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Foto van de maand 

 
Niet alleen de theaterstoelen in Nederland zijn leeg, ook de bankjes van het 
openluchttheater zien er al geruime tijd uit zoals op deze oude foto. Hopelijk 
zijn er straks versoepelingen mogelijk en laten we de pandemie eindelijk 
achter ons! 
 
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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Geen ZOA collecte voor slachtoffers van oorlog en ramp 

Stel dat je alles moet achterlaten… Voor bijna 80 miljoen mensen op deze 
wereld is dat helaas realiteit. Zij zijn gevlucht voor een oorlog of ramp. 
Daarom zouden vrijwilligers in de week van 29 maart tot en met 3 april in 
Hertme gaan collecteren voor stichting ZOA. Maar dat kan niet doorgaan 
omdat ZOA niemand in een lastige situatie wil brengen. 

De opbrengst van de collecte zou onder meer bestemd zijn voor eerste 
levensbehoeften als voedsel, water en hygiënepakketten voor vluchtelingen 
en slachtoffers van (natuur)rampen. In plaats van de collecte zal er een 
collecteflyer verspreid worden. U kunt u ook doneren door ‘ZOA’ te sms’en 
naar 4333 (eenmalig €1,50) of u gaat naar www.zoa.nl/collecte. Dankzij uw 
hulp kan ZOA kwetsbare mensen in nood helpen. 

OVER ZOA 

Stichting ZOA is er voor mensen die alles zijn kwijtgeraakt door een oorlog of 
ramp. Samen met lokale partners schieten we te hulp in noodsituaties. Ook 
daarna blijft ZOA trouw, door te helpen bij het opbouwen van een nieuw 
bestaan. Net zo lang totdat mensen zichzelf weer kunnen redden. 

Alvast bedankt en groeten, Jaco Nies. 

 

 

 

 

 

 

http://www.zoa.nl/collecte
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Glasvezel kern Hertme 

 

 
 
Vanaf 10 februari is door COGAS en deltafiber de campagne gestart voor de 
aanleg van glasvezel in de kern van Hertme. Indien 35% van de huishoudens 
zich aanmeld voor glasvezel dan zal dit worden gerealiseerd. Meer informatie 
hierover kan gevonden worden op de website van https://www.deltafiber-
netwerk.nl/gebieden/cogas-hertme-zenderen/ 
Op 4 maart om 19.30 uur wordt door COGAS en deltafiber een online infor-
matieavond georganiseerd voor de inwoners van Hertme & Zenderen. Het is 
goed om je hierbij te laten informeren over de voor- en nadelen en eventuele 
vragen te stellen. Via deze link kan je je hiervoor aanmel-
den: https://www.deltafibernetwerk.nl/online-informatieavonden/hertme-
zenderen/ 
Tot slot willen we nog vermelden dat er op dinsdag 23 februari een glasvezel-
krant bezorgd zal worden. Ook als SGH hebben we hier een kleine bijdrage 
aan geleverd. 

 
 

https://www.deltafibernetwerk.nl/gebieden/cogas-hertme-zenderen/
https://www.deltafibernetwerk.nl/gebieden/cogas-hertme-zenderen/
https://www.deltafibernetwerk.nl/online-informatieavonden/hertme-zenderen/
https://www.deltafibernetwerk.nl/online-informatieavonden/hertme-zenderen/
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Een duurzaam cadeautje van gemeente Borne! 

Beste inwoner van de gemeente Borne, 
U hebt er vast over gelezen of gehoord: de komende decennia moeten we 
anders omgaan met de energie die we gebruiken. Dat geldt ook voor de elek-
triciteit en de verwarming in onze huizen. Ik wil u namens de gemeente 
Borne graag informeren over een actie die de gemeente organiseert samen 
met Energie van Borne en stichting Duurzame Initiatieven Borne 

Elke stap telt 
U kunt als eigenaar/bewoner op veel manieren energie besparen. Met heel 
kleine dingen, zoals het gebruik van ledlampen of door de verwarming een 
graadje lager te zetten. U kunt het ook wat grondiger aanpakken door uw 
woning te isoleren of op een andere manier te verwarmen dan met aardgas. 
Wij willen u daarbij graag helpen. U ontvangt daarom gelijk met deze gazet 
een tasje met inspiratie thuis! 

Een cadeautje voor u 
In het tasje vindt u allereerst een klein duurzaam cadeautje. Verder vindt u 
volop tips en informatie om uw woning duurzamer te maken. Het tasje wordt 
gelijktijdig met de gazet bezorgd. Om dit op een veilige manier te doen han-
gen we het tasje aan uw voordeur. Zodat u toch kunt profiteren van onze ac-
tie!  

Speciaal voor woningeigenaren 
Met deze actie richten wij ons specifiek op huiseigenaren in de gemeente 
Borne. Voor zover mogelijk hebben wij ons adressenbestand daarop doorge-
licht. 

 
 
Wilt u direct aan de slag? 
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Wilt u nu al meer weten over hoe u zelf energie kunt besparen? Of hoe u uw 
woning kan verduurzamen en wat dat zou gaan kosten én opleveren? Kijk 
dan op www.energievanborne.nl of www.duurzaambouwloket.nl/borne. U 
kunt ook direct met wooncoach Bart Schooneman uit Borne contact opne-
men. Dat kan telefonisch via 06 425 425 95 of via info@energievanborne.nl. 
Het team van Energie van Borne en Duurzame Initiatieven Borne wenst u veel 
succes met besparen van energie. Samen komen we een heel eind! 
Met vriendelijke groet, 
M. Kotteman, Wethouder 

Aanmelding nieuwe leerlingen 

 

 

 

 

 

 

 

Heeft u een dochter of zoon die in het komende schooljaar (2021-2022) 4 
jaar wordt? 

Dan nodigt het  bestuur van de Stichting Brigantijn u uit uw kind(eren) aan te 
melden voor de basisschool St. Aegidius, Hertmerweg 26  te Hertme. 
 

Kinderen die vóór 1 augustus 2022 de leeftijd van 4 jaar hebben, kunnen 
aangemeld worden. Voor de aanmelding of een kennismakingsgesprek 
kunt u contact opnemen met de school: telef.nr. 074-2664946 of  

 

http://www.energievanborne.nl/
http://www.duurzaambouwloket.nl/borne
mailto:info@energievanborne.nl
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0657993397. Samen overleggen we dan op welke manier we u het beste 
kunnen laten kennismaken met onze school. Normaal gesproken 
organiseren we een inschrijfavond dit kan echter vanwege corona niet 
door gaan. 

 
De Aegidiusschool ligt, rustig verscholen tussen het groen, in het prachtige 
kerkdorp Hertme. De school wordt bezocht door kinderen uit Hertme en 
enkele kinderen uit Borne, Saasveld en Zenderen. Met ingang van het 
schooljaar 2021-2022 is de school intern verbouwd en bij de tijd gebracht. 
Komend najaar wordt de speelplaats opgeknapt en vergroend. 

We zijn een school met een kleine 70 leerlingen en een enthousiast team. We 
werken met moderne methoden. Er wordt gewerkt in overzichtelijke 
combinatiegroepen, hierdoor wordt veel zorg en aandacht besteed aan de 
individuele ontwikkeling van elk kind. Door de kleinschaligheid, alle kinderen 
en leerkrachten kennen elkaar echt, voelen de kinderen zich snel veilig en 
gelukkig op onze school. Veel vieringen en activiteiten vinden plaats samen 
met alle kinderen, leerkrachten en ouders, dit creëert een grote 
saamhorigheid. 
De school  is direct betrokken bij diverse activiteiten die plaatsvinden in de 
gemeenschap Hertme. De St. Aegidius is een school waar leerlingen en 
leerkrachten met veel plezier naar toe gaan! “Samen lerend naar de 
toekomst”, is hierbij onze missie. 

Als u tijdig aanmeldt helpt ons dat enorm met de organisatie van het 
komende schooljaar. 

Meer informatie vindt u op de website: www.aegidiusschool.nl 
e-mail: info.aegidius@stichtingbrigantijn.nl      

Namens het team van de St.Aegidius, 

Gerard welberg, Locatieleider 

 
 

Hertme’s Ambacht was even Hertme’s Almhütte 

http://www.aegidiusschool.nl/
mailto:info.aegidius@stichtingbrigantijn.nl
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Voor de tweede 
maal werd er door 
Hertme’s Ambacht 
een geslaagde  
bier- en wijnproe-
verij  georgani-
seerd.  Gretig wer-
den de proeverij-
pakketten opge-
haald, al dan niet 
aangevuld met een 

smakelijke  Oostenrijks getinte maaltijd, die thuis alleen een finishing touch 
nodig had. Maar geholpen door de 
instructiefilmpjes op de facebookpa-
gina van het restaurant bleek dat 
een heel gemakkelijk klusje.  

 
Er kwam goede uitleg omtrent de 
bieren van brouwerij de Halve Maan 
en de wijnen van Weingut Kolkmann 
én voor het echte après-skigevoel 
was de Oostenrijkse zanger Wolf-
gang Saufi uitgenodigd om het drin-
ken muzikaal te omlijsten.  
 
Daarnaast werd  er ook een live ver-
binding met het wijnhuis uit Oosten-
rijk gemaakt. De meerwaarde van 
online met elkaar een proeverij mee-
maken werd hiermee ruimschoots 

ingevuld.  
 



9 

 

Reken maar dat het nieuwe rosé wijntje Barita met rozenknopje, citroen en 
ijs straks zijn weg wel zal vinden als het terras weer open mag!  
 
Kortom een meer dan geslaagde avond en ergens hoorden we ook al dat er 
met Pasen mogelijk weer een online evenement wordt georganiseerd.  
 

 
Oproep  
 
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 
 
 

 

De rode draad 
 
 
Grote rode bol door Borne 
Het project de Rode Draad, dat 
Borne op de kaart moet zetten 
als gemeente met een rijke tex-
tielhistorie is vrijdagmiddag 26 
februari officiële afgetrap. Bur-
gemeester Jan Pierik zette een 
grote rode bol in beweging en 
gaf die een zetje naar een Bor-
nenaar die een link heeft met 
textiel. Zo moet de bol een jaar l 
 

lang elke week terechtkomen bij een persoon of instantie die iets te maken 
heeft met het textielverleden van Borne. 
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Twents Textiel Festival 
Doel van de Rode Draad is om de gemeente Borne te profileren als textiel-
plaats, en tenminste een jaar lang activiteiten te organiseren zoals wandelin-
gen, exposities en lezingen. 
Het Bornse initiatief, waaraan sinds vorig jaar naast het Bussemakerhuis 
ook Made by Josje, het Kulturhus, Kunst in het Koetshuis, gidsengroep Oud 
Borne, Fairtrade Borne, de Heemkundevereniging, Bornse synagoge, de 
Bornse Kunstkring, Borne Boeit, De week van Borne, RTV Borne en De 
Bornse Courant  aan meewerken, is onderdeel van het grotere Textiel festi-
val Twente. 

 

Community Art: Zet Borne in bloei 
 
Een coronaproof evenement dat wél door kan gaan is de actie van de kunste-
naarsgroep Koetshuis. Van en voor Borne. Een oproep om samen een wilde 
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bloementuin te maken. Op deze vrijdag start het project dat tot 21 december 
doorloopt. “Iedereen kan deelnemen. Individueel of in groepsverband”, legt 
Willemien Nijman uit. “Je kunt een plant, bloem of grasachtige maken met 
onder andere gebruikt textiel in combinatie met andere materialen. Het gaat 
om de creativiteit, hergebruik van materialen en de verbinding tussen ons al-
len. Nu thuis maken en zodra het kan in een workshop.” 
  
De werkstukken kunnen begin september worden ingeleverd. Daarna worden 
de planten, bloemen, grassen van de makers samengevoegd tot een harmo-
nieus geheel. Dit vormt een expositie: de wilde bloementuin. De kunstenaars-
groep hoopt dat de input groot is. Zodat de tuin in volle bloei staat op ver-
schillende locaties in Borne. In de herfst, van 21 september tot 21 december, 
wanneer de flora rust. Op een Facebook pagina Bornebloeit, die voor alle 
deelnemers toegankelijk wordt, is vanaf de start, de groei waar te nemen. 
Misschien ook een leuk initiatief om in Hertme op te pakken. Niet alleen om 
thuis een bloem te maken, maar vooral om dit met elkaar te delen en te to-
nen! Misschien iets voor de dames van ZijActief? Informatie is te verkrijgen 
bij Hanneke de Vries 06-28511522.  Want ook Hertme bloeit! 

 

Bankje van Aad de Bot 
Wat een mooie en fijne herinnering aan een mooi mens!  

We hopen dat er veel gebruik 
van wordt gemaakt. Niet 
alleen door de vele 
passanten die Hertme 
bewandelen of er doorheen 
fietsen. Maar ook door de 
dorpelingen zelf, als we 
bijvoorbeeld even het leven 
willen overdenken.  
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Een hartenkreet op de straat van de Haarlanden!  

Inderdaad laten we allemaal positief blijven…. En als het tegenzit, er 
hulp nodig is of als u even contact wilt hebben met iemand uit ons 
dorp…. Aarzel niet en neem contact op met iemand van de Gazet of de 
SGH, dan kijken we met elkaar hoe we inderdaad positief kunnen 
blijven! 
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En hoe is het met onze muziek?  

Natuurlijk ook voor ons niet veel anders dan voor 
anderen.  Wij kunnen en mogen als 
Muziekvereniging St. Gregorius ook al een langere 
tijd niets.     Geen repetities, geen optreden, maar 
toch, ..… de spirit is er nog steeds en zal ook blijven. 
Er zullen toch zeker andere tijden aanbreken waarin 
we weer voluit samen mogen spelen?! 

Wat staat momenteel op de planning? 

Dit weekend hebben we Percussion Drive. We maken een eigen 
professionele opname studio in een grote trailer. In strak gehanteerde 
slottijden spelen de muzikanten dan in deze studio individueel hun eigen 
bijdrage op hun eigen instrument. Er worden beeld- en geluidopnames 
gemaakt van dit individueel optreden. Bij de eindmontage  kunnen we laten 
zien dat we dit samen als groep hebben gespeeld. Een nieuwe en ook 
spannend project! 

Op 17 maart hebben we een totaal andere activiteit. We hebben als 
vereniging aangegeven dat we de stemmen voor tweede kamer willen tellen. 
Tot onze vreugde zijn we uitgekozen, dus gaan we met een grote groep deze 
klus klaren. Goed voor de onderlinge cohesie én onze verenigingskas! 

Marco Onstenk, de dirigent van de Malletband heeft ook al diverse digitale 
activiteiten geïnitieerd. De leden hebben deze activiteiten, veelal pub quizes, 
zeer gewaardeerd. Bert Sleumer, de dirigent van de Fanfare zal dit goede 
voorbeeld volgen. 

De Fanfare is uitgenodigd om zondag 29 augustus mee te doen met de 
historische optocht in Saasveld. Dat doen we natuurlijk graag.  Op dit 
moment is nog onduidelijk of deze optocht door gaat, daarnaast kunnen we 
natuurlijk alleen meedoen als we ook de mogelijkheid hebben gehad 
voldoende te repeteren. Het blijft dus nog even onduidelijk.  In het najaar 
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staan er inmiddels al weer enkele activiteiten voor en door onze vereniging 
gepland. We gaan er vanuit dat ze tegen die tijd ook te realiseren zijn. Daar 
hoort u natuurlijk later nog over. 

Nog twee zaken wil ik graag met u delen:  

Volgend jaar bestaat onze muziekvereniging St. Gregorius 100 jaar! De 
voorbereidingen zijn inmiddels opgepakt en het belooft een mooi en 
onvergetelijk jaar te worden. Het hoogtepunt van dit jubileumjaar wordt een 
spetterend jubileumconcert in het openluchttheater. De datum wil ik u alvast 
geven, dan kunt u die reserveren voor deze happening: 18 juni 2022. 

Percussion Live is inmiddels verschoven naar 2022. Voor zo’n groots 
optreden moet er immers ook voldoende gelegenheid zijn om te oefenen. U 
verwacht immers van ons een hoge kwaliteit. Dat gaat lukken, op 26 
november 2022 kunt u ons horen spelen in de Schouwburg in Hengelo. 

We wensen u voor nu een blij en gezond (voor-)jaar.  

Jan de Vries 
Voorzitter Muziekvereniging St. Gregorius  
Hertme 
 

Puzzelen 

Afgelopen keer hebben we een 
woordzoeker in de Gazet gezet, dit tot 
plezier van velen. Vandaar dat we ook 
vandaag een puzzel publiceren. Een heel 
andere, maar ook bedoeld om de hersens 
te laten kraken. Bij de woordzoeker ontbrak 
de mogelijkheid om de oplossing door te 
geven, maar die is wel naar ons doorgebeld. 
Degene die ons als eerste op de oplossing 
heeft geattendeerd was Harry Veldhof, hij 
heeft hierbij de prijs van januari/februari 
gewonnen. De oplossing was: Hou vol, blijf positief, Hertme zijn we samen. 
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Stuur de oplossing van deze cryptogram naar de Gazet. 
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Agenda februari 2021 

In het licht van de huidige coronamaatregelen zijn de meeste agendapunten 

wederom vervallen of worden verzet.    

 

• Online informatieavond glasvezel in Hertme en Zenderen door 

COGAS en deltafiber op 4 maart om 19.30 uur , zie tekst in deze 

Gazet. 

 

 

 

 

 

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

te nemen?  

informatie uiterlijk 20 maart naar gazethertme@gmail.com. 

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

www.hertme.nl   

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 (074-2666775) 
● 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)  

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

● Hotel Jachtlust, Weerselosestraat 306 in 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 in Weerselo (0541-741400/ 06-
25448728), gratis haal/brengservice  
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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/
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