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Uit de oude doos van de heemkundegroep…

Op de website Heemkundegroephertme.nl staan veel wetenswaardigheden over ons dorp en is ook een zeer grote foto verzameling te
vinden (met dank aan Jan Kolner)
Op bovenstaande foto zien we een foto van het H. Vormsel in 2002
met aan de linkerkant 2 jongens in donkerrood gekleed.
Deze jongens zijn nu de Prins en Adjudant van de Kolkleu.
Op de onderste rij 2e van links (Prins) Wouter Kleissen en linksboven
naast de juf (adjudant) Jarno Kemna. Prachtig om te zien hoe een
basisschoolvriendschap is blijven bestaan!
Wij wensen de heren veel plezier tijdens het carnaval
Hebt u zelf nog oude foto’s die het bewaren in het Hertme foto-archief
waard zijn, neem dan contact op met Jan Kolner
of mail naar heemkundehertme@hotmail.com
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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 www.Hertme.nl onder Borne
Boeit.

Werkgroep Jeugd: 65+ avond en perkgoedactie
Vrijdag 15 maart is de jaarlijkse 65+ avond bij Hof in Huis. Opgeven
kan nog steeds met de opgave strook, telefonisch of per email
(werkgroepjeugdhertme@gmail.com). De voorbereidingen zijn in
volle gang en het belooft weer een gezellige avond te worden.
In mei houdt de Werkgroep Jeugd weer de jaarlijkse perkgoedactie.
Dit jaar vindt de uitgifte plaats op donderdag 16 mei op het Pastoor
Veegerplein. In de bijlage bij de Gazet vindt u het bestelformulier.
Hierin staat tevens wanneer het formulier weer bij u thuis opgehaald
wordt. We hopen dat het ook dit jaar weer een groot succes mag
worden!
Groeten namens de Werkgroep Jeugd, Judith Kole

Collecte Hersenstichting.
De opbrengst van de collecte voor de Hersenstichting 2019 bedroeg
€ 204,46. Hartelijk dank hiervoor namens de Hersenstichting en
collectanten Hanneke, Carlijn en Arlette
3

ZijActief
Op dinsdag 19 maart komen mevrouw Mariët Mulders en de heer
Albert Zandvoort (gynaecoloog) van de Stichting ‘Vrienden van Amp
Pipal’ een lezing geven over het (ontwikkelings)werk van de stichting
in Nepal. De avond wordt gehouden in het Theaterhoes en begint
om 20.00 uur.
Namens bestuur ZijActief, Rianne Aalderink

Even voorstellen……de nieuwe dorpsmanager
Graag stel ik me aan jullie voor. Mijn naam is Ruben Baartman, ik
ben al ruim 20 jaar samen met Marleen en woon met onze 2
kinderen Stijn(8 jaar) en Eva van (6 jaar) in Hengelo.
Ik ben 40 jaar en heb tot mijn 20e in Borne gewoond.
Jarenlang ben ik verbonden geweest bij de St. Melbuulndagen in
Borne. Voetballen doe ik al sinds mijn 6e bij NEO in Borne. Vanaf 2
januari ben ik de nieuwe Dorpsmanager voor Borne; Hertme en
Zenderen.
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Ik werk onafhankelijk tussen de Bundeling Bornse Ondernemers
(BBO) en de gemeente. Ik fungeer als aanspreekpunt voor, en
vertegenwoordiger van, de ondernemersbelangen bij de gemeente
en andere instanties. Daarnaast hou ik me bezig met de promotie
van gemeente Borne als vestigingsplaats voor ondernemers en het
signaleren van knelpunten en behoeften.
Ik ben aanspreekbaar voor allerhande kwesties die voor
ondernemers belangrijk zijn en voor het stimuleren van het collectief
optreden van ondernemers.
Tevens is ben ik het aanspreekpunt voor vragen als:
• Ik zoek een bedrijfskavel voor mijn bedrijf, welke kavels zijn
beschikbaar?
• Moet mijn bedrijf een milieuvergunning aanvragen?
• Ik wil mijn bedrijf uitbreiden, wat is er mogelijk?
• Ik wil op zondag een speciaal koopevenement organiseren,
kan dat?
Ik kan jullie informeren, adviseren en zo nodig wegwijs maken
binnen de gemeente, tevens kun je bij me komen voor vragen over
gemeentelijk beleid, vergunningen, maar ook over aankoop van
bedrijfskavels.
Ik kom graag nog meer te weten wat er in Hertme speelt.
U kunt me bereiken via tel. (06) 2851 5183 of via
mail r.baartman@borne.nl

Herhalingscursus AED in Hertme
Het beheer van de AED is sinds afgelopen juli overgenomen door Martin
Kappert en Kerstin Maassen van den
Brink. Jose en Bert Monnink hebben
dit jaren met veel inzet gedaan en
onze dank hiervoor.
Op maandag 15 april 2019 vind de
herhalingscursus AED plaats in het Theaterhoes in Hertme.
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Je kunt je opgeven bij Kerstin Maassen van den Brink op
tel 06-5537 3302 of per mail k.maassen@mvdb-projecten.nl
Om 18.00 uur de eerste herhalingscursus en om 20.00 uur de
tweede herhalingscursus.
Bij opgave graag een voorkeurstijd aangeven.
Ook als je via je werk of op een andere wijze een AED cursus
hebt gevolgd willen we vragen dit te melden.
Misschien wil je ook wel op de lijst “burgerhulp” geplaatst
worden? Aanmelden voor burgerhulpverlening kan
via www.hartslagnu.nl Bij een calamiteit in uw buurt krijgt u
dan een melding.
Voor wie het niet weet: de AED hangt aan de voorgevel van de St.
Aegidiusschool.
Met vriendelijke groet ook namens Martin,
Kerstin Maassen van den Brink

Nieuws van de Zonnebloem
Op dinsdag 16 april bent u van harte welkom bij Tuincentrum
Borghuis. Op deze dag kunt u gezellig met gasten en begeleiders van
de Zonnebloem komen winkelen.
U kunt het tuincentrum tussen 9.00 uur en 18.00 uur bezoeken.
U ontvangt 10% korting op al uw aankopen en u krijgt een kopje
koffie met iets lekkers in het
tuinrestaurant . Bij binnenkomst kunt u zich melden bij de stand van
de Zonnebloem in de entree van Tuincentrum Borghuis,
Vliegveldstraat 2 in Deurningen.
Hier krijgt u de kortingsbon en de bon voor de koffie.
Opgave voor 3 april bij Akke Louwerman tel. 0616253939.
Graag aangeven als u gebruik maakt van een rollator of een rolstoel.
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1e prijs voor de MiniKolkjes

(een trotse Prins Wouter en Adjudant Jarno en miniKolkjes: Merel Nijenhuis, Lusanne
Schabbink, Dionne Geerdink, Loïs oude Egberink en Sterre oude Elberink)

In een afgeladen volle feesttent in Fleringen werd zondagmiddag
3 februari voor de veertiende keer het Dansmariekeconcours
gehouden, met deelnemende verenigingen uit de gehele regio.
Voor de mini’s van De Kolkleu in Hertme werd het wel een heel
bijzondere middag want hun vrije dans werd door de driekoppige jury als allerbeste beoordeeld. Goed voor een fraaie beker
dus. De grote dansmarietjes van De Kolkleu, die meededen in de
categorie junioren, behaalden net geen podiumplek maar eindigden op een mooie 4e plek.

Saasveldia jeugd potgrondactie
Vrijdag 5 april vanaf 16.30 uur organiseert de jeugd van
voetbalvereniging Saasveldia weer de jaarlijkse potgrondactie. Zij
komt met 40 liter zakken RHP gecertificeerde (schimmel- en
onkruidvrij) potgrond in Saasveld en Hertme langs de deur.
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Opgave boottocht Zonnebloem
Op woensdag 8 mei 2019 vindt de jaarlijkse boottocht over het
Twentekanaal weer plaats. Bij de aanlegsteiger Haven 12 in Goor
kunt u om 9.30 uur inschepen. U bent om ongeveer 16.30 uur weer
terug bij het startpunt. De kosten voor de boot,eten, drinken en
hapjes etc. bedragen €37,50 per gast.
U kunt zich voor 10 april opgeven bij Berndien Mekenkamp tel:
0742665110

Moderne Passiespelen in
Hertme
Van 12 t/m 22 april 2019 staat
Hertme in teken van De
Passiespelen. Dat deze editie
sterk gemoderniseerd is, blijkt
niet alleen uit het script en de muziek. Ook de digitale middelen zijn
flink opgepoetst. Zo is de website passiespelenhertme.nl compleet
vernieuwd. Daarnaast is een Strijd-app beschikbaar, met niet alleen
de laatste nieuwtjes maar ook een vertaalfunctie! Hierdoor is de
voorstellingen ook voor buitenlandse bezoekers aantrekkelijk.
Vernieuwde website en lancering app De Strijd
De website heeft een nieuw jasje gekregen. Naast nieuws, de
geschiedenis van de Passiespelen in Hertme en het verhaal van 2019,
stellen de spelers zich aan u voor. Wilt u niets missen omtrent de
Passiespelen in Hertme? Download dan de Strijd-app. Hierin staat
actueel nieuws, spelersinfo en het programmaboekje. Tijdens de
voorstellingen kunnen bezoekers meelezen met o.a. de teksten van
de vertellers en de liederen in Nederlands, Duits en Engels. De app is
mogelijk gemaakt door ScoreMedia en zowel voor Apple als Android
beschikbaar.
8

Het verhaal
Het aloude lijdensverhaal komt in april een totaal nieuwe opzet op
de bühne en dit zal met een kleine 200 spelers voor de nodige
kippenvelmomenten zorgen. De titel van het stuk verwijst naar de
(soms innerlijke) strijd van meerdere personages. Het verhaal is flink
gemoderniseerd, met live orkest, klassieke en popmuziek, zowel
Engels als Nederlandstalig en twee vertellers die het verband gaan
leggen tussen De Strijd van toen en De Strijd van nu. Immers, De
Strijd is van alle tijden. Voor meer informatie en tickets
zie passiespelenhertme.nl.

Agenda
2 & 3 Maart: Carnaval bij Hof in Huis
15 Maart: 65+ avond bij Hof in Huis. Organisatie: Werkgroep Jeugd
19 maart: ZijActief avond in het Theaterhoes
17 tm 23 maart : Collecte Reumafonds
5 april: Potgrond-actie Saasveldia
Zaterdag 13 april: Eier actie CV de Kolkleu
15 april: herhalingscursus AED/ Reanimatie
16 april: Zonnebloem uitje naar tuincentrum Borghuis in Deuringen

8 mei: uitje Zonnebloem jaarlijkse Zonnebloem boottocht
16 mei : uitgifte planten > bloemenactie Werkgroep Jeugd
Wilt u iets plaatsen in de gazet van Maart?
Stuur uw informatie uiterlijk 20 Maart naar
gazethertme@gmail.com.
Alle artikelen die gestuurd worden naar het mailadres
gazethertme@gmail.com worden ook direct op het Hertmeplein
onder de website Borne Boeit worden geplaatst
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De Gazet van Hertme werkt zonder winstoogmerk. De volgende ondernemers dragen bij aan de realisatie van de Gazet.
Wij zijn hen daarvoor zeer erkentelijk.
Uitgave:
Stichting Gemeenschapsbelangen Hertme
Redactie:
Rian Jannink-Schabbink
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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)
Gerard Tijink, Timmer & metselwerk, ver/nieuwbouw (074-2667713)
Hof in Huis-Winkelcafé-Horecazaal-feesten & partijen (074-3492852)
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/ 0625448728), 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)
Hedeveld bio eieren – René en Rian Jannink-Schabbink
(06-41867273) www.facebook.com/eerlijkei/
Restaurant ‘Het Hertmes Ambacht’ Lereau Hulsink
(074-8538849) www.hertmesambacht.nl
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