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Foto van de maand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit keer een recente foto. Dorette Neeskens werd opgemerkt bij het onderhoud 
aan het landkruis Hertme op de hoek van de Hertmerdwarsweg en de 
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Zwartkotteweg. Het kruis komt oorspronkelijk uit de St. Theresiakerk in Borne en 
heeft een mooi afdakje gekregen wat door bouwbedrijf G. Tijink is vervaardigd. 
Het kan er weer even tegen! Fijn dat het er, zo voor de kerstdagen,  weer zo 
fraai uit ziet.  
 
 
Heemkundegroep Hertme 
 
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. En ook is er de mogelijkheid om de speelfilm 
Lina thuis te bekijken,  die deels is opgenomen in Hertme.  

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.  

 
Corona nieuws 

En weer ligt er van alles stil omdat we opnieuw te maken hebben gekregen met 
richtlijnen vanuit de overheid om het corona-virus op zijn minst te hinderen om 
zich te verspreiden. Dit betekent dat er weer veel activiteiten niet of op een 
andere wijze doorgaan. In ieder geval vervalt de kerstavond van ZijActief en 
kregen wij onderstaande mail met betrekking tot de opening van de kerststal.  

HELAAS……………OOK DIT JAAR GÉÉN FEESTELIJKE OPENING VAN DE KERSTSTAL 
  
Het zag er allemaal zo hoopgevend uit na de zomer…….. en we hadden goede 
hoop dat de feestelijke opening van de kerststal dit jaar wel door kon gaan, maar 
helaas! 
U zult ongetwijfeld hebben begrepen dat, als gevolg van de oplopende 
besmettingscijfers, een feestelijk samenzijn niet mogelijk is. 
  
Daarom moeten wij u helaas berichten dat de feestelijke opening van de 
kerststal op zaterdag 18 december a.s.  dit jaar niet doorgaat. Langs deze weg 
willen wij alle mensen die hun medewerking al hadden toegezegd, bedanken 
voor de geboden hulp. Wij willen van deze gelegenheid graag gebruik maken om 

mailto:heemkundehertme@hotmail.com
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u een hele fijne, warme en gezellige decembermaand toe te wensen en…….blijf 
gezond! 
                                                               Renate Stokkingreef en Mirjam van Santen 
 
 
Regio ledenmiddag ZijActief Regio Twente. 
 
De eerste regio ledenmiddag sinds twee jaar was op vrijdag 29 oktober j.l. bij 
Partycentrum Hutten in Rossum. Ruim 100 dames, waaronder 14 dames uit 
Hertme, genoten van een optreden van de Neighboursisters uit Gorssel. 
Ria Klieverik heette de dames van harte welkom en was verheugd over de hoge 
opkomst en over het feit dat de regio ledenmiddag weer door kon gaan. The 
Neighboursisters vormen een zangduo, dat al jaren met succes optreedt. Ze 
zorgden voor een gezellige sfeer met een gevarieerd muziekprogramma. Van 
evergreens en gevoelige liedjes tot eigentijdse muziek. Alles kwam voorbij. 
Uiteraard was er ook tijd voor een hapje en een drankje. Na afloop kon men nog 
even gezellige napraten. 
 
Al met al een geslaagde middag, waarna de dames opgewekt en vrolijk 
huiswaarts keerden.  
                                                                                                         ZijActief Regio Twente 
                                                                                                         Renate Stokkingreef 
 
Oud Papier 

Op Donderdag 9 december  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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Nationale Boomfeestdag in Hertme 
 

Op 10 November j.l werden door de 
leerlingen van groep 5/6, elf verschillende 
bomen geplant in het retentie gebied 
grenzend aan de Haarlanden in Hertme. 
Er waren negen kinderen aanwezig en een 
vijftal beleidsmakers en ondersteuners bij 
betrokken plus een aantal  medewerker 
van Twente Milieu. Op de locatie zelf had 
Twente Milieu al de boomgaten gemaakt 
en de bomen geplaatst, de leerlingen 

mochten die vullen met opgeschepte aarde terwijl de boom zelf werd vast 
gehouden door een medewerker van Twente Milieu. 
 
Maar voor dat er tot actie werd overgegaan kregen drie deskundigen het woord 
om de kinderen wat te vertellen over deze gebeurtenis.  
Allereerst vertelde Wethouder Kotteman het fijne nieuws dat de gemeenteraad 
gisteren een voorstel had aangenomen om € 200.000 voor de komende tien 
jaren te reserveren voor het planten van nieuwe bomen in Borne, Hertme en 
Zenderen, want de gemeenteraad was van oordeel dat de gemeente moet 
vergroenen en Borne stond nog niet zo erg hoog op de lijst hiermee. 
Men had besloten dat voor ieder van de 23.843 inwoners van de gemeente één 
boom geplant zou worden. De implicatie van dit fijne bestuursbesluit ontging de 
kinderen weliswaar een beetje, maar de volwassenen waren zeker onder de 
indruk. 
Wel was het jammer dat deze uitspraak gedaan moest worden tegen de 
achtergrond van de chaos die Staats Bosbeheer aanricht in het z.g.n. natuurbos 
langs de Hertmerweg richting Café Restaurant Jachtlust. Een enkele keer rukt 
Staatsbosbeheer uit en duwt een paar bomen om, laat die liggen of voert er een 
paar af en verdwijnt dan weer voor maanden uit het zicht. Zo kost het 
onderhoud van het perceel nagenoeg niets en doen wind en regen het feitelijke 
werk. Heel treurig is het dat ook in dat perceel op vroeger boomplantdagen door 
de schooljeugd bomen geplant zijn. Maar omdat er principieel geen onderhoud 
door het beheer werd gepleegd is alles omgewaaid of vreselijk overwoekert. Dat 
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is natuurlijk jammer, maar dat gaat nu niet gebeuren want de bomen die nu 
geplant zijn, staan op gemeentegrond.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bovendien is de verzorging van de bomen uitbesteed aan de deskundige handen 
van Twente Milieu zodat we niet nog eens dezelfde chaos hoeven te 
verwachten. Na de uitleg van onze wethouder, werd door Gerrit Haverkamp 
gesproken over wat bomen nu eigenlijk zijn en wat hun taak of functie in de 
natuur is en die is heel veelzijdig. 
Maar de jeugd stond te popelen om de handen uit de mouwen te steken zodat 
een goed voorbereid verhaal wat korter werd. 
Met z’n allen gesteund door de Wethouder en een medewerker van Twente 
Milieu  werd door de leerlingen de eerste boom geplant, daarna ging men in 

Medewerker houdt de boom vast, kinderen 
scheppen en de wethouder doet er een schepje 

boven op 
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Chocolademelk en cake 

groepjes uiteen om de andere bomen te planten. Hertme heeft iets met bomen, 
getuige de twee poortwachters aan het begin van het dorp, die een paar jaar 
terug door Hans Nijmeijer en Gemma Webb werden gebeeldhouwd en ons 
herinneren dat Hertme een Kerkdorp is (rechts) maar ook een band met Afrika 
heeft in het Afrika Festival. (Links) 
Nu zullen de 11 bomen niet bewerkt worden en tot kunst verheven worden, dat 
hoeft ook niet.  Zij zijn immers al prachtig van zich uit. Je zou je kunnen 
voorstellen dat er over enige tijd op het terrein van de retentie vijver een paar 
bankjes komen die het 
mogelijk maken om niet allen 
langs de bomen te wandelen 
maar ook om er in alle rust 
van te genieten. Ook zou het 
natuurlijk heel fijn zijn als bij 
iedere boom een klein schildje 
kwam dat ons aangeeft welke 
boom er staat. Dat is leerzaam 
voor kinderen maar ook voor 
volwassen want niet iedereen 

zal een up to date kennis van 
bomen bezitten.  
Na het planten, resp. volgooien van de plantgaten was er warme chocolademelk 
en cakejes, om de noeste arbeid te belonen. Al met al een zeer geslaagde 
boomplant dag, voor jong en oud.  

Phil den Ouden 

 

 

               

 

Kennisgeving Uitvaartvereniging Hertme 

Na intern overleg binnen het bestuur is besloten om in verband met het 

coronavirus de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Uitvaartvereniging  

Uitvaartvereniging Hertme 

Opgericht te Hertme, 25 juni 1944 
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Hertme, door te schuiven naar 2022. 

We kunnen momenteel niet inschatten of het verantwoord is om deze 

vergadering dit jaar nog plaats te laten vinden. 

De nieuwe datum voor de Algemene Ledenvergadering zal te zijner tijd via de 

gebruikelijke kanalen aan u bekend gemaakt worden.  

Voor informatie en inlichtingen kunt u contact opnemen met onze secretaris!  

Telefonisch op nr.: 06 22620933 of per e-mail op: rkuvhertme@gmail.com. 

Namens het bestuur,  

                                                                                                                  Frans Schabbink 

 Uitnodiging Informatieavond Openluchttheater 

Meerder keren stond er een informatieavond gepland door Stichting Theater en 

Cultuur Hertme. Helaas hebben we deze steeds opnieuw moeten annuleren 

i.v.m. de Corona-maatregelen. Daarom deze nieuwe uitnodiging.  Het bestuur 

van Stichting Theater en Cultuur Hertme nodigt de inwoners van Hertme dan 

ook graag uit op donderdag 13 januari 2022. Aanvang: 20.00    Locatie: 

Spookhoes 

I.v.m. de organisatie van deze avond is het nodig dat u zich vóór 7 januari 2022 

aanmeldt via: info@openluchttheaterhertme.nl. Om deze avond te kunnen 

bezoeken is een geldig corona toegangsbewijs nodig. En dit alles natuurlijk 

wederom onder voorbehoud van eventueel dan geldende nieuwe maatregelen.  

Graag tot 13 januari 2022 ! Bestuur Stichting Theater en Cultuur Hertme 

 

Lezing: Een evenementenvergunning, hoe regel ik die? 

Datum en tijdstip:      14 december 2021, van 19.30 - 21.30 uur  

Locatie:   Borne, waarschijnlijk in het Kulturhus aan de Marktstraat 23. 

Wim Menheere loodst je aan de hand van de vele praktijkcases die hij aan de 
hand heeft gehad door de routine van een evenementenaanvraag bij de 
gemeente. Wim heeft voor meerdere organisaties evenementenvergunningen 
aangevraagd, zoals bijvoorbeeld voor het Afrikafestival en de Passiespelen in 
Hertme. 

mailto:info@openluchttheaterhertme.nl
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De bijeenkomst bestaat uit een centrale presentatie en een ruime gelegenheid 
om in te gaan op vragen van deelnemers. 

 
Voor wie? 

Deze bijeenkomst is voor bestuurders in Borne, maar staat ook open voor 
bestuurders uit heel de provincie Overijssel. Per gemeente kunnen de vereisten 
aan een vergunning verschillen, maar Wim weet hier zijn weg in. 
 
Aanmelden 
Je kunt je aanmelden in besloten omgeving van BestuurdersCentraal Overijssel. 
Die omgeving is alleen toegankelijk als je ingelogd bent met een account. Heb je 
dat nog niet? Registreer je dan hier:  

https://www.vrijwilligerswerk.nl/Beheer/registraties/1915021.aspx. Door op ‘Ja’ 
te klikken bovenin het agenda-item in de besloten omgeving geef je aan dat je 
erbij bent. 

 Let op! Voor deze bijeenkomst geldt een maximum van 15 deelnemers. 
Bestuurders uit Borne krijgen voorrang als er veel aanmeldingen zijn. 

 

Het project ‘SCHOEF mer AN  

Helaas, de komende editie komt te vervallen. 
Uiteraard krijgt u weer bericht wanneer u weer 
kunt aanschuiven….. 

Tentoonstelling Bussenmakershuis 

Tentoonstelling BRODERIE D’ART Goudborduurwerk, pailletten en couture 
BORNE - Vanaf 1 december tot 15 maart is in Museum Bussemakerhuis het 
prachtige Broderie d’Art van Alina Blasquez en de couture van Puck Jansen te 
bewonderen. Twee nauw verbonden ambachten smelten samen in deze 
tentoonstelling, waarin de bezoeker onder andere wordt meegenomen in het 
volledige proces van een couture jurk. Alina en Puck betoveren de bezoeker met 

https://www.vrijwilligerswerk.nl/Beheer/registraties/1915021.aspx
https://www.vrijwilligerswerk.nl/mijnplatform/bcentraaloverijsselbesloten/bcentraalovagenda/2072789.aspx
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een fascinerend spel van tule, goudborduurwerk, pailletten, kralen, zijde en 
veren. Te zien zijn verfijnde en arbeidsintensieve technieken die ontwerpers in 
grote modehuizen zoals Jan Taminiau, Dolce&Gabbana, Chanel en Dries van 
Noten toepassen in hun creaties. Ontwerpster en fotografe Alina Blasquez kwam 
in 2012 in aanraking met textiel. Na de masterclass Mastering Broderie Art 
volgde ze aan de gerenommeerde borduurschool Ecole Lesage in Parijs de 
opleiding haute couture borduren. Een beroemde bakermat waar 
hoogopgeleide ambachtslieden hun passie doorgeven aan de jongere generatie. 
Daarna volgde Alina bij Sylvie Dechamps, meester goudborduurster in Frankrijk, 
meerdere masterclasses. Ze leerde werken met uiterst verfijnde en zeer 
kostbare materialen zoals die tegenwoordig alleen nog gebruikt worden door de 
grote modehuizen. De techniek kreeg ze onder de knie na jarenlange training. 
Alina Blasquez laat zich inspireren door patronen en vormen uit de natuur en de 
texturen van de gebruikte materialen. "Ik wil elk stukje van mijn werk in mijn 
handen houden. De vele uren en het handwerk die in een kledingstuk zitten, 
maken iedere creatie tot iets bijzonders. Weven, borduren, breien, lijmen... 
pijnlijke handen, maar uiteindelijk is het ‘t allemaal waard.” - Couturier Puck 
Jansen specialiseerde zich in dames couture op de Meester Opleiding Coupeur in 
Amsterdam, waar zij op ambachtelijke wijze de kennis van verfijnd maatwerk 
leerde. Na haar afstuderen in 2015 werkte ze onder andere freelance voor  

verschillende modeontwerpers en maakte ze theatrale couture stukken voor 
artiesten en particulieren. Ze verdiepte ze zich in verschillende 
borduurtechnieken en het maken van zijden bloemen en welke zij nu toepast in 
haar eigen bridal - couture label. Haar liefde voor historie en borduren bracht 
haar in 2018 in aanraking met Alina Blasquez, waar zij een cursus goud borduren 
volgde. Met een klassieke visie maar moderne twist houdt Puck vast aan een 
ambacht wat niet verloren mag gaan.  

Hoogwaardig vakmanschap en persoonlijke details liggen voor haar hoog in het 
vaandel. “Ik wil de emotie proeven, een verhaal vertellen. Ik wil de veelzijdigheid 
van de vrouw benadrukken en het leven in een elegante en organische manier 
terugzien in mijn werk.” In de tentoonstelling is zeker aandacht voor het project 
‘Birds of a feather’ een kleine, intieme collectie gemaakt door beide 
kunstenaars. De collectie bevat een aantal couture stukken geïnspireerd op 
grote zwermen vogels in de avondzon, heldere patronen en paradijselijke 
natuurverschijnselen op donkere dagen. Een creatieve vertaalslag van een 
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nauwe samenwerking tussen borduurster en couturier, twee onafscheidelijk 
verbonden ambachten.  

Museum Bussemakerhuis Ennekerdijk 11 - 7622 ED Borne. 

https://museumbussemakerhuis.nl T. 074 2669636 E. Openingstijden dinsdag 
t/m vrijdag 11.30 uur - 16.30 uur, zaterdag en zondag 13.00 uur – 16.30 uur. Op 
afspraak ook buiten openingstijden. Reserveren is op dit moment niet 
noodzakelijk. Kijk op de website voor actuele openingsinformatie i.v.m. 
COVID19. Toegangsprijzen Vanaf 13 jaar 6 euro. Museumkaarthouders en 
vrienden van het museum gratis toegang. Kinderen t/m 12 jaar gratis.  

De Conservator vertelt 
De conservator van het Bussemakerhuis Wilma Witteman, vertelt in deze 
rondleiding alle ins en outs over de tentoonstelling BRODERIE D’ART waarin het 
prachtige Broderie d'Art van Alina Blasquez en de couture van Puck Jansen te 
bewonderen is. 

 Wanneer: Zondag 12 december om 11.30 uur  
 Kosten: € 7,50 inclusief entreebewijs, rondwandeling met de 

conservator en koffie/thee 
 Museumkaarthouders € 4,50 

Er is plaats voor maximaal 8 personen. Deelname is alleen mogelijk na 
aanmelding via communicatie@museumbussemakerhuis.nl                                      
               

 

 

 

 
 
 
 
 
 

mailto:communicatie@museumbussemakerhuis.nl
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Overpeinzingen van Egeltje over Corona 

Nu ik al een tijdje in de achtertuin onder een hoop bladeren mijn huisje heb, 
waar ik probeer mijn winterslaap te houden, moet ik jullie wel zeggen, dat het 
heel erg onrustig is rond de Hertmerweg 18 en no 11. Wat een gesloop en 
getimmer!. Eindeloos veel containers met puin en afval die steeds met dreunen 
worden neer geploft, zodat ik telkens weer wakker schrik  
Neef Adriaan (hij is een mol, en heeft moeite met kaart lezen, zodat hij vaak de 
weg kwijt is,) kwam laatst even langs omdat voor hem de winterslaap ook 
verstoord werd maar nu door gillende elektrische zagen. 
Wij Egels hebben een eenvoudige oplossing voor onze behuizing, we stellen 
weinig eisen. We hoeven niet te slopen of te bouwen. De Wind is onze vriend, 
die doet het voor ons. Twee dingen zijn voor ons belangrijk: een gesloten 
bladerdek en rust. En dat laatste mis ik erg. 
Vroeger kwam de stormwind mijn huisje verbouwen, maar de november 
stormen komen niet meer. Hebben jullie gemerkt dat daarvoor de grijze mist in 
de plaats gekomen is?  
Een storm blies alles overhoop en na het opruimen kon alles weer gewoon 
verder, als je huis tenminste nog stond. Mijn huis was meestal vergroot met nog 
meer bladeren zodat ik ook kon uitbreiden en nu heb ik zowel een keuken, een 
slaapkamertje en een strijkkamer, die ik regelmatig uitleen aan mijn tante, die 
jullie allemaal wel kennen uit het boek van Beatrix Potter als  ‘Vrouwtje Plooi’.   
Zij mag er dan eenvoudig uitzien, maar zij is een diepe denker hoor! 
Wat het strijken betreft werkt het zo:  Leg bij mij je schone kleren, die je 
gestreken wilt hebben neer en na twee dagen krijg je ze weer heel anders terug. 
Past altijd goed bij die nieuwe jeans met speciale scheuren en gaten. 
 

Laatst had tante Plooi een heel verhaal: 
“Ja, zei ze, ik wil je wel een pleziertje doen, jonge juffrouw (tegen mij) maar het 
is een feit dat de mensen het corona virus niet begrijpen. Ze zien toch voor hun 
ogen op het grote beeldoog dat het geen kroon is, maar er uitziet als een erg 
explosieve zeemijn.  
Als ze dat nou eens snapten was er al wat gewonnen. Ook de idee dat het een 
mutatie is van vleermuizen uit het wild in China, is toch lariekoek? Waarom is 
het dan niet eerder gebeurd?  
De Chinezen die zoveel rare dingen doen, hebben er geen schuld aan, dat is ook 
larie koek.  
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Bij het strijken van het groene overhemd van Jeremy Kikker, wist ik het ineens:  
Het komt door de Permafrost. De Permafrost in Noord Siberië is duizenden jaren 
lang een diep bevroren toendra geweest en wat duizenden jaren vastgelegen 
heeft komt door de opwarming van de Aarde nu vrij en niet alleen die nare CO2 
gassen, maar ook virussen van allerlei soort. Corona is de eerste van een hele 
reeks agressieve virussen die vrij komen.” “En hoe komt dat dan?” Vroeg 
Jeremy, toen hij zijn fijn gestreken overhemd kwam halen. 
Ik moest daar wel eventjes over nadenken, want dat is een geleerde vraag en 
iedereen denkt dat er maar één reden is, maar er zijn er vast meer. 
Toen ik het fijn kantenkraagje van Juffrouw Josephien Kwebbeleend aan het 
strijken was, vertelde een van mijn stekeltjes, wat het in de lucht gehoord had. 
“Vrouwtje Plooi,” zei de wind tegen dat stekeltje, “de belangrijkste reden voor 
de opwarming van de Aarde is dat er naast ijstijden ook warmte tijden in de 
natuur zijn, dat is de tijd dat onze grote vader Zon extra actief is.  
Die warmtetijden duren ook erg lang. Dan smelt alles wat bevroren is en stijgt de 
zeespiegel. Mensen roepen dan dat de zee het land gaat terugnemen, ze gaan 
dan muren en dijken bouwen tegen de zee en dat helpt wel eventjes, maar niet 
voor altijd. Ze zijn dan heel erg bang dat de wereld verandert.  Maar die 
warmteperiode van de Zon, is nu niet zo sterk aanwezig. De opwarming komt 
omdat weinigen geluisterd hebben toen de ijskappen en permafrost boven de 0 
graden kwamen. Ze wisten het wel, maar praatten maar door en maakten 
plannen wat ze over twintig jaar misschien zouden doen. Niet nu natuurlijk, stel 
je voor! En dit getreuzel zorgt er ook voor dat de bevroren grond in Siberië 
ontdooit en alles wat daar voor duizenden jaren in vast gelegen heeft, vrijkomt 
in de lucht.  
Dat geldt ook voor IJsland, Groenland, Noord Canada en de Poolkappen.  
Virussen zijn levensvormen die bijna dood zijn en daardoor bijna niet kapot gaan 
bij strenge koude, ze slapen a.h.w. een winterslaap van duizenden jaren.” 
“Ja” zei Josephien, die net binnen kwam, “heeft de mens daar niks mee van 
doen?  
Het komt toch door al die  fossiele brandstoffen die de mensen met hun 
industrie en hun auto’s uitstootten?” 
“Natuurlijk wel, en ik wil je graag een pleziertje doen, jonge juffrouw, maar het 
is toch zo, dat de mensen met hun kortzichtige en egoïstische stijl van leven dit 
veel te vroeg teweeg hebben gebracht. Je moet luisteren naar de Natuur. 
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Zij versnellen het proces, zodat die Corona virussen sneller met hun gevaarlijke 
varianten de sompige toendra’s verlaten en met de oostenwind over de wereld 
uitwaaien.” 
“Maar dit is verschrikkelijk”, riep juffrouw Kwebbeleend uit en stak haar snavel 
onder de veren, om de werkelijkheid niet te hoeven zien. 
“Je kan je er wel voor verstoppen, Josephien, maar daardoor verandert het niet. 
Ook onze leiders doen hun best om alle schade zoveel mogelijk te beperken en 
dat is niet leuk,  maar wel nodig. In feite kunnen ze het niet meer voorkomen en 
holen achter de feiten aan.  
Gaan rellen zoals sommige mensen doen, betekent alleen dat ze het nog niet 
snappen. Ik denk niet dat de virussen daardoor weg gaan.” 
Josephien keek van onder haar vleugel vandaan naar vrouwtje Plooi en vroeg:  
”Wat kan ik als Kwebbeleend eraan doen?” 
“Ach” zei vrouwtje Plooi, na diep na te denken: “Volg je hart, die weet de weg.” 
“Oooh…” zei Josephien, “helpt dat?”  
“Probeer het maar” was het antwoord. 
Opdat moment kwam ik de strijkkamer binnen en nodigde iedereen uit voor een 
vers bakje gele bladerenthee met een koekje van eigen deeg. 
Hier was iedereen blij mee en nu kon er weer lustig over de wormpjes en 
torretjes en andere insecten gepraat worden, net zoals vroeger. 

Egeltje 

 
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 
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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! 
  

Uitslag zonnebloem loterij : prijswinnaar in Hertme 
Er is een prijs van €25,-  gevallen op een lot dat in Hertme is verkocht. Namelijk 
op lot nummer 0060244 
Achter op uw lot staat hoe u de prijs kunt ontvangen. 
De gehele uitslag van de Zonnebloemloterij is te vinden op 
www.zonnebloem.nl/loterij    Felicitaties aan de winnaar!!  
 

Rijbewijskeuringen CBR in Borne 

Onderstaande mail is al vaker in de Gazet opgenomen. Ook nu weer op verzoek 
van RegelZorg nemen we dit onderwerp weer op, mede omdat de drukte bij het  
CBR er voor zorgt dat u echt op tijd met de procedure moet starten als de 
einddatum van uw rijbewijs nadert en u 75 jaar wordt.  
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 11 december 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. 

http://www.zonnebloem.nl/loterij
https://regelzorg.nl/afspraak-maken-online?stap=1
http://www.regelzorg.nl/oogarts
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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), dat 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. 
 
 
 
Wist u dat…. 

  De Zonnebloem Hertme/Zenderen met veel succes heeft deelgenomen  
aan 2 win- acties. Bij de “Rabo Club Support” hebben we 33 stemmen 
gekregen en dat leverde € 239,62 op. 

Ook hebben ze deelgenomen aan de sponsorpunten actie van PLUS 
supermarkten. Hoewel we met slechts 12 personen ( 4 uit Hertme en 8 
uit Zenderen) het dankbare werk doen zijn er bijna 1300 punten 
verzameld en dat leverde ruim 300 euro op. Geld voor extra activiteiten, 

als corona het weer toe laat. 

Allen dank voor jullie ondersteuning.                  

Hennie Kemna 

 
 Wist u dat de collectie voor het Diabetesfonds het mooie bedrag van 

€450.26 contant  heeft opgeleverd. De totale opbrengst is nog niet 
bekend want de donaties met de QR code komen daar nog bij. 

 Namens het Diabetesfonds worden de collectanten maar ook de gulle 
gevers heel hartelijk bedankt. Ria Blenke      

https://www.cbr.nl/nl/rijbewijs-houden/nl/gezondheidsverklaring/uw-gezondheidsverklaring.htm
https://regelzorg.nl/aanvragen/gezondheidsverklaring-bestellen-bij-regelzorg
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AGENDA 2021 / 2022 

 13 januari informatieavond openluchttheater in het Spookhoes 

 14 januari Gala avond CV de Kolkleu (onder voorbehoud)

Bovenstaande agendapunten zijn uiteraard ook afhankelijk van de stand van 
zaken met betrekking tot  corona.  

Oplossing Woordzoeker Gazet November 

In de Gazet van november  stond een woordzoeker.  De juiste oplossing was:  
“Een tas vol snoep”  en is o.a. ingestuurd door Janny Kroeze . U ontvang 
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 een kruiswoordpuzzel. De oplossing van de puzzel mag worden 
gestuurd naar: naar gazethertme@gmail.com. Onder de goede inzendingen 
verloten wij een kleine attentie.  
 

Kruiswoordpuzzel december 
 

Horizontaal 
3.  prikkelende groene tak met rode bessen  
4.  droge voeten in Hertme door het..  
5.  hebben ze genoeg bij de fam. Jannink  
7.  metgezel van de ezel  
11.  naam van dagbesteding in Theaterhoes  
13.  hemellichaam dat de herders de weg wees 
14.  versierde den  
 
Verticaal 
1. slagwerkgroep van Hertme  
2. mevrouw Köller  
6. toetje na het kerstdiner  
8. heerlijk bij Jachtlust en Hertmes Ambacht  
9. naam van bejaardengymgroep  
10.  gebouwd door pastoor Veeger 
12. beddenwinkel van Hertmernaar  

mailto:gazethertme@gmail.com
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Oplossing: 

10 5 4 13 11 9 7 8 14 
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 Wilt u iets plaatsen in de Gazet van januari of  
weet u iets om in de agenda op te nemen? 

 Stuur uw bijdrage dan uiterlijk 20 december  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) 

mailto:gazethertme@gmail.com
http://www.hertme.nl/
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 Kole Bouw- en Timmerwerken (074-2672745) 

 Minicamping de Köller, familie Lucas 

 Pegge Tweewielers, Bisschopstraat 8, Weerselo (0541-741400 / 06-25448728) 
Gratis haal/brengservice 

 Remi Geerdink Dakwerken De waterdichte oplossing! (06-83535493) 

 Renovatie & Nieuwbouw Jos te Kiefte (06-55553089) 

 Rijdende winkel Hesselink (0541-662471) 

 T.H.S. Technische installaties F. Stubbe (06-55554777) 

 Topslagerij Roy Kemna, Goor (0547-273978) 

 Ton Kuipers Ontwerp, www.tonkuipers.nl (074-2670557) 

 Hedevelds Bio Eieren – René en Rian Jannink-Schabbink (06-41867273) 
www.facebook.com/eerlijkei/ 

 Restaurant ‘Het Hertmes Ambacht’, Lereau Hulsink (074-8538849) 
www.herttmesambacht.nl 

 Maassen van den Brink Projecten BV, Bartelinksweg 1, Hertme 
 Praktijk Avital (Orthomoleculair voedingsadvies en 

schoonheidssalon)Hertmerweg 24 Hertme 0641323637 
 

 

 

 

 

 

 

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/

