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Uit de oude doos van de heemkundegroep… 
 

Hier melken Dieka Olthof-Spekenbrink en Gerrit Olthof keurig op 1,5 me-
ter afstand in een tijd waarin werkelijk niemand nog van Covid-19 en het 
Coronavirus had gehoord…. 

 
 
 
 
Op de website Heemkundegroephertme.nl staan veel wetenswaardighe-
den over ons dorp en is ook een zeer grote foto verzameling te vinden  
(met dank aan Jan Kolner) 
Hebt u zelf nog oude foto’s die het bewaren in het Hertme fotoarchief 
waard zijn,  neem dan contact op met Jan Kolner. 
of mail naar  heemkundehertme@hotmail.com 
 
 

 
 
Nieuws van de SGH 
Noaberschop in Coronatijd 
  

Wisseling in bestuur SGH 

 

Stoepkrijt tekenwedstrijd!! 

 

 

mailto:heemkundehertme@hotmail.com
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Herhalingscursus AED in Hertme 
Het niet doorgaan van de Herhalingscursus AED door het Corona-virus 
heeft gelukkig geen invloed op de geldigheid van uw certificaat. Deze 
blijft namelijk geldig tot de cursus wel weer plaats kan vinden.  

 

Coronahulp in Borne door  

 

In Borne biedt Wijkracht ondersteuning aan inwoners, ook tijdens de co-
ronacrisis. Onze sociaal werkers zijn te bereiken op telefoonnummer 088 
945 57 22 en per mail via wijhelpen@wijkracht.nl. Voor alle hulpvragen 
en aanbod kunt bij ons terecht.  

Thuisbelmaatje in Borne 
In contact blijven tijdens coronacrisis 
Wilt u even met iemand praten of kent u iemand die behoefte heeft aan 
een gesprek? Maak dan gebruik van een Thuisbelmaatje. Bel met 088 – 
945 57 22 of meld u aan daar een berichtje te sturen. Na aanmelding belt 
iemand van Welzijn Ouderen Borne – Wijkracht u op. De professional 
laat u dan kennismaken met uw Thuisbelmaatje. Samen spreken jullie 
vervolgens af om bijvoorbeeld om de dag met elkaar te bellen om een 
praatje te maken, het nieuws te delen, iets leuks te vertellen of een 
vraag te stellen. 

Met een Thuisbelmaatje is er op afgesproken momenten contact. Voor 
veel mensen is dit een fijn moment. Je even minder alleen voelen en sa-
men een gesprek voeren. Thuisbelmaatje is een initiatief van Welzijn Ou-
deren Borne - Wijkracht Borne. Professionals en vrijwilligers werken 
hierin samen om inwoners van Borne te ondersteunen waar gewenst en 
mogelijk. 

Geld- en formulierenspreekuur 
Hulp bij financiële vragen en het invullen van formulieren of begrijpen 
van brieven; dat gaat ook tijdens de coronacrisis door. Van afstand, dat 

javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,ykljgnrgpByklmtcejv0pn');
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wel. Voor vragen over geldzaken, brieven of formulieren kunnen inwo-
ners van Borne een formulier invullen. Te vinden op de pagina van 
Wijkracht.  Wij nemen dan contact met u op.  
Sociale media 
De Facebookgroep #CoronahulpBorne is een digitale plek waar vraag en 
aanbod in Borne bij elkaar komen. Bellen kan ook op nummer 06 39 10 
44 39; Bureau Vrijwilligerswerk Borne.    
Verder is er een Overijssel in Actie pagina op Facebook te vinden. Een ini-
tiatief van RTV Oost en Tubantia.  

Bonnen voor onze horeca in Hertme 

De actie om waardebonnen (betaal 40 euro en eet/drink voor 50 euro) 

voor het Hertme’s Ambacht en Jachtlust aan te schaffen is verlengd tot 

10 mei 2020. Natuurlijk hopen we dat u ze snel kan inwisselen! Plannen 

voor een etentje in de toekomst? Aarzel niet om ze te bestellen! 

Deze Borns Hart voor Horeca bon is te bestellen bij de BBO via  
hartvoorhoreca@bboborne.nl,  rekeningnummer 
NL11RABO0310951593, vermeld hierbij Hertme’s  Ambacht of Jachtlust. 

 

 

 

 
 
 

Sam’s kledingactie 2020 in Hertme gaat niet door! 

Sam ’s Kledinginzameling voor Mensen in Nood in de periode van 27 
april tot en met 2 mei in Hertme wordt vanwege de maatregelen 
i.v.m. de coronacrisis uitgesteld. 

De kledinginzameling wordt, als de omstandigheden het toelaten, ge-
houden in het najaar van 2020. 

https://www.facebook.com/groups/coronahulpborne/
https://www.facebook.com/groups/overijsselinactie%E2%80%AF
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De Stichting Sam’s Kledingactie hoopt dat iedereen die al kleding 
heeft opgespaard om in te leveren tijdens de voorjaarsactie deze kle-
ding wil bewaren om deze bij de volgende actieronde in het najaar 
alsnog te doneren.  

Met de opbrengst van de inzameling kunnen heel veel mensen in 
Ethiopië worden geholpen bij het verkrijgen van schoon water en sa-
nitair. 

Met vriendelijke groet, 

Charles Liedenbaum 

 
Helden van toen…  
 
Het is 3 april 1945, Borne is 75 jaar bevrijd. 
 
Door de corona crisis zijn alle activiteiten rondom het vieren van deze zo 
historische gebeurtenis niet mogelijk. Vandaar dat wij graag een link    
willen doorsturen die een videoboodschap bevat van de deelnemende 
organisaties in Borne. Neemt u een momentje tijd om hier naar te kijken. 
https://youtu.be/Kh1yOtFZ7yw 

 

 
 

https://youtu.be/Kh1yOtFZ7yw
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Niemand kan zonder vrienden. Ook wij niet. En zeker 
niet in deze uitzonderlijke tijd! 
 
Eén van de kerntaken van musea is het presenteren van de collectie. Nu 
dat voorlopig niet mogelijk is in het museum, deelt het Bussemakerhuis 
enkele malen per week via Facebook en Instagram objecten uit de hui-
dige tentoonstelling. Uiteraard hopen we dat we binnenkort ons prach-
tige Bussemakerhuis weer veilig open kunnen stellen voor publiek. On-
dertussen werken we door aan het beheer van onze collectie, de conser-
vatie van ons huis en de voorbereidingen van onze nieuwe exposities.  
 
Met de steun van vrienden kunnen wij dit unieke museum over de ont-
staansgeschiedenis van de Twentse textielindustrie behouden en verder 
ontwikkelen voor een volgende generatie. Met het lanceren van onze 
nieuwe website, introduceren wij ook onze nieuwe vriendenpakketten  
 
Voor slechts € 25,- per jaar heb je onbeperkt toegang tot het museum, 
de tuin, alle tentoonstellingen en ontvang je 2x per jaar onze nieuws-
brief. En als verrassing ontvang je van ons een leuk Welkomstpakket bij 
je eerste bezoek. Voor € 50,- per jaar mag je daarnaast bij jouw bezoek 
een gratis introducé meenemen en ontvang je exclusieve uitnodigingen 
voor onze tentoonstellingen (3x per jaar) en ben je van harte welkom op 
onze jaarlijkse speciale vriendenbijeenkomst. 
En omdat Museum Bussemakerhuis een ANBI status heeft (Algemeen 
Nut Beogende Instelling) kun je je gift helemaal aftrekken bij de aangifte 
inkomstenbelasting.  
Vriend worden van het Bussemakerhuis kan nu heel eenvoudig via het 
aanmeldingsformulier op onze website. https://www.museumbussema-
kerhuis.nl/vriend-worden/ 
Ook vind je hier meer informatie over wat je moet doen om je gift af te 
kunnen trekken van de aangifte inkomstenbelasting. 
 
Het zou fantastisch zijn als je ons nu al als vriend zou willen steunen. Wij 
hopen je bij de heropening van het Bussemakerhuis persoonlijk te mogen 
verwelkomen! 

 

https://www.museumbussemakerhuis.nl/vriend-worden/
https://www.museumbussemakerhuis.nl/vriend-worden/
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Bericht van CV de Kolkleu 
 
Beste Carnavalisten, 
  
Het jaar 2020 zou in het teken komen te staan van ons 33-jarig jubileum; 
maar uiteindelijk zal dit jaar de boeken in gaan als het jaar van het “Coro-
navirus”….. hoe raar kan het lopen….. 
Eind vorig jaar heeft het bestuur een aantal leden gevraagd een Jubile-
umcommissie te vormen en na te denken over de invulling van dit jubile-
umjaar. En dat hebben ze gedaan! Zo is er een datum geprikt en de orga-
nisatie op touw gezet voor een gezellige Feestavond op vrijdag 10 juli 
2020; om deze avond mogelijk te maken zijn er inmiddels ca 200 loten 
verkocht. Maar dit is niet voldoende…. 
  
Mede door dit Coronavirus en de daarmee gepaard gaande maatregelen, 
is het niet gelukt om alle 500 loten te verkopen. Daarom heeft de Jubile-
umcommissie aan het bestuur voorgesteld de verloting te cancelen. En 
daarmee dus ook de geplande Feestavond op 10 juli a.s.  Op dit moment 
kan en wil het bestuur niet anders dan hierin mee te gaan. 
Als het normale leven weer op gang komt (en we weer samen mogen ko-
men) zal het bestuur nadenken of deze Feestavond wordt verschoven 
naar een later moment dit jaar.  Ook zal de geplande receptie (16 mei) 
voor leden en genodigden geen doorgang vinden; simpelweg omdat het 
niet kan en mag. 
  
Kortom:  de geplande feestelijkheden gaan niet door en er wordt nage-
dacht over een alternatief later dit jaar. Heb je daar ideeën voor, laat het 
ons dan weten! 
  
Rest ons op dit moment niet anders om de Jubileumcommissie alvast 
heel hartelijk te danken voor de hoeveelheid werk die zij hebben verricht 
en de hoop uit te spreken dat iedereen begrip heeft voor onze keuze. 
  
Naast deze mededeling wil het bestuur ook graag nog even terugkomen 
op de extra ledenvergadering van 11 maart jl. Die avond is er gesproken 
over de toekomst van onze vereniging en zijn er afspraken ge-
maakt/werkgroepen ingericht. Het bestuur heeft er alle begrip voor dat 
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deze werkgroepen iets meer tijd nodig zullen hebben om met een voor-
stel richting het bestuur te komen; als gevolg van de maatregelen kan er 
immers niet vergaderd worden. Dit geldt ook voor het bestuur waardoor 
een en ander zeker vertraging op zal lopen. Zodra het weer kan/mag, 
pakken we de vergaderingen weer op en zullen wij jullie informeren en 
een datum voor een vervolgoverleg plannen. 
  
Wij zien jullie graag weer in “betere tijden”,  blijf gezond! 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Het bestuur van CV de Kolkleu 

 

Energietransitie 

 
Een paar maanden geleden dachten we dat de energietransitie voor 
grote veranderingen zou zorgen. Ineens hebben we met z'n allen, met 
alle beperkingen in bewegingsvrijheid, dit jaar onverwacht een behoor-
lijk lager energieverbruik. Nadat de beperkingen opgeheven zijn zal de 
uitdaging om anders aan onze energie te komen er toch nog steeds wel 
zijn. Dus wordt er binnen de regio's en gemeenten toch zoveel mogelijk 
doorgewerkt - corona of niet. 
 
Elke regio in Nederland heeft van de regering een taakstelling gekregen 
om gezamenlijk in 2030 49% minder CO2 uit te stoten t.o.v. 1990. Binnen 
Twente draagt de Gemeente Borne naar rato bij aan de regionale taak-
stelling. 
 
De gemeente Borne werkt op 4 vlakken aan een eigen lokale energievi-
sie. Een van die werkgroepen kijkt naar de (on)mogelijkheden van groot-
schalige opwek van duurzame stroom.  Op dinsdag 11 februari heeft zij 
met een 65-tal meedenkers van gedachten gewisseld over kansrijke ge-
bieden waar deze duurzame energie opgewekt zou kunnen worden en 
aan welke voorwaarden grootschalige initiatieven voor zonneparken 
en/of windturbines zouden moeten voldoen. Vanuit Hertme waren we 
met 7 mensen goed vertegenwoordigd. Dat is ook niet zo vreemd, de op-
wekking van duurzame energie vindt meestal buiten 
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de bebouwde kom plaats, direct om ons heen dus. Er is ook een werk-
groep aan grootschalige opwekking gedacht kan worden. Met de huidige 
inschattingen realiseren we in 2030 bijna een verviervoudiging van de 
huidige capaciteit op daken. Parallel zullen initiatieven voor zonneparken 
en/of windturbines buiten het bebouwde gebied gefaciliteerd moeten 
worden. 
 
Het werk binnen de gemeente is vooral voorbereidend. De gemeente 
moet de regels opstellen volgens welke die initiatieven dan uitgevoerd 
kunnen worden. De uitvoering van bijvoorbeeld een zonnepark gebeurt 
meestal niet door de gemeente zelf. 
Het uitgewerkte toetsingskader zal in juni als concept beschikbaar ko-
men. 
Regels om te toetsen zijn niet genoeg. De gemeente moet ook nagaan of 
er binnen de ruimte die ze toelaat ook inderdaad genoeg energie opge-
wekt kan worden. Bij een toetsingskader horen daarom kansenkaarten, 
die geven aan waar er binnen de toetsingskaders ruimte is voor opwek-
king van zon- en windenergie. Daarover wordt door de gemeente weer 
een avond georganiseerd waarop dit toegelicht wordt en u uw reactie 
daarop kwijt kunt. Voor nu wordt op 18 juni gemikt. Als het openbare le-
ven niet helemaal instort, gaat de concept Energievisie (waar de kansen-
kaarten en het toetsingskader in opgenomen worden) in oktober naar 
het College van B&W gaan. Als het College van B&W instemt met de con-
cept Energievisie volgt een inspraakperiode voor de samenleving. Uitein-
delijk wil de gemeenteraad de Energievisie over een jaar definitief vast-
stellen. 
De energietransitie zal ook op de Dorpsavond op 12 november wel be-
sproken worden, maar dan is de gemeente al een heel eind op streek. 
Het is dus wel zaak dat als u hier een mening over heeft en die wilt laten 
horen, u van die inspraak mogelijkheid gebruik maakt. Het is met alles 
wat er aan maatregelen m.b.t. corona wordt afgesproken een beetje on-
zeker wanneer de kansenkaarten en het toetsingskader precies bekend 
worden gemaakt. Het beste is het lokale nieuws in de gaten te houden. 
Ik kan niet garanderen dat er een Gazet uitkomt die dit nog op tijd aan-
kondigt. 
 
Als u nu denkt: "Wat een ambtelijke taal", stel dan de vraag maar eens 
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zo: 
op welke locaties kunnen volgens u de zonneparken gepland worden zo-
dat ze samen 30 hectare met zonnepanelen vol bouwen? Knip voor de 
aardigheid maar eens 30 stukjes papier uit die op de schaal van een kaart 
100 x 100 meter vormen en verdeel dat maar eens. Dan doet u op uw ei-
gen manier wat de gemeente aan het doen is.  Red oe d'r met. 
 

 

 

 

Werkgroep Jeugd 

U heeft het vast wel begrepen, maar de Perkgoedactie gaat ook niet 
door vanwege de ontwikkelingen en maatregelen  omtrent het              
coronavirus. Wij wensen iedereen veel gezondheid toe! 

 

 

 

The Lock Down van Het Hertme’s Ambacht… 

 
Dan moet je plotsklaps je deuren sluiten.  

Zondag  15 maart 2020, 17.34 uur. 
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Mijn mobiele telefoon maakt op dat moment overuren, krijg van            
iedereen appjes, mailtjes en telefoontjes dat we binnen een half uur 
onze deuren moeten sluiten, voor hoe lang… Weet niemand. 

Voorafgaande aan die zondag hou je het nieuws toch nauwlettend in de 
gaten hopende dat het allemaal wel mee zal vallen, wij als nuchtere Tuk-
kers. Het valt dus niet mee.. Vanaf 14.00 tot een uur of 17.00 kreeg ik die 
zondag al te maken met de ene na de andere annulering, totaal 11 tafels. 
Mensen die het niet verstandig vonden om te komen, mede omdat ze 
zouden komen met ouderen. 

Dan is het cruciale moment daar, binnen 30 minuten de deuren sluiten, 
er kan gehandhaafd worden aldus de media. Op dat moment speelt er 
zoveel in je hoofd af dat je je niet eens meer kunt focussen op de gasten 
die toen nog bij ons zaten te eten, het leek wel een nieuw wereldrecord 
Domino steentjes die vielen. 

Wat nu? Hoe nu verder, met je personeel die in vaste dienst zijn, met je 
vaste lasten die gewoon doorlopen, je huur die betaald moet worden, je 
voorraad die er staat, en nog maar net twee jaar bezig, bezig om een 
goed fundament neer te zetten en dat uit te bouwen… Ik moet eerlijk  
bekennen dat de  ”loop” er super goed in zat, de mensen wisten ons te   
vinden in Hertme, de reacties en de recensies logen er niet om. Diverse 
prijzen in de wacht slepen en dan komt dat moment op 15 maart 2020 
om 17.30 uur. Het is om te janken. 

De eerste week ben je eigenlijk een beetje verlamd. Er spelen zoveel  
scenario’s door je hoofd dat je niet eens meer helder kunt nadenken. Er 
was in die week nog niets bekend vanuit Den Haag, dus proberen de rust 
te bewaren, en geloof me dat viel niet mee. 

Een aantal dagen later komen de regeltjes op gang, we krijgen € 4.000.- 
euro compensatie van de regering en kunnen arbeidstijdverkorting gaan 
aanvragen voor het personeel. Arbeidstijdverkorting die wordt vergoed 
tot 90%. Een druppel op een gloeiende plaat, begrijp me alstublieft niet 
verkeerd dat ik het niet waardeer, maar het is een schijntje met wat ik, 
en tal van andere horeca collega’s, aan omzet misloop , omzet waarvan 
je je lasten en rekeningen moet betalen, maar daar hoor je Den Haag 
spijtig genoeg niet over, maar onze kosten gaan wel  gewoon door.  
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Dan maar in gesprek met je accountant, van hoe nu verder, kunnen we 
wat op poten zetten zonder dat we gekort worden in onze tegemoetko-
mingen. Hier zijn we dagen mee bezig geweest en mee aan het rekenen 
geslagen, niet wetende welke nadelen er aan bepaalde besluiten vast  
zitten. 

We zijn vol goede moed gestart met ons afhaal menu, wat men op onze 
site, www.hertmesambacht .nl kan vinden,  een menu wat we aan-    
bieden in de vorm van een kookworkshop. Dat betekent dat we voor 
onze gasten 99% hebben voorbereid.  De gasten die bestellen krijgen 
hun gerechte mee om de laatst handelingen thuis af te maken, hiervoor 
hebben we een duidelijke handleiding geschreven, om ook de verveling 
die er nu aan zit te komen de kop in te drukken. 

Gasten kunnen en mogen alles zelf samenstellen wat men wil eten       
bestaande uit 1,2 of 3 gangen. Kwaliteit die ze van ons gewend zijn, maar 
dan thuis. We kunnen er een lekker koud flesje wijn bijleveren en geven 
er zelfs de kaarsjes bij. Voor de achtergrondmuziek moeten ze zelf       
zorgen. Ik moet zeggen dat het eerste weekend, het weekend van Pasen, 
heerlijk druk was. Blij om iedereen weer even , gelukkig in goede gezond-
heid, terug te zien (de meeste gasten ken je wel). De reacties na het nut-
tigen van onze gerechte zijn overweldigend en ik probeer ook zo veel 
mogelijk mensen hiervan getuige te laten zijn door alles door te zetten 
op Sociale Media. Zo proberen we mensen toch te laten genieten van de 
gemoedelijkheid en de kwaliteit van Het Hertme’s Ambacht . 

Niet geheel onbelangrijk is dat we wel volgens een strikt COVID - 19 
protocol werken met het afhalen van onze  gerechten, we werken met 
strikte tijdschema’s,  men moet bij binnenkomst en bij vertrek zijn of 
haar handen ontsmetten, en in de 2 meter vakken blijven  wachten op 
diegene die voor hem of haar aan de beurt is. 

 

Bedankt voor het lezen en hopelijk mogen we jullie ook snel verwelko-
men om thuis  te genieten van onze gerechten en kwaliteit. 

www.hertmesambacht.nl 

Take time take care en blijf gezond 
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Team Hertme’s Ambacht  
Lereau Hulsink   

 

 
Kinderdagverblijf De Drie Biggetjes in de Coronatijd 
 
De maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het Coronavirus 
treffen ook ons kinderdagverblijf. Sinds 16 maart is ons kinderdagverblijf 
‘gesloten’. Vanaf die dag mogen we alleen nog kinderen opvangen waar-
van één van de ouders werkzaam is in een cruciale beroep of in een      
vitaal proces, de zogenaamde ‘noodopvang’.  Indien nodig vindt deze 
noodopvang ook in de weekenden en ’s nachts plaats. Zo hebben wij 
voor het eerst in 20 jaar op tweede paasdag kinderen opgevangen. 
 
Normaal gesproken vangen we iedere dag in de groepen 0-4 jarigen rond 
de 72 kinderen op en na school bezoeken  maximaal  50 kinderen onze 
buitenschoolse opvanggroepen. Door de huidige maatregelen wordt ons 
kinderdagverblijf door  veel minder kinderen bezocht. Dat is best wel 
even wennen! 
 
Omdat we de kinderen en hun ouders erg missen bedenken de             
pedagogisch medewerkers iedere week leuke activiteiten om thuis te 
doen.  Naast knutselactiviteiten e.d. ontvangen alle kinderen ook leuke          
zelfgemaakte filmpjes en berichtjes van de pedagogisch medewerkers.  
Voor Pasen  zijn verschillende medewerkers,  soms verkleed als paashaas 
of kip, op pad gegaan om alle gezinnen te verrassen met een kaart en 
paaseitjes. Misschien hebben jullie ze wel zien fietsen?! 
 
 
 
Wij wensen iedereen  in deze bijzondere tijd veel sterkte en een goede 
gezondheid! 
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Hartelijke groet, team kinderdagverblijf De Drie Biggetjes. 

 
 
 
 
 
 
Coronatijd bij Jachtlust 
 
Op 15 maart hoorden wij om 17.30 uur via het nieuws dat alle cafés en 
restaurants dezelfde avond om 18.00 uur nog moesten sluiten. Dat was 
even schrikken! We hadden wel verwacht dat de horeca beperkt zou 
worden, maar zo rigoureus en binnen een half uur…. De gasten verlieten 
het restaurant, we hebben de tafels leeggeruimd en leeg gelaten.  
De volgende dag hebben we met elkaar gesproken over het opstarten 
van afhaalmaaltijden van donderdag tot en met zondag. Het bleek een 
succes en we hebben gelijk besloten om uit te breiden naar zeven dagen 
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per week. Het hotel bleef immers ‘gewoon’ openen er zouden nog       
enkele collega’s per dag kunnen werken. Voor de hotelgasten wordt het 
diner geserveerd op de kamer en het ontbijt wordt aan de gasten     
meegegeven als pakketje. Het buffet mag immers ook niet open.  
 
De gasten die wij ontvangen zijn zakelijk. Alle vakantiegasten hebben 
hun reserveringen noodgedwongen geannuleerd tot in juli. 
 
Als één van de eerste restaurants uit de buurt zijn we begonnen met    
afhaalgerechten. We wisten niet zo goed wat we konden verwachten en 
waren de eerste zondag dan ook volledig leeg. Van het laatste blaadje 
sla, de spareribs, de schnitzels tot de bakjes en borden aan toe.              
Dit hadden we niet verwacht en hiervoor zijn we alle gasten ook erg 
dankbaar. Het weekend erop was onze voorraad en het verpakkings-   
materiaal weer aangevuld en waren we beter voorbereid. Dit zou ons 
niet nog eens overkomen!  
Na drie weken succes zij er meerdere restaurants met afhaal gestart. 
Heel begrijpelijk natuurlijk, stil blijven zitten is geen optie.  
Maar nu moeten we de koek wel verdelen.  
 
We hopen deze week een positie bericht te mogen ontvangen, dat de re-
gels versoepeld worden en dat wij jullie weer mogen ontvangen.  

We kunnen niet wachten!       Hopelijk tot snel! 
Met een gastvrije groet,  
Team Jachtlust 
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.  
 
 Bestellen? 074-2661665. Zie onze 
site of Facebookpagina voor de af-
haalkaart. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
St. Aegidius in coronatijd 

 

 



17 

 

Niemand van ons heeft het ooit eerder meegemaakt dat scholen moeten 
sluiten vanwege een virus dat de wereld teistert. Zó ben je op zaterdag 
14 maart nog met veel ouders en kinderen bezig in de schooltuin zó krijg 
je op zondag 15 maart bericht dat op maandag alle scholen moeten slui-
ten. Hoe lang gaat dat duren, wat moeten we met het onderwijs, hoe 
gaat dat met de eind Cito ? Allemaal vragen die bij je opkomen. Zondag-
avond krijgen alle ouders/verzorgers vanuit school bericht.  Op maandag 
16 en dinsdag 17 maart zijn we als team bij elkaar gekomen, je zou het 
crisisberaad kunnen noemen, om te bespreken hoe we als school hier-
mee moeten omgaan. 

Omdat de sluiting in ieder geval tot 6 april gaat duren hebben we nage-
dacht hoe we kunnen voorkomen dat onze leerlingen achterstanden op-
lopen. Op maandag de 16e hebben we gekeken naar onze mogelijkheden 
en kansen. Omdat we op ICT gebied zeker niet achterlopen  waren we er 
al gauw uit dat we kansen zien op het gebied van digitaal en op afstand 
lesgeven. De leerlingen vanaf groep 4 zijn al elke dag bezig op hun Chro-
mebook of laptop met Snappet. ( Dit is een methode waarbij de kinderen 
van onze school de lesstof van rekenen, taal en spelling digitaal verwer-
ken). 

Wij besluiten dat we, vanaf groep 4,  via het videoprogramma Google 
Meet les zullen gaan geven van 9.00 uur tot 12.00 uur. De leerkracht 
geeft instructie, de leerlingen kunnen vragen stellen en kunnen met hun 
werkprogramma aan de slag. Dit betekent dat we alle leerlingen de lap-
tops en Chromebooks van school ter beschikking stellen. Wat een geluk 
dat we hierin hebben geïnvesteerd. Groep 3 werkt nog niet met Snappet. 
Juf Mariska gaat elke dag via Google Meet de lessen van Veilig leren le-
zen en rekenen aanbieden. Voor groep 1 en 2 gaat juf Mikella aan de 
slag. Zij gaat vloggen. De leerlingen krijgen eigengemaakte filmpjes te 
zien waarin juf opdrachten geeft. 

Alle ouders/verzorgers krijgen maandag een brief waarin staat dat er 
voor elke leerling een pakketje klaarligt met of werkjes,  leesboeken,  
werkboeken, schriften, laptops en Chromebooks. Dinsdag kan alles wor-
den opgehaald. We geven aan dat we woensdag online gaan. Wij als 
team besluiten vanuit huis les te gaan geven om te voldoen aan de eisen 
die het kabinet stelt: blijf thuis. 
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Hoe spannend is dat: alle computers moeten thuis worden geïnstalleerd 
en worden verbonden met het eigen wifi-netwerk.  Wachtwoorden moe-
ten worden ingevoerd. Gaat dat allemaal lukken?? Juf Romy zit klaar om 
digitale problemen op te lossen. Woensdag is de dag van de waarheid. 
Lukt dat wat we hebben bedacht? Om 8.45 komt er welgeteld één tele-
foontje op school van een ouder die een probleem heeft met inloggen. 
We proberen het op te lossen. Om 9.00 uur gaan we online. En 
dan……Jawel hoor: iedereen is online, een score van 100%. Wat een 
prestatie ook van alle ouders! Door op deze wijze te werken hebben en 
houden we contact met alle leerlingen. 

Deze eerste week van de sluiting gebruiken we om te wennen aan het di-
gitale lesgeven en herhalen we vooral. Vanaf de tweede week wordt er 
vervolgens “gewoon” volgens de methode nieuwe leerstof aangeboden. 
De juffen: Mikella, Ria, Mariska, Leander, Lisette, Romy, Maria en mees-
ter Gerard geven digitaal en op afstand les alsof ze nooit anders hebben 
gedaan. We krijgen van de regering bericht dat de scholen niet op 6 april 
open gaan maar dat de sluiting zeker tot 11 mei duurt. Op 8 en 9 april or-
ganiseren we een omruildag voor de boeken van de bieb, waar juf Maria 
heel druk mee is en er liggen nieuwe werkjes klaar voor groep 1 t/m 3. 
Wat fijn was het om veel leerlingen én ouders weer even te zien. Het 
was wel even wennen aan de 1,5 meter regel maar door de goede route 
op school te volgen lukte dat best. 
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We krijgen veel bemoedigende be-
richten van ouders/ verzorgers: dat 
doet ons goed. We ervaren een 
grote saamhorigheid en, ondanks 
de moeilijke tijd, veel positiviteit. 
21 april krijgen we van het kabinet 
te horen hoe het allemaal verder 
gaat. Hoe het ook gaat, we missen 
jullie allemaal. Houd moed. Het 
komt goed. 

Namens het hele team van de St. 
Aegidius, inclusief meester Hans en 
Fred, 

Gerard Welberg. 
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Melkveebedrijf Huiskes-Beltman/Melktap Weleveld 

 

ZijActief 
 
I.v.m. het coronavirus gaat de ledenmiddag van ZijActief, op dinsdag 19 
mei niet door.  

 

 

CORONA TIJD   

Parochieblad Kerkwijzer en corona-virus 

. 

 

 

 

 

 

 

Agenda 2020 
Op dit moment zijn alle geplande activiteiten die op de agenda stonden 

afgelast of uitgesteld door de maatregelen om het coronavirus een halt 

toe te roepen. Wel twee activiteiten om in de agenda te zetten. Afhanke-

lijk natuurlijk van alle regelingen die dan gelden.  

 

12 november 20.00 uur dorpsavond, locatie volgt. 
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Wilt u iets plaatsen in de Gazet van mei of weet u iets om in de agenda 

op te nemen?  

 

Stuur uw informatie uiterlijk 20 augustus naar gazet-

hertme@gmail.com. 

 
 

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

 
De Gazet van Hertme werkt zonder winstoogmerk. De volgende onderne-
mers 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 

mailto:gazethertme@gmail.com
mailto:gazethertme@gmail.com
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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 door-
verteld. Voorwaarde is dat u de ontvanger laat weten dat het uit de “Ga-
zet 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 over-
stijgt. 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.  

 

http://www.facebook.com/eerlijkei/
http://www.hertmesambacht.nl/

