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NIEUWE FOTO ALBUMS op www 
Heemkundegroephertme.nl  
 
 

 
 
Een foto van de school carnavalswagen in de jaren 70!  
 
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) 
Tevens zijn er sinds deze maand een heel aantal NIEUWE FOTO’S geplaatst! 
Het is zeer de moeite waard om deze albums te bekijken!  
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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www.hertme.nl  

Langs deze weg willen we u informeren over onze 
nieuwe dorps-website die vanaf heden in de lucht is. 

www.dorpsraadhertme.nl of www.hertme.nl . 

De website zou op de dorpsavond op 12 november gelanceerd en 
gepresenteerd worden, echter de dorpsavond heeft niet plaats kunnen 
vinden vanwege de Corona pandemie. Langs deze weg willen we u daarom 
een korte toelichting geven en u uitnodigen om digitaal een kijkje te nemen. 
Naast de Gazet van Hertme hebben we bijna twee jaar lang een eigen 
website gehad onder de vlag van Borne Boeit. Wij waren daar erg tevreden 
over en het aantal bezoekers was goed. 

 

Per 1 januari 2020 is de website van Hertme onder Borne Boeit echter uit de 
lucht gehaald. De jaarlijkse kosten voor verlenging waren naar onze mening 
buitensporig hoog en konden niet binnen de jaarlijkse begroting van de SGH 
opgevangen worden. Door velen wordt dit als een gemis ervaren en wordt 
niet meer volledig in de behoefte voor het online delen van informatie 
voorzien. 

http://www.hertme.nl/
http://www.dorpsraadhertme.nl/
http://www.hertme.nl/
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In dat kader is medio 2020 door het bestuur van SGH  besloten om tegen 
geringe kosten een eigen nieuwe website te bouwen en in te richten. We 
hebben gekozen om dit met eigen middelen te bekostigen. Dit moet het 
digitale interactief platform en uithangbord voor de gemeenschap Hertme 
worden waar snel en centraal actuele informatie van en voor Hertme kan 
worden gedeeld. Ook de nieuwsitems uit de Gazet zullen op de website 
worden gepubliceerd. De papieren Gazet in de huidige vorm blijft vooralsnog 
gewoon bestaan.  

Alle stukjes voor de Gazet kunnen ook op de website geplaatst worden en 
omgekeerd. Wilt u zelf een stukje op de website plaatsen dan kunt u de 
gebruikelijke route, via de redactie van de Gazet gazethertme@gmail.com 
aanhouden. Ook kan je een nieuwsbericht indienen via het formulier 
"contact" zoals beschikbaar op de website.  

Mocht u vragen hebben over de website zelf dan kan u het best even contact 
opnemen met Sander Aalderink (06-42025514) of Erwin Stamsnijder (06-
27335324).Voor vragen over de Gazet kunt u uiteraard bij Rian Jannink en 
Hanneke de Vries terecht.  

 

mailto:gazethertme@gmail.com
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Even voorstellen!  

 

 

Hallo dorpsgenoten, 

Wat fijn dat we ons op deze manier ons toch een beetje kunnen 
voorstellen.  Sinds half september wonen wij op een prachtige plekje in 
Hertme. Wij hebben het voorhuis van de boerderij aan de Kerkweg 1 
gekocht en zijn ondertussen al druk bezig met de verbouwing. De 
bedoeling is om er een gezellige, energie-neutrale woning van te maken. 

Peter’s roots liggen in Groningen en Tessa is opgegroeid in Saasveld. Na 
een aantal jaren in het Groningse Onderdendam te hebben gewoond, zijn  
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we 9 jaar geleden naar Borne verhuisd. In Oud-Borne hebben we een 
bouwval totaal gerenoveerd. Deze zomer hebben we afscheid genomen  

van Oud Borne om hier aan een nieuwe, leuke uitdaging te beginnen met 
onze 4 kinderen, Jasmijn (11), Sarah (9), Olivier (6) en Pieter (4).  

 Graag tot ziens!  Peter en Tessa Spelt 

 

Koken voor ouderen en alleenstaanden  

“ SCHOEF MER AN ”  

Wij als prinsessenpaar 2020/2021 hebben in onze proclamatie een punt 

opgenomen waar bij wij toezeggen, om te gaan koken voor de ouderen/ 

alleenstaanden van Hertme.  We willen dit gaan doen in het nieuwe 

spookhuis, maar helaas heeft dit door Corona nog  niet plaats kunnen 

vinden.   Maar om toch al wat voor te bereiden hebben wij contact 

gezocht met het bestuur van het openluchttheater en de beheerder van 

het spookhuis en toen bleek dat het gebouw prachtig is en zeer geschikt is 

voor ons doel, maar dat er nog geen keukenspullen waren!  

Daarop hebben wij gezocht naar mogelijkheden en ontdekt dat er een 

fonds bestaat , genaamd ‘naobersfonds’, dat hierin kon voorzien.  

In samenwerking met SGH en CV de Kolkleu is er daarop een aanvraag 

gedaan en we zijn heel erg verheugd om te kunnen melden dat deze 

prachtige subsidie van bijna € 1.800,- is toegekend , waardoor de gehele 

keukeninrichting zoals boerenbont-servies, bestek, pannen, glazen etc., 

etc. kan worden gekocht!!  Zodra de winkels weer open zijn zal alles 

definitief worden  aangeschaft.  

Dit betekend concreet dat het opstarten van deze activiteit van start kan 

gaan, alleen zal dit door Corona nog op zich laten wachten.  
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De 1e editie van “schoef mer an”  zal uiteraard door Carine en mij en wat 

extra hulp van uit de Kolkleu worden verzorgd, maar het plan is om  na de 

opstart dit  “schoef mer an” project  een blijvend karakter te geven en het 

een aantal keren per jaar te gaan organiseren. Uiteraard afhankelijk van 

de belangstelling. 

Hiervoor zijn nog wel vrijwilligers nodig! Mocht dit idee je aanspreken dat 

kun je je nu al aanmelden bij Rian 06-41867273.  We hopen dat we snel 

van start kunnen gaan en houden jullie op de hoogte!   

Alaaf!!  Groeten,  Prinses Carine & Adjudante Rian  CV de Kolkleu  

 

Even voorstellen!  

Wij zijn Elwin, Mayke, Jade en Loïs 
Grutterink. 

Wij wonen sinds juni aan de 
Hertmerdwarsweg 41. We zijn 
enorm blij dat we hier ons huis 
hebben kunnen bouwen. Dat was 
een gaaf avontuur om mee te 
maken. Het wonen in Hertme 
bevalt ons zeer goed. De rust, 
ruimte en het wandelen in de 
natuur met ons hondje Bink 
vinden we heerlijk. Graag tot 
ziens!  
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Corona-investeringsregeling voor 
kleine culturele initiatieven in 
Overijssel 

ZWOLLE, 28 januari 2021 - Het Prins 

Bernhard Cultuurfonds Overijssel en de 

provincie Overijssel hebben besloten een 

extra helpende hand uit te steken nu koren, 

(muziek)verenigingen, podia, musea en theaters voorlopig nog 

moeten blijven inspelen op de coronamaatregelen. Zij kunnen vanaf 

januari een beroep doen op de corona investeringsregeling ‘Kleine 

Culturele Initiatieven’, die daar speciaal voor in het leven is 

geroepen. Er is in totaal € 200.000 beschikbaar. 

 

Gedeputeerde Roy de Witte is blij met de ondersteuning voor deze 

initiatieven. “Met deze investeringsregeling kunnen we culturele initiatieven 

een steuntje in de rug geven om in te spelen op de maatregelen. Ik zie 

allerlei creatieve oplossingen ontstaan om – op afstand – toch samen iets 

te kunnen ondernemen. Want juist die kleine initiatieven die in de 

haarvaten van onze samenleving zitten, maken dat het samenleven in 

Overijssel zo mooi is.” Per aanvraag is er € 500 tot € 2.500 beschikbaar.  

Aanschaf audiovisuele middelen 

Een koor dat extra repetitieruimte huurt om op anderhalve meter te 

kunnen repeteren, de aanschaf van audiovisuele middelen of technische 

middelen om de cultuurbeleving op afstand te vergroten of de aanschaf 

van applicaties voor het managen van bezoekersaantallen. Dit zijn 

allemaal voorbeelden van ingrepen die in aanmerking kunnen komen voor 

deze corona-investeringsregeling. 
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Voor wie? 

De regeling is zoals gezegd bedoeld voor culturele stichtingen en 

verenigingen die in de provincie Overijssel zijn gevestigd, voldoen aan de 

algemene richtlijnen van het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel én die 

geconfronteerd worden met coronakosten. Een aanvraag indienen 

(minimaal € 500 en maximaal € 2.500) kan via de reguliere procedure van 

het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel. In totaal is er € 200.000 budget 

beschikbaar.  

Over het Prins Bernhard Cultuurfonds 

Het Cultuurfonds brengt mensen, werelden en ideeën samen om cultuur 

en natuur te laten leven. Dankzij onze bijdragen, fondsen, expertise, 

beurzen, prijzen en opdrachten ontstaan nieuwe culturele initiatieven en 

wordt cultureel erfgoed behouden. Het Prins Bernhard Cultuurfonds 

Overijssel is een van de twaalf provinciale afdelingen. 

 

Staatsbosbeheer plant nieuw bos aan in 
Hertme 
Komende winter plant Staatsbosbeheer ruim dertig hectare nieuw 
bos aan in de regio Twente. Onder andere in de omgeving van Borne, 
Haaksbergen, Reutum, Rossum en Saasveld. Staatsbosbeheer vindt 
het belangrijk dat er in Nederland meer bos komt. In Europa behoort 
Nederland tot de landen die relatief weinig bos hebben.  

 

 

https://manage.pressmailings.com/click/?id=39852396&url=15202&signature=0sQEFynZRXhJL08RNwkmGm8NxnM
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Daarom plant Staatsbosbeheer landelijk in de komende 10 jaar 5.000 
hectare nieuw bos.  

Het nieuwe bos legt CO2  vast en levert daarmee een bijdrage aan het 
terugdringen van de hoeveelheid CO2 die volgens het Nederlandse 
Klimaatakkoord in 2030 met ten minste 49 procent verminderd moet 
zijn. Naast CO2-vastlegging vervult bos nog meer functies: als 
leefgebied voor veel plant- en diersoorten, om te ontspannen en de 
natuur te beleven en als bron van de hernieuwbare grondstof hout. 

Er wordt een bos gerealiseerd dat door het gebruik van een groot 
aantal verschillende boom- en struiksoorten aantrekkelijk wordt voor 
mens, plant en dier maar dat ook voor toekomstige generaties allerlei 
keuzemogelijkheden blijft bieden op het gebied van bijvoorbeeld 
natuur, recreatie en het produceren van hout  

In het bos zullen onder andere de volgende boom- en struiksoorten 
worden geplant: zoete kers, hazelaar, eik, linde en Gelderse roos. 

Meer bos 

Bos staat ook in het overheidsbeleid weer volop in de belangstelling. 
Het ministerie van LNV presenteerde in november 2020 de 
Bossenstrategie. Rijk en de provincies hebben samen de ambitie het 
bosoppervlak in Nederland met 10 % te laten toenemen, zo’n 37.000 
hectare. De plannen van Staatsbosbeheer passen daar naadloos in. 
Naast de vele functies die de bossen kunnen vervullen dragen bossen 
allemaal bij aan het beperken van de gevolgen van klimaatverandering 
en zorgen ze, evenals veengebieden, voor het vastleggen van CO2. 
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Meer informatie 

Wilt u meer informatie over het nieuwe bos in Twente? Neem dan 
contact op met de boswachter via j.buunen@staatsbosbeheer.nl  

Meer informatie over bos bij Staatsbosbeheer kunt u vinden in het 
dossier Bos https://www.staatsbosbeheer.nl/over-
staatsbosbeheer/dossiers/bos-en-hout 

mailto:j.buunen@staatsbosbeheer.nl
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.staatsbosbeheer.nl%2Fover-staatsbosbeheer%2Fdossiers%2Fbos-en-hout&data=04|01||87b1e3c3d12c497fb2be08d8bcaafbdc|84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa|1|0|637466789837438369|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=p9s5e4ZyMBpyDKC96jiCjaLt8983IjVzCf33z2lCr5U%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.staatsbosbeheer.nl%2Fover-staatsbosbeheer%2Fdossiers%2Fbos-en-hout&data=04|01||87b1e3c3d12c497fb2be08d8bcaafbdc|84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa|1|0|637466789837438369|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=p9s5e4ZyMBpyDKC96jiCjaLt8983IjVzCf33z2lCr5U%3D&reserved=0
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 Pubquiz werkgroep jeugd 

In deze corona tijd zijn veel groepen actief om toch online in contact met 
elkaar te blijven. Zo heeft de 
werkgroep jeugd onlangs ook een 
gezellige pubquiz georganiseerd voor 
de jongeren in Hertme waarbij ze 
ludiek prijzen weggaven, de broers 
Bart en Rick Lucas gingen er allebei 
met zo’n fantastische prijs vandoor! 
Gefeliciteerd jongens! 
Als  1e prijs gaf de organisatie zowaar 
een Weekend weg.  
De 2e prijs bestond uit een heuse 
speakerset (2 deuskes spiekers!) 
En de 3e prijs leverde een pannenset 
op. (2 fraaie dakpannen!)   

 

  

Dank aan de zorgverleners 

Dank zij een gulle gever heeft de werkgroep 
“Vergrijzing en Zorg – Elkaar helpen” alle mensen uit 
Hertme die werkzaam zijn in de zorg onlangs een 
leuke attentie bezorgd. Een mooie opsteker voor al 
deze hardwerkende mensen ! 

 



13 

 

Online Carnaval CV de Kolkeu 2021!!  

 

Zoals iedereen wel weet gaan carnaval niet door dit jaar en is er geen 
mogelijkheid om gezellig een feestje te bouwen zoals dat normaal 
gesproken zou zijn. 

Maar om toch nog iets te kunnen doen organiseert een groep leden van 
de Kolkleu op vrijdagavond 12 februari een leuke online- carnavals avond 
voor alle leden en andere belangstellenden.  

Het zal een avond worden met veel muziek, een leuke quiz over onze 
eigen vereniging en bovendien zijn er mooie prijzen te winnen! 

De presentatie zal in handen zijn van onze 
vertrouwde DJ William  Kleinjan. Dus het 
plezier is nu al gegarandeerd! 

Deelname kost €5,- en daarvoor krijgt u een 
leuk pakket met versnaperingen thuis bezorgt 
en de inlogcode voor de quiz. 

Tevens kunt u door u zelf leuk te verkleden ook 
nog prijzen winnen, dus laat carnaval niet aan u 
voorbij gaan!!  

Opgave en info : +31613595545 
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Jeugd aan zet. 

Hey jeugd van Hertme, 
bedenk jij een gave activiteit in coronatijd? 

De gemeente Borne helpt je graag om je coronaproof idee voor elkaar te 
boksen! Heb jij een leuk idee, maar weet je niet hoe je het uit moet voeren? 
Of heb je er geld voor nodig? Er is hulp voorhanden als je je aanmeldt. Hoe? 
Zie onderaan dit stukje. 

Scholen zijn dicht, uitgaan en feestjes kunnen niet en zelfs even gewoon 
chillen: nope. Petje af hoe goed de meeste jongeren zich aan de strenge 
regels houden! 

Heel veel verenigingen doen ook hun best om binnen alle maatregelen toch 
iets te kunnen doen. Super! Want we willen natuurlijk wel dat het goed met 
jullie blijft gaan! 

Heb jij dus zelf een goed idee 

voor de jeugd, wil jij de 

organisatie wel oppakken maar 

heb je een (financieel) steuntje 

in de rug nodig?  

 

 

Mail dan snel naar info@borne.nl onder vermelding van 'Jeugd aan Zet'. Dan 

neemt iemand van de Bornse werkgroep snel contact met je op! DOEN!! 
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Woordzoeker Hertme  
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Agenda februari 2021 
In het licht van de huidige coronamaatregelen zijn de meeste agendapunten 

wederom vervallen of worden verzet.    

 

● Online pubquiz CV de Kolkleu : vrijdag 12 febr. 20.00 uur 

 

Wilt u iets plaatsen in de Gazet van januari of weet u iets om in de agenda 

op te nemen?  

Mail uw informatie uiterlijk 20 februari naar gazethertme@gmail.com. 

Of gebruik de knop : contact / indienen nieuwsbericht op de website 

www.hertme.nl   

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. 
 

mailto:gazethertme@gmail.com
http://www.hertme.nl/
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● 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) 

• 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) 

● 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/ 

http://www.facebook.com/eerlijkei/


18 

 

● 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.hertmesambacht.nl/

