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Foto van de maand 

 
Deze maand een oude foto van de Eerste Communie uit 1982. Op de 
foto Pastoor Zoetebier, juffrouw Brandriet &  vlnr Erik Hesselink, 
Theo Schabbink, Yvonne Velthof, Arno Schabbink, Chantal Rijgwaart, 
Marieke Vloon, Adri Hemmink, Erik Boswerger, Ingrid Kole, Karin 
Lucas ( nu Damhuis) Audrey Blenke, Marly Blenke, Monique Snieders, 
Dennis Lucas, Olaf ten Dam, Marcel Meijer, Marja Hesselink & Hugo 
Liedenbaum.  
 
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.  

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 
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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.  

 
Nederlandse Brandwonden Stichting 

collecteert van 10 oktober t/m 16 oktober 
2021 
 

Ieder jaar maken gemiddeld 900 personen een ernstig 
brandwondenongeval mee waarna zij opgenomen worden in één van 
de drie Nederlandse brandwondencentra in Beverwijk, Rotterdam of 
Groningen. Rond de 9.000 personen worden jaarlijks op de 
Spoedeisende Eerste Hulp behandeld na brandwondenletsel. En 
92.000 personen worden door een huisarts behandeld na het 
oplopen van een brandwond.  
 
De Nederlandse Brandwonden Stichting zet zich 100% in om 
brandwonden te voorkomen en leed door brandwonden tot een 
minimum te beperken. De Nederlandse Brandwonden Stichting 
ontvangt geen subsidie. Daarom is steun van collectanten onmisbaar 
voor het nastreven van onze droom: een toekomst zonder littekens. 
 
Steunt u ook de collectant die bij u aanbelt ? 
Hebt u de collectant gemist? 

U kunt ook doneren met de QR code hiernaast.      → 
U opent op uw mobiel de bankapp, u scant de QR-code. De 
app vertelt daarna wat u verder moet doen. 
 

Bent u niet handig met computer of app? Geen nood. U 
kunt uw donatie ook overmaken  naar rekgnr: NL93 RABO 0388 0132 
22 t.n.v. Nederlandse Brandwonden Stichting o.v.v. 7626 Hertme 
 

Betsy Paus  Coördinator collecte Hertme-Zenderen  
e-mail:betsypaus@home.nl/Tel. 06-51209141 
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Collectanten gezocht  
voor de Nederlandse 

BrandwondenStichting  
Die collecteert van 10  t/m 16 oktober2021 

Ook in Hertme willen we graag collecteren. 
                                      Ik ben op zoek naar 3 nieuwe collectanten. 
 
Hebt u interesse en wilt u mij uit de nood helpen? 
U kunt me bellen 0651209141 of mailen: betsypaus@home.nl 

 

 

AED Herhalingscursus: 

De herhalingscursus zal plaatsvinden op: 

Maandag 1 nov 2021 om 18.00 uur en om 20.00 uur in het 

Theaterhoes. 

Hiervoor gelden natuurlijk ook de richtlijnen, waarbij de 

gezondheid van de cursist en de instructeur voorop staan. 

U kunt zich zoals voorgaande jaren weer aanmelden via de 

mail:k.maassen@mvdb-projecten.nl 

of via whatsapp op telefoonnummer 06 55 37 33 02 

Graag het voorkeurstijdstip vermelden  en met hoeveel personen 

de deelname is.  Let ook op u eigen profiel bij hartslag.nu dit kunt 

u aanpassen of download de app. 

Ook vind u hier de richtlijnen i.v.m. reanimatie bij covid 19. 

Met vriendelijke groet, Kerstin Maassen van den Brink 

mailto:betsypaus@home.nl
mailto:k.maassen@mvdb-projecten.nl
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    Donateurskaarten    
    muziekvereniging  
    St. Gregorius        
 

Op zaterdag 9 oktober 2021 gaan de 
leden van de muziekvereniging St. 
Gregorius uit Hertme huis aan huis 
rond in hun dorp, om de inwoners 

van Hertme een donateurskaart te verkopen. De prijs van deze 
kaarten zijn divers. De inwoners van Hertme dragen op deze wijze bij 
in de activiteiten van deze bloeiende muziekvereniging. Het is elk jaar 
weer fijn dat zo veel mensen in Hertme de muziekvereniging een 
warm hart toe dragen. Alleen met de steun van donateurs kan de 
muziekvereniging mooie muzikale dingen blijven doen.  
In 2022 bestaat onze muziekvereniging St. Gregorius 100 jaar. En 
dat laten wij niet zo maar voorbij gaan. Op zaterdag 18 juni 2022 is 
er een groot jubileumconcert in het mooie openluchttheater van 
Hertme. Op zaterdag 26 november 2022 zal de malletband een 
vierde editie Percussion Live organiseren, in het jubileumjaar 

speciaal in de Schouwburg van Hengelo. 

De inwoners van Zenderen worden dinsdag 5 oktober in de 
gelegenheid gesteld onze muziekvereniging te steunen door het 
kopen van een donateurskaart. 
 
Op voorhand willen wij de inwoners van Hertme en Zenderen 
bedanken voor de steun aan onze bijna honderd jarige 
muziekvereniging.     
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Voortgang woningbouw Roskamlanden fase II 

In de Gazet van april 2021 en op de website van de SGH hebben we 
gemeld dat SGH door gemeente Borne is uitgenodigd om in gesprek 
te gaan over de ontwikkeling van Roskamlanden 2.  

Dit plan voorziet in de mogelijkheid om 9 woningen te bouwen in de 
komende jaren.  

Voordat met de uitwerking van dit plan kan worden begonnen heeft 
gemeente Borne in de maanden april/mei en juni gemeentebreed de 
behoefte aan woningbouw in dit plangebied gepeild.  

Vooral omdat het rapport “De woningmarkt in Hengelo Borne in 
2020” (Rigo) aangeeft dat de behoefte in Borne zich met name 
toespitst op kleine en betaalbare woningen voor één- en 
tweepersoonshuishoudens in diverse doelgroepen, is daarbij ook de 

typologie van de te ontwikkelen woningen nog nader onderzocht.  

Tevens is bij de woningcorporatie Welbions nagegaan of er sprake is 
van een behoefte aan sociale huurwoningen in Hertme. 

Met betrekking tot de woningbouwontwikkeling in Hertme heeft 
gemeente Borne in de lokale krantjes van Borne, Hertme en 
Zenderen een artikel geplaatst, waarbij onze inwoners is gevraagd 
om de behoefte aan een woning in dit plangebied en de typologie 
aan te geven. 

Hieruit, maar ook uit de lijst van inschrijvingen (vanuit de gehele 
gemeente Borne), is gebleken dat er in Hertme met name behoefte is 
aan de ontwikkeling van vrijstaande woningen op een kavel van 300 
tot 500 m2 (in een enkel geval groter; tot maximaal 1.000 m2).  

Daarnaast is er behoefte aan enkele 2 onder 1 kap-woningen. Het 
gaat hierbij om een deel seniorenwoningen en een deel 
starterswoningen. 
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Met dit resultaat is gemeente Borne in augustus van dit jaar weer in 
gesprek gegaan met SGH om het plan voor 9 woningen uit te werken. 
We hebben het dan in eerste instantie over kavelindeling, 
infrastructuur en landschappelijke inpassing. 

In dit gesprek kwam de volgende voorlopige schets op tafel: 

Deze schets is bedoeld om visueel te maken waarover we het hebben 
en om met de bewoners het gesprek op gang te brengen over 
kavelindeling, infrastructuur en landschappelijke inpassing.  

De werkgroep woningbouw van SGH nodigt iedereen uit om 
opmerkingen, bezwaren en wensen in te dienen bij de werkgroep.  

Wij ontvangen deze graag op emailadres: 
secretariaat.sgh@gmail.com 

Wij kunnen aan de hand hiervan met gemeente Borne in gesprek 
gaan om deze schets met jullie input aan te passen tot een plan dat 
kan rekenen op een zo groot mogelijk draagvlak vanuit de bewoners 
van Hertme.  

Uiteindelijk zal dit plan dan door de gemeente Borne officieel ter visie 
worden gelegd en zullen de wettelijke procedures moeten worden 
doorlopen voordat het daadwerkelijk kan worden gerealiseerd.  

De werkgroep woningbouw: 

Herman Schabbink , Michel Lucas, Sander Aalderink, Henk Veurman 

Email: secretariaat.sgh@gmail.com 

NB:  

Ter oriëntatie is hieronder de voorlopige schets op een kadastrale 
ondergrond geprojecteerd. Via de website van SGH kan deze schets 
meer in detail worden gedownload 
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ZijActief  
 

Excursie ZijActief naar Schuurman Schoenen te Neede 
Op dinsdag 19 oktober gaan de dames van ZijActief voor een excursie 
naar Schuurman Schoenen te Neede. We vertrekken om 12.45 uur bij de 
kerk.  Als u zich nog niet heeft opgegeven doe dit dan voor 5 oktober bij  
Rianne Aalderink, e-mail : aalderink@azelo.nl of tel./app : 064228530. 
 
Regioledenmiddag ZijActief 
Vrijdag 29 oktober regioledenmiddag te Rossum, aanvang 13.45 uur. 
 
Namens bestuur ZijActief, Rianne Aalderink            

mailto:aalderink@azelo.nl
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Klootschietvereniging Hertme Cupfinales 

 

Cupfinales gewonnen door Mart Blenke en Jarno Kemna 

 

Traditioneel vinden de cupfinales elk jaar plaats voor de eerste 

competitiewedstrijd medio september. Ondanks de corona-

pandemie en bijbehorende maatregelen, bleek het dit seizoen 

gelukkig weer mogelijk om enigszins onder normale omstandigheden 

deze wedstrijden te organiseren, uiteindelijk leidend tot een tweetal 

veelbelovende finales. De veldfinale beloofde op voorhand een 

spannende te worden! Beide finalisten, Mart Blenke en Tom Homan, 

debuteerden in de finale en hadden in alle voorrondes al 

aangekondigd serieuze plannen voor de eindoverwinning te hebben! 

Dat beide schutters uit Hertme 4 debutant waren in een grote finale, 

was wel enigszins merkbaar. Op voorhand was absoluut niet te 

voorspellen wie de meeste kans in de finale zou maken, maar door 
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een misser van Tom kwam Mart echter op voorsprong. Deze 

voorsprong werd gedurende het verloop van de wedstrijd niet 

minder. Doordat Mart net wel, en Tom net niet over het omlegpunt 

kwam (en hierdoor de te gebruiken baanlengte minder is), was de 

ruimte om voorsprong terug te pakken net te kort voor Tom. Ook de 

passage bij de duiker bleek voor Mart net iets beter uit te pakken. 

Ondanks verwoede pogingen van Tom bleef de voorsprong van Mart 

gehandhaafd en wist Mart uiteindelijk met een schotlengte verschil 

zijn eerste Hertme Cup te winnen! Hulde echter aan beide 

debuterende finalisten voor de mooie strijd die zij ervan hebben 

gemaakt! De finale om de straatcup was voor Matthijs Korf een 

herhaling van de straatfinale om de Hertme Cup 2020 die enkele 

maanden geleden is geschoten. Door een blessure bleek het toen 

voor hem niet mogelijk om deze te schieten, waardoor hij de winst 

moest laten aan Boy Bosch. Dit seizoen bleek Matthijs echter volledig 

hersteld en mocht hij het in de finale opnemen tegen Jarno Kemna. 

Beide schutters bleken over voldoende finale-ervaring te beschikken 

en maakten ze er een spannende finale van. In het begin van de 

wedstrijd pakte Matthijs een voorsprong van meer dan één schot, 

maar in het verdere verloop van de wedstrijd wist Jarno deze 

voorsprong stukje bij beetje te verkleinen. Met nog één bocht te 

gaan, pakte Jarno zelfs de voorsprong en met nog één schot te gaan 

was zijn voorsprong gegroeid tot een tiental meters die hij dan ook 

niet meer weg gaf! Jarno is hiermee de verdiende winnaar van de 

straatcup editie 2021! 

 
Oud Papier 
 

Op Donderdag 14 oktober  haalt de Bornse Harmonie weer oud papier 
op. Wilt u het oud papier uiterlijk om 9.00 uur aan de straat zetten?  
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Oktoberfestronde 
jubilerende 
klootschietvereniging 
 

 

Zoals inmiddels al bijna traditie is, wordt ook dit jaar weer een 
Oktoberfestronde georganiseerd. 
Deze ronde is normaal gesproken een besloten ronde voor 
seniorenleden van de klootschietersverenigingen van KV Soasel, de 
Gunne, Nijstad en Hertme. 
In ons jubileumjaar, KV Hertme viert dit jaar haar 80 jarig bestaan (!), 
mag onze vereniging de Oktoberfestronde organiseren. Naast leden van 
onze zusterverenigingen willen wij dit jaar dan ook graag alle 
Hertmenaren van harte uitnodigen! 
 

 Oktoberfestronde     zaterdag 9 oktober     
Aanvang 15.30 uur op de Hertmebaan 
 

Er zal een kleine ronde over baan en straat worden geschoten, waarbij 
ook niet-leden en mensen zonder ervaring met klootschieten van harte 
worden uitgenodigd! Na afloop is er ruimte voor een hapje en drankje 
bij Hotel Restaurant Jachtlust te Hertme. 
Er is een prijs beschikbaar voor het beste team en de leukst geklede 
persoon! 
Indien er mensen zijn die graag met een team (3-5 personen) willen 
deelnemen, horen wij dit uiteraard graag! Ook mixteams zijn van harte 
welkom!! Opgave is niet verplicht, maar wel gewenst en kan via 
info@kvhertme.nl.  Wij hopen op een grote opkomst! 
 
Hopelijk tot zaterdagmiddag 9 oktober! 
Met sportieve groet, Bestuur KV Hertme 

mailto:info@kvhertme.nl
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Open huis “Spookhoes”, 
zaterdag 23 oktober 
2021  

In de Gazet van augustus 
2021 heb ik gemeld dat op 
zaterdagmiddag 23 oktober 
2021 er voor alle inwoners 
van Hertme de mogelijkheid is 

het Spookhoes te bezichtigen tijdens het “open huis” dat op die 
datum wordt georganiseerd.  

Doordat coronamaatregelen zijn aangepast en versoepeld is het niet 
meer nodig je van te voren aan te melden en ben je vrij om te komen 
tussen 13.30 tot 16.30 uur. 

Graag tot ziens in het Spookhoes! Namens de werkgroep Spookhoes, 

Henk Veurman 

 

Het project ‘SCHOEF mer AN  

Op maandag 11 oktober zal er worden 
gestart met het Stoef mer an – eet project 
voor ouderen en alleenstaanden in het 
Spookhoes. Inmiddels is de groep voor deze 
avond vol en kun u zich niet meer opgeven. 
Maar op maandag 11 December is er weer 
een kans om te komen mee eten. Lijkt het u 
leuk neem dan al vast contact op… 06-41867273 of stuur een mail 

naar rianjannink@hotmail.com 
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Halloween Trick or treat..  
 
Trick or treat-tocht door Hertme! 
Op zondagavond 31 oktober wordt er weer vanaf 
17:30 tot ongeveer 19:00 uur, de trick or treat-
tocht, door Hertme gelopen. Ongeveer 40 
kinderen uit Hertme, komen bij u aan de deur om 
een lekkernij te ontvangen. We hopen dat de kinderen niet voor een 
dichte deur komen te staan!. Het zou erg mooi zijn als u uw huis of oprit 
griezelig aan kan kleden in Halloweenstijl. Belangrijk om te weten: 

- Wilt u niet meedoen, laat uw buitenlamp dan uit! 
- Wilt u vanwege corona geen kinderen binnen / of aan de deur, 

zet dan gewoon een lekkernij buiten neer op de stoel! 
Bedankt voor uw medewerking en veel griezelplezier 
Met vriendelijke groeten Christel Ezendam en Erwin Stamsnijder 
------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------- 
Opgave: Wil je meedoen aan de tocht en kom je uit Hertme of zit je op 
basisschool St. Aegidius dan kan je je opgeven om mee te lopen via 
email ezendamchristel@hotmail.com of app 06-30201691. Vermeld 
hierbij even je naam, leeftijd en 06-nummer en emailadres ouders. Na 
opgave volgt dan nog informatie via de school en/of via de mail/app. 
 

 
 

Steun CV Kolkleu bij de Plus & 
de Rabobank!!  
 
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 

mailto:ezendamchristel@hotmail.com
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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 ???   
 
Tevens hebben wij ons aangemeld voor de Rabo clubsupport. Alle 
mensen die bankieren bij de Rabobank krijgen hierover een brief waar in 
staat hoe ze onze vereniging kunnen steunen. Wij hopen op uw 
medewerking want nu we door Corona nauwelijks acties hebben kunnen 
houden is elke extra financiële bijdrage heel erg welkom!!  
 
Bij voorbaat dank,  namens CV de Kolkleu. 

 
Nieuwe bewoners Kolklanden 6 
Vorige maand ontvingen wij als nieuwkomers voor het eerst de Gazet 
van Hertme. En die hebben we natuurlijk helemaal gelezen! Als 
nieuwkomers leek het ons wel leuk om via een verhaaltje in de Gazet 
ons voor te stellen. 

 Wij zijn Rob en Marjan en wonen sinds 21 augustus in Hertme, samen 
met onze twee konijnen Bob en Kobus. Na een selectie procedure 
kregen we van Welbions en de wijkcoach het superfijne bericht dat aan 
ons de woning aan Kolklanden 6 was toegewezen. Wij zijn er elke dag 
nog heel blij mee! 

 De gepland vakantie naar de Veluwe hebben we afgezegd om te gaan 
klussen in de woning. Met best wel redelijk weer en een prachtig uitzicht 
tijdens elke pauze was het ook wel een beetje vakantie, behalve het 
klussen dan! 

 Wij zijn 56 en 58 jaar oud en woonden hiervoor in Borne. We hebben 
allebei volwassen kinderen die respectievelijk in Deventer en Almelo 
wonen. 

 Rob is ondernemer en ik werk bij dagbesteding voor ouderen. Om 
Hertme en zijn inwoners te leren kennen heeft Rob zich opgegeven als 
vrijwilliger bij het open luchttheater, en hij heeft inmiddels ook al 
geholpen bij het opbouwen en afbreken van een optreden. 
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Zelf heb ik me aangemeld als vrijwilligster bij de Tuinkamer waar ik 
inmiddels al een paar dagdelen ben geweest. 

 Na een maand kunnen we zeggen dat we het heel erg naar ons zin 
hebben hier. We zijn inmiddels al redelijk op orde. We genieten van de 
heerlijke rust hier en het uitzicht dat bij elk weertype prachtig is. 

 Het “binnenseizoen” komt er nu aan dus we zullen elkaar misschien niet 
zo vaak treffen tijdens een wandeling of fietstocht vandaar deze 
papieren kennismaking. 

 Voor dit moment weet ik niet zoveel meer te vertellen maar kletsen in ‘t 
echie is natuurlijk ook veel leuker.  

 Dus tot Ziens of Horens, Met vriendelijke groet, Rob en Marjan 

 

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 
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Werkgroep jeugd 

Vrijdagavond 3 september hebben we het schooljaar 2021-2022 
geopend bij Wild Bijzonder Vissen in Reutum. Met 21 ervaren en niet 
ervaren vissers zijn we om 18.30 uur met auto’s richting Reutum 
vertrokken. Daar aan gekomen kon iedereen een hengel pakken om 
daarna een plekje te zoeken rond om de vijver.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het duurde even maar toen de eerste vis gevangen was volgenden er 
velen meer. Er werden verschillende vissoorten gevangen: steuren, 
karpers en zeebaarzen. Het enthousiasme onder de kinderen was groot 
zodra de dobber naar beneden ging maar zo’n grote vis vasthouden was 
soms nog wel spannend! 
 
Het was weer een gezellige en geslaagde avond en hopen jullie 
binnenkort allemaal terug te zien bij de volgende activiteit! 
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NIEUWS vd SGH. 

Bestuurswisselingen SGH en vacature bestuur 
Het afgelopen jaar hebben we Sander, Inge en Sabine mogen 
verwelkomen als bestuurslid bij de SGH. Hieronder stellen zij zich even 
voor. Mocht je ook interesse hebben om zitting te nemen in het bestuur 
dan kan je altijd even contact opnemen met één van de bestuursleden. 
Je bent uiteraard ook welkom om een keer vrijblijvend aan te sluiten bij 
een van onze vergaderingen. 
 
Groeten Erwin Stamsnijder 
 
 

Ik ben Inge Snieders. Ik ben getrouwd met 

Laurens en samen met onze zoons, Sem en 

Thijmen,wonen wij aan de Haarlanden 4. Na 

jaren in het speciaal onderwijs gewerkt te 

hebben, werk ik nu als orthopedagoog bij een 

zorgboerderij/-manege. Ik zing bij koor Contrast 

en zit in de medezeggenschapsraad van de St. 

Aegidius-School. Ik woon inmiddels 13 jaar in 

Hertme en ik wil me graag inzetten voor de 

belangen van de inwoners door zitting te 

nemen in de SGH. U kunt mij bereiken op   

inge_schothuis@hotmail.com of 074-8514137. 
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Ik ben Sander Aalderink, 24 jaar en woonachtig 

aan de Hemmelhorst 13a. Twee jaar geleden heb ik 

de opleiding Technische Bedrijfskunde afgerond en 

ben ik aan de slag gegaan als logistiek engineer bij 

VDL ETG Almelo. In het weekend mag ik graag met 

vrienden een biertje drinken in de keet en op 

zondag de wei in voor een potje voetbal bij 

Saasveldia. Inmiddels ben ik ruim een jaar actief bij 

de SGH en zet mij met plezier in voor de belangen 

van Hertme. U kunt mij bereiken op  

sanderaalderink@hotmail.nl  of 06-42025514. 

 

Ik ben Sabine Hilbrink-Nilsson en ben geboren 

op 9 juni 1958 in Den Haag. Sinds 2002 woon ik 

bij mijn man Jan Hilbrink aan de Kerkweg 3 in 

Hertme. Onze twee kinderen Elise en Wouter zijn 

nu allang volwassen, wonen in Weesp en Borne 

en we hebben inmiddels 5 kleinzoons. Ik heb als 

inkoper gewerkt o.a. bij Nefit (van de ketels) en 

BOSCH. Eind 2019 zijn Jan en ik gestopt met 

werken om te gaan reizen en nog meer te 

genieten van de mooie plek waar we wonen. 

Met meer vrije tijd, naast vrijwilligerswerk 

waaronder bij Museum Bussemakerhuis, waar ik 

o.a. de boekhouding verzorg, heb ik me aangemeld bij de SGH om 

Hertme nog beter te leren kennen en zo bij te dragen aan de 

leefgemeenschap van Hertme. Ik zal de SGH versterken als bestuurslid 

en secretaris. Ik ben bereikbaar op hilbrink.nilsson@gmail.com en op 

telnr. 0622473083 

 Sam’s Kledingactie in Hertme  

voor schoolkinderen in Oeganda 
Ieder voorjaar en najaar organiseert Sam’s 
Kledingactie een aantal speciale landelijke 

mailto:sanderaalderink@hotmail.nl
mailto:hilbrink.nilsson@gmail.com
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actiedagen, om zo extra veel kleding op te kunnen halen voor het 
goede doel. Deze keer is er gekozen voor hulp aan schoolkinderen en 
hun ouders in Oeganda zodat zij, wanneer corona voorbij is, weer 
terug naar school kunnen. 
  
Actieweek Hertme 
Van maandag 11 oktober t/m zaterdag 16 oktober (12.00 uur) a.s. 
kunt u in Hertme kleding en schoenen die u niet meer draagt, maar 
waar iemand anders misschien nog wel blij van wordt brengen naar 
de garage naast het Theaterhoes van het Openluchttheater in 
Hertme.  

• Versleten en vuile kleding, speelgoed en knuffels, 
handdoeken, kussens en dekbedden mogen helaas niet 
worden ingeleverd. 

  

Uw steun is onbetaalbaar 
Een financiële bijdrage van € 75.000 biedt kinderen in Oeganda iets 
onbetaalbaars: door naar school te gaan, maken zij kans te kunnen 
ontsnappen uit de armoedecirkel en een betere toekomst voor 
zichzelf te creëren! Met uw steun in de vorm van kleding en 
schoenen zorgt Sam’s Kledingactie er samen met Cordaid voor dat de 
kinderen die niet (meer) naar school gaan of na Covid-19 niet terug 
zouden komen, na de heropening toch weer naar school gaan of op 
school blijven. Hoe meer kinderen naar school toe gaan, hoe meer 
kans ze hebben op betaald werk en hoe beter hun toekomst-
perspectief wordt. En dit geven zij weer door aan hun kinderen. 
 
Projecten 
Wilt u meer informatie over het werk van Sam’s Kledingactie, de 
projecten die zij ondersteunen en over wat er wel en niet mag 
worden ingeleverd? Kijkt u dan eens op www.samskledingactie.nl. 
 

 
 

http://www.samskledingactie.nl/
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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! 
 

 
   

 

 

 

 

Halloween   

Griezelen in Hertme…… magie en tovenarij in het theater! 

Stap op zaterdag 30 oktober door de piepende en krakende poorten van 
het theater en laat je verwelkomen door spoken, heksen en andere 
griezels! 
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Dit jaar staat alles in het teken van magie en tovenarij. Eenmaal in het 
theater kun je je vermaken met diverse spel en knutselactiviteiten in een 
omgeving waar de griezels, spinnen en natuurlijk de pompoenen niet 
ontbreken.Daarna wordt iedereen verwacht aan de voet van de 
kasteeltoren, waar te midden van knetterende vuren, opdoemende 
rookwolken en flakkerende kaarsen de heks Wientje opwachting maakt 
voor een griezeldans. Tovenaar en illusionist Alex Buijk neemt je mee in 
zijn wereld vol magie! Een beetje spanning zal er wel zitten, maar het 
wordt vooral gezellig griezelen. 

En wie daarna nog durft kan deelnemen aan de griezeltocht door het 
spookbos, waar het verhaal tot leven komt en vuurspuwers en 
mysterieuze figuren op je wachten. 

Halloween Hertme is een griezelig en spannend evenement voor 
kinderen vanaf 4 jaar en voor iedereen die durft! 

Voor het bestellen van toegangskaarten kijk op 
www.openluchttheaterhertme.nl 

 

 

Feestelijke opening kerststal Hertme 
 

We hebben het een jaartje moeten missen, maar...... 
Zaterdag 18 december vindt de feestelijke opening van de Kerststal 
weer plaats!  En het belooft een geweldig gezellige bijeenkomst te 

http://www.openluchttheaterhertme.nl/
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worden voor jong en oud!  In de Gazet van november en december 
zullen wij u verder informeren.   Noteer de datum alvast in uw agenda.... 
 

Renate Stokkingreef  & Mirjam van Santen  
 

 
Wist u dat…. 
 

➢ De collecte van het KWF dit jaar een recordbedrag heeft 
opgeleverd! Maar liefst € 620,72 werd er opgehaald. De QR code 
heeft nog een gewenningsperiode nodig maar zal het komend 
jaar ook (nog) meer worden ingezet. Een dank je wel voor 
Jolanda Br, Hanneke Bl, Inge Sn, Truus K-K, José  
M & Irma Sch.  

➢ De collecte voor het Diabetes Fonds plaats vind van 1 tot 6 
november. De collectanten gaan weer huis aan huis op pad.  

 

 

Herfst 

 
 
De herfst is het derde van de vier seizoenen van het jaar.  
Dat weten we allemaal. Doordat de kracht van de zon afneemt en het 
geleidelijk aan koeler wordt neemt de stuwkracht van de sapstromen 
in bomen en struiken en later ook in de bloemen geleidelijk af en blijft 
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op een minimale verzorging staan. Zou dat niet zo zijn, dan zou de 
boom of struik bij vorst bevriezen en afsterven.  
Dat kan alsnog gebeuren als de winter veel dagen met strenge vorst 
heeft. Door het afnemen van de sapstromen veranderd ook de kleur 
van het blad bij de meeste bomen. Dennenbomen hebben eigenlijk 
geen blad, Ze hoeven ook niet af te vallen. De naalden zijn de 
voorlopers van de later ontwikkelde bladeren Sommige bomen 
kleuren prachtig geel, oranje of rood en vallen na zekere tijd op de 
grond en brengen die kleur naar de aarde toe. De aarde neemt ze in 
zich op door van het gevallen blad compost te maken die uiteindelijk 
weer aarde wordt tot voeding van bomen en planten. 
En zo is in dit jaargetijde de afsluiting van een kringloop met de belofte 
van een vernieuwing in het volgende voorjaar als de zon haar kracht 
gaat herwinnen en de sappen van de bomen weer stijgen en de nieuwe 
bladeren met het heel lichte groen, uit het zonlicht worden geboren..  
In het tussenliggende seizoen tussen herfst en voorjaar ligt de winter. 
Nu lijkt de winter de laatste jaren meer op een koude herfst. Waar zijn 
de bevroren sloten en rivieren, wanneer kan je weer over de Noordzee 
lopen?  
Het klimaat verandert en de seizoenen veranderen mee. 
Maar de kastanjes vallen van de kastanjebomen en tonen hun 
prachtige kern. Ga je voorbij de stekelige buitenkant, dan vindt je die 
prachtige kern. Ook beukennootjes zijn zowel bij eekhoorntjes als bij 
kinderen erg intrek. Dieren zoeken een veilig onderkomen voor de 
aankomende winter en vogels trekken weg naar warmere gebieden, 
kortom de natuur heeft het er druk mee. En kinderen willen 
boomhutten maken, wat eigenlijk een natuurdrang is. 
En wij, wat doen wij? Wij blijven waar we zijn, kijken het huis na of er 
nieuwe tochtstrippen nodig zijn en zetten de verwarming misschien 
een standje hoger. Hebben we de tuin winterklaar? Wij gaan de 
wintertijd tegemoet en dat vraagt moed, in de betekenis dat wij nu 
meer naar binnen gaan leven dan we in de zomer deden. Het is een 
geleidelijke overgang, maar wel een overgang die in december geheel 
naar binnen keert, en de natuur helemaal verstilt.  
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Maar als er dan toch nog een lekker winterzonnetje schijnt dan zal die 
ene optimistische merel ons nog toezingen:  
“Houd moed de lente komt iedere dag weer dichterbij.” 
Er is een zekere mate van moed nodig om de herfst in te gaan omdat 
je weet dat het winter gaat worden en de aarde zich terugtrekt en vaak 
nog een wit laken over zich heen trekt als zwijgend de sneeuw haar 
bedekt. Het kan zo heerlijk stil zijn in het bos als de sneeuw gevallen 
is. 
Op 29 september was het de feestdag van Sint Michael. Dat is een 
aartsengel, die de hemel gezuiverd heeft van alle kwade geesten.  
Die zijn nu onder ons en we zien wat die allemaal onder mensen 
teweeg brengen. Daarmee worden we het hele jaar door 
geconfronteerd en ieder moet daar zijn verhouding toe vinden. 
Maar we kunnen moed putten uit de strijdbaarheid en moed van 
Michael, die ons inspireert als we moeilijke beslissingen moeten 
nemen. En het mooie daarvan is, dat je niet hoeft te weten waar de 
moed om door de emotionele of fysieke kou heen te gaan eigenlijk 
vandaan komt, hij is er, als je tenminste goed wakker bent en niet in 
winterslaap bent..  Fijne herfstwandeling!  

Egeltje 

 

Vooraankondiging dorpsavond 

Langs deze weg willen we u alvast uitnodigen voor de dorpsavond die op 

18 november door Stichting Gemeenschapsbelangen Hertme (SGH) 

wordt georganiseerd in het Spookhuis. In de volgende gazet zullen we 

nader ingaan op de exacte invulling van het programma  

Namens de SGH , Erwin Stamsnijder 
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AGENDA 2021 

• 10 oktober : start collecte week brandwonden stichting 

• 11 oktober : Schoef mer an  (eetproject) 

• 11 tm 16 oktober Sam’s kledingactie 

• 23 oktober:   Open huis Spookhoes  van 13.30uur tot 16.30 uur.  

• 30 oktober: Halloween Openluchttheater 

• 31oktober Halloween tocht kinderen Hertme 

• 1 tm 6 nov. Collecte Diabetesfonds 

• 18 november dorpsavond Stichting gemeenschapsbelang Hertme 

• 12 december Spookhoes: Enjoy 

• 13 december Spookhoes: Schoef mer an ( eetproject) 

• 18 december opening kerststal 

• 19 december Kindervoorstelling de Sneeuwkoningin 

 

Oplossing rebus Gazet augustus 

 

In de Gazet van augustus stond een rebus. De juiste oplossing was:  
NAZOMEREN IN HERTME  en is o.a. ingestuurd door Chantal Leus. Zij 
ontvangt hiervoor een kleine prijs namens de Gazet! 
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Deze maand geen Rebus maar weer een Puzzel: 

 Als je alle woorden gevonden hebt en weggestreept, blijft er een 

horizontale zin over die je door de herfst heen helpt. 
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➢ Wilt u iets plaatsen in de Gazet van september of  
weet u iets om in de agenda op te nemen? 

➢ Stuur uw bijdrage dan uiterlijk 20 oktober  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) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

