op het
nu al befaamde BakkertjesConcert. Dit concert is in korte tijd tot traditie verheven. De nieuwe uitbater, Lereau Hulsink, heet u op zondag 24 juni om 14.00 uur in zijn sfeervolle etablissement aan de
Hertmerweg 30 in Hertme van harte welkom!
De rockende bandleden nemen u vanaf dat moment mee naar de
steamy world of pop music. Lets Rock!
Met vriendelijke groet,
Jan de Vries
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Oproep nieuwe jeugdleden KV Hertme
De klootschietersvereniging Hertme heeft vanaf komend seizoen
(seizoen 2018-2019) weer plaats voor enthousiaste jeugdleden.
Lijkt het je leuk om eens per 2 weken op zondagochtend te klootschieten bij de grootste sportvereniging van Hertme? Aarzel dan niet
en schrijf je in als lid! De nieuwe competitie start eind augustus.
Schrijf je snel in, dan kun je aan het begin van de nieuwe competitie
mee doen!
Aanmeldingen en verdere info via René Kattenpoel Oude Heerink
(renekattenpoel@hotmail.com) of info@kvhertme.nl.
Graag tot ziens!
Met sportieve groet,
Bart Monnink,
Namens bestuur en leden Klootschietersvereniging Hertme
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Agenda juni
4 tot en met 9 juni
Collecte van het Epilepsiefonds
5 juni
Gezellige middag van de Zonnebloem in de kantine van ZV
5 juni
Onderhoud de HOP en het wandelpad vanaf 19.00 uur
19 juni
ZijActief houdt haar jaarlijkse fietstocht
Start om 13.15 uur op het kerkplein te Hertme
Eigen bijdrage € 12,50
24 juni
BakkertjesConcert van St Gregorius Hertme en St Caecilia Saasveld
Vanaf 14.00 uur bij Hertme’s Ambacht

Uitgave:

Redactie:

Stichting Gemeenschapsbelangen Hertme
Esther Meijer en Rian Jannink

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” en
op www.Hertme.nl onder Borne Boeit.
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