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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  Bennie Broekhuis,  
Gerard Ezendam, Frans Schabbink, Johan Misdorp, Willem ter Keurs 
en Richard Veldhof. Bij het traditionele “broedskoo haal’n”   van Ans 
Beltman en Bé Huiskes in 1989. Een traditie die helaas niet of nau-
welijks meer voor komt; de naobers van de bruidegom haalden een 
bruidskoe op bij de ouders van de bruid en werden dan overal tegen-
gehouden  (het zgn “meut’n”) De naobers  kregen pas weer door-
gang nadat er een borreltje was gegeven ( meestal jenever)   
 
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
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FEEST BIJ CAMPER- & PLEISTERPLAATS RABO SCHEELE  
 

 

Op Zondag 1 sept 2019 bestaat de pleisterplaats Rabo Scheele van 
de familie ter Keurs aan de Hertmerweg, 12 ½ jaar! 
 
In 2007 begonnen ze met 6 camperplaatsen, maar ondertussen zijn 
dat er 25 geworden. En waar er in het begin enkel een toilet was , 
zijn er nu uitgebreide voorzieningen voor de camperaars zoals dou-
ches, een afwasruimte en uiteraard WI-FI 
Verder is in de loop van de tijd de Landgoed winkel ook steeds meer 
uitgebreid met allerlei streekproducten.  
Ook voor leuke kaarten of originele kadootjes kunt u bij de land-
goedwinkel van Ineke ter Keurs heel goed terecht!   
 

ZijActief 

Op dinsdag 17 september komt Marietje Noordkamp vertellen over 

haar belevenissen in de Twentse serie ‘Van jonge leu en oale groond’. 

Daarnaast toont/verkoopt ze haar zijden sjaals en sieraden, ook vertelt 

ze over verschillende zijdesoorten. De avond wordt gehouden in het 

Theaterhoes en begint om 20.00 uur. 

Namens bestuur ZijActief, Rianne Aalderink 
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INSECTENHOTEL RETENTIE GEBIED  
/ WERKGROEP JEUGD 
 

Eind juni heeft de Werkgroep Jeugd samen met Hennie Kemna, Dhr. 
Velthuis en Jasper Lucas, 2 insectenhotels in het retentiegebied ge-
plaatst.  
De leerlingen uit groep 7 en 8 van de St. Aegidius hebben afgelopen 
voorjaar bloemen gezaaid voor de bijen 
volkeren in het retentiegebied.  Het geza-
menlijk plaatsten van de 2 insectenhotels 
leek ons hier een mooi vervolg op. De ho-
tels zijn gemaakt door Jasper Lucas (docent 
houtbewerking) in samen werking met zijn 
leerlingen. 
Dit alles is tot stand gekomen met een fi-
nanciële bijdrage van de Werkgroep Jeugd 
Hertme.  
In het verleden steunden wij jaarlijks een 
goed doel. Wanneer het voor ons financi-
eel mogelijk is, willen wij dit graag  
(incidenteel) blijven doen. Waarbij we het 
goede doel zoveel mogelijk in en rond ons 
mooie dorp willen zoeken! 
 
Onlangs zijn de hotels voorzien van een graveerplaatje, welke nu een 
mooie, blijvende herinnering vormen aan de Werkgroep Jeugd 
Hertme. Wij hopen dat u hier net zo enthousiast over bent als wij, en 
dat u ze tijdens een wandeling eens komt bekijken! 
 
Vrijdag 13 september vindt de eerste activiteit van het nieuwe sei-
zoen plaats. De jeugd ontvangt de uitnodiging per e-mail! 
 
Namens de Werkgroep Jeugd,  
Hilke Dashorst 
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Vredesbijeenkomst in Borne 
 

Van 21 tot en met 29 september a.s. wordt door de landelijke orga-
nisatie “Pax” de jaarlijkse Vredesweek gehouden. In tijden dat de 
Amerika praat over het bouwen van een grensmuur en Europa de 
buitengrenzen steeds meer sluit voor vluchtelingen, kiest PAX als 
thema van de Vredesweek 2019: ’Vrede verbindt over grenzen’. 
Om hier ook lokaal aandacht aan te besteden wordt in deze Vredes-
week door de Raad van Kerken Borne e.o. op woensdag 25 septem-
ber een vredesactiviteit georganiseerd. Deze activiteit begint om 
19.00 uur met een viering in het Dijkhuis waarin ds. Carla Borgers, 
ds. Johan Meijer en de heer Jan Cuppen van de Raad van Kerken en 
met muzikale ondersteuning van de brassband St. Gregorius Hertme 
met Jos Beunders aan de vleugel. Daarna wandelen we samen met 
de band naar de Vredesboom bij de Oude Kerk waar een korte afslui-
tende bijeenkomst plaatsvindt. De lokale Raad van Kerken nodigt ie-
dereen, jong en oud, uit om deel ter nemen aan deze vredesactivi-
teit. Als u niet kunt of wilt deelnemen aan de viering maar wel aan 
de vredeswandeling dan kan dat natuurlijk ook; deze start omstreeks 
19.30 uur bij de ingang van het Dijkhuis en loopt via de Bekenhorst 
en langs het Rode Kruis gebouw naar de vredesboom achter de 
Oude Kerk. 
 
Raad van Kerken Borne, Hertme en Zenderen 

 

Wist u dat…? 
 

➢ De Gazet binnenkort gaat beginnen met een nieuw item : 

NIEJE NOABERS!  Mensen die nieuw zijn in ons dorp willen 

wij hiermee de gelegenheid geven om zich voor te stellen 

met een kort verhaaltje en eventueel een foto. Bent u of 

kent u nieuwe bewoners, stuur dan een mailtje naar 

gazethertme@gmail.com. 

 

mailto:gazethertme@gmail.com
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NIEUW!!  EITOMATIEK ’t Hedevelds Bio Ei 

 
Vanaf half september kunt u uw verse biologische eieren komen 
halen vanuit een zelfbedienings-automaat  (Eitomatiek) 
bij de kippenstal van René en Rian Jannink aan de Lodieklanden 2 
De automaat wisselt wel, maar pin of contactloos betalen is helaas 
niet mogelijk.  De prijs voor de eieren blijft uiteraard gelijk  
(€3,- per doosje van 10)  Het huidige “zelfbedienings-eierwinkeltje” 
in de gang bij Truus komt hiermee te vervallen!!  
Voor boerenmetworst, soepkip, baklever of bloedworst  (in de win-

tertijd),  of  gewoon voor een gezellig praatje 😉 kunt u uiteraard 
nog wel gewoon terecht bij Truus Schabbink (erve Daggel)  
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“De Knestebötkes” gaan 
weer van start. 
 
Op donderdagmorgen 5 september 
gaan de Knestebötkes weer van 
start In de gemeenschapsruimte 
van de parochie te Hertme. 
 
Het onmeunig gezellige gymclubje 

voor 60, 70 en 80+ ers”, gaat weer van start onder de uiterst be-
kwame leiding van Gineke Heersche.  Elke donderdagmorgen krijgen 
alle bötkes een beurt van Gineke. Hiervan kunnen Henny Kemna en 
Henk Veurman getuigen. Zij deden namelijk een keer mee en de vol-
gende dag waren ze zo stijf als een plank!  Als je 60 bent geweest is 
volgens de medici belangrijk de bötkes wekelijks  onderhanden te 
nemen.  
Elke donderdag van 9.45 uur tot 10.30 uur heeft deze happening 
plaats. Daarna wordt er nog een köpken koffie gedronken voor de 
gezelligheid. 
 
Tot ons groot verdriet zullen we er één gaan missen; één van onze 
trouwste leden is van ons heengegaan.  Onze goede, hartelijke, mee-
levende en trouwe Annie Boswerger.  Annie konden we altijd als één 
van de eerste verwelkomen. Trouw aan haar plaatsje, probeerde ze 
alle oefeningen mee te doen. En als dat niet lukte dan was het voor 
haar “koffiemolen draaien”, dat ook een bijzonder goede oefening is. 
Stilzitten was er voor haar niet bij. Bij de gezellige afsluiting, die we 
jaarlijks hebben aan het einde van het seizoen, had niemand kunnen 
bevroeden, dat haar weg ten einde liep. Tijdens ons wekelijks         
samenzijn zullen we haar zeker missen. Ze was ons dierbaar en we 
zullen haar niet gemakkelijk vergeten. 
 
Zr. Josephine    
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NAJAARS KLEDINGINZAMELING HERTME 

Van maandag 23 tot en met zater-
dag 28 september 12.00 uur vindt in 
Hertme de kledinginzamelingsactie 
van Sam’s kledingactie voor Cordaid 
Mensen in Nood plaats.  

Goede, nog draagbare, kleding, schoeisel en huishoudtextiel kunnen 
in gesloten plastic zakken gebracht worden naar de garage nabij het 
Theaterhoes van het Openluchttheater in Hertme. De opbrengst van 
de najaarsactie van de ingezamelde kleding gaat naar een ontwikke-
lingsproject van Cordaid in het door burgeroorlogen en aanhoudend 
geweld ontwrichte Jemen. 

Grootste humanitaire ramp 

Sinds het begin van het conflict in 2015 in Jemen blijft de humani-
taire crisis verergeren. Jemenieten worden geconfronteerd met 
meerdere crises, waaronder gewapende conflicten, migratie, hon-
gersnood en uitbraken van ziekten. Dit heeft geleid tot de grootste 
humanitaire ramp in de wereld. Ongeveer 80% van de bevolking - 
24,1 miljoen mensen - heeft behoefte aan humanitaire hulp, waar-
onder 14,3 miljoen mensen die in levensgevaar zijn. Sinds juni 2018 
is dit aantal mensen gestegen met drie miljoen. Kwetsbare bevol-
kingsgroepen in 230 van de 333 districten zijn blootgesteld aan hon-
gersnood. Hier is noodhulp nodig om een grote dreigende catastrofe 
te voorkomen. 

Levensreddende noodhulp 

Cordaid biedt de meest kwetsbare mensen, zoals kinderen zonder 
ouders, of kinderen met alleen hun moeder, opa’s en oma’s met 
kleinkinderen en gezinnen met gehandicapte gezinsleden levensred-
dende noodhulp. Voor hen dreigt de hongerdood het eerst.  

Momenteel zorgt Cordaid samen met de lokale Jemenitische-part-
nerorganisatie Yamaan voor de distributie van dekens en kleding 
voor de winterperiode en delen we hygiënepakketten uit met daarin 

http://images.google.com/imgres?q=sams+kleding+actie&hl=nl&biw=1280&bih=820&tbm=isch&tbnid=tFUm-W98huh6OM:&imgrefurl=http://www.minikoo.nl/shop/inleveren/sams-kledingactie&docid=EOqt3sUQ912OeM&imgurl=http://www.minikoo.nl/shop/images/stories/sam_logo_midden.jpg&w=1190&h=496&ei=qTo2UMH4L6i_0QWJrYCwDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=138&vpy=173&dur=1313&hovh=145&hovw=348&tx=162&ty=72&sig=115386453522585780228&page=1&tbnh=78&tbnw=188&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:0,s:0,
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zeep, wasmiddel en damesverband. Zo worden ziektes zoals cholera 
beperkt. Tevens bieden ze deze kwetsbare mensen voedselbonnen 
en geld voor onderdak.  

Projecten 

Voor meer informatie over het werk van Sam’s Kledingactie, de pro-
jecten die zij ondersteunen en over wat er wel en niet mag worden 
ingeleverd kunt u terecht op www.samskledingactie.nl 

Charles Liedenbaum. 

Houtdorp 2019 weer een succes! 
 
Op 14 en 15 augustus was er weer het jaarlijkse houtdorp voor de 
Hertmese jeugd. Dit jaar voor het eerst onder leiding van Inge en 
Laurens Snieders. Gelukkig blijft deze mooie traditie zo bewaard en 
hebben de kinderen 2 erg leuke dagen gehad. 
Er werd getimmerd dat het een lieve lust was en zelfs de regen kon 
de fanatieke bouwers niet deren! Door  de vrijwilligers werd er ge-
zorgd voor eten en drinken en uiteraard was er ook gezorgd voor al-
lerlei ander lekkers voor de deelnemende kinderen.   
 

 

 

http://www.samskledingactie.nl/
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DUOFIETS HERTME reserveren  

De Duo Fiets 

Hertme is op 1 mei 

bij de Tuinkamer 

geïntroduceerd en 

bijna elke dag is er 

al gefietst. De fiets 

wordt elektrisch 

aangedreven. De-

gene die links zit 

fietst en stuurt. 

Degene die rechts 

zit kan   volledig meefietsen, maar er zitten ook standen op dat u de 

keus kunt maken. Standaard zal, onder het kopje Agenda, in de Gazet   

opgenomen worden hoe u de fiets kunt reserveren. Heeft u niemand 

die met u kan fietsen of wilt u juist met iemand fietsen? Neem dan ook 

even contact op. Wij kunnen dan zorgdragen voor een goede match. 

Schroom niet en reserveer de fiets, hij is er ook voor u!  

U kunt hem reserveren door te bellen/appen met De Köller                  

06-51267646 of mailen naar info@dekoller.nl. 

 

( op de foto Agnes, Daan en Jop Dashorst, die er zo samen met Marie 

Dashorst een gezellig middagje op uit zijn geweest naar de watermolen 

in Delden)  

 

Nieuws van de Zonnebloem 
Op 17 september gaan we naar de zandsculpturen in de tuinen van kas-

teel Warmelo in Diepenheim.De route gaat over een stukje grindpad, 

gras en verhard bospad. Wilt u gebruik maken van een rolstoel, geef dat 

dan door bij de opgave. Er zijn 3 rolstoelen beschikbaar mits op tijd ge-

reserveerd. Bij slecht weer wijken we uit naar het Oranjemuseum even-

eens in Diepenheim. Na afloop gaan we een pannenkoek eten.  

mailto:info@dekoller.nl
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De kosten voor vervoer, entree, koffie en pannenkoek met  consumptie 

bedragen slecht €10,-.  De meerkosten worden betaald uit de opbrengst 

van de Rabo clubkas campagne. Vertrek om 13.30 vanaf de kerk in Zen-

deren. U kunt zich tot 3 september opgeven bij Anniek Timmers tel. 

0742663467 / 0650220817 of bij Annemarie ten Dam tel. 0742662258 / 

0625464605 

 
Nog meer Zonnebloem…. alvast data reserveren…… 
De regio Zonnehof biedt u op woensdag 9 oktober haar jaarlijkse. 
ontspanningsmiddag aan. De hr. Hans Vesterink zorgt voor de       
muzikale omlijsting.  
De middag wordt gehouden in zaal Beltman te Diepenheim.  
Er zijn voor de afdeling Hertme/Zenderen 6 kaarten beschikbaar, 
deze kosten €10,- per persoon 
De middag begint om 14.00 uur en zal tot ongeveer 17.00 uur duren.  
De zaal gaat open om 13.30 uur.  
Vervoer kan worden geregeld.  
U kunt zich voor 9 september opgeven bij:  
Lidy Westerhoff tel. 074-2664645 
 
De busreis die de afdeling Borne (Hertme/Zenderen) op 20 septem-
ber ‘s middags organiseert heeft als bestemming Erve Brooks in Gel-
selaar.  

(De Twente-Salland route wordt dus niet gereden zoals eerder      
vermeld.)  
Het vervoer wordt door de firma Ter Doest uitgevoerd.  
Er kunnen maximaal 6 personen mee. 
Tijdens de reis wordt er getrakteerd op koffie met iets erbij. 
Er wordt afgesloten met een stamppotmaaltijd.  
Kosten €25. Opgave bij Akke Louwerman, tel 074-2660360. 
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Agenda  
 
  1 september  12,5 jarig bestaan van Rabo Scheele 
  5 september  Start nieuw seizoen van de Knestebötkes 
13 september  start activiteiten Werkgroep Jeugd Hertme 
17 september  Zonnebloem uitje naar de Zandsculpturen               

in Diepenheim 
17 september 20.00 uur ZijActief bijeenkomst Theaterhoes 

met Marietje Noordkamp  
20 september Zonnebloem uitje naar Erve Brooks in Gelselaar 
23 t/m 28 september Sam’s kledingactie voor Cordaid Mensen in 

Nood 
25 september 19.00 uur Vredesactiviteit door de Raad  van 

Kerken georganiseerd in Dijkhuis met          
aansluitend Vredeswandeling 

 
 
 

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

agenda op te nemen?  

Stuur uw informatie uiterlijk 20 september 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 

 

mailto:gazethertme@gmail.com
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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)  

• 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 

 

http://www.namaco-twente.nl/
http://www.facebook.com/eerlijkei/
http://www.hertmesambacht.nl/
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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.hertme.nl/

