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Uit de oude doos van de heemkundegroep… 
 
Vermoedelijk de laatste bewoonster van het Spookhuis.  

 
 
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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Informatieavond Openluchttheater 

 

 

Helaas kon de geplande informatie-avond op 27 oktober niet doorgaan 
i.v.m. de op dat moment geldende Corona maatregelen. 

Zodra het weer mogelijk is zullen wij met een nieuwe datum komen.  

 

Op 11 oktober ging de speelfilm Lina in premiere. Een film naar het 
gelijknamige boek van Hans Mulder. De film vertelt het verhaal over 
Lina, een meisje met een lichte verstandelijke beperking, die samen 
met haar moeder en twee zusjes vanuit Blokzijl  in Hengelo komt 
wonen. Vader is werkloos geworden en aan de drank geraakt en 
beide ouders gaan scheiden. Een moeilijke tijd breekt aan voor 
moeder met haar drie dochters. Lina is op zoek naar een wereld 
zonder verschil en krijgt nieuwe vrienden, leert omgaan met de 
computer en maakt kennis met het internet. Zij komt via het chatten 
in contact met een jongen, die in werkelijkheid een oude man blijkt 
te zijn . . . En dan gaat het mis. 
 
Opnames voor de film werden onder andere ook in Hertme 
gemaakt. 
 
Omdat het, nu de horeca gesloten is, geen zin meer heeft de 
filmzaal voor telkens 30 bezoekers open te houden hebben we 
besloten de film ook on demand aan te bieden. 
 
Wie de speelfilm Lina wil zien kan vanaf vandaag inloggen 
via www.streameo.nl/lina 
 
Zodra je bent ingelogd blijft de film na het starten van de 
videostream een bepaalde tijd beschikbaar. Hierdoor kan tijdens het 
afspelen ook gepauzeerd worden. De film kost € 5,00. 

http://www.streameo.nl/lina
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Je kunt dus aan familie en vrienden doorgeven dat de film nu ook 
thuis is te bekijken. 
 
Jan Kolner 

 

 

 
In de eerste week van november (van 1 tot 7) vindt de jaarlijkse collecte 
plaats van Alzheimer. 

We hebben in Hertme 2 collectanten bereid gevonden die ons zullen 
helpen. 

We zoeken nog versterking voor het buitengebied richting Borne. Melden 
kan bij 

Henny en Sylvia Tijhuis, tel.074-2667732 of mail: sylvia.tijhuis@gmail.com 

 

Groetjes en bij voorbaat dank  

 

Uitstel dorpsavond 

In de vorige editie van de gazet heeft een vooraankondiging van de 
dorpsavond op 12 november gestaan. Vanwege de huidige 
ontwikkelingen met corona hebben we moeten besluiten de 
dorpsavond uit te stellen. 

 

De aankomende tijd willen we u in ieder geval via de Gazet 
informeren over de onderwerpen 
(energievisie: www.energievanborne.nl, glasvezel en de website) 
die op de agenda stonden. 

 

Namens de SGH 

mailto:sylvia.tijhuis@gmail.com
http://www.energievanborne.nl/
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Erwin Stamsnijder 

 

 

 

 

 

VOORAANKONDIGING NAJAARS 
KLEDINGINZAMELING HERTME 

Omdat de voorjaarsactie als 
gevolg van het coronavirus is 
komen te vervallen, is besloten 
om hetzelfde doel als afgelopen voorjaar aan te houden. De opbrengst 
van de najaarsactie van dit jaar is dus ook bestemd voor het project in 
Liben, zuidoost Ethiopië. 

De kledinginzameling voor dit goede doel vindt in Hertme plaats van 
maandag 5 oktober t.m. zaterdag 10 oktober (12.00 uur). 

U kunt in die periode gebruikte en nog bruikbare kleding, schoenen en 
huishoudtextiel in gesloten plasticzakken brengen naar de garage naast 
het Theaterhoes van het Openluchttheater. 

In de volgende kerkwijzer meer informatie over het project 

 

 

Beste leden Carnavalisten en andere belangstellenden 
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LINTJESREGEN 

De alternatieve uitreiking van de koninklijke 
onderscheidingen ter gelegenheid van de lintjesregen 
vond in Borne plaats op donderdag 2 juli. Op die dag 
ontvingen 9 inwoners van de gemeente Borne alsnog 
hun onderscheiding. Door de coronamaatregelen kon 
de lintjesregen afgelopen 24 april geen doorgang 
vinden in de gebruikelijke vorm. 

Hertmernaar Jan Snieders werd benoemd tot lid in de 
Orde van Oranje Nassau. In het Kulturhus van Borne 

speldde burgemeester Jan Pierik hem het lintje op. 

Jan ontving zijn onderscheiding voor het vele vrijwilligerswerk verricht 
voor de Hertmese (kerk)gemeenschap, het openluchttheater en in het 
bijzonder voor meer dan 40 jaar vrijwilliger op de buurtbus. 

Wij willen hem van harte feliciteren met deze koninklijke hulde. Het is een 
letterlijke opsteker als dank voor alle belangeloze inzet voor onze 
gemeenschap! Dankzij deze mensen leeft een dorps- en 
geloofsgemeenschap en daar zijn wij hem zéér erkentelijk voor!!! 

 

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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Open huis herbouwde Spookhuis 

Het Spookhoes is klaar en kan in gebruik worden genomen. 

Het bestuur van Stichting Theater en Cultuur Hertme nodigt daarom alle 
inwoners van Hertme en andere belangstellenden van harte uit om het 
gebouw te bezichtigen tijdens het “open huis” dat we organiseren op 10 
oktober 2020 van 13.30 uur tot 16.30 uur. 

Het volledige programma is nog niet bekend maar zeker is dat er een 
expositie wordt verzorgd over de historie van het Spookhoes en zullen 
professionele muzikanten zorgen voor de muzikale omlijsting bij dit open 
huis. 

In verband met het coronavirus weten we op dit moment nog niet of we 
daarvoor speciale maatregelen moeten treffen om de veiligheid van 
bezoekers zoveel mogelijk te waarborgen. Zodra daar meer over bekend 
is zullen wij daarover communiceren in de Gazet van Hertme en in de 
regionale pers. 

Namens de werkgroep Spookhoes,  Henk Veurman 
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Geloven in Mode   

1 september t/m 15 december 2020  
in Museum Bussemakerhuis 

 

BORNE - Dinsdag 1 september opent Museum 
Bussemakerhuis de tentoonstelling Geloven in 
Mode; een boeiend en leerzaam overzicht van religieuze ambtskleding en 
historische gebruiksvoorwerpen. Deze tentoonstelling geeft een unieke 
inkijk in ambtskleding van verschillende religies: doopsgezind, 
protestants, baptist, evangelisch, katholiek, islamitisch en Syrisch-
orthodox. Ook interessant om te zien hoe invloeden van religieuze kleding 
en gewaden terugkomen in de mode van nu! 

Kledingstukken en gebruiksvoorwerpen van verschillende religies. Een 
tentoonstelling van verwondering, verbazing en herkenning. Met kleding 
geven wij ons een plaats in de samenleving en zenden wij -bewust of 
onbewust- een boodschap uit. Dat is in een kerk, synagoge of moskee niet 
anders. Er is  een grote verscheidenheid  ensembles van seculiere en 
liturgische kleding te zien, beschikbaar gesteld door de St. Stephanuskerk 
uit Borne en de Doopsgezinde, Protestantse, Baptisten en Evangelische 
gemeentes. Ook de Synagoge uit Enschede, de Syrisch orthodoxe kerk en 
de Islamitische stichting Ayasofya uit Hengelo hebben een aantal van hun 
mooiste religieuze gewaden en kledingstukken uitgeleend.  

Annet van Rijswijk zal als expert in kostuum- en modekunstgeschiedenis 
een aantal lezingen en workshops geven, die aansluiten bij deze 
tentoonstelling. Ze geeft ruim 20 jaar les in kostuumontwerpen. Annet is 
destijds afgestudeerd aan de Koninklijke Academie Beeldende Kunsten te 
Den Haag. Zij heeft het thema ‘Pracht en Praal in de Katholieke kerk’ 
vertaald naar een eigen kledingcollectie. Een aantal kledingstukken die in 
het museum Bussemaker tentoongesteld worden, zijn onderdeel van haar 
afstudeercollectie. Tegenwoordig werkt zij als kostuumontwerper voor 
diverse theatergezelschappen.  
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Ambtskleding met een eigen verhaal en symboliek. Van rijk versierd tot 
uiterst sober... 

Bij veel religies dragen degenen die voorgaan in een liturgische 
bijeenkomst speciaal ontworpen gelegenheids- of ambtskleding. Hiermee 
geven zij uitdrukking aan hun geestelijk leiderschap. De zwarte toga van 
de dominee vinden wij nu misschien sober, maar in vroegere eeuwen 
werd dit als zeer deftig ervaren. De katholieke en Syrisch orthodoxe kerk 
kent een traditie van kleding met kostbare stoffen en gouddraad; rijk 
geborduurd en versierd met edelstenen. Eigenlijk vergelijkbaar zoals Jan 
Taminiau met dezelfde verfijning en precisie voor Maxima een 
’Kroningsjurk’ vervaardigd heeft. Een imam daarentegen kan elk soort 
kleding dragen. mits de kleding de knie afdekt en niet van zijde is. 
Overeenkomsten zijn er ook! Zo dragen joodse mannen in de synagoge uit 
eerbied een keppeltje (kipa), terwijl in het christendom mannen juist uit 
eerbied hun hoed afzetten in de kerk. 

 

 

Ooit gehoord van apostolnik, toga, preekjas, kazuifel, mezoeza, Kiswa of 
Tefillin?  Kom dan kijken in het voormalig woon- en linnenhandelshuis uit 
1665 van de doopsgezinde fabrikeur Jan Bussemaker. Museum 
Bussemakerhuis herbergt de grootste collectie nog in gebruik zijnde 
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authentieke weefgetouwen van Nederland en is de bakermat van de 
Twentse textielindustrie. Vanwege deze achtergrond is het museum dé 
perfecte plek voor een tentoonstelling van religieuze ambtskleding en 
gebruiksvoorwerpen. Het sfeervolle museum ligt in de oude kern van 
Borne en verkeert nog vrijwel geheel in de oorspronkelijke staat. Bekijk 
meteen even de onlangs vernieuwde kamer met de rijke historie van de 
joodse fabrikantenfamilie Spanjaard. Iedereen is van harte welkom van 1 
sept – 15 dec 2020 tijdens openingsuren. Wel even online reserveren. 

Museum Bussemakerhuis 
Ennekerdijk 11 
7622 ED Borne 
https://museumbussemakerhuis.nl  
T. 074 2669636 

 

KWF-collecteweek  

Beste inwoners van Hertme en omstreken 

Dit jaar is de KWF-collecteweek van zondag 30 augustus 2020 tot en met 
zaterdag 5 september 2020. De KWF-Afdeling Borne heeft besloten om 
i.v.m. het coronavirus geen deur-aan-deur collecte te gaan doen. We gaan 
dus niet met een collecte bus in de verschillende wijken collecteren.  

Er bestaat echter wel de mogelijkheid, voor wie dat wil, om in zijn naaste 
omgeving, buren, vrienden, kennissen, netwerk via een digitale methode 
geld te laten doneren aan KWF-Kankerbestrijding. 

Dit gaat via een digitale QR-code of link (zien onderaan deze brief). 

De QR-code (IDeal code of barcode) bevat dezelfde informatie als de 
leesbare link, die begint met “https:…..”. Via deze QR-code of link kom je 
in een omgeving, waarin gekozen kan worden hoeveel geld je wilt 
doneren aan de KWF-Kankerbestrijding. Het standaardbedrag van €5 is 
naar eigen wens aan te passen. Het geld komt in de digitale collectebus 
van KWF-Kankerbestrijding.   
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De opbrengst van collecte team Hertme wordt apart bij gehouden. 

Je komt in je eigen betaalomgeving door: 

● de QR-code te openen met QR-scanner in je bankapplicatie of via 
andere mogelijkheden zoals de IDeal app of Google-Lens 

● of via de link https://...  

Van hieruit kunt je de donatie verwerken. Dit donatieverzoek hangt 
samen met de landelijke aanstaande collecteweek van KWF-
Kankerbestrijding. Buiten deze periode mag uiteraard ook gegeven 
worden! 

Natuurlijk is het ook mogelijk je donatie over te maken naar het 
rekeningnummer van de KWF-Kankerbestrijding  Afdeling Borne:  

NL95 RABO 0145 6009 71 ten name van KWF Kankerbestr. 14062 afd. 
Borne te Borne 

In de weken na de collecte zal de totale opbrengst in de media worden 
gemeld. 

Wij verzoeken je de QR-code, link en informatie zoveel mogelijk te delen 
en/of te versturen naar je netwerk. Samen kunnen we dan toch geld 
inzamelen voor KWF-Kankerbestrijding!  

Voor  vragen graag contact opnemen met het collecte team Hertme; 
Hennie Kemna 06 5514 2962 

Blijf gezond en veel succes!  

QR-Code: 
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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 dames, 
van Apollo 8, lekker actief bezig. Binnenkort nog een nieuw net, en 
alles is weer prima voor elkaar. Vragen? Neem dan contact 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. 

⮚ De Duo-Fiets Hertme weer 

kilometers kan gaan maken...? 

Hertmernaren,  Köller gastenen 

cliënten Tuinkamer kunnen hem 

weer reserveren! Bel of app met 

Anne-Marie Lucas   
06-51267646. 
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Data ophalen oud papier 
 
De Bornse Harmonie is weer gestart met het ophalen van uw oude papier. 
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 donderdagmorgen 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: 
- 1 oktober,  
- 29 oktober,  
- 26 november 
In december 2020 wordt in Hertme i.v.m. de kerstvakantie geen oud papier 
opgehaald.  
 
Met vriendelijke groet, 
Supporters Bornse Harmonie 
 

 
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.   

 

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

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

12 november 20.00 uur: dorpsavond, locatie volgt. 

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. 

 
 

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 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  

● 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/

