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Foto van de maand 
 

Dit keer een foto van het huidige Hertmes Ambacht. Bij de Hertmenaren 
beter bekend als de winkel van Pisano. Er zijn veel oude huisplaatsen in 
Hertme met een rijke geschiedenis. 
Op de site: 
https://www.historischeprojecten.nl/geheugenvanborne/sample-
page/huisplaatsen-in-hertme/  
zijn meerdere plekken beschreven, zo ook de geschiedenis van dit pand.  
Zeer interessant voor degene die zich graag verdiept in de geschiedenis. 
Heeft u verder 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.  

https://www.historischeprojecten.nl/geheugenvanborne/sample-page/huisplaatsen-in-hertme/
https://www.historischeprojecten.nl/geheugenvanborne/sample-page/huisplaatsen-in-hertme/
mailto:heemkundehertme@hotmail.com
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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 dat te maken heeft met Hertme, schroom 
niet om ons uw verhaal te doen horen! Maar wij gaan vanaf dit 
nummer ook actief op zoek. Dus mogelijk wordt u door één van 
ons een keer benaderd….. Zie de eerste bijdrage hieronder.  

 

“ In gesprek met....” 
  

Het dorp herbergt vele mensen met ieder een eigen verhaal… vaak heel 
gewoon maar daardoor ook heel bijzonder. Phil Den Ouden heeft zich 
aangemeld bij de Gazet als vrijwilliger en zal voortaan in elke editie van 
de Gazet het verhaal van een gewone Hertmenaar optekenen…  (mensen 
worden willekeurig gekozen maar, u mag zich zelf of een ander uiteraard 
ook aanmelden voor deze rubriek, graag zelfs!) 
 
Deze maand “In gesprek met: 
Lieke Boomkamp 

 

Toen op 14 november verleden jaar,  
Halloween voorbij was, de wind 
door de straat gierde en de regen 
met bakken omlaag viel, viel er ook 
een briefje met een mooie wens van 
Lieke in mijn brievenbus: 



 
4 

 

 

 

 

 
 
 
 
Zo’n wens op deze gure dag, was alsof de zon even door de wolken 
brak. Het doet je immers goed als mensen aan je denken, vooral als 
dat een 12 jarig meisje is. 
Lieke vertelde dat ze ineens het gevoel had iets te willen doen in deze 
corona tijd waar iedereen de eenzaamheid in geduwd wordt en dan 
vooral voor oudere en eenzame mensen.  
Dus was ik ook niet de enige die deze harte-groet kreeg.. 
Lieke is een vrolijk meisje dat mij vol trots haar mooie 
overgangsrapport liet zien: Niets onder de zeven en een paar achten. 
Lieke volgt nu de lessen op het Zone college in Almelo en heeft het 
reuze naar haar zin, want er wordt ook veel aandacht besteed aan 
praktische vakken. Vol trots liet ze een zelf gemaakt vogelhuisje zien, 
dat je ook met plezier in de woonkamer zou hangen. Er was ook een 
grote letter B, en ik kon niet raden waarvan dat de eerste letter was.  
Lieke weet nog niet wat ze later wil worden, iets met techniek 
misschien? Tandarts? Maar misschien iets met woninginrichting? Of 
toch liever sport? Lieke vind het leuk om te vissen en trainen voor de 
handbal doet ze graag en fietsen naar de school in Almelo is ook geen 
probleem. Alles is nog mogelijk en gelukkig hoeven er nu nog geen 
keuzes gemaakt te worden.  
Lieke helpt Rian Jannink-Schabbink in het boerderij-winkeltje met 
schoonmaken en zij beplakt de kleine eierdoosjes voor zes eitjes met 
de mooi gekleurde sticker van het Bio – ei. 
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En zo kom je Lieke op verschillende momenten en plaatsen tegen. 
Maar Lieke is ook kunstzinnig aangelegd, want vol trots stalde ze een 
hele reeks minischilderijtjes op mini schilderezeltjes uit. 
Het zijn geen schilderijtjes waarvan de kunstenaar ook niet weet wat 
het voorstelt, maar allemaal hele sfeervolle afbeeldingen, van bergen, 
bomen, vergezichten, bloemen enz. enz. 
Zo mogen we blij zijn dat we hier in Hertme een kunstenares in de dop, 
of een tandarts in wording of een heel begaafde toekomstige 
binnenhuisarchitecte in ons midden hebben, een lief meisje met een 
warm hart. Houdt dat warme hart Lieke, je hebt het in je latere leven 
nodig.     
 

Phil den Ouden 

 

Renovatie St Aegidiusschool 
 

Ongetwijfeld is het u opgevallen dat er volop gebouwd is bij onze school. 
Drie jaar geleden alweer is het plan opgevat om onze school een flinke 
opknapbeurt te geven. We liepen er steeds vaker tegenaan dat er geen 
ruimte was om kinderen even apart te nemen, geen eigen ruimte voor de 
logopedie of fysiotherapie, geen eigen ruimte voor de interne begeleider, 
geen ruimte voor de kinderen om in een groep buiten de klas te werken 
enz. Bijbouwen mocht niet maar intern verbouwen wel. Op school geven 
we al jaren modern en goed onderwijs maar het gebouw liep er een 
beetje bij achter. 
We zijn eerst eens goed gaan nadenken wat we allemaal wilden, daar 
hebben we een plan van gemaakt. Dit plan hebben we voorgelegd aan 
ons bestuur. Toen het bestuur van Brigantijn toestemming gaf om deze 
forse investering te doen hebben we contact gezocht met de aannemer, 
schilder, installateur, vloerenlegger etc. We waren heel blij dat we een 
groot deel van het werk uiteindelijk binnen de gemeenschap van Hertme 
konden houden. Na het uitbrengen van de offertes is het werk gegund 
aan de combinatie Gerard Tijink/Jan Kole, als bouwkundige aannemers, 
Dashorst installatiebedrijf, Alkoof Borne voor de vloer en raamdecoratie, 
Rene Tijink  keukens en schildersbedrijf Willy Dijkers. 
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Het uiteindelijke tijdpad, waarin alles moest gebeuren was kort: de start 
was 24 april en de einddatum was 16 augustus jl. In de tussentijd waren 
de leerlingen gewoon op school. Het was best wel spannend hoe dit alles 
zou uitpakken. Achteraf kunnen we zeggen dat de hele verbouwing 
eigenlijk probleemloos is verlopen. De kinderen pasten zich heel snel aan 
aan de situatie. Er was best wel eens geluid, het was ook weleens 
rommelig en stoffig maar het was nooit te storend. Een groot compliment 
voor zowel de bouwers als de kinderen en alle collega's. Dat gevoel 
hadden we ook: we doen het samen. Wat kregen we ook veel hulp van 
ouders toen we klassen moesten uitpakken en weer inpakken. De 
bouwers hebben zich al die tijd flexibel opgesteld; het was prettig werken. 
Het resultaat mag er zijn, we zijn er allemaal heel trots op en het geeft 
ons als team inspiratie om enthousiast te werken voor de leerlingen uit 
ons dorp. 
Wat is er veranderd? Door een toiletgroep en het verwarmingshok weg 
te breken is er een ruimte voor een leerplein ontstaan, een centrale hal 
waar kinderen in groepen kunnen samenwerken, er is een nieuwe keuken 
geplaatst in de vernieuwde lerarenkamer, er is een nieuwe bibliotheek en 
een kantoor voor de IB-er en een directiekantoor, alle ruimtes zijn 
voorzien van een pvc-vloer er is een compleet nieuwe cv-installatie 
aangebracht, we hebben nu overal ledverlichting, een nieuw 
inbraakalarm en alles is geschilderd. 
De foto's laten een beetje zien hoe het is geworden. We willen het 
resultaat graag aan het hele dorp laten zien tijdens een open dag. We 
wachten nog even af hoe de corona regels binnenkort worden. We 
nodigen u zo spoedig mogelijk uit. 
Namens het hele team, 
 
Gerard Welberg, 
Locatieleider St. Aegidius 
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Pelgrim voor één dag 

Een groep van ongeveer 30 pelgrims uit heel de wereld is op 14 augustus 
in Polen begonnen aan een Klimaatpelgrimage. Zij wandelen door 
Duitsland, Nederland en Groot-Brittannië om aan te komen in Glasgow, 
waar van 1 t/m 12 november de VN Klimaattop plaatsvindt. Met deze 
oecumenische pelgrimage wil men aandacht vragen voor de 
klimaatcrisis en de krachten bundelen om klimaatverandering tegen te 
gaan. Op hun tocht van bijna 2.800 kilometer hebben deze pelgrims 
onderdak nodig. Langs de hele route zorgen kerken en organisaties voor 
logies en eten. Borne ligt op de route en wil ook graag gastvrijheid 
bieden. De pelgrims komen aan in de middag van 30 september en 
vertrekken daags erna voor de volgende etappe naar Goor. 
De aanwezigheid van de pelgrims is een mooie gelegenheid om 
plaatselijk aandacht te vestigen op de klimaatcrisis. Eén van de 
mogelijkheden om aan dat bewustzijn vorm te geven is om mee te 
wandelen op de etappe van Borne naar Goor (ongeveer 20 kilometer 
wandelen) op vrijdag 1 oktober, vertrek 9.00 uur.  
Tot een maximum van 60 personen mogen inwoners van de gemeente 
Borne en omstreken hier aan deelnemen. U kunt zich daarvoor vóór 15 
september a.s. opgeven bij dhr. Huib de Wit, e-mail: htsldewit@ziggo.nl  
U zorgt daarbij zelf voor uw eten en drinken voor onderweg en ook voor 
de terugtocht naar Borne, bijvoorbeeld met trein of bus. 

Om aan de benodigde geldmiddelen voor het ontvangen en verzorgen van 
de pelgrims te komen kunt u een bijdrage leveren in de vorm van een 
eenmalige donatie op één van de volgende rekeningnummers onder 
vermelding van ‘Klimaatpelgrimage’: 
 
NL63 RABO 0309 4006 94 t.n.v. PCI HH Jacobus en Johannes  
of NL42 ABNA 0590 0489 61 t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Twente Zuid-
Oost of NL06 RABO 0309 4761 19 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente 
Borne  
 
Een hartelijke groet van de plaatselijke werkgroep, pastor Ria 
Doornbusch, ds. Johan Meijer, ds. Carla Borgers en Huib de Wit. 

mailto:htsldewit@ziggo.nl
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Straatfeest  29 Augustus 
In Hertme worden met enige regelmaat straatfeesten gehouden.  
Zo was er onlangs  één in de Lage Weide, één in de Haarlanden  en er 
waren nog anderen. Allemaal een groot succes.  
Dat kan ook gezegd worden van het onlangs gehouden straatfeest voor 
de bewoners aan de Hertmerweg (in Hertme zelf).  
Natuurlijk  kent men de direct naastwonenden wel, maar nu was er de 
gelegenheid om geheel nieuwe kontakten te leggen en dat is altijd 
spannend. Ellen en Gerald Frongink en Christel en Martijn Paus, hadden 
het feest dit keer georganiseerd.  
De animo was groot, (43 volwassenen en 28 kinderen). 
Zeker nu het in deze sombere coronatijd weer mogelijk is elkaar te 
ontmoeten was, met een enkele uitzondering, iedereen die kon fietsen 
om 1 uur aanwezig op het Pastoor Veegerplein om een fietstocht van 
ongeveer 20 km te gaan rijden. Ook de kinderen deden mee.  
Het was bewolkt met af en toe een lichte motregen, maar toch 
grotendeels droog.  Door de grote belangstelling werd in drie groepen 
gestart en fietste men door de Twentse dreven over een goed uitgezet 
parcours van fietspaden naar Saasveld en Deurningen terwijl er even 
gestopt werd bij familie de Vries in Saasveld voor een gastvrije ontvangst 
en kleine lafenis.  
Om kwart over drie kwamen de eersten fietsers aan bij het kleine cafeetje 
bij de Tennisbaan alwaar men elkaar  directer kon ontmoeten.  
Voor de kinderen was er buiten een grote opblaastent neergezet waar 
naar hartenlust in gesprongen kon worden. 
De catering werd fantastisch verzorgd door Restaurant Jachtlust die een 
zeer smakelijke maaltijd voor ons allen bereidde. 
Het was fijn om mensen te ontmoeten, die je uit de verte groet, maar die 
je eigenlijk maar weinig kent.  Zo’n straatfeest draagt bij aan het 
saamhorigheidsgevoel en daarmee aan het welbevinden van ons mooie 
dorp. Bravo Gerald, Ellen, Christel en Martijn! Volgend jaar zullen anderen 
het voortouw nemen en het  straatfeest organiseren. 
Que la fête continue…. (laat het feest doorgaan) Phil den Ouden 
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Vredesbijeenkomst in Borne 
 

Van 18 tot en met 26 september a.s. wordt door de landelijke organisatie 
“Pax” de jaarlijkse Vredesweek gehouden. Zoals verwoord op de website 
vredesweek.nl/thema van vredesorganisatie PAX kent iedereen wel het 
gevoel er even niet bij te horen en te worden uitgesloten. Sommigen 
ervaren dat ze stelselmatig niet gehoord worden en dat ze geen 
onderdeel uitmaken van een groter geheel. Deze uitsluiting ligt diep 
verankerd in onze maatschappij. Er is pas sprake van vrede als er recht 
wordt gedaan aan iedereen.  
Voor 2021 kiest PAX  “Inclusief samenleven” als thema van de 
Vredesweek. 
Om hier ook lokaal aandacht aan te besteden wordt in deze Vredesweek 
door de Raad van Kerken Borne e.o. op woensdag 22 september een 
vredesbijeenkomst georganiseerd.  
Deze bijeenkomst bestaat uit verschillende activiteiten en begint om 
19.00 uur met een korte gebedsbijeenkomst in de Doopsgezinde kerk aan 
de Ennekerdijk. Hierna zal de vredesbijeenkomst worden voortgezet met 
een wandeling met de vredesvlag naar de Stefanshof. Hier is de 
gelegenheid met elkaar in dialoog te gaan en is het mogelijk een 
persoonlijke vredeswens op een vredesduif te schrijven. Vervolgens gaat 
de activiteit verder met de vredeswandeling naar de Vredesboom bij de 
Oude Kerk waar een korte afsluitende bijeenkomst plaatsvindt. Hier 
kunnen dan ook de vredesduiven in de Vredesboom worden gehangen.  
De lokale Raad van Kerken nodigt iedereen, jong en oud, uit om deel te 
nemen aan deze vredesactiviteit. Als u niet kunt of wilt deelnemen aan de 
viering maar wel aan de vredeswandeling dan kan dat natuurlijk ook; deze 
start omstreeks 19.20 uur bij de Doopsgezinde Kerk. Uiteraard kun je  op 
ieder ander moment tijdens de wandeling aansluiten. 
 

Raad van Kerken Borne, Hertme en Zenderen.  
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Vooraankondiging:  Open Spookhoes 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Open huis “Spookhoes”, zaterdag 23 oktober 2021 

Op zaterdag 23 oktober is voor alle inwoners van Hertme de 
mogelijkheid het Spookhoes te bezichtigen tijdens het “open huis” dat 
wordt georganiseerd op zaterdag 23 oktober 2021 van 13.30uur tot 
16.30 uur.  

Verdere informatie over aanmelding en coronamaatregelen volgen in de 
Gazet van oktober. 
 

Namens de werkgroep Spookhoes, 
Henk Veurman 
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Verhuizing Bets Spikkers.  
 

Bets is vorig jaar in augustus opgenomen in  het Verzorgingshuis de 
Stoevelaar in Goor. Nadat het thuis niet meer zo goed ging. 
 

Hij mist de Boerderij heel erg, maar 
heeft ondertussen met zijn eigen 
meubels de draai gevonden. 
Af en toe komt er nog eens iemand 
achter de deur kijken hoe het met 
Betske gaat, dit waardeert hij enorm.  
Ook een telefoontje vind hij fijn.. Zijn 
telefoonnummer is: 0547-785269 

Groet, Josine Horst ( nicht van Bets) 

Programma van Cultureel Podium Bornse Synagoge 
Expositie 12 september t/m 24 oktober 2021 
op de zondagen, 14 - 17 uur 
  
Theo Hendriksen/ Geïnspireerd door de Cobrakunst 
Theo Hendriksen gebruikt diverse materialen zoals pigmenten, olieverf, 
acrylinkt en acrylplaten in zijn werk. Afbeeldingen worden veelal op 
papier gemaakt en gevacumeerd op paneel.  
Daarnaast werkt Theo ook op linnen en canvasdoek.  
De achtergrond is rustig.  

Op de meeste schilderijen zijn minimaal twee figuren, dierlijke of 

menselijke gedaanten, te onderscheiden.  

Dit roept een fabelachtige sfeer op. 

 
Entree: gratis 
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Houtdorp 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op 11 augustus organiseerden Inge en Laurens Snieders voor de 
basisschool leerlingen weer het jaarlijkse houtdorp. Nadat het vorig jaar 
door Corona moest worden afgelast kon het nu gelukkig (met enige 
aanpassingen) wel doorgang vinden. Maar liefst 39 jeugdige timmerlieden 
maakten prachtige creaties van een kerk tot tiny house en hadden in 
mooie weersomstandigheden weer veel plezier!   

(foto: BorneBoeit) 

 

Vooraankondiging Halloween 

Op zondagavond 31 oktober willen we weer een trick or treat-tocht 
organiseren voor de kinderen van Hertme. In lijn met voorgaande 
jaren zal dit vanaf 17:30 tot ongeveer 19:00 uur duren. In de volgende 
Gazet ontvangt u hierover meer informatie. Dus haal de pakken vast 
uit de kast en noteer deze datum in de agenda. 

Groeten Christel Ezendam en Erwin Stamsnijder 
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Het project ‘SCHOEF mer AN  

Voorvloeiend uit een proclamatiepunt van 
Prinses Carine en adjudante Rian van CV de 
Kolkleu in 2020  zal er nu eindelijk gestart 
worden met het Schoef mer An project.  
Het doel van dit project is om ouderen en 
alleenstaanden uit Hertme ( of oud-inwoners 
van Hertme) een paar keer per jaar , de 
mogelijkheid te bieden om tegen  een kleine bijdrage,  gezellig samen te 
eten op laagdrempelige manier.   
Waar het proclamatiepunt bedacht werd als een éénmalige actie,  is het 
inmiddels uitgegroeid tot een project met een groep van 6 vrijwilligers 
die van plan zijn om dit een blijvend karakter te geven.  
 

Wij nodigen u graag uit !! 
Datum: Maandag 11 oktober 
Waar: Spookhoes 
Tijd: 18.00 tot 20.00 uur 
Kosten:  €7,50 per persoon (contante betaling) 
(dit is voor de maaltijd incl drankjes)  
 

Opgave uiterlijk 1 oktober:  telefonisch of via Whatsapp  06-41867273 of 
via de mail: rianjannink@hotmail.com 
Mocht u niet zelfstandig kunnen komen, dan kunt u ook eventueel 
worden gehaald en gebracht. ( geef dit bij opgave even aan)  
Ook dieet wensen graag  aangegeven!  
 

Wanneer er (te) veel belangstelling is zullen wij helaas mensen moeten 
teleurstellen,  want zoals u zult begrijpen moet we ons ( ook ivm Corona) 
beperken tot een kleine groep.  Deze mensen zullen dan in de gelegenheid 
worden gesteld om aan de volgende Schoef-mer-An editie in december 
deel te nemen.  
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Groeten van prinses Carine  & Adjudant Rian &  Vrijwilligers Conny Tijink, 
Mirjam van Santen, Mieke van Schoot, Ans Hesseling,  José Kemna, 
Mariët Kroeze. 
 
 

ZijActief ledenavond 
 

Onze eerste ledenavond, na lange tijd, houden we op dinsdag 21 
september a.s. bij Restaurant Jachtlust. Aanvang 19.30 uur. Het belooft 
een gezellige avond te worden, waarbij we kunnen bijpraten en genieten 
van leuk entertainment.  Voor deze avond dient u zich op te 
geven.  Opgave voor 15 september bij:  Rianne Aalderink  liefst per  E-
mail: aalderink@azelo.nl  / tel. 0642285309. 
We verheugen ons erop u weer te ontmoeten. We hebben alle begrip 
voor diegene die het (nog) niet aandurven te komen.  
 
Met vriendelijke groeten, 
Bestuur ZijActief   
 
               

BEWEGEN VOOR OUDEREN 
 “De Knesterbötkes  gaan weer  
   van start” 
 
Corona voorbij?? Was het maar helemaal 
voorbij! 
Toch menen we weer aan de slag te kunnen gaan met het onmeunig 
gezellige gymclubje voor 60 – 70 - 80 en 90-ers”,  
onder de uiterst bekwame en gezellige leiding van Gineke Heersche. 
Zij wil het –ondanks persoonlijke probleempjes- toch enkele weken 
proberen om te zien hoe het gaat.  
Eerlijkheidshalve: ze geniet ook van onze gezelligheid!!  
Wanneer? Op donderdagmorgen 9 september wordt het startschot 
gegeven . 
Waar? In de gemeenschapsruimte van de parochie te Hertme. 

mailto:aalderink@azelo.nl
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Elke donderdagmorgen krijgen alle bötkes dan weer een beurt van 
Gineke.   Als je 60 bent geweest is, volgens de medici, belangrijk de bötkes 
wekelijks  onderhanden te laten nemen.  
De start van de gymles heeft plaats om 9.45 uur. 
Maar……om 9.30 uur moet het zaaltje even in orde gebracht worden. 
Dit kunnen we niet meer aan Gineke alleen overlaten, dus worden de 
“sterken” onder ons om 9.30 uur verwacht. 
Gelijktijdig kan er dan koffie gezet worden. 
De gymoefeningen hebben plaats tot 10.30 uur.  
Daarna wordt er nog een köpken koffie gedronken voor de gezelligheid. 
Alle Knestebötkes: WEER HEEL HARTELIJK WELKOM OP 9 SEPTEMBER.  
 

Zr.Josephine    
 

Steun CV Kolkleu bij de Plus!!  
 
Cv de Kolkleu heeft zich aangemeld voor 
de “Spaar je Club gezond Actie  van Plus 
Supermarkten” 
 
Vanaf zondag 5 september kunnen klanten bij PLUS sparen voor clubs en 
verenigingen in hun buurt. Met deze spaaractie wil Plus clubs en 
verenigingen een (financieel) steuntje in de rug geven. In totaal doen bijna 
6200 clubs en verenigingen mee aan de spaaractie verdeeld over 268 
winkels van PLUS. Het sponsorbedrag dat word verdeelt is ruim 3,2 
miljoen euro!! Bent u klant van Plus zou u dan aan de Kolkleu willen 
denken ???  Nu we door Corona nauwelijks acties hebben kunnen houden 
is elke extra financiële bijdrage heel erg welkom!!  
 

Bij voorbaat dank,  namens CV de Kolkleu. 
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Nienke Monnnink opent praktijk voor huidtherapie in 
Ootmarsum 
 
Nienke Monnink  (Hertmerdwarsweg 
15) is sinds 1 mei 2021 trotse 
eigenaresse van Huidtherapie Oost; 
een huid-therapeutische praktijk die 
in zorgcentrum ‘De Molenborgh’ in 
Ootmarsum is gevestigd.  
 
Huidtherapie Oost richt zich voornamelijk op acne en huidverbetering; 
maar men is uiteraard ook welkom voor andere huidvragen en/of 
behandelingen zoals onder andere rosacea, microneedling, 
pigmentproblematiek of het verwijderen van huidoneffenheden zoals 
bijvoorbeeld steelwratjes. 
 
Wil jij meer weten over wat ik voor jou kan betekenen?  
Neem even contact op, je bent van harte welkom! 
 

Gezondheidscentrum De Molenborgh 
Molenstraat 8C 
7631 AZ Ootmarsum 
06 – 255 93 390 
info@huidtherapieoost.nl  www.huidtherapieoost.nl  

 
Ontspanningsmiddag Zonnebloem Hertme-Zenderen 
Graag willen wij u mededelen dat er woensdagmiddag 6 oktober een 
ontspanningsmiddag is bij het Hoogspel in Delden voor de cliënten van 
de Zonnebloem afdeling Hertme-Zenderen. 
Hier willen wij u graag voor uitnodigen. De kosten voor deze middag zijn 
15,00 euro p.p. De zaal gaat open om 13.30 

➢ Graag voor 6 september opgeven bij Lidy Westerhoff 
Mail Adres: lidy.westerhoff@hotmail.com  
Telefoonnummer: 074-2664645  

Met vriendelijke groet, Zonnebloem Hertme-Zenderen 

mailto:info@huidtherapieoost.nl
mailto:lidy.westerhoff@hotmail.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! 

Oud Papier 
 

Op Donderdag 16 september  haalt de Bornse Harmonie weer oud 
papier op.  
Wilt u het oud papier uiterlijk om 9.00 uur aan de straat zetten?  
 

Werkgroep Jeugd  

Door de corona versoepelingen 
hebben wij op vrijdag 2 juli het 
schooljaar toch kunnen afsluiten 
met traditiegetrouw het kanovaren 
over de Bornse Beek.  

Vanuit Hertme zijn we met z’n allen 
naar de Bornsche Maten gefietst 
waar de kano’s klaar stonden.  Eén 
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boot probeerde snel weg te komen zodat ze bij de vistrappen in de Stroom 
Esch de andere kano’s konden omgooien. Eén kano was hun te snel af 
waardoor zij geen nat pak op liepen, de rest ging allemaal kopje onder. 
Ook al duurde dat soms lang.. De avond werd in Hertme afgesloten met 
drinken en patat. Het was weer een geslaagde avond! 
➢ De eerst volgende activiteit staat gepland op vrijdagavond 3 

september. Nader bericht volgt t.z.t. via de mail. 
 

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. 
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 

 
Wist u dat…. 
 

➢ … het SAMEN ETEN project voor ouderen een alleenstaanden - 
“schoef mer an ” -   in oktober eindelijk vanstart gaat in het 
Spookhuis?  GEEF U OP!! 

➢ De collecte voor het KWF Kankerbestrijding plaats zal vinden van 
5 tm 11 september a.s.  De collectanten gaan weer met de bus op 
pad. Alvast bedankt voor uw bijdrage. 
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Rebus. 
 

Deze maand geen puzzel maar een rebus. De oplossing van deze rebus 
mag worden gemaild naar gazethertme@gmail.com . Onder de goede 
inzendingen verloten wij een kleine prijs.  
 

 

AGENDA 2021 

• 5 September Kindervoorstelling: Hans en Grietje 

• 5-11 September  Collecte KWF Kankerbestrijding 

• 10 September  Orkest Koninklijke Luchtmacht 

• 11 September  Helligen Hendrik 

• 16 September  Oud papier!  

• 26 September  Spookhoes: No Songs for old man 

• 11 Oktober   Schoef mer an  (eetproject) 

• 23 Oktober   Open huis Spookhoes  van 13.30uur tot 16.30 uur.  

• 30 Oktober   Halloween Openluchttheater 

• 31 Oktober   Halloweentocht kinderen Hertme 

• 18 November  Dorpsavond, nadere info volgt 

• 12 December  Spookhoes Enjoy 

• 13 December  Spookhoes Schoef mer an ( eetproject) 

• 19 december  Kindervoorstelling de Sneeuwkoningin 

  
➢ Wilt u iets plaatsen in de Gazet van oktober of  

weet u iets om in de agenda op te nemen? 

mailto:gazethertme@gmail.com
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➢ Stuur uw bijdrage dan uiterlijk 20 september  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 & Phil den Ouden & 

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 

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

 

 

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

 


