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Uit de oude doos van de heemkundegroep… 
 
Op de website Heemkundegroephertme.nl staan veel wetenswaardig-
heden 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   
 
 
 

 
 

St. Aegidiusschool Kerstmusical 2008  

 

 

 

mailto:heemkundehertme@hotmail.com
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Verslag dorpsavond 7 november 2019 

Op donderdagavond 7 november was de jaarlijkse Dorpsavond, georga-
niseerd door het SGH. Het bestuur van het Openluchttheater had bij  
nader inzien besloten om hier geen afvaardiging van hen bij aanwezig te 
laten zijn. 
Marijke Adams (gemeente Borne), Bertil Meyer en Anke Jonathans 
(Borne Boeit) waren ook aanwezig. 

De  volgende onderwerpen kwamen op deze avond aan de orde: 

-Verkeerssnelheid in Hertme: 

De gemeente gaat bij beide ingangswegen snelheidsindicatoren          
ophangen. Deze registreren de snelheden. 

-Bomenkap en nieuwe aanplant: 

Voor de gekapte bomen komen een aantal iepen en een soort klein- 
bladige lindes terug. Dit gaat in januari gebeuren. Bij de parkeerplaats 
bij de kerk zijn de rododendrons doodgegaan. De gemeente zal hier 
nieuwe beplanting poten. 

-Trapveldje: 

Het trapveldje is van en voor de jeugd van Hertme. In overleg met OLT 
heeft SGH besloten om dit niet te verhuren voor commerciële             
bedrijven. Aanwezigen zijn eens met deze beslissing. 

-Retentiegebied: 

Waterschap Vechtstromen beheert dit. Alles wat aan het retentiegebied 
wordt toegevoegd is ondergeschikt. Als er wat is kan er rechtstreeks 
met het waterschap contact worden opgenomen. 

-HOP: 

Schoonhouden van het grondoppervlak is de verantwoordelijkheid van 
het dorp, de speelattributen zijn de verantwoordelijkheid van de         
gemeente. Het probleem is met name wie de HOP moet onderhouden. 
Er zal hiervoor een oproep worden gedaan en eventueel worden er       
borden geplaatst dat de HOP niet mag worden betreden na zonsonder-
gang.   
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-Twentemilieu: 

Er is een app van Twentemilieu, daar kun je van alles op melden;        
ongediertebestrijding, bermverzakkingen, ‘illegaal’ afvalbeheer, etc.… 
Tip van aanwezige: je kunt ook Richard Pieterson van Twentemilieu 
Borne bellen, goede ervaringen mee. 

Digitale plein - Hertme: 

De Gemeente heeft aangegeven dat de subsidie na 2019 ophoudt. Het 
onderhoud van de site kost € 1.800 per jaar. Dit is er niet. Is het een 
idee om zelf een website te maken, maar wie kan en wil dit? 

-Vergunningen Openluchttheater (OTH): 

Gemeente heeft aan de SGH n.a.v. een vraag vanuit het OTH om haar 
mening gevraagd over of evenementen tot 1400 mensen (de ‘normale’ 
capaciteit voor het OTH) in één vergunning kunnen, zodat niet voor     
ieder evenement een vergunning hoeft te worden aangevraagd. 

Hierover wordt op een positieve wijze met de aanwezigen                    
gediscussieerd. 

Er zijn geen problemen met evenementen met de standaard geluids-
normering, maar de voorkeur is dan wel met een maximaal aantal     
evenementen. De meeste evenementen worden niet als een probleem 
ervaren, alleen de geluidsnormering is een probleem.  

De grote gemene deler is dat het geluid van (bepaal)de Metropool-  
concerten het pijnpunt zijn en eventueel de repetitietijd korter en min-
der luid kan.  

Het verkeer wordt niet echt als overlast ervaren. Enige overlast is dat je 
niet altijd naar je woning kunt.  

Adviezen die de aanwezigen geven voor het OTH:  

-Als er een geluidsmeting is, neem hierover dan contact op met         
desbetreffende bewoners. 

-Een platform maken om met bewoners in gesprek te gaan, vaker en   
beter communiceren. 
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Als vervolg op de Dorpsavond heeft een aantal bestuursleden van de 
SGH gesproken met een delegatie van het OTH en is er een brief naar 
de gemeente gegaan met een antwoord op hun vraag en een brief naar 
het OTH met aanbevelingen. Vervolgens is er donderdagochtend 21    
november een gesprek geweest tussen de gemeente, het OTH en de 
SGH. De bal ligt nu weer bij het OTH. 

Met vriendelijke groeten namens het bestuur van de SGH, 
Gea Wissink 

 

ZijActief Kerstavond 

Op dinsdag 17 december houden de dames van ZijActief een gezellige 
kerstavond. Te gast is Dolf Ruesink, journalist van de Twentsche Cou-
rant Tubantia en schrijver. Hij geeft een presentatie met een boeiende 
inleiding over de journalistiek, korte verhalen, bloopers en fragmenten 
over bekende persoonlijkheden.  

De avond wordt gehouden in het Theaterhoes en begint om 19.30 uur. 

Namens bestuur ZijActief, 
Rianne Aalderink 

 

Feestelijke kerstkoperklanken in 
St. Stephanuskerk Hertme 

Fanfare St. Gregorius, onder leiding van haar 
dirigent Bert Sleumer, en met medewerking 
van vocaliste Eline Scholten brengen u alvast in de stemming voor het 
Kerstverhaal. Bij uw bezoek aan de stemmig aangeklede kerk in Hertme 
gaat u genieten van een sfeervol Kerstconcert waar bekende en geliefde 
Christmas Carols en hymnen zullen opklinken. Het concert vindt plaats 
in de Stephanuskerk in Hertme op zondag 22 december om 15.00 u. 
Vanaf 14.30 u. is de kerk geopend.                                                                                                               
De muzikanten van St. Gregorius heten u van harte welkom en wensen 
u fijne Kerstdagen en een voorspoedig en gezond 2020.   
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Adventsvesper in de Doopsgezinde Kerk te Borne        
op 1 december 2019 

De Raad van Kerken van Borne, Hertme en Zenderen houdt op de eer-
ste advent de traditionele adventsvesper op zondag 1 december a.s. om 
17.00 uur in de Doopsgezinde Kerk aan de Ennekerdijk te Borne. 
Vol verwachting kijken we uit naar de geboorte van Christus. We  ver-
langen naar licht in deze donkere dagen.   
Mevrouw R. Doornbusch, pastoraal werker van de parochie HH. Jacobus 
en Johannesparochie en mevrouw A. Oosterik, pastoraal   werker van 
de M.O.O. parochie te Zenderen, zullen voorgaan. De cantorij van de 
Doopsgezinde Gemeente zal een muzikale bijdrage leveren aan de vie-
ring. De muzikale begeleiding wordt verleend door de heer Oosterveen, 
organist van de Doopsgezinde Kerk.   
De Raad van Kerken Borne, Hertme en Zenderen nodigt u hierbij van 
harte uit. 
 

Kiptificatie        

 

In de vorige gazet stond vermeld dat de kippen van de fam. Scheepers 

aan de Hertmerdwarsweg niet gevoerd mogen worden, maar dit bericht 

berustte op een misverstand. U kunt gerust uw oude  brood etc aan de 

kippen blijven voeren. Voor de paarden in het retentiegebied geldt dit 

niet. Deze krijgen hun eigen voer.   
  

Wist u dat…? 
 

➢ De collecte voor het Diabetesfonds in Hertme het mooie bedrag 

van € 424,07 heeft opgebracht? Daar komt dan nog bij wat 

rechtstreeks per Tikkie App is overgemaakt.  

Gevers en collectanten allen bedank, namens het Diabetes 

Fonds, Ria Blenke. 

➢ De collecte voor Alzheimer ook in Hertme heeft plaatsgevon-

den? De opbrengst in Hertme bedroeg € 111,52, waarvoor 
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dank. In de gemeente Borne bedroeg de opbrengst maar liefst 

15% meer dan vorig jaar. Namelijk € 5.599,84.  

➢ Voor het komende jaar 2 vrijwilligers uit Hertme nodig zijn om 

in de eerste week van november 2020 voor de Stichting Alzhei-

mer te collecteren.  

Graag aanmelden bij Henny Tijhuis, 074-2667732 of  

hennytijhuis@gmail.com.  

 

Uitje werkgroep Jeugd bij de Beleverij 

Vrijdagavond 8 november zijn we met z’n allen bij De Beleverij in      
Hengelo geweest.  

Na een warm welkom met 
een grote soesjesberg (die zo 
groot was dat zelfs de jeugd 
hem niet op kreeg) en wat te 
drinken, zijn we bewapend 
met Nerf pistolen, in alle 
soorten en maten, op jacht 
geweest naar de anti           
Osmoos.  
Sjoeterz wordt gespeeld in 
een ruimte die lijkt op een 

paintball arena, escaperoom  en een fortnite spel in één! Hoe gaaf! 
In het (net niet helemaal) donker werd er in 2 teams gestreden. Welk 
team als eerste de kaartjes vond en hiermee de code wist kraken, kon 
de box met munitie openen en had nog meer darts/kogels om de tegen-
standers te verslaan. Wie geraakt werd was af en moest weer terug 
naar het Fort, waarna je weer verder mocht spelen. 

Wat waren ze enthousiast! De één nog fanatieker dan de ander, want 
hoe gemeen is het dat je af bent omdat je geen kogels meer hebt… ☺ 

mailto:hennytijhuis@gmail.com
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Toch was er hierna nog flink 
wat energie over om ons nog 
lekker uit te leven tijdens een 
potje voetbal! 
Als afsluiter kregen we van de 
heren van de Beleverij nog 
een grote puntzak patat     
aangeboden! Super!  

Harold en Bastiaan bedankt! 
 

Namens de werkgroep jeugd, Hilke Dashorst 

 

FEESTELIJKE OPENING KERSTSTAL 2019 
  
Net als voorgaande jaren zal de Kerststal ook dit jaar weer feestelijk 
worden geopend. In de Gazet van november heeft u hier al iets over 
kunnen lezen. 
  
Deze feestelijke opening vindt plaats op  
ZATERDAG 14 DECEMBER VANAF 16.00 UUR  
OP HET PASTOOR VEEGERPLEIN. 
  
Natuurlijk zullen er vuurkorven zijn, wordt er door Hof in Huis een 
drankje geschonken en zullen Renate en Mirjam zorg dragen voor een 
lekker warm broodje! 
Fanfare St. Gregorius zal deze opening muzikaal opluisteren en natuur-
lijk ontbreekt ook het gezellige “knobelen” niet…. 
  
Al met al genoeg redenen om zaterdag 14 december even gezellig langs 
te komen! 
 U bent allemaal van harte welkom!! 
  
Renate Stokkingreef en Mirjam van Santen 
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Gerard Blenke 50 jaar koorzanger   

Op zondag 24 november vierde het dames- en he-

renkoor van het parochie hun jaarlijkse  

Cecileafeest    (H. Cecilea is de patrones van de 

muzikanten en zangers)  . Na een meerstemmig 

gezongen eucharistieviering in de kerk genoten de 

dames en heren bij rest. Jachtlust van een heer-

lijke lunch en werd Gerard Blenke als lid van het 

herenkoor gehuldigd voor zijn 50 jarig                  

lidmaatschap.   Gerard proficiat namens de kerk-

gemeenschap  en dank voor je jarenlange trouwe dienst als koorzanger. 

 

Nieuws van de Zonnebloem               

 

Vrijdag 24 januari heeft de eigenaar van HenZom keukens 30 gasten van 
de Zonnebloem uitgenodigd voor een etentje in zijn zaak. Van de afde-
ling Hertme/Zenderen mogen 10 personen deelnemen. Het etentje be-
gint om 17.00 uur en er zijn geen kosten aan verbonden. 

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

Graag zelf vervoer regelen; als dit niet mogelijk is zorgen onze vrijwil-
ligers hiervoor.  U kunt zich opgeven bij Akke Louwerman tel. 074-
2660360 

 

Inschrijving Loopgroep Carnaval 2020 

Ook dit jaar neemt de loopgroep van CV de Kolkleu weer deel aan de 
optochten in Albergen, Borne en Zenderen. Er is weer een leuk thema 
bedacht en de eerste voorbereidingen zijn begonnen. Lijkt het je (weer) 
leuk om met ons mee te doen geef je dan zo spoedig mogelijk op via het 
aanmeldformulier op de website van de Kolkleu www.kolkleu.nl  

http://www.kolkleu.nl/
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Gala Avond CV de Kolkleu  

Op  17 januari is weer de jaarlijkse Gala avond van CV de Kolkleu, waar 
het huidige prinsenpaar Wouter en Jarno,  plaats zal maken voor een 
nieuw 2-tal.  

Ieder jaar is het  weer spannend wie de gelukkigen zijn,  die een heel 
jaar lang voorop mogen lopen in de polonaise! Dus komt dat zien!!  

CV de Kolkleu bestaat komend jaar 33 jaar en dit 
is een jubileum in carnavalsland ! Het zal dan ook 
een feestelijk jaar gaan worden met een aantal 
bijzondere activiteiten!  

Op de galavond zal er uiteraard ook weer een  
optreden van “Buut-Betsie”  die op haar eigen 
wijze diverse gebeurtenissen in Hertme op de 
korrel zal nemen. 

Hebt u nog leuke anekdotes te melden die Betsie zou kunnen gebrui-
ken,  geef ze dan zo spoedig mogelijk door via de app of telefoon aan 

Rian Jannink 06-41867273  

 

Agenda  
 
01 december 2019 Adventsvesper, 17.00 uur, Doopsgezinde Kerk 
14 december 2019 Opening kerststal, 16.00 uur,  

Pastoor Veegerplein. 
17 december 2019 ZijActief kerstavond, 19.30 uur,  Theaterhoes 
22 december 2019 Kerstconcert St. Gregorius, 15.00 uur,  

St. Stephanuskerk, Hertme 
17 januari 2020  Gala avond CV de Kolkleu 

24 januari 2020 Etentje Zonnebloem (zie info) 
 

 
Wilt u iets plaatsen in de Gazet van december of weet u iets om in  de 

agenda op te nemen?  
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Stuur uw informatie uiterlijk 20 december 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 on-
dernemers 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 

• 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! 

mailto:gazethertme@gmail.com
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• 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 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. 

 

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

