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Uit de oude doos van de heemkundegroep… 
 
Aegidiusschool met onderwijzerswoning in 1924 Nadat de oplevering plaats 
heeft gevonden besluit het kerkbestuur dat "terzijde en doornheg" zal 
worden aangebracht.  
 
 

 
 
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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Nieuws van de SGH 

 

Afscheid Jaco Nies en Gea Wissink SGH 

 

Donderdag 17 september hebben we afscheid genomen van Jaco Nies en Gea 
Wissink als bestuursleden van de SGH. Ruim 4 jaar hebben zij zich ingezet 
voor het behartigen van de belangen van Hertme in de rol van voorzitter 
respectievelijk secretaris. Wij waarderen dit enorm en willen jullie hartelijk 
bedanken voor jullie waardevolle inzet. 

 

Namens de SGH 

Erwin Stamsnijder 
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Uitnodiging “open huis” Spookhoes, zaterdag 10 oktober 
2020, “coronaproof” 

 

In de Gazet van september 2020 heeft het bestuur van Stichting Theater en 
Cultuur Hertme alle inwoners van Hertme en andere belangstellenden 
uitgenodigd om het Spookhoes te bezichtigen tijdens het “open huis” dat 
wordt georganiseerd op zaterdag 10 oktober 2020 van 13.30 uur tot 16.30 
uur. 

In verband met het coronavirus is het noodzakelijk dat u zich van te voren 
aanmeldt door een gratis ticket op de voor u gewenste tijd te bestellen via 
www.openluchttheaterhertme.nl 

U kunt hierbij kiezen uit de volgende tijden: 

    13.30 – 14.30 uur 

    14.30 – 15.30 uur 

    15.30 – 16.30 uur 

Graag tot 10 oktober. 

Namens werkgroep Spookhoes, Henk Veurman  

 

 

http://www.openluchttheaterhertme.nl/
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Informatieavond Openluchttheater 

Donderdag 14 mei stond er een informatieavond gepland door Stichting 
Theater en Cultuur. Helaas kon deze avond i.v.m. Corona niet doorgaan.  

Het bestuur van Stichting Theater en Cultuur Hertme nodigt de gemeenschap 
dan ook graag uit op dinsdag 27 oktober voor een informatieavond. 

Aanvang 20.00 uur in het Spookhoes. In verband met de corona-maatregelen 
is opgave noodzakelijk en is er beperkt plek. Graag aanmelden voor 20 
oktober via info@openluchttheaterhertme.nl . 

Blif thuis bij klachten zoals verkoudheid, niezen, keelpijn of koorts.  

Graag tot de 27e oktober! 

Bestuur Stichting Theater en Cultuur Hertme 

 

 

Afdelingsavond ZijActief 

Zoals het er nu voorstaat laten we onze ledenavond van 20 oktober a.s. 
doorgaan. Wij nodigen u allen uit bij Hotel/restaurant Jachtlust. Aanvang 
20.00 uur. Opgave hiervoor is noodzakelijk.  

Graag opgave voor 10 oktober bij Rianne. (mail: aalderink@azelo.nl  / tel.: 
074-2662318) 

We hopen u allen te mogen/kunnen ontmoeten. Gezellig bijpraten en 
luisteren naar Anneke Schep. Zij vertelt op humoristische wijze over het leven 
van pensionado’s en over haar eigen leven als oudere. “Zet jij de bloemetjes 
nog buiten” 

Tot gauw!  
Met vriendelijke groeten, 
Bestuur ZijActief 

 

 

mailto:aalderink@azelo.nl
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Nederlandse Brandwonden Stichting 
collecteert van 4 oktober t/m 10 oktober 2020 

 

Ieder jaar maken gemiddeld 900 personen een 
ernstig brandwondenongeval mee waarna zij 
opgenomen worden in één van de drie Nederlandse 
brandwondencentra in Beverwijk, Rotterdam of 
Groningen. Rond de 9.000 personen worden 

jaarlijks op de Spoedeisende Eerste Hulp behandeld na brandwondenletsel. 
En 92.000 personen worden door een huisarts behandeld na het oplopen van 
een brandwond.  
 
De Nederlandse Brandwonden Stichting zet zich 100% in om brandwonden te 
voorkomen en leed door brandwonden tot een minimum te beperken. 
Brandwonden zijn één van de meest pijnlijke en complexe verwondingen. 
Zichtbare en onzichtbare littekens hebben bovendien een enorme impact op 
het leven van de brandwondpatiënt en zijn naasten. De Nederlandse 
Brandwonden Stichting is er voor hen. Daarnaast doet zij veel brandwonden-
onderzoek om behandelingen en littekenvorming te verbeteren. De 
Nederlandse Brandwonden Stichting ontvangt geen subsidie.  
Daarom is steun van collectanten onmisbaar voor het nastreven van onze 
droom: een toekomst zonder littekens. 
 
Steunt u ook de collectant die bij u aanbelt? 
 
Hebt u de collectant gemist? 
U kunt ook doneren met de QR code die  
hiernaast afgebeeld staat.  Deze scant u vanuit uw  
eigen bankomgeving in. M.b.v. de QR-scanner op uw mobiel lukt het ook. 
Het bedrag kunt u aanpassen. 
 
U bent niet handig met computer of app? Geen nood. U kunt uw donatie ook 
overmaken  naar rekgnr: NL93 RABO 0388 0132 22 t.n.v. Nederlandse 
Brandwonden Stichting o.v.v. 7626 Hertme 
Betsy Paus  
Coördinator collecte Hertme-Zenderen  
e-mail:betsypaus@home.nl/Tel. 06-51209141 

https://brandwondenstichting.nl/
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NAJAARSACTIESAM’S 
KLEDINGACTIE BESTEMD VOOR 
ETHIOPIË 

 

Ieder voorjaar en najaar organiseert Sam’s Kledingactie een aantal speciale 
landelijke actiedagen, om zo extra veel kleding op te kunnen halen voor het 
goede doel. Deze keer is er gekozen voor hulp aan Ethiopië voor het 
verkrijgen van schoon water en sanitair. 

 Actieweek in Hertme 

Van maandag 5 t/m zaterdag 10 oktober (12.00 uur) kunt u in Hertme uw 
herdraagbare kleding en schoenen brengen naar de garage naast het 
Theaterhoes van het Openluchttheater in Hertme. 

 Lokale infrastructuur 

In zuidoost Ethiopië ligt het gebied Liben, op de grens tussen twee etnische 
groepen: de Oromia en de Somali. In 2016 waren de spanningen tussen de 
twee groepen sterk opgelopen met als gevolg dat er grote aantallen mensen 
uit hun dorpen gevlucht zijn en elders een tijdelijk onderkomen gezocht 
hebben. Nu is de situatie gestabiliseerd en keren velen weer terug naar hun 
dorp. Als gevolg van hun afwezigheid en de strijd is een groot deel van de 
lokale infrastructuur voor watervoorziening en landbouwproductie 
verwaarloosd of zelfs verwoest. 

 Levensvatbare terugkeer 

Om een levensvatbare terugkeer te garanderen is het nodig dat de 
dorpelingen middelen van bestaan hebben en voorzieningen voor schoon 
drinkwater. 

Cordaid gaat samen met de lokale partner Racida deze mensen ondersteunen 
bij de terugkeer. Daarnaast zal er in het project met de verschillende 
bevolkingsgroepen en de lokale overheid gewerkt worden aan vredesopbouw 
en onderling begrip. Op die manier wordt er getracht een herhaling van de 
problemen uit 2016 te voorkomen. 



8 

 

 Projecten 

Voor meer informatie over het werk van Sam’s Kledingactie, de projecten die 
zij ondersteunen en over wat er wel en niet mag worden ingeleverd kunt u 
terecht op www.samskledingactie.nl 

 

 

Beste leden Carnavalisten en andere belangstellenden 

Er komt een extra ledenvergadering van CV de Kolkleu op donderdag 15 
oktober 2020 bij Jachtlust in Hertme. Aanvang 20.00 uur. Uiteraard houden 
wij ons aan de regels, dus maximaal 100 personen op 1,5 meter. De leden 
ontvangen nog een uitnodiging per mail. Een vriendelijk verzoek om leden die 
geen mailbox hebben of lezen ook even te informeren. En het staat natuurlijk 
nu ook hier in de Gazet. Dan wel graag even aanmelden bij het bestuur.  

 

Kerststal viering 

Beste dorpsgenoten, 

 Hoewel het weer ons er nog niet echt aan doet denken, komt het einde van 
het jaar met rasse schreden dichterbij. Dus ook de jaarlijkse feestelijke 
opening van de kerststal. Op dit moment kunnen wij nog niet met zekerheid 
zeggen of deze door zal gaan. 

Wij streven daar echter wél naar!! 

Houd de Gazet de komende maanden in de gaten. Wij houden u op de 
hoogte. 

 Met vriendelijke groet, 
Renate Stokkingreef & Mirjam van Santen. 

 

http://www.samskledingactie.nl/
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AED Herhalingscursus 

  

De herhalingscursus zal i.v.m.  de coronamaatregelen plaatsvinden op 
maandag 19 april 2021 i.p.v.  in dit najaar. 

U kunt zich zoals vorige jaren weer begin volgend jaar aanmelden. 

 Hiervoor gelden natuurlijk ook richtlijnen, waarbij de gezondheid van de 
cursist en de instructeur voorop staan. 

 De geldigheidsduur van het behaalde diploma is 2 jaar. (de herhalingscursus 
vind normaal jaarlijks plaats om de routine erin te houden van het 
reanimeren). 

 Maar let op dit geldt niet voor uw eigen profiel dit kunt u aanpassen via 
Hartslag.nu 

Ook vindt u hier alle richtlijnen i.v.m. reanimatie bij Covid 19. 

 Kerstin Maassen van den Brink 

 

Informatie avond Openluchttheater 

Op 27 oktober organiseert stichting theater & cultuur Hertme om 20.00 uur 
een informatieavond over het openluchttheater in het Spookhuis. 

I.v.m. de coronamaatregelen is opgave noodzakelijk. Graag aanmelden voor 
20 oktober via info@openluchttheaterhertme.nl  

Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, keelpijn of hoesten of koorts.  

mailto:info@openluchttheaterhertme.nl
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Gelukkig hebben er toch nog wat optredens plaatsgevonden. Wel ieder op 
zijn eigen kussentje op 1,5 meter! En ook de artiesten moesten zich 
aanpassen. Maar dan is het wel weer even heerlijk genieten van een muzikaal 
optreden. Hier van het ricciotti ensemble (foto boven) en Racoon (foto 
beneden).  
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Wist u dat.....? 

 

⮚ Hertme er weer twee inwoners bij heeft!?  
Bij de familie Poelman aan de Lage Weide 18 
zijn de tweeling Wout en Stijn op 6 
september geboren. Zowel de ouders als de 
kinderen maken het goed.  
 

⮚ de collecte voor het KWF dit jaar op een andere wijze ging dan wij 
gewend zijn. Het kon nu alleen maar via een digitale QR code. De 
leden van het collecte team hebben deze zoveel mogelijk per app 
verspreid. Ook via de Gazet en de facebook pagina van Hertme 
werden de mogelijkheden geboden om een donatie te doen. Het 
resultaat heeft ons best wel positief verrast. Er kwam op deze wijze 
maar liefst € 354,00 binnen. De laatste jaren lag het gemiddelde, met 
de bus langs de deur net boven de 500 euro. Alle gevers: hartelijke 
dank. 

⮚ De Duo-Fiets Hertme nog steeds 

kilometers kan gaan maken...? 

Hertmernaren,  Köller gasten en 

cliënten Tuinkamer kunnen hem 

nog steeds reserveren! Bel of 

app met Anne-Marie Lucas   
06-51267646. 
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Halloween 

 

Ellen Boomkamp heeft jarenlang de Halloweentocht voor de basisschool 
kinderen met veel succes georganiseerd. Langs deze weg willen wij haar 
daarvoor hartelijk bedanken.  

Wij zouden dit jaar de organisatie van haar overnemen, maar in verband met 
de maatregelen omtrent corona is het niet verstandig om het dit jaar door te 
laten gaan. We zullen de organisatie daarom doorschuiven naar 2021. 

Groeten Christel Paus en Erwin Stamsnijder 

 

 
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.  

 

5-10 oktober: Sams kledingactie, zie in deze Gazet voor meer info 

10 oktober:  13.30 uur tot 16.30 uur: Open huis Spookhuis via aanmelden 

15 oktober: 20.00 uur: extra ledenvergadering CV de Kolkleu, Jachtlust 

20 oktober: 20.00 uur: Zij-actiefavond. Locatie Jachtlust 

27 oktober 20.00 uur: info-avond Openluchttheater locatie: Spookhuis 

12 november 20.00 uur: dorpsavond, locatie volgt. 
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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 september naar gazethertme@gmail.com. 

 
 

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) 

● 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  

mailto:gazethertme@gmail.com
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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 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/

