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Uit de oude doos van de heemkundegroep… 
 
Een foto van de 1e Communie uit het jaar…??? Wie staan er op deze 
foto?  U mag het mailen naar heemkundehertme@hotmail.com  
 

 
 
Op de website Heemkundegroephertme.nl staan veel 
wetenswaardigheden 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 
 
 

Eieractie CV Kolkleu  
 
In verband met het Corona virus gaat de jaarlijkse 
eieractie van CV de Kokleu NIET DOOR 

 
 
  

mailto:heemkundehertme@hotmail.com
mailto:heemkundehertme@hotmail.com
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Nieuws van de SGH 
 
De vorige maand heeft de kascontrole  plaatsgevonden door Boy Bosch 
en Michel Lucas en is de kas goedgekeurd. Voor de volledigheid hierbij 
nog de inzage van de gegevens.   
De duo fiets waar we in 2018 al geld voor hebben gekregen is in 2019 
volledig betaald en afgeschreven. De kosten voor de AED zijn hoger 
i.v.m. de aanschaf van de nieuwe AED, afgelopen oktober. De kosten 
voor de Gazet zijn lager i.v.m. de lagere drukkosten. 
  

 
 
De genomen maatregelen omtrent Corona zal voor iedereen gevolgen 
hebben. Mocht u als inwoner van Hertme problemen ondervinden of 
hulp nodig hebben? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de 
SGH. Mogelijk kunnen wij samen een oplossing vinden binnen onze 
gemeenschap. 
Namens de SGH Erwin Stamsnijder 06-27335324 
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 Oud ijzer Actie  Kolkleu gaat NIET door  
 
In verband met de huidige coronacrisis is er  
besloten om de oud-ijzerdag van 25-04-2020 NIET 
door te laten gaan. Later dit jaar zal er een nieuwe 
datum bekend gemaakt worden.  
 
Mocht u toch graag uw oud ijzer willen schenken 
aan onze vereniging, dan kunt u dit altijd brengen 

op de bekende locatie bij Jos Aalderink. 
 
Iedereen bedankt voor de medewerking!  
En wij hopen van harte op jullie hulp op de nieuwe datum. 
 
Met vriendelijke groet, 
Commissie oud-ijzerdag. 

 

ZijActief 

In verband met het coronavirus hebben wij als bestuur besloten om de 
lezing over de cliniclowns van dinsdag 21 april af te gelasten. Wij vinden 
het niet verantwoord om deze avond door te laten gaan. 

Verder heeft het regiobestuur besloten de regioledenmiddag van 
vrijdag 24 april niet door te laten gaan. 

Wij hopen op uw begrip en graag zien wij u snel weer. 

Namens bestuur ZijActief,  
Rianne Aalderink 

Herhalingscursus AED in Hertme 

De Herhalingscursus van de AED op 20 april in het theaterhoes gaat 
wegens het Coronavirus NIET DOOR.  Zodra het weer toegestaan is, zal 
er een nieuwe datum gepland worden 
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Collecte hartstichting 

De jaarlijkse collecte van de hartstichting gaat wegens de coronacrisis 
niet door. Deze zou van 5 tot 11 april plaatsvinden. Er wordt nog 
gekeken naar alternatieven. De collecteweek is belangrijk, maar de 
gezondheid van collectanten en de mensen aan de deur gaat uiteraard 
voor.   

 

 

Telefonisch spreekuur Wijkkracht  mantelzorgers 

Heel Nederland staat op zijn kop en het zijn moeilijke tijden voor 
iedereen. Voor mantelzorgers die de zorg voor een naaste hebben, is 
het extra zwaar. De professionals van Wijkracht beseffen dat goed.  

De mantelzorgondersteuners van Wijkracht kunnen nu niet op 
huisbezoek bij de mantelzorgers.  In plaats daarvan biedt Wijkracht 
iedere werkdag een telefonisch spreekuur. Op maandag t/m vrijdag van 
9.00 tot 12.00 uur kunnen mantelzorgers in Borne en Hertme bellen 
met Wijkracht op nummer 088 945 57 22. De mantelzorgondersteuners 
zitten klaar om te luisteren, tips/adviezen te geven of antwoorden te 
geven op vragen die er zijn.  

Mantelzorglijn 

Naast het dagelijkse spreekuur van Wijkracht is er ook een landelijke 
mantelzorglijn. Hier kunnen mantelzorgers ook naartoe bellen voor een 
luisterend oor, advies en antwoorden.  

Het telefoonnummer is: 030 760 60 55. Op www.mantelzorg.nl staat 
ook meer informatie.  

 

Werkgroep Jeugd  
 
De jaarlijkse 65+ avond vond dit jaar plaats op vrijdag 6 maart bij Hof in 
Huis. Mede door de opkomst van de vele 65+ers, was het weer een 
gezellige avond! 
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We begonnen met koffie en zelf gebakken cake. De jeugd had weer 
leuke dingen voorbereid: fotoquiz, Mistery Guest, bingo, straattaal, 
petje op petje af en er werden moppen verteld. Er waren leuke prijsjes 
te winnen. Tussendoor ging de jeugd met eigen gemaakte hapjes rond 
en werd er drinken rondgebracht. De jeugd heeft deze avond dan ook 
fantastisch verzorgd!  
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 Informatieavond Openluchttheater 

Op donderdag 14 mei was Stichting Theater en Cultuur Hertme van plan 
een informatie avond voor alle inwoners van Hertme te organiseren. 

Door de laatste maatregelen die de overheid ons oplegt zal deze 
uiteraard uitgesteld worden. Houdt u onze website in de gaten voor de 
consequenties die deze crisis heeft, ook op het programma van ons 
theater. Zie hiervoor https://openluchttheaterhertme.nl/nieuws 

 

SAM’s kledinginzameling voor Mensen in Nood 

VOORAANKONDIGING 

De voorjaarsinzameling van gedragen 
kleding van Sam’s kledingactie voor 
"Mensen in Nood" wordt in de Hertme 

gehouden van maandag 27 april tot en met zaterdag 2 mei (12.00 uur) 
U kunt dan uw goede, nog draagbare kleding, schoeisel en huishoud-
textiel in gesloten plastic zakken brengen naar de garage naast het 
Theaterhoes. De opbrengst van de voorjaarsactie is bestemd voor een 
project in Liben, zuidoost Ethiopië.  In de volgende Gazet meer hierover. 

Bedenk wel: "Mensen in Nood" helpt echt mensen in nood! 

Charles Liedenbaum. 

 
 
 
 
 

https://openluchttheaterhertme.nl/nieuws
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Nieuws van de Zonnebloem  
 
In overleg met de familie Borghuis van Tuincentrum Borghuis hebben 
wij moeten besluiten dat de BORGHUISDAG op 31 maart 2020 NIET 
doorgaat in verband met de uitbraak van het Coronavirus. We hopen op 
uw begrip hiervoor. 

Niet alleen zal de jaarlijkse lotenverkoop van de Zonnebloem tot nader 
orde worden uitgesteld, maar zullen alle activiteiten tot 1 juni worden 
stilgelegd. Dit betreft zowel de dagjes uit als de huisbezoeken. Omdat 
we het ontzettend belangrijk vinden dat mensen geen eenzaamheid 
ervaren hebben we een aantal tips die we graag met u delen. Zie voor 
tips: 
https://www.zonnebloem.nl/actueel/nieuwsberichten/2020/03/tips-
voor-thuiszo-blijf-je-aangesloten 
 
Mocht het lastig voor u zijn om dit te bekijken neem dan contact op met 
de SGH. Mogelijk kunnen wij u dan op een andere wijze helpen en de 
informatie geven.  

 

Geen gezamenlijke 4 mei-viering in Hertme 

Ook in deze corona-tijd herdenken we op 4 mei allen, burgers en 
militairen die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook er wereld 
zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Echter we 
kunnen in verband met het coronavirus niet samenkomen om dit bij het 
graf van Hendrik Oude Egberink  te laten plaatsvinden. Er wordt nog 
gekeken hoe we toch op gepaste wijze, binnen de huidige maatregelen, 
onze verbondenheid als samenleving te laten zien  

 

https://www.zonnebloem.nl/actueel/nieuwsberichten/2020/03/tips-voor-thuiszo-blijf-je-aangesloten
https://www.zonnebloem.nl/actueel/nieuwsberichten/2020/03/tips-voor-thuiszo-blijf-je-aangesloten
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Vrijheidsvlag Hertme 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Borne geeft de Stichting De 3 Kearls een vrijheidsvlag uit, om alle 
evenementen met betrekking tot 75 jaar vrijheid te verbinden met 
elkaar. 

Nu kwam er een paar weken geleden vanuit verschillende hoeken de 
vraag of er ook een vrijheidsvlag voor Hertme komt. Deze is ontworpen 
en kan er ook komen, alleen zouden er dan wel minimaal 25 vlaggen 
gereserveerd moeten worden per formaat. Tot nu toe zijn er nog niet 
genoeg reserveringen. Wilt u een vlag dan kan deze worden 
gereserveerd via www.3kearls.nl/vrijheid daar kan men kiezen uit een 
gevelvlag van 70x100 of van 100x150 cm. 

De vlag is te bestellen tot 5 april en af te halen bij Hennie Kemna.  

 

Ophalen oud papier in Hertme 

Vanaf februari wordt het oud papier in Hertme weer opgehaald door de 
Bornse muziekvereniging ‘Bornse Harmonie’.  Elke laatste zaterdag van 
de maand wordt het oud papier in Hertme opgehaald langs de volgende 
straten: Hertmerweg ,  Hertmerdwarsweg, Lage weide,  Kolklanden &     
Haarlanden. (Oud papier voor 9:00 uur aan de straat zetten) 

I.v.m. het coronavirus is het momenteel niet mogelijk om op 
verantwoorde wijze oud papier op te halen in de wijken van de 

http://www.3kearls.nl/vrijheid
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gemeente Borne. Daarom zal in elk geval tot en met 6 april geen oud 
papier gehaald worden in Borne en Hertme. Na 6 april wordt verder 
gekeken aan de hand van de dan geldende overheidsmaatregelen.  

Wegbrengen oud papier 

Wel is het mogelijk om het oud papier zelf weg te brengen naar de 
containers van de muziekverenigingen aan de Burenweg 5 (Stedelijk 
Orkest) en de Weideweg 1 (Bornse Harmonie) in Borne.  

 

Geen paasvuur in Hertme 

Na het niet doorgaan van het Paasvuur in Hertme wegens de grote 
droogte vorig jaa,r gingen we er vanuit dat we dit jaar wel rondom ons 
‘eigen’ paasvuur konden staan. Maar ook hier steekt het coronavirus 
een stokje voor. 

 

Cadeaubon Hertme’s Ambacht en Jachtlust 

Lieve gasten, 

Vandaag is de online verkoop begonnen van onze cadeaubonnen. 
Samen met andere horecaondernemers uit Borne en Zenderen bieden 
zowel Hertme’s Ambacht als Jachtlust uit Hertme u een cadeaubon aan 
die u straks, als de horeca weer open mag, kunt uitgeven. Uw 
besteedde 40 euro krijgt dan een waarde van 50 euro. De horeca heeft 



11 

 

te horen gekregen dat ze tot en met 1 juni hun deuren moeten sluiten. 
Zij hebben uw hulp dan ook heel hard nodig!  

Deze Borns Hart voor Horeca bon is te bestellen bij de BBO via 
hartvoorhoreca@bboborne.nl,  
rekeningnummer NL11RABO0310951593, vermeld hierbij Hertme’s 
Ambacht of Jachtlust 
 
Leareau, Hertme’s Ambacht 
Boy Bos, Jachtlust 
 

Herhaalde oproep t.b.v. fototentoonstelling 

De verplaatsing en herbouw van het Spookhuis zijn nagenoeg voltooid. 
Momenteel wordt hard gewerkt om de binnenzijde af te werken; de 
vloer is gestort, de verschillende ruimtes worden afgetimmerd en 
monteurs zijn met het installatiewerk bezig. Kortom er wordt mooi en 
vakkundig werk geleverd. Er staat nu weer een Spookhuis waar we trots 
op kunnen zijn, een Spookhuis dat straks voor meerdere doeleinden 
gebruikt gaat worden.  
Over enkele maanden zal de officiële opening plaatsvinden. De 
Heemkundegroep Hertme wil bij deze gelegenheid een 
fototentoonstelling samenstellen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hartvoorhoreca@bboborne.nl
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We zijn op zoek naar zoveel mogelijk foto’s van het Spookhuis. Dit 
kunnen allerlei foto’s zijn;  
foto’s die tijdens een bepaalde gebeurtenis zijn gemaakt maar ook 
foto’s die  “zomaar” gemaakt zijn. 
Hebt u foto’s dan kunt u contact opnemen met Jan Kolner (074-
3494463) of Jos Kemna ( 074-2667987)  

We hopen samen met uw hulp een mooie fototentoonstelling samen te 
kunnen stellen.  

Met vriendelijke groet, 

Heemkundegroep Hertme 

 

Lotenverkoop cv de Kolkleu 
 
Om te beginnen willen wij je nogmaals hartelijk danken voor het kopen 
van een jubileumlot om ons de steunen dit jubileum te vieren. Het zal je 
echter niet zijn ontgaan dat het coronavirus onder ons is en dat maakt 
dat we het restant van onze nog te verkopen loten niet meer verkocht 
krijgen. Tot onze grote teleurstelling hebben we dan ook moeten 
besluiten de verkoop van onze loten te staken en de loterij af te blazen. 
Maar we gaan dit uiteraard wel netjes afronden. Voor iedereen die een 
machtiging heeft ingevuld of om een factuur heeft gevraagd is er niet 
zoveel aan de hand. Deze zullen we vernietigen en wordt niet meer 
geïnd of verzonden. Met de mensen die contant of per pin hebben 
betaald nemen we contact op om het geld terug te betalen. Dit doen 
we in deze tijd ook het liefst via een digitaal betalingsverzoek.  Wij 
hopen op je begrip voor dit besluit en gaan er eigenlijk stiekem van uit 
dat we weer bij je mogen aankloppen als we weer iets moois verzinnen. 
Hoe dan ook… we wensen je alle goeds en zien je graag weer bij een 
volgend carnavalsfeest. 
 
De jubileumcommissie van CV de Kolkleu. 
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Deurcollecte ZOA gaat niet door 

 
Om begrijpelijke redenen gaat de voor 23 – 28 maart aangekondigde 
deurcollecte niet door. Voor collectanten en voor u zou dit onnodige 
risico’s met zich meebrengen. 
De nood waarvoor ZOA collecteert is daarmee niet de wereld uit – 
oorlogen en rampen laten zich door geen coronavirus tegenhouden. In 
plaats van een gift aan de deur kunt u echter zelf ook geld overmaken. 
Als u dit wilt, gebruikt u hiervoor s.v.p. bankrekening NL84 RABO 0104 
7384 64 t.n.v.  ZOA, onder vermelding “t.b.v. deurcollecte”. Bij voorbaat 
dank. 
Met vriendelijke groeten, Jaco Nies 
 

 

RESPECT EN APPLAUS van de redactie 
In deze Gazet staat het coronavirus min of meer centraal. Dat kan niet 

anders want ook in een klein dorp zoals Hertme kunnen we er niet 

omheen. Veel activiteiten zijn inmiddels afgezegd en ook voor de 

komende maanden is het nog lang niet helder wat wel en niet plaats 

kan vinden.  
 

Minder ruimte is er voor respect en applaus en dat is toch ook iets heel 

belangrijks. Allereerst denken we dan aan onze dorpsgenoten die in de 

zorg werken en het in deze periode behoorlijk voor hun kiezen krijgen. 

RESPECT EN APPLAUS. De kinderen die thuis opgevangen worden door 

ouders die proberen thuis door te werken. RESPECT EN APPLAUS. Buren 

die naar elkaar omkijken en boodschappen meenemen voor hen die het 

huis niet uit durven en/of kunnen. RESPECT EN APPLAUS.  

De leerkrachten van de St. Aegidiusschool die zoveel mogelijk proberen 

kinderen van lesmateriaal te voorzien. RESPECT EN APPLAUS. Al die 

vrijwilligers die zich zo van harte inzetten voor hun club of vereniging 

maar dit nu niet of in beperkte mate kunnen doen. RESPECT EN 

APPLAUS. De kwetsbaren en zieken die zich verstoken weten van 
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gezelschap en waar het kringetje omheen heel klein wordt. RESPECT EN 

APPLAUS. De uitbaters van Jachtlust, Hertme’s Ambacht en Hof in Huis 

waar de deuren gesloten moesten worden. RESPECT EN APPLAUS. Al die 

ondernemers en werknemers die in deze tijd de schouders eronder 

zetten en proberen de economie draaiende te houden zolang het nog 

mogelijk is. RESPECT EN APPLAUS. 

 

Ook zijn er mensen die een recessie zien aankomen of bang zijn hun 

werk of bedrijf te verliezen als gevolg van deze pandemie. Mensen die 

angst hebben voor de veranderende samenleving. Met de dag wijzigt 

deze onwerkelijke situatie waarin we terecht zijn gekomen. Het raakt 

ons allemaal. Laten we elkaar helpen en steunen waar het kan en met 

de middelen die mogelijk zijn. Maak gebruik van het aanbod van de SGH 

en neem contact op als u een probleem ervaart, een boodschap nodig 

hebt of zich eenzaam voelt. Met elkaar is de enige manier om deze 

situatie door te komen! Ook wij staan graag voor u klaar. 

 

Rian Jannink en Hanneke de Vries 

 

Agenda 2020 
Op dit moment zijn alle geplande ativiteiten die op de agenda stonden 

afgelast of uitgesteld door de maatregelen om het coronavirus een halt 

toe te roepen.  

 

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

agenda op te nemen?  

 

Stuur uw informatie uiterlijk 20 april naar gazethertme@gmail.com. 

 
 

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 
ondernemers 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) 
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• 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 
doorverteld. 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 voorkomende 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.  

 

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