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Uit de oude doos … 
 

 
 
(Bron foto: website muziekvereniging St Gregorius) 
 
Op deze foto ziet u o.a. (op de 2e rij van boven , 4e van links) 
 Steffen Homan. Eén van de grondleggers van de muziekvereniging 
St. Gregorius. Zijn kleinzoon Tom Homan heeft op 30 juni j.l. zijn D-
examen op slagwerk bij deze vereniging behaald ( zie elders in de 
Gazet) Een prachtige prestatie waar opa vast erg trots op zou zijn ge-
weest!! 
 
 
Hebt u zelf nog oude foto’s die het bewaren in het Hertme  
fotoarchief waard zijn?  Wij zijn op zoek naar oude schoolfoto’s. 
Heeft u nog een oude schoolfoto van uzelf, uw ouders of grootou-
ders?  Gemaakt op of bij de St. Aegidiusschool? 
Neem dan contact op met Jan Kolner of mail naar heemkunde-
hertme@hotmail.com.   
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Tom Homan  

D-examen slagwerker  

St. Gregorius 
 

Op zondag 30 juni 2019 heeft Tom 
Homan in het Kulturhus in Borne zijn 

openbare D-examen gedaan voor een jury welke door de muziek-
school is samengesteld.  

Gedurende zijn examen heeft Tom veel individueel slagwerk laten 
horen van een hoog niveau. Hij voerde zijn werken uit op diverse 
speciale drums.  Het laatste werk voor zijn D-examen speelde Tom 
een speciaal muziekstuk samen met de voltallige malletband van de 
muziekvereniging St. Gregorius. Dit muziekstuk is speciaal voor dit 
examen geschreven door Marco Onstenk. Tom heeft tien jaar les ge-
had van Marco Onstenk via de muziekschool Borne, en heeft nu deze  
tien jaar afgesloten met een mooi D-diploma. 

Het is niet dat een vereniging elk jaar D-kandidaten heeft op de    
muziekschool. Eigenlijk is dit best wel bijzonder. Een diploma D is 
voor de echte liefhebbers en doorzetters. Binnen deze malletband 
wil het toeval dat zij ook in 2016 al twee leerlingen had welke hun  
D-diploma hebben gehaald. Een kwaliteitsimpuls voor deze           
fantastische melodische slagwerkgroep.  

Wij feliciteren Tom met deze prachtige prestatie!! 
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HERTMES BABY NIEUWS!!  

 

 

 

 

GIJS KEMNA – 26 mei 2019 

Gijs is de zoon van Roy Kemna en Marlinda 
Broekhuis  en het broertje van Esmee. 
(Hedeveldsweg 11) 

 
 

MATT BOOMKAMP  - 2 juni 2019 

Matt is de zoon van Peter en Jorieke 
Boomkamp-Jannink en het broertje 
van Siem en Luus. (Weerselosestraat 
303)  

 
 

 

Wij zouden het leuk vinden om ( met toestemming van de ouders) 
nieuw geboren Hertmenaren te verwelkomen in de Gazet. Dus hebt u 
of kent een pasgeborene  in Hertme, stuur dan een foto met de naam 
en geboortedatum ( of het geboortekaartje) naar  gazet-
hertme@gmail.com ( of via Whatsapp: +31641867273)  
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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 

 
Klootschietersnieuws 
 
Mark Mekenkamp 25 jaar grasmeester 
Tijdens de afgelopen jaarvergadering van klootschietersvereniging 
KV Hertme is Mark Mekenkamp gehuldigd voor zijn 25-jarig jubileum 
als grasmeester. Al sinds 1994 verzorgt Mark belangeloos en onafge-
broken onze grasmat op een voortreffelijke wijze! Namens bestuur 
en leden is Mark een leuke attentie aangeboden. Vrijwilligers zoals 
Mark zijn zeldzaam en van onschatbare waarde voor onze vereni-
ging. Wij zijn dan ook uitermate trots dat dit jubileum met een luid 
applaus vanuit de zaal werd ondersteund! 
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Huldiging jubilaris 
Afgelopen Tweede Pink-
sterdag (10 juni) is de tradi-
tionele verenigingsronde 
weer verschoten. Onder 
perfecte omstandigheden 
is in mixteams van jeugd en 
senioren (helaas geen da-
mes!) een mooie route met 
gezellige tussenstop afgelegd! Zoals inmiddels ook traditie is, wor-
den met de verenigingsronde alle jubilarissen in het bijzijn van aan-
wezige leden en naaste familie gehuldigd. 
Na afloop van de ronde is Marcel Veldhof gehuldigd voor zijn 40-jarig 
lidmaatschap. Wij zijn er als vereniging trots op dat Marcel al zolang 
lid is en zich ook als trouwe vrijwilliger en teamleider inzet voor onze 
vereniging! Het was nog lang gezellig op het zonnige terras en de 
biertjes en gehaktbal bij Jachtlust smaakten prima! 
 
AED herhalingscursus. 
  
Maandag 15 april jl.  
Vonden de  herhalingscursussen plaats in het Theaterhoes. 
De avond werd goed bezocht en iedereen bedankt voor de deel-
name. 
De volgende AED herhalingscursussen staan gepland voor maandag 
20 april 2020. Graag t.z.t opgeven via de mail k.maassen@mvdb-pro-
jecten.nl of telefonisch 06-55373302 
 
Tot ziens 
Kerstin Maassen van den Brink 
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Dagje uit Doneren?? 
 
Dagje uit gewonnen bij de Nationale Postcodeloterij? 
Speelt u als Hertmenaar mee met de postcodeloterij in de winnende 
wijkcode 7626? Dan hebt u onlangs vrijkaartjes gewonnen voor een 
leuk uitstapje naar keuze. Allereerst gefeliciteerd met uw prijs! Uiter-
aard wensen wij u een mooi uitstapje toe, maar…. weet u niet wat u 
met deze prijs moet? Dan kunt u uw persoonlijke code ook done-
ren!! Wilt u de code dan mailen of de cadeaubon in de bus bij doen 
bij Hennie Kemna op Haarlanden 9?!  
Via zijn vrijwilligerswerk, kent hij een aantal gezinnen die het niet zo 
breed hebben en die hij daarmee heel erg blij zou kunnen maken.  
Alvast bedankt!  Voor meer informatie bel Hennie: 06-55142962. 
 
 
Oproep nieuwe jeugdleden KV Hertme 
 

Enthousiast geworden door      
berichten in deze Gazet over de      
seniorencompetitie?                
Weet dan dat de klootschieters-
vereniging Hertme vanaf ko-
mend seizoen (seizoen 2019-
2020) weer voldoende plaats 
heeft voor enkele enthousiaste 
jeugdleden. Lijkt het je leuk om eens per twee weken op zondagoch-
tend te klootschieten bij de grootste sportvereniging van Hertme? 



8 

 

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! 

 

Dorpskern-nieuwtjes 
Naast de nieuwbouwactiviteiten aan 
de … Roskamlanden en de verbouw-
activiteiten bij diverse woningen in 
het dorp, zijn er 2 in het oog sprin-
gende vernieuwingen gedaan in de 
dorpskern. 

De pastorie is voorzien van een mooi 
nieuw rieten dak en het terras van Hertmes Ambacht is door de on-
dernemer voorzien van een prachtig hekwerk.  
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Bijenkasten nabij H.O.P 
 
Bijen zoemen er al, insecten volgen... 
Met toestemming van het water-
schap Vechtstromen en de ge-
meente zijn er in het retentiege-
bied nabij de HOP ( Hertme       
Ontmoetings Plek) onlangs 2 bijen-
kasten geplaatst. Vader en dochter 
Veldhuis uit Borne 
waren erg enthousiast toen ze 
hiervoor werden gevraagd en zijn 
erg tevreden met de ontwikkelin-
gen. 
In het voorjaar werd opnieuw de 
"wilde bloemen weide" ingezaaid 
m.m.v vogelwerkgroep Weerselo, het Waterschap, 
en de leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool. Nu dit lang-
zaam maar zeker voor een mooie bloemenpracht gaat zorgen, heb-
ben ook de bijen hier volop mogelijkheden om hier hun mooie en 
goede werk te doen. 
 
Een ander particulier initiatief  heeft er voor gezorgd  dat er voor dat 
er op 28 juni j.l. ook nog eens 2 insectenhotels zijn geplaatst. De 
‘werkgroep jeugd’ (leeftijd 12-16 jaar) gaat deze sponsoren met een 
deel van de opbrengst van de perkplanten actie.  
Geweldig toch. Ook zullen zij deze gaan plaatsen vanaf 19 uur. 
Kom rustig kijken! 
Het ontwerp en realisatie is verzorgd door leerlingen van de CT 
Storkschool  o.l.v. Jasper Lucas  (praktijk docent) Samen aan de slag. 
Hoe mooi kan het zijn en zo wordt dit kleine gebied steeds fraaier.  
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Succesvolle muziek uitvoering van leerlingen  

St. Aegidiusschool  
Je moet het maar bedenken: een fanfareorkest, een jeugdslagwerk-
groep, een big band én nog eens 62 kinderen die amper 10 weken 
lang een muziekinstrument bespelen bij elkaar te zetten, ze samen 
muziek te laten spelen en tussendoor zo’n 25 ukkies uit groep 1-2 
leuke dansjes laten doen. En toch gebeurde het vrijdagmiddag 21 
juni in het openluchttheater, daar was de grote uitvoering, met 
trotse ouders, broertjes en zusjes, opa’s en oma’s, buren, vrienden 
en bekenden als geestdriftig publiek. Verantwoordelijk voor dit huza-
renstukje was vooral Bert Sleumer, de dirigent van muziekvereniging 
St. Gregorius, die in nauwe samenwerking met het Kulturhus en de 
St. Aegidiusschool het project ‘Orkest in de klas’ van de grond tilde. 
Er werden muziekinstrumenten aangeschaft en samen met Wilbert 
Sleumer en Gerrit Kelder maakte hij vanaf 15 februari de kinderen 
van de groepen 3 tot en met 8 enthousiast om gezamenlijk muziek te 
maken En dat lukte, al was het soms met vallen en opstaan. Gerard 
Welberg, de locatieleider van de basisschool, kon de euforie over dit 
alles dan ook moeilijk onder stoelen of banken steken. Apetrots was 
hij op ‘zijn’ kinderen en dat liet ‘ie merken ook in zijn opzwepend 
openingswoordje. Een jonge en vooral ongeduldige trommelaar 
duurde het ondertussen allemaal wat te lang; hij begon gewoon al-
vast. Maar toen het orkest van St Gregorius eenmaal de eerste tonen 
van Skyline inzette, ontrolde zich toch een vermakelijk uurtje waarin 
het plezier van alle grote én kleine muzikanten voelbaar was. 
(tekst en foto: BorneBoeit) 
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Jaarlijkse fietstocht 
ZijActief heeft op 18 juni haar jaarlijkse 
fietstocht gehouden.    Er was weer een 
hele fraaie tocht uitgezet door het bui-
tengebied richting Delden. 33 dames na-
men deel aan deze fietstocht. In groep-
jes van 5 of 6 vertrok de eerste groep 
stipt om 13.30 uur.            Uiteraard werd 
er door degenen met een elektrische 
fiets rekening gehouden met hen die nog 
‘gewoon’ fietsen. Het weer was prachtig. 
Droog, zonnig, niet te warm….  
Van een fraaie stop ergens in de bossen, 
tot een gezellig spel bij het leugenbankje in Delden. 
Even een mooi contact met iemand die je anders niet of minder vaak 
spreekt.  
Na een heerlijk buffet bij de Sevenster in Delden werd ook bij ZijAc-
tief de vakantie ingeluid.  
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Werkgroep Jeugd 
 
Vrijdag 14 juni heeft de Werkgroep Jeugd 
het schooljaar afgesloten met traditiege-
trouw een kanovaart over de Bornse Beek 
van Borne naar Zenderen. We hadden er 
fantastisch weer bij. Voordat we kano in 
gingen lag de eerste al in het water. Bij de 
vistrappen in De Stroomesch moest ieder-
een het ontgelden. Alle kano’s werden 
opgewacht en omgegooid dus iedereen 
kreeg uiteindelijk toch een nat pak. Dit 
mocht de pret niet drukken. Aan het 
einde van de tocht stond er bij Buiten-
sport Twente drinken en patat klaar.  
Bij deze willen we de jeugd bedanken 
voor hun opkomst dit schooljaar en we 
wensen iedereen een fijne vakantie!  

 
 
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.  
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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 

 
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.  
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. 
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Wist u dat…? 
 

Ø Lege eierdozen altijd welkom blijven om ook in 2020 weer 
gevuld te kunnen worden om de Kolkleu financieel te onder-
steunen. U kunt ze brengen bij Hennie en Bärbel Kemna, 
Haarlanden 9 in Hertme. 

Ø Je je nog steeds kunt opgeven voor het houtdorp 2019.  
14/15 augustus. Geef je uiterlijk vrijdag 2 augustus 2019  
bij ons op via inge_schothuis@hotmail.com   
dit geldt uiteraard ook voor papa’s, mamma’s, opa’s en  
oma’s die mee willen helpen!  

Ø De dansmarietjes van CV de Kolkleu op zoek zijn naar nieuwe 
leden?  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 Whats-
app bij Marit Jannink +31 6 638102069 

Ø De collecte voor het Epilepsiefonds het mooie bedrag van 
359,73 EUR heeft opgebracht. Namens Riet Meijer dank aan 
de gevers en dames collectanten.  

Ø U 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@dekol-
ler.nl. 

 
Agenda  
 
14/15 augustus:  Houtdorp Hertme 
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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. 
 
 
 
 
In augustus houdt ook de Gazet vakantie en de eerstvolgende Gazet 
komt dan ook pas in September uit. Wilt u iets plaatsen in de Gazet 
van september of weet u iets om in  de agenda op te nemen?  
Stuur uw informatie uiterlijk 20 augustus naar gazet-
hertme@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) 
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• 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/ 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. 

 


