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Uit de oude doos van de heemkundegroep… 
 
Toen… 

En nu….. 

 
 
Bijna af….. binnen wordt nog hard gewerkt. 
 
Op de website Heemkundegroephertme.nl staan veel wetenswaardighe-
den 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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Houtdorp 2020 

Gezien de maatregelen die op dit moment gelden tegen het coronavirus, 
is het helaas niet haalbaar om dit jaar het houtdorp te organiseren. We 
hopen iedereen (ook de kinderen die nu in groep 8 zitten) volgend jaar 
weer te zien voor een nieuw houtdorp! 

Groeten Laurens en Inge Snieders 

 

 

Twee berichten van de klootschietvereniging 

Beste leden, 

Hierbij ontvangen jullie de uitnodiging voor de jaarvergadering van 
KV Hertme. Deze jaarvergadering zal worden gehouden op dinsdag 18 
augustus 2020 bij Hotel Restaurant Jachtlust te Hertme. Aanvang 
is 20.00 uur. 

Wij verzoeken jullie vriendelijk maar dringend om deze jaarvergade-
ring bij te wonen. Uiteraard wordt er rekening gehouden met de gel-
dende corona-maatregelen. 

Het bestuur kan alleen goed functioneren met voldoende inbreng en be-
trokkenheid van haar leden. 

Wij rekenen daarom op jullie medewerking en betrokkenheid en ver-
wachten een grote opkomst!!! 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur KV Hertme 
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Beste seniorenleden, 

Namens de organisatie worden alle senioren uitgenodigd voor de bin-
nen- en buitencup. 

Dit is de traditionele wedstrijd tussen schutters uit Hertme en schut-
ters buiten Hertme die lid zijn van onze vereniging (en de allerlaatste 
wedstrijd van het seizoen). 

De binnen-buitencup is een wedstrijd waarin een straatronde wordt ge-
schoten met na afloop een gezellig samenzijn. 

De wedstrijd zal worden gehouden op dinsdag 14 juli en begint exact om 
18.30 uur bij Buitenlust. 

Deelname is alleen mogelijk als je je bij de organisatie (Martijn Lucas 
(martijnlucas@hotmail.com) opgeeft. 

Het inleggeld bedraagt 20 euro per persoon. 

Uiteraard wordt er rekening gehouden met de geldende RIVM-richtlijnen 
ten aanzien van corona. Wij verwachten dit ook van onze deelnemers!!! 

Geef je dus zo snel mogelijk op, want de organisatie hoopt op een grote 
deelname. 

Hopelijk tot dinsdag 14 juli om 18.30 uur! 

Met sportieve groet, 
Martijn Lucas 

 

 

 

 

 

 

mailto:martijnlucas@hotmail.com
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Verhuisbericht  

Wijkracht vindt na twee jaar nieuwe, passende huisvesting 
Johannaweg in Hengelo nieuwe locatie 
  
Wijkracht biedt in vijf gemeenten (Borne, 
Dinkelland, Haaksbergen, Hengelo en Oldenzaal) ondersteuning aan in-
woners die tijdelijk hulp kunnen gebruiken. In deze gemeenten zijn pro-
fessionals van Wijkracht op verschillende locaties en in wijken aanwezig. 
Het ondersteuningsteam (financiën, secretariaat, personeelszaken, com-
municatie) van Wijkracht is op dit moment aan de Deldenerstraat in 
Hengelo gehuisvest. Voor deze medewerkers en een aantal stedelijke 
diensten was Wijkracht langere tijd op zoek naar passende andere huis-
vesting. 
  
Nieuwe locatie 
Die passende huisvesting heeft de welzijnsorganisatie nu gevonden aan 
de Johannaweg 26 in Hengelo. Naast het ondersteuningsteam gaan ook 
de medewerkers van Menthol, Hulpdienst Hengelo en Buurtbemiddeling 
naar het nieuwe onderkomen. 
  
Het pand aan de Johannaweg is naast een werkplek voor de medewer-
kers van Wijkracht ook een plek waar inwoners van Hengelo terecht kun-
nen met vragen en zorgen. Inwoners kunnen binnenlopen of op afspraak 
met een professional in gesprek gaan. Voor meerdere vrijwilligers van 
Wijkracht is deze locatie straks ook hun nieuwe werkplek. Het is de plan-
ning om de locatie vanaf 1 september in gebruik te nemen. 
  
In de buurt 
Wijkracht blijft op verschillende locaties en in buurten en wijken aanwe-
zig in de verschillende gemeenten. Op die manier zijn de professionals en 
vrijwilligers goed vindbaar en bereikbaar voor inwoners die vragen heb-
ben, informatie, advies of tijdelijke ondersteuning willen. 
  
Wijkracht biedt op verschillende levensgebieden informatie, advies en 
ondersteuning. Denk aan opvoedondersteuning, maatschappelijk werk, 
mantelzorgondersteuning, hulp bij financiële problemen, jongerenwerk, 
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vrijwilligerswerk en onafhankelijke cliëntondersteuning. De dienstverle-
ning van Wijkracht is voor iedereen bereikbaar en er zijn kosten aan ver-
bonden. Meer informatie vindt u op www.wijkracht.nl. 
 
Bewegen in de buitenlucht met Wijkracht start vanaf 15 juni. In verband 
met de coronamaatregelen is aanmelding verplicht. Het beweegaanbod 
is zeer divers en voor mensen van alle leeftijden is er wel een passende 
activiteit te vinden. Interesse? Kijk dan op de website van Wijkracht Hen-
gelo of op de Facebookpagina voor verdere informatie.  
 

 
Bornse Fontein op Hertmese grond! 
 
Het aanpassen 
van de omgeving 
is al nagenoeg 
klaar. Er ligt een 
keurig grindvlak, 
het bankje is al 
aangekocht en 
binnenkort moet 
het water weer 
gaan stromen uit 
de vier bronzen kranen. ‘’Dit wordt een heel mooi plekje!’’ aldus René 
Hesselink en Bennie Broekhuis. 
De oude fontein met bovenop de kenmerkende bijenkorf, het wapen van 
Borne, die ooit het Dorsetplein sierde, heeft een nieuwe locatie gekre-
gen. Aan de Bartelinksweg, op de splitsing met Erve Kruisselbrink staat 
onder een rustieke oude eik, de fontein weer te pronken. Het gevaarte 
dat in 1981 op het Dorsetplein werd geplaatst als bekroning voor de 
grootschalige renovatiewerkzaamheden, die destijds hadden plaats ge-
vonden, is vervolgens al meerdere keren van de ondergang gered. Toen 
het plein opnieuw op de schop moest, was er geen plaats meer voor de 
fontein en werd het gevaarte gedumpt op de gemeentewerf. Totdat 
Henk Kuipers, destijds eigenaar van kindermode Balloon, het initiatief 

http://www.wijkracht.nl/
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nam om het gevaarte in de Nijstad te plaatsen. Daar deed hij vervolgens 
dienst als bloembak omdat de waterspuwer lek was. 
Onlangs kreeg de Nijstad een nieuw aanzicht en moest de oude fontein 
opnieuw het veld ruimen. Via een oproepje kon er ingetekend worden 
op een nieuwe locatie. Voorwaarde was wel dat het op openbaar terrein 
zou zijn en in het zicht. Er kwamen heel wat reacties op, maar de enthou-
siastelingen haakten even zo snel weer af toen bleek dat de fontein lek 
was en restauratie wel eens veel geld zou gaan kosten. De acht ton we-
gende fontein werd tijdelijk op het erf van Richard Blenke achter Hotel 
Jachtlust geplaatst. Vanuit Hertme zou er interesse bestaan. Die kwam 
uiteindelijk van René Hesselink en Bennie Broekhuis. Zij hadden een lo-
catie op eigen grond in gedachten. 
‘’Hier bij de achteringang van Erve Kruisselbrink, komen heel veel wan-
delaars en fietsers langs. We zien nu al dat velen de moeite nemen om af 
te stappen en de fontein van dichtbij te bekijken’’, licht Hesselink toe. ‘’Ik 
heb inmiddels een parkbankje gevonden dat hier aan de zijkant een mooi 
plekje moet krijgen en de lekkage in de fontein lossen we ook op!’’ De 
slangen voor het water liggen al naast de bak. Er moet alleen nog een 
stroomaansluiting komen. Leidingen liggen in de buurt, de heren willen 
de gemeente benaderen voor een aansluiting. Met een circulatiepomp 
zou het water weer kunnen stromen. ‘’Het geheel moet gewoon weer in 
zijn oude luister terug, het is toch doodzonde om zo’n mooi object te la-
ten verpieteren!’’ 
 
(tekst en foto met dank aan Bornse Courant) 

 
Museum Bussemakerhuis weer open voor publiek. 
 
Museum Bussemakerhuis is verheugd weer publiek te mogen ontvangen. 
Alle maatregelen zijn getroffen voor een prettig en veilig bezoek. Er is 
veel te zien en te ontdekken. Zo is de afgelopen tijd de ’Spanjaardkamer’ 
geheel vernieuwd. Tot 10 augustus is er een expositie over moderne, 
kunstzinnige weeftechnieken. Een bezoek is uitsluitend mogelijk na re-
servering. Dit geldt voor iedereen, ook als Vriend van het museum of 
met Museumkaart. Entreetickets (met tijdslot) zijn online verkrijgbaar via 
de site.  Gemiddeld kunnen 8 bezoekers per tijdvak tegelijk in het mu-
seum aanwezig zijn.  
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Ontdek het enige overgebleven én opengestelde 18e-eeuws fabrikeurs-
huis in Nederland. Museum én rijksmonument. 
Het Bussemakerhuis uit 1665 staat in de oude kern van Borne en is de 
bakermat van de textielindustrie in Twente. De doopsgezinde fabrikeur 
Jan Bussemaker liet in 1779  het huis verbouwen tot woon- en handels-
huis. Dit linnenhandelshuis verkeert nog vrijwel in de oorspronkelijke 
staat. Een unieke inkijk in de leefwijze van een fabrikeursfamilie en het 
doopsgezinde leven in de 18e en 19e eeuw in Twente. 
 
In de geheel vernieuwde Spanjaardkamer komt de Bornse historie tot 
leven 
De invloed van de Joodse familie Spanjaard op Borne is nog overal terug 
te vinden. De in 1783 in Duitsland geboren Salomon Jacobs "Spanjaard" 
is oprichter van de firma Spanjaard. Een man met handelsdrift. Grond-
legger van de katoenindustrie in Borne. In 1828 bouwde hij een nietig 
zaakje in korte tijd uit tot een bloeiend textielbedrijf. Ontdek op een in-
teractieve en speelse manier de historie. Cinderella-lakens, Teddy-luiers 
en Kenmore-overhemden… Iedere Nederlander kende deze kwaliteits-
producten. 
 
De ’God van Borne’ 
In 1852 namen Jacob en Levie het bedrijf van hun vader over. Maar de 
bekendste telg is toch wel de ’God van Borne’. Bijnaam van kleinzoon Ja-
cob Spanjaard, grondlegger van N.V. Stoomspinnerijen en Weverijen. 
Geen beslissing in Borne werd zonder zijn instemming genomen. Onder 
zijn strakke leiding groeide de fabriek uit tot een immense fabriek met 
meer dan 2000 werknemers, 1500 weefgetouwen en 81.000 spinspillen 
in bedrijf. De grootste werkgever van Borne. Generaties Twentenaren 
hebben er gewerkt tot de fabriek in 1973 zijn deuren moest sluiten.  
 
Expositie "Vier weverkens" moderne weeftechnieken, ongebruikelijke 
Combinaties en materiaalkeuzes 
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De expositie die op 25 januari opende, is nog 
te zien tot en met 10 augustus. Deze exposi-
tie kreeg al vóór de Corona-sluiting veel posi-
tieve reacties. De vier vrouwen van het 
WeefKWRT laten je kennismaken met heden-
daags, kunstzinnig weven. Verrassende weef-
technieken met ongebruikelijke combinaties 
en kleuren en bijzondere materialen als pa-
pier en paardenhaar. De werken van Mar-
leen Jongen-Dijk, Gera Hultink, Roos Cox en 
Anneke Kersten vormen een prachtig con-

trast met de traditionele weefkunst in het museum.  
 
Grootste collectie nog in gebruik zijnde authentieke weefgetouwen van 
Nederland 
Weven is een zeer oude techniek en gaat zelfs nog terug tot de veentijd. 
De zes handweefgetouwen op de weefzolder zijn al honderden jaren 
oud. Vrijwilligers zijn er bijna dagelijks te vinden om allerlei soorten ka-
toenen en halflinnen doek te weven. Echt handwerk, precies zoals het 
vroeger ging. Hoog tijd voor een (hernieuwde) kennismaking. Een bezoek 
aan Museum Bussemakerhuis  aan de Ennekerdijk 11 in de oude kern van 
Borne, is voor jong en oud beslist de moeite waard. 
 
Toegangsprijzen 
Kosten: 6 euro, museumkaarthouders en vrienden van het museum gra-
tis toegang. Kinderen t/m 12 jaar gratis 
 
Koffie, thee of appelgebak verkrijgbaar, mits bij binnenkomst doorgege-
ven en in de tuin geserveerd. Contant betalen, bij voorkeur gepast (Pin is 
niet aanwezig) 
 
 
 
 
 
 
. 
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Wist u dat.....? 

 

➢ Het volleybal veldje in de HOP weer actief wordt benut? 

Op de dinsdagavond van 19.30 tot 21.00 uur is er een groep da-
mes, van Apollo 8, lekker actief bezig. Binnenkort nog een nieuw 
net, en alles is weer prima voor elkaar. Vragen? Neem dan con-
tact op met Mieke van Schoot en/of Erwin Stamsnijder 

 

➢ Er sinds een jaar 2 bijenkasten in het retentie gebied staan. En 

waar bijen zijn, is er ook honing. Afgelopen weken is er in kleine 

kring heerlijke honing verkocht door de Imker : Stephanie Ivens. 

Met name de bewoners van de Haarlanden konden er heerlijk 

van genieten. 

Indien de oogst in september goed is, komt het voor meerdere 
mensen uit Hertme honing beschikbaar. 

Wees loyaal – koop lokaal! En dat geld natuurlijk ook voor de 
overige aanbieders in Hertme. 

➢ Er in Hertme tijdens de trekking van de Postcode loterij een prijs 

is gevallen op alle postcodes binnen 7626. Dit betreft een dag 

weg naar keuze voor 4 personen.  Mogelijk willen/kunnen vele 

prijswinnaars hier geen gebruik van maken. En dan zou het jam-

mer zijn dat ze niet gebruikt gaan worden. 

Daarom een oproep om ze dan voor het goede doel beschikbaar 
te stellen. De prijs mag ook bij Hennie Kemna worden ingele-
verd. Dan zorgt hij er voor dat ze goed terecht komen. 
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➢ De Duo-Fiets Hertme weer kilome-

ters kan gaan maken...? 

Hertmenaren,  Köller gasten en cli-

enten Tuinkamer kunnen hem weer 

reserveren! Bel of app met Anne-

Marie Lucas   
06-51267646. 

 

➢ De kinderen van groep 8 van basisschool St Aegidius zijn uitge-

vlogen…. Op het schoolplein is door hen een mooie tegel ge-

plaatst en Bert Brinkman en Remi Geerdink boden de kinderen 

en leerkrachten een lekker ijsje van hotel Restaurant Jachtlust 

aan.   

 
Data ophalen oud papier 
 
De Bornse Harmonie is weer gestart met het ophalen van uw oude pa-
pier. Voor bepaalde locaties werken wij samen met Borne Werkt. Deze 
halen het oude papier op voor o.a. Hertme. In tegenstelling tot eerdere 
berichten is dit voor Hertme niet op de zaterdag maar op een donder-
dagmorgen van 10.00 tot 13.00 uur. Wij verzoeken u om uw oude papier 
voor 9.00 uur op de betreffende ophaaldatum aan de weg te zetten. 
Data: 
23 juli , 3 september , 1 oktober, 29 oktober, 26 november 
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In december 2020 wordt in Hertme i.v.m. de kerstvakantie geen oud pa-
pier opgehaald.  
 
Met vriendelijke groet, 
Supporters Bornse Harmonie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kinderen hebben genoeg van het niets doen 
Stop de verveling         

 

Met de vakantie in aantocht ligt een jaarlijks kinderprobleem ook weer 
op de loer: verveling. Traditioneel hebben de kinderen al veel baaldagen 
in die periode, maar de coronamaatregelen doen er dit jaar nog een 
flinke schep bovenop. Hengelose Sport & spelaanbieder De Beleverij – 
inmiddels alom bekend van hun Nerfsport game en kinderfeestje ‘Sjoe-
terz’ – gaat er wat aan doen met een nieuwe vakantie-activiteit Fun 
Days.  

“De energie moet eruit”, aldus directeur Bastiaan Borchert. “Te lang stil-
zitten is slecht voor je humeur en je lijf. Maar het is ook heerlijk als je 
fantasie even flink wordt aangewakkerd en je tegelijk hartelijk kunt la-
chen met je (nieuwe) vrienden”. Daar komt bij dat veel ouders jaarlijks 
een oppasprobleem hebben in de vakantie. “Bij ons vinden de kinderen 
een geweldige plek waar ze zich uren kunnen vermaken en begeleid wor-
den. De ouders en verzorgers kunnen dan lekker wat anders doen”, ver-
volgt Borchert stellig. Aan het aantal activiteiten zal het in ieder geval 
niet liggen, lezen we op de site van De Beleverij. Er is een E-sportruimte 
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waar door 16 kinderen tegelijk Fortnite en Fifa gespeeld kunnen worden, 
er is een grote voetbalhal met heel veel spellen en springkussens én er is 
natuurlijk de Nerf arena die hoog aangeschreven staat bij de bezoekers. 
“Onze slogan luidt: daar maak je wat mee. Dat maken we graag waar”, 
besluit de directeur. Volgens hem laten wat dat betreft de vijfsterren 
Google reviews van De Beleverij zien dat ze op de juiste weg zitten.  

Nu de vakantieplannen voor veel mensen in het water vallen dit jaar, lijkt 
de optie van lokaal vermaak ideaal. Ook in financieel opzicht is het een 
prima alternatief voor kinderen. Bij De Beleverij bieden ze strippenkaar-
ten aan lezen we op hun site. Wil je verspreidt over de vakantie bijvoor-
beeld acht keer naar het 3,5 uur durende Fun Days programma, dan be-
taal je EUR 8,15 per keer. Op onze vraag of dat dan ook niet saai wordt, 
is het antwoord helder: “Natuurlijk niet! Het programma is nooit precies 
hetzelfde en uiterst vermakelijk. We hebben een reputatie hoog te hou-
den hè”, knipoogt Borchert.   

 

Hij vat het nog maar eens 
samen: “Doe jezelf een lol 
en je kinderen een ple-
zier: stuur ze naar De Be-
leverij Fun Days waar ze 
veilig kunnen sporten en 
spelen”, om lachend te 
vervolgen: “De ouders 
mogen vanwege de co-

ronacrisis dan wel niet mee naar binnen, maar geloof me, daar hebben 
de ouder meer last van dan de kinderen”. Als je toch nog twijfelt of jij 
jouw kroost wel alleen op pad durft te sturen, lees dan ook de onder-
staande quote eens.  
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Het Sociaal en Cultureel Planbureau zei in 2011 al: Nederlandse ouders 
zijn sinds de jaren 80 ruim 1,5 keer zoveel tijd gaan besteden aan de zorg 
voor hun kroost. Volgens Martin van Rooijen, pedagoog en gespeciali-
seerd in risicovol spel, vormen de rondcirkelende ‘helikopterouders’ een 
probleem voor de ontwikkeling van het kind. 

 

Martin van Rooijen, pedagoog: “Elk kind heeft recht op risico’s.” 

“Kinderen zijn gebaat bij vrijheid. Ze moeten ook zonder toezicht van vol-
wassenen kunnen spelen. Elk kind heeft recht op risico’s. Kinderen kun-
nen meer dan je denkt. Het is goed als zij zelf leren omgaan met uitda-
gende spelsituaties en hun eigen oplossingen moeten bedenken.’’ 

 

Nu stoppen met vervelen? Ga naar https://debeleverij.nl/de-beleverij-
fun-days. Of ga naar de Go Kids pagina: https://go-
kids.nl/twente/agenda/de-beleverij-fun-days-3 

 
Samenwerking tussen het waterschap, rijksmuseum 
Twenthe en kunstenares Claudy Jongstra.  

Wedeplanten in Hertme 

Rijksmuseum Twenthe heeft 
onlangs samen met Water-
schap Vechtstromen langs de 
oever van de Deurningerbeek 
bij Hertme een akker met we-
deplanten ingezaaid. Op deze 
plek en een klein aantal andere 
locaties in Nederland wordt on-
derzocht op welke karakteris-
tieke grondsoort deze zeldzame 
inheemse plantensoort het 
beste wast. Aldus Julia Wolters, 

https://debeleverij.nl/de-beleverij-fun-days
https://debeleverij.nl/de-beleverij-fun-days
https://go-kids.nl/twente/agenda/de-beleverij-fun-days-3
https://go-kids.nl/twente/agenda/de-beleverij-fun-days-3
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projectleider van het project Community Seedbank for Colour. “Uiteinde-
lijk willen we een soort paspoort, een zaadbank, opstellen voor wede en 
andere verfplanten die met uitsterven worden bedreigd.” 

 Wede werd eeuwen geleden op grote schaal verbouwd in Europa van-
wege de indigo. Hier werd de kostbare blauwe verfstof uit gewonnen. 
Een verfstof die we kennen van onze spijkerbroeken. De komst van de 
Indiase indigofera luidde het einde in van de Europese wedeteelt. 

 Meer biodiversiteit 

Het project is een initiatief van de wereldwijd bekende textielkunstena-
res Claudy Jongstra. Het heeft als doel het beschermen van traditionele, 
inheemse verfplanten en het behouden van biodiversiteit. Het Water-
schap Vechtstromen onderschrijft, vanuit de rol van waterbeheerder, 
het belang van biodiversiteit. Immers, zij zorgt voor voldoende veilig en 
schoon water. Het waterschap ontplooit verschillende initiatieven om 
biodiversiteit te vergroten, zoals het inzaaien van bloemmengsels, gedif-
ferentieerd maaibeheer en de aanleg van natuurvriendelijke oevers en 
visvriendelijke gemalen. 

 Het wedeproject sluit hierbij aan. Wolters vertelt: “Stefan Kuks, water-
graaf van het Waterschap, was direct enthousiast om aan het project 
deel te nemen. Het was lastig om een akker in de buurt van water, op 
zandgrond en in eigendom van het Waterschap te vinden. Het inzaaien 
van de wede bij de Deurningerbeek sluit naadloos aan bij onze doelstel-
ling om meer biodiversiteit te creëren.” 

Oogst in najaar 

Met het project wil het Rijksmuseum Twenthe samen met Claudy 
Jongstra aandacht creëren voor inheemse verfplanten. Het Groene Lab 
in het museum biedt kunstenaars die werken met botanische materialen 
jaarlijks ruimte om te exposeren. Centraal staat het gebruik van de na-
tuur om zo aan een duurzame toekomst te werken. Jongstra ontwikkelt 
een nieuwe tuin en een ruimtelijk installatie in het museum. Deze zomer 
toont ze in haar werk de natuurlijk energie van planten en kruiden. 

Eind september komt er een publieksprogramma rondom de oogst van 
de wede in Hertme. Daarin wordt zichtbaar dat er na bewerking van 
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deze plant een verfstof vrijkomt. Ook vindt er dan een verfdemonstratie 
plaats waarbij wordt geverfd met de Twentse wede-oogst. (YD) 

 Foto & Tekst © BorneBoeit.  www.borneboeit.nl  

 

 

Beste leden Carnavalisten en andere belangstellenden 
  
Een delegatie van het bestuur onlangs overleg gehad met de Stichting 
Borns Carnaval; 
  
Carnaval 2020-2021: 
Hoe het komende Carnavalsseizoen er uit komt te zien is nog onduidelijk. 
Binnen de collega-verenigingen wordt hier druk over nagedacht. Ook be-
stuurlijk is er op korte termijn overleg. De voorzitter van de SBC, Henk 
van den Berg, heeft toegezegd dat er zo spoedig mogelijk door alle bur-
gemeesters van de Twentse gemeenten een gezamenlijk besluit wordt 
genomen over het wel of niet doorgaan van de Carnaval 2020-2021; 
hierbij moet je denken aan de “11e van de 11e, de gala-avonden (op-
komst en aftreden) maar ook de optochten. Dit om te voorkomen dat 
bijvoorbeeld een gemeente Borne deze afgelast en dat een gemeente 
Hengelo de optocht wel door laat gaat. Dit is niet gewenst.  
Vanzelfsprekend houden wij u van de uitkomsten en ontwikkelingen 
rondom Carnaval 2020-2021 op de hoogte! 
  
Algemene Ledenvergadering 2020: 
Graag nodigen wij u l, namens het bestuur uit, voor de Algemene Leden-
vergadering op donderdag 17 september 2020 bij Hotel Restaurant 
Jachtlust; aanvang 20.00 uur. 
Tijdens deze vergadering zullen de gebruikelijke agendapunten worden 
besproken> En  zal er een eerste terugkoppeling zijn van de opbrengst 
vanuit de verschillende werkgroepen nav de extra ledenvergadering  in 
maart jl. Jan de Vries zal wederom dit gedeelte van de vergadering bege-
leiden. 

http://www.borneboeit.nl/
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Jubileumactiviteiten: 
Zoals het u  ongetwijfeld bekend is, zijn de festiviteiten rondom het 33 
jarig bestaan van CV de Kolkleu als gevolg van het coronavirus gecanceld. 
Omdat ook wij nu nog niet weten wat de toekomst ons zal brengen, 
wordt er binnen het bestuur wel nagedacht over een alternatieve invul-
ling. Mochten u hier ideeën voor hebben, laat het ons dan weten!  
Dat laatste geldt ook voor ideeën om “inkomsten te genereren”.  Dit jaar 
hebben we (nog) geen Eieractie en Oud-ijzeractie kunnen organiseren; 
misschien hebt u een leuk idee hoe we dit jaar toch nog wat inkomsten 
kunnen verwerven??  Laat maar horen…….want: “De Vereniging zijn wij 
samen!”.  
  
Met vriendelijke groet,  Bestuur CV de Kolkleu 

 

 
Zr. Josephine: 
 
Lieve mensen van Hertme, 
  
Onlangs (10 juni) mocht ik mijn 90e ver-
jaardag vieren. Dat heb ik geweten.  
Wat een felicitaties kwamen er binnen. 
Heel veel Hertmenaren  verrasten mij 
daarmee.Het verhoogde de feestvreugde.  
Wat mooi dat me nog zoveel goeds werd 
toegewenst, zelfs één in dichtvorm. 
Ik weet, dat ik het grootste deel van mijn 
leven er op heb zitten. 
Ik ga de jaren nu niet meer tellen. Elke dag in dankbaarheid aanvaarden 
en proberen er iets moois van te maken, lijkt me beter. Ik ben heel blij in 
Hertme te wonen zo'n prachtig dorp en met zoveel goede mensen om 
me heen.  Iedereen heel hartelijk bedankt. 
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DANKBETUIGING: 

Ans Boomkamp: 

Ongelooflijk veel kaarten, bloemen en berichtjes hebben wij mogen 
ontvangen tijdens de periode van ziekte en na het overlijden van mijn 
lieve man, onze vader en opa.  

Ook jullie aanwezigheid bij de indrukwekkende erehagen en de dona-
ties aan het KWF hebben ons doen beseffen dat Johnny bij jullie en in 
het dorp een onuitwisbare indruk heeft achtergelaten.  

Ontzettend veel dank daarvoor !! 

Ans,  

Kinderen en kleinkinderen. 

 

Agenda 2020 
Voorzichtig beginnen er weer wat afspraken te komen. Uiteraard kunnen 

die alleen plaatsvinden als we ons houden aan de regels die er gesteld 

worden. Dit betekent dat er veelal moet worden gereserveerd als men 

aan een activiteit wil deelnemen.   

 

14 juli: 18.30: binnen-buitencup, Klootschietvereniging, graag 

aanmelden bij Martijn Lucas, start bij Buitenlust 

18 augustus: 20.00 uur: jaarvergadering Klootschietvereniging, bij 

Jachtlust 

12 november: 20.00 uur: dorpsavond, locatie volgt. 

17 september:   20.00 uur: algemene ledenvergadering CV de Kolkleu . 

    Hotel Restaurant Jachtlust. 

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

agenda op te nemen?  

Stuur uw informatie uiterlijk 20 augustus naar gazet-

hertme@gmail.com. 

 

mailto:gazethertme@gmail.com
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 onderne-
mers 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) 

• 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! 



20 

 

• 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 door-
verteld. Voorwaarde is dat u de ontvanger laat weten dat het uit de “Ga-
zet 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 over-
stijgt. 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/

