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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 
fotoverzameling te vinden  (met dank aan Jan Kolner) 
 
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  
 

 
 
Op bovenstaande foto zien we  de dames van ZijActief van het eerste 
uur , Minie Homan en Leida Schabbink onthullen onder toeziend oog 
van Ria Blenke het nieuwe vaandel tijdens het 45 jarig jubileum op 28 
september 2004.  
 

ZijActief Hertme viert 60-jarig jubileum 

In Oktober is het 60 jaar geleden dat de Boerinnenbond in Hertme is 
opgericht. De eerste voorzitster, mevrouw Homan uit Hertme, bracht 
samen met de boerinnen uit de omgeving vele gezellige bijeenkomsten 
door. In 1965 wordt de naam Boerinnenbond veranderd in Katholieke 
Plattelands Organisatie (KPO) omdat er nog maar weinig boerinnen lid 
waren van de organisatie en de behoefte groeide om met een 
gevarieerde groep dames uit Hertme bij elkaar te komen. De ongeveer 
40 dames uit Hertme die hiervan lid waren brachten een ontwikkeling 
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op gang waarop ze, onder de naam Zij-Actief, verder bleven groeien. 
Het vrouwennetwerk uit Hertme bestaat inmiddels uit 50 leden. Er is elk 
jaar een gevarieerd jaarprogramma, waarin ontmoeting, ontspanning 
en ontplooiing centraal staat. Samen met diverse vrouwen uit de 
directe omgeving wordt deelgenomen aan een breed scala van 
activiteiten. En gisteren stond wel een heel belangrijke activiteit op de 
agenda. Namelijk het vieren van het 60-jarig bestaan van de vereniging. 
In de uitnodiging stond alleen dat iedereen zich in de middag op het 
parkeerterrein van Jachtlust moest verzamelen. En dat deden bijna alle 
leden dan ook!  

Met de bus werden de leden vervoerd naar Ommen, alwaar een boot 
klaar lag voor een vaartocht op de Vecht. In de bus werden de 
jubilarissen voorzien van een passende corsage.  

                           

Onder het genot van koffie met gebakje en later een drankje en hapje 
gleed de boot langs de mooie oever en kon er heerlijk met elkaar 
worden bijgepraat. Weer terug bij Jachtlust stond een heerlijk diner 
klaar. Daar werden ook de 11 jubilarissen in het zonnetje gezet. Agnes 
Aalderink, zelfs al 60 jaar lid en dus vanaf de eerste oprichting aanwezig 
kreeg een bijzonder gegraveerde vaas met bloemen overhandigd. Truus 
Kole, Siny Blenke en Annemarie ten Dam, 50 jaar lid en Riky Lucas, Lidy 
Snieders, Berndien Mekenkamp, Truus Schabbink, Carla Bombeld, 
Nicolien Boomkamp en Gonda Schabbink die de 40 jaar aantikken 
kregen ook allen een klein presentje. 
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Na afloop en een afsluitend gedichtje komen de meeste dames de 
volgende bijeenkomst op 19 november zeker weer bij elkaar. Dan gaan 
de dames op excursie naar vleeshouwerij Saasveld.  

Mocht u meer informatie willen hebben over Zij-Actief of lid willen 
worden van deze vereniging, neem dan even contact op met het 
bestuur. Dat kan eenvoudig door een mailtje naar 
Gazethertme@gmail.com te sturen met uw mail en/of belgegevens. U 
wordt dan door één van de bestuursleden benaderd.  

 

Activiteit ZijActief 

Op dinsdag 19 november brengen de dames van ZijActief een bezoek 
aan Vleeshouwerij Saasveld. 

De avond begint om 19.00 uur. We vertrekken om 18.45 uur vanaf het 
kerkplein in Hertme. Opgave voor 6 oktober bij Ceciel Hesselink, tel.: 
0610451564 of per mail: cbhesselink@live.nl  
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Workshop bij Hof in Huis 

Op 7 november is er vanaf 18.30 een leuke workshop bij Hof in Huis! 
We gaan een kerstfestoen maken in samenwerking 
met Hip & Crea. Je gaat met een prachtig 
bloemstuk om aan de deur te hangen (of aan de 
muur natuurlijk) of om neer te leggen naar huis. Erg 
leuk en decoratief! 
 

De kosten bedragen € 24,95 p.p. en is inclusief 
onbeperkt koffie/ thee en met een lekkernij. 
Opgeven kan via info@hofinhuis.nl of bel  Jory: 06 
22884101 

 

FEESTELIJKE OPENING KERSTSTAL 2020 

 

Inmiddels vallen de eerste  bladeren al weer van de bomen......dit 
betekent dat we weer richting het eind van het jaar gaan. 

Een tijd van korte dagen, lange avonden en ook van het naderende 
Kerstfeest. Net als voorgaande jaren zal ook dit jaar, voor de inwoners 
van Hertme, de kerststal feestelijk worden geopend. Deze opening vindt 
plaats op Zaterdag 14 december vanaf 16.00 uur. Noteer deze datum 
alvast in uw agenda........ in de Gazet van december treft u aanvullende 
informatie aan. Graag tot zaterdag 14 december! 

Renate Stokkingreef en Mirjam van Santen 
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DIEREN NIET VOEREN!! 
 
Zowel de paarden in het retentiegebied, als bij        
het privé kippenweitje aan de Hertmerdwarsweg      
worden regelmatig dieren gevoederd of     
restvoedsel over het hek gegooid. Dit is       
waarschijnlijk heel goed bedoeld, maar toch niet       
wenselijk! Deze dieren krijgen voldoende voedsel      
van de eigenaren en het onnodig voederen trekt        
ongedierte aan. Bij voorbaat dank!  

 
Wist u dat…? 

 

Herman Tonnis alle collectanten voor hun medewerking bij het 

collecteren voor de Nierstichting van harte bedankt? Het heeft 

het mooie bedrag van € 449,23 opgeleverd.  

Er nog een collectant wordt gezocht voor de Nierstichting voor 

de wijk Lage Weide en Kolklanden? Graag aanmelden bij Herman 

Tonis. 

� De collecte van de Wereldmissiedag voor de kinderen € 111,93 

heeft opgebracht? 

� Er weer lege eierdoosjes kunnen ingeleverd bij Hennie en Bärbel 

Kemna, Haarlanden 9 ( onder de carport) tbv de eieractie van CV 

de Kolkleu 

De AED aan de Hertmerweg in het voorportaal van de St. 
Aegidiusschool vervangen is voor een nieuw exemplaar? Die was 
na 11 dienstjaren aan vervanging toe. De kast zelf is niet 
vervangen.  

� De sponsorloop van de leerlingen van de St. Aegidius van 3 
september t.b.v. de Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker het 
fantastische eindbedrag van € 2.043,95 heeft opgeleverd? Alle 
gulle gevers uit Hertme en omstreken worden door de ouders en 
het Team van St. Aegidius van harte bedankt. 
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Betsy  nog een collectante zoekt voor de Nederlandse 
Brandwonden Stichting in Hertme?  Interesse? Bel of mail haar; 
06-51209141 of betsypaus@home.nl  

 

Collecte Nederlandse Brandwonden Stichting 

 

 

 
Ook u, collectanten en gevers, vindt het werk van de Nederlandse 
Brandwonden Stichting belangrijk. Dankzij u hebben we in Hertme het 
mooie bedrag van € 442,52 bij elkaar gebracht.  
Door uw steun kan de Stichting haar droom: ‘een toekomst zonder  
littekens’ blijven nastreven. 

 

Alle collectanten, bedankt voor uw inzet;  
Alle gevers bedankt voor uw gulle bijdrage. 

Betsy Paus, coördinator collecte Hertme-Zenderen 

 

Dorpsavond Hertme, donderdag 7 november om  

20.00 uur ’s avonds in het Theaterhoes. 

U hebt al een korte uitnodiging ontvangen voor de dorpsavond. In dit 

berichtje wil ik dieper ingaan op het hoofdthema van de avond: de 

relatie van het Openluchttheater met Hertme. 

Aanleiding hiervoor is een vraag van de Gemeente Borne aan de SGH 

omtrent een advies. Het OTH heeft gevraagd om afspraken te kunnen 

maken met de gemeente over vergunningen voor evenementen. 

Hiermee wil het OTH voor bepaalde evenementen in één keer 

7 

 



vergunningen regelen voor een heel jaar en niet voor elk evenement 

apart een vergunning moeten aanvragen. Voordat de Gemeente daarop 

antwoordt wil ze graag horen hoe dat in Hertme ligt. 

Nu lijkt het alsof dit twee verschillende dingen zijn, maar dat is niet het 

geval: veel Hertmenaren voelen zich nauw verbonden met het OTH en 

laten dat middels veel vormen zien, onder andere door zich in te zetten 

als vrijwilliger. Toch is er wel iets aan de hand. Het OTH ontwikkelt zich 

met als mogelijk gevolg dat de band met de bewoners van het dorp 

verandert. 

 Waar gaat het nu precies over? Eerst iets over vergunning zoals die nu 

geldt voor het Openluchttheater. 

Op basis van de huidige afspraken met de Gemeente Borne hoeft het 

theater geen vergunning aan te vragen tot een bezoekersaantal van 800 

personen, mits dit binnen de algemene geluidsnorm van 75 dB(A) op de 

gevel van de dichtstbijzijnde woning blijft en er geen situaties zijn die op 

enigerlei wijze bijzondere risico’s of overlast met zich meebrengen. 

Denk daarbij bijvoorbeeld aan het gebruik van wapens of wilde dieren. 

In termen van evenementen moeten we hierbij denken aan het 

Ricciotte Ensemble, Musical Rent en Halloween. 

 Boven de 800 toeschouwers moet het theater een vergunning 

aanvragen. 

Binnen deze vergunningsplichtige evenementen wordt in het 

evenementenbeleid van de gemeente nog een speciale categorie 

benoemd, de zogenaamde “evenementen met een grote 

omgevingsbelasting”. Bij deze evenementen geldt een afwijkende 

geluidsnorm, in plaats van maximaal 75 dB(A) geluid op de gevel van de 

dichtstbijzijnde woning geldt dan 85 dB(A). 
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Het theater mag evenementen in deze categorie op maximaal 7 dagen 

per jaar organiseren. In 2019 betrof dat  het Afrika Festival en de 

concerten van Metropool Open Air, dit jaar waren dat Caro Emerald, 

Epica, Bløf  en Woodstock. Daarnaast viel het concert Rock the Opera in 

deze categorie. 

 Het nu voorliggende verzoek van het OTH gaat over de evenementen 

vanaf 800 personen die niet onder de genoemde “grote evenementen” 

vallen. In deze categorie vallen evenementen als het ONSO concert en 

de Passiespelen. 

Het OTH wil graag eens per jaar een raamwerk afspraak maken met de 

Gemeente Borne voor deze groep evenementen om het werk met de 

steeds terugkerende vergunningen te vermijden. Wie zo’n pak papier 

wel eens gezien heeft, kan zich daar wel iets bij voorstellen. Het OTH 

zou door zulke afspraken de grens voor die groep van 800 naar 1400 

willen brengen, dat is de normale zit-capaciteit van het theater. 

De grote vraag voor deze avond is dus: hoe behouden we een goede 

balans tussen de lusten en de lasten die het theater met zich 

meebrengt. Dat heeft diverse aspecten: hoeveel bezoekers zijn nog 

goed te ontvangen, hoeveel geluid is nog acceptabel, hoe vaak dan wel, 

en ook de overlast beperkende maatregelen. 

Met uw / jouw informatie zal de SGH dan een advies aan de gemeente 

geven, die dan over de vraag van het OTH een besluit neemt. 

 Voor wie zich in wil lezen: het OTH heeft een beleidsplan uitgebracht, 

te vinden als u op het internet zoekt op “Openluchttheater Hertme 

Beleidsplan 2018 – 2020”, de link verschijnt dan helemaal onderaan de 

pagina. Namens het OTH zal er een afvaardiging van het bestuur 

aanwezig zijn. 
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 Mocht u nog iets op het hart liggen dat ook besproken kan worden, laat 

het dan even weten. 

 U / je bent van harte uitgenodigd. Luister en praat mee, daar waar 

praten iets uitwerkt. 

 Groeten, Jaco Nies. 

 

Werkgroep Jeugd: Vissen 

 Vrijdagavond 13 september hebben we het schooljaar 2019-2020 

geopend bij Wild in Reutum. Nadat iedereen een hengel had gepakt kon 

er een plekje worden gezocht rondom de vijver. 

 Het was maar even en iemand had beet! Niet zomaar een vis maar een 

vis van ruim een meter! Gelukkig hadden we een paar “ervaren” vissers 

in de groep waardoor de vis uit het water gehaald kon worden, op een 

matje werd gelegd zodat het haakje uit de bek gehaald kon worden. Al 

was dit wel soms een hele operatie! 

Het was weer een gezellige en geslaagde 

avond! 
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Nieuw!!  Borne Boys Choir 

Onder deze naam start het Borns Kleinkoor een nieuw te vormen 
jongenskoor. 

 Tijdens onze laatste concerten hebben wij als Borns Kleinkoor 
samengewerkt met enkele jonge zangtalenten. Dat was een heel 
stimulerende ervaring waarmee we door willen gaan. 

Puur vanuit idealisme om de jongenszang te behouden richten we een 
‘Boys Choir’ op. Wij kiezen voor een jongenskoor naar Engels voorbeeld. 
Deze jongenskoren vind je bijvoorbeeld ook in Oldenzaal, Dalfsen, 
Kampen en Roden. En waarom zou het dan in Borne niet kunnen? 

We richten ons op de jongens uit de groepen 6, 7 en 8 ( leeftijd 9 – 12 
jaar). De jongens die zich aanmelden krijgen een gedegen opleiding van 
onze dirigent en zangpedagoog Bram van der Beek. 

We beginnen met een projectperiode van november tot april met aan 
het slot een concert samen met het Borns Kleinkoor. Bij voldoende 
deelname gaan we vanzelfsprekend door en blijven we nieuwe jongens 
werven. 

Op maandagavond 4 november as. is er een introductieles voor de 
jongens en hun ouders. De aanwezigheid van de ouders hierbij is heel 
belangrijk omdat zij een stimulerende rol kunnen spelen in de muzikale 
ontwikkeling van de jongens. Deze introductie les vindt plaats in 
basisschool de Wheele van 18.45 uur tot 19.45 uur. Dit wordt daarna 
ook de reguliere repetitietijd en –plaats. 

Dus vragen we aan alle jongens om zich aan te melden, als je: 
❖ van zingen houdt en in een echt ‘Boys Choir’ wilt zingen 
❖ je eigen muzikaliteit wilt ontdekken en een goede 

zangtechniek wilt ontwikkelen 
❖ graag les wilt hebben van een vakbekwame 

zangpedagoog, 
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 En dus ook aan alle ouders: als uw zoon het leuk vindt om in een Boys 
Choir te zingen, geef hem deze kans! 

U kunt uw zoon nu al aanmelden bij Bram van der Beek, tel.nr 2669419 
of bij Wim Kevelham tel.nr 2673462.  Kijk ook op 
www.bornskleinkoor.nl 

Contributie leden CV de KOLKLEU 

Graag informeren wij u over het volgende: 

Sinds jaar en dag bedraagt de contributie voor leden van CV de Kolkleu 
€ 7,50. All die jaren is dit bedrag ongewijzigd gebleven.  

In de ledenvergadering van CV de Kolkleu van 25 april jl. is unaniem 
besloten om de contributie voor leden van onze carnavalsvereniging 
met ingang van 1 januari 2020 te verhogen. De reden hiervoor is dat het 
huidige bedrag niet meer toereikend (en eigenlijk ook niet meer van 
deze tijd) is om de vereniging op een goede en verantwoorde manier 
draaiende te houden. Naast het feit dat ook voor de vereniging de 
kosten steeds toenemen, willen wij ook blijven zorgen voor een gezond 
financieel huishoudboekje.  

Daarom is door het bestuur voorgesteld om het bedrag voor alle leden 
(vanaf 15 jaar en ouder) te verhogen tot een bedrag van € 15,-- per jaar. 
Inderdaad een verhoging van 100% maar in vergelijking met onze 
collega verenigingen nog altijd zeer redelijk. En voor dit bedrag kunnen 
alle leden weer rekenen op een geweldig verzorgde gala avond en 
Carnavalsfeest in onze residentie Hof in Huis.  

Wij rekenen op uw begrip en zien u graag op vrijdag 17 januari tijdens 
de Gala avond bij Hof in Huis! 

Het bestuur van CV de Kolkleu 

Trick or Treat 

Beste griezelfans,  Al jaren staat de buitenschoolse activiteit 
HALLOWEEN in Hertme op de agenda. Ieder jaar op zondag lopen we 
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met veel griezelplezier samen met o.a. de kinderen van de basisschool 
de “trick or treat” route door het dorp. 

We hebben gemerkt dat er in de tijd steeds meer animo is bij de 
dorpsbewoners om mee te doen aan dit leuke, spannende evenement. 
Door eenvoudig de buitenlamp aan te steken, is het voor elke 
deelnemer duidelijk dat hij mag aanbellen voor een lekkernij. De zakken 
mutsen en emmers worden ieder jaar voller. 

Ellen Boomkamp is al een aantal jaren de kartrekker van deze 
Halloween activiteit. Ze wil nu echter de toverstok overdragen. Wij 
zoeken dan ook 1 of 2 enthousiastelingen die er voor de jeugd in 
Hertme een onvergetelijke griezel “trick or treat” tocht van willen 
maken. Dus voel jij je aangesproken door deze oproep, meld je dan bij 
Ellen Boomkamp, Haarlanden 2 tel. 06-15531864. 

 Groetjes de organisatie o.l.v. Ellen Boomkamp 

 

 

 

Nieuws van de Zonnebloem  
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De Nationale Ouderen Bond organiseert samen met Hotel Van der Valk 
in Hengelo op donderdag 12 december een kerstdiner voor gasten van 
de Zonnebloem. 

Voor de afdeling Hertme/Zenderen zijn er 7 plaatsen beschikbaar. 

De zaal bij Van der Valk is open vanaf 17.00 uur (en niet eerder!). 

Het diner begint om 17.30 uur en wordt  met een kop koffie afgesloten 
om 20.15 uur. 

Er zijn geen kosten aan verbonden. Het vervoer moet zelf geregeld 
worden, maar als dit problemen oplevert kunnen onze vrijwilligers 
daarvoor zorgen. 

Graag doorgeven of u met rollator of rolstoel komt en of er rekening 
moet worden gehouden met een dieet. 

U kunt zich aanmelden voor 16 november bij Akke Louwerman 

Tel. 074-2660360 

Uitnodiging: Op dinsdag 12 november is er in het Theaterhoes in 
Hertme een Bingo met een Stamppotbuffet. Aanvang: 16.30 uur Entree: 
€ 7,50 Opgave voor 29 oktober bij: Berndien Mekenkamp: 074-2665110 
of Esther Nollen 06-19490808 

 

UITSLAG ZONNEBLOEMLOTERIJ 2019 

De prijzen van de Zonnebloem loterij zijn bekend . U kun deze uitslagen 
vinden op  https://www.zonnebloem.nl/loterij/uitslag-2019 
Mocht u de gehele lijst op papier willen inzien dan kunt u mailen naar 
de Gazet en sturen wij u deze door.  

Opbrengst Sam’s Kledingactie in Hertme 

De opbrengst van de kledinginzameling van Sam’s Kledingactie voor 
Mensen in Nood in de derde week van september heeft in Hertme 216 
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zakken met een totaal aan gewicht van 1.140 kg aan huishoudtextiel en 
schoenen opgeleverd. 

Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood wil iedereen hartelijk 
bedanken die hieraan heeft bijgedragen. De opbrengst van de 
ingezamelde kleding gaat naar projecten in Jemen, een door oorlogen 
geteisterd land. Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie en de 
gesteunde projecten kunt u kijken op www.samskledingactie.nl 

met vriendelijke groet, Charles Liedenbaum. 

Kennisgeving  R.K. Uitvaartvereniging Hertme
Opgericht te Hertme, 25 juni 1944 

 Op woensdag 27 november a.s. 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, welke lid willen worden van onze vereniging, zijn op deze 
avond ook 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 

 
 

Agenda  
 
7 november Dorpsavond door SGH, 20.00 uur, Theaterhoes 
7 november workshop Hof in Huis 
12 november stamppotbuffet met bingo Zonnebloem Hertme 
19 november ZijActief>  Vleeshouwerij Saasveld. 
27 november Algemene Ledenvergadering R.K. uitvaartvereniging 
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Wilt u iets plaatsen in de Gazet van december of weet u iets om in  de agenda 

op te nemen?  

Stuur uw informatie uiterlijk 20 november naar gazethertme@gmail.com. 
 

 
Alle artikelen die gestuurd worden naar het mailadres  
gazethertme@gmail.com kunnen ook  op het Hertmeplein onder 
de website Borne Boeit worden geplaatst. 
 

Uitgave: Stichting Gemeenschapsbelangen Hertme 
Redactie: Hanneke de Vries & Rian Jannink-Schabbink 

 
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) 

● 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 
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● 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) 

●  Hedevelds Bio Eieren – René en Rian Jannink-Schabbink  

(06-41867273)  www.facebook.com/eerlijkei/ 

● Restaurant ‘Het Hertmes Ambacht’ Lereau Hulsink  

(074-8538849)  www.hertmesambacht.nl 

● Maassen van den Brink Projecten BV, Bartelinksweg 1 Hertme 

 

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. 
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