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Foto van de maand 
 

 
 

Mirreweenterhoorn blazen 

Van de eerste Adventszondag tot Driekoningen konden wij ook dit jaar soms 
overdag en soms ’s avonds het melancholieke vraag- en antwoordspel horen. 

Een eeuwenoud Twents gebruik, onderdeel van ons immaterieel cultureel 
erfgoed, dat hopelijk niet verloren gaat! 

 
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.  

mailto:heemkundehertme@hotmail.com
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Corona nieuws 

Corona blijft ons parten spelen. Hopelijk keert het tij binnenkort. Door het 
gebrek aan kopij hebben we in ieder geval het januarinummer gecombineerd 
met het februari nummer. En opeens stroomde er allemaal informatie binnen. 
Daarom is dit dat toch weer een dik nummer geworden.  

 
 

 

Informatieavond Openluchttheater  

Helaas zijn we door de huidige Corona-maatregelen opnieuw genoodzaakt om 
de geplande informatieavonden te annuleren.  

Zodra de situatie het toelaat zullen we met een nieuwe uitnodiging komen. 

Wij wensen iedereen een gelukkig en gezond 2022 toe! 

Stichting Theater en Cultuur Hertme 

 

Nieuws vanuit ZijActief 

Hoewel we nog niet samen komen was er wel een regiovergadering waar een 
aantal dames vanuit Hertme aanwezig waren. Na een informatieve ronde was er 
uiteraard 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.  
 
Wij hopen dat we vanaf maart weer ons programma kunnen oppakken! 
ZijActief Regio Twente 
Renate Stokkingreef 
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Joodse Max moest vluchten voor de Duitsers  
Een boekverfilming van een indringend oorlogsverhaal 

 

 
 “De oorlog begon voor mij meteen geweldige klap. Een gedeelte van de 
voorgevel werd vernield doordat dichtbij een bom was neergekomen.” Een 
citaat uit het boek “Een band voor het leven” van de Joodse Max van Trommel, 
die een bijzondere band heeft met Twente en in het bijzonder met de familie 
Hofsté in Hasselo en de familie Geerdink, de Weerman op ’t Loo in Saasveld. De 
nu 89 jarige Max moest als jongen van acht jaar vluchten voor de Nazi’s. De jacht 
op Joden en transporten naar de vernietigingskampen begon in 1942 extreme 
vormen aan te nemen. Ook bij Max in de straat in Scheveningen, net onder Den 
Haag, werden razzia’s gehouden en systematisch Joden opgepakt en 
weggevoerd. Voor de ouders van Max een reden om met het gezin onder te 
duiken. Via een artsenorganisatie en met hulp van huisarts dokter Stomps in 
Borne werd Max in het najaar van 1942 ondergebracht bij de familie Hofsté in 
Hasselo en negen maanden later bij de familie Geerdink in Saasveld, waar hij tot  
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het einde van de oorlog verbleef. Max maakte deel uit van het gezin, hielp op de 
boerderij, ging mee naar de kerk en bouwde een hechte band op met ‘zijn 
nieuwe’ va en moe en het gezin Geerdink en in het bijzonder met Alfons en 
Bennie. Na de oorlog wilde hij aanvankelijk helemaal niet meer terug naar zijn 
ouders en tot op de dag van vandaag is de hang naar Saasveld gebleven en zelfs 
uitgegroeid tot een band voor het leven. Dit is ook de titel van het boek waarin 
Max zijn herinneringen aan de oorlog heeft omschreven. Na de succesvolle 
oorlogsdocumentaire “Nooit Verteld”, die in 2018 in opdracht van de Stichting 
Heemkundegroep Hertme is gemaakt, heeft de stichting de filmmakers Hans 
Mulder en Jan Kolner opnieuw gevraagd om nu het boek “Een band voor het 
leven” te verfilmen. Het is weliswaar geen Hertmes gebeuren, maar de Tweede 
Wereldoorlog kende ook geen grenzen en daarom heeft de Heemkunde Hertme 
gemeend om de verfilming van dit indringende verhaal onder hun auspiciën te 
laten plaatsvinden. Het is erg belangrijk de gebeurtenissen uit die tijd verder te 
vertellen en vast te leggen voor het nageslacht. Hans Mulder en Jan Kolner zijn 
een jaar geleden begonnen met de voorbereidingen. Het scenario is klaar en de 
casting van acteurs is begonnen. Locaties zijn uitgezocht en opnames zijn reeds 
gepland in het voorjaar en de zomer, althans indien corona dit toelaat. Een      
re-enactmentgroep, die Duitse soldaten uitbeeld, is gecontracteerd, evenals 
Duitse militaire voertuigen via oorlogsmuseum Overloon. Ook speelt in de film 
een oude stoomtrein met rijtuigen en het treinstation van de Museum 
Buurtspoorweg in Haaksbergen een rol en verleend de synagoge in Enschede 
haar medewerking. In Borne wordt zelfs een straat aangekleed en teruggebracht 
in de jaren veertig stijl en wordt alhier op 3 april aanstaande de bevrijding groots 
gevierd met de binnenkomst van Britse en Canadese oorlogsvoertuigen van 
Keep Them Rolling en een uitzinnige mensenmassa. In deze scene acteert de 
jonge Max samen met Alfons en Bennie, die vanuit Saasveld een kijkje komen 
nemen naar de bevrijders en de festiviteiten in het dorp. Rondom Saasveld en ’t 
Loo hebben wij mooie filmplekken gevonden, evenals op de boerderij van Ria 
Blenke-Franken Volmerink, waar het interieur nog de jaren veertig stijl uitstraalt. 
De eerste opnames zijn reeds met Max in zijn huidige woonplaats Rotterdam 
gemaakt en afgelopen juni heeft Max in Saasveld de plekken bezocht waar hij de 
meeste herinneringen aan heeft. Door verschillende instanties en fondsen zoals 
Stichting Prins Bernard Cultuurfonds, Rabofonds, Gemeente Borne, Stichting 
Bornse Evenementen, Stichting Kringloop Borne, M-Media, RFA Rolefes  
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Financiële Administratie, zangduo De Sokkies en enkel particulieren is financiële 
steun toegezegd, maar het bedrag is nog steeds niet toereikend voor een 
volledige realisatie van de film. Wij hopen dan ook dat er nog bedrijven en 
instellingen zijn die het project een warm hart toedragen en financieel willen 
ondersteunen. Naast dit alles moet er nog enorm veel gebeuren: Zo zijn wij 
onder andere nog op zoek naar oude auto’s, fietsen, handkarren, emmers, een 
kar met melkbussen, oude petroleumlampen, ouderwetse hanglampen, oude 
fietskoplampen en achterlichten, oude zwarte of bruine stopcontacten en 
schakelaars, een fiets carbidlamp, potten en pannen, oud serviesgoed, oude 
jutezakken en allerlei oude agrarische werktuigen die tijdens de filmopnames 
gebruikt mogen worden. Wij gaan er van uit dat de film MAX medio 2023 in 
bioscopen en filmzalen te zien zal zijn. Voor nadere informatie en contact: 
mobiel : Hans Mulder 06 24820480 Jan Kolner 06 55058885 e-mail : 
heemkundehertme@hotmail.com website : www.heemkundegroephertme.nl 

 
 
Het Nieuwe jaar 
 
Dag allemaal, welkom in het nieuwe jaar, al is die dan al weer een maand oud! 
Ik ben net een beetje wakker  uit mijn winterslaap. Het is zo heerlijk stil 
geworden, nu de betonpompen en graaf machines weg zijn.. En dat huis dat 
helemaal gesloopt werd, ziet er nu prachtig uit. Wat is daar hard aan gewerkt. Ik 
ben toch vaak gaan kijken, en nu er nog geen slot op de deur was, heb ik ook 
binnen rond gekuierd. Mooi hoor, erg knap! 
De andere buurman, vertelde mij dat er een keukentje zou worden bij gebouwd. 
Eerst dacht ik dat in de diepe kuil een zwembad zou komen. Ik heb nog nooit 
een zwembad gehad, wij moeten altijd als Egeltjes naar de Bornse Beek rollen en 
dan maar hopen er voor Zenderen weer uit te komen. 
Maar nu een zwembad naast de deur, maar 5 meter van de grote Noteboom 
waar ik aan de voet mijn huisje heb. Geweldig.! 
Maar na een onrustige nacht was het zwembad vol met beton en piepschuim 
Niks zwembad voor Egeltjes.  Gewoon een betonnen vloer. Dat zwemt niet 
lekker. Het zou ook te mooi geweest zijn. 
Denk echter niet, dat Hertme niet aan de Egeltjes denkt. Verre van dat. 
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Gisteren aan het einde van de middag- het was nog net licht- werd er aan mijn 
voordeurtje gebeld en toen ik open deed stonden er vijf kleine Eekhoorntjes die 
mij vragend aan keken. 
De oudste van hen, hij had al een mooie volle eekhoornstaart, sprak mij aan en 
zei: “Kijk, meneer Egeltje, dit is voor U, van de werkgroep Jeugdige Eekhoorntjes 
van Hertme.  
Wij geven dit aan alle 65 + in ons mooie dorp als kleine kerstgroet.” 
Was dat niet lief? Ik was sprakeloos. Maar niet voor lang, want Egeltjes babbelen 
graag. 
“Dank je wel, ook fijne kerstdagen voor jullie allemaal” zei ik. 
Toen gingen ze verder naar het volgende adres . Leuk hé? 
Zo zie je maar.  
Zo was de herfst:  
Het begon met het. Michaelsfeest, waar we moed verzamelden om de winter in 
te gaan. Dan komen we Sint Martinus tegen die de helft van zijn mantel weg 
schenkt aan een bedelaar en vervolgens komt Sint Nicolas met zijn Zwarte 
Pieten, helemaal uit Spanje om ons cadeautjes te geven en te helpen om goed te 
zijn. –Overigens, veeg pieten bestaan niet, dat is maar een verzinsel, zegt 
grootmoeder Prikkeltje. 
En dan als we geleerd hebben goed te zijn, ons best daar voor doen,  volgen nog 
de vier Adventzondagen die ons voorbe-reiden om het goede licht in ons hart te 
ontvangen. Ook bij die knoestige bouwvakker of vrachtrijder. Iedereen heeft een 
hart. Daar is het lichtfeest van Kerstmis voor :  
Laat het licht van de Liefde stralen in de diepe duisternis van de ijskoude winter.  
Is het niet prachtig? 
En nu er maar flink tegen aan met alle nieuwe positiviteit die we uit het Licht 
meekrijgen. 
 
Alle Egeltjes wensen U een gelukkig Nieuw jaar.  
Of zoals ze halverwege Engeland zeggen:  
WE WASH YOU A HAPPY NEW YEAR 
Egeltje 
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Even voorstellen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beste lezers van de Gazet, 
 

Ik ben klant van de boerderijwinkel van Rian Jannink-Schabbink en tijdens een 
van mijn bezoekjes was de redactie van dit dorpsblad druk bezig met de content 
voor de volgende maand. Voor mij was het leuk om te ontdekken dat er 
meerdere westerlingen naar het prachtige Twente waren verhuisd (Phil en 
Hanneke)! Zoals een redactie van een dorpskrant betaamt was men 
nieuwsgierig naar mijn verhaal—van de Zaanstreek naar Hertme. Hieronder deel 
ik graag mijn ervaring met jullie en hoop ik jullie te groeten tijdens een 
wandeling rond het dorp.  
 
Warme groeten, 
Karin de Wit 
Bartelinksweg 2/ Het Hommels/Juffershuis 
 
Ik ben opgegroeid in St Pancras, een dorp iets boven Alkmaar in wat we in de 
volksmond ‘West Friesland’ noemen. Daar spreekt een aantal inwoners 
westfries en ook ik heb een aantal woorden overgenomen waarvan ik niet eens 
wist dat ze niet in de rest van Nederland gebruikt worden. Denk aan het woord 
‘poestig’ voor iemand met een opvliegend karakter, of ‘aarstonds’ voor straks.  
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Mijn vader zegt nooit “we zijn daar geweest” maar “we benne deer weest”. Op 
het Bartelink ben ik getuige van het Twents dialect van mijn buren Ter Keurs,  
wat lastig te verstaan is, maar als taalkundige vind ik het heerlijk om te horen! 
Variatie in taal maakt het leven en de mensen kleurrijk.  
 
Ik werk nog twee dagen per week in Zaandam als docent Engels maar hoop na 
dit schooljaar een fijne middelbare school in de regio te hebben gevonden. Na 
mijn verblijf in de Peruaanse amazone (2016-2018) kwam ik terug naar de 
Zaanstreek en realiseerde ik me dat ik me er niet meer thuis voelde. Teveel 
verkeer, teveel luchtvervuiling, teveel herrie, weinig natuur. Ik nam me voor om 
naar het oosten te verhuizen en Hertme kende ik al van het Afrika festival. Toen 
er via een leegstandsbeheer-organisatie het Juffershuis beschikbaar kwam, 
maakte ik van deze droom werkelijkheid. Ik hoop dat ik hier nog lang kan 
genieten van het Twentse landschap en de gastvrijheid van de inwoners! 
 
 

Zoekgebieden Windturbines buitengebied 
Hertme/Albergen/Zenderen 

Het concept windbeleid heeft eind 2020 ter inzage gelegen, waarop door 
vele inwoners zienswijzen zijn ingediend. Verlenging inzagetermijn concept 
windbeleid Noordoost Twente | Gemeente Tubbergen 

Alvorens deze zienswijzen inhoudelijk te behandelen heeft gemeente 
Tubbergen besloten eerst een routekaart Wind en Zon te bewandelen.  

https://www.tubbergen.nl/verlenging-inzagetermijn-concept-windbeleid-noordoost-twente
https://www.tubbergen.nl/verlenging-inzagetermijn-concept-windbeleid-noordoost-twente
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Daarin worden een aantal stappen doorlopen op weg naar een definitief 
beleid op windenergie en zonnevelden in de zomer van 2022. De eerste stap 
in deze routekaart is de verfijning van de zoekgebieden voor windturbines. 
Aanwonenden en eigenaren binnen 1000 m van deze resterende 
zoekgebieden zijn hierbij door de gemeente uitgenodigd om het resultaat 
daarvan toe te lichten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tubbergen.nl/file/3305/download
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 In onderstaande figuur is dit gebied opgenomen (er is nog geen duidelijke 
kaart beschikbaar, zie de website als u de kaart wat groter wilt zien)  

 

 

 

Naar aanleiding van deze uitnodiging voor de informatieavond en een stuk in 
de media over de zoekgebieden zijn bewoners en grondeigenaren van 4 
buurtschappen rondom de resterende zoekgebieden bijeen gekomen. Vanuit 
deze groep is een kerngroep van circa 10 personen gevormd. Zij hebben op 
16 december in een kortdurende sessie van 45 minuten een duidelijke 
terugkoppeling gegeven van de gezamenlijke standpunten vanuit deze 
gemeenschap namelijk: 

- Zowel bewoners als grondeigenaren willen geen windmolens 

in het resterende zoekgebied. Er is hiervoor geen enkel draagvlak 

-  
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- De wijze van communicatie en aanpak roept veel emoties op 

en geeft veel onzekerheid.  

- De gehanteerde uitgangspunten voor de zoekgebieden zijn 

verre van volledig (landgoederen en recreatie maakt bijvoorbeeld 

geen onderdeel uit) 

- Er is nog geen technische haalbaarheid onderzocht, terwijl de 

signalen dat dit geen haalbare business case oplevert (bijvoorbeeld 

ontoereikend stroomnetwerk) overduidelijk zijn. 

Richting de gemeente Tubbergen is een duidelijke boodschap meegegeven - 
samengevat: Geef inwoners snel duidelijkheid over het windbeleid en neem 
vanuit de gemeenteraad het standpunt over van de inwoners om af te zien 
van windmolens in dit gebied. Volgens de kerngroep een verkwisting van tijd 
en geld voor een uitkomst waarvan je het antwoord eigenlijk al weet. 

Over het verdere proces is vanuit de gemeente weinig duidelijkheid gegeven 
behalve dat de gemeente het vooralsnog verstandig vindt het proces vanuit 
de routekaart af te ronden. Vooralsnog zitten hierin een aantal stappen die 
in de zomer van 2022 moet leiden tot een aangepast concept windbeleid.  

Vanuit de kerngroep zullen we deze ontwikkelingen blijven volgen en daar 
waar nodig de communicatie met de gemeente onderhouden. Daar waar 
nodig zal dit ook richting de gemeenschap worden gecommuniceerd via de 
buurtapps, de GAZET van Hertme en de website www.hertme.nl  

Op de website zijn nog enkele links beschikbaar voor verdere informatie. 
Uiteraard kunt u, bij vragen en op- en aanmerkingen, de kerngroep en de 4 
buurtschappen benaderen  via email adres zoekgebied.albergen@gmail.com. 

Groeten kerngroep Windzoekgebied Albergen/Hertme/Zenderen 

 

 

 

 

 

http://www.hertme.nl/
mailto:zoekgebied.albergen@gmail.com
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Aanleg Glasvezel Hertme 

Een tijd geleden is de glasvezelcampagne van Deltafiber netwerk afgerond, 
waarbij de doelstelling voor Hertme ruim is behaald. De incentive van 1000 euro 
is afgelopen week door Deltafiber beschikbaar gesteld. De bedoeling was om op 
de dorpsavond te stemmen op de 6 ingediende ideeën en daarna de incentive 
uit te reiken. Vanwege het vervallen van de dorpsavond gaan we nog bekijken 
op welke wijze dit nu geregeld kan worden. 

Inmiddels heeft Deltafiber de opdracht voor de aanleg aan aannemer BAM 
Telecom bv vergeven. Zij hebben opdracht om in 5 gemeenten (Waaronder 
Borne) de aanleg te verzorgen en zijn daar inmiddels mee gestart.  

Om de voortgang van de aanleg te volgen kan je het beste een kijkje nemen op 
de website waarin is vermeld welke stappen door de aannemer worden 
genomen en wanneer het glasvezel tot in de woning wordt gerealiseerd. Ook 
kan je je via de website aanmelden voor een nieuwsbrief zodat je een keer in de 
zoveel tijd per mail op de hoogte wordt gebracht.. Doe dit als volgt.  

1. Ga naar de website http://www.gavoorglasvezel.nl/ of 

https://www.deltafibernetwerk.nl/  

2. Voer je postcode en huisnummer in (let op dit is ook belangrijk om je 

voor de juiste nieuwsbrief aan te melden) 

Eenmaal ingelogd zie je vervolgens de huidige stand van zaken en kan je 
helemaal onderaan de status van je eigen aansluiting volgen. Het is dan ook 
handig om je daarna eventueel in te schrijven als je de nieuwsbrief wil 
ontvangen.  

Voor vragen is de aannemer bereikbaar op werkdagen tussen 8.30-12.30 uur en 
13.00-16.00 uur via 085 047 90 62 of servicedeskcif@bam.com.  

Benieuwd hoe de aanleg in zijn werk gaat, bekijk dan dit filmpje 
https://vimeo.com/478408258  

Namens de SGH 

Groeten Erwin Stamsnijder 

 

http://www.gavoorglasvezel.nl/
https://www.deltafibernetwerk.nl/
mailto:servicedeskcif@bam.com
https://vimeo.com/478408258


 
14 

Concept Toetsingskader Energie Initiatieven gemeente Borne 

Gemeente Borne heeft concept richtlijnen opgesteld en ter inzage gelegd om 
initiatieven voor duurzame energie te kunnen toetsen. 

Dit toetsingskader geeft de criteria aan hoe zonnevelden en andere duurzame 
energie initiatieven in het landschap ingepast moeten worden en op welke 
wijzers belanghebbenden en omwonenden daarbij betrokken worden. Aan de 
hand van dit toetsingskader zullen uiteindelijke plannen en initiatieven ook 
worden getoetst op hun ruimtelijke kwaliteit. 

Je kunt het hier inzien en 
downloaden https://digitaalpubliceren.com/borne/18317/ 

Heeft u op- en aanmerkingen op dit toetsingskader dan is het zinvol om voor 19 
januari 2021 uw eigen zienswijze in te dienen en te richten aan het college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente Borne. 

Namens SGH 

Groeten Erwin Stamsnijder 

Evaluatie  

Stichting Gemeenschapsbelangen Hertme in 2020-2021 

 

SGH heeft zich in 2021 ook weer ingezet voor de gemeenschap van Hertme. 
Normaliter wordt hiervan op de dorpsavond een terugkoppeling gegeven, echter 
heeft dat vanwege corona al twee jaar op rij geen doorgang kunnen vinden. 
Daarom ontvangen jullie langs deze weg een terugkoppeling van onze 
activiteiten! 

 

− Doel van de SGH is het bevorderen en behartigen van belangen van de 
gemeenschap Hertme. Hiervoor hebben we een dorpsvisie, is er een 
bestuursconvenant en raadplegen we dorpsbewoners. Met het bestuur 

https://digitaalpubliceren.com/borne/18317/
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hebben we circa 10 x per jaar een overleg en wordt 1 x per jaar een 
dorpsavond georganiseerd. Ook wordt 10 x per jaar door de redactie van 
de GAZET de gazet uitgebracht.  

 

− Website 
Medio 2020 is de website SGH “in de lucht gebracht”: 
www.dorpsraadhertme.nl of www.hertme.nl waar allerlei informatie 
over en voor Hertme is opgenomen.  

− Maatregelen verkeersveiligheid school.  
De Aegidiusschool heeft het initiatief genomen om te komen tot 
verkeersveiligheidsmaatregelen bij de school. Samen met gemeente 
Borne en de Aegidiusschool heeft SGH haar bijdrage geleverd om een 
goed plan daarvoor te maken.  

− Voorlichtingscampagne Energietransitie.  
Gemeente Borne is begonnen voorlichting over de energietransitie en 
hoe wij als burgers daaraan ons steentje kunnen bijdragen. Samen met 
de SGH is er een voorlichtingscampagne voor de bewoners van Hertme 
opgezet. Informatie hierover is te vinden op de website van SGH 

− Woonvisie Borne 2018-2022 geactualiseerd. 
SGH heeft bij gemeente Borne haar inbreng geleverd voor het 
actualiseren van de gemeente woonvisie Borne 2018-2022. In de loop 
van 2022 zal de bijgewerkte woonvisie verschijnen. 

http://www.dorpsraadhertme.nl/
http://www.hertme.nl/
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− Woningbouw Roskamlanden, fase 2 
SGH is voor gemeente Borne de gesprekspartner om te komen tot een 
zo goed mogelijke invulling van dit plan. Reacties van bewoners op een 
eerste schetsplan zijn meegenomen, samen met reacties van SGH. 
Coronamaatregelen zijn de oorzaak van dat lopende gesprekken even 
zijn aangehouden. In het voorjaar van 2022 hopen we weer volop aan 
de slag te kunnen. 

 
 

− Met gemeente Borne heeft SGH twee keer per jaar een gesprek 
(uitvoeringsoverleg) over het onderhoud van de openbare ruimte. 
Samen zoeken we naar oplossingen voor knelpunten, die over het 
algemeen snel worden opgelost door gemeente Borne en Twente 
Milieu. 

− Herhalingscursus AED georganiseerd. 
Ondanks coronamaatregelen is het toch gelukt een herhalingscursus 
(vanaf heden 1 x per 2 jaar) voor het bedienen van de AED te 
organiseren. Daarnaast verzorgd de SGH de jaarlijkse controle van de 
AED 

− Boomfeestdag HOP 
Op initiatief van SGH heeft gemeente Borne samen met de 
Aegidiusschool een boomfeestdag bij de HOP georganiseerd. Met veel 
enthousiasme hebben leerlingen van de school 14 bomen geplant. 

− Subsidieaanvraag borden, bestek en pannen voor het Spookhoes 
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Samen met de organisatoren van project “Schoef Mer An” (samen eten 
in het Spookhoes) heeft SGH bij het Twentse Noabersfonds subsidie 
aangevraagd voor de aanschaf van borden, bestek, pannen, etc. Het 
bedrag wat is toegekend was ruim voldoende om alle benodigde 
materialen te kunnen aanschaffen. 

− Bestuursconvenant met gemeente Borne. 
Er is door SGH een nieuw bestuursconvenant met gemeente Borne 
afgesloten. Samen met burgemeester Jan Pierik van Borne heeft 
voorzitter Erwin Stamsnijder dit convenant ondertekent. 

 
Onderdeel van het convenant is de afspraak dat de SGH 1 x per jaar met 
Burgemeester en Wethouders om tafel gaat. 

− Evenementenvergunning Openluchttheater Hertme. 
SGH heeft in goed overleg met het bestuur van stichting Theater en 
Cultuur Hertme bij gemeente Borne haar zienswijze ingebracht over de 
nieuwe evenementenvergunning van voor het openluchttheater. Deze 
vergunning is verleend. 

− Glasvezel in Hertme 
Er komt glasvezel in Hertme en voor de inzet van SGH heeft Delta Fiber € 
1000,-- ter beschikking gesteld om in Hertme iets te realiseren wat een 
maatschappelijk doel dient. SGH heeft het initiatief genomen voor een 
oproep aan alle inwoners van Hertme om met ideeën te komen hoe dit 
bedrag besteed zou kunnen worden. Er zijn diverse ideeën 
binnengekomen die we op de dorpsavond in november van 2021 
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hadden willen bespreken. Vanwege coronamaatregelen is de 
dorpsavond niet doorgegaan en zal de bespreking van deze ideeën op de 
dorpsavond van 2022 gaan plaatsvinden.  

 
 
Het bestuur van de SGH 

  

Het project ‘SCHOEF mer AN  

JAAA!! Het mag weer!! De laatste editie van 
“schoef mer an”  ( samen eten voor ouderen en/of 
alleenstaanden)  is door de corona maatregelen 
komen te vervallen, maar we mogen gelukkig 
weer bij elkaar komen !! 

De deelnemers die zich bij de vorige (afgelaste) edite hadden aangemeld krijgen 
persoonlijk bericht van ons voor een nieuwe datum in februari. Wij hopen dat zij 
dan ook nu willen “an schoem’n”  Verder is er nog voor 4 extra personen ruimte 
aan tafel. Wilt u nog graag mee eten dan kunt u zich opgeven via Whatsapp of 
een telefoontje +31641867273.  

Groeten werkgroep “Schoef mer An” 
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Aanmelding nieuwe leerlingen St. 
Aegidius 

 

Heeft u een dochter of zoon die in het komende 
schooljaar (2022-2023) 4 jaar wordt? 

Dan nodigt het bestuur van de Stichting Brigantijn u 
uit uw kind(eren) aan te melden voor de basisschool St. Aegidius, Hertmerweg 
26 te Hertme. 
 

Kinderen die vóór 1 augustus 2023 de leeftijd van 4 jaar hebben, kunnen 
aangemeld worden. Voor de aanmelding of een kennismakingsgesprek kunt u 
contact opnemen met de school: telef.nr. 074-2664946 of 0657993397. Samen 
overleggen we dan op welke manier we u het beste kunnen laten kennismaken 
met onze school. Normaal gesproken organiseren we een inschrijfavond dit kan 
echter vanwege corona niet doorgaan. 

 
De Aegidiusschool ligt, rustig verscholen tussen het groen, in het prachtige 
kerkdorp Hertme. De school wordt bezocht door kinderen uit Hertme en enkele 
kinderen uit Borne, Saasveld en Zenderen. Afgelopen jaar is de school intern 
verbouwd en bij de tijd gebracht, is de speelplaats opgeknapt en vergroend. 

We zijn een school met zo'n 70 leerlingen en een enthousiast team. We werken 
met moderne methoden. Er wordt gewerkt in overzichtelijke 
combinatiegroepen, hierdoor wordt veel zorg en aandacht besteed aan de 
individuele ontwikkeling van elk kind. Door de kleinschaligheid, alle kinderen en 
leerkrachten kennen elkaar echt, voelen de kinderen zich snel veilig en gelukkig 
op onze school. Veel vieringen en activiteiten vinden plaats samen met alle 
kinderen, leerkrachten en ouders, dit creëert een grote saamhorigheid. 
De school is direct betrokken bij diverse activiteiten die plaatsvinden in de 
gemeenschap Hertme. De St. Aegidius is een school waar leerlingen en 
leerkrachten met veel plezier naar toe gaan! “Samen lerend naar de toekomst”, 
is hierbij onze missie. 

 

 



 
20 

Als u tijdig aanmeldt helpt ons dat enorm met de organisatie van het komende 
schooljaar. 

Meer informatie vindt u op de website: www.aegidiusschool.nl 
E-mail: info.aegidius@stichtingbrigantijn.nl      

Namens het team van de St.Aegidius, 

Gerard welberg, Locatieleider 

Oud papier. 

Op donderdag 3 februari haalt de Bornsche Harmonie weer oud papier op in 
Hertme. Wikt u het oud paier voor 9.00 ’s ochtends aan de straat zetten?  

    

Gregorius gaat door! 

 

Muziekvereniging St Gregorius uit Hertme viert in 2022 haar honderd jarig 
bestaan Dat is natuurlijk geen verrassing als je weet dat de muziekvereniging al 
op 22 augustus 1922 is opgericht. Het initiatief werd in die tijd genomen door 
een aantal leden van het R.K. Kerkkoor van de St. Stephanusparochie in Hertme. 
Aanvankelijk was het de bedoeling om tijdens kerkelijke activiteiten, zoals 
processies, het parochiële koor te ondersteunen. Maar daar blijft het niet bij: als  

 

snel was de fanfare ook van de partij bij bruiloften en andere feestelijkheden. In 
1959 wordt de muziekvereniging uitgebreid met een drumband, de voorloper 
van de huidige malletband. 

Heden ten dage bestaat de muziekvereniging uit een fanfare, een malletband en 
een jeugd slagwerkgroep. Na een goede zomer waarin we veel samen gespeeld 
hebben zit het op dit moment natuurlijk niet mee. De pandemie zorgt er voor 
dat de repetities op “on hold” staan, dat optredens zijn geannuleerd en diverse 
projecten als Muziek in de Klas en Percussion Live Rookie worden verschoven. 

http://www.aegidiusschool.nl/
http://www.aegidiusschool.nl/
mailto:info.aegidius@stichtingbrigantijn.nl
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Organisatorisch is er zeker geen sprake van stilstand. De diverse commissies zijn 
druk met het organiseren van diverse activiteiten. Want we gaan er vanuit dat 
we volgend jaar ons 100 jarig bestaan met veel muziek kunnen vieren. 

We beginnen ons feestjaar met een viering in het openluchttheater op 
Hemelvaartsdag 26 mei. De fanfare zal ondersteuning in de dienst verlenen, ook 
de slagwerkgroep zal dan van zich laten horen. 

18 juni hebben we een groots jubileumconcert in het open luchttheater. Naast 
heel veel muziek zal er ook nadrukkelijk ruimte zijn om elkaar te ontmoeten 

Op 9 juli vieren we een eeuwfeest met de inwoners van Hertme. De weide van 
het open luchttheater zal dan omgetoverd zijn tot een feestzaal in de open 
lucht. 

Om het verleden niet te vergeten wordt momenteel hard gewerkt aan een 
jubileumboek. Er is gelukkig veel bewaard gebleven, waardoor we verleden 
kunnen beschrijven en vooral ook voorzien van veel krantenknipsels, foto’s en 
ander bijzondere zaken. Voor het jongere verleden en het heden zijn interviews 
gehouden om het beeld over 100 jaar te complementeren. 

Met een vriendelijk groet, 

Jan de Vries, Voorzitter 

https://www.stgregorius.nl/ 

https://www.facebook.com/stgregoriushertme/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.stgregorius.nl/
https://www.facebook.com/stgregoriushertme/
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Uitnodiging online 65+ avond, Werkgroep Jeugd Hertme 

Na 2 jaar geen 65+ avond te hebben kunnen organiseren, komen we dit jaar 
met iets anders. 

Vrijdag 4 maart organiseren wij een: Een online (pub)quiz 
met diverse algemene vragen maar natuurlijk ook vragen uit de oude doos. 

Wat heeft U nodig: 

-Een computer/laptop/tablet met camera 

-Een mobiel  

-Eventueel een (klein)kind, buren of een ander digi hulpje ter ondersteuning. 

Opgeven kan alleen via de mail: werkgroepjeugdhertme@gmail.com, dit 
omdat we de uitnodiging weer via de mail terug sturen. 

Wilt u wel graag mee doen maar lukt dit niet, laat het ons dan weten. We vinden 
wel een oplossing. Marcel Veldhof: 0613118037 

Opgeven voor: 18 Februari 

We hopen op een grote deelname en een gezellige avond. 

Namens de Werkgroep Jeugd Hertme 

 

Borduurproject positief slingeren 

  

mailto:werkgroepjeugdhertme@gmail.com
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De kracht van positief denken, borduren en samenwerken aan een groot 
verbindend kunstwerk vormt de rode draad in het community art project 
van Willemien Nijman. In deze workshop gaan we samen een persoonlijke 
vaandel borduren zodat ook jouw positieve bijdrage aan de steeds langer 
wordende slinger kan wapperen: Samen hangen we de slingers op. 
Beeldend kunstenaar Willemien Nijman kent geen twijfels: het effect van 
positieve gedachtenkracht is enorm belangrijk. Tijdens haar studie 
positieve psychologie werd haar al duidelijk dat je met positiviteit niet 
alleen veel in beweging kan brengen: „Je kan er zelf ook veel beter van 
worden. Soms is het makkelijk gezegd om positief te blijven. Bij ziekte 
bijvoorbeeld of als je geen werk hebt. Daarom wil ik graag iets doen om 
mensen met elkaar te verbinden. In deze coronatijd hoor je ook veel 
verhalen over eenzaamheid en mensen die last hebben van 
depressiviteit.” 
 
Vrijdag 11 februari 2022, 14.00 - 16.30 uur 
De kosten zijn € 19,50 inclusief koffie met lekkers, en benodigd materiaal 
 
Opgave kan via communicatie@museumbussemakerhuis.nl 

 

Oplossing rebus gazet december 

In de Gazet vam december  stond wederom een puzzel. Er werden vele 
inzendingen verstuurd.  De juiste oplossing was:  “kerstkoek  en is o.a. 
ingestuurd door Bärbel Kemna . U ontvang hiervoor een kleine prijs namens de 
Gazet! Deze prijs kan opgehaald worden bij ’t Hedevelds Bio tijdens de 
openingstijden. 
 

mailto:communicatie@museumbussemakerhuis.nl


 
24 

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.  

 
 

23 2 16 5 

        

 
Maak met bovenstaand woord een wervende slogan voor Hertme! 

mailto:gazethertme@gmail.com


 
25 
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AGENDA 2022 

Omdat zoveel nog onduidelijk is door de coronaregels hebben we voor deze editie 
besloten geen agenda op te nemen. Hoewel de richtlijnen onlangs zijn versoepeld 
blijven we nog steeds een toenemend aantal besmettingen zien en is er nog geen 
duidelijke visie voor de langere termijn. Daar waar data genoemd worden staan die in 
de tekst van het betreffende stuk vermeld.  

 
➢ Wilt u iets plaatsen in de Gazet van maart of  

weet u iets om in de agenda op te nemen? 
➢ Stuur uw bijdrage dan uiterlijk 20 februari 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) 

• Efftinkbouw, nieuwbouw, renovatie en onderhoud (06-21944497) 

• 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) 

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

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

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

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

schoonheidssalon)Hertmerweg 24 Hertme 0641323637 
 

 

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

Alles uit deze uitgave mag worden gekopieerd, vermenigvuldigd en doorverteld. 
Voorwaarde is dat u de ontvanger laat weten dat het uit de “Gazet van Hertme” 
komt. De redactie is onafhankelijk. Dat wil zeggen dat in voorkomende gevallen 
berichten kunnen worden geweigerd omdat ze grievend zijn voor derden, niet 
interessant genoeg voor een brede groep inwoners van Hertme of simpelweg 
omdat het aanbod de ruimte overstijgt. Hierover zullen betrokken partijen niet 
worden geïnformeerd. Bij alle berichten wordt vermeld van wie de redactie deze 
ontvangen heeft dan wel wie het bericht geschreven heeft. 


