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Uit de oude doos van de heemkundegroep… 
 

 

 

Op de website Heemkundegroephertme.nl staan veel wetenswaar-
digheden over ons dorp en is ook een zeer grote foto verzameling te 
vinden  (met dank aan Jan Kolner) 
 
Op bovenstaande foto zien we 2x een foto van de St. Stephanuskerk 
vanaf de Hedeveldsweg. De linkse komt uit de oude doos en de     
andere foto is zeer recent gemaakt door Ria Kolner. Dat er een 
nieuw rieten dak wordt aangebracht op de pastorie is de verklaring 
voor de kraan in de rechtse foto.  
 
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   

mailto:heemkundehertme@hotmail.com
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OUD IJZER AKTIE C.V KOLKLEU WEER SUCCES 

 
Voor de 8e keer op rij heeft de 
carnavalsvereniging de Kolkleu 
weer haar oud ijzer actie      
gehouden. zaterdag 11 mei 
gingen ‘s morgens vroeg ruim 
30 vrijwilligers op pad met 
tractoren en aanhangers om in 
Hertme en buitengebied het 
oude ijzer op te halen. 
En dat is goed gelukt. Volgens 
Jeroen Meijer is Hertme weer 
schoon. Er werd maar liefst 
17.940 kg oud ijzer opgehaald, 
maar ook 320 kg aluminium, 
114 kg zink, 65 kg messing, 
152 kg RVS,75 kg koper en ook 
nog eens 150 kg lood. 

 
De penningmeester kon maar liefst € 4200,00 bijschrijven. 
De vrijwilligers mochten er één extra op drinken, 
Maar ook een woord van dank voor alle gulle gevers. Ook het feit dat 
het hele jaar bij fam. Aalderink het overtollige ijzer gebracht mocht 
worden draagt bij aan de vele kilo's. 
Het is broodnodig om carnaval in Hertme betaalbaar te houden. 
Minder dan 20%  van de inkomsten bestaat uit contributie. (Deze 
wordt overigens volgend jaar verhoogd met € 7,50)                           
Alle overige inkomsten moeten door het organiseren van diverse   
acties bijeen worden verkregen.  
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DUOFIETS HERTME reserveren 

Duo Fiets Hertme is op 1 mei bij de Tuinkamer geïntroduceerd en 
bijna elke dag is er al gefietst. De fiets wordt elektrisch aangedreven. 
Degene die links zit fietst en stuurt. Degene die rechts zit kan         
volledig meefietsen, maar er zitten ook standen op dat u de keus 
kunt maken. Standaard zal, onder het kopje Agenda, in de Gazet   
opgenomen worden hoe u de fiets kunt reserveren. Heeft u niemand 
die met u kan fietsen of wilt u juist met iemand fietsen? Neem dan 
ook even contact op. Wij kunnen dan zorgdragen voor een goede 
match. Schroom niet en reserveer de fiets, hij is er ook voor u!  
Familie Lucas van De Köller 

 
Klootschieters k.v. Hertme erg succesvol 
 

 
 
De senioren competitie klootschieten seizoen 2018-2019 is weer ten 
einde. 
Met maar liefst 12 teams werd deelgenomen aan de competitie van 
de Twentse Klootschiet Combinatie ( ruim 700 leden), en dat          
gebeurde uitermate succesvol.  
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Maar liefst 4 teams werden kampioen in hun klasse. Naast het 2e en 
5e team werd ook, toch verrassend, het 7e team kampioen. 
Deze ploeg bestaat uit jonge jongend, die allen nog maar een paar 
jaar deze sport beoefenen. 
Dat beloofd nog iets voor de toekomst. De meeste punten werden 
behaald door Hertme 12, dat maar liefst 49 van de 60 te behalen 
punten veroverde. In dit veteranen team spelen 2 spelers die de 80 
al zijn gepasseerd. 
Ervaring...speelt dan een grote rol. Ook tijdens de persoonlijke  TKC  
straat kampioenschappen werden er maar liefst 8 prijzen in de 
wacht gesleept. 
Op de foto de 4 leiders van de winnende teams met een fraaie bo-
kaal. 
 

Oproep nieuwe jeugdleden KV Hertme 
 

Enthousiast geworden door      
bovenstaand bericht over de      
seniorencompetitie?                
Weet dan dat de klootschieters-
vereniging Hertme vanaf komend 
seizoen (seizoen 2019-2020) 
weer voldoende plaats heeft voor 
enkele enthousiaste jeugdleden. 
Lijkt het je leuk om eens per twee 
weken op zondagochtend te klootschieten bij de grootste sportvereni-
ging van Hertme? Aarzel dan niet en schrijf je in als lid! Doe dit dan       
uiterlijk vóór 1 juni a.s. zodat je de nieuwe competitie, die begin         
september begint, meteen kunt meedoen. Aanmeldingen en verdere 
info graag via René Kattenpoel Oude Heerink of Martijn Lucas 
(info@kvhertme.nl).  

Wij hopen je te mogen begroeten! 

 

 

mailto:info@kvhertme.nl
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Voel, ruik, proef, hoor & zie Twente vanuit het hart! 

Onlangs is er een folder uitgebracht waar 18 enthousiaste onderne-
mers uit het buitengebied van Borne (Hertme/Zenderen) en Tubber-
gen worden uitgelicht. Uit Hertme staan Melktap Weleveld en het 
HedeveldsBio ei / museumboerderij Daggel hier o.a. in vermeldt. De 
folder bevat leuke ideeën voor uitstapjes in onze omgeving en het is 
mooie handleiding voor bijvoorbeeld een fietstocht met iets extra’s . 
De folder  is verkrijgbaar op diverse plekken in Hertme: Hertmes Am-
bacht, Melktap Weleveld, hotel Jachtlust, Minicamping de Köller, 
Pleisterplaats Rabo Schele en bij het  eier- verkooppunt van erve 
Daggel ( Hedevelds Bio Ei) online is de folder ook te vinden op 
http://www.odet-reclame.nl/portfolio/voel-ruik-proef-hoor-zie-
twente-vanuit-het-hart/ 

 

 

 

http://www.odet-reclame.nl/portfolio/voel-ruik-proef-hoor-zie-twente-vanuit-het-hart/
http://www.odet-reclame.nl/portfolio/voel-ruik-proef-hoor-zie-twente-vanuit-het-hart/
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Nieuws uit de SGH 
 
Uitnodiging Wijkvereniging StroomEsch 
In het kader van samenwerking en informatie-uitwisseling, onderhoudt 
de SGH contacten met onze omliggende wijkverenigingen / dorpsraden 
en heeft in april overleg plaatsgevonden met Wijkvereniging            
StroomEsch. In dit overleg heeft de wijkvereniging StroomEsch verzocht 
om de inwoners van Hertme van harte uit te nodigen om deel te nemen 
aan de vele activiteiten die door hen geïnitieerd worden. Hierbij kan ge-
dacht worden aan de nieuwjaarsduik, maar ook bijvoorbeeld het repair-
cafe of de activiteiten die speciaal voor 50+ worden georganiseerd. En-
kele activiteiten zullen in de maandagenda van de Gazet worden opge-
nomen. Voor een actueel overzicht van de activiteiten en meer informa-
tie wordt verwezen naar de website https://www.stroomesch.nl/  
 
Namens bestuur SGH 
Erwin Stamsnijder 
 

 

Wist u dat…? 
 

➢ Er een ooievaarspaar is gesignaleerd 

op het nest in het retentiegebied?  

➢ De collecte voor het longfonds € 

335,00 heeft opgebracht?  

Namens Rianne Aalderink, dank 

aan alle gulle gevers. 

➢ Lege eierdozen altijd welkom blij-

ven om ook in 2020 weer gevuld te kunnen worden om de 

Kolkleu financieel te ondersteunen. U kunt ze brengen bij 

Hennie en Bärbel Kemna, Haarlanden 9 in Hertme. 

➢ Dat de collecte voor het Epilepsiefonds wordt gehouden in de 

week van 3 tot 8 juni. 

https://www.stroomesch.nl/
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➢ Je je nog steeds kunt opgeven voor het houtdorp 2019. Geef je 

uiterlijk vrijdag 2 augustus 2019 bij ons op via inge_schot-

huis@hotmail.com Geldt uiteraard ook voor papa’s, mamma’s, 

opa’s en oma’s die mee willen helpen.  

➢ Er bloemen gezaaid zijn in een strook langs het retentiegebied? 

 

 
Fanfare St. Gregorius serveert u een 
smaakvolle matinee 
 

Schuif aan bij het gekoesterde - inmiddels tot traditie verheven –  
Hertme’s Ambachtsconcert! De muzikanten mogen u ditmaal een lus-
trumuitvoering voorschotelen. Uiteraard vormt Hertme’s Ambacht we-
derom de sfeervolle entourage, waar de pollepel van gastvrije uitbater 
Lereau 
Hulsink wederom zal overgaan in handen van dirigent Bert Sleumer.  
Geniet onder het genot van een kopje koffie van de koperklanken van 
Fanfare St. Gregorius en van de talentvolle zangeres Eline Scholten die 
haar debuut maakt op dit Hertme’s Ambachtsconcert. 
De matinee vangt aan op het verre van matineuze tijdstip van 14.00u. 
Zondag 30 juni, Hertme’s Ambacht, Hertmerweg 30, Hertme. 

 

Succesvolle gezamenlijke muziekrepetitie 

Het concept Orkest in de klas 
vindt een warm onthaal op ba-
sisschool St. Aegidius. Leer-
lingen, leraren en ouders zijn 
zo enthousiast dat aan een  
vervolg voor het volgende 
schooljaar wordt gewerkt.     
De Muziekschool Borne partici-
peert door de muziekinstru-
menten in bruikleen te geven.  

mailto:inge_schothuis@hotmail.com
mailto:inge_schothuis@hotmail.com
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Alle jongens en meisjes van de basisschool musiceren dat het een lieve 
lust is. Er wordt een uur per week gezongen, gedanst, geblokfluit, ze  
bespelen trompetten, saxofoons en trommels. En dat alles onder      
professionele leiding van de docenten Bert Sleumer, Wilbert Sleumer en 
Gerrit Kelder.                                                                                                                                                   

Woensdag 22 mei ontvingen de jeugdige muzikantjes de fanfare om de 
ingestudeerde muziekstukken met het orkest door te nemen met de  
bedoeling deze gezamenlijk uit te voeren op de Feestelijke Eindpresen-
tatie in het Openluchttheater.  

De leerlingen nodigen u bij deze uit voor het concert, waar ook de     
bigband van de Muziekschool en de Jeugdslagwerkgroep St. Gregorius 
optreden, op vrijdag 21 juni bij te wonen. Aanvangstijd 18.00u, eindtijd 
19.00u. Zij laten u trots horen hoe muzikaal ze zijn! 

 

ZijActief 

ZijActief houdt op dinsdag 18 juni haar jaarlijkse fietstocht.  
We starten om 13.30 uur op het kerkplein te Hertme en willen graag 
dat iedereen op tijd aanwezig is zodat de eerste groep op tijd kan 
vertrekken.  De eigen bijdrage is € 12,50. Voor degene die niet kun-
nen fietsen of voor wie het fietsen moeilijk gaat is vervoer per auto 
mogelijk.  
Graag opgeven voor 4 juni 2019 bij Josephien Westerbeek, tel. 074-
2665960. 
We hebben er zin in. 
Vriendelijke groeten, 
De Fietscommissie 
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De Wilde Pluk in Twente 
Simone Pots nam de dames van ZijAc-
tief mee in de wereld van in Twente 
voorkomende bomen en bloemen, die 
het dagelijkse leven kunnen veraange-
namen of verlichten. Niet alleen wist ze 
fantastisch te vertellen over het nut 

(en soms het gevaar) van wortels, bloemblaadjes, zaden, bessen en 
kruiden, ook had ze allerlei lekkere     proeverijtjes mee om eens te 
proberen. Een heerlijke heidehoning, dennenmosterd, maar ook 
boekweitballetjes met paardenbloemblaadjes. Haar uitleg over de 
medicinale werking van sommige gewassen, werd afgewisseld met 
anekdotes en volksverhalen. Ook wisten onze dames regelmatig een 
mooie aanvulling te geven. Kortom een leerzame én lekkere avond! 
 

Nieuws van de Zonnebloem 

Op 17 september gaan we naar de zandsculpturen in de tuinen van 
kasteel Warmelo in Diepenheim. 

De route gaat over een stukje grindpad, gras en verhard bospad. Wilt 
u gebruik maken van een rolstoel, geef dat dan door bij de opgave. 
Er zijn 3 rolstoelen beschikbaar mits op tijd gereserveerd. 

Bij slecht weer wijken we uit naar het Oranjemuseum eveneens in 
Diepenheim. 

Na afloop gaan we een pannenkoek eten. 

De kosten voor vervoer, entree, koffie en pannenkoek met            
consumptie bedragen slecht €10,-.  De meerkosten worden betaald 
uit de opbrengst van de Rabo clubkas campagne.  

Vertrek om 13.30 vanaf de kerk in Zenderen 

U kunt zich tot 3 september opgeven bij Anniek Timmers tel. 
0742663467 / 0650220817 of bij Annemarie ten Dam tel. 
0742662258 / 0625464605 
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Berndien Mekenkamp 25 jaar bij de Zonnebloem 

Het is toch eens een keer gelukt. 
Berndien werd er stil van…. want tij-
dens de vergadering van de Zonne-
bloem afd. Zenderen/Hertme op 7 
mei 2019 werd er bij stil gestaan dat 
‘onze’ Berndien al ruim 25 jaar als 
een zeer betrokken vrijwilligster aan 
de Zonnebloem is verbonden. Ze is bij 
vrijwel alle activiteiten betrokken die 
voor onze deelnemers worden geor-
ganiseerd. Ook het mede organiseren 
van een boottocht voor alle gasten 
uit de gehele regio doet ze met veel plezier, en zelfs loten verkopen 
gaat haar goed af. Bij de nodige bezoekjes die worden afgelegd, 
heeft ze altijd weer een leuke attentie geregeld. Kortom…we zijn blij 
met deze KANJER. 

En dat werd gewaardeerd met een gouden insigne, afkomstig van 
het hoofdkantoor in Breda, en een bijbehorende oorkonde. Samen 
met de bloemen, helaas geen zonne….bloemen, werd haar dit over-
handigd door onze voorzitter Esther Veldhof. 

 
Nog meer Zonnebloem…. alvast data reserveren…… 
De regio Zonnehof biedt u op woensdag 9 oktober haar jaarlijkse 
ontspanningsmiddag aan. De hr. Hans Vesterink zorgt voor de       
muzikale omlijsting.  
De middag wordt gehouden in zaal Beltman te Diepenheim.  
Er zijn voor de afdeling Hertme/Zenderen 6 kaarten beschikbaar, 
deze kosten €10,- per persoon 
De middag begint om 14.00 uur en zal tot ongeveer 17.00 uur duren.  
De zaal gaat open om 13.30 uur.  
Vervoer kan worden geregeld.  
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U kunt zich voor 9 september opgeven bij:  
Lidy Westerhoff tel. 074-2664645 
 
De busreis die de afdeling Borne (Hertme/Zenderen) op 20 septem-
ber ‘s middags organiseert heeft als bestemming Erve Brooks in Gel-
selaar.  

(De Twente-Salland route wordt dus niet gereden zoals eerder      
vermeld.)  
Het vervoer wordt door de firma Ter Doest uitgevoerd.  
Er kunnen maximaal 6 personen mee. 
Tijdens de reis wordt er getrakteerd op koffie met iets erbij. 
Er wordt afgesloten met een stamppotmaaltijd.  
Kosten €25. Opgave bij Akke Louwerman, tel 074-2660360. 
 
 

Oproep nieuwe dansmarietjes CV de Kolkleu 
 

De mini dansmarietjes groep van CV de Kolkleu is op zoek naar 
nieuwe leden.  De oudste meisjes 
stromen komend schooljaar door 
naar de oudere groep, dus er is  
vanaf september weer ruimte voor 
nieuwe meisjes bij de MINI-
KOLKJES! (5 tm 12 jaar) 

 Opgave is mogelijk vanaf 5 jaar 
(groep 2)  

De training is op woensdagavond 
van 18.30 tot 19.30 in de speelzaal 
van de St. Aegidiusschool.  

Opgave kan via Whatsapp bij Marit Jannink +31 6 638102069 
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Afscheid juf Sylvia 
Na meer dan 25 jaren neemt juf Sylvia afscheid van onze school. Dit wil-
len we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. De leerlingen 
wordt een bijzondere dag aangeboden. De dag wordt afgesloten met 
een danspresentatie. Bij deze nodigen wij ouders, oud-leerlingen, en 
alle Hertmenaren die zich verbonden voelen met juf Sylvia uit, voor het 
bijwonen van deze presentatie. 
Deze uitvoering vindt plaats op donderdag 27 juni om 13.45 uur op 
school. Aansluitend bent u van harte welkom op de receptie. 
 
Met vriendelijke groet, 
Team St. Aegidius Hertme 

 

Goedkope rijbewijskeuring senioren in Borne 

Maar dat geldt natuurlijk ook voor Hertmenaren die voor verlenging 
van hun rijbewijs moeten worden gekeurd. Zij kunnen hiervoor       
terecht bij de RijbewijskeuringsArts op 29 mei, 5 en 19 juni en ver-
volgens 2x per maand bij Huisartsenpraktijk de Poort van Borne, 
Theresiaplein 1A01.  

Informatie en een afspraak maken: 
Bent u lid van de ledenservice dan neemt u contact op met Carint-    
reggeland, telefoon: 088 - 36 77 000. Bent u geen lid dan belt u naar het 
landelijke afsprakenbureau: 036-7200911. Zelf een datum reserveren?  
Ga hiervoor naar de website www.rijbewijskeuringsarts.nl. 
  
Tarieven (incl. BTW): 75+ B/E € 45,00, medisch € 65,00, C/D/E (ook 
voor code 95) en Taxipas € 65,00. 
Leden van Carintreggeland ledenservice en/of 
CNV/FNV/ouderenbonden krijgen € 10,00 korting op bovenstaande 
prijzen. 
 
Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te 
maken. 
  

http://rijbewijskeuringsarts.nl/afspraak.html
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Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een Gezondheidsverkla-
ring gekocht te worden en is verkrijgbaar bij de gemeente en via inter-
net op mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD). 
U beantwoordt de vragen en stuurt de Gezondheidsverklaring naar het 
CBR. Binnen een week krijgt u het Keuringsverslag dat de arts moet in-
vullen per post of via de mail toegestuurd van het CBR. 
 De verwerking en beoordeling door het CBR kan tot 3 maanden in be-
slag nemen. Geadviseerd wordt om tijdig een afspraak te maken voor 
een keuring. 

 

Agenda  
 
30 mei: Dauwtrappersmis in het Openluchtthea-

ter om 10 uur.  
16 juni: From Russia with love, concert door het 

Oost-Nederlands Symfonieorkest in het 
Openluchttheater, kaarten bij de kassa, 
Start 14.30 uur, terrein open vanaf 13.00 
uur.  

18 juni: jaarlijkse fietstocht ZijActief 
21 juni: Eindconcert ‘orkest in de klas’ door de 

leerlingen van de school, samen met de 
Bigband van de Muziekschool en de 
jeugdslagwerkgroep St. Gregorius in het 
Openluchttheater, iedereen is van 18.00 
uur welkom. 

27 juni: Dansuitvoering St. Aegidiusschool om 
13.45 en aansluitend receptie juf Sylvia. 

30 juni: Hertme’s Ambachtsconcert St. Gregorius 
vanaf 14.00 uur bij Hertme’s Ambacht. 

14/15 augustus:  Houtdorp Hertme 
 
Het hele jaar kunt u  een fietstochtje maken met de DUO Fiets Hertme.  

U kunt hem reserveren door te bellen/appen met De Köller                  

06-51267646 of mailen naar info@dekoller.nl. 

http://mijn.cbr.nl/
mailto:info@dekoller.nl
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Wilt u iets plaatsen in de Gazet van juli of weet u iets om in  de agenda 

op te nemen?  

Stuur uw informatie uiterlijk 20 juni naar gazethertme@gmail.com. 

 

 
Alle artikelen die gestuurd worden naar het mailadres  
gazethertme@gmail.com kunnen ook  op het Hertmeplein onder 
de website Borne Boeit worden geplaatst. 
 

Uitgave:  Stichting Gemeenschapsbelangen Hertme 
Redactie:   Hanneke de Vries & Rian Jannink-Schabbink 

 
De Gazet van Hertme werkt zonder winstoogmerk. De volgende on-
dernemers dragen bij aan de realisatie van de Gazet.  
Wij zijn hen daarvoor zeer erkentelijk. 

 
• 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 

mailto:gazethertme@gmail.com
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• NAMACO-Twente, makelaardij: verkoop, aankoop en taxaties, 
www.namaco-twente.nl Patrick Oude Egberink (074-7002130) 

• Pegge Tweewielers Bisschopstraat 8 in Weerselo (0541-741400/ 06-
25448728), 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 

 

 

 

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 voorko-
mende 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. 

 

http://www.namaco-twente.nl/
http://www.facebook.com/eerlijkei/
http://www.hertmesambacht.nl/
http://www.hertme.nl/

