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Foto van de maand 
 

Tonnie Monnink en Ben Blenke van de Heemkundegroep 

Dit keer zetten we de Heemkundegroep even in het zonnetje. Heeft u al 
een keer gekeken op de website heemkundehertme@hotmail.com ? 

En gelezen over de wetenswaardigheden van ons dorp?  

Veel nieuwe foto’s uit de oude doos zijn te bewonderen, maar we zijn 
uiteraard ook benieuwd naar nieuwe foto’s. Immers die vormen weer de 
basis van oude foto’s voor de toekomst….  En dat geldt natuurlijk ook 
voor bewaarde familieverhalen.  

Heeft u zelf nog oude foto’s? Stuur ze dan naar Jan Kolner, hij zal ze 
mooi verzamelen en in een bestaand of nieuw album plaatsen. Nieuwe 
foto’s kunt u ook naar onze redactie sturen. Wij zullen dan op zijn tijd 
niet alleen een foto uit het verleden, maar ook uit het heden plaatsen.  

Heeft u een verhaal die te maken heeft met Hertme, schroom niet om 
ons uw verhaal te doen horen!  

 

mailto:heemkundehertme@hotmail.com
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Nieuws vanuit de SGH 

De jaarlijkse kascontrole vind op een later tijdstip plaats i.v.m. de 
coronamaatregelen. Hierbij alvast het kosten/inkomsten overzicht. 

Kosten SGH 2020 `2019 2018 2017 2016 

Bijdrage aan 
gemeenschaps-
voorzieningen 

     

Kosten AED €      28 €   1.924 €    326 €    243 €    280 

Kosten SGH €    522 €      534 €    591 €    471 €    383 

Kosten duofiets  €   8.790    

Kosten website €    798     

Kosten Gazet €    583 €      557 €    949 €    951 €    990 

Totaal € 1.931 € 11.805 € 1.857 € 1.665 € 1.729 

 

Inkomsten SGH 2020 `2019 2018 2017 2016 

Bijdrage aan 
SGH gem. Borne 

€    850 € 700 €    700 € 700 €   700 

Sponsoren 
Gazet 

€    875     €   887 €    700 €    627  €   834 

Bijdrage voor 
AED 

€    679 €    669 €    635 €    575 €    630    

Subsidie €    275 € 5.790   € 3.000   

Totaal € 2.679 € 8.046 € 5.035 € 1.902 € 2.164 

Saldo €    748 € - 3.759 € 3.178 €    237 €    435 
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De kosten van de AED waren afgelopen jaar laag. 
Er kon door de coronamaatregelen geen herhalingscursus plaatsvinden. 
En er was geen onderhoud nodig aan de nieuwe AED. 
 
Verder wil ik iedereen weer bedanken voor de bijdrage. 
 
Namens de SGH  
Kerstin Maassen van den Brink 
 

 

Oproep archiefmateriaal 
Muziekvereniging  
St. Gregorius 
 
 
 
 

 
In augustus 2022 bestaat muziekvereniging St. Gregorius maar liefst 100 
jaar! Dit jubileum willen wij niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Om de 
historie van onze vereniging vast te leggen, willen we een jubileumboek 
samenstellen, dat in ons lustrumjaar ook gepubliceerd zal worden. 
Omdat wij denken veel materiaal nodig te hebben, doen wij een oproep 
aan iedereen die nog foto’s, krantenartikelen en andere info heeft, deze 
aan ons beschikbaar te stellen. Eventueel kan dit gescand worden, zodat 
het origineel voor de eigenaar behouden blijft. Alle informatie, met 
name over de beginjaren van onze vereniging, is waardevol! Deze info 
kan worden aangeboden aan Tonnie Homan (tonniehoman@ziggo.nl) of 
Bart Monnink (bmonnink@gmail).  
Namens de samenstellers alvast hartelijk dank! 
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Bank Bartelinksweg staat er 
weer! 

Medio oktober 2020 is het bankje aan 
de Bartelinksweg, naast de brug over de 
Deurningerbeek, door vandalen 
vernield en in de beek gegooid. Dat was 
diep triest, ook omdat deze bank veel 
gebruikt werd door wandelaars uit 
Hertme en Borne. 

Twente Milieu heeft in opdracht van 
gemeente Borne de vernielde bankje 
direct opgehaald en begin maart 2021 is 
op dezelfde plek een nieuwe bank 
teruggeplaatst. 

Gemeente Borne en Twente Milieu bedankt voor deze service!  

Henk Veurman (SGH) 
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Project “Schoef mer an” 

 

Prinses Carine en Adjudante Rian van carnavalsvereniging De Kolkleu 
zijn de ininitiatiefnemers voor het project “Schoef mer an” (Samen 
eten voor ouderen en alleenstaanden). 

 

Het Twenste Noabersfonds 
heeft een bedrag 
beschikbaar gesteld waaruit 
voor dit project de 
benodigde potten, pannen, 
servies en bestek kon 
worden aangeschaft. 

 

Het meeste is nu aangeschaft 
en staat klaar om te worden 
gebruikt. 

 

 

 

 

Nu maar hopen dat de coronapandemie snel achter de rug komt en 
we met elkaar voor de eerste keer in het Spookhoes een gezellig 
etentje kunnen organiseren. 

 

Henk Veurman (werkgroep Spookhoes) 
 
 



7 
 

 

KLEDINGACTIE HERTME 

De voorjaarsinzameling van gedragen kleding van Sam’s kledingactie 
voor "Mensen in Nood" wordt in de Hertme gehouden van maandag 26 
april t.m. zaterdag 1 mei (12.00 uur). 

U kunt dan uw goede, nog draagbare kleding, schoeisel en 
huishoudtextiel in gesloten plastic zakken brengen naar de garage naast 
het Theaterhoes in Hertme, Hertmerweg 31. 
De opbrengsten van de ingezamelde kleding van deze voorjaarsactie 
gaan naar een project in de Democratische Republiek Congo. 
  
Onderwijs verwaarloosd 
De DRC worstelt al jaren met de gevolgen van extreme armoede en 
continue oplaaiende conflicten. Hierdoor gaan 5,2 miljoen kinderen niet 
naar de basisschool. Het grootste deel van hen is meisje: 3 op de 10 
meisjes gaan niet naar school. Gebrek aan geld om voor de school te 
betalen is de belangrijkste reden dat kinderen niet naar school gaan. 
Daarnaast zijn de omstandigheden op de scholen (gebrek aan bankjes en 
sanitaire voorzieningen) ook een belangrijke reden om niet naar school 
te gaan of op school te blijven. 
Sam’s Kledingactie wil dit project ondersteunen met een bijdrage aan 
het opknappen van gebouwen en toiletvoorzieningen. 
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Bericht van de Kolkleu 
 
Beste Hertmenaren / Leden van de Kolkleu, 
  
Normaal gesproken komen wij in het voorjaar uw oude ijzer graag 
ophalen, maar helaas is het organiseren van onze welbekende oud-ijzer 
ophaal dag dit voorjaar nog niet mogelijk. 
Mocht u toch graag uw oude ijzer kwijt willen, dan kan dit tot 1 mei 
2021 gebracht worden op het bekende adres bij de fam. Aalderink. 
  
Na 1 mei gelieve geen oud ijzer meer te brengen bij de fam. Aalderink, 
wij zijn achter de schermen erg druk bezig met het realiseren van een 
nieuwe stort plek. 
Daarom willen we u graag vragen om het oude ijzer dat u beschikbaar 
stelt aan de vereniging na 1 mei, tijdelijk zelf op te slaan tot nader 
bericht. 
Wij brengen jullie direct op de hoogte als de nieuwe plek gereed is. 

Bedankt voor de medewerking!! 
  
Met vriendelijke groet, 
Commissie Oud-ijzer C.V. de Kolkleu Hertme 
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 Koop Kalfsvlees van de kalverhouder 

Wij zijn Wim en Ineke ter Keurs en zijn trotse eigenaar van ons 
boerenbedrijf , waar wij kalveren houden. Daarnaast hebben wij sinds 
2007 camper- en pleisterplaats Rabo Scheele en verkopen wij 
streekproducten in onze eigen landgoedwinkel in Hertme. 

Wij kregen vaker de vraag , waar kan ik kalfsvlees kopen, want het ligt 
vaak niet bij de slager of supermarkt.  Wij vonden het tijd voor 
verandering, daarom hebben wij besloten om nu zelf kalfsvlees te 
verkopen.  

Het idee van  ‘Vlees van de kalverhouder’ is bedacht en ontwikkeld door 
2 Kalverhouders op de Veluwe, William van Roembrug en Erik van 
Dronkelaar.  Wij kwamen hiermee in contact en werden gelijk 
enthousiast. Dit willen wij ook. 

We zijn trots als kalverhouder om nu zelf het kalfsvlees te verkopen in 
onze eigen Landgoedwinkel. Wij nodigen u van harte uit om te komen 
kijken en het eens te proberen. 

We bieden de volgende producten aan: 

Kalfssaucijs; Kalfsburgers; kalfsschnitzels;  
Kalfsgehakt; kalfsentrecote; Kalfsrib-eye;  
Kalfs otelet;  Kalfsoester; Kalfsgrillworst. 
De producten zijn allemaal diepgevroren. 
 

Kom langs, we vertellen u graag meer en heten u van harte welkom 
in onze Landgoed winkel. 

Landgoedwinkel op de Delle (Rabo Scheele ) 
Hertmerweg 37 7626 LV Hertme 
Tel 0655504470 of 0627626590 

email: info@raboscheele.nl 
www.raboscheele.nl 

mailto:info@raboscheele.nl
http://www.raboscheele.nl/
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Tweede oproep collectant voor de hartstichting 
 
In de week van 10 april 2021 is de collecte van de hartstichting.  
Berndien Mekenkamp  is hiervan de coördinator en doet dit al vele 
jaren. 
Echter ze wil het stokje nu graag overgeven. Wie voelt zich geroepen?- 
Lijkt het je wat bel haar dan even: 074-26665110. 
Je hoeft er uiteraard niet gelijk jaren aan vast te zitten, maar er moet 
toch wel iemand in Hertme zijn die het over wil nemen? 
 
 

 

Samen aan tafel met de Zonnebloem  
 
De Zonnebloem in Hertme en Zenderen blijft 
aandacht houden 
voor haar gasten. 
Het afgelopen jaar hebben we al enkele leuke 
acties kunnen doen, en 
nu hebben we de 1e in 2021. 

  
Leest u maar.... 
 
De zonnebloem gaat ; Samen-aan-tafel’ 

De Zonnebloemafdeling Hertme/Zenderen blijft zich ook in deze 
Coronatijd inzetten voor haar gasten. In 2020 zijn alle activiteiten 
afgezegd vanwege de lockdown.  Hoewel de maatregelen rondom 
Corona intussen een beetje minder streng zijn geworden is het nog 
steeds niet mogelijk om samen activiteiten te ondernemen.  Toch blijven 
we activiteiten bedenken om onze gasten het gevoel te geven dat we ze 
niet zijn vergeten. 
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Waar de Zonnebloem in 2020 eigenlijk alleen maar kleine attenties thuis 
heeft bezorgd, variërend van een Paasattentie tot een tasje met 
“Eenzaamheidsvitamienen”, willen we in 2021 proberen het weer iets 
grootser aan te pakken. De eerste actie dit jaar is de actie Samen-aan-
Tafel. Een initiatief waarbij we al onze gasten een compleet verzorgde 
Paasmaaltijd kunnen aanbieden die wordt gefaciliteerd door Food 
Connect uit Almelo.  Na een belronde met weer het persoonlijke contact 
hebben zich maar liefst 64 gasten opgegeven om Samen-aan-tafel te 
gaan. De maaltijden worden op woensdag 31 maart bij onze gasten 
thuisbezorgd waarna ze rond ongeveer hetzelfde tijdstip “samen” van de 
maaltijd kunnen genieten maar wel iedereen in zijn eigen veilige 
omgeving. We hopen hiermee een gevoel van verbondenheid te geven. 
Via de Zonnebloem…met elkaar…maar wel op afstand. 

Verder zal er een eigen Zonnebloemblad worden gemaakt: de 
Zonnestraal. 
De voorbereidingen zijn in volle gang. Het doel is het blad een levendige, 
hedendaagse en toekomstgerichte invulling te geven die de gasten zal 
uitdagen om zelf ook iets aan te leveren. Ook dit met het idee het 
onderlinge contact te bevorderen.  

De vrijwilligers zien er naar uit dat er weer gezamenlijk activiteiten 
kunnen worden ondernomen. Tot die tijd blijven we voorzichtig en 
proberen op allerlei inventieve manieren in contact te blijven met onze 
gasten. 

De zonnebloem: er kan zoveel meer dan je denkt. 

 
 

Woningbouwontwikkeling Roskamlanden fase II 

Eind januari 2021 is Stichting Gemeenschapsbelangen Hertme (SGH) 
door gemeente Borne uitgenodigd om te praten over de voorgenomen 
realisatie van het woningbouwplan Roskamlanden, fase II. De gemeente 
wil het plangebied ontwikkelen voor 9 woningen, die de komende jaren 
nog in Hertme mogen worden gebouwd. 
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Het probleem waar gemeente Borne nu tegen aan loopt is dat de reeds 
geplande ruimte voor de ontwikkeling van fase II niet toereikend is om 9 
woningen te bouwen. Gemeente Borne wil daarom met het bestuur van 
SGH in gesprek om de omvang van dit plandeel te herzien en, indien 
nodig, uit te breiden naar het totale deel dat bij de gemeente in 
eigendom is. Dit deel was oorspronkelijk in zijn geheel bedoeld voor de 
ontwikkeling van woningbouw. Op het plaatje met een rode lijn staat 
het oorspronkelijke plangebied ingetekend. Dit is vastgesteld in een 
memo van het college van B en W van Borne en de gemeenteraad is 
hierover geïnformeerd. De memo staat als bijlage op de website. 

 

  

 

 

 

 

De ruimte binnen de getekende rode lijn is de maximale ruimte die 
gemeente Borne beschikbaar heeft en 
daarop zouden in principe 9 vrijstaande woningen gebouwd kunnen 
worden. Uit het nog uit te voeren behoefte onderzoek naar woningen in 
Hertme zal blijken of deze beschikbare ruimte echt nodig is. Wellicht kan 
worden volstaan met een kleiner gebied maar dit wordt afhankelijk 
gemaakt van de behoefte aan de soort woning (vrijstaand, twee onder 
één kap, etc.). 
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Het uit te voeren onderzoek naar de woningbehoefte voor het plan in 
Hertme zal binnenkort worden aangekondigd in de lokale kranten en 
daarin worden bewoners in de gemeente Borne uitgenodigd om te 
reageren. Daarna zal, aan de hand van de onderzoeksresultaten het 
gesprek met SGH weer worden opgepakt om het plan uit te werken.  

We hebben het dan over kavelindeling, infrastructuur en 
landschappelijke inpassing. Vervolgens zal het plan de benodigde 
procedures moeten doorlopen voordat het kan worden gerealiseerd. 

Het bestuur van SGH is gesprekspartner voor gemeente Borne en zij zal 
zelf zorgdragen voor de communicatie met direct omwonenden en 
andere bewoners van Hertme. Wensen, ideeën, eventuele bezwaren 
zullen worden meegenomen om te proberen deze te verwezenlijken in 
het te ontwikkelen plan. 
 
Voor nader informatie/vragen zijn beschikbaar: 
Herman Schabbink 
Michel Lucas 
Sander Aalderink 
Henk Veurman 

Met vriendelijke groet, 
Erwin Stamsnijder 
Voorzitter SGH 

Windkracht Saasveld 
 

Wie zijn wij 

Windkracht Saasveld is een groep belanghebbenden rondom het door 
de gemeente aangewezen zoekgebied in Saasveld. Aanleiding voor de 
vorming van Windkracht Saasveld betreft het voorliggende concept 
windbeleidsplan van de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en 
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Tubbergen voor het plaatsen van windturbines in onder andere 
Dinkelland. In dit beleidsplan zijn zes zoekgebieden in Noordoost-
Twente opgenomen waaronder een gebied in de omgeving van 
Saasveld.  

Wij, Windkracht Saasveld, begrijpen dat we voor een uitdaging staan om 
de klimaatdoelen te realiseren. Wij zijn echter kritisch op de wijze 
waarop het windbeleidsplan tot stand is gekomen. Daarnaast zijn 
volgens ons de gestelde kaders in dit plan onvoldoende onderbouwd.  

Reactie zienswijze windbeleidsplan 

Het windbeleidsplan van de gemeente Dinkelland heeft een grote 
uitwerking en een enorme (mogelijk negatieve) impact op de 
leefomgeving in Saasveld. Om dit kenbaar te maken aan de gemeente 
hebben wij een zienswijze geschreven en deze is door vele inwoners 
(617 personen) uit Saasveld en omstreken mede ondertekend. 

Dank 

Windkracht Saasveld voelt zich enorm gesterkt door de massale steun 
voor de zienswijze. Wij willen iedereen bedanken die zijn/haar steun 
heeft uitgesproken. Zodra wij een inhoudelijke reactie van de gemeente 
hebben ontvangen, zullen wij dit delen. 

Contact 

Indien er vragen, opmerkingen en suggesties zijn, dan kunnen deze 
worden gestuurd naar het e-mailadres: windkrachtsaasveld@gmail.com 

Windkracht Saasveld wordt o.a. vertegenwoordigd door : 

Arthur Blenke, Jan Willem Blokland, Kim Cooper, Hilke Dashorst, Herald 
Franken Volmerink, Richard ter Haar, Cees de Jong, Janet de Jong, Peter 
van de Pijl, Ans Pol, Joerie Pol, Harry Scholten, Jos Tijink, Madelon Tijink 
en Robert Rouhof. 
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De Beleverij presenteert i.s.m. Siem & Chris  

Rood Kopje & de Wolf 

Dé Waanzinnige Super-Speur-Puzzel-Escapetocht  

(wie bedenkt er nou zo’n belachelijke titel Chris? Jij?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De speurbelevenis 

Siem en Chris vinden er nix meer aan. Thuis zitten. Daarom hebben ze 
voor hun familie een spannende, nooit eerder vertoonde super 
speurtocht bedacht. Maar wat zo eenvoudig leek, een speurroute 
uitzetten, is buiten hun schuld veranderd in een rampzalige tocht met 
een mysterieuze vermissing op de koop toe. Siem is namelijk spoorloos. 
Chris, die de bijnaam ‘Wolf’ heeft, staat er nu dus alleen voor. Maar 
geloof ons, om Siem te vinden en het mysterie op te lossen heeft hij 
hulp nodig. Van echte, onverschrokken speurneuzen. Zoals jullie.  
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Een heerlijke gezinsactiviteit! 

Tijdens deze ‘Waanzinnige Super-Speur-Puzzel-Escapetocht’ ga je met 
het gezin op pad. De tocht is met name bedoeld voor gezinnen met 
kinderen in de basisschoolleeftijd. Het spannende avontuur speelt zich 
af in de natuur rondom Hertme. Samen met Chris gaan de deelnemers 
speuren naar Siem. Daarnaast moet natuurlijk de route worden 
gevonden en wordt er volop gepuzzeld. Sportieve actie en een 
‘Gevonden Voorwerpen Bingo’ maken het uitstapje een complete 
belevenis.  

 

Dit is wat je krijgt 

Op jullie pad ontmoeten jullie een heleboel interessante mensen, zoals 
de boswachter, de moeder van Siem en de pastoor. Die kunnen jullie 
wellicht helpen met de zoektocht. Daarnaast is er veel lekkers ‘to-go’, 
zoals een pannenkoek, snoep en wat te drinken. Ook kun je gratis 
parkeren in Hertme. Nog even in vogelvlucht wat je krijgt: gratis 
parkeren | drinken | pannenkoek | wat te snoepen | alle spelmaterialen 
| theater onderweg | cadeautje aan het einde | én pleziergarantie van 
De Beleverij.  

 

Coronabestendig 

Deelnemende gezinnen ontvangen na reservering een starttijd. Zo 
kunnen we voorkomen dat er onverhoopt groepsvorming en daarmee 
ook besmettingsgevaar ontstaat. Deelnemende gezinnen moeten zich 
ook houden aan de instructies (protocol) die zij vooraf ontvangen van de 
organisatie. Inmiddels is iedereen met de meeste Covid19 regels wel 
bekend natuurlijk.    

 

Data en verplichte reserveringen 

Er zijn vijf dagen waarop de ‘Waanzinnige Super-Speur-Puzzel-
Escapetocht’ wordt georganiseerd, namelijk op: zondag   4 | 11 | 18 | 25 
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april | 2 mei. Starttijden liggen tussen 10.00 – 14.00 uur. De tocht duurt 
circa twee uur en vindt plaats rondom Hertme. Reserveren is verplicht 
en kan via www.debeleverij.nl. Deelname kost slechts EUR 29,95 voor 
het hele gezin. 

 

Nog een lekker aanbod  

Na afloop kun je het ludieke 'super-bio-pannenkoekpakket' voor 4 tot 6 
personen meenemen à EUR 14,95. Samengesteld met het recept van de 
moeder van Chris en Siem. Zo kun je na afloop thuis aan tafel nog even 
lekker nagenieten met elkaar. Dat wordt een fijne zondag! Let op: als je 
het pakket vooraf bestelt, krijg je nog EUR 2,00 extra korting!   

 

 

Vier de vrijheid met een vrijheidsvlag 

 
 
De vlag gaat uit! Op 3 april en 5 mei. En als u daarbij deze vlag koopt en 
uithangt steunt u tevens het Borns Noaberschap. U helpt dan de  lokale 
winkeliers die een kwart van de opbrengst krijgen in deze voor hen zo 
moeilijke corona-tijd.  
 

http://www.debeleverij.nl/
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De vlaggen voor Hertme liggen bij Made by Josje in Borne naast Morselt 
aan de Grotestraat.  
 

Nieuws vanuit HartslagNu 
 
Ook met een verlopen scholing alarmeren we je! 

 
Verloopt jouw scholing binnenkort en is het door de coronacrisis 
onmogelijk om een herhalingscursus te volgen? Geen nood, wij blijven 
jou gewoon oproepen bij een hartstilstand bij jou in de buurt. 

Vanwege de strenge maatregelen in ons land is het momenteel niet 
mogelijk om een herhalingscursus te volgen. We weten niet hoe lang het 
duurt voordat opleiders weer kunnen starten met trainen. Daarom 
hebben wij besloten om ons beleid tijdelijk aan te passen. Iedereen met 
een verlopen scholing houden wij actief in ons oproepsysteem. Volg 
wanneer dat weer kan een reanimatiecursus, zodat je goed getraind 
blijft. 
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Wist je ook dat per 4 januari 2021 de geldigheid van scholingen gaat 
veranderen?  

Geen geldigheid meer op reanimatiecertificaten 
 
Per 4 januari 2021 hebben reanimatiecertificaten van de Nederlandse 
Reanimatie Raad (NRR) en de Europese Reanimatie Raad (ERC) geen 
geldigheid meer. Op het certificaat vind je in plaats van de 
geldigheidsdatum de datum waarop je de cursus hebt gevolgd. 

Op het moment dat je een reanimatietraining hebt gevolgd, voldoe je 
aan de eisen om goed te kunnen reanimeren. Hoelang je hierin 
bekwaam blijft, hangt af van hoe vaak je daadwerkelijk reanimeert of 
oefent. Dit is voor iedereen dus anders. Daarom hebben de Nederlandse 
Reanimatie Raad een de Europese Reanimatie Raad besloten geen 
geldigheid meer op de certificaten te zetten. 

Volg regelmatig opfristrainingen 
Het is belangrijk om gedurende het jaar korte opfriscursussen te volgen 
om je vaardigheden te trainen. De Nederlandse Reanimatie Raad raadt 
aan om in ieder geval elk jaar een opfristraining in de basale reanimatie 
te volgen. En elke twee jaar een opfristraining in gespecialiseerde 
reanimatie te volgen. Heeft er meer dan een jaar tussen gezeten? Dan is 
het noodzakelijk om weer een basistraining te volgen. 

Kijk op de site van HartslagNu voor meer informatie.  

Puzzel 

Ellen Bosch heeft de puzzel gemaakt en het juiste antwoord 
WAARDEVOL gegeven. Er komt een prijs naar je toe! 

De nieuwe puzzel staat  op de volgende pagina en we hopen dat er weer 
velen een plezierig momentje aan beleven. Stuur de oplossing van deze 
puzzel naar de redactie van de Gazet.  
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13                  11                45                 68                 3                     77 



21 
 

AGENDA APRIL 2021 

• woensdag 31 maart Samen aan tafel Thuisbezorgd, de 
Zonnebloem (voor degenen die zich al hebben opgegeven) 

• Er zijn vijf dagen waarop de ‘Waanzinnige Super-Speur-Puzzel-
Escapetocht’ wordt georganiseerd, namelijk op: zondag   4 | 11 | 
18 | 25 april | 2 mei. Starttijden liggen tussen 10.00 – 14.00 uur. 
De tocht duurt circa twee uur en vindt plaats rondom Hertme. 

 

Wist u dat er in April een paar bijzondere dagen zijn? Uiteraard is het 
in deze maand Pasen, en kennen we allemaal 1 april…  maar kende u 
de volgende dagen? 

3 april – Chocolademoussedag 
6 april - Wereld Tafeltennisdag 
7 april - Internationale Beverdag 
12 april - Internationale Dag van de Ruimtevaart 
13 april - Wereld Scrabbledag 
18 april – Secretaressedag 
22 april - Dag van de Aarde 
29 april - Dag van de Dans 
30 april - Wereld Jazzdag 
 

Doe er uw voordeel mee….. 

 

De duofiets 

En ja, het mooie weer komt er aan. Wij wijzen u hier wederom op de 
duofiets die op camping de Köller zijn stekje heeft, maar door iedere 
Hertmenaar gebruikt kan worden om samen met iemand die het fietsen 
niet meer zo goed af gaat toch te genieten van een heerlijk ritje.  
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De fiets is van alle 
gemakken voorzien. 
De stoel voor de 
meerijder is 
draaibaar, wat het 
instappen aanzienlijk 
vergemakkelijkt. 
Verder kan de 
meerijder bepalen of 
er meegetrapt wordt 
of dat de voeten 
rusten op een 
daarvoor bestemd 
plankje. 

En mocht er meegetrapt worden dan kan de mate van trappen op 
verschillende niveaus worden ingesteld. Achterop de fiets is een mand 
aanwezig waarin de nodige spullen meegenomen kunnen worden. 

Reserveren kan via mini-camping de Köller: 06 51 26 76 46 

Wilt u iets plaatsen in de Gazet van mei of weet u iets om in de agenda 
op te nemen? 

 

Stuur uw bijdrage dan uiterlijk 20 april naar gazethertme@gmail.com 
of gebruik de kop: ontact/indienen nieuwsbericht op de website 
www.hertme.nl. 

 

Wij zijn altijd op zoek naar verhalen. Bent u onlangs 
in Hertme komen wonen? Wordt het gezin 
uitgebreid? Heeft u iets speciaals beleefd? Heeft u 
een speciale hobby wat u best met uw dorpsgenoten 
wilt delen? Heeft u iets te ruilen, weg te geven of 
bent u juist op zoek naar iets?  Wij horen het graag! 

 

mailto:gazethertme@gmail.com
http://www.hertme.nl/
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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 (074-266775) 

• 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 

• Home makelaars, makelaardij: verkoop, aankoop en taxaties, 
www.homemakelaars.nl Patrick Oude Egberink (074-7002130) 

• Hotel Jachtlust, Weerselosestraat 306, Hertme (074-2661665) 

• 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, Weerselo (0541-741400 / 
06-25448728) Gratis haal/brengservice 

• Remi Geerdink Dakwerken De waterdichte oplossing! (06-
83535493) 

• Renovatie & Nieuwbouw Jos te Kiefte (06-55553089) 

• Rijdende winkel 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) 

http://www.tonkuipers.nl/


24 
 

• Hedevelds Bio Eieren – René en Rian Jannink-Schabbink (06-
41867273) www.facebook.com/eerlijkei/ 

• Restaurant ‘Het Hertmes Ambacht’, Lereau Hulsink (074-
8538849) www.herttmesambacht.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.herttmesambacht.nl/

