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Foto van de maand 

 
 
In juni 1989 konden we nog in een grote groep bij elkaar komen. 
Zowel om iets uit te voeren als ook om met elkaar te kijken en te 
luisteren.  Deze foto is genomen tijdens het schooltoneel in het 
openluchttheater. Wie weet kunnen we straks ook weer genieten 
van muziek, toneel of zelfs weer van een festival. Op dit moment 
lijken betere tijden aan te breken! 
 

Heeft u al een keer gekeken op de website 

http://www.heemkundegroephertme.nl/ ? 

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.  

http://www.heemkundegroephertme.nl/
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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!  

 

Telefoonboekje van Hertme wordt vernieuwd! 
 
Ons telefoonboekje is aan vernieuwing toe. Om alle gegevens te 
kunnen actualiseren zouden wij graag uw gegevens ontvangen: 
* Mobiele (06) nummers inclusief voornaam en achternaam; 
* Nieuwe bewoners: Voornaam, achternaam, straat, huisnummer, 
   postcode, vast telefoonnummer, mobiele nummers van  
   huisgenoten; 
* Groepen en verenigingen: Naam groep/vereniging,  
    contactpersoon, telefoonnummer, E-mailadres. 
  
Het telefoonboekje is bedoeld voor het binnen- en buitengebied 
van Hertme waar ook de Gazet van Hertme wordt verspreid. Het 
telefoonboekje wordt alleen als papieren versie uitgegeven. Wijzigingen 
a.u.b. sturen voor 20 juni as. naar emailadres: gazethertme@gmail.com. 
We hopen op jullie medewerking. 
  
Met vriendelijke groet van de beheerders van “ons” telefoonboekje: 
Jasper Lucas (06-20580871) 
Bärbel Kemna (06-17881805) 
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Oproep archiefmateriaal 
Muziekvereniging  
St. Gregorius 
 
 
 
 

Wij laten de oproep nog even staan, wie heeft nog materiaal!  
Gelukkig mag de vereniging weer muziek maken en mogen deze maand 
weer starten met het repeteren.   
 

Werkgroep Jeugd 
 
Bloemenactie Werkgroep Jeugd 
  
Donderdag 6 mei vond de jaarlijkse uitgifte van de bloemen actie plaats. 
Wij willen iedereen die een bestelling heeft geplaatst heel hartelijk 
bedanken. 
Hopelijk kunnen wij snel weer leuke activiteiten met de jeugd gaan 
ondernemen! 
  
Ook willen wij de Firma Krooshoop bedanken en Michel Lucas, namens 
de Firma Göritzlehner, voor het beschikbaar stellen van de bakwagen. 
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Boerderijwinkel Hedevelds Bio Ei  geope 
Inmiddels hebben velen uit Hertme al even een bezoek gebracht aan de 
boerderijwinkel Hedevelds Bio Ei. Ook langs fietsenden en wandelaars 
hebben onderweg hier een rustmomentje kunnen vinden. Bent u nog 
niet geweest? Loop gerust even langs! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
5 

 

Versoepelingen Corona maatregelingen 

Ook in Hertme merken we dat er 
versoepelingen zijn 
aangekondigd. 

 

Zo kunnen we weer uit eten 
gaan bij Jachtlust, waar chef-kok 
Frank van Sloten inmiddels al 30 
jaar de maaltijden bereidt.  

 

E 

En is het weer goed toeven op 
het terras en in het restaurant 
van Hertme’s Ambacht waar 
het team ook weer klaar staat 
om u te ontvangen. 

 

 

 

 

 



 
 

 
6 

 

Er wordt weer hard nagedacht over de nieuwe voorstellingen die straks 
weer in het Openluchttheater te zien zijn.  

Houdt u vooral de website in de gaten als u binnenkort weer een mooi 
concert wil zien en horen. Zo lijkt het er op dat we Racoon op 21 
augustus 2021 kunnen ontmoeten. Uiteraard alles nog onder 
voorbehoud.  

En als ook het weer ons niet in de steek laat staan alle seinen op groen 
om er een mooi seizoen van te maken!  

Natuurlijk wensen wij ook alle verenigingen in Hertme weer een mooie 
start en hopen we dat de muzikanten van St. Gregorius, de 
klootschieters uit Hertme, de dames van Zij-actief en alle dorpsgenoten 
die hetzij in verenigingsverband hetzij individueel weer kunnen genieten 
van een steeds meer opengaande samenleving!  

 

PUZZEL MAAND JUNI 

 Wij waren vergeten te vermelden dat de puzzel van april is gewonnen 
door Rianne Aalderink. Deze maand is Sandra Alhafidh de winnaar met 
de oplossing; De natuur loopt uit maar is nooit te laat. 

Ook deze maand is er weer gelegenheid om een puzzel te maken. 
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Horizontaal 
2 droogte 3 lekkernij 7 varia 8 kerkenraad 10 heemkunde 13 deel van een  
boot 14 persoonlijkvoornaamwoord  15 plaats 17 waarnemen 18 verboden          
19 naar 21 soort bril 23 geluid 24 naam 25 klasse 27 voer 28 bovenlaag 
 
Verticaal 
1 automerk 2 vervoermiddel 4 sport 5 gewas 6 om 9 markt 11 misschien  
12 bezoeker 13 heerlijk 15 geldstuk 16 zon 20 noest 22 u 23 kleur 26 beroep 

Oplossing: 

h t k c f r a p 
 

s n g o x 

 

Stuur de oplossing van deze puzzel naar de redactie van de Gazet:  
gazethertme@gmail.com Onder de goede inzettingen verloten we een 
toepasselijk prijsje. 

Rijbewijskeuringen CBR in Borne 

 
Borne - Een medische keuring voor het verlengen van uw rijbewijs is 
nodig wanneer u 75 jaar of ouder bent of wanneer u een zgn. groot 
rijbewijs (C/D/E) gaat halen of vernieuwen, of wanneer u om medische 
reden een arts moet bezoeken van het CBR. 
 
Automobilisten kunnen zich via Regelzorg in De Poort van Borne op 
dinsdag 22 juni, maandag 5 juli en maandag 19 juli medisch laten keuren 
voor de verlenging van hun rijbewijs.  

Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 50,00. 
Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is de prijs € 70,00. 

Afspraak maken 

Een afspraak voor het spreekuur kunt u uitsluitend maken via RegelZorg: 

mailto:gazethertme@gmail.com


 
 

 
9 

 

Gemakkelijk en snel via onze website: www.regelzorg.nl of tijdens 
kantooruren via de afsprakenlijn: 088 2323 300. 

 De Procedure 
Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in de gaten en begin 5 
maanden voor deze datum met het verlengen van uw rijbewijs, indien u 
ook medisch gekeurd moet worden.     
De eerste stap is het kopen en invullen van een Gezondheidsverklaring. 
Dat kan online op mijn cbr.nl, via DigiD met SMS- of App-verificatie. Een 
papieren Gezondheidsverklaring kunt u kopen bij de meeste gemeenten 
of via RegelZorg .    
Deze vragenlijst over uw eigen gezondheid moet u eerst zelf invullen en 
opsturen naar het CBR. Als antwoord krijgt u van het CBR het Verslag 
(soms meer dan één), die de keuringsarts moet invullen. Op dát moment 
kunt u pas een afspraak maken voor de keuring. 
De artsen waar Regelzorg mee samenwerkt, zijn aangesloten bij 
ZorgDomein. Zij vullen de formulieren digitaal voor u in en versturen 
deze direct naar het CBR.  Meer informatie over de procedure leest u op 
de website van Regelzorg. 

Coulanceregeling EU voor alle rijbewijshouders 

Verloopt het rijbewijs tussen 1 september 2020 t/m 30 juni 2021: uw 
rijbewijs is in de hele EU nog 10 maanden geldig vanaf de einddatum op 
uw rijbewijs. 

De doorlooptijden van het CBR zijn een stuk verbeterd, dus als u zich 
tijdig laat informeren en u zich goed voorbereidt op de keuring zult u 
geen gebruik hoeven maken van deze regeling. 

 

 

https://regelzorg.nl/afspraak-maken-online?stap=1
https://www.cbr.nl/nl/rijbewijs-houden/nl/gezondheidsverklaring/uw-gezondheidsverklaring.htm
https://regelzorg.nl/aanvragen/gezondheidsverklaring-bestellen-bij-regelzorg
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Even kennismaken 
  
Per 1 mei j.l. zijn Joerie Wolters en Masi Kavira bij mij komen wonen aan 
de Hertmerweg 9, in de aanbouw aan de garage, de 
vroegere  tekenkamer van de heer Egberink. 
Deze kamer hebben we gezamenlijk ingericht tot een kleine studio 
waar zij kunnen verblijven tot zij een woning toegewezen krijgen van de 
Stichting Welbions. 
Joerie volgt de opleiding tot vakbekwaam timmerman in Fleringen en 
Almelo. Zijn wortels liggen in Paterswolde. 
Masi is afkomstig uit de Congo  en moest samen met haar moeder 
halsoverkop te voet vluchten voor de rebellen. 
Zij heeft tien jaar in een vluchtelingenkamp in Oeganda gezeten, aleer zij 
en haar moeder naar Nederland konden komen. 
Via het Asielzoekers centrum in Azelo belanden zij in Borne en had ik 
een ontmoeting met hen. 
Ik heb mij het lot van Masi en haar moeder aangetrokken en help hen 
om zich de Nederlandse cultuur en taal eigen te maken, 
want het is een totaal andere wereld voor hen. 
Masi wil na de inburgeringscursus een opleiding in de zorg gaan volgen. 
Door de aandacht die ik haar en haar moeder mocht verlenen ben ik nu 
haar opa geworden. 
Want zegt zij, “wie van je houden, dat is je familie.” 
Nu heb ik dus drie kleinkinderen. Mooier kan toch niet? 
  
Phil den Ouden 
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Twee berichten van CV de Kolkleu 

1. OudIjzerCommissie 
 
Beste Hertmenaren / Leden van de Kolkleu, 
 
Vanaf heden is het mogelijk om uw oude ijzer weer naar ons toe te 
brengen. 
De nieuwe stortplek is klaar voor gebruik en geopend. 
U kunt uw oude ijzer en metalen vanaf nu storten op het onderstaande 
adres: 
 
Ben Dashorst 
Broekslagerweg 1 
7597 NM Saasveld.  
 
Namens de Oud ijzer Commissie, bedankt! 

 
2. Jaarvergadering/Ledenvergadering CV DE KOLKLEU 

  
Begin maart 2020 is het startsein gegeven voor het ontwikkelen van een 
Toekomstplan voor de komende jaren, zeg maar:  CV de Kolkleu 2.0. 
Helaas heeft Corona de voortgang enigszins vertraagd maar nu is er 
toch, door de geweldige inzet van de verschillende werkgroepen, een 
Toekomstplan. Dit plan wil het huidige bestuur graag aan alle leden 
voorleggen. 
  
Daarom worden alle leden van CV de Kolkleu uitgenodigd voor de 
Jaarvergadering/Ledenvergadering op: 
  
              DONDERDAG 1 JULI a.s.   VAN 20.00 tot ca. 22.00 uur  bij Café 
Restaurant JACHTLUST (terras). 
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Noteer dus alvast deze datum in uw agenda! 
Vanzelfsprekend zullen de leden in de eerste weken van juni een 
uitnodiging met de agenda voor die avond per mail (of post) ontvangen. 
  
Bestuur CV de Kolkleu 
 

HELLEN VAN REES  
Twentse modeontwerpster met textiel DNA 

Hellen van Rees is een in Twente gevestigde 
mode- en textielontwerpster die zich richt op 
het creëren van eigentijdse handgemaakte 
producten met een duurzame invalshoek. De 
kledingstukken en accessoires die ze voor haar 
gelijknamige label ontwikkelt, zijn seizoen loos, 
gebaseerd op traditionele silhouetten en 
kledingvormen, met uniek textiel, 
contrasterende texturen en innovatieve 
afwerkingen. Het onafhankelijke werk vormt de 
kern van haar activiteiten, maar Hellen is ook 
betrokken bij verschillende op onderzoek 
gebaseerde projecten op het gebied van 
duurzaamheid en wearables.  

Hellen is regelmatig te zien in het televisieprogramma ‘We gaan het maken’ een 
programma waarin onderzoekers/ makers, mensen met een handicap helpen 
een oplossing te vinden die hun leven zal veranderen. 

Daarnaast is Hellen aangetrokken door het Textiel Festival Twente als 
conservator van het project Catwalk: Fashion Forces of Nature 
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https://textielfestivaltwente.nl/exposities-en-activiteiten/catwalk-fashion-
forces-of-nature/# 

 

Vrijdagavond 11 juni zal Hellen vertellen over haar passie voor textiel en de 
projecten waar zij zich aan verbindt. 

 

Je kan kaarten bestellen via communicatie@museumbussemakerhuis.nl  

Kosten € 9,50 p.p.  

Vrijdagavond 11 juni, 19.30 uur 

Museum Bussemakerhuis 

 

Mocht de lezing vanwege eventuele nieuwe Covid-19 maatregelen niet 
door kunnen gaan, wordt er een nieuwe datum gezocht. Reeds 
aangemelde personen krijgen daar bericht van. 

 

AGENDA juni 2021 

• Vrijdagavond 11 juni Hellen van Rees, lezing in Museum 
Bussemakerhuis, Aanvang 19.30 uur 

• 1 juli jaarvergadering carnavalsvereniging, aanvang 
20.00 bij Jachtlust 

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

 

https://textielfestivaltwente.nl/exposities-en-activiteiten/catwalk-fashion-forces-of-nature/
https://textielfestivaltwente.nl/exposities-en-activiteiten/catwalk-fashion-forces-of-nature/
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Stuur uw bijdrage dan uiterlijk 20 juni naar gazethertme@gmail.com of 
gebruik de kop: contact/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! 

 

 

Uitgave:  Stichting gemeenschapsbelangen Hertme 

Redactie: Hanneke de Vries & Rian Jannink-Schabbink 
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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) 

• 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 

about:blank
about:blank
about:blank
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• Maassen van den Brink Projecten BV, Bartelinksweg 1, Hertme 

• Praktijk Avital (Orthomoleculair voedingsadvies en 
schoonheidssalon) Hertmerweg 24 Hertme 0641323637 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


