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Uit de oude doos van de heemkundegroep… 
 
 
 

Hotel Jachtlust voor de omlegging van de Weerselosestraat en zonder de 
onlangs aangebouwde serre 
 
 
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 
 

 

 

mailto:heemkundehertme@hotmail.com
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www.hertme.nl  

Langs deze weg willen we u informeren over onze 
nieuwe dorps-website die vanaf heden in de lucht is. 

www.dorpsraadhertme.nl of www.hertme.nl . 

De website zou op de dorpsavond op 12 november gelanceerd en 
gepresenteerd worden, echter heeft de Dorpsavond niet plaats kunnen 
vinden vanwege de Corona pandemie. Langs deze weg willen we u daarom 
een korte toelichting geven en u uitnodigen om digitaal een kijkje te nemen. 

Naast de Gazet van Hertme hebben we bijna twee jaar een eigen website 
gehad onder de vlag van Borne Boeit. Wij waren daar erg tevreden over en 
het aantal bezoekers was goed. 

Per 1 januari 2020 is de website van Hertme onder Borne Boeit uit de lucht 
gehaald. De jaarlijkse kosten voor verlenging waren naar onze mening 
buitensporig hoog en konden niet binnen de jaarlijkse begroting van de SGH 
opgevangen worden. Door velen wordt dit als een gemis ervaren en wordt 
niet meer volledig in de behoefte voor het online delen van informatie 
voorzien. 

In dat kader is medio 2020 door het bestuur van SGH  besloten om tegen 
geringe kosten een eigen nieuwe website te bouwen en in te richten. We 
hebben gekozen om dit met eigen middelen te bekostigen. Dit moet het 
digitale interactief platform en uithangbord voor de gemeenschap Hertme 

http://www.hertme.nl/
http://www.dorpsraadhertme.nl/
http://www.hertme.nl/
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worden waar snel en centraal actuele informatie van en voor Hertme kan 
worden gedeeld. Ook de nieuwsitems uit de Gazet zullen op de website 
worden gepubliceerd. De papieren Gazet in de huidige vorm blijft vooralsnog 
gewoon bestaan.  

Alle stukjes voor de Gazet kunnen ook op de website geplaatst worden en 
omgekeerd. Wilt u zelf een stukje op de website plaatsen dan kunt u de 
gebruikelijke route, via de redactie van de Gazet gazethertme@gmail.com 
aanhouden. Ook kan je een nieuwsbericht indienen via het formulier 
"contact" zoals beschikbaar op de website.  

Mocht u vragen hebben over de website zelf dan kan u het best even contact 
opnemen met Sander Aalderink (06-42025514) of Erwin Stamsnijder (06-
27335324). 

 Voor vragen over de Gazet kunt u uiteraard bij Rian Jannink en Hanneke de 
Vries terecht. 

 

Energiestrategie in Twente……wat betekent dit voor ons? 

Het klimaat verandert en fossiele brandstoffen raken op. We krijgen hierdoor 
o.a. te maken met steeds extremere weersverschijnselen, wateroverlast door 
stevige buien en extreem hete en droge zomers. Als de temperatuur blijft 
stijgen, nemen de klimaatproblemen toe. Om dat te voorkomen heeft 
Nederland klimaatafspraken gemaakt. Hiervoor moeten we onze CO2-
uitstoot sterk verminderen. In 2030 met 49% en in 2050 zelfs met 95% t.o.v. 
de CO2-uitstoot in 1990. 

In dit kader hebben vertegenwoordigers van de 14 Twentse gemeenten 
samen met provincie Overijssel, Waterschap Vechtstromen, de Twentse 
woningcorporaties, Universiteit Twente en netbeheerders een rapport 
opgesteld over de Energiestrategie in Twente. Daarin wordt uitgewerkt hoe 
in Twente duurzame energie kan worden opgewekt en hoe elke gemeente 
daarin haar bijdrage kan leveren. 

Elke gemeente moet daarvoor haar eigen energiestrategie uitwerken en 
aangeven op welke wijze zij kan bijdragen in het opwekken van duurzame 
energie (zonnepanelen, windmolens, etc.). 

 

mailto:gazethertme@gmail.com
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Ook gemeente Borne is bezig met de verkenning hoe zij hierin kan bijdragen. 

SGH heeft met gemeente Borne afspraken gemaakt hoe in de komende 
maanden de bewoners van Hertme betrokken kunnen worden bij het 
opstellen van de energiestrategie voor Borne. 

Elders in deze Gazet kunnen jullie lezen dat SGH per 1 december een eigen 
website “in de lucht” brengt. Deze website is te benaderen via 
www.dorpsraadhertme.nl of via www.hertme.nl.  

Op onze website hebben we een pagina aangemaakt over de energietransitie 
waarin we de mogelijkheid hebben alle bewoners van Hertme zoveel 
mogelijk mee te nemen en te informeren over de energiestrategie van 
Twente, gemeente Borne en onze buurgemeenten Hengelo en Dinkelland. 

We zullen onder andere met elkaar vragen moeten beantwoorden over hoe 
gemeente Borne denkt duurzame energie op te wekken en waar windmolens 
en zonneparken mogen worden gebouwd. En…kan dat allemaal wel? 

Welke gevolgen kunnen gemaakte keuzen hebben voor de bewoners van 
Hertme, etc.? 

We moeten met elkaar ook goed blijven volgen welke keuzen gemeente 
Dinkelland gaat maken en wat dit betekent voor Hertme. Gemeente 
Dinkelland heeft samen met 3 andere gemeenten een concept “Windbeleid 
in Noordoost-Twente” opgesteld. Daarin is als zoekgebied voor windmolens 
o.a. ook de omgeving van ‘n Brook meegenomen.  

Kortom, heel veel informatie en vragen in de komende periode. Via deze 
website krijgen jullie ook de mogelijkheid te reageren of vragen te stellen. 

Stichting Gemeenschapsbelangen Hertme 

Erwin Stamsnijder / Henk Veurman 

 

 

 

 

http://www.dorpsraadhertme.nl/
http://www.hertme.nl/
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Wijkracht Borne 
 

Wijkracht Borne biedt ondersteuning bij financiële vragen 
Geld en Formulierenspreekuur van Wijkracht biedt inwoners steun bij 
financiële zorgen.  Door de coronacrisis komen meer mensen in financiële 
problemen.  

In Borne biedt Wijkracht inwoners hulp bij financiële vragen en zorgen.        
Zo is er het Geld en Formulierenspreekuur waar alle inwoners gratis gebruik 
van mogen maken. Wijkracht Borne biedt hulp bij financiële problemen, maar 
helpt ook bij het voorkomen daarvan. Het team Praktische Ondersteuning 
Ordening Thuisadministraties (POOT) helpt mensen bij hun administratie en 
bij het aanvragen van financiële voorzieningen. Deze ondersteuning gaat in 
coronatijd gewoon door. Waar mogelijk vindt de ondersteuning telefonisch 
of digitaal (videobellen) plaats. Indien nodig worden er fysieke afspraken 
gemaakt. Uiteraard coronaproof.   

 Ondersteuning 
De ondersteuning die Wijkracht met POOT en het spreekuur biedt, varieert 
van een goed advies tot het ordenen en op orde houden van de (financiële) 
administratie. Daarnaast biedt Wijkracht hulp bij het invullen van aanvragen 
voor voorzieningen en (financiële) regelingen. Ook ondersteunt Wijkracht bij 
het maken van een budgetplan en budgetbeheer voor het oplossen van 
betalingsachterstanden en beginnende schulden. Als dat nodig is, kan 
Wijkracht ondersteunen bij aanmelding voor schuldhulpverlening en tijdens 
het schuldhulpverleningstraject. Het tijdig vragen om hulp kan grotere 
financiële problemen en stress voorkomen. 

 Contact 
Inwoners die gebruik willen maken van de ondersteuning van Wijkracht 
kunnen op de website www.wijkrachtborne.nl een formulier invullen of een 
mail sturen naar pootborne@wijkracht.nl. Telefonisch kan er contact 
opgenomen worden met een van de coördinatoren: Mari Mateman, telefoon 
06 34 35 18 53 of Tom Weijermars, telefoon 06 34 35 20 43. 

Wijkracht Borne. Kulturhus De Bijenkorf Borne 
Marktstraat 23  7622 CP Borne 
088 945 57 22 / borne@wijkracht.nl  / www.wijkrachtborne.nl 

 

http://www.wijkrachtborne.nl/
mailto:pootborne@wijkracht.nl
mailto:borne@wijkracht.nl
http://www.wijkrachtborne.nl/
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Opbrengst SAM’s kledingactie in Hertme. 

De opbrengst van de kledinginzameling van Sam’s Kledingactie voor Mensen 
in Nood begin oktober heeft 341 zakken met een totaal aan gewicht van 
1.830 kg aan herdraagbare kleding en schoeisel opgeleverd.  

Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood wil iedereen hartelijk bedanken die 
hieraan heeft bijgedragen.  

De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar projecten in Ethiopië, 
voor het verkrijgen van schoon water en sanitair. 

Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie en de gesteunde projecten 
kunt u kijken www.samskledingactie.nl 

 

Opbrengst collectes 

In deze moeilijke tijd zijn er 
toch collectanten op pad 
gegaan om te collecteren voor 
maar liefst 3 goede in één. 
Namelijk voor het Reumafonds, 
Longfonds, en de Hartstichting. 

We hebben niet alle wijken kunnen lopen, maar desondanks toch € 
377,70 kunnen ophalen. 

Toch een hele mooie opbrengst. Het collecte team, bestaande uit 
Henny R, Annet K, Hennie K, Jac. K , Nicolien B en Inge S willen alle 
gulle gevers hiervoor hartelijk danken.  

 

 

http://www.samskledingactie.nl/
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ZijActief Hertme. 

Helaas hebben wij als bestuur moeten besluiten onze kerst ledenavond te 
annuleren. Dit doen wij met pijn in ons hart, we hadden u zo graag allen te 
samen nog een keer willen ontmoeten dit jaar. Maar uw, onze gezondheid en 
dat van ieder ander is wat op dit moment het meest telt. 

We gaan er voor als nog vanuit dat we in januari weer kunnen starten met 
een nieuw verenigingsjaar. Zo niet dan hoor u dit weer tijdig van ons. 

Met vriendelijke groet, Bestuur ZijActief 

 

Opening Kerststal. 

Het zal jullie niet verbazen… maar de feestelijke opening van de kerststal zal 
dit jaar niet doorgaan… het is niet anders! 

Volgend jaar hopen wij jullie allemaal weer te mogen begroeten! 

Fijne Feestdagen gewenst.  Renate Stokkingreef & Mirjam van Santen 

 

Verhuizing Bert Stubbe Hedeveldsweg 17 

Hallo Hertmenaren ,  
In oktober heb ik onze boerderij aan de Hedeveldsweg verkocht 
en ben ik verhuisd naar de Vechtlaan 114 in Hengelo . 
Het was geen gemakkelijke beslissing om na ruim 40 jaren Hertme te 
verlaten . We hebben hier veel meegemaakt , onze zoons zijn hier 
opgegroeid en we hebben het altijd enorm naar de zin gehad , maar 
vooral de periode sinds 2013 toen Mini ziek werd en in 2017 overleed was 
erg zwaar . 
Ik wil jullie nogmaals hartelijk danken voor de fijne tijd in Hertme 
en de belangstelling en hulp tijdens de ziekte van Mini en na haar 
overlijden . 
Het ga jullie goed en tot ziens ! 
Bert Stubbe . 
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noot vd redactie: De woning van Stubbe aan de Hedeveldsweg 17  is verkocht 
aan de broers Kortenschijl uit Borne  

Medio 2021 zal er gestart worden met de bouw van een nieuwe dubbele 
woning.  Wij wensen beide families veel woonplezier in Hertme. 

 

Oproep aan nieuwe families / inwoners van Hertme 

Het afgelopen jaar zijn er veel huizen in Hertme ( dorp & buitengebied) 
gewisseld van eigenaar of zijn er nieuwe huizen gebouwd. We zouden het erg 
leuk vinden om met deze nieuwe gezinnen kennis te maken. Nu dit door 
Corona niet fysiek lukt zouden wij het erg leuk vinden om dat via de Gazet / 
nieuwe website van Hertme te doen.  

Daarom roepen wij u op om een leuke foto en/of kennismakingsverhaal van u 
te ontvangen. U mag dit mailen naar Gazethertme@gmail.com  

 

 

Kennisgeving mbt ledenvergadering 
uitvaartvereniging Hertme 

Na intern overleg binnen het bestuur is besloten om 
in verband met het coronavirus de jaarlijkse 
Algemene Ledenvergadering van de 
Uitvaartvereniging Hertme door te schuiven naar 2021. 

We kunnen momenteel niet inschatten of het verantwoord is om deze 
vergadering dit jaar plaats te laten vinden. 

De nieuwe datum voor de Algemene Ledenvergadering zal te zijner tijd via de 
gebruikelijke kanalen aan u bekend gemaakt worden.  

Voor informatie en inlichtingen kunt u contact opnemen met onze 
secretaris!  Telefonisch op nr.: 06 22620933 of per e-mail op: 
rkuvhertme@gmail.com 
 
Namens het bestuur, Frans Schabbink 

mailto:Gazethertme@gmail.com
mailto:rkuvhertme@gmail.com
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 Even voorstellen! 

fam. Baas / Salon Avital  

 

 

Wij zijn Harmen, Avital, 
Fleur, Hidde en Maud.  

 Sinds eind juni  wonen wij 
aan de Hertmerweg 24 en 
mogen wij iedere dag 
genieten van al het moois 
wat Hertme te bieden heeft.  

 Waar wij altijd al konden 
genieten tijdens het 
hardlopen of wandelen van 
de natuur hier in de 

omgeving. Is het echt wel een droom die is uitgekomen dat we hier nu 
mogen wonen.   Naast dat we hier een fijn huis hebben gevonden aan de 
Hertmerweg heb ik (Avital) mijn eigen praktijk bij huis kunnen realiseren. Een 
praktijk voor (orthomoleculair)voedingsadvies, huidverbetering en 
schoonheidsbehandelingen: schoonheidssalonavital.nl 

 Alvast Fijne feestdagen gewenst! 

 

Hertmes Ambacht Lock down 2.0 

Tja, we zagen de bui alweer hangen vanwege de oplopende besmetting 

cijfers in oktober van dit jaar. Dan komt wederom de mededeling  vanuit Den 

Haag dat we op woensdag 14 oktober om 22.00 onze deuren wederom 

moeten sluiten, iets wat voor heel veel horeca ondernemers de doodsteek 

zal gaan worden als ik de noodkreet van diverse collega’s om me heen moet 

geloven. 

 

http://schoonheidssalonavital.nl/category/behandelingen/
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Enkele minuten na het besluit vanuit Den Haag heb ik direct contact gezocht 

met mijn team om daar alles te finetunen,   conclusie:  voor  ons was het 

geen optie om die desbetreffende woensdag  Het Hertme’s Ambacht te 

openen. We stemmen onze inkoop gedurende de week af om elke dag te 

werken met verse producten. Dat zou dus betekenen dat we van alle 

leveranciers  alle bestellingen binnen moesten laten komen om nog 1 avond 

onze trouwe gasten van de kwaliteit te voorzien die ze van ons gewend zijn. 

Onze derving zou dan erg groot zijn. 

De volgende dag gelijk de grote schoonmaak maar in gang gezet, koelcelen , 

koelwerkbanken, drankenkast, wijnklimaatkast etc.  schoonmaken en de 

stekkers eruit, om zo min mogelijk kosten te maken tijdens de periode van 

sluiting waar het einde nog lang niet van in zicht is als je naar de besmetting 

cijfers en het terughoudende commentaar vanuit Den Haag kijkt en luistert. 

Ook het terras maar vroegtijdig schoongemaakt en opgeborgen, zo kunnen 

we  ook tijdens deze periode alles schoonhouden om en rond het pand.  

Voor ons een zeer onzekere tijd we zijn nu in totaal al 4 maanden van de 12 

maanden die het jaar telt gesloten. Ook nog eens de maanden waar we een 

leuke omzet kunnen genereren om aan een buffer te werken voor de 

maanden dat het allemaal wat rustiger is. 

KERSTDAGEN 

Meerdere keren per week is er contact met het team, hoe en wat te doen 

met de Kerstdagen, toch één van de gezelligste periodes die het jaar kent. 

We weten het niet!!! 

De planning van het personeel is klaar, het vijf gangen  menu is gemaakt, de 

wijnen zijn uitgezocht. Kijkende naar de huidige cijfers en opnames ben ik er 

heel bang voor dat we het jaar 2020 onze deuren niet meer gaan openen. 

Mocht het allemaal de goede richting uitgaan en Den Haag geeft 

toestemming om gasten met kerst te ontvangen is het de grote vraag 

hoeveel gasten we mogen en kunnen herbergen. Is het dan wel rendabel om 
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open te gaan? De aanloop na kerst toe wordt de inkoop van onze producten 

stukken duurder. Mogen we dan maar 30 gasten toe laten kunnen we beter 

gesloten blijven, koste wegen niet op ten opzichte van de baten, er moet dan 

zelfs geld bij.. 

We bekijken elke dag het nieuws in afwachting van de cijfers met Crossed 

Fingers.  Kijk ik dan naar de beelden op TV, waar je echt letterlijk  de moed 

van in de schoenen zakt en die me eigenlijk ook boos maken…. Mega lange 

rijen mensen die voor de poort, ZONDER mondkapje bij de ETELING staan te 

wachten tot ze naar binnen kunnen, IKEA, BAUWHAUS, INTRATUIN, 

MEDIAMARKT  man aan man door de gangpaden, om vervroegd 

kerstinkopen te doen,  wat te denken wat er straks met BLACK FRIDAY gaat 

gebeuren, bedrijven plaatsen zelfs dranghekken vanwege de verwachte 

drukte ,dit kan en mag schijnbaar allemaal vanuit Den Haag. Maar…… Wij als 

restaurateurs die zich wel aan de regels hebben gehouden moeten onze 

deuren gesloten houden.  

Lereau Hulsink - Het Hertme’s Ambacht  

Kerstbrunch van Restaurant 
Jachtlust!  

Heerlijk uitgebreid brunchen met 
je gezin, paar vrienden, vriend of 
vriendin? Dat kan dit jaar ook! 
Alleen dit keer niet bij ons maar 
bij u thuis! Wij willen er graag voor zorgen dat u toch feestelijke 
Kerstdagen kunt hebben. Op 1 e en 2e Kerstdag kunt u bij ons een 
uitgebreid brunch pakket ophalen! Ophalen kan, het liefst door 1 persoon, 
tussen 10:00 uur en 12:00 uur. De kosten voor dit uitgebreide 
Kerstbrunch pakket bedragen € 19,50 per persoon. Kinderen van 0 t/m 3 
jaar gratis en kinderen van 4 t/m 12 jaar € 10,00. 

Kijk voor meer info over de inhoud van de kerstbrunch kijk op onze 
website www.jachtlust.nl  

http://www.jachtlust.nl/
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Kerstdiner 2020 van Restaurant Jachtlust 

De Kerstdagen zullen dit jaar iets anders verlopen dan andere jaren.            
Om u toch te kunnen laten genieten van onze gerechten hebben we ervoor 
gekozen om uitsluitend een Kerstmenu voor thuis te serveren.                         
U kunt uw eigen 3 -of 4- gangenmenu samenstellen door een keuze te maken 
per gang. Wij geven alle gerechten warm mee, u hoeft zelf alleen nog maar te 
genieten! 

3-gangen € 33,50  /  4-gangen €38,50 

Voorgerechten 
- Carpaccio van ossenhaas met groene pesto 
- Huisgerookte zalm met crème van saffraan 
- Parmaham met mangochutney 
- Tomatencarpaccio met balsamico, groene pesto & mozzarella * 

Tussengerechten 
- Soep van Pomodoritomaat, beenham & basilicum * 
- Heldere ossenstaartbouillon met ravioli gevuld met rundergehakt 
- Mosterdsoep met gebakken spekjes * 

Hoofdgerechten 
- Zalmfilet met groene asperges, saffraan saus & gebakken 

aardappel 
- Varkenshaas in champignonsaus, pappardelle pasta, truffelolie & 

Parmezaan 
- ‘Fall of the bone’ spareribs 2.0 met sweet-chillisaus & gebakken 

aardappel 
- Wildstoofpotje met rode kool & aardappelpuree 
- Ossobucco & risotto met fijne groenten 
- Rundersukade & rauwe andijviestamppot en krachtige jus 
- Risotto met fijne groenten & gebakken brie * 

Nagerechten 
- Huisgemaakte tiramisu met amaretto 
- New York cheesecake met room van lemongrass 
- Merengue met bosvruchtenmousse & pistachekruim 
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De gerechten met een * zijn/kunnen vegetarisch. Geeft u bij het bestellen 
aan als dit gewenst is? 

Mocht u het gehele menu bestellen, dient u alleen het hoofdgerecht op lage 
temperatuur in de oven te plaatsen. Bij afhalen zullen we dit toelichten. 
Graag ontvangen wij uw bestelling voor 23 december. U kunt ons menu 
bestellen voor Kerstavond, Eerste -en Tweede Kerstdag 

Toch liever losse gerechten bestellen? Voor €10,00 Tussen €5,00 Hoofd 
€19,50 Na €6,50. Dit kan op de dagen zelf nog, maar vooraf bestellen is wel 
gewenst. T. 074-2661665 | E. info@jachtlust.nl 

 

 

Bussemakershuis Borne 

 
Vanaf 19 november is museum 
Bussemakershuis weer geopend.  

We gaan verder met de tentoonstelling 
GELOVEN IN MODE, een boeiend 
overzicht van religieuze ambtskleding 
en historische gebruiksvoorwerpen. 

Deze tentoonstelling geeft een unieke inkijk in ambtskleding van 
verschillende religies: doopsgezind, protestants, baptist, evangelisch, 
islamitisch en syrisch orthodox. 
 
Natuurlijk houden we ons aan de richtlijnen en vragen wij je vooraf je 
entreebewijzen te reserveren. Kijk voor actuele openingstijden op onze 
website  www.museumbussemakerhuis.nl  

 

 

 

 

mailto:info@jachtlust.nl
http://www.museumbussemakerhuis.nl/
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Gedichten…. 

In de vorige Gazet riepen wij u op om mooie verhalen of gedichten in te 
sturen. Hierbij de bijdrage van Lidy Moller-Diepenmaat.  

Het Liegeheersbeestje 
 
Zij is een geval apart; 
Ze liegt alles bij elkaar 
Neem wat ze zegt met een korrel zout 
Want niks is echt, niks is waar 
 
Ze schud verhalen uit haar mouw 
Over mooie regenbogen 
Met grote potten goud ernaast 
Maar alles is gelogen 
 
Ze vertelt over landen ver van hier 
De oceaan over met een bootje 
Ze neemt je mee haar wereld in 
Ze neemt je mee in het ootje 
 
Maar met een ding valt ze door de mand 
Want het is simpel en bewezen 
Het antwoord op hoe oud ze is  
Staat op haar rug te lezen. 
 
Jaren.. 
De jaren van geweest 
Ze duurden maar heel even 
De jaren van geweest 
Ze zijn cadeau gegeven 
De jaren van geweest 
Als wolken weggedreven 
De jaren van geweest 
In mijn hart dichtbij gebleven 
Jaren geleden jong geweest 
Maar nog lang niet afgeschreven.  
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Agenda december 2020 
In het licht van de huidige coronamaatregelen zijn de meeste agendapunten 

wederom vervallen of worden verzet.    

 

 

Wilt u iets plaatsen in de Gazet van januari of weet u iets om in de agenda 

op te nemen?  

Mail uw informatie uiterlijk 20 december naar gazethertme@gmail.com. 

Of gebruik de knop : contact / indienen nieuwsbericht op de website 

www.hertme.nl   

 
 

Uitgave:  Stichting Gemeenschapsbelangen Hertme 
Redactie:   Hanneke de Vries & Rian Jannink-Schabbink 

 
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)  

● Home makelaars, makelaardij: verkoop, aankoop en taxaties, 
www.homemakelaars.nl Patrick Oude Egberink (074-7002130) 

● Hotel Jachtlust, Weerselosestraat 306 in Hertme (074-2661665) 

mailto:gazethertme@gmail.com
http://www.hertme.nl/
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● 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 

● 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 
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/

