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Foto van de maand 
 

Deze maand een foto van de 
oud dorps kruidenier Gerard 
Pisano. Die jarenlang met zijn 
vrouw een kleine kruideniers-
winkel in Hertme had. (het 
huidige ‘t Hertmes Ambacht) 
Gerard was zijn tijd ver vooruit 
en bracht toen al alle 
boodschappen bij de mensen 
aan huis!  
Heeft u al een keer gekeken op 
de website van de heemkunde-
groep.  

heemkundehertme@hotmail.com  
 
En gelezen over de wetenswaardig-heden 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


2 
 

 
    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 

 

Collecte Nederlandse Brandwonden Stichting groot succes 

In de week van 10 tot en met 16 oktober collecteerden in heel 

Nederland 55.000 vrijwilligers voor de Nederlandse 

Brandwonden Stichting. Ook in Hertme gingen de collectanten 

langs de deuren. En met succes! Gezamenlijk werd een bedrag 

van € 459,77 opgehaald. De opbrengsten van de collecte stelt 

de Brandwonden Stichting in staat om haar werk voor mensen 

met brandwonden voort te zetten. Al bijna 50 jaar voert de 

Nederlandse Brandwonden Stichting haar strijd tegen deze 

littekens. Dit doet zij op drie fronten:  

mailto:k.maassen@mvdb-projecten.nl
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het voorkomen van brandwonden, het verbeteren van de 

behandeling (door onderzoek) en het bevorderen van de 

psychosociale nazorg en begeleiding. Dankzij de collecte kan de 

Nederlandse Brandwonden Stichting haar activiteiten 

voortzetten en haar droom: “een toekomst zonder littekens” 

blijven nastreven. Alle gevers bedankt voor uw gulle bijdrage;  

Algon Z., José K., Hennie K., Wim S., Frans S., En Rieky L., 

bedankt voor jullie inzet als collectant. 

 Hebt u de collectant gemist?  

U kunt nog steeds doneren met de QR code 

die hiernaast afgebeeld staat. Deze scant u vanuit uw eigen 

bankomgeving in.  

U kunt uw donatie ook overmaken  naar rekeningnummer:  

NL93 RABO 0388 0132 22  t.n.v. Nederlandse Brandwonden 

Stichting o.v.v. 7626 Hertme,  

Betsy Paus, Coördinator collecte Hertme-Zenderen 

 

Bomenplant op nationale boomfeestdag op 10 

november 

Enkele jaren geleden zijn er ca. 40 bomen gekapt aan de 

Hertmerweg. Dit in het kader van onderhoud. Er is tijdens een 

bijeenkomst van de dorpsraad aangegeven dat er een herplant 



4 
 

zou plaatsvinden. De laatste bomen worden tijdens de 

nationale boomfeestdag op 10 november dan eindelijk geplant. 

Op verzoek van een bewoner aan de Haarlanden, en in overleg 

met de gemeente en dorpsraad worden ze geplant in het 

retentiegebied, beter bekend als de HOP ( Hertme Ontmoetings 

Plek). De leerlingen van de lagere school zullen hierbij 

assistentie gaan verlenen. Er komen 11 bomen!  Weer een 

stukje verfraaiing in de HOP.  

Reclamefolders  Spotta Hertme 

Even ter informatie omtrent de reclamefolders die velen in Hertme 
wekelijks ontvangen. 
U bent gewend dat ze in het weekend op de mat verschijnen. Dit 
was ook mogelijk, omdat de folders door het bedrijf Spotta op 
zaterdag aangeleverd werden. 
Echter Spotta heeft de uitlevering voor deze postcode gewijzigd in 
maandagmiddag. Contact via mail en telefoon gehad, aangegeven 
dat iedereen graag de folders in het weekend ontvangt, daar veel 
aanbiedingen ‘s maandags al starten. 
Spotta geeft aan dit niet te kunnen wijzigen. Graag had ik het ook 
anders gezien. Ik wil u in ieder geval laten weten waarom het nu 
anders is. 
Vriendelijke groet, uw bezorger Mick Mulder 

 

C.V de Kolkleu kijkt weer vooruit 

De carnavalsvereniging heeft een moeilijke tijd achter de rug. In een 

ledenvergadering van 11 maart, afgelopen jaar, werd bekend dat 

residentie “Hof in Huis” niet langer de residentie zou blijven. De familie 

Kappert heeft andere plannen ontwikkeld waardoor de ruimte veel en 

veel te klein zou worden. Ook werd het vertrek van 3 bestuursleden 
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aangekondigd. Inmiddels was ook wel duidelijk geworden dat de 

vereniging nieuwe impulsen nodig had om het carnaval vieren voor de 

bijna 250 leden ook in de toekomst te kunnen behouden. Er moest 

meer structuur komen, een visie op de toekomst, en de vele 

werkzaamheden moesten meer worden verdeeld over nieuw te 

vormen werkgroepen. 

En toen brak binnen 1 week corona uit……en lag alles stil. Het heeft 

maar liefst 15 maanden geduurd voordat er op 1 juli van dit jaar weer 

een grote bijeenkomst plaatsvond. De drie bestuursleden traden af, er 

was nog geen residentie, de secretaresse wil ook gaan stoppen en het 

echte werk moest nog beginnen.  Nog dezelfde avond vormde zich een 

groep van ca 10 personen die op zoek ging naar nieuwe bestuursleden 

en werden leden voor de diverse werkgroepen benaderd.  

Samen met de werkgroep ‘Residentie’ werden alle mogelijkheden nog 

weer eens op een rijtje gezet. Op 16 september, in aanwezigheid van 

bijna 50 leden werden er vier nieuwe bestuursleden gekozen.  

Voorzitter is Dennis ten Dam, 2e voorzitter Roy Kemna, 

penningmeester is nu Jasper Lucas en Martijn Lucas is opnieuw aan 

het bestuur verbonden. Ook werden er maar liefst 10 commissies, met 

personele invulling, gepresenteerd. Samen zijn ze hard aan het werk 

om op 14 januari de gala-avond te kunnen houden. 

 



6 
 

Nieuwe residentie voor carnavalsvereniging 

Er is door een werkgroep uitgebreid onderzoek gedaan naar een nieuw 

onderkomen. Uiteindelijk bleek er een duidelijke voorkeur om onder 

de overkapping van het openluchttheater een nieuwe residentie te 

realiseren. Dit kan door de bestaande vlakke vloer uit te bouwen en de 

voorkant met isolatiepanelen wind en waterdicht te maken. Het 

bestuur van het theater heeft, onder voorwaarden, ingestemd met dit 

plan. Ook de gemeente ziet geen bouwkundige bezwaren. De SGH en 

de buren zijn ook partij in deze 

beslissing. De vergunningsaanvraag is 

medio oktober ingediend. Het wordt 

nog spannend of het qua tijd allemaal 

lukt, maar de bouwploeg staat te 

popelen om aan de slag te gaan. 

Wordt ongetwijfeld vervolgd… 

 

 

Dansmarietjes cv Kolkleur alweer volop in beweging 
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De leidsters van de dansmarietjes, Femke Damhuis en Marit Jannink 

hebben recent een verhel-derend gesprek gehad over de toekomst. Er 

is veel duidelijkheid gekomen over de toekomst. Er is een plan van 

aanpak gemaakt en ook de begroting voor komende 3 jaren is gedekt. 

Hier is zeker een woord van dank op zijn plaats voor de sponsoren 

waaronder Geerdink Dakwerken, fam. Brinkman en Hotel Jachtlust.  

De maar liefst 24 meisjes in 3 leeftijdsklassen trainen momenteel 2 x 

per week.  1x bij dansschool Danceworkx in Borne voor de vrije dans 

en 1x per week in de basisschool o.l.v.  Marit en Femke t.b.v. 

gardedans.  Leuk is het ook te vermelden dat de contributie met ca 

50% is gedaald. Kortom de schwung zit er weer goed in en wellicht zit 

er ook komend jaar weer een prijs in    (net als op deze foto in 2020 

tijdens het dansmarietjes concours in Fleringen)  

 

Nieuwe jeugdgroep Kolkleu 

Onder de jeugd van de Kolkleu bestond al langer de wens om een 

jongerengroep op te richten. En hiervoor is nu door Ruben 

Stokkingreef en Ramon Hulleman het initiatief genomen. Inmiddels 

hebben zich 53 (nieuwe) jeugdleden gemeld die binnenkort allemaal 

een eigen jas dragen met het logo van de Kolkleu en dan in 

gezamenlijkheid carnavalsfeesten in de regio zullen gaan bezoeken!  

Wat geweldig dat er zoveel jeugdig 

enthousiasme is om het carnaval    

Open dag St. Aegidius. 

Beste inwoners van Hertme, ouders en 
oud- leerlingen, 

Het is u waarschijnlijk niet ontgaan dat 
onze school een ware metamorfose heeft ondergaan. Vanaf april tot 
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de zomervakantie zijn we bezig geweest met de renovatie van onze 
school. We zijn met z’n allen heel trots op het resultaat. Wij nodigen 
u van harte uit om de school te komen bekijken op zondag 7 
november van 10.00 uur tot 13.00 uur. Ook de speelplaats zal dan 
voor het grootste deel klaar zijn. 
Team, Ouderraad en MR van de St.Aegidius 

 
ZijActief  Herfststuk maken 
De dames van ZijActief gaan dinsdag 16 november een herfststuk 
maken o.l.v. Jorieke Pros. Er wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 
15,00. De avond wordt gehouden in het Theaterhoes en begint om 
20.00 uur.  
Namens bestuur ZijActief, Rianne Aalderink 

 
Oud Papier 
 

Op Donderdag 11 november  haalt de Bornse Harmonie weer oud 
papier op. Wilt u het oud papier uiterlijk om 9.00 uur aan de straat 
zetten?  
 
 

Collecte Nierstichting. 

Namens de Nierstichting worden alle collectanten (Monique, Lisan, 
Inge, Irma, Riky en Eline) maar ook de gulle gevers heel hartelijk 
bedankt. 
 
De opbrengst in Hertme bedraagt het mooie bedrag van € 443,75 
De totale opbrengst in de gemeente Borne bedraagt € 7690,-- 
Dankzij jullie is het voor de Nierstichting mogelijk te blijven 
investeren in onderzoek voor een betere toekomst voor iedereen, 
maar in het bijzonder voor kinderen, met een nierziekte. 
Jos Kemna 
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Nieuwe bewoners Hertmerdwarsweg 2 
Dag allemaal, 

Wij zijn Petra en August ten Berge en wonen sinds half april aan de 
Hertmerdwarsweg 2.  
Onze jongste dochter Laura is mee verhuisd. Marley woont in Borne, 
Amber en Jordy wonen in Hengelo. Na ruim 32 jaar in Borne te 
hebben gewoond zijn we op zoek gegaan naar een ander huis. Voor 
Petra (geboren Meulenkamp) is dit terug naar haar geboorteplaats.  
Ze is 54 en werkt bij Kulturhus Borne. August (1958) is geboren in 
Enter en werkt in de installatie.  
Laura is 20 en werkt in de zorg bij Eugeria. 
Mooi dat we ons zo kort kunnen voorstellen en graag tot ziens.  

 

Groet’n     Petra,                         August                               en Laura.  

 

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 
zaterdag 6 november, zaterdag 13 november, zaterdag 11 december 
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en zaterdag 18 december 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. 
Voor het laten invullen van een rapport oogarts gaat u 
naar www.regelzorg.nl/oogarts of belt u ons. 
 
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 

 

 

https://regelzorg.nl/afspraak-maken-online?stap=1
http://www.regelzorg.nl/oogarts
https://www.cbr.nl/nl/rijbewijs-houden/nl/gezondheidsverklaring/uw-gezondheidsverklaring.htm
https://regelzorg.nl/aanvragen/gezondheidsverklaring-bestellen-bij-regelzorg
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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! 
 

 

Schoef –mer-an, hoe gezellig het was… 
 
Op 11 Oktober j.l. werd de eerste van een aantal avonden belegd in 
het mooi opgebouwde Spookhoes, 
De tafel was feestelijk gedekt met een hagel nieuw Boerenbont servies 
en ook hagel nieuw bestek, dat kon worden aangeschaft vanuit het 
noaberfonds. 
 

Oproep archiefmateriaal 
Muziekvereniging 

St. Gregorius 
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De tafel was feestelijk gedekt met een hagel nieuw Boerenbont servies 
en ook hagel nieuw bestek, dat kon worden aangeschaft vanuit het 
noaberfonds. 
Het gezelschap bestond uit 14 personen, waarvan 10 dames en 4 
heren. De heren waren dus in de minderheid en hadden zich aan een 
uiteinde van de tafel bijeen gezet, opdat zij stand zouden houden als 
dat nodig zou zijn. Maar toen de dampende schalen op tafel gezet 
werden door de drie vrijwilligsters, Connie Tijink, Mirjam van Santen 
en Rian Jannink- Schabbink,  kwam er een geanimeerd gesprek op gang 
en genoot iedereen van een wijntje en het met zorg klaargemaakte 
eten. Het feestelijke menu zag er als volgt uit, waarbij het nagerecht 
bij mij wel een vraag opriep: Hangop wie?  
 
Mijn buurman was zo vriendelijk mij uit te leggen dat het nagerecht 
minder luguber zou zijn dan je zou denken en dat Hangop, uitgelekte 
yoghurt is en grutze rode bessen zijn. Nou dat was een geruststelling, 
temeer daar we ons in het Spookhoes bevonden. Wie weet was het 
Spook wel mee verhuisd met het verplaatsen en herbouwen. In ieder 
geval was de naam mee gekomen. Alle14 genodigden “dee wan’n 
kom’n anschoem’n”, konden terugzien op een heerlijke maaltijd, een 
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heel gezellige, goed georganiseerde avond waarvoor de drie 
vrijwilligsters die het eten bereidden en ons bedienden, alle lof 
verdienen. 
Ik denk dat het Spook deze avond vrij was en elders een pilsje is gaan 
drinken. Wij hebben er in ieder geval geen last van gehad.  
Elders in deze Gazet geef ik weer wat ik te horen kreeg, waarom dit 
pand het Spookhoes blijft heten, leuk om te weten nu Halloween net 
geweest is en er een open dag van het Spookhoes geweest is.  
Wie ook aan de volgende Schoef-Mer-An wil mee doen en tot de 
eenzamen of zeer sterken (in leeftijd) behoort geve zich op bij Rian  
Jannink- Schabbink. Het maximum aantal genodigden is 20. 

Phil den Ouden  

 

Alle  
 
Op maandag 13 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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Nieuws van de Zonnebloem Hertme/Zenderen 

                                       
Op 23 november organiseert de afdeling Hertme/Zenderen weer een 
bingo met stamppotbuffet. 
Vanaf 16.00 uur is iedereen van harte welkom in de ZV kantine in 
Zenderen. De avond wordt tegen 19.00 uur afgesloten. 
De kosten bedragen €10,- en u kunt zich opgeven en eventuele 
dieetwensen doorgeven voor 16 november bij   
Akke Louwerman tel: 074-2660360 of  
Annie Besselink tel: 0546-823827 
Graag ook doorgeven of u gehaald wilt worden en of u gebruik maakt 
van rollator of rolstoel.  
Vergeet uw coronatest of inentingsbewijs/qr-code niet. 
Wij verheugen ons op uw komst! 

 

In gesprek met mevr. Japink…. 

Een van de eerste vragen die ik had, was dat ik mij afvroeg waar 
Hertmerweg 1 gebleven is, want Mevr. Japink woont op no 3 en dat is 
het eerste huis aan de linker kant, als je het dorp inrijdt komend van 
de Weerselose straat. 
Het blijkt dat de vader van Mevr. Japink de smid van het dorp was en 
de houten schuur die nu naast het huis staat eigenlijk deel van de 
smidse was. Maar toen haar vader stopte met werken werd 
uiteindelijk de smederij ook afgebroken en werd er ook een nieuw 
woonhuis gebouwd. De gemeente heeft het huisnummer van de 
smederij toen opgeheven maar de rest van de nummering van de weg 
gelaten zoals die was en dus is het eerste huis no 3 en is nummer 1 een 
van de raadsels die best in het mooi vernieuwde spookhuis passen. Dat 
er een smederij aan het begin van het dorp was, werd goed zichtbaar 
door een groot bord dat met flinke spijkers aan de boom bij het huis 
was vastgemaakt. Nu heeft die boom en de andere boom aan de 
overkant de taak van poortwachter van het dorp gekregen. De ene 
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boom, aan de overkant is gesierd met Christelijke symboliek en groei 
motieven, die vooral zinnebeeldig te begrijpen zijn, de andere boom 
bij het huis van mevr. Japink heeft Afrika motieven, want Hertme is op 
de kaart gezet door het jaarlijkse Afrika Festival in het 
openluchttheater. De sporen van de tijd van de smederij kan je nog 
zien aan de zwarte uitslag van de spijkers die in de boom geslagen 
werden. Mevr. Japink vertelde dat de knecht die met haar vader in de 
smederij werkte tijdens de WOII actief meewerkte in de ondergrondse 
en dat er daarom regelmatig een doorvoer van personen was die 
verder geleid werden naar een  

Het oude Huis van Smederij en fietsenverkoop Japink 
 
onderduikadres maar nog eerst een nachtje in Hertme moesten 
slapen. Ja, er werd van tijd tot tijd wel een huiszoeking door de 
Duitsers gedaan, maar er werd nooit iemand gevonden. De Duitse 
troepen die in deze regio gelegerd waren, bestonden niet uit 
aanvalstroepen maar eerder uit een verzameling gezapige huiskamer  
soldaten, die helemaal geen behoefte hadden om wild en agressief op 
te treden en daarom allerlei codes verzonnen om de bevolking te 
waarschuwen als er weer een razzia gepland was. Hun enige doel was 
om de oorlog op een gezonde manier te overleven.  
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Door dit systeem van waarschuwen kon het verzet tijdig mensen 
verplaatsen en zijn veel levens daardoor gered. Hertme zag er toen 
heel anders uit. Veel huizen aan de overkant (met de even 
huisnummers) stonden er nog niet. Er liep een sloot en daarna was er 
open weiland. Je ziet ook aan de bouwstijl en de verwering van de 
stenen dat er vanaf de jaren ’60 heel veel is bijgebouwd. In 1967 

trouwde mevrouw Japink en werd het 
ouderlijk huis gesloopt en herbouwd. 
De niet meer functionerende smidse 
was toen het tijdelijke verblijf. 
Wat de nu bijna 90 jarige, terugkijkend 
op haar leven, het meeste mist,  is 
vooral de gezelligheid. Vroeger had je 
veel meer contact met de buren en 
omwonenden, je hield een praatje over  
de heg en je kwam geregeld bij elkaar 
op de koffie. Dat is allemaal voorbij. 
Ook de kerkgang zoals die geweest is, is 
niet meer. Het zijn andere tijden en het 
lijkt erop dat iedereen op zichzelf wordt 
teruggeworpen en zo het isolement 
ingeduwd wordt. Corona deed er nog 
een schepje bovenop.  
Touwtje springen, knikkeren en 
hinkelen, het wordt niet meer gedaan 
door de kinderen, want zij leven in en 
achter hun mobieltje. Daar gaat alle tijd 
in zitten, zodat het sociale contact veel 
minder wordt. Er wordt geroepen dat 
men geen tijd heeft, maar iedereen 
heeft even veel tijd in het leven. Het zijn 
je keuzes die bepalen hoe je je leven 
inricht.  
Maar, dat is de nieuwe tijd en je kan dat 
niet zomaar veranderen meent 
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mevrouw Japink. Nu wordt gezelligheid georganiseerd. Er zijn allerlei 
bijeenkomsten, ook voor ouderen, om toch te proberen de 
eenzaamheid te doorbreken.  
In 2010 overleed haar man en sindsdien wordt mevrouw Japink veel 
gesteund door haar kinderen, waar ze regelmatig op bezoek komt, en 
omdat de auto al een aantal jaren terug is weggedaan, en het fietsen 
sedert kort niet meer  gaat, is de bel-Taxi wel een reuze uitkomst en 
maakt zij daar dan ook dankbaar gebruik van. 
Ouder worden is de kunst van het loslaten, verschillende dingen die je 
vroeger met gemak deed, worden nu moeilijker of kunnen niet meer 
en daar komt dan vereenzaming voor terug. Maar mevrouw Japink 
doet daar wat aan, zij is lid van de Ouderenbond die allerlei activiteiten 
organiseert en ze gaat naar de Gym en komt zo regelmatig onder de 
mensen. Zelfstandig wonen gaat haar nog steeds goed af. Bravo! 
Deze maand wordt mevr. Japink 90 jaar, en komt dan in de galerij der 
zeer sterken. Wij wensen haar namens de Gazet en haar lezers, een 
fijne gezellige verjaardag en nog vele jaren van goede gezondheid en 
levensplezier.  

Phil den Ouden 

 
Telefoonboekje van Hertme wordt vernieuwd! 
LAATSTE OPROEP!! 

 
Wij willen de volgende uitgave van het Hertmese telefoonboekje 
zo compleet mogelijk maken.  
Daarvoor hebben we jullie ondersteuning nodig. Dank aan de 
bewoners welke wel al hebben gereageerd. Maar er zijn nog veel 
meer mensen nieuw komen wonen in Hertme. Om bij iedere 
nieuwe bewoner langs te gaan en kennis te maken is gezellig 
maar kost veel tijd. 
Velen gebruiken steeds meer een mobiele telefoon en zouden 
het liefst het vaste nummer willen afmelden. Ook dat graag 
doorgeven, een telefoongids bestaat immers al niet meer.  
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Bijvoorbeeld onze verenigingen in Hertme of buren. 
Heeft men van iedereen een vast- of mobielnummer? 

* Mobiele (06) nummers inclusief voornaam en achternaam; 
* Nieuwe bewoners: Voornaam, achternaam, straat, huis-  
   nummer,  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 naar e-mailadres: 
gazethertme@gmail.com 

Met vriendelijke groet van de beheerders van “ons” 
telefoonboekje: 

Jasper Lucas (06-20580871) en Bärbel Kemna (06-17881805) 

 

Informatieavond zonnepanelen 8 november 

Beste bewoners van Hertme, In 2019 zijn wij, Dave Poort en Rinne Oost 
met een aantal buurtgenoten uit de wijk Wensink-Zuid een 
verduurzamingsinitiatief gestart met als inzet zonnepanelen voor de 
wijk Wensink-Zuid. Tijdens een info avond in het Twickel College 
hebben wij alle aanwezigen uitgebreid geïnformeerd over 
zonnepanelen en dit alles heeft er toe geleid dat 65 huishoudens 
enthousiast hebben deelgenomen aan dit mooie collectief. Hieruit 
voortvloeiend hebben Rinne en Dave ook in 2020 in de Bornsche 
Maten een succesvol collectief georganiseerd. 
Nu in 2021 gaan we nog een stap verder. Wij gaan alle inwoners van 
Borne, Hertme en Zenderen benaderen om deel te nemen aan een 
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collectief dat Borne breed gaat. Hiervoor organiseren wij meerdere 
informatie avonden, waaronder in Hertme. Wellicht dat u nog twijfelt 
om zonnepanelen aan te schaffen? Misschien dat wij u mogelijk 
kunnen enthousiasmeren om deel te nemen aan het collectief.  
Wij zullen een info-avond voor u organiseren in ‘t Hertmes Ambacht 
op 8 november 2021. Wij heten u van harte welkom om aanwezig te 
zijn, onder het genot van een kop koffie of thee. Op deze avond zal 
Rinne Oost, die zijn passie voor de sport (Paralympisch medaille 
winnaar London 2012) heeft omgezet in een passie om te 
verduurzamen en tegenwoordig als wooncoach acteert, een 
presentatie geven om u te informeren over de voordelen van 
zonnepanelen. Mocht u onverhoopt op deze avond verhinderd zijn 
dan is er geen man overboord daar we op diverse locaties elders in 
Borne ook info avonden organiseren. 
Datum: 8 november ‘t Hertmes Ambacht 19.30 uur Hertmerweg 30 

 1 november ’t Wooldrik (sportcafé) 19.30 uur Het Wooldrik 1 
 2 november Basisschool Flora 19.30 uur Meidoornhof 2 
 3 november Twickel College 19.30 uur Welemanstraat 51 
 5 november Smikkel Zenderen 19.30 uur Hertmerweg 45a 
 9 november de Veste 19.30 uur H.F. Roetgerinklaan 1 
 10 november ’t Iemnschelf 19.30 uur Fioringras 4 
 16 november Kulturhus 19.30 uur Marktstraat 23 
(Inloop rond 19.00 uur) 

Voor verdere informatie houdt a.u.b. de lokale media in de 
gaten (Borne 
Boeit, https://www.borneboeit.nl/110305/nieuws/nieuw-doel-voor-
olympische-medaillewinnaar-rinne-oost Week van Borne, Energie 
van Borne) Tevens kunt u de 
website: www.bornebreedzonnecollectief.nl 
bezoeken waar u alle informatie over ons collectief kunt vinden. 
Wij verwelkomen u graag, Rinne & Dave 

https://www.borneboeit.nl/110305/nieuws/nieuw-doel-voor-olympische-medaillewinnaar-rinne-oost
https://www.borneboeit.nl/110305/nieuws/nieuw-doel-voor-olympische-medaillewinnaar-rinne-oost
http://www.bornebreedzonnecollectief.nl/
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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 
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 voor het Diabetes Fonds plaats vind van 1 tot 6 

november. De collectanten gaan weer huis aan huis op pad.  
 

Dorpsavond 18 november Spookhoes 

Hierbij willen wij u uitnodigen voor de dorpsavond die op 18 

november door Stichting Gemeenschapsbelangen Hertme (SGH) 

wordt georganiseerd in het Spookhuus.  
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De volgende zaken staan op het programma. Het meest actuele 

programma kan u vinden op onze website 

(www.dorpsraadhertme.nl): 

 

19:45-19:55 Inloop 

20:00  Opening (Erwin Stamsnijder) 

20:05-21:00 Energietransitie 

1. Energievisie Borne: betekenis voor Hertme 

(Marcel Wielenga), gemeente  

2. Energiebesparing: meerwaarde voor uw eigen 

woning (HOME makelaars en energieadviseurs 

van Dichtbij Duurzaam) 

3. Zoekgebieden Wind in de buurgemeente 

Dinkelland: hoe wordt rekening gehouden met 

Hertme (Nicky Luttikhuis van Noaberkracht) 

4. Open vragen/gesprek 

21:00-21:10 Pauze 

21:10-21:30 Evaluatie 2020 t/m 2021 (bestuursleden SGH) 

(o.a. ontwikkelingen Roskamlanden II, bestuur, 

website, AED, glasvezel, verkeersveiligheid 

basisschool etc.) 

21:30-21:50 Pitches ideeën incentive (1000 EUR ter beschikking 

gesteld door Deltafiber) + stemming aanwezigen 

• Hennie Kemna - Hoe kunnen we Hertme een beetje   

• leuker maken ”5 ideeën die samen een totaal plan  

             vormen. 

• Door eigen inwoners worden er 10 kleine 

insectenhotels gemaakt. Het bepalen en verzamelen 

van de inhoud gebeurd door de (school)jeugd. 

http://www.dorpsraadhertme.nl/
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Er komt een “Banier van de mensheid” . De plaats 

waar deze komt zal nabij Kerk/theater zijn. 

• Er komt een informatiebord in het retentiegebied (de 

Hop) n.a.v. de bomen die geplant zijn/worden op 10 

november. 

• De communicatie geschiedenis van Hertme wordt 

zichtbaar gemaakt op een paneel van ca 120 x 80 cm. 

Met een verwijzing naar Deltafiber. 

• Er komt een bescheiden bijdrage om het mini 

spookhoes ,dat aangeboden is aan het 

openluchttheater, op een hufterproofe wijze te 

kunnen plaatsen. 

• Mirjam van Santen: een gezellig samenkomen van de 

inwoners van Hertme "after corona”. 

• Herman Schabbink: Mooie plantenbakken (i.p.v. 

rododendrons die daar niet wilden groeien) aan 

voorzijde kerkhof en een mooie plantenbak op het 

pastoor Veegerplein 

• Herman Schabbink: Mooie veilige houten wipwap 

voor op de HOP, deze wordt dan jaarlijks door de 

gemeente meegenomen in de keuring van de andere 

speeltoestellen. 

• Jos Kemna: de Heemkundegroep is in overleg met de 

fam. Olde Engberink over de plaatsing van de beelden 

van de Hemmelhorst. Het plan is om deze  2 heiligen 

beelden terug te halen uit Groningen en weer een plek 

te geven in de buurt van de kerk. 

• Gerard Welberg: Twee kleine voetbaldoelen voor op 

het nieuw Schoolplein 
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22:00  Uitreiking incentive door Deltafiber (Tom Vleerbos) 

en aansluitende borrel 

Belangrijk! aanmelden en regels corona  

Helaas hebben wij nog steeds te maken met Coronaregels waar wij 

ons aan moeten houden. De dorpsavond valt onder de categorie van 

evenementen die normaal gesproken worden georganiseerd in 

bibliotheken en buurt- of wijkcentra. Vooralsnog is voor deze 

activiteit geen coronabewijs verplicht (Zie ook Waar heb ik een 

coronatoegangsbewijs nodig? | Coronavirus COVID-19 | 

Rijksoverheid.nl).  Wel willen wij u vragen om zich vooraf aan te 

melden. Dit kan per mail via secretariaat.SGH@gmail.com. Zodoende 

kunnen wij u nog tijdig berichten, mochten er veranderingen 

plaatsvinden van de coronaregels. Uiteraard dienen de algemene 

coronaregels in acht genomen te worden (blijf thuis bij corona-

achtige klachten). 

 

Namens de SGH 
Erwin Stamsnijder  
 

Nieuwe bewoonster/ mantelzorgster Hertmerweg 9 

Per 1 Oktober wonen Masi Kavira en Joerie Wolters niet 
langer in de aanbouw van de Garage aan de 
Hertmerweg 9. Joerie besloot te gaan studeren in 
Groningen en Masi is weer ingetrokken bij haar 
moeder. De volgende dag reeds melde zich Djamila 
Diallo die met hoge urgentie een onderkomen zocht. 

Djamilla is oorspronkelijk afkomstig uit Guinee en spreekt vloeiend 
Frans, wat ik dan weer erg plezierig vind. Inmiddels is de kamer weer 
leuk ingericht. Djamilla volgt een opleiding in de Zorg bij het /ROC in 
Almelo. Haar liefhebberij is mode en modeshows. Zij is mijn nieuwe 
Mantelzorger.  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/coronatoegangsbewijs/waar-coronatoegangsbewijs-verplicht
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/coronatoegangsbewijs/waar-coronatoegangsbewijs-verplicht
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/coronatoegangsbewijs/waar-coronatoegangsbewijs-verplicht
mailto:secretariaat.SGH@gmail.com
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Groet aan allen,      Phil den Ouden 

 
 

Overpeinzingen van Egeltje 

Omdat ik mijn winterslaap onder de bladeren in de achtertuin 
houd, heb ik ook tijd om na te denken, en zo kwam ik op de 
volgende gedachten: 
November is doorgaans een onstuimige maand.  
Wind en regen striemen ons in het gelaat, al kunnen er ook nog wel 
mooie dagen zijn. De zomer voert een verliezend gevecht met de 
opkomende winter. 
Dat betekent dat ook wij mensen ons warmer kleden en ons meer 
terugtrekken in ons zelf en bewust of onbewust het licht zoeken dat 
gedurende de dag steeds minder wordt.  
Om ons daarin te helpen zijn er de drie grote feesten van 
November.  
Het begint met het griezelfeest van Halloween. (31 Oktober)  
De naam Halloween komt van All Hallows Eve, dit betekent in het 
Nederlands Allerheiligenavond.  
Dit is de avond voor Allerheiligen. Allerheiligen vindt plaats op 1 
november.  
Volgens de Keltische kalender begon het jaar op 1 november en 31 
oktober was dus oudejaarsavond.  
De oogst was binnen en ook alles was klaar voor het nieuwe jaar, 
het ideale moment voor een vrije dag.  
De Kelten geloofden dat op 1 november de geesten van de 
overleden mensen van dat jaar terug kwamen om een lichaam over 
te nemen.  
Later is het wel meer een kinderfeest geworden waarbij het er om 
gaat of je de moed hebt om flink te griezelen.  
Naar de winter toe gaat het om moed, zelfs in een ogenschijnlijk 
onschuldig kinderfeest.  



25 
 

Maar de dagen korten en we gaan in de richting van de kortste dag 
van het jaar. Dan is er het keerpunt dat de zon iedere dag weer 
langer schijnt en het licht terugkeert.  
In onze Christelijke regionen is de terugkeer van het licht, de 
winterzonnewende, verbonden met de geboortedag van Jezus, in 
wie het Goddelijk licht op aarde verscheen.  
Zijn geboortedag vieren we op 25 December. Het natuurlijke licht 
van de zon, neemt in de loop van het jaar toe en dan weer af. Het 
is cyclisch.  
Wie het licht in zich opneemt dat met Kerstmis op aarde gekomen 
is, heeft daar geen last van.  
Dat licht zal alleen maar in kracht en werkzaamheid groeien. 
En om dit proces te bevorderen hebben we dus eerst het feest van 
de eigen moed in het Halloween griezelfeest en, dan even later 
vieren we het feest (11 November) van Sint Maarten, waarbij uit 
traditie kinderen met lampionnen (hun eigen licht) langs de huizen 
gaan en een lied zingen en dan snoep krijgen. Snoep is zoet en dat 
betekent ook lief.  
Sint Maarten waarnaar dit feest vernoemd is, was een Romeins 
officier die leefde ongeveer halverwege de vijfde eeuw, toen het 
Romeinse rijk op instorten stond.  
Hij kwam voorbij een bedelaar en medelijden greep zijn hart.  
Hij deelde zijn mantel middendoor en gaf de helft aan de bedelaar 
om zich te beschermen tegen de winterse kou.  
Maarten had iets begrepen van waar het in het leven omgaat, n.l. 
delen.  
Nadien had hij een verhelderende droom en besloot Christen te 
worden.  
Later werd hij benoemd tot bisschop van Tours (FR) Het vermoeden 
bestaat dat dit feest is ontwikkeld als  een vrome legende door de 
kerk van die dagen.  
Zo hebben we dus al twee belangrijke eigenschappen :  
Moed en Barmhartigheid, wat zich uit in delen. 



26 
 

Het laatste feest van de maand November geeft aan dat het kleine 
lichtje dat in de lantarens van de kinderen schijnt nu ook een licht 
geworden is in de volwassen mensen die zich in de komende vier 
weken voorbereiden op het grote lichtfeest:  
Het natuurlijk feest van de Midwinter Zonnewende, gaat over in 
een hemels lichtfeest van  de geboorte van het Goddelijk licht met 
Kerstmis.  
Met de jaarlijkse uitbeelding van de Kerststal bij ons in Hertme 
maken we deze gebeurtenis, die in ieder van ons plaats kan vinden, 
ook beeldend naar buiten.  
De viering van de eerste Advent, eind November, is geen eigendom 
van deze of gene religieuze groepering, maar iets dat ons allen 
aangaat.  
Het is het feest van de vreugdevolle verwachting, het feest van de 
hoop..  
En zo kenmerkt November  zich met al zijn tumult en atmosferisch 
geweld, als een weg van drie stappen:  
Moed, Barmhartigheid (naastenliefde) en hoopvolle verwachting. 
Hartelijke groet allemaal, ik winterslaap maar verder. 

Egeltje 

Open huis in het Spookhoes 
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Op 23 oktober j.l. werd er in 

het Spookhoes, openhuis 

gehouden voor Hertmenaren 

en omwonende belang-

stellenden. De middag werd 

goed bezocht, ruim 250 

personen trotseerden hun 

angst voor spoken en 

bewonderden het fraai 

gerenoveerde spookhoes. In 

2018-2019 is het in verval 

geraakte spookhoes op minutieuze wijze verplaatst en herbouwd op 

de huidige locatie Tijdens de verplaatsing en restauratie heeft men 

boom-tijdkundig onderzoek laten verrichten op het hout van het 

gebinte. Daaruit bleek dat het vakwerkgebouw gebouwd moet zijn in 

het begin van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648), en wel omstreeks 

1581.   

Hertme heeft ook dit jaar een ruime ontmoeting met spoken en 

andere griezels bij het vieren van het Halloween feest, (28 Oktober -

17 November) dat met de Jet-stream door de hogere luchtlagen uit 

Amerika naar Europa is overgewaaid.  

Er schijnt een zekere bekoring te liggen in het feit van griezelen, 

waarschijnlijk omdat je weet dat jezelf die griezel bent.  

Mooi feest dus!  

Er speelde een band van drie artiesten die zichzelf de naam Everthree 

gegeven heeft: Twee elektrische gitaren en percussie.  

Ik denk dat bij de voortgebrachte klanken de spoken de benen (?) 

genomen hebben, want ik heb ze nergens gezien.  

Er werd koffie en thee geschonken en er was cake.  
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Allemaal voortreffelijk verzorgd door Kristel Mulder en haar dochter 

Noor. Ook de andere leden van de werkgroep droegen hun steentje bij, 

waardoor de middag een groot succes werd.  

De bezoekers kregen ruim de tijd de mooie eiken gebinten te bewonderen 

en er was een korte uitleg hoe dat vroeger zonder elektrische machines 

in zijn werk ging.  

Boven in de vergaderzaal was een groot beeldscherm opgesteld waarop 

een filmpje vertoond werd van het ontstaan en bijna vergaan van het 

Spookhoes, dat de status van Rijksmonument verkregen heeft en daarom 

in aanmerking voor subsidie kwam voor een complete herbouw op de 

nieuwe locatie achter het Openlucht theater.  

Kort door de bocht genomen betekent dit dan dat de spoken van 

Rijkswege erkend zijn? Krijgen ze dan ook AOW?  

Natuurlijk alleen als ze zich bij het Rheine Plein 1 te Borne laten 

inschrijven. Navraag leert dat ze hierin nalatig zijn. “Nee, Nee,” zegt een 

bekwaam jurist: “Spoken zijn geen erkende civiele rechtspersonen en dus 

kan dat niet. Voor de wet bestaan ze gewoon niet.”   

…Nou, nou,….. ieder beoordele dat maar voor zichzelf, of iets dat al bijna 

600 jaar onder ons is niet op de een of andere manier toch bestaat…  
 

Het was een genoeglijk samenzijn! 
 

Als algemene gemeenschapsruimte is het spookhoes te huur.  

De maximale capaciteit ligt rond de 50 personen.  

Wie meer over het spookhoes wil weten kan deze link gebruiken:  

 

 

https://openluchttheaterhertme.nl/nieuws/spookhuis   

 

 
       Phil den Ouden 

 

https://openluchttheaterhertme.nl/nieuws/spookhuis
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Kerstconcert grootkoor Twente 

Yes....... we mogen weer. 

Op zondag 19 november is er een sfeervol kerstconcert in het 
Rabotheater te Hengelo.  
Een kerstconcert met als solist Henk Poort ( bekend van o.a de 3 
tenoren, met Marco Bakker en Ernst Daniel Smit, Beauty and the beast 
en 'De beste zangers'). 
Het concert bevat bekende en wat minder bekende Cristmas Carols, 
maar ook werken als Transeamus en natuurlijk het Stille Nacht zullen 
de revue passeren.  
De repetities (en thuisstudie)zijn in volle gang en het belooft een mooi 
concert te worden.  

Wees welkom allemaal.  
Kaartverkoop via Rabotheater Hengelo.  
Henriëtte Pisano en Ans Boomkamp 
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AGENDA 2021 

 1 tot en met 6 november;  Collecte Diabetesfonds 

 7 november 10.00-13.00 open huis basisschool St. Aegidius 

• 11 november oud papier inzameling Bornse Harmonie 

 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 Gazet oktober 
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In de Gazet van oktober stond een woordzoeker. De juiste oplossing 
was:  JE KAN HET OOK en is o.a. ingestuurd door mw Truus Back. Zij 
ontvangt hiervoor een kleine prijs namens de Gazet. Deze prijs kan 
opgehaald worden bij ’t Hedevelds Bio Ei  ( geopend:  do 13-17 uur – 
vrijdag 10-17 uur – zat 10-17 uur)  
 
Deze maand wederom een woordzoeker. U kunt de juiste oplossing 
mailen naar gazethertme@gmail.com. Onder de goede inzendingen 
verloten wij een kleine attentie. 
 
 

mailto:gazethertme@gmail.com
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Wilt u iets plaatsen in de Gazet van december of weet u iets om in 
de agenda op te nemen? 

• Stuur uw bijdrage dan uiterlijk 20 november  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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

http://www.homemakelaars.nl/


36 
 

• 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.  

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

