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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   
 

 

 

Een foto van Café Liedenboom, nu Hof in Huis, residentie van CV de  
Kolkleu en deze maand toevluchtoord voor vele carnaval liefhebbers uit 
Hertme en verre omgeving.  

 

 

 

mailto:heemkundehertme@hotmail.com
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Voederen van herten in de hertenwei bij de kerk 

 
Het voeren van de herten in de hertenwei bij de kerk is toegestaan. 
Echter: de laatste tijd worden er hele aardappels en grote stukken van 
aardappels  in de hertenwei gevonden. De  herten kunnen geen hele 
aardappels eten. Gelukkig is het tot nu toe nog allemaal goed gegaan. 
Als de herten er van eten dan is de kans namelijk groot dat ze er in    
stikken. Alle herten zijn nog jong. Ze zijn ongeveer een half jaar oud. 
Voor hen is het extra gevaarlijk. Maar ook voor oude herten is het ge-
vaarlijk. De verzorgers van de herten doen daarom hun uiterste best 
deze aardappels zo snel mogelijk weer te verwijderen wanneer deze in 
de voerbak of in de wei liggen. Beter is natuurlijk dat niemand ze op het 
veldje strooit!  
 
 

Opening nieuw verenigingsjaar ZijActief 

De dames van ZijActief zijn het nieuwe verenigingsjaar begonnen met 
een H. Mis. Daarna was het, na de jaarvergadering, wederom bingo met 
een gezellige bingoavond in het theaterhoes. Wat waren er ook dit jaar 
weer leuke, lekkere, mooie en grappige prijzen. Niet alleen de dames, 
die bij de verschillende ondernemers in Borne en Hertme op jacht naar 
deze prijzen zijn gegaan werden van harte bedankt. Maar zeker ook al 
die ondernemers die ons belangeloos ondersteunen door het doneren 
van één of meerdere prijzen. Bij deze onze hartelijke dank!!! 
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Programma deze maand: 

Op dinsdag 18 februari  geeft Jan Veldboer uit Ootmarsum een lezing 
over paasgebruiken in Ootmarsum. De avond wordt gehouden in het 
Theaterhoes en begint om 20.00 uur. 

Namens bestuur ZijActief, 
Rianne Aalderink 

 

Meer ‘groen’ in Overijssel 
Steun aan kleine natuurprojecten: insectenweide of 
nestkasten? 
  
 Het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel houdt van groen en wil 
vanaf 1 januari 2020 natuurinitiatieven stimuleren. Dit is mogelijk dank-
zij een nieuw Fonds, de Regeling Kleine Natuurprojecten. 
  
Deze laagdrempelige regeling is bestemd voor vrijwilligers die meer 
groen in de provincie Overijssel brengen. Zij kunnen een bijdrage aan-
vragen voor een pluktuin, insectenweide of een educatief project 
waarin de natuur centraal staat. Hieronder vallen ook nestkasten en   
onderzoeksmaterialen als nachtkijkers en bewegingscamera’s. De maxi-
male bijdrage is € 750 per project.  
Zie voor meer informatie;  www.cultuurfonds.nl/overijssel 

  
Met vriendelijke groet, 
Ineke Bruggeman 
ambtelijk secretaris 
Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel 
T  038 499 9339 │ www.cultuurfonds.nl  
Luttenbergstraat 2, Zwolle │ Postbus 10078, 8000 GB Zwolle 

 
            

 
 
 

http://www.cultuurfonds.nl/overijssel
tel:038%20499%209339
http://www.cultuurfonds.nl/
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Wist u dat bij Carnavalsvereniging de Kolkleu… 
 

➢ dit jaar geen prinsenpaar regeert, maar dat 2 dames alle festivi-

teiten zullen voorgaan? Dit jaar hebben we namelijk prinses   

Carine met haar adjudante Rian Jannink aan het roer staan. Wij 

wensen ze, samen met vele hertmenaren een hele mooie tijd!  
➢ dit ook nog eens het 33e paar is in de geschiedenis van onze car-

navalsvereniging? Dat betekent dat het dit jaar extra feestelijk 

is!  

➢ Hun motto is: 2 dames bie de Kolkleu, het is echt woar! Samen 

viert wie 33 joar! 

➢ Iedereen natuurlijk van harte welkom is om het carnaval mee te 

vieren, maar dat we graag zien dat u lid wordt als u dat nog niet 

bent. Immers samen staan we sterker! 
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Werkgroep Jeugd  
  
Werkgroep Jeugd 
 

Vrijdagavond 10 januari hebben wij een dropping georganiseerd.         
Geblinddoekt werd de jeugd met auto’s weggebracht naar een            
onbekende locatie. In het begin konden ze de weg nog wel volgen maar 
door een parkeerplaats op te rijden en daar een extra rondje te maken 
wisten ze echt niet meer waar we reden. Die week had het veel gere-
gend en waren de zandpaden waar we door moesten erg slecht (veel 
water en diepe kuilen) maar dat mocht de pret niet drukken! Met zak-
lantaarns en een plattegrond begonnen de groepen apart van elkaar te 
lopen. Al vrij snel waren ze bij de eerste stop. Hier kregen ze wat te 
drinken en wat lekkers. Daarna kregen ze opnieuw een plattegrond en 
moesten ze naar het eindpunt lopen. Dit was bij de familie Detert op 
Monnik in Saasveld. Wij mochten gebruik maken van hun garage     
waarvoor nogmaals dank. Onder het genot van lekkere hapjes en een 
broodje hamburger werd de avond afgesloten. 
 

 
 
De volgende activiteit staat gepland op vrijdag 7 februari. Nadere infor-
matie volgt per email! 
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Opgave 65+ avond  
 
Vrijdag 6 maart wordt de jaarlijkse 65+ avond door de werkgroep jeugd 
georganiseerd. Opgeven kan nog steeds d.m.v. de opgave strook, tele-
fonisch of per email (werkgroepjeugdhertme@gmail.com). De voorbe-
reidingen zijn in volle gang en de eerste optredens zijn bekend. Het gaat 
weer een gezellige avond worden! 

  
  

Nu alvast in de agenda zetten! 
 
Het duurt nog wel even en het staat ook nog niet in de agenda onder-
aan deze Gazet, maar zet alvast de volgende gegevens in uw agenda;  
 
7 en 8 november 2020 in de schouwburg Hengelo Percussion Live 
 
De slagwerkgroep van Sint Gregorius musiceert al jaren in de top 
van Nederland. Getuige hiervan zijn de verschillende prijzen die de band 
de laatste jaren tijdens muziekwedstrijden behaalde. Achtentwintig ge-
motiveerde muzikanten bespelen een geweldig arsenaal aan melodi-
sche en ritmische slaginstrumenten. 
 
Het bekende duo Double6, gevormd door Paul Homan en Rudie Oude 
Vrielink, heeft de slagwerkgroep tijdens het concert ondersteund met 
gitaar en zang. Double6 steekt muziek van toen en nu in een akoestisch 
jasje en overgiet het met een eigen sound, wat tot een verrassend re-
sultaat leidt. 
 
Nieuw afgelopen jaar was de deelname van meerdere koren uit de re-
gio! Mix uit Zenderen, Belcanto uit Fleringen, Cantiamo uit Albergen, 
Contrast uit Hertme, Themakoor Courage uit Langeveen en Nouveau uit 
Reutum. Samen vormen zij één groot koor van 160 leden! 
 

Het evenement is ook te vinden 
op www.facebook.com/percussionlivehertme 

 

mailto:werkgroepjeugdhertme@gmail.com
https://www.facebook.com/percussionlivehertme
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Avontuurlijke en groene speelplaats 

 
Aan alle buren, ouders/verzorgers en overige inwoners van Hertme, 

 
Lekker verstoppen achter een haag of in een speelbuis, lopen door een 
wilgentunnel of je moestuintje bewerken: het kan straks rondom de Ae-
gidiusschool. 
We hebben samen met leerlingen, team en ouders plannen gemaakt 
om onze schoolomgeving te vergroenen. De speelplaats is nu nog een 
groot tegelplateau waar geen schaduw te vinden is. We willen hier      
enkele bomen gaan planten. De speelplaats wordt avontuurlijker         
ingericht om de fantasie van de leerlingen te prikkelen, ook worden 
educatieve elementen toegevoegd zoals moestuintafels en fijne          
zitplekken en klimmogelijkheden. We willen de plannen graag met u   
allen delen. We organiseren op dinsdag 25 februari van 19.00 uur tot 
20.00 uur, samen met de firma BTL, een inloopavond op school waar we 
de plannen graag met u willen delen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Gerard Welberg 
Locatieleider St. Aegidius 
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Aanmelding nieuwe leerlingen St. Aegidius 

De St. Aegidius houdt, naast de mogelijkheid tot aanmelding gedurende 
het gehele jaar, een aanmeldavond.  

En en wel op woensdag 26 februari 2020 tussen 19.00 en 20.00 uur in 
de school aan de Hertmerweg 26. 
Alle kinderen die vóór 1 augustus 2021 de leeftijd van 4 jaar hebben, 
kunnen aangemeld worden.  
Voor een aanmelding of een kennismakingsgesprek kunt u ook contact 
opnemen met de school; telef.nr. 074-2664946 

Met vriendelijke groet, 
Namens Team Aegidius, 
Gerard Welberg 

 

Orkest in de klas 

Als u een verhoogde muzikale activiteit bespeurt in Hertme en omge-
ving dan kan dat kloppen. We zijn met school weer begonnen met het 
project Orkest in de klas. Alle kinderen van onze school zijn hierbij be-
trokken. De leerlingen van groep 1 en 2 gaan dansen en alle andere 
leerlingen leren een muziekinstrument bespelen. We doen dit in samen-
werking met onze muziekvereniging St. Gregorius. 

 

Nieuws van de Zonnebloem               

 

Op dinsdag 18 februari organiseert de afdeling Hertme/Zenderen een 
winkelmiddag bij Polmode aan de Oldenzaalsestraat in Hengelo.            
Polmode staat bekend om haar variatie en stijlvolle mode voor alle vrou-
wen die er graag representatief en modebewust uit willen zien.             
Van maat 36 tot en maat 52 is er volop keus. 

Er wordt u door modehuis Pol een kopje koffie aangeboden. We vertrek-
ken om 14.00 uur en zijn tegen 17.00 uur weer thuis. 
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Op dinsdag 31 maart bent u van harte welkom bij Tuincentrum Borghuis 
in Deurningen. Op deze dag kunt u gezellig met  de Zonnebloem komen 
winkelen.  

U kunt het tuincentrum tussen 9.00 uur en 18.00 uur bezoeken.  
U ontvangt 10% korting op al uw aankopen en krijgt een kopje koffie 
met iets lekkers in het tuinrestaurant. Bij binnenkomst kunt u zich mel-
den bij de stand van de Zonnebloem, hier krijgt u de kortingsbon en de 
bon voor de koffie. 

Aan beide activiteiten zijn geen kosten verbonden en u wordt desge-
wenst van huis gehaald en weer teruggebracht. 

Opgave voor Polmode uiterlijk 10 februari en opgave voor Borghuis        
uiterlijk 15 maart  bij Akke Louwerman tel. 074-2660360. 

 

Voetbal vereniging Saasveldia 

Vrijdag 3 april organiseert de jeugd van voetbalvereniging Saasveldia 
weer haar jaarlijkse  potgrondactie. Vanaf 17.00 uur komen ze met 40 
liter zakken RHP gecertificeerde (schimmel- en onkruidvrij) potgrond in 
Saasveld en Hertme langs de deur.  

Doe mee en steun onze jeugd! 

Het jeugdbestuur 

 

Februari-lezingen in museum Bussemakerhuis  
JOHAN VAN MAELWAEL EN MARIA VAN GELRE 
 
Wie kent de naam nog van de eerste bekende Nederlandse schilder? 
Tot halverwege de vorige eeuw stond Johan Maelwael bekend als de 
oom van de miniaturisten de Gebroeders van Limburg. Maar hij was 
meer dan dat.     
In de lezing van dinsdag 4 februari wordt meer over zijn werk en leven 
verteld. 
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Het getijdenboek van Maria van Gelre is erg lang verborgen gebleven. 
Recent is het werk, het dikste gebedenboek dat bekend is, gerestau-
reerd. In Nijmegen zijn 20 bladzijden uit het gebedenboek en voorwer-
pen uit haar tijd tentoongesteld. In de lezing van dinsdagmiddag 11 fe-
bruari wordt meer over haar gebedenboek en haar leven verteld 
  
De lezingen worden verzorgd door Annemie Mulders-Gordijn. Zij heeft 
eerder lezingen gegeven over miniaturen uit de Middeleeuwen. 
  
U kunt zich via communicatie@museumbussemakerhuis.nl 
Kosten per lezing € 10,- inclusief koffie/thee. Aanvang 14.00 uur 
Het aantal deelnemers is maximaal 8 personen per lezing. Er is een re-
servedatum ( 25 februari) beschikbaar indien er meer aanmeldingen 
zijn. 
Museum Bussemakerhuis, Ennekerdijk 11, Borne 074-2669636 
 

 
Goedkope rijbewijskeuring senioren in Borne 
 
Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die 
voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen 
hiervoor terecht bij de RijbewijskeuringsArts op 29 januari, 12 en 26  
februari, 11 en 25 maart en vervolgens twee keer per maand bij  
Huisartsenpraktijk de Poort van Borne, Theresiaplein 1A01. 
Informatie en een afspraak maken: 
Bent u lid van de ledenservice dan neemt u contact op met Carintregge-
land, telefoon: 088 - 36 77 000. 
Bent u geen lid dan belt u naar het landelijke afsprakenbureau:  
036-7200911. 
Zelf een datum reserveren kan via www.rijbewijskeuringsarts.nl. 
  
Tarieven (incl. BTW): 75+ B/E € 50,00, medisch, C/D/E (ook voor code 
95) en Taxipas € 70,00. Leden van Carintreggeland ledenservice en/of 
CNV/FNV/ouderenbonden krijgen € 10,00 korting op bovenstaande prij-
zen. 
  

mailto:communicatie@museumbussemakerhuis.nl
http://www.rijbewijskeuringsarts.nl/
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Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te 
maken. 
  
Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een Gezondheidsverkla-
ring gekocht te worden en is verkrijgbaar bij de gemeente en via inter-
net op mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD). 
U beantwoordt de vragen en stuurt de Gezondheidsverklaring naar het 
CBR. Het kan een aantal weken duren voordat u de papieren die de arts 
moet invullen thuisgestuurd krijgt van Het CBR (per post of via de mail). 
  
De verwerking en beoordeling door het CBR kan meerdere maanden in 
beslag nemen. Geadviseerd wordt om ruim van tevoren een afspraak te 
maken voor de keuring.  

 
Agenda 2020 
 
  7 februari werkgroep jeugd (info volgt per mail) 
16 februari Carnavalsoptocht Albergen m.m.v. onze eigen 

loopgroep  
18 februari  Zonnebloem, winkelmiddag Polmode 
18 februari ZijActief avond, 20.00 uur in het theaterhoes 
21 t/ 24 februari Carnavalsweekend 
25 februari  inloopavond Groene Speelplaats op de school                  

St. Aegidius, i.s.m. firma BTL, van 19.00 tot 
20.00 uur 

26 februari aanmeldavond nieuwe leerlingen St. Aegidius 
tussen 19.00 en 20.00 uur 

  6 maart  65+ avond Hertme  
31 maart Zonnebloem, tuincentrum Borghuis 
 
Wilt u iets plaatsen in de Gazet van maart of weet u iets om in  de 

agenda op te nemen?  

Stuur uw informatie uiterlijk 20 februari naar 

gazethertme@gmail.com. 

 
 

http://mijn.cbr.nl/
mailto:gazethertme@gmail.com
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Uitgave:  Stichting Gemeenschapsbelangen Hertme 
Redactie:   Hanneke de Vries & Rian Jannink-Schabbink 

 
De Gazet van Hertme werkt zonder winstoogmerk. De volgende onder-
nemers 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  
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• 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 om-
dat 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 geïn-
formeerd. 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/

