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Foto van de maand 
 

 

Dit keer een schoolfoto uit 1982 met meester George in t Veld. De 
“kinderen” zijn nu allen (bijna) 50. 6 van hen zijn nog steeds woonachtig 
in  Hertme.  Helaas zijn van deze klas 2 leerlingen op jonge leeftijd 
overleden ( Miranda Kole & Eddy Stege)  

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.  

mailto:heemkundehertme@hotmail.com
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GESLAAGDEN : PROFICIAT 
 

 
 
Een vlag met een tas, Hangt trots in de wind 
En ik denk:  wat goed van dit geslaagde kind ! 
 En het gaat niet om niveau, niet om cijfers hoog of laag.  
Nee het gaat om dit kind en wat hij of zij behaalde vandaag!  
Welke school maakt geen verschil, dat wil ik even kwijt,  
er is geen hoog of laag, maar verschillend opgeleid.  
De één beheerst de kennis, de ander de praktijk  
en het samenvoegen van die twee, maakt onze wereld rijk!! 

 
Bij de familie te Kiefte aan de Lage Weide hingen maar liefst 3 vlaggen in 
de tuin. Een mooi resultaat!  Namens de redactie van de Gazet wensen 
wij alle geslaagden en een mooie toekomst toe wat je pad ook zal zijn! 
Veel geluk gewenst en voor nu een fijne vakantie!  
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Zin in zingen? Meld je aan bij de Koorschool Borne! 

 
In september gaat de Koorschool Borne van start. De koorschool is 
een zangopleiding voor kinderen vanaf 6 jaar. Dit onder de 
bezielende leiding van de dirigent Louis ten Vregelaar, die al meer 
dan negen jaar ook de leiding heeft over de bloeiende  Koorschool 
Lambertus in Hengelo. De koorschool Borne zal optredens 
verzorgen binnen en buiten de kerk. 
 
Goed zingen gaat niet vanzelf. Daarom krijgen de kinderen van de 
koorschool elke week les. Daarin wordt natuurlijk veel gezongen; 
de kinderen leren liedjes in verschillende talen uit het gangbare 
kinderkoorrepertoire, maar ze maken ook kennis met koormuziek 
uit het verleden. Het accent ligt daarbij op goed stemgebruik. 
Maar de koorschool biedt een nog bredere muzikale vorming: 
solfège (training van het innerlijk gehoor), het leren van het 
notenschrift en ontwikkeling van het ritmisch gevoel zijn vast 
onderdeel van de lessen. Deze lessen vinden wekelijks plaats in de 
Stefans-hof naast de Stephanuskerk in Borne op 
donderdagmiddag om 16.30 uur. 
Deelname is niet alleen voor kinderen van parochianen van de HH 
Jacobus en Johannes parochie maar alle kinderen met passie voor 
zingen zijn welkom, ongeacht de levensbeschouwelijke 
achtergrond.  
 
Voor aanmelden kun je e-mailen naar  koorschoolb@gmail.com of 
bellen met de koorouder Astrid Hazekamp, 06 – 12 61 98 00. Voor 
informatie kan je ook bellen naar de dirigent, Louis ten Vregelaar 
06 – 36 01 82 03.   
 
Werkgroep Koorschool Borne 

 

mailto:koorschoolb@gmail.com
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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! 
 

De duofiets 

De duofiets die op 
camping de Köller zijn 
stekje heeft, kan door 
iedere Hertmenaar 
gebruikt worden om 
samen met iemand die 
het fietsen niet meer zo 
goed af gaat toch te 
genieten van een 
heerlijk ritje.  

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. 
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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 

 
Cupfinales Klootschieters gewonnen door Boy Bosch en 
Wouter Kleissen 
 
Traditioneel vinden de cupfinales elk jaar plaats voor de eerste 
competitiewedstrijd medio september. Door de corona-pandemie en 
bijbehorende maatregelen, bleek het echter niet mogelijk om de cup 
editie 2020 volgens schema te organiseren. Sinds deze maatregelen 
enigszins zijn gematigd en sporten weer mogelijk is, konden de laatste 
rondes van de cup gelukkig weer verschoten worden. Onder prima 
omstandigheden kon het finalespel op vrijdag 11 juni als nog 
plaatsvinden! 
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Op de baan heeft Wouter Kleissen (Hertme 8) de eerste plaats behaald 
door in de finale te winnen van Maarten Kemna (Hertme 1). Omdat de 
cup werd  verschoten volgens de teamindeling van het seizoen 2019-
2020 had Wouter een voorsprong van maar liefst 300 (!) meter. Door 
sterk aandringen van Maarten werd de voorsprong zienderogen kleiner. 
Wouter bleef echter geconcentreerd schieten en zag zijn voorsprong 
gecontroleerd minder worden. Uiteindelijk wist Wouter zijn voorsprong 
met een schot en dertig meter te behouden. Hij is hiermee de verdiende 
winnaar van de veldcup 2020! 
De finale op straat zou aanvankelijk gaan tussen Boy Bosch en Matthijs 
Korf. Echter heeft Matthijs enkele weken geleden een zware blessure 
opgelopen waardoor het schieten van de cupfinale voor hem helaas niet 
mogelijk bleek. Ook uitstel van de finale bleek helaas geen andere 
uitkomst op te leveren, waardoor de overwinning reglementair aan Boy 
Bosch is toegewezen. Uiteraard wensen wij Matthijs een spoedig herstel 
en vinden wij het bijzonder treurig dat de cupfinale op deze manier 
moest worden beslist. 
Namens het bestuur danken wij de leden voor de deelname aan de 
Hertme Cup en uiteraard ook alle toeschouwers voor hun komst! Er mag 
weer gesport worden en de komende maanden staan er in ons 
jubileumjaar veel mooie wedstrijden op het programma. Wij hopen op 
een grote deelname en wensen alle schutters alvast een sportief en 
succesvol zomerprogramma toe! 
 

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 maandag 5 juli, maandag 19 juli, maandag 9 augustus en 
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maandag 23 augustus 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: 
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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Veranderingen & uitdagingen CV de Kolkleu 
  
Tijdens de algemene ledenvergadering van CV de Kolkleu op  1 juli is er 
afscheid genomen van een aantal bestuursleden. René Jannink nam 
afscheid als  interim-voorzitter en bestuurslid , Marc Mulder als 
penningmeester en bestuurslid en Mirjam van Santen als algemeen lid 
van het bestuur.  Dit als mede het feit dat er gezocht moet worden naar 
een andere residentie om carnaval te vieren,  brengt met zich mee dat 
er in de komende tijd veel moet gebeuren om carnaval als vereniging 
maar zeker ook als volksfeest voor Hertme te behouden!  

Onder leiding van Jan de Vries als gespreksleider werder er 
constructieve ideeen op tafel gebracht door verschillende werkgroepen.  

Aan het einde van de avond werd er een mooie groep gevormd van 
leden die met elkaar de bestuurlijke organisatie willen helpen 
(her)vormen waarmee een mooie  nieuwe aanzet is gegeven om met 
veel enthousiasme door te gaan.  Er liggen veel uitdagingen maar er zijn 
vooral ook veel kansen om  het geliefde volksfeest van ons dorp levend 
te houden.  

Nieuw redactielid Gazet 
 
Met ingang van september mag de redactie van de Gazet een nieuw lid 
verwelkomen. 
Dhr Phil Den Ouden ( Hertmerweg 9) heeft zich spontaan aangemeld om 
maandelijks een bijdrage te leveren aan de Gazet en om mee te denken 
aan de samenstelling en invulling ervan. We zijn erg verheugd met dit 
aanbod en nemen het graag aan. 
Een van de liefhebberijen van ons nieuwe redactie lid is de dichtkunst 
Haiku. Waar hij  hierbij graag iets over uitlegt en waarmee hij zich ook op 
creatieve wijze wil voorstellen als nieuw redactielid.   
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Tevens dagen wij u als lezer van de Gazet uit om ook eens een Haiku of 
een Tanka te schrijven… Dit is dan tevens de puzzel / uitdaging van deze 
Gazet. 
 
Japanse dichtkunst 
 
De Tanka is de voorloper van de Haiku, een Japanse dichtvorm, al 
honderden jaren oud. Het is heel eenvoudig om een Tanka of een Haiku 
te maken, als het niet zo moeilijk was. In Nederland en andere westerse 
landen bestaan verschillende Haiku kringen waar deze dichtkunst 
beoefend wordt. 
 
De Tanka bestaat uit : 
 
5 lettergrepen voor de eerste regel, 
7 lettergrepen voor de tweede regel 
5 lettergrepen voor de derde regel 
7 lettergrepen voor de vierde regel en 
7 lettergrepen voor de vijfde regel. 
(5, 7, 5, 7, 7) 
 
De eerste drie regels vormen een Haiku en worden vaak als zelfstandige 
dichtvorm gebruikt. (5, 7, 5) . In de Haiku, moet het onderwerp iets met 
de natuur te maken hebben, een boodschap overbrengen of een emotie, 
waarbij de derde regel dan weer verassend is. 
In de Tanka, wordt de drie regelige Haiku uitgebouwd met een 
persoonlijke emotie. Geen rijm! 
Al met al een puzzel die erg leuk is om te doen 
 
Een voorbeeld van een Haiku: 
    
in de avondmist 5 
eindigt de wereld 7 
achter het tuinhek 5 
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Een voorbeeld van een Tanka: 
 
   met grote woorden   5 
   schrijven de mensen hun haat  7 
   op blinde muren   5 
   maar in jouw ogen lees ik  7 
   liefde’s kleine lettertjes   7 
 
 
Om mij voor stellen aan u , heb ik zelf  deze gemaakt: 
 
   de Hertmer Gazet   5 
   het delen wordt altijd meer  7   
   de Ooievaar kleppert   5 
   ik kijk bewonderend rond  7 
   nieuw redactielid treedt aan:  7 
Phil den Ouden 
 
Maak ook een Haiku of een Tanka en stuur hem naar de Gazet.  
Als hij klopt, kunnen we hem plaatsen. 
Een goede Haiku of Tanka, is altijd een beetje een doordenkertje, 
er zit als een dubbele bodem, een verborgen boodschap in. 
Deze Gazet heeft dus geen puzzel maar de uitdaging om een Haiku of 
een Tanka ( gedicht) te schrijven.. Stuur uw creatieve hersenspinsels op 
naar de redactie van de Gazet:  gazethertme@gmail.com  

Wist u dat…. 

… het SAMEN ETEN project voor ouderen een alleenstaanden - “schoef 
mer an ” -   na de vakantie van start gaat in het spookhuis?  In de Gazet 
van september vind u meer info om u op te geven !!  

…De collecte epilepsiebestrijding het mooie bedrag van  € 427,29 
heeft opgebracht? Collectanten en gevers: hartelijk bedankt. Met 
vriendelijke groeten, Riet Meijer 

mailto:gazethertme@gmail.com
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AGENDA Juli/  Augustus 2021 

  
• 9 juli  openluchttheater  Metropool Open Air: Typhoon 

• 10 juli openluchttheater Metropool Open Air: artiest nog 
onbekend 

• 19 augustus  Openluchttheater Metropool Open Air: artiest 
nog onbekend 

• 20 augustus Openluchttheater Metropool Open Air: artiest 
nog onbekend 

• 21 augustus Openluchttheater Metropool Open Air: Racoon 

• 5 september Kindervoorstelling: Hans en Grietje 
 

• 10 september Orkest Koninklijke Luchtmacht 

• 11 september Helligen Hendrik 

• 26 september Spookhoes: No Songs for old man 

• 30 oktober: Halloween 

• 12 december Spookhoes: Enjoy 

• 19 december Kindervoorstelling de Sneeuwkoningin 
 

 

 

Wilt u iets plaatsen in de Gazet van september of weet u iets om in de 
agenda op te nemen of heeft u een verhaal die te maken heeft met 
Hertme, schroom niet om ons uw verhaal te doen horen!  

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

mailto:gazethertme@gmail.com
http://www.hertme.nl/
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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 & Phil den Ouden & Rian Jannink 

 

 

 

 

 

 

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 
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• 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 

• Maassen van den Brink Projecten BV, Bartelinksweg 1, Hertme 

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

 

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.tonkuipers.nl/
http://www.facebook.com/eerlijkei/
http://www.herttmesambacht.nl/

