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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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Uit de oude doos van de heemkundegroep…

De boerderij van Bernard Olthof aan de Dulderbroekweg 5. De boerderij is op 2 mei 1987 afgebroken. Op deze plek woont nu de familie
R. Kolner.

Wist u dat....
•

de collecte van KWF kankerbestrijding maar liefst € 512,25 heeft
opgebracht? Dank aan alle gulle gevers en aan de collectanten
Truus, Merle en Irma, Jolanda, José, Monique en Berndien!
Hennie Kemna
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Afscheid Martin Kappert als secretaris van de SGH
Op de bestuursvergadering van de SGH van 4 september namen we
helaas afscheid van Martin Kappert. Martin vervulde een aantal jaren de functie van secretaris. We bedanken hem hartelijk voor o.a.
zijn inbreng en het maken van de vele verslagen van de vergaderingen.

Met het vertrek van Martin is er weer een plek binnen het bestuur
vrijgekomen. Mocht u hiervoor interesse hebben dan kan er contact
op worden genomen met één van de bestuursleden.
Met vriendelijke groeten,
Gea Wissink
06-22944763

Trapveldje tijdelijk niet betreden
Er is al een mooi nieuw hekwerk om het trapveldje naast het Openluchttheater gekomen. Binnenkort wordt er ook nieuw gras ingezaaid. Vanaf eind september/begin oktober tot ongeveer het voorjaar zal de jeugd hier helaas geen balletje kunnen trappen. Maar
daarna hebben ze er dan ook een mooi veld voor terug!
Namens de SGH, Gea Wissink
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Percussion Live
Beste Hertmernaar,
Dat was het dan, Percussion Live 2018 in het openluchttheater
Hertme. Na meer dan een jaar voorbereiding, was het voor ons een
grote eer om op zaterdag 15 september voor 1.200 bezoekers muziek te mogen maken. Het theater was uitverkocht!
En wat een enthousiasme kregen we terug van het publiek. Het was
fijn te horen dat iedereen het prachtig vond. Dat heeft iedere muzikant zeer goed gedaan. Daar doe je het voor!
Wat betreft de muziek was er voor elk wat wils. We hadden perfect
geluid. Daar is veel aandacht aan besteed. En door de lichtshow en
het vlammenspel waren wij als muzikanten en koorleden ook erg
verrast. Het was fantastisch, fenomenaal en voor ons een hele dikke
kers op de taart!

Na eerst nog van een heerlijke 3e helft te hebben genoten, ging iedereen uiteindelijk moe maar voldaan en met een brede lach op het
gezicht naar huis.
Alle deelnemers (zowel van het koor, Double6 als de leden van de
Malletband) hebben ontzettend genoten. Bedankt aan iedereen die,
in welke vorm dan ook, een bijdrage heeft geleverd aan deze succesvolle avond!
Gerard Schabbink
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Cupfinales gewonnen door Wouter Kleissen en Peter
Lucas
Als afsluiting van een mooi en lang seizoen, zijn op vrijdag 31 augustus onder prima weersomstandigheden de jaarlijkse cupfinales op
veld en straat weer verschoten. Traditioneel vinden deze finales jaarlijks vlak voor de eerste competitiewedstrijd plaats.
Op de baan heeft Wouter Kleissen uit Hertme 8 (debutant) de eerste
plaats behaald door de finale in een spannende wedstrijd te winnen
van Maarten Kemna uit Hertme 1.
De finale op straat is na een opengaande wedstrijd gewonnen door
Peter Lucas uit Hertme 1, ten koste van Bart Monnink uit Hertme 2.
In deze spannende finale hebben beide spelers meerdere voorsprongen gehad maar trok Peter uiteindelijk aan het langste eind.

Foto: Martijn Lucas

Namens het bestuur danken wij de leden voor de deelname aan de
Hertme Cup en uiteraard ook alle toeschouwers voor de grote opkomst! Wij wensen alle schutters alvast een sportieve en succesvolle
competitie toe!
Met vriendelijke groeten,
Bart Monnink
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Huldiging jubilarissen
Afgelopen zondag (16 september) was de eerste competitiedag
waarop alle 12 seniorenteams van KV Hertme weer actief waren.
Traditioneel is deze eerste gezamenlijke speeldag ook het moment
om alle leden te trakteren op een welverdiende consumptie.
Daarnaast stond er nog een huldiging gepland, omdat jubilaris Gerard Kemna bij de vorige huldiging helaas afwezig was.

Jubilaris Gerard Kemna te midden van bestuur

Na afloop van de competitiewedstrijden is Gerard Kemna in het bijzijn van alle seniorenleden gehuldigd voor zijn 25-jarig lidmaatschap.
Wij zijn er als vereniging trots op dat Gerard al zolang lid is en hopen
dat hij nog vele jaren lid blijft van onze vereniging!
Met vriendelijke groeten,
Bart Monnink
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Zonnebloem Hertme/Zenderen: september activiteit
Al onze zonnebloemgasten hebben dinsdag 18 september veel zin in
een middagje gezelligheid in Oldenzaal.
We beginnen de middag met een bezoekje aan het Palthehuis waar
we (ondersteund door handige klapstoeltjes voor wie dat wilde) terug werden gegooid in de tijd. Het huis is bijzonder mooi in oude
staat ingericht. Dit bracht bij onze gasten erg veel herinneringen
naar boven; “we’j wa, vrogger deu´n we dat ok zo…...oh en dat was
doarvuur…… en he’j wa zeen dat…..” Ook kregen we veel te horen
over de geschiedenis van Oldenzaal. Variërend van informatie over
de tijd van na de beeldenstorm tot het proces van Hutt’n Kloas en de
vondst van de graven bij de Plechelmusbasiliek. Kortom een bijzonder informatief en vooral gezellig bezoek.

Toen we weer buiten stonden was het weer nog steeds zo mooi dat
we even een terrasje hebben gepakt. Een kopje koffie en wat lekkers
erbij. Blijkt het dat we op het terras van een Turkse uitbater zijn gaan
zitten. In het hele restaurant geen appeltaart te bekennen. Tja, en
wat doe je dan…? Met zijn allen aan de Baklava met slagroom!
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Door sommigen werd het een beetje zoet gevonden maar bij de
meesten ging het er in als zoete (Turkse) koek en was ook een tweede portie al snel verorbert.

Tegen half vijf kreeg iedereen toch wel een beetje trek en zijn we
vertrokken naar Klein Afrika waar iedereen een heerlijke pannenkoek heeft gegeten of, voor de afwisseling, een flink bord patat.
Moe maar voldaan werden onze gasten tegen zes uur weer naar huis
gebracht.
Lieve gasten, we willen jullie allemaal heel hartelijk bedanken voor
jullie enthousiasme en gezelligheid. Dat heeft er voor gezorgd
dat het weer een erg geslaagde
middag is geworden!
Met vriendelijke groeten,
Hennie Kemna
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Werkgroep Jeugd: LaserGamen
Vrijdagavond 21 september hebben we het nieuwe schooljaar geopend met een leuke activiteit: LaserGamen. De groep werd in tweeen gesplitst. Uitgerust met een computergestuurd laserpistool gingen we in een donkere ruimte op zoek naar de tegenstanders. Deze
probeerden we met een infrarode straal te raken. Het ging er fanatiek aan toe. Het was een gezellige avond.

We hopen iedereen natuurlijk weer terug te zien bij de volgende activiteit. Nadere informatie volgt.
Met vriendelijke groeten,
Namens de werkgroep Jeugd,
Judith Kole
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Kledinginzameling Hertme
Tot en met zaterdag 29 september 12.00 uur vindt in Hertme de kledinginzamelingsactie van Sam’s kledingactie voor Cordaid Mensen in
Nood plaats. Goede, nog draagbare, kleding, schoeisel en huishoudtextiel kunnen in gesloten plastic zakken naar de garage nabij
het Theaterhoes van het Openluchttheater in Hertme gebracht worden.
De opbrengst van de ingezamelde kleding in de najaarsactie gaat
naar een ontwikkelingsproject van Cordaid in de Centraal Afrikaanse
Republiek. Het land is door burgeroorlogen en aanhoudend geweld
ontwricht.
Sam´s Kledingactie is vanaf het begin erg onder de indruk van de activiteiten van Cordaid in dat land. Ze getuigen van moed en visie in
een land dat van binnenuit totaal is verscheurd.
In het voorjaar van 2018 doneerde Sam´s Kledingactie al
€
30.000,-. Daarvan is onder meer in Yade een hangar omgebouwd tot
zes klaslokalen waarin aan 300 kinderen les wordt gegeven.
De najaarsactie is opnieuw bedoeld voor Cordaid in die regio. Zodat
voortgezette steun bij de realisatie van in totaal 18 scholen voor kinderen van 6 tot 14 jaar geleverd kan worden.
Charles Liedenbaum.

Gymclub Saasveld-Hertme zoekt leden!
Hallo dames uit Hertme,
Wij, van de gymclub Saasveld-Hertme, zoeken dames om onze club
te versterken. Op woensdagen van 19.00 tot 20.00 uur gymen we
eerst en spelen daarna een gezellig potje volleybal in de sporthal van
Saasveld. Wij zijn 60+.
Aanmelden kan bij Ria Rijgwaart. Gewoon doen! Gezellig!
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Donateurskaarten muziekvereniging St. Gregorius
Op zaterdag 6 oktober gaan de leden van muziekvereniging St. Gregorius huis aan huis rond in Hertme om donateurskaarten te verkopen.
De prijzen van deze kaarten zijn divers.
De inwoners van Hertme dragen met de koop van de kaarten bij aan
de activiteiten van deze bloeiende muziekvereniging. Het is elk jaar
weer fijn dat zo veel mensen in Hertme de muziekvereniging een
warm hart toe dragen. Alleen met de steun van donateurs kan de
muziekvereniging mooie muzikale dingen blijven doen. Zo zal het
fanfareorkest samen met Inpajoko uit Borne op 2 februari 2019 een
concert geven in de St. Stephanuskerk in Borne. Het thema van dit
concert is: “Top 2000 verbindt”!
De inwoners van Zenderen worden dinsdag 2 oktober in de gelegenheid gesteld onze muziekvereniging te steunen door het kopen van
een donateurskaart.
Op voorhand willen wij de inwoners van Hertme en Zenderen bedanken voor de steun aan onze vereniging.
Met muzikale groet,
Tonnie Homan
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De Nederlandse Brandwonden Stichting
collecteert van 7 t/m 13 oktober
Ieder jaar maken gemiddeld 900 personen een ernstig brandwondenongeval mee. Waarna zij opgenomen worden in één van de drie
Nederlandse brandwondencentra in Beverwijk, Rotterdam of Groningen. Rond de 9.000 personen worden jaarlijks op de Spoedeisende Eerste Hulp behandeld na brandwondenletsel. En 92.000 personen worden door een huisarts behandeld na het oplopen van een
brandwond.
De Nederlandse Brandwonden Stichting zet zich 100% in om brandwonden te voorkomen en leed door brandwonden tot een minimum
te beperken.
Brandwonden zijn één van de meest pijnlijke en complexe verwondingen. Zichtbare en onzichtbare littekens hebben bovendien een
enorme impact op het leven van de brandwondpatiënt en zijn naasten.
De Nederlandse Brandwonden Stichting is er voor hen. Daarnaast
doet zij veel brandwonden-onderzoek om behandelingen te verbeteren en littekenvorming te verminderen.
De Nederlandse Brandwonden Stichting ontvangt geen subsidie.
Daarom is steun van collectanten onmisbaar voor het nastreven van
onze droom: een toekomst zonder littekens.
Steunt u ook de collectant die bij u aanbelt ?
Betsy Paus
Coördinator collecte Hertme-Zenderen
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R.K. Uitvaartvereniging Hertme
Opgericht te Hertme, 25 juni 1944

Algemene ledenvergadering R.K. Uitvaartvereniging
Kennisgeving:
Op woensdag 17 oktober vanaf 20.00 uur wordt de Algemene Ledenvergadering van de R.K. Uitvaartvereniging Hertme gehouden.
Deze vergadering vindt plaats in de gemeenschapsruimte van de
kerk. Leden van de vereniging worden binnenkort schriftelijk uitgenodigd. Personen die lid willen worden van onze vereniging zijn deze avond van harte welkom!
Voor informatie en inlichtingen kunt u contact opnemen met onze
secretaris. Telefonisch op nr.: 2666772 of per e-mail op:
rkuvhertme@gmail.com.
Namens het Bestuur,
Frans Schabbink

Halloween: Trick or treat-tocht door Hertme
Op zondagavond 28 oktober wordt er vanaf 17:30 tot ongeveer
19:00 uur weer een trick or treat-tocht door Hertme gelopen.
Net als voorgaande jaren komen ongeveer 40 kinderen van de St.
Aegidiusschool bij u aan de deur om een lekkernij te ontvangen. We
hopen dat de kinderen niet voor een dichte deur komen te staan!
Het zou fijn zijn, als u uw huis of oprit versiert in Halloween-stijl.
Bedankt voor uw medewerking en heel veel griezelplezier!
Wilt u niet meedoen, laat uw buitenlamp dan uit!
Met vriendelijke groeten, Ellen Boomkamp
14

Agenda oktober
Tot 29 september
Tot 29 september 12.00 uur kledinginzameling van Sam’s kledingactie voor Cordaid Mensen in Nood plaats.
Uw bijdrage kan ingeleverd worden in de garage bij het Theaterhoes.
3 oktober
De regio Zonnehof/De Zonnebloem houdt haar ontspanningsmiddag
6 oktober
De leden van muziekvereniging St. Gregorius verkopen
donateurskaarten
7-13 oktober
De Nederlandse Brandwonden Stiching houdt haar jaarlijkse collecte
17 oktober
Algemene Ledenvergadering van de R.K. Uitvaartvereniging Hertme
vanaf 20.00 uur in de gemeenschapsruimte van de kerk
28 oktober
Halloween: Trick or treat-tocht door Hertme
Vanaf 17:30 tot ongeveer 19:00 uur

Agenda komende maanden
8 november
Dorpsavond over beheer van bossen rond Hertme

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

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