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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   
 

Hertmeweg, heeft iemand enig idee in welk jaar deze foto gemaakt is 
en wie het jongetje zou kunnen zijn die op deze foto staat? 

 

 

mailto:heemkundehertme@hotmail.com
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Mededeling vanuit de SGH 

Zoals op de dorpsavond is vermeld houdt de subsidie op waarvan het 
onderhoud van de website werd bekostigd. Helaas is er geen geld meer 
om het digitale plein van Hertme voort te zetten. Dit betekent dat de 
Gazet vanaf nu weer alleen een papieren versie kent. Mocht dit weer 
wijzigen dan zullen we dit natuurlijk melden! 
 

Opening nieuw verenigingsjaar ZijActief 

De dames van ZijActief beginnen het nieuwe verenigingsjaar op dinsdag 
21 januari met een H. Mis om 19.00 uur. Vervolgens gaan we naar het 
theaterhoes voor de jaarvergadering. Aansluitend is er  bingo met leuke 
prijsjes. We hopen u allen te ontmoeten. 

Namens het bestuur van ZijActief wens ik u allen een gezond 2020! 
Rianne Aalderink 

 

Oproep voor de organisatie van de 4 mei viering in 
Hertme. 

Tot vorig jaar heeft Jos Kemna de organisatie op zich genomen van de 
viering van dodenherdenking op 4 mei in Hertme. We zijn Jos zeer er-
kentelijk voor de vele jaren inzet.  Jos heeft aangegeven met de organi-
satie  te willen stoppen. Vanwege het feit dat 4 mei altijd in de           
meivakantie valt  is het geen optie dat de Aegidiusschool deze taak 
overneemt. Wel willen we graag blijven ondersteunen door de adoptie 
van het graf van Hendrik Oude Egberink te continueren en door inbreng 
te leveren van leerlingen van onze school. Kortom: we zoeken iemand 
uit de gemeenschap Hertme die de taak van Jos Kemna wil overnemen. 
Voor meer informatie kunt u terecht bij Jos Kemna 
(joskemna@ziggo.nl), Jaco Nies ( jacob.nies@ge.com ) of Gerard        
Welberg  ( g.welberg@stichtingbrigantijn.nl ).  

Met vriendelijke groet, 
Jaco Nies, voorzitter SGH en Gerard Welberg, locatieleider St. Aegidius 

mailto:joskemna@ziggo.nl
mailto:jacob.nies@ge.com
mailto:g.welberg@stichtingbrigantijn.nl
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Zondag van de Eenheid 26 januari 2020 

 

Op zondag 26 januari 2020 staan wij stil bij de Gebedsweek voor de 
Eenheid van de Christenen. De Oecumenische viering die door de Raad 
van Kerken Borne-Hertme-Zenderen wordt georganiseerd vindt plaats 
in de Parochiekerk te Zenderen en begint om 10.00 uur. Voorgangers 
zijn: pastor Anita Oosterik, ds. Carla Borgers en ds. Johan Meijer. We 
volgen het wereldwijde thema voor de Gebedsweek: 'Zij waren buiten-
gewoon vriendelijk voor ons', gebaseerd op het verhaal uit Handelingen 
27 en 28, waarin Paulus en de zijnen schipbreuk lijden en gastvrij ont-
haald worden door de christenen op Malta. Schriftlezingen in de viering 
zijn: Handelingen 27:18 – 28: 10 en Matteüs 10: 7-8. Medewerking 
wordt verleend door het Parochiekoor Zenderen onder leiding van 
Betsy Paus, organist is Frans Kerkhof.  Er komt een compleet uitgewerkt 
liturgieboekje. Na de viering is iedereen van harte uitgenodigd voor ont-
moeting tijdens het koffiedrinken! 

Wees allen van harte welkom! 
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Wist u dat…? 
 

➢ Wij afhankelijk zijn van voldoende kopij om de Gazet te vullen? 

Wij roepen dus ook dit jaar iedereen weer op om zijn/haar 

nieuws met ons te delen! 

 
Oproep van de redactie van het Carnavalsblad  
Zoals de meesten wel weten hebben we dit jaar een jubileum van CV de 
Kolkleu. 33 jaar maar liefst bestaat deze vereniging. Dus reden om dit 
jaar een bijzondere uitgave van het carnavalsblad te maken. Die dit keer 
niet voor, maar na de Gala wordt verspreid. Dit omdat we dan ook de 
33e Prins gelijk in het zonnetje kunnen zetten. Om dit blad mooi in te 
vullen zijn we op zoek naar foto’s. Vooral uit de eerste jaren hebben we 
nog niet zoveel binnen gekregen na een eerdere oproep.  
Vandaar…. Heeft u nog foto’s van 33 jaar geleden tot nu toe van het 
Carnaval in Hertme deel ze dan met ons!  Dat kan door ze te sturen naar 

gazethertme@gmail.com, wij zorgen dan dat ze bij de redactie  
terecht komen.  

 

Werkgroep Jeugd – kerst attentie en opgave formulier 
65+ avond 
  
Op vrijdag 13 december heeft de jeugd weer een kerst attentie gemaakt 
voor alle 65-plussers uit Hertme. 
Met gezellige muziek op de achtergrond werden de attenties ingepakt 
en daarna door de jeugd rondgebracht samen met de uitnodiging voor 
de 65+ avond. 
De avond werd gezellig afgesloten met drinken en chips! 
  
We willen de jeugd hierbij nogmaals bedanken voor hun inzet. De vol-
gende activiteit vindt plaats op vrijdagavond 10 januari. Zet dit vast in 
jullie agenda! 
We gaan iets doen wat we nog niet eerder hebben gedaan dus we ho-
pen op een grote opkomst! 
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 Bent u 65+ en heeft u onverhoopt geen attentie ontvangen, dan horen 
wij dat graag! 
  
Bij de attentie zat ook de uitnodiging voor de 65+ avond. Per abuis 
stond er als afsluiting in de brief een verkeerde datum vermeld: “graag 
tot vrijdag 15 maart”. 
Dit moet vrijdagavond 6 maart zijn! Op de opgave strook staat wel de 
juiste datum vermeld. 
Denkt u er aan om het formulier op tijd in te leveren? U kunt zich opge-
ven bij Hilke Dashorst (gegevens staan op het formulier) maar u mag 
het strookje ook bij een van de leiding of kinderen in de brievenbus 
stoppen. 
 

FEESTELIJKE OPENING KERSTSTAL 2019 
  
En feestelijk was het! Even met elkaar onder het genot van muziek van 
St. Gregorius, een drankje en/of een broodje hamburger de kerststal of-
ficieel openen blijft een mooi moment om even met elkaar als dorpsge-
noten stil te staan bij het afgelopen jaar. Dit jaar werd de kerststal door  
Herman Schabbink geopend. Hij vertelde onder meer dat hij ooit model 
heeft gestaan voor één van de kinderfiguren in de stal. Het ‘blauwe jon-
getje naast de groene herder’ is nog steeds zijn vroegere evenbeeld.    
Er werd  even stilgestaan bij het overlijden van enkele dorpsgenoten dit 
jaar, die zich voorheen altijd hadden ingezet om de kerststal een begrip 
te laten zijn in Hertme en de nabije omgeving. Uiteraard is de opening 
ook een mooie start om de komende feestdagen in te luiden.  
Het knobelen om mooie prijsjes kon natuurlijk niet ontbreken. Bijpraten 
maakt dorstig, dus de warme chocolademelk, dampende glühwein en 
de groene Grollschflesjes met inhoud gingen grif over de tijdelijke toon-
bank van Hof in Huis.  
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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 

 

Politie in Hertme 

Het leek wel een overval, vertelde Remi Geerdink ons n.a.v. een          
uitzonderlijk gebeuren aan de rand van het anders zo rustige Hertme. 
Door een klacht van een buurtbewoner over een blaffende hond en de 
aanwezigheid van meerdere lege gasflessen die buiten stonden, dacht 
de politie aan een mogelijke hennepkwekerij of XTC-lab op de boerderij 
van Remi aan de Dulderbroekweg. Dus stonden er maar liefst 6 politie-
auto’s en 12 agenten op het erf om vervolgens niets bijzonders aan te 
treffen. Wel even schrikken. Natuurlijk weet je dat de overheid het plat-
teland goed in de gaten houdt en dat er wel degelijk excessen zijn op dit 
gebied. Maar je staat wel even raar te kijken als ze plotseling bij jou op 
het erf staan!  

 

Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen! 
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Agenda  
 
22 december 2019 Kerstconcert St. Gregorius, 15.00 uur,  

St. Stephanuskerk, Hertme 
10 januari 2020  werkgroep Jeugd 
17 januari 2020  Gala Avond CV de Kolkleu, 20.00 uur Hof in Huis 

24 januari 2020 Etentje Zonnebloem (zie info) 
26 januari 2020 Zondag van de Eenheid, 10.00 uur, Parochie-

kerk Zenderen 
26 januari 2020 Dansmarietjesconcours te Fleringen 
 
 
Wilt u iets plaatsen in de Gazet van februari of weet u iets om in  de 

agenda op te nemen?  

Stuur uw informatie uiterlijk 20 januari 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) 

mailto:gazethertme@gmail.com
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• 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) 

•  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/

