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Uit de oude doos van de heemkundegroep… 
 

 

Werkgroep Jeugd organiseert avond voor ouderen. 
 
 
 
 

Colofon:  

Alles uit deze uitgave mag worden gekopieerd, vermenigvuldigd en doorver-
teld. 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 voorkomen-
de 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. 

De Gazet van Hertme is ook digitaal te lezen op de website van de Heemkun-
degroep Hertme: www.heemkundegroephertme.nl onder het tabje “Gazet” en 
op www.Hertme.nl onder Borne Boeit. 

http://www.hertme.nl/
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Houtdorp 2018 

Tijdens de zomervakantie kon de basisschooljeugd uit Hertme weer 
twee dagen naar hartenlust hutten bouwen tijdens “Houtdorp”.  

Negen jaar organiseerden Ben en Agnes Dashorst “Houtdorp” voor 
de jeugd uit Hertme. Negen jaar lang de drijvende krachten achter 
een super mooie activiteit voor de jeugd.  Natuurlijk hadden zij hulp 
van vaders en moeders, maar zonder Ben en Agnes was “Houtdorp” 
nooit zo gegroeid. Dit jaar werden zij door Laurens en Inge Snieders 
daarvoor in het zonnetje gezet. Laurens en Inge volgen Ben en Agnes 
op en hopen “Houtdorp” nog lang voort te zetten. 

Met vriendelijke groet, 
 
Tonnie Homan 

 

Wist u dat…? 

 Alle artikelen die gestuurd worden naar het mailadres gazethert-

me@gmail.com ook direct op het Hertmeplein onder de website 

Borne Boeit worden geplaatst?  

 De collecte van het KWF (kankerbestrijding) plaats vindt tussen 3 en 

9 september? 

 Er een kledinginzameling plaats vindt van 24 tot en met 29 septem-

ber? 
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Afrika Festival Hertme 

Beste Hertmenaren, 

Voordat de lichten goed en wel gedoofd waren, was het Openlucht-
theater alweer schoongeveegd en terug in oorspronkelijke staat ge-
bracht. De snelheid waarmee het terrein een complete metamorfose 
ondergaat voor twee dagen Afrika is een prestatie op zich, maar dat 
kan van het opruimen ook worden gezegd! We willen jullie natuurlijk 
weer onwijs bedanken voor ieders inzet. Zowel voor, tijdens en na 
het festival verliep alles vlekkeloos. En natuurlijk willen we ook alle 
Hertmenaren bedanken voor het begrip en de gastvrijheid deze da-
gen.  

De gezelligheid die we onderling kennen in de week voorafgaand aan 
het festival, hebben jullie ook over weten te brengen op de 8.000 
bezoekers op 7 en 8 juli! Onze mailbox is overstelpt met positieve 
reacties. Naast de hoge waardering voor de muziek, krijgen we ook 
enorm veel complimenten voor de organisatie, de sfeer en de gast-
vrijheid. Daar hebben jullie allemaal aan bijgedragen, dank daarvoor!  

Ondanks dat we al 30 jaar Afrika Festival vieren in het Openluchtthe-
ater, kijken we nu alweer uit naar 2019. En dat komt niet alleen door 
het enthousiasme van de bezoekers, maar ook door de energie van 
het dorp. Het is elk jaar weer een feest om het festival met meer dan 
400 vrijwilligers zoals jullie te mogen organiseren.  

Daankensweerd! 

Werkgroep Afrika Festival Hertme 
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Bedankt!!! 
Bedankt voor de fantastische dag, vrijdag 13 juli, 
bij gelegenheid van mijn afscheid van de St. Aegidiusschool. Mijn col-
lega’s, de ouderraad, ouders en kinderen hebben mij en mijn gezin 
een dag bezorgd die ik niet snel zal vergeten.  

De dag begon toen José en ik ’s morgens van huis werden opgehaald 
door een tiental wielrenners van de wielerclub Zenderen, zij bege-
leidden ons richting de St. Aegidius. Op school werden we verwel-
komd door alle kinderen die een erehaag vormden met versierde 
bogen. Meester Gerard sprak mooie woorden, kinderen zongen en 
dansten, het meester Jos Kemna plein werd onthuld en een ontwerp 
van het speelplein met enkele bomen werd aangeboden.   

De kinderen namen daarna o.l.v. ouders deel aan allerlei spelletjes 
op het trapveldje en het schoolplein. Twee dames zorgden dat de 
kinderen geschminkt werden of een tattoo konden laten zetten. Een 
glaasje fris met iets lekkers ontbrak natuurlijk niet. Rond 11.00 uur 
hebben we in de speelzaal een uur lang genoten van het optreden 
van goochelaar Jan. Met de patatkraam en ijscokar op de speelplaats 
kon iedereen genieten van een heerlijke puntzak patat en als toetje 
een lekker schepijsje. 

Als afsluiting van deze feestmorgen met de kinderen mocht ik hen 
een cadeautje overhandigen; een gepimpt vogelkastje voor elk gezin. 
Nu maar hopen dat de kastjes voor veel nieuw leven zullen zorgen. 

Het was hartverwarmend dat we zoveel mensen op de 
afscheidsreceptie mochten begroeten: ouders, oud collega’s, 
mensen uit het onderwijs, collega’s van de Stichting Komt, 
afgevaardigden van verschillende besturen uit Hertme, familie, 
vrienden en bekenden, ……….. De serenade van de muziekvereniging 
St. Gregorius was een complete verrassing die door ons erg gewaard 
wordt! 
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Allen bedankt voor de belangstelling, de prachtige kaartjes, de 
cadeautjes, giften (de nieuwe racefiets komt binnenkort) en de 
mooie welgemeende woorden. 

Collega’s Ria, Sylvia, Leander, Mariska, Mikella, Romy, Hans en Ge-
rard, ouderraad en ouders heel hartelijk bedankt voor dit onverge-
telijke afscheid! 

Groeten José en Jos Kemna. 

 
 

“Knestebötkes” opgelet 

“Van voor naar achter, van links naar rechts! Rekken en strekken, 
omhoog en omlaag!” Zo moesten we onszelf de hele vakantie lenig 
houden. De hele vakantie! En dat was niet voor eventjes,  om het op 
eigen kracht te doen.  

Maar nu is het bijna voorbij¸ want we gaan het weer samen doen.  
“Hertme in beweging” ofwel de “Knestebötkes”, begint weer onder 
de bezielende leiding van Gineke Heersche op donderdag 6 septem-
ber. 

Gineke verstaat de kunst om op haar manier alle “bötte”, die ver-
stiefd zind raakt, weer los te maken. Alle bötkes motn er an geleuvn. 
Als je 60 bent geweest is dat namelijk wekelijks nodig, volgens de 
doktoren. 

Elke donderdag van 9.45 uur tot 10.30 uur heeft deze super gezellige 
en gezonde happening plaats in de gemeenschapsruimte van de 
kerk. De kosten bedragen € 7,50 voor 4 keer. 

Daarna wordt er nog een köpken koffie gedronken. De opbrengst is 
voor een goed doel. We nodigen iedereen van de club uit om de ver-
stiefde spieren weer los te maken! 

Tot ziens op 6 september!   

Zr. Josephine     
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Avondwandeling langs water en boerennatuur  
Bent u ook nieuwsgierig hoe de natuur zich in het retentiegebied aan 
de rand van Hertme ontwikkeld? Op dinsdag 4 september wordt 
voor bewoners van Hertme een avondwandeling gehouden onder  
leiding van Jaap van den Heuvel en een velddeskundige. Jaap heeft  
de nieuwe wandelroute Hertme-Withag uitgezet in opdracht van 
Wandelnetwerk Twente. En de velddeskundige is aanwezig voor toe-
lichting op aanwezige planten, vogels en insecten.  

De aanvang is om 19.00 uur.   
Deelname is gratis.   
Startplaats: Bij de kerk  

Samen genieten en ontdekken van natuur dichtbij. Bijgaand enkele 
recente opnamen van het gebied dat nu volop in ontwikkeling is. 

   

 

 

 

 

 

 
Met vriendelijke groet, namens Landhoeve de Greve en Wandelnet-
werk Twente, 

Johan Veldhuis en Jaap van den Heuvel 
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Muzikaal Kloosterpad Zenderen 

Op zondag 9  september a.s. is voor de zesde keer het Muzikaal 
Kloosterpad. Op 4 verschillende locaties langs het Kloosterpad Zen-
deren worden concerten gegeven. Er wordt niet gewandeld zoals dat 
normaal het geval is. De bezoeker verplaatst zich per fiets of auto 
van de ene naar de andere locatie.  

Het programma ziet er als volgt uit: 

1. Bezinningscentrum de Zwanenhof - Retraitehuisweg 6                                 

van 13.30 – 14.00 uur   

Concert : Bram van der Beek / zang en  Jos Beunders / piano                                           

Gedichten en teksten Anja Gnodde 

2. De parochiekerk van Zenderen – Hertmerweg  44                                    

van 14.30 – 15.00 uur  

Concert  Koor “Da Capo Saasveld “  o.l.v. Resy Weernink – ten Have   

Gedichten en teksten: Wilma van der Veen     

3. Pauze in de parochiekerk te Zenderen van 15.00  – 15.30 uur                    

Gelegenheid voor koffie/thee                                                                                         

4. Kapel van de zusters Carmelitessen -  Carmelitessenweg 1    

van 15.45 – 16.15 uur  

Concert koor Damessimo  o.l.v. Jacqueline Lemmink     

Gedichten en teksten: Stevine Groenen                                                                    

5. RK Kerk Hertme 

 van 16.30 – 17.00 uur           

Concert vrouwenensemble Frizzante  o.l.v. Henk Wijzenbeek 

Gedichten: Maria Verheijen 

Toegang: vrije gift  

Meer informatie op de website: www.kloosterpadzenderen.nl.           

Met vriendelijke groet, 

Lies Maathuis            

http://www.kloosterpadzenderen.nl/
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Percussion Live 

Beste Hertmenaar, 

Nog ruim twee weken te gaan, dan zal de derde editie van Percus-
sion Live in al haar muzikaliteit gaan losbarsten. 

De voorbereidingen zijn al lange tijd in volle gang en we zijn er klaar 
voor. Het wordt een groots opgezet muziekspektakel waarin muzika-
le afwisseling met Koor en Double6 te samen met de  Malletband 
centraal zullen staan. 

De kracht in dit concert zit vooral in de afwisseling. Iedereen musi-
ceert met iedereen. Daarnaast wordt het concert super mooi uitge-
licht en versterkt door professionals. En zullen onverwachte show-
elementen een extra tintje aan dit concert geven. 

De kaartverkoop gaat geweldig. Zelfs een beetje boven verwachting, 
Wanneer u dit leest, zullen niet veel kaarten meer beschikbaar zijn. 
Dus haast u wanneer u dit concert nog mee wil meemaken! 

We gaan er nu vanuit dat we voor 1.100 bezoekers muziek mogen 
maken. Een bomvol Openluchttheater! En daar zijn we met elkaar 
ontzettend trots op. 

Zo'n groot concert kun je alleen organiseren wanneer dit financieel 
breed ondersteund wordt. Dankzij het Cogas Cultuurfonds, het Prins 
Bernard Cultuurfonds, het Rabofonds, de gemeente Borne en tal van 
sponsoren, wordt dit muzikaal evenement mede mogelijk gemaakt. 

Nog geen kaarten en wilt u er wel graag bij zijn op 15 september? 
Bestel dan snel op www.percussionlive.nl. 

Wij wensen u alvast veel plezier. 

Met vriendelijke groet, 

Gerard Schabbink 

 

file:///C:/Users/Esther/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.percussionlive.nl
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Excursie ZijActief naar Buffalo Farm Denekamp 

ZijActief gaat dinsdag 18 september op excursie naar Buffalo Farm 
Denekamp. We vertrekken om 13.15 uur vanaf het kerkplein. Als u 
zich nog niet heeft opgegeven, doet u dit dan voor 10 september bij 
Rianne op telefoonnummer 074-2662318 of per mail naar               
aalderink@azelo.nl.  

De eigen bijdrage voor deze excursie bedraagt € 4,-. 

Namens het bestuur van Zij Actief, 

Rianne Aalderink 

 

 

De Zonnebloem:  September activiteit 
Ook dit jaar is er weer een dagje uit georganiseerd dat garant staat 
voor gezelligheid. Op dinsdagmiddag 18 september gaan we naar 
Oldenzaal.  We vertrekken om 13.00 uur vanaf het kerkplein in Zen-
deren.  

Eerst brengen we een bezoek aan Het Palthe Huis, een rolstoeltoe-
gankelijk museum van en over de familie Palthe (inderdaad, die van 
de stomerijen). Daarna gaan we gezellig koffie drinken op een terras-
je in Oldenzaal. Tegen half vijf worden we verwacht bij Klein Afrika 
waar we pannenkoek zullen eten. Eventuele drankjes komen hier 
voor eigen rekening.   

Tegen half zeven rijden we terug naar huis.  

De kosten voor dit uitje bedragen € 10,- per persoon. Opgave uiter-
lijk 10 september bij: Hennie  Kemna (tel:  074-2667167) of bij  
Anniek Timmers (tel: 074-2663467). Wanneer u  van huis opgehaald 
moet worden, kunt u dat bij de opgave aangeven. 

Namens Zonnebloem  Hertme/Zenderen, 

Anniek Timmers 

mailto:aalderink@azelo.nl
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Nieuws van de Zonnebloem regio “Zonnehof”                             

De regio Zonnehof biedt u op woensdag 3 oktober haar jaarlijkse 
ontspanningsmiddag aan. De heer Hans Vesterink zorgt dan voor de 
muzikale omlijsting.  

Deze keer is de locatie Zalencentum Beltman, Goorseweg 22a in  
Diepenheim.  

Er zijn voor de afdeling Hertme/Zenderen 10 kaarten beschikbaar en 
deze kosten € 10,- per persoon. De middag begint om 14.00 uur en 
zal tot ongeveer 16.45 uur duren. De zaal gaat open om 13.30 uur. 
Voor vervoer kan worden gezorgd.  

U kunt zich voor 15 september opgeven bij: 
Berndien Mekenkamp tel. 074-2665110 of  
Monique Mossel tel. 074-2668152 

Met vriendelijke groet, 

Akke Louwerman 
secr. Zonnebloem afdeling Hertme/Zenderen 

 

 

Vooraankondiging Sam´s Kledingactie 

De kledinginzameling voor dit goede doel vindt in Hertme plaats van 
maandag 24 tot en met zaterdag 29 september (12.00 uur). U kunt in 
die periode oude kleding, schoenen en huishoudtextiel in gesloten 
plasticzakken brengen naar de garage naast het Theaterhoes van het 
Openluchttheater. 

De opbrengsten van de ingezamelde kleding gaan naar een project 
voor goed onderwijs voor kinderen van 6 tot en met 14 jaar in de 
Centraal Afrikaanse Republiek. Een straatarm land in het midden van 
Afrika. In de volgende Gazet meer hierover. 

Charles Liedenbaum 
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Dorpsavond 8 november over bossen rond Hertme 

Twente staat bekend om bomen en bos. Het gebied rond Hertme is 
daar een mooi voorbeeld van. Wie wel eens ’s ochtends door het 
bos fietst en de vogels hoort fluiten, kan menen dat de wereld zo 
slecht nog niet is.  

Toch zijn er ook momenten dat je je verwondert over wat er in zo’n 
bos gebeurt: Moet dat water nou zo hoog staan? Waarom wordt er 
nu ineens gekapt? Of waarom worden die omgevallen bomen nou 
niet opgeruimd?  

De Dorpsavond op 8 november wil de SGH gebruiken om de eigena-
ren van die bossen eens in contact te brengen met de omwonenden 
om van gedachten te wisselen. Soms blijkt achter die actie in dat bos 
een goed verhaal te schuilen. Aan dat schuilen willen we iets doen.   

Ons doel hiermee: communicatie op gang brengen over wat er met 
de bossen en bosjes gebeurt. De basis is en blijft: de eigenaar van 
het bos bepaalt. De bedoeling is niet daar iets aan af te doen. Maar 
mogelijk kunnen de eigenaren ook iets doen met de ideeën die er 
onder de omwonenden leven. En omgekeerd.  

 Bij vragen of ideeën voor deze avond: neem gerust contact op.  

Groeten,  

Jaco Nies,  
Telefoonnummer: 074-8513625.  
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De week van de Dementie in Borne en Hengelo  
Een week volop activiteiten in het teken van (leven met) de-
mentie. Eén op de 5 mensen krijgt een vorm van dementie. 
Dementie is een ziekte van de hersenen, waarbij de zieke 
steeds meer moeite krijgt om zelfstandig te functioneren en 
steeds meer afhankelijk wordt van anderen. Met elkaar kun-
nen we veel doen om mensen met dementie te ondersteunen 
in een zelfstandig en waardig leven. 

Carintreggeland, TriviumMeulenbeltZorg en Wijkracht hebben de 
krachten gebundeld om bekendheid met dementie in Borne en Hen-
gelo te vergroten. Onder de naam ‘Met elkaar dementievriendelijk’ 
willen we graag aan iedereen in Hengelo en Borne meer kennis en 
handvaten geven over leven met dementie. 

Programma 
Tijdens de Week van de Dementie, van 17 tot en met 25 september, 
organiseren we diverse activiteiten die in het teken staan van het 
leven met (iemand met) dementie.  

Datum Activiteit Locatie 

17 sept. 
19.30u 

Opening en ‘Dementietheater’ 
door Ervarea 

Kulturhus, Borne*   

18 sept. 
19.30u 

Mantelzorgavond Thiems Inn, Hengelo*  

20 sept. 
13.30u 

Memorywalk centrum Borne Kulturhus, Borne*  

21 sept. 
13.30u  

Memorywalk Tuindorp ‘t Lansink Buurthuis Lansink, Hen-
gelo*  

21 sept. 
19.30u 

Filmavond ‘Garden of Live’ Kulturhus Hasselo, Hen-
gelo*  

25 sept. 
19.00u 

15 jaar Alzheimer Café Hengelo Waterstaatskerk, Henge-
lo 

* Gelieve aan te melden voor deze activiteiten. Meer informatie over aanmelden vindt u 
op onze websites of via de Meldzorg Centrale van Carintreggeland (088 – 367 7000) 

 
 



14 

 

Voor bewoners en medewerkers van de woonlocaties van Ca-
rintreggeland en TriviumMeulenbeltZorg worden in deze week ont-
spannende mindfulness- en muziektherapiebijeenkomsten georgani-
seerd.  

 ‘Baliebus’ 
Tijdens de Week van de Dementie komen we met een ‘Baliebus’ 
naar de inwoners van Borne en Hengelo toe. Bij deze ‘Baliebus’ kun-
nen inwoners al hun vragen stellen, tevens kunnen zij testen hoe 
dementievriendelijk zij zijn.  

Datum Locatie Tijd  

Woensdag 19 sept. Warenmarkt Rheineplein, Borne 09.00 – 12.30 
uur  

Donderdag 20 
sept.  

Winkelcentrum Groot Driene, Hengelo  11.00 – 15.00 
uur  

Vrijdag 21 sept.  Winkelcentrum Agathaplein, Hengelo  10.00 – 14.00 
uur  

Zaterdag 22 sept.  Wemenstraat, binnenstad Hengelo  11.00 – 15.00 
uur  

  

Voor meer een uitgebreide omschrijving van de activiteiten kunt u 
terecht op de websites van Carintreggeland, TriviumMeulenbeltZorg 
en Wijkracht.  

 

  

https://www.carintreggeland.nl/Carintreggeland/Nieuws/Artikel/ArtMID/466/ArticleID/61/Met-elkaar-dementievriendelijk-in-Borne-en-Hengelo
https://www.triviummeulenbeltzorg.nl/nieuws/met-elkaar-dementievriendelijk-in-borne-en-hengelo.html
http://www.wijkracht.nl/nieuws/met_elkaar_dementievriendelijk/
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Agenda september 

4 september 
Avondwandeling langs water en boerennatuur  

De aanvang is om 19.00 uur. Deelname is gratis.   
Startplaats: Bij de kerk  

9  september 
Muzikaal Kloosterpad Zenderen, zie info elders in de gazet 

15 september 
Percussion live in het Openluchttheater in Hertme. 

18 september 
ZijActief gaat op excursie naar de  Buffelo Farm in Denekamp.  

Vertrek om 13.15 uur vanaf het kerkplein. 

18 september 
September activiteit van De Zonnebloem: bezoek aan Oldenzaal 

Vertrek om 13.00 uur vanaf het kerkplein van Zenderen 
 

Agenda komende maanden 

3 oktober  
De regio Zonnehof/De Zonnebloem houdt haar ontspanningsmiddag    

17 oktober 
Algemene Ledenvergadering van de R.K. Uitvaartvereniging Hertme 

               Nadere informatie volgt in de Gazet van oktober 

8 november 
Dorpsavond over beheer van bossen rond Hertme 

Wilt u iets plaatsen in de gazet van oktober? Stuur uw 
informatie uiterlijk 20 september naar gazethertme@gmail.com. 

Uitgave:  Stichting Gemeenschapsbelangen Hertme 
Redactie:   Esther Meijer 

mailto:gazethertme@gmail.com

