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Uit de oude doos van de heemkundegroep…

“Een foto afkomstig van de familie Oude Egberink en vermoedelijk gemaakt tijdens of net na de oorlog”
De heemkundegroep wil graag de namen van de personen op de foto!
Wie kent ze?? De Heemkundegroep zou het graag weten.
Graag uw reactie mailen naar heemkundehertme@hotmail.com

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.
De Gazet van Hertme is ook digitaal te lezen op de website van de Heemkundegroep Hertme: www.heemkundegroephertme.nl onder het tabje “Gazet” en op
www.Hertme.nl onder Borne Boeit.
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Donatie voor DUO fiets in Hertme
De Provincie Overijssel doneerde vrijdag 14 december
maar liefst drieduizend euro
voor de de aanschaf van een
duofiets in het kerkdorp.
Michel Lucas trok daartoe namens de Stichting Gemeenschapsbelangen Hertme naar
de provinciehoofdstad om daar
de fraaie cheque in ontvangst te nemen. “Het is een geweldige
bijdrage' , aldus Michel. "Met de nieuwe duofiets kunnen mensen die daartoe helaas niet meer zelf in staat zijn, straks toch per
fiets de mooie omgeving van Hertme blijven bewonderen.

Werkgroep Jeugd – kerst attentie
Op zaterdag 15 december heeft de jeugd weer een kerst attentie gemaakt voor alle 65-plussers uit Hertme.
Het was een gezellige middag met als afsluiting in borrel bij de Kerststal. Bent u 65+ en heeft u geen attentie ontvangen, dan horen wij
dat natuurlijk graag!
Bij de attentie zat de uitnodiging voor de 65+ avond op vrijdagavond
15 Maart. Denkt u er aan om het formulier op tijd in te leveren?
Namens de Werkgroep Jeugd wensen wij u een goed en gezond
2019!
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Opening nieuw verenigingsjaar ZijActief
De dames van ZijActief beginnen het nieuwe verenigingsjaar op dinsdag 15 januari met een Jubileumviering om 19.00 uur in de kerk met
medewerking van koor Contrast. Vervolgens gaan we naar het theaterhoes voor de jaarvergadering. Aansluitend is er bingo met leuke
prijzen. We hopen u allen te ontmoeten.
Namens het bestuur van ZijActief wens ik u een gezond 2019
Rianne Aalderink

Verhalenmiddag Bussemakershuis
Als je graag naar verhalen luistert, kom dan in de kerstvakantie naar
het Bussemakerhuis!
Museum Bussemakerhuis organiseert in de tweede week van de
kerstvakantie een speciale middag voor de jeugd. Op donderdag 3 januari vertelt meester Hans Nijhof een spannend waargebeurd verhaal
over kerkers, kooien en brandstapels. Dit verhaal speelt zich af in de
16e eeuw in onze omgeving. De rode draad in zijn verhaal is onze tentoonstelling ‘Martelaressen van adel’. Deze middag is voor kinderen
vanaf 9 jaar.
We starten om 14.00 uur en om 15.30 uur
Kosten zijn € 5,00 - inclusief een lekker warm drankje!
Aanmelden is noodzakelijk, want vol = vol!
communicatie@bussemakerhuis.nl 074-2669636
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Ticketverkoop De Strijd – Passiespelen Hertme gestart
De Passiespelen Hertme worden eens in de vijf jaar gehouden in het Openluchttheater. Het is het klassieke verhaal
over de lijdensweg van Christus dat door regisseur Jos
Brummelhuis is bewerkt tot
een eigentijds verhaal.
De moderne derde editie staat in april 2019 zeven keer op de
planken, met ruim 200 acteurs, zangers en figuranten. Deze editie wordt uniek: voor het eerst speelt een orkest live muziek. De
muziek zal een mix zijn van licht klassiek en popmuziek waardoor
de voorstelling voor een breed publiek aantrekkelijk is. Tijdens
de voorstelling worden er verbanden gelegd tussen De Strijd van
toen en De Strijd van nu.
De tickets voor dit spektakel zijn vanaf nu beschikbaar.
De Strijd is van 12 t/m 22 april 2019. Er zijn 7 voorstellingen,
twee op vrijdagavond, twee op zaterdagavond, een op zondagmiddag, een op zondagavond (eerste paasdag) en een op maandagmiddag (tweede paasdag). De avondvoorstellingen starten
om 20.15 uur, de matineevoorstellingen starten om 14.15 uur.
De voorstelling duurt ongeveer 2,5 uur inclusief pauze.
We willen onze bezoekers in de gelegenheid stellen om voorafgaand aan de voorstelling van een maaltijd te genieten in de stijl
van De Strijd – Passiespelen Hertme. Deze maaltijd is niet verplicht, u kunt ook alleen de voorstelling bezoeken. Let op: wanneer u de passiemaaltijd aanschaft moet u ook een ticket voor de
voorstelling aanschaffen, anders krijgt geen toegang tot het terrein!
Voor meer informatie
zie www.openluchttheaterhertme.nl/passiespelen/ticketsopenluchttheaterhertme
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Top2000 verbindt!
Op 2 februari 2019 staat een zeer bijzonder evenement op het programma! Inpajoko organiseert, in samenwerking met muziekvereniging Gregorius, de meidenband Spoenk en kinderkoor Unisono, een
spectaculair concert op een zeer bijzondere locatie. Doel is het elkaar ontmoeten, het elkaar opzoeken. In dit bijzondere concert is
daarom de verbinding gezocht met muziekverenigingen uit de 3
kerkdorpen van de gemeente Borne; Hertme, Zenderen en Borne.
Gezamenlijke onderlegger is de liefde voor de muziek, deze keer specifiek gericht uit de top2000 aller tijden.
Tijdens het concert worden zeer diverse nummers ten gehore gebracht, van een medley van Supertramp tot ‘Hallelujah’ van Leonard
Cohen. Er is echt voor elk wat wils. Zal 1 van de nummers uit de top
3 ook gezongen worden? We laten ons verrassen. Dat muziek verbindt blijkt wel uit het aantal BB-ers (bekende Bornenaren) die hun
medewerking verlenen aan deze viering. Niek Assink - Hazes vertolker, Karlijn Boswerger - finaliste van ‘the Voice of Borne’ en zuster
Josephine van Amersfoort. Allemaal mensen die geheel belangeloos
hun steentje bijdragen. Zelfs de burgemeester speelt een rol!
Herman Lansink Rotgerink, de muziekprofessor van Borne en bekend van de Bornse POPkwis, heeft een koppeling gemaakt tussen
de inhoud en achtergrond van de muziek naar specifieke thema’s.
Deze koppeling zal hij, op zijn eigen ludieke wijze en samen met Rob
Munsterhuis presenteren.
Dus…. Ben je een muziekliefhebber? En ben je benieuwd naar de
manier waarop wij dit evenement hebben vormgegeven? Dan nodigen wij je graag uit voor dit eenmalige concert!
Datum
Zaterdag 2 februari 2019- 19.00 uur
Plaats
St. Stephanuskerk, Borne
Entreebewijzen, a €3,- per stuk, zijn nog te koop op de volgende
punten: De Barrique – Borne
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Opgave praalwagen / loopgroep carnaval
(Sluitingsdatum!)
In 2018 hebben we met maar liefst 117 deelnemers meegelopen in
de optochten van Albergen, Borne en Zenderen dit willen we graag
in 2018 evenaren! Wil je dit jaar (ook weer) mee doen GEEF JE DAN
OP!! Jong of oud, lid of geen lid van C.V. de Kolkleu, iedereen is welkom. Meld je aan via de link op onze site www.kolkleu.nl opgave via
mail Praalwagenkolkleu@outlook.nl kan ook
of bel of app 06 -28 95 79 23.
AANMELDEN IS NOG MOGELIJK TOT 15 JANUARI !!!
Groeten, de Praalwagencommissie van CV De Kolkleu

Liedtekst Hettum.
Weet u het nog, het fantastische
concert van de Malletband op 15
september in het openluchttheater?
Wat een feest! Tijdens het concert heeft Gerard Schabbink zijn lied
“Hettum” gezongen. Hij deed dit natuurlijk met begeleiding van de
Malletband, die de melodie van het lied “Brabant” van Guus Meewis
speelde.
Diverse mensen hebben aangegeven dat ze de tekst nog eens willen
lezen, of zelfs het lied thuis willen zingen met een karaoke versie van
de melodie. Hier voldoen we graag aan.
Wat ons betreft mag dit lied het lijflied van alle inwoners van ons
mooie dorp “Hettum” zijn. Veel lees- en zingplezier!
Jan de Vries, voorzitter Muziekvereniging St Gregorius
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HETTUM.
'n Weenterjas an, een sjaal um mien nek
dan loop ik van Boorn, langs de Hettumer bék
'T is kaal in' dén Wiet'n 'n mais is ter of
Een boer snit nog rap een stroonk môôs oet 'n hof
Dan loop ik wat wieder, saam met mie'n hoond
ik denk was't mooi loop'n op Hettummer groond,
REFR: En Ik loop hier wat roond, en dat dut mie wa wat
'k heb eigenlijk altied met dit doarp wat had.
Met theater de school jachtlust en het spookhoes,
en Dan denk ik an Hettum want doar bin ik thoes
Ik loop langs Theater noar 'n kerststal
Een wek of wat later viert ze ... carnaval
Op moandag en woensdag repeteert het muziek
Op zundag de klootschééters t'is zo uniek
De Dames en Hèèrn zingt dan 's mons in de kéérk
Ik loop langzaam wieder noar het Daggels éérf
REFR: En Ik loop hier wat roond, en dat dut mie wa wat
'k heb eigenlijk altied met dit doarp wat had.
Met theater ôôns kèarke, en het spookhoes,
en dan denk ik an Hettum want doar bin ik thoes
In het Hèèd'nvèèld stekt ze 'n het heuj op de waag'n
op de achtergrôônd muziek van de Afrika-daang'n
(REFR)
En Ik loop hier wat roond, en dat dut mie wa wat
'k heb eigenlijk altied met dit doarp wat had.
Met theater de school jachtlust en het spookhoes,
en Dan denk ik an Hettum want doar bin ik thoes (2x)
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Feestelijke opening Kerststal
Op zaterdag 15 december is de Kerststal op het Pastoor Veegerplein
weer feestelijk geopend!
Het is de zestigste keer
dat de Hertmenaren en
vele andere bezoekers
kunnen genieten van het
prachtige kersttafereel
dat ooit in 1958 door pastoor Veeger is opgezet
Mirjam van Santen en Renate Stokkkingreef waren
ook dit jaar weer de organisatoren van deze gezellige bijeenkomst en zuster
Josephine mocht de officiele openingswoorden uitspreken. Zij noemde de
kerststal “De mooiste
van Hertme, nee van Borne, van Twente, van Nederland, nee van Europa!”,

Oecumenische viering - 27 januari te Zenderen.
Op deze zondag is er een oecumenische viering te Zenderen. Leden
van verschillende geloofsgemeenschappen uit Hertme, Zenderen en
Borne kunnen elkaar ontmoeten. De viering begint om 10.00 uur en
heeft als thema “Recht voor ogen”. De liturgie is gebaseerd op een
bijdrage van christenen uit Indonesië. Deze bijdrage wordt
wereldwijd gebruikt, zodat we ons mondiaal verbonden mogen
weten.
Het parochiekoor uit Zenderen verleent medewerking waar we heel
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blij mee zijn. Liederen uit verschillende tradities worden gehoord en
meegezongen als een eenheid in verscheidenheid. Voorgangers in
deze viering zijn: Jan Cuppen, pastor Anita Oosterik en ds. Gerco
Veening. Uiteraard is eenieder van harte welkom. Er is koffie en thee
na de viering. Er is een uitgewerkte liturgie.
Raad van Kerken Borne, Hertme en Zenderen

Kolkleu gaan stemmen tellen
De leden van CV De Kolkleu mogen op 20 maart de stemmen gaan
tellen die zijn uitgebracht voor de verkiezingen van de Provinciale
Staten en het Waterschap. Voor de vereniging levert dit een mooi
een leuk zakcentje op..
De gemeente Borne schakelt voor het eerst verenigingen in. Er hadden zich acht verenigingen aangemeld. Door een officiële loting
door burgemeester Rob Welten kwamen de Kolkleu als winnaar uit
te bus.
De Kolkleu bestaan in 2020, 33 jaar en in het land der carnavalisten
is dat een jubileum dat uiteraard gevierd moet worden. Het met de
verkiezingen verdiende bedrag zou besteed worden aan dat jubileum, vertelde Miriam van Santen die namens De Kolkleu bij de loting aanwezig was.
Er zijn in totaal 42 tellers nodig. Wil je ook meehelpen geef je dan op
via bestuur@kolkleu.nl
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Zonnebloemregio Zonnehof zoekt bestuursleden
De regionale Zonnebloemafdeling Zonnehof is
hard op zoek naar nieuwe bestuursleden.
Bij voorkeur mensen die vanuit hun beroep of
achtergrond over bestuurlijke kennis of vaardigheden beschikken. En die deze capaciteiten als
vrijwilliger in willen zetten voor mensen met een
lichamelijke beperking. De regiobestuursleden ondersteunen de
acht plaatselijke afdelingen en hun vrijwilligers die in de regio actief zijn. Ook coördineren zij diverse activiteiten en geven zij
vorm aan het vernieuwde beleid van de Zonnebloem.
Mensen met een lichamelijke beperking mooie momenten bezorgen. Dat is wat de Zonnebloemvrijwilligers doen. Ze gaan op
bezoek en samen eropuit en organiseren vakanties en activiteiten. Zo heeft de regionale afdeling Zonnehof jaarlijks een dagboottocht en een gezellige ontspanningsmiddag op haar programma staan. Maar ook kleinere, de zo genaamde 1 op 1 activiteiten worden door de regio ondersteund en begeleidt. De
Zonnebloem maakt dit soort activiteiten mogelijk. Met de inzet
van veel vrijwilligers.
Doordat de nadruk steeds meer op kleinschalige en 1 op 1 activiteiten komt te liggen en omdat door de veranderde maatschappij steeds meer mensen met een lichamelijke beperking in een
isolement raken, zijn er steeds meer vrijwilligers nodig. Bestuursleden ondersteunen deze vrijwilligers om hun vrijwilligerswerk
zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Niet alleen is dit bestuurswerk zinvol, het geeft ook veel voldoening.
Informatie of aanmelden?
Is je interesse voor de Zonnebloem gewekt en wil je meer weten? Neem dan contact op met Ria Doeschot, t.doeschot@hetnet.nl tel. 0547-333538. De regio Zonnehof is ook te vinden op
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internet: zonnebloem.nl/zonnehof. Op www.zonnebloem.nl kun
je heel veel algemene informatie vinden.

Wist u dat…?
•
•

•

•

•
•

Alle artikelen die gestuurd worden naar het mailadres gazethertme@gmail.com ook direct op het Hertmeplein onder de
website Borne Boeit worden geplaatst?
Koor “Contrast” nog steeds op zoek is naar nieuwe enthousiaste
leden?!! Lijkt het je leuk om mee te zingen kom dan vrijblijvend
eens een repetitie mee doen, dinsdagavond van 19.30 – 21.00 in
de kerk. Voor meer info bel: 06-41867273
De werkgroep “ eieractie”van c.v. de Kolkleu al weer bezig is met
de voorbereidingen voor de verkoop op zaterdag 13 april 2019.
Ook kunnen we weer lege eierdoosjesgebruiken van 10 stuks.
Mag u brengen naar Haarlanden 9 . Onder de carport is altijd
plek.
De DVD / Blu Ray van de oorlogsdocumentaire ‘Nooit Verteld’ uit
is en kan besteld worden. De kosten bedragen € 15,00.
Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen aan heemkundehertme@hotmail.com
De oud ijzer actie van de Kolkleu zal plaatsvinden op zaterdag 11
mei 2019.
Op 18 januari weer de jaarlijkse gala avond van de Kolkleu is en u
zich nog kunt opgeven voor de playbackshow bij Mario van Santen 06-53168622
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Agenda januari
15 januari: openingsavond ZijActief
18 januari vanaf 16.00 uur : Gala avond CV de Kolkleu – aftreden
Prins marcel en adjudant Peter & opkomst nieuw prinsenpaar??????
27 januari: Oecumenische viering te Zenderen.
2 februari : Top2000 verbindt!
De Gazet van Hertme werkt zonder winstoogmerk. De volgende ondernemers dragen bij aan de realisatie van de Gazet. Wij zijn hen
daarvoor zeer erkentelijk.
Uitgave:
Stichting Gemeenschapsbelangen Hertme
Redactie:
Rian Jannink

STICHTING GEMEENSCHAPSBELANGEN HERTME
WENST U MEDE NAMENS ONDERSTAANDE
ONDERNEMERS
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Aannemersbedrijf H. Blenke, Saasveld (074-2666775)
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)
De Naober coaching, advies en mediation, J. de Vries (06-18471501)
Gerard Tijink, Timmer & metselwerk, ver/nieuwbouw (074-2667713)
Hof in Huis-Winkelcafé-Horecazaal-feesten & partijen (074-3492852)
Hotel Jachtlust, Weerselosestraat 306 in Hertme (074-2661665)
Kaashandel 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
NAMACO-Twente, makelaardij: verkoop, aankoop en taxaties,
www.namaco-twente.nl Patrick Oude Egberink (074-7002130)
Pegge Tweewielers Bisschopstraat 8 in Weerselo (0541-741400/ 0625448728), gratis haal/brengservice
Remi Geerdink Dakwerken (06-83535493) De waterdichte oplossing!
Renovatie & nieuwbouw Jos te Kiefte (06-55553089)
Rijdende winkels 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)
Hedeveld bio eieren – René en Rian Jannink-Schabbink
(06-41867273) www.facebook.com/eerlijkei/
Restaurant ‘Het Hertmes Ambacht’ Lereau Hulsink
(074-8538849) www.hertmesambacht.nl

Wilt u iets plaatsen in de gazet van februari?
Stuur uw informatie uiterlijk 20 januari naar
gazethertme@gmail.com.
14

