
Gazet  
van  

HERTME 
nummer 169, oktober 2019 

 
 

 

 

 
 



2 

 

 

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 vin-
den  (met dank aan Jan Kolner) 
 
Op bovenstaande foto zien we  Thea, Ria Dinie, Elly en Jos Lucas.  
De foto is genomen op de Köller. Welk jaartal is niet bekend, maar het is 
toch wel een tijdje geleden durven we te stellen. 
 
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   

 
 
 
 

mailto:heemkundehertme@hotmail.com
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ZijActief september-bijeenkomst 

In de bijeenkomst van september heeft Marietje Noordkamp veel       

verteld over haar belevenissen in haar rol als Minie Wildspieker in de 

Twentse serie ‘Van jonge leu en oale groond’. Vol humor reeg ze anek-

dote na anekdote aan elkaar wat door de leden van ZijActief  zeer werd 

gewaardeerd. Daarnaast liet ze haar zijden sjaals en sieraden zien.        

Inmiddels zijn meerdere dames voorzien van een mooie zijden sjaal of 

sieraad! 

 

 

En…. ZijActief wordt 60 jaar! 

Het is 60 jaar geleden dat onze vrouwenvereniging is op gericht. We 
gaan we dit met al onze leden vieren op dinsdag 15 oktober. Jullie wor-
den om 13.15 uur verwacht bij hotel/restaurant Jachtlust.                     
We gaan er een gezellige middag/avond van maken. 

Namens bestuur ZijActief, Rianne Aalderink 
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Twentse koetshuizen openen gastvrij hun deuren op 5 
en 6 oktober. 
 
In navolging van de succesvolle ‘open koetshuizen route’ in 2014 en van-
wege het 50 jarig jubileum van de Koets’n Keerls stellen in het weekend 
van 5 en 6 oktober een aantal enthousiaste Twentse Koets'n Keerls en 
Vrouwleu hun koetshuizen opnieuw open voor publiek. 

Achter de deuren van deze koetshuizen bevindt zich een schat aan rijtui-
gen uit lang vervlogen tijden! Aan het eind van de 19e eeuw werd het 
straatbeeld gedomineerd door paard en wagen.  Een grote verscheiden-
heid aan type rijtuigen was hiervan het gevolg. Voor iedere gelegenheid 
was er een passend rijtuig. Er waren rijtuigen geschikt voor het afleggen 
van bezoeken, het maken van plezierritjes, vervoer op het platteland tot 
het uitventen van brood en kruidenierswaren. Veel van deze specifieke 
rijtuigen zullen te zien zijn. 

In de afgelopen jaren hebben  de deelnemende collectioneurs  hun ver-
zameling verder geconserveerd/gerestaureerd en zeker ook uitgebreid. 
De diversiteit van hun collecties geeft een zo breed mogelijk beeld van 
de wijze waarop adellijke en toonaangevende families, maar ook boeren 
en venters in Twente zich rond de vorige eeuwwisseling verplaatsten. 

Adressen: 
➢ Erik Eshuis - Ootmarsumseweg 33, 7665 RV Albergen 

➢ Gerhard en Hannelies Oude Holtkamp - Venweg 17, 7591 NR 

Noord Deurningen 

➢ Gerard en Marianne Engbers -  Akkerhuisweg 1, 7597 LE Saasveld 

➢ Jan en Ria Maathuis - Lemselosestraat 9, 7595 ML Weerselo 

➢ Arie en Gerda Middelkamp - Kupersweg 2, 7641 AL Wierden 

  
 
 

 



5 

 

 Halloween 

Trick or treat-tocht door Hertme. 
Zondag 27 oktober 2019 

 
 

Op zondagavond 27 oktober wordt er weer vanaf 17:30 tot ongeveer 
19:00 uur, de trick or treat-tocht, door Hertme gelopen. 
Ongeveer 40 kinderen, van de St. Aegidiusschool, komen net als       
voorgaande jaren, bij u aan de deur, om een lekkernij te ontvangen.  
We hopen dat de kinderen niet voor een dichte deur komen te staan! 
Het zou wenselijk zijn, dat u uw huis of oprit versiert in Halloweenstijl.  
 

Bedankt voor uw medewerking en heel veel griezelplezier.  

 

Wilt u niet meedoen, laat uw buitenlamp dan uit! 
 

Met vriendelijke groeten, Ellen Boomkamp en Brigit Weerkamp 
 

 

   
   
   
  
 

 
 
 
 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=SO5SwOih&id=AC60096B857C2DD41EE7187DB747EDB433829054&thid=OIP.SO5SwOiheGiFNfybG9EwfQEsB9&q=halloween&simid=607988210602348467&selectedIndex=40
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Wist u dat…? 
 

➢ Sam’s kledingactie 28 september is afgelopen, maar dat deze 

actie regelmatig terugkomt. Dus mocht u de kledingkast nog 

moeten opruimen…. Bewaar de kleding dan tot een volgende 

ronde! 

➢ Het Cultureel Podium Bornse Synagoge een mooi en gevarieerd 

programma heeft samengesteld.                                                      

Kijk op www.bornsesynagoge.nl voor meer informatie.  

➢ de collecte van het KWF ( Kankerbestrijding ) een record          

opbrengst kent. Maar liefst € 562,83 werd er door u gegeven. 

Dit werd opgehaald door Truus KK , Hanneke Bl. Jolanda Br , 

Jose M, Berndien M en Irma/Merle Schw. Allen hartelijke dank. 

➢ Dansclub VOHESA weer is gestart. De dansavonden zijn elke 

maandavond van 20.00 tot 21.30 uur in de Aegidiusschool. Da-

mes die geïnteresseerd zijn,  zijn van harte welkom. Kom vrijblij-

vend kennismaken! 

 
 

De Nederlandse Brandwonden Stichting collecteert van 
06 t/m 12 oktober 2019 

 
Ieder jaar maken gemiddeld 900 personen een 
ernstig brandwondenongeval mee waarna zij 
opgenomen worden in één van de drie Neder-
landse brandwondencentra in Beverwijk, Rot-
terdam of Groningen. Rond de 9.000 personen 

worden jaarlijks op de Spoedeisende Eerste Hulp behandeld na brand-
wondenletsel. En 92.000 personen worden door een huisarts behandeld 
na het oplopen van een brandwond.  
 
De Nederlandse Brandwonden Stichting zet zich 100% in om brandwon-
den te voorkomen en leed door brandwonden tot een minimum te be-

http://www.bornsesynagoge.nl/
https://brandwondenstichting.nl/
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perken. Brandwonden zijn één van de meest pijnlijke en complexe ver-
wondingen. Zichtbare en onzichtbare littekens hebben bovendien een 
enorme impact op het leven van de brandwondpatiënt en zijn naasten. 
De Nederlandse Brandwonden Stichting is er voor hen. Daarnaast doet 
zij veel brandwonden-onderzoek om behandelingen en littekenvorming 
te verbeteren. De Nederlandse Brandwonden Stichting ontvangt geen 
subsidie. Daarom is steun van collectanten onmisbaar voor het nastre-
ven van onze droom: een toekomst zonder littekens. 
 
Steunt u ook de collectant die bij u aanbelt ? 
 
Betsy Paus  
Coördinator collecte Hertme-Zenderen 
 
Ik zoek voor Hertme nog een collectant die de wijk van Carla Bombeld 
wil/kan overnemen.  Interesse? Neem dan contact op met Betsy Paus: 
Tel. 06-51209141 of e-mail:betsypaus@home.nl  

 
Dorpsavond Hertme 
 
U wordt van harte uitgenodigd voor de dorpsavond van Hertme,       
donderdag 7 november om 20.00 in het Theaterhoes. Na een aantal        
mededelingen over afgeronde of lopende projecten zoals het digitale 
dorpsplein, willen we eens wat uitgebreider van gedachten wisselen 
over wat het Openluchttheater en Hertme voor elkaar beteken.  
In de volgende Gazet meer daarover. 
Mocht u vragen hebben, stel ze die avond gerust, de rondvraag is er 
voor. Dat is niet de enige mogelijkheid, u kunt de leden van de SGH  
natuurlijk te allen tijde aanspreken. Op vragen die we tevoren krijgen 
kunnen kunt u een beter antwoord verwachten. 
Noteer s.v.p. de 7e november alvast in de agenda. 
  
Met vriendelijke groeten van het Bestuur SGH, Jaco Nies. 
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Boomkunst in Hertme 

In het voorjaar van 2019 zijn in opdracht 
van gemeente Borne langs de Hertmerweg 
van hotel Jachtlust naar Hertme 40 bomen 
gekapt.  

Op verzoek van de werkgroep Bomen van 
Stichting Gemeenschapsbelangen Hertme 
zijn bij de brug over de Gammelkerbeek van 
twee bomen de onderstammen blijven 
staan. 

Deze zijn bedoeld als verkeer remmende 
maatregel. 

In overleg met gemeente Borne is besloten 
om deze twee onderstammen door boom-
kunstenaar Hans Nijmeijer te laten bewer-
ken tot “stiepeltekens”, één met Twentse 

symbolen en één met Afrikaanse symbolen, een verwijzing naar het 
jaarlijkse Afrikafestival in het openluchttheater van Hertme. 

De planning is dat Hans Nijmeijer op 1 oktober 2019 met zijn werkzaam-
heden gaat starten. 

Op de website www.boomkunst.nl is te zien wat Hans Nijmeijer in de af-
gelopen jaren heeft gemaakt. 

Werkgroep Bomen; Martijn Lucas en Henk Veurman 

 

Donateurskaarten muziekvereniging 

St. Gregorius        

 

Op zaterdag 5 oktober 2019 gaan de leden van de muziekvereniging St. 

Gregorius uit Hertme huis aan huis rond in hun dorp, om de inwoners 

van Hertme een donateurskaart te verkopen. De prijs van deze kaarten 

http://www.boomkunst.nl/
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zijn divers. De inwoners van Hertme dragen op deze wijze bij in de acti-

viteiten van deze bloeiende muziekvereniging. Het is elk jaar weer fijn 

dat zo veel mensen in Hertme de muziekvereniging een warm hart toe 

dragen. Alleen met de steun van donateurs kan de muziekvereniging 

mooie muzikale dingen blijven doen.  

Zo zal de malletband op 8 december 2019 een muzikale bijdrage leve-

ren aan de heropening van het vernieuwde Kulturhus in Borne. De 

fanfare zal in december een Kerstconcert verzorgen.  

Op 22 maart 2020 verzorgt de malletband samen met een saxofoonor-

kest uit Barneveld een gevarieerd concert, eveneens in het Kulturhus 

Borne. De vierde editie van Percussion Live vindt plaats op zaterdag 7 

en zondag 8 november 2020 in de Schouwburg Hengelo. 

 

De inwoners van Zenderen worden dinsdag 1 oktober in de gelegenheid 

gesteld onze muziekvereniging te steunen door het kopen van een do-

nateurskaart. 

 

Op voorhand willen wij de inwoners van Hertme en Zenderen bedanken 

voor de steun aan onze vereniging. 

Wie neugt oe…………. 

VRIJWILLIGERSBRUNCH BORNE OP 13 OKTOBER  

 
Als dank voor het vele belangeloze werk dat elk jaar 
wordt verricht door de vele Bornse vrijwilligers nodigt de Lions Club 
Borne, in samenwerking met TMZ ’t Dijkhuis, Bureau Vrijwilligerswerk 
Borne en de Gemeente Borne, de Bornse vrijwilligers uit om te genieten 
van een heerlijke brunch. 
‘We serve!’ 
En dit doen we door alle gasten te verwennen met een prima verzorgde 
brunch. 
Heerlijk in een ontspannen sfeer gezellig genieten en bijkletsen met ta-
felgenoten. 
Vrijwilliger, schroom niet om u aan te melden. U hebt het verdiend! 
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De brunch is op zondag 13 Oktober om 10.30 uur in het fraaie atrium 
van TMZ ’t Dijkhuis 
Doe mee! Meld u aan via de website van Bureau Vrijwilligerswerk 
Borne: https://www.vrijwilligerswerkborne.nl/templates/standard.asp?
p=616&m=392 
  
Een hartelijke groet, 
Lions Club Borne, TMZ ‘t Dijkhuis en Henriëtte van den Kieboom, coördi-
nator Bureau Vrijwilligerswerk Borne. 
 

 

 

Nieuws van de Zonnebloem               
 

Voor onze septemberactiviteit hebben veertien gasten zich opgegeven 
voor een bezoek aan de zandsculpturen in de tuinen van kasteel      
Warmelo in Diepenheim. 
 
Alle dieetvoorschriften werden even geparkeerd toen we bij aankomst in 
Diepenheim een kop koffie met appeltaart en slagroom geserveerd kre-
gen en iedereen heeft genoten van dit lekkers. Daarna konden we begin-
nen aan onze wandeling langs de zandsculpturen. Het thema was dit 
jaar kinderboeken en dit sprak onze gasten erg aan. Het werd bijna een 
wedstrijdje wie het eerste kon zien welk kinderboek werd uitgebeeld. Ie-
dereen was vol bewondering voor de kunstwerken die telkens mooie, 
herkenbare jeugdherinneringen opriepen. Ondanks dat het af en toe een 
beetje regende heeft iedereen genoten. Niet alleen van de sculpturen 
maar ook van de mooi aangelegde tuin. 
 
Rond kwart voor vijf zijn we teruggereden naar Zenderen. Daar konden 
we bij de Pannenkoekenbakker, speciaal geopend voor de gasten van 

de Zonnebloem      , terecht voor een lekkere pannenkoek met als afslui-

ter een bolletje ijs met vruchten en natuurlijk slagroom. 
 

 

 

https://www.vrijwilligerswerkborne.nl/templates/standard.asp?p=616&m=392
https://www.vrijwilligerswerkborne.nl/templates/standard.asp?p=616&m=392
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Onze gasten hebben genoten van een gezellige middag en kijken nu al 
uit naar een bingo met een stamppotbuffet op 5 november. Deze begint 
om 16.30 uur in het theaterhoes in Hertme en de entree bedraagt €7,50. 
U kunt zich opgeven bij Berndien Mekenkamp (074-2665110) of Esther 
Nollen (06-19490808) 
 

Lieve gasten, we willen jullie allemaal heel hartelijk bedanken voor jullie 
enthousiasme en gezelligheid. Dat heeft er voor gezorgd dat het weer 
een erg geslaagde middag is geworden. 

 
Cupfinales klootschieten gewonnen door Boy Bosch en 
Maarten Kemna 
 

Als afsluiting van een mooi en 
lang seizoen, zijn op vrijdag 23 
augustus onder tropische 
weersomstandigheden de 
jaarlijkse cupfinales op veld 
en straat weer verschoten.       
Traditioneel vinden deze         
finales elk jaar vlak voor de 
eerste competitiewedstrijd 
plaats.  

 
foto Theo Nijhuis 
 
Op de baan heeft Boy Bosch (Hertme 1) de eerste plaats behaald door 
de finale in een spannende wedstrijd te winnen van Mark Mekenkamp 
uit Hertme 3. Doordat Mark een paar teams lager speelt, mocht hij be-
ginnen met een voorsprong van 150 meter. Het begin van beide schut-
ters was echter aarzelend en de spanning was goed merkbaar. Halver-
wege de wedstrijd was de voorsprong van Mark geslonken tot een me-
ter of 50 en begonnen beide schutters steeds beter te schieten. Mark 
kon de voorsprong echter niet behouden en met een ruime 50 meter 
voorsprong wist Boy uiteindelijk en welverdiend te winnen! 
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De finale op straat ging tussen Jarno Kemna en Maarten Kemna, beiden 
uit Hertme 1. Na een paar mindere schoten van Jarno waardoor hij op 
het bochtige parcours net niet goed uitkwam, bedroeg de voorsprong 
van Maarten ruim één schot. Jarno kwam halverwege de wedstrijd      
beter in zijn spel, maar Maarten bood hem geen ruimte om zijn achter-
stand goed te maken. Uiteindelijk wist kersverse vader Maarten zijn 
voorsprong met ruim één schot te behouden en zo beslag te leggen op 
de welverdiende eerste plaats! 
 
Namens het bestuur danken wij de leden voor de deelname aan de 
Hertme Cup en uiteraard ook alle toeschouwers voor de grote opkomst! 
Wij wensen alle schutters alvast een sportieve en succesvolle competi-
tie toe! 
 

Agenda  
 
5 en 6 oktober open dagen Twentse koetshuizen, toegang   
 gratis, zie voor adressen in deze gazet. 
13 oktober Vrijwilligersbrunch om 10.30 in het atrium van 

TMZ ’t Dijkhuis 
15 oktober ZijActief 60 jaar. De leden die zich hebben aan-

gemeld worden om 13.15 uur verwacht bij ho-
tel/restaurant Jachtlust 

5 november stamppotbuffet met bingo Zonnebloem Hertme 
7 november  Dorpsavond door SGH, 20.00 uur, Theaterhoes 

 
   
 

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

agenda op te nemen?  

Stuur uw informatie uiterlijk 20 oktober naar 

gazethertme@gmail.com. 

 

 

mailto:gazethertme@gmail.com
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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! 

• 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)  
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• 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 

 

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/

