
  

 

Gazet  
van  

HERTME 
nummer 174, maart 2020 

 
 

 



2 

 

Uit de oude doos van de heemkundegroep… 
 
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   
 
 
 

 

 

Een foto uit de oude doos van Jos, René, Clemens, Otto en Jan Kemna.   

 

 

mailto:heemkundehertme@hotmail.com
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Herhalingscursus AED in Hertme 

 Op maandag 20 april 2020 vind de herhalingscursus AED plaats in het 
Theaterhoes in Hertme. 

Je kunt je opgeven bij Kerstin Maassen van den Brink per 
mail k.Maassen@mvdb-projecten.nl of op telnr. 0655373302 

Om 18.00 uur de eerste herhalingscursus en om 20.00 uur de tweede 
herhalingscursus. 

Bij opgave graag de voorkeurstijd aangeven. ook als je via je werk of op 
een andere wijze een AED cursus hebt gevolgd willen we je vragen dit te 
melden. 

Misschien wil je ook wel op de lijst “burgerhulp” geplaats worden? 
Aanmelden voor burgerhulpverlening kan via www.hartslag.nu Bij een 
calamiteit in de buurt krijgt u dan een melding. 

Kerstin Maassen 

Bericht van de SGH  

De jaarlijkse kascontrole heeft weer plaatsgevonden. 
Michel Lucas en Boy Bos hebben de kas gecontroleerd en goedgekeurd. 
De duofiets 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 
van de Gazet zijn gedaald i.v.m. lagere drukkosten. 

 

ZijActief 

Dinsdag 18 februari  gaf Jan Veldboer uit Ootmarsum een lezing over 
paasgebruiken in Ootmarsum. In woord en beeld kregen we uitleg over 
het vlöggelen van de Paoskêê’ls tijdens Pasen. Maar ook van alle 
gebruiken rondom die periode. Jan Veldboer, die tevens Voorzanger is 
liet de aloude tradities voor de dames van ZijActief leven door zijn 
enthousiaste verhaal. En gaf aan dat iedereen welkom is dit feest eens 
van dichtbij mee te maken en een keer mee te vlöggelen. 

mailto:k.Maassen@mvdb-projecten.nl
http://www.hartslag.nu/
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Op dinsdag 17 maart komt de heer Lenze Vondeling een lezing geven 
met als titel: ‘Een bijzondere Camino’. Te voet van Borne naar Santiago 
de Compostella als Burgemeester, als Dokter en als Priester, maar 
bovenal als Pelgrim. De lezing wordt gegeven op een wijze waarbij u het 
gevoel kunt krijgen dat u er zelf bij was. De avond wordt gehouden in 
het Theaterhoes en begint om 20.00 uur. 

 

Nieuws van St. Gregorius: SaxUs meets Mallets 
 
Op zondag 22 maart 2020 is er in het Kulturhus een bijzonder concert 
van het saxofoonorkest Saxus uit Barneveld en de malletband St. 
Gregorius uit Hertme. 
Muzikanten van SaxUs hielpen de malletband met een optreden op 
concours of tijdens Percussion Live. Het idee van een gezamenlijk 
concert is hieruit geboren. 

 
SaxUs is een spetterend saxofoonorkest dat inmiddels 40 leden telt. Het 
repertoire is heel gevarieerd, er zitten enkele klassieke stukken in de 
map, maar ook filmmuziek en bigbandmuziek. Het orkest werd in 1996 
opgericht door Hans Kuijt, saxofoondocent van de muziekschool en 
baritonsaxofonist. Dit avontuur is hij begonnen met 15 leerlingen, en 
inmiddels is het onder zijn enthousiaste leiding uitgegroeid tot een 
orkest dat met 40 leden behoort tot het grootste van Europa. Sinds een 
aantal jaren staat dit orkest onder leiding van Menne Smallenbroek. In 
2001 kreeg het orkest de naam SaxUs. Het orkest is ontstaan vanuit de 
muziekschool, maar ook als je geen les hebt op de muziekschool, kun je 
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toch bij SaxUs spelen. Als je maar goede motivatie en plezier hebt in het 
saxofoonspelen en voor dit orkest wilt gáán! 

Malletband St. Gregorius is de laatste jaren vooral bekend om de shows 
Percussion Live, waarbij de 4e editie van 2020 plaats vindt op 7 en 8 
november in de Schouwburg van Hengelo. Maar nu wordt eerst flink 
gerepeteerd voor SaxUs meets Mallets.  In 2017 raakte de malletband 
haar vaste repetitieruimte in Hertme kwijt en repeteert nu in de grote 
zaal van het Kulturhus Borne onder leiding van dirigent Marco Onstenk. 
Het concert begint om 14.30 uur. De entree is € 5,- Kaarten zijn te 
bestellen op https://www.stgregorius.nl/nieuws/concert-saxus-meets-
percussion/                                                                                                             
Zie voor meer informatie www.facebook.com/percussionlivehertme 

 

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.  

De eerste mogelijkheid is 28 februari. Het plaatsen van een 
ondergrondse oud papier container in Hertme wordt daarmee 
uitgesteld. Wel worden er op het milieupleintje in Hertme vier 
zogeheten putten geplaatst, waarvan er drie in gebruik worden 
genomen voor glas, 
verpakkingen en 
restafval.  

De voorbereiding is 
inmiddels al in volle gang 
gezet. In Borne wordt 
oud papier vrijwillig 
ingezameld door de 
muziekverenigingen, in 
de meeste wijken is dit 
maandelijks.  

https://www.stgregorius.nl/nieuws/concert-saxus-meets-percussion/
https://www.stgregorius.nl/nieuws/concert-saxus-meets-percussion/
http://www.facebook.com/percussionlivehertme
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De routes die de muziekverenigingen rijden, worden de komende tijd 
uitgebreid. Zo wordt in februari gestart met het ophalen van oud papier 
in Hertme en in maart in delen van de Bornsche Maten. De routes in de       
Stroom-Esch worden aangepast.  Het exacte afhaalschema is te vinden 
op de website van de muziekverenigingen: 
www.stedelijkorkestborne.nl/info en www.bornseharmonie.nl/over-
ons.   

Hoe kunt u het beste oud papier aanbieden? 

Het papier en karton wordt meegenomen als het goed is verpakt in een 
doos of als het samengebonden is. Het pakket mag niet groter zijn dan 
een verhuisdoos en het gewicht mag maximaal 20 kilo zijn. Het moet 
namelijk wel te tillen zijn door de vrijwilligers. Los papier/kleine 
dozen/pizzadozen of papier in een (kunststof) krat worden niet 
meegenomen.  Grotere dozen/karton, zoals TV-dozen, dozen van 
zelfbouwmeubels, etc. worden niet meegenomen indien het niet 
verkleind is tot een pakketje van maximaal 40 bij 60 cm. 

Wegbrengen oud papier 

Ook 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. De terreinen 
zijn de gehele dag geopend. In verband met ongewenste dumpingen 
van afval in het verleden zijn bewakingscamera’s geplaatst. Bij het 
storten van ander materiaal wordt aangifte gedaan bij de politie. 

 
Wist u dat …. 
➢ De opbrengst van de collecte voor de Hersenstichting € 280,65. 

Bedraagt. Een mooi bedrag en namens de collectanten hartelijk 

dank. 

➢ Er een speciale vlag is gemaakt voor het vieren van de vrijheid.         

U kunt uw vrijheidsvlag Hertme reserveren via 3kearls.nl/vrijheid.  

 

 

http://www.stedelijkorkestborne.nl/info
http://www.bornseharmonie.nl/over-ons
http://www.bornseharmonie.nl/over-ons
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We hebben u gemist! 

De Kolkleu bestaat dit jaar 33 jaar en daarom hebben wij een 
gigantische loterij georganiseerd. 

Onlangs zijn wij langs de deuren gegaan voor de verkoop. Dit heeft 
gezorgd voor een mooi aantal verkochte loten. 

Helaas troffen wij een aantal mensen niet thuis. Daarom roepen wij u 
op om u te melden indien u niet benaderd bent en wel graag een lot 
wilt. Wij komen dan graag alsnog bij u langs. U kunt een berichtje sturen 
naar r.d.stokkingreef@gmail.com of spreek iemand van de 
jubileumcommissie aan. 

Groetjes van de Jubileum Commissie. 

Mario van Santen, Renate Stokkingreef, Marcel Meijer, Wouter 
Mekenkamp, Michiel Schabbink en Chantal Leus 

 
Werkgroep Jeugd  
 
Vrijdagavond 7 februari zijn we wezen bowlen bij Yip’s in Hengelo. In 
twee groepen werd er in 1,5 uur hevig gestreden om wie de meeste 
pins (kegels) omgooiden. Er werden hoge snelheden gegooid met veel 
Strikes en Spare’s. Het was wederom weer een gezellige avond! 
 

 

 

mailto:r.d.stokkingreef@gmail.com
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65+ avond 
Vrijdag 6 maart is de jaarlijkse 65+ avond. Opgeven kan nog steeds! Het 
belooft een gezellige avond te worden!  
 

Wij doen mee aan NL doet!  
kom je ons een handje helpen? 
 

Voor een mooier Hertme zijn dit jaar diverse vrijwilligersklussen 
gepland via de jaarlijkse NL doet actie. Naast een nuttige middag willen 
we dit ook graag combineren met een gezellige afsluiting bij de HOP op 
14 maart om 15:30.  

Lijkt het je leuk om ons te helpen meld je dan aan voor een van 
onderstaande klussen. Op de site www.nldoet.nl  kan je nog meer 
informatie vinden over de verschillende klussen én je aanmelden. 

Onze klussen in Hertme: 

✓ Tuinkamer Spik en Span, 14 maart 2020 van 9:00 tot 14:00 uur 

 

 

Met vrijwilligers van stichting Theater en cultuur Hertme en vrijwilligers 
van Carintreggeland wordt een grote schoonmaak georganiseerd. Ook 
de planten in onze plantenbakken (iets waar onze deelnemers erg van 
genieten) moeten worden verzorgd. De Tuinkamer is gevestigd in 
Theater van Hertme. 

http://www.nldoet.nl/
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✓ Onderhoud HOP, 14 maart 2020 van 13:30 tot 15:30 uur 

 

 

Prinses Carine de 1e en adjudante Rian van CV de Kolkleu en Stichting 
Gemeenschapsbelangen Hertme nodigen jullie uit voor het jaarlijkse 
onderhoud van de HOP (Hertmese Ontmoetings Plaats) gelegen in het 
retentiegebied. 

✓ Onderhoud Klootschietersbaan, 14 maart 13:30 tot 15:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

De klootschietersvereniging nodigt jullie uit voor het uitvoeren van 
regulier onderhoud aan de gehele klootschietersbaan 
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Carnavalsvereniging de Kolkleu verkoopt 
voor Pasen verse eieren  

Op Palmpaaszaterdag 4 april komen de leden van 
carnavalsvereniging de Kolkleu weer bij u aan de deur 
om verse eieren te verkopen. Koop ze daarom niet op 
de markt of bij de plaatselijke super, maar steun de 
carnavalsvereniging. De opbrengst is bedoeld voor de 

aflossing van de laatste obligaties die zijn verkocht voor de bouw van de 
Carnahal in Borne.  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De eieren van de Kolkleu zijn natuurlijk 
supervers. Mocht u die zaterdag niet in huis zijn 
en de leden van de Kolkleu dus hebben gemist, 
dan kunt u altijd nog terecht bij de Dorsmolen in 
de Stroom Esch. Daar is de hele dag een stand 
ingericht, van waaruit ook eieren worden 
verkocht. Koop uw verse eieren daarom straks bij 
de Kolkleu! Dan steunt u niet alleen de ze 
vereniging, maar heeft u zelf ook verse eieren 
waarvoor u de deur niet uit hoeft. De prijs is ook 
dit jaar weer superschappelijk: 10 stuks voor 2,50 
en 30 mooie bruine eieren voor maar 6 euro. 

En als u lege eierdozen heeft dan zou u ons een 
plezier doen ze in te leveren bij Hennie en Bärbel 
Kemna aan de Haarlanden.   
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Nationale Collecteweek ZOA: voor 
slachtoffers van oorlogen en rampen 

 

In de week van 23 tot en met 28 maart collecteren vrijwilligers landelijk, 
en zo ook  in Borne en Hertme voor stichting ZOA. De hulporganisatie 
vraagt aandacht voor de ruim 71 miljoen mensen die momenteel op de 
vlucht zijn voor oorlog, natuurgeweld of onderdrukking. De opbrengst 
van de collecte wordt ingezet op plekken waar de nood het hoogst is. 

Hulp ter plekke  
Jan Hiemstra organiseert de collecteweek in de gemeente Borne. Jan 
Hiemstra: ‘Je moet er niet aan denken dat je door een oorlog of een 
natuurramp alles kwijtraakt! Toch overkomt dit ieder jaar 
tienduizenden mensen. De medewerkers van ZOA vangen hen ter 
plekke of in een buurland op en helpen daar de mensen met de meest 
noodzakelijke goederen. Ook na een ramp blijft ZOA ter plekke om te 
blijven helpen, totdat de mensen weer op eigen kracht verder kunnen.’ 

Donatie met QR-code of per SMS 
In Hertme wordt dit jaar ook een collecte voor ZOA georganiseerd. Met 
de opbrengst van deze collecte kan ZOA mannen, vrouwen en kinderen 
in oorlogsgebieden ondersteunen. De collectant hoopt ook u aan de 
deur te ontmoeten. Heeft u geen geld in huis, dan kunt de IDeal QR-
code op de collectebus scannen met uw smartphone. U kunt ook 
doneren door ‘ZOA’ te sms’en naar 4333 (eenmalig €1,50).  

 

 

Nieuws van de Zonnebloem               

 

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 
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met iets lekkers in het tuinrestaurant. Bij binnenkomst kunt u zich 
melden bij de stand van de Zonnebloem, hier krijgt u de kortingsbon en 
de bon voor de koffie. 

opgave voor Borghuis uiterlijk 15 maart  bij Akke Louwerman tel. 074-
2660360. 

 
  

Mick Geerdink districtskampioen Judo OostNederland  
 
Op 19 februari werd Mick Geerdink in Markelo districtskampioen Judo 
in de klasse onder 12 jaar. Mick zit al weer 5 jaar op Judo bij de 
vereniging Thag. Aan dit districtskampioenschap zit geen nationaal 
vervolg. Maar we hopen natuurlijk wel dat dit nog een keer komt.  
Mick heeft de blauwe band met bruine slip en is dus hard op weg om de 
eerste dan (dat is de zwarte band) te halen.  
Voor dit kampioenschap heeft hij 3 wedstrijden moeten spelen en hij 
heeft ze allemaal overtuigend met Ipon gewonnen.  
 
Zijn coaches Joep, Max en Godfried zijn terecht heel trots op hem en wij 
in Hertme natuurlijk ook! Weer een kampioen uit ons mooie dorp. 
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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 

 

Opening Spookhuis nadert… 

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 
Hemkundegroep Hertme wil bij deze gelegenheid een 
fototentoonstelling samenstellen.  
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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 

 

 
Agenda 2020 
 
  6 maart  65+ avond Hertme 
14 maart NL Doet, diverse acties, zie deze Gazet  
17 maart ZijActiefavond om 20.00 uur in het Theaterhoes 
22 maart concert SaxUs meets Mallets om 14.30 uur in 

het Kulturhus Borne 
31 maart Zonnebloem, tuincentrum Borghuis 
  4 april Paaseierenverkoop door CV de Kolkleu 
20 april herhalingscursus AED 
 

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

agenda op te nemen?  

Stuur uw informatie uiterlijk 20 maart 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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