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Uit de oude doos van de heemkundegroep… 

 

 

 

Op de website Heemkundegroephertme.nl staan veel wetenswaar-
digheden 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 publiek tijdens de 1e 
Passiespelen in 1960. De huidige overkapte tribune was er nog niet 
Deze maand vinden de Passiespelen 2019 plaats.  
Wederom een groots spektakel! KOMT DAT ZIEN!! 
 
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   

 

 

mailto:heemkundehertme@hotmail.com
mailto:heemkundehertme@hotmail.com
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Wijzigingen in het Bestuur van de SGH.  

 Na 8 volle jaren neemt Esther Meijer afscheid van de SGH. Esther 
was penningmeester en was ook lange 
tijd de spil in de redactie van de Gazet. 
Ook al kon ze niet alle vergaderingen 
bijwonen, ze had de financiële zaakjes 
stevig in de hand. Van één van de kas-
controles staat me bij dat de term 
piekfijn viel.  Verder valt het vooral op 
dat over hetgeen in de Gazet komt 
weinig gedoe was, Esther was duidelijk 
in wat er wel en niet in kwam. Heel 
hartelijk bedankt Esther, al het goede 
toegewenst voor de komende tijd.  

Kerstin Maassen van den Brink heeft 
nu het penningmeesterschap overge-
nomen, bereikbaar onder telefoon-
nummer 06-5537 3302. 

 Verder hadden we op de Dorps-
avond in november gemeld dat er 
nog plek was voor nieuwe be-
stuursleden. Michel Lucas is eens 
bij zijn buurman op de koffie ge-
weest en ziehier het resultaat:  

 Ik ben Erwin Stamsnijder en ben 
geboren op 30 juni 1981 in Borner-
broek. Na 10 jaar samen met Ma-
ria Spekschate en onze dochters 
Imke en Nieke in Borne te hebben 
gewoond, wonen wij sinds 2016 
aan de Kerkweg 2a in Hertme. 
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 In het dagelijks leven werk ik bij Tauw (Europees advies- en ingeni-
eursbureau) als adviseur water aan zeer uiteenlopende bodem-, kli-
maat en watervraagstukken. Na mijn werk vind ik het leuk om te 
sporten (hardlopen en voetbal) of met vrienden wedstrijden van He-
racles te bezoeken. Ik was al een tijdje bezig met het idee om iets te 
gaan doen in Hertme en toen ik benaderd werd door de SGH hoefde 
ik dan ook niet lang na te denken.  

Ik ben bereikbaar op stammie2@gmail.com en op telefoonnummer 
06-27335324  
 

Bericht van de Werkgroep Dorpsvisie Hertme  
2015 - 2030 
  
De Werkgroep Dorpsvisie is op 5 februari 2019 bij elkaar gekomen 
om met elkaar te bespreken wat er nu in de afgelopen 3 jaar van alle 
plannen uit de Dorpsvisie Hertme 2015 - 2030 is gerealiseerd. 

  
Daarnaast hebben 
we met elkaar ge-
sproken of er 
nieuwe aandachts-
punten zijn waar 
we ons in de ko-
mende jaren mee 
bezig kunnen hou-
den. Zoals we in 
de dorpsvisie heb-

ben geschreven willen we graag 'de regie blijven voeren' op zoveel 
mogelijk zaken die te maken hebben met ons dorp. In de Dorpsvisie 
hebben we in de bijlage: 'Uitwerking Thema’s' diverse actiepunten 
opgeschreven waarmee de contactpersonen voor de thema’s aan 
het werk zijn gegaan. 
  

mailto:stammie2@gmail.com
mailto:stammie2@gmail.com
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Een compleet overzicht van wat er in de afgelopen jaren is ge-
beurd/gerealiseerd, kunt u lezen  (downloaden) via het HertmePlein 
van BorneBoeit onder de kop nieuws 
 
 

 
Samenkomst bij kruiswegstaties- 16 april om19.00 uur.  

Op de dinsdagavond in de Goede Week, 16 april 2019 om 19.00 uur, 

organiseert de Raad van Kerken Borne-Hertme-Zenderen een 

bijeenkomst bij de kruiswegstaties aan de kloostermuur van het 

Carmelitessenklooster te Zenderen. We verzamelen buiten bij de 

ingang van het klooster en gaan vervolgens de veertien staties bij 

langs. Er klinken korte teksten en er is stilte en bij het wandelen naar 

een volgende statie zingen we samen. De bijeenkomst sluiten we af 

in de kloosterkapel met een gebedsmoment. Medewerking wordt 

verleend door pater Edgar Koning, zuster Josephine de Jong, pastor 

Anita Oosterik en dominee Johan Meijer. Het adres is: 

Carmelitessenweg 1, Zenderen.  Raad van Kerken Borne, Hertme en 

Zenderen 
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Herhalingscursus AED in Hertme  

 
Herhalingscursus AED in Hertme 
 
Op maandag 15 april 2019 vind de 
herhalingscursus AED plaats in het 
Theaterhoes in Hertme.  
Je kunt je opgeven bij Kerstin Maas-
sen 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. 

Met vriendelijke groet ook van Martin Kappert, 
Kerstin Maassen van den Brink 

 

Vooraankondiging Sam’s Kledingactie. 
De kledinginzameling voor dit goede 
doel vindt in Hertme plaats van 
maandag 6 mei t.m. zaterdag 11 mei 
(12.00 uur). U kunt in die periode 
gebruikte en nog bruikbare kleding, 

schoenen en huishoudtextiel in gesloten plasticzakken brengen naar 
de garage naast het Theaterhoes van het Openluchttheater. 
De opbrengsten van de ingezamelde kleding gaan naar een project in 
Sulawesi. Sulawesi is op 28 september 2018 getroffen door een 

x-apple-data-detectors://0/
x-apple-data-detectors://0/
tel:06-5537%203302
tel:06-5537%203302
tel:06-5537%203302
tel:06-5537%203302
mailto:k.maassen@mvdb-projecten.nl
mailto:k.maassen@mvdb-projecten.nl
mailto:k.maassen@mvdb-projecten.nl
mailto:k.maassen@mvdb-projecten.nl
x-apple-data-detectors://3/
x-apple-data-detectors://3/
x-apple-data-detectors://4/
x-apple-data-detectors://4/
http://www.hartslagnu.nl/
http://www.hartslagnu.nl/
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aardbeving en een tsunami, met aardverschuivingen tot gevolg. De 
verschillende aardverschuivingen hebben 2.087 mensen gedood  
en meer dan 211.000 mensen zijn ontheemd geraakt. Veel mensen 
leven onder een zeil in ontheemden kampen in de buurt van hun 
oorspronkelijke dorp. Ze beschikken nauwelijks over voedsel, schoon 
drinkwater en sanitaire voorzieningen. Onder deze zware omstandig-
heden zal wederopbouw een lange tijd in beslag nemen. 
 

Charles Liedenbaum. 

 

 

Werkgroep Jeugd:  65+ avond 

 
Vrijdag 15 maart was de jaarlijkse 65+ avond bij Hof in Huis. De jeugd 
heeft deze avond weer fantastisch verzorgd! Er werd bingo gespeeld, 
verschillende quizzen gehouden en er was niet 1 Mistry Guest maar 
het waren 2. Nadat er verschillende namen werden genoemd maak-
ten Michel en Annemarie Lucas zich bekend. Zij waren niet zonder 
reden uitgekozen. De Werkgroep Jeugd heeft Michel en Annemarie 
tijdens deze avond een cheque ter waarde van € 250,- aangeboden 
als bijdrage voor de Duofiets.  
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Via deze weg willen wij Martin en Jory Kappert nogmaals bedanken 
voor hun gastvrijheid en D.J. M - Michiel Neeskens voor de gewel-
dige presentatie en de gezellige muziek. 
 
Perkgoed actie: 
Per abuis stond in het Gazet van Februari vermeld dat het bestelfor-
mulier voor de perkgoed actie was toegevoegd. Deze maand zit het 
formulier er wel bij. De uitgifte van de bloemen vindt dit jaar plaats 
op het Pastoor Veegerplein op donderdag 16 mei.  
 

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 
 

Bomenkap Hertmerweg 

Langs de Hertmerweg, tussen hotel Jachtlust en de bebouwde kom 
van Hertme, staan meerdere hoge bomen. Een aantal daarvan ver-
keert in slechte conditie. Daarom zijn de slechte bomen verwijderd 
en zal aan de overige bomen onderhoud worden verricht.  
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De herplant van bomen vindt plaats in het najaar. De omstandighe-
den voor de aanplant van bomen zijn in het najaar het meest opti-
maal. Gekozen is voor een variatie van iepen en lindebomen. 

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met René 
Lammersen van Twente Milieu of Gert Jan Hilgersom van de ge-
meente Borne via groen@borne.nl 

 

 

  
 
Koekeloer bij de boer! 2e Paasdag 
 
Mts Huiskes-Beltman (erve de Haar) , mts Bruns Saasveld (erve 
Bosman) & mts Jannink-Schabbink (erve Daggel) organiseren samen 
op 2e Paasdag een open dag. (zie flyer bij deze Gazet) 
U bent van harte welkom om te komen kijken in en om de stal en er 
worden leuke activiteiten voor de kinderen georganiseerd.  

mailto:groen@borne.nl
mailto:groen@borne.nl
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Clubkasactie Rabobank 
 
De Rabobank Centraal Twente 
organiseert tussen ook dit jaar 
weer de Rabo Clubkas Cam-
pagne.  

Als u klant bent van Rabobank 
dan heeft u hiervoor post ont-
vangen, met een kaart waarop 
een code staat. Met deze code 
kunt u stemmen. 

Het totale sponsorbedrag voor 2019 is vastgesteld op €150.000.  

Niet de bank maar de klanten bepalen welke vereniging of stichting 
een financiële bijdrage krijgt.. Men kan in totaal 3 stemmen uitbren-
gen, 2 op de eigen vereniging/stichting en 1 stem op een andere ver-
eniging of stichting.  Voor Hertme doen de volgende verenigingen 
mee : 

• C.V. de Kolkleu 

• Klootschietersvereniging Hertme 

• Muziekvereniging St Gregorius 

• Openluchttheater Hertme 

• ZijActief Hertme 

• Zonnebloem afd. Zenderen en Hertme 

Draagt u hen een warm hart toe, STEM dan !! Voor u een kleine 

moeite voor de verenigingen een welkome bijdrage!! 
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ZijActief 

 

Op dinsdag 16 april a.s. komt modehuis Pol uit Hengelo een mode-
show verzorgen voor de dames van ZijActief. Deze avond vindt plaats 
bij Hof in Huis te Hertme. De leden mogen 1 of 2 introducees meene-
men. Denk aan een familielid, buurvrouw of vriendin.  

Als u zich nog niet heeft opgegeven, doe dit dan voor 31 maart bij 
Renate (liefst per mail r.d.stokkingreef@gmail.com of app 
0637422513 

Entree € 5,-- incl. kopje koffie en 1 consumptie.  
Aanvang 20.00 uur. Zaal open om 19.30 uur. 
Namens bestuur ZijActief,  Rianne Aalderink 

 

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. 

 

 

 

 
Tentoonstelling Bussenmakershuis 
 
Dinsdagmiddag 26 maart of woensdagmiddag 24 april  is het moge-
lijk om samen met  Wilma Witteman,  conservator van de tentoon-
stelling EEN LEVEN LANG WEVEN, Kitty van der Mijll Dekker verbon-
den met Bauhaus, deze te bezoeken. We starten de middag met een 
inleidende Power Point presentatie over Bauhaus. Deze kleurrijke 
expositie is op een speelse en toegankelijke manier ingericht.  

mailto:r.d.stokkingreef@gmail.com
mailto:r.d.stokkingreef@gmail.com
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Tijdens de rondgang zal u worden getrakteerd op achtergrondinfor-
matie en  grappige anekdotes. Er is plek voor 12 personen. Aanvang 
14.30 uur.  kosten € 9,50 per persoon Aanmelden 

via communicatie@bussemakerhuis.nl 

 

 

Passieconcert in de Kristalkerk. 
Unieke samenwerking van Borns Kleinkoor en Twents Liturgiekoor 
De week voorafgaand aan Pasen noemen we wel: de stille week.  Het 
is alsof de hele schepping de adem inhoudt. 
Dit is precies wat beide koren beogen wanneer ze als inleiding op de 
‘stille week’ een uniek Passieconcert verzorgen op zaterdagavond 13 
april in de Kristalkerk te Hengelo. De adem inhouden en genieten 
van de prachtige muziek die beide koren deze avond laten horen. 
Het Twents Liturgiekoor voert de ‘Via crucis’ uit van Franz Liszt en 
het Borns Kleinkoor ‘Die sieben Worte Jesu am Kreuz’ van César 
Franck. Beide koren hebben deze werken al eerder gezongen, maar 
nog niet zoals deze keer in een gezamenlijk concert. Het is om meer-
dere redenen een uniek concert, maar vooral omdat genoemde wer-
ken vrijwel nooit in één concert ten gehore worden gebracht. 
 
Beide koren staan onder leiding van de zeer inspirerende dirigent 
Bram van der Beek. De afgelopen maanden is er hard en met veel 
plezier geoefend om van dit concert een muzikaal hoogtepunt te 
maken.De begeleiding is in handen van Jos Beunders (vleugel) en 
Taco Feenstra (cello) 
Het concert vindt plaats in de Kristalkerk aan de P.C. Hooftlaan 210 
in Hengelo en begint om 20.00 uur.  
De voorverkoop is inmiddels gestart. De toegangskaarten kosten € 
12,50 (inclusief programmaboekje en koffie/thee in de pauze) en zijn 
te verkrijgen bij de VVV Borne, Bureau Hengelo Promotie, bij Marcel 
ten Broeke 06 - 539 34 488 en Gerard van Os 06 - 506 11 231.  
Gezien de grote belangstelling is het raadzaam uw kaarten tijdig te 
reserveren. Op de website van de Kristalkerk vindt u een kaartje met 
verwijzingen naar goede parkeerplaatsen in de buurt. 

mailto:communicatie@bussemakerhuis.nl
mailto:communicatie@bussemakerhuis.nl
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Plastic Doppen sparen 

Iedereen heeft ze thuis; plastic doppen en deksels van 
bijvoorbeeld frisdrankflessen of pindakaaspotten. Gooi ze niet 
weg, maar lever ze in! Die doppen zijn namelijk geld waard. 
Zo ontlast u het milieu én steunt u KNGF Geleidehonden. De 
opbrengst gaat namelijk naar de opleiding van onze honden 

 

Deze doppen( graag schoon gemaakt) kunnen worden ingeleverd 
bij Berndien Mekenkamp Hertmerdwarsweg 3 in Hertme. Graag 
in kleine zakjes aanleveren.   Zij zorgt ervoor dat ze verder op de 
juiste plek komen. 
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Jeugdslagwerkgroep zoekt nieuwe leden 

 

Muziekvereniging  St.  Gregorius is voor de Jeugd Slagwerk Groep 
(JSG) op zoek naar meer slagwerk talent. Veel van de jeugdige muzi-
kanten zijn doorgestroomd naar de malletband en daardoor is de 
JSG op dit moment minimaal bezet.  
Voor aanwas van deze jeugdgroep zijn wij op zoek naar nieuwe slag-
werk leerlingen die het leuk vinden om lekker samen te spelen. Zit je 
nu al op slagwerk les, maar speel je nog individueel en lijkt het je 
gaaf om mee te spelen in de JSG dan kan dat natuurlijk ook!  

Wat is er nu mooier dan met een groep plezier hebben van dezelfde 
hobby. De repetities vinden op maandagavond plaats in het Kul-
turhus in Borne onder leiding van Marco Onstenk. Marco is ook de 
dirigent van de malletband van de muziekvereniging St. Gregorius, 
Voor een goed begin is de samenwerking gezocht met De Tamboe-
rijn in Borne. Hier wordt aan veel slagwerkers lessen gegeven, even-
als op de muziekschool Borne  Voor meer informatie mail naar 
info@stgregorius.nl H 

ertme 
T: 0– 18 47 15 01 

 

 

tel:+31618471501
tel:+31618471501
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Moderne Passiespelen in 
Hertme  
 
Van 12 t/m 22 april 2019 staat 
Hertme weer het in teken van 
De Passiespelen. Deze keer is 
het een sterk gemoderniseerde 
versie.  
 
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.   
 
Er zijn nog steeds kaarten verkrijbaar 
Voor meer informatie en tickets zie passiespelenhertme.nl.  
 
 

Paasvuur  Hertme!! 
Op 1e Paasdag zal er een Paasvuur zijn aan de Zandbongenweg ( net 
achter aannemersbedrijf Blenke) Dit word georganiseerd door Wou-
ter Kleissen en Jarno Kemna ( Prinsenpaar 2019 CV de Kolkleu) Hier-
voor kunt u  VANAF ZATERDAG 6 APRIL uw SNOEIHOUT brengen!  

LET OP: alleen snoeihout, dus geen andere rommel waar u vanaf wilt 
zoals banken of kasten!  

 

HET PAASVUUR ZAL OP  1E PAASDAG 

OM 20:00 UUR WORDEN ONTSTOKEN. 

U BENT VAN HARTE UITGENODIGD! 



16 

 

Collecte tijdens het Paasvuur voor het goede doel !! 

 
Maudy Geerdink en Renske Damhuis mochten tijdens  het afgelopen 
carnaval,  als enthousiast jeugdpaar het carnaval aanvoeren samen 
met Prins Wouter en Adjudant Jarno.  

Hier hebben zij enorm van genoten. In het 1e punt van de proclamatie  
van de jeugdprinses en de jeugdadjudante van de St. Aegidiusschool in 
Hertme stond vermeld dat ze dit jaar het Gazet wilde halen. En daar 
werken wij natuurlijk graag aan mee!! 

Hieronder een korte versie van een interview met Maudy en Renske 
en op het HertmePlein van BorneBoeit  www.borne-
boeit.nl/51782/hertme kunt u een uitgebreid interview lezen met 
deze twee vrolijke jonge dames!  

Hierin vertellen zij o.a. over hun prachtige initiatief om tijdens het 
Hertmese Paasvuur te collecteren voor het goede doel: Vereniging 
ouders, kinderen & kanker (VOKK). Deze vereniging steunt  gezin-
nen met een kind met kanker en werkt aan optimale zorg 
voor kind en gezin in alle fasen.  

 

Een geweldig mooi gebaar van deze jonge meiden dus neem een 
goed gevulde portemonnee mee naar het Paasvuur en GEEF GUL!!  

 

 

http://www.borneboeit.nl/51782/hertme
http://www.borneboeit.nl/51782/hertme
http://www.borneboeit.nl/51782/hertme
http://www.borneboeit.nl/51782/hertme
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INTERVIEW Prinses 
Maudy en adjudante 
Renske 

Alaaf, Alaaf, Alaaf, met 

Maudy en Renske wordt 

carnaval supergaaf! 

 

 

1. Wie zijn jullie?  

2. En hebben jullie nog andere hobby’s dan carnavallen? 

Wij zijn Maudy Geerdink (11 jaar) en Renske Damhuis (12 jaar) en zitten 

in dezelfde klas op de St. Aegidiusschool in Hertme. We wonen ook alle-

bei in Hertme. Renske voetbalt en Maudy rijdt paard. Samen zitten ze 

ook bij de dansmarietjes. Dat zou je ook een hobby kunnen noemen. 

Maudy is dit jaar prinses en Renske adjudante. Maar eigenlijk is daar 

niet veel verschil tussen. Beiden dragen dezelfde cape en ze hebben al-

lebei een scepter. Dat is wel lastig, want die moet je de hele tijd vast-

houden. Maar we mochten hem na het carnaval ook houden. Net als 

onze kroontjes en alle onderscheidingen.  

3. Wat is het leukst aan carnaval? 

Eigenlijk is alles leuk. Vooral de zaterdag. Eerst op de grote wagen       

samen met Prins Wouter, adjudant Jarno en de twee hofdames Rimke 

en Eline. En er waren hele lekkere gehaktballen. In de avond kwamen 

allerlei verenigingen. We hebben lekker gedanst en mochten laat opblij-

ven.  

4. Zijn er nog plannen? 

Heel belangrijk is dat iedereen naar het Paasvuur komt dat Prins Wou-

ter en Adjudant  Jarno organiseren! Niet alleen om dat het erg gezellig 

is iedereen te zien maar vooral ook omdat wij daar gaan collecteren 

voor kinderen met kanker. Dat doen we omdat Bram van onze school 

kanker heeft en wij willen graag helpen en iets doen. Dus iedereen ko-

men én geld meenemen voor onze collectebus!! 
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Agenda  

5 april: Potgrond-actie Saasveldia 
16 april 19.00 uur: Samenkomst bij kruiswegstaties  
12 t/m 22 april: De Strijd. > Passiespelen Hertme 
Zaterdag 13 april: Eier actie CV de Kolkleu 
13 april: Passieconcert in Kristalkerk Hengelo 
15 april:  herhalingscursus AED/ Reanimatie 
16 april: Zonnebloem uitje naar tuincentrum Borghuis  
21 april: 20.00 uur Paasvuur – Zandbongenweg  
22 april: Koekeloer bij de boer  
6 mei t.m. 11 mei : Sam’s kleding actie 
8 mei: uitje Zonnebloem jaarlijkse Zonnebloem boottocht  
16 mei : uitgifte planten > bloemenactie Werkgroep Jeugd 
 

Wilt u iets plaatsen in de gazet van Mei? Stuur uw informatie uiterlijk 

20 april naar gazethertme@gmail.com. 

 

Colofon:  

Alles uit deze uitgave mag worden gekopieerd, vermenigvuldigd en doorver-
teld. 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 voorko-
mende 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. 

 
Alle artikelen die gestuurd worden naar het mailadres  

gazethertme@gmail.com kunnen ook  op het Hertmeplein onder 
de website Borne Boeit worden geplaatst 

De Gazet van Hertme werkt zonder winstoogmerk. De volgende on-
dernemers dragen bij aan de realisatie van de Gazet.  

Wij zijn hen daarvoor zeer erkentelijk. 

mailto:gazethertme@gmail.com
mailto:gazethertme@gmail.com
http://www.hertme.nl/
http://www.hertme.nl/
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Uitgave:  Stichting Gemeenschapsbelangen Hertme 
Redactie:   Rian Jannink-Schabbink 

 
• 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/ 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) 

•  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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