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Uit de oude doos van de heemkundegroep…

Op de website Heemkundegroephertme.nl staan veel wetenswaardigheden over ons dorp en is ook een zeer grote foto verzameling te
vinden (met dank aan Jan Kolner)
Op bovenstaande foto zien we een foto van een groep 1e Heilige
Communicantjes. Herkent u ze en weet u welk jaar dit betreft?
We horen het graag. Ook dit jaar vindt op zondag 19 mei a.s. om 10
uur weer een feestelijke viering plaats. In de kerk te Zenderen zullen
naast kinderen uit Borne en Zenderen ook Jorrit Meijer, Sem Snieders, Lieke Back, Dionne Geerdink en Bas Wissink uit Hertme hun
eerste Heilige Communie ontvangen. Uiteraard bent u allen van
harte uitgenodigd dit met hen te vieren.
Hebt u zelf nog oude foto’s die het bewaren in het Hertme foto-archief
waard zijn, neem dan contact op met Jan Kolner
of mail naar heemkundehertme@hotmail.com
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Trapveldje weer open voor de jeugd!

Vanaf de Paasdagen is het trapveldje weer toegankelijk voor de
jeugd uit Hertme. Het nieuwe gras ziet er fris en groen uit en nodigt
uit om heerlijk op te spelen en weer een balletje te trappen.

!! Zaterdag 11 mei 2019 Jaarlijkse oud ijzer actie van
C.V. De Kolkleu !!
Zaterdag 11 mei is het weer tijd voor de jaarlijkse oud ijzer actie van
C.V. De Kolkleu uit Hertme!
Wij halen graag uw oude ijzer en/of andere metalen op. Zet het 's
ochtends om 08:30 uur klaar en de Kolkleu halen het bij u op!
Voor vragen of grote hoeveelheden kunt u ons bereiken op:
Thijs Everink: 06-10141210,
Dennis ten Dam: 06-46434333
Mark Mekenkamp: 06-10618177
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Met trots kunnen wij zeggen:
de DUOFIETS HERTME is er!

Beste Hertmernaren en cliënten van De Tuinkamer,
Vorige week heeft Pegge Tweewielers de duofiets geleverd aan
Stichting Gemeenschapsbelangen Hertme.
Een mooier moment is er niet te bedenken, nu het lente in Twente
is.
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Onze dank naar De Rabobank en Provincie Overijssel is groot maar
zeker moeten we ook onderstaanden niet vergeten:
Ø Het gehele bouwteam die aan de nieuwe aangepaste
appartementen gewerkt hebben: Klussenbedrijf Boswerger,
Gerard Tijink bouwwerken, Rivo Tegelzetbedrijf, Dashorst Installatietechniek en OH Schilderwerken.
Ø Genodigden en bezoekers die tijdens de opening van de zorgappartementen op 21 juni een aardige bijdrage
hebben geleverd.
Ø Alle Köller-gasten die een jaar lang samen met ons
gespaard hebben. Een verrassend extraatje was wel een hele
mooie gift van onze campinggasten tijdens het Afrika-festival!
Ø De Werkgroep Jeugd Hertme die een waardevolle cheque
aan ons hebben overhandigd.
Door al deze bijdragen kan er vanaf nu dus SAMEN gefietst worden.
DUOFIETS HERTME staat geparkeerd en wordt opgeladen op De
Köller. Door middel van een bericht via WhatsApp is de fiets te reserveren, een telefoontje of mail kan uiteraard ook. (06-51267646 =
Anne-Marie)
Het eerste jaar zullen alle fietstochtjes van Hertmernaren en cliënten
van De Tuinkamer gratis zijn, inclusief een kopje koffie op De Köller.
Vanaf 2020 zullen wij een vrijwillige bijdrage vragen ten behoeve van
het onderhoud, reparatie en verzekering van de DUOFIETS.
Het allereerste fietstochtje staat gepland op woensdagmiddag 1 mei
vanaf De Tuinkamer!
Wij verheugen op ons vele veilige en plezierige kilometers met de
DUOFIETS!
Familie Lucas van De Köller
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Houtdorp 2019
Ook dit jaar wordt het houtdorp weer georganiseerd! Vorig jaar hebben wij het stokje overgenomen van Agnes en Ben Dashorst en wij
hopen er ook dit jaar weer een geslaagd houtdorp van te maken.
Wanneer?

Woensdag 14 augustus en donderdag 15
augustus 2019

Waar?

Trapveldje bij het openluchttheater

Voor wie?

Voor de kinderen van de St. Aegidiusschool en
andere kinderen die in Hertme wonen, die
volgend schooljaar naar groep 3 gaan t/m de
groep kinderen die de basisschool net hebben
verlaten.

Lijkt het je leuk? Geef je dan uiterlijk vrijdag 2 augustus 2019 bij ons
op via inge_schothuis@hotmail.com.
Uiteraard kunnen we dit niet organiseren zonder hulp van ouders,
opa’s en oma’s en andere vrijwilligers. Vind je het, net als wij, leuk
om hier tijd voor vrij te maken, laat het dan ook even weten!
Laurens en Inge Snieders

6

De Nationale Herdenking
De Nationale Herdenking, de dag waarop we burgers en militairen
herdenken, die in het Koninkrijk der Nederlanden, of waar ook ter
wereld, zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesmissies, vindt in Hertme
plaats op zaterdag 4 mei om 18.45 uur op het plaatselijk kerkhof bij
het graf van de heer H. oude Egberink.
De kinderen van groep 7 en 8 nemen actief deel aan deze plechtigheid.

Enkele kinderen lezen gedichten voor en leggen een bloemstuk. Ook
namens de gemeenschap Hertme zal een krans gelegd worden.
De St. Gregoriusfanfare zorgt weer voor de muzikale omlijsting.
We hopen ook dit jaar weer op een goede belangstelling.
Team St. Aegidius
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Sam’s Kledingactie helpt bij wederopbouw Sulawesi
De kledinginzameling voor dit
goede doel vindt in Hertme plaats
van maandag 6 mei t/m zaterdag
11 mei (12.00 uur). U kunt in die
periode gebruikte en nog bruikbare kleding, schoenen en huishoudtextiel in gesloten plasticzakken
brengen naar de garage naast het Theaterhoes van het Openluchttheater.
Sam’s Kledingactie heeft voor het komend voorjaar, in samenwerking met hulporganisatie Mensen in Nood van Cordaid, een nieuw
goed doel uitgekozen. De opbrengst van de ingezamelde kleding
gaat naar een project in Sulawesi. Sulawesi is op 28 september 2018
getroffen door een aardbeving en een tsunami, met aardverschuivingen tot gevolg. De verschillende aardverschuivingen hebben
2.087 mensen gedood en meer dan 211.000 mensen zijn ontheemd
geraakt. Veel mensen leven onder een zeil in ontheemden kampen
in de buurt van hun oorspronkelijke dorp. Ze beschikken nauwelijks
over voedsel, schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Onder
deze zware omstandigheden zal wederopbouw nog lang duren.
Charles Liedenbaum

Wist u dat…?
Ø De collecte van de Hartstichting € 398,21 heeft opgebracht?
Dank aan de collectanten Angelien, Annet, Agnes, Jaqueline,
Nicolien, Mariet, Rian en Berndien.
Ø Jeugdprinses Maudy en Adjudante Renske maar liefst
€ 235,00 hebben opgehaald voor de stichting VOKK tijdens
het festijn Koekeloer bij de Boer? Een mooi bedrag!
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Ø Dat dit festijn vele bezoekers naar de drie deelnemende
boerenbedrijven heeft getrokken? Waarvan velen buiten de
regio. Belangrijk om zo deze bedrijfstak eens positief in het
nieuws te zetten.
Ø Op 2 mei aanstaande de filmdocumentaire Nooit Verteld
draait in het Kulturhuis in Borne? De film die door Jan Kolner
gemaakt is over de oorlogsjaren in Hertme. Zie hiervoor bijgaande link naar de filmtrailer:
https://vimeo.com/330851087/d7e51fe1d9
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Muzikale rondgang Koningsdag
Beste inwoners van Hertme,
Als een jarenlange traditie bent u van de muziekvereniging St. Gregorius gewend dat wij op Koningsdag en voorheen Koninginnedag
een muzikale rondgang doen door Hertme. De laatste jaren merken
wij dat de belangstelling van de inwoners van Hertme steeds minder
is en dat wij bij de afsluiting voor Hof in Huis bijna geen publiek meer
hebben.
In de ledenvergadering van 9 april 2019 hebben wij als muziekvereniging besloten om te stoppen met de rondgang door Hertme.
De rondgang door Zenderen was al eerder gestopt, omdat daar geen
Oranjeactiviteiten meer werden georganiseerd. Voor de mensen die
wel elk jaar naar ons kwamen luisteren tijden de muzikale rondgang,
wij hopen dat jullie onze concerten in Hertme en Borne blijven
bezoeken,. Hier laten wij graag zien én horen waartoe onze muziekvereniging in staat is.
Wij begrijpen dat bovenstaande niet door iedereen positief zal worden ontvangen. Toch gaan wij er van uit dat wij velen van u blijven
ontmoeten bij al die andere mooie muzikale activiteiten.
Bestuur muziekvereniging St. Gregorius

Lege eierdozen voor de Kolkleu weer van harte welkom
De leden van carnavalsvereniging de Kolkleu hebben zaterdag 13
april maar liefst 1.900 eierdoosjes aan de man gebracht. De liggen nu
verspreid over heel Borne en Hertme. Daarmee is er weer ruimte gekomen in de berging van Bärbel en Hennie Kemna. Maar om ook in
2020 eieren te kunnen verkopen zijn uw lege eierdoosjes weer van
harte welkom. U mag ze stapelen, in tasjes of doosjes doen of desnoods los komen brengen. Wel graag zien we ze droog en schoon
aangeleverd. En mocht er nu even niemand thuis zijn, dan kunt u ze
gerust onder de carport leggen. U krijgt dan geen ‘dankjewel’ uit hun
mond, maar neemt u van de Kolkleu aan dat het zeer wordt gewaardeerd
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ZijActief

Kruidenvakvrouw Simone Pots geeft dinsdag 21 mei een lezing.
Onder het motto 'De Wilde Plukkruiden in het Twentse landschap'
vertelt ze over de geneeskracht, gebruiken, verhalen en toepassingen van bomen en planten uit het unieke Twente landschap.
De avond wordt gehouden in het Theaterhoes en begint om 20.00
uur.
Namens het bestuur van ZijActief,
Rianne Aalderink

Nieuws van de Zonnebloem
De jaarlijkse verkoop van loten voor de Zonnebloem is 11 april van
start gegaan. Onze vrijwilligers zijn inmiddels bij u aan de deur geweest en wij hopen weer vele loten verkocht te hebben om uw
plaatselijke Zonnebloemafdeling te steunen.
Op 21 mei is er weer een gezellige middag die in de ZV kantine in
Zenderen wordt gehouden.
Er komen vier zangers die zichzelf met de piano begeleiden.
Het geheel wordt afgewisseld met gedichten en anekdotes.
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Om 15.00 uur wordt er gestart met koffie/thee en wat lekkers. Tijdens de optredens zijn er verschillende hapjes. Er wordt om ongeveer 18.00 uur afgesloten met soep en broodjes.
De kosten bedragen €5,- en u kunt zich opgeven bij Herriëtte Diepenmaat tel. 0742668345.
20 September organiseert de Zonnebloemafdeling Borne ’s middags
een busreis met de firma Brookhuis. De Twente-Salland route wordt
gereden.
Er kunnen 6 personen van de afdeling Hertme/Zenderen mee.
Tijdens de reis wordt er getrakteerd op koffie met iets lekkers en aan
het eind van de dag wordt er gestopt voor een stamppotmaaltijd. De
kosten bedragen €25,-.
U kunt zich nu al opgeven bij Akke Louwerman tel. 074-2660360

De Zonnebloem Hertme/Zenderen is een kleine afdeling in de gemeente Borne en valt onder de regio Zonnehof. In 2000 hebben wij
ons afgesplitst van de Zonnebloem Borne omdat deze afdeling te
groot werd. Wij hebben ca. 110 gasten en 14 vrijwilligers. Met enige
regelmaat bezoeken wij onze gasten en organiseren verschillende
activiteiten, zoals culifair, picknick, bezoek tuincentrum, winkelmiddag, Lutterzandexpress enz. Met Pasen, kerst en ziekenzondag krijgen onze zieke leden extra aandacht door middel van een bezoekje
en een attentie (e.a. in samenwerking met de parochie).
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Het heeft Zijne Koninklijke Hoogheid behaagd
dat…………

Annie Oude Nijhuis met een Koninklijke Onderscheiding wordt onderscheiden. Ze is op grond van haar vele maatschappelijke verdiensten benoemd tot “lid in de orde van Oranje Nassau”. Op vrijdag 26
april wilde ze op vakantie naar Frankrijk met haar man Ben. Maar
Ben moest alle zeilen bijzetten om deze vakantie iets later te laten
beginnen. Ze moest immers eerst naar het Kulturhus om de feestelijke plechtigheid bij te wonen. Het was niet gemakkelijk om haar
met een smoes daar naar toe te krijgen, maar het is gelukt.
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Natuurlijk staat ze bij velen op het netvlies als naaister en kleedster
bij de Passiespelen. Altijd en overal aanwezig en ook op de maandagmorgen was ze vaak in het openluchttheater voor diverse klusjes.
Ook is ze samen met Ben sinds 2006 een
trouwe vrijwilliger bij de rolstoel wandelgroep. Wekelijks wandelen ze met veel
enthousiasme en ze zijn erg sociaal begaan met de deelnemers. Foto’s maken,
vrijwilligers uitjes organiseren, mutsen
breien voor de deelnemers, en zo veel
meer.
Al in 1976 was ze betrokken bij de kindervakanties van MEE reizen en sinds
2006 is ze er hoofdleiding, en mede verantwoordelijk voor de organisatie van
deze bijzondere reizen voor mensen met
een zorg indicatie. Ze biedt door haar inzet, vakkundigheid en warme persoonlijkheid de deelnemers onvergetelijke
reizen. Ze staan soms op de beurs, en
gaan ook zelf meer dan eens mee met
cliënten. Veel, maar dankbaar werk. Ook echtgenoot Ben is dan altijd
van de partij.
Moest er bij de kerststal weer het nodige gebeuren met oude of
nieuwe kleding? Annie bellen.
Deze 70 jarige inwoonster van Hertme, daar mogen we trots op zijn.
En nu op naar een werkvakantie op de camping in Frankrijk.
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Agenda
1 mei:
2 mei:

Eerste fietstocht Duofiets vanaf de Tuinkamer
filmdocumentaire ‘Nooit Verteld’ om 20.00 in het
Kulturhus Borne
4 mei:
Nationale Herdenking om 18.45 uur op het plaatselijk kerkhof bij het graf van de heer H. oude
Egberink
6 t/m 11 mei: Sam’s kleding actie
8 mei:
Jaarlijkse Zonnebloem boottocht
11 mei:
Oud IJzeractie CV de Kolkleu
16 mei :
uitgifte planten > bloemenactie Werkgroep Jeugd
19 mei:
1e Heilige Communieviering om 10 uur in de RK
kerk in Zenderen
21 mei:
Zonnebloem ‘gezellige middag’
21 mei:
ZIJ-Actief organiseert de Lezing De Wilde Pluk om
20.00 uur in het Theaterhoes.
14/15 augustus: Houtdorp Hertme
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Wilt u iets plaatsen in de gazet van juni? Stuur uw informatie uiterlijk
20 mei naar gazethertme@gmail.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 www.Hertme.nl onder
Borne Boeit.

Alle artikelen die gestuurd worden naar het mailadres
gazethertme@gmail.com kunnen ook op het Hertmeplein onder
de website Borne Boeit worden geplaatst
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: Hanneke de Vries & Rian Jannink-Schabbink
•
•
•
•
•
•

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)
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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
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