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Foto van de maand 
 

 

Keep them rolling op Weleveld 
Een rare foto als je bedenkt dat het nu oorlog is in Oekraïne. Een plek waar tanks 
ingezet worden om gebied te veroveren. Wat een schril contrast met deze tank 
op de foto die hier slechts rijdt om een bevrijding van 70 jaar geleden te 
herdenken. Op 4 april 2014 was een groot aantal historische legervoertuigen 
(ongeveer 150) uit de Tweede Wereldoorlog op bezoek in Hertme.  U kunt dit jaar 
op zaterdag 2 april nogmaals de voertuigen van Keep them Rolling bekijken tijdens 
het bevrijdingsfeest in Borne. Afhankelijk natuurlijk of dit in deze tijd doorgang zal 
hebben.  Wij plaatsen deze foto dan ook om u even te laten stilstaan bij alle 
ellende die er nu plaatsvindt in Oekraïne.  
 
Op de website van de heemkundegroep staan nog veel meer van de 
wetenswaardigheden van ons dorp. Wij blijven nog steeds op zoek naar oude en 
nieuwe foto’s die betrekking hebben op Hertme. U kunt ze sturen naar Jan 
Kolner. Hij zal ze verzamelen en in een bestaand of nieuw album plaatsen.  
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Corona nieuws 

Zo langzamerhand merken we dat we het ‘oude leventje’ weer kunnen 
oppakken. Er zijn dan ook steeds meer activiteiten die worden opgepakt. We 
starten dan ook weer met een agenda en hopen elkaar weer vaker te 
ontmoeten.   

 
Actie Oekraïne 

 
 
Als u de website van Hertme volgt of de facebookpagina dan heeft u vast gezien 
dat ook Hertme hulp biedt aan de mensen in Oekraïne. Krzysztof, een hele 
goede vriend van de familie Ezendam, woont naast een vluchtelingenopvang in 
Opole. Een Poolse plaats ongeveer 450 km van de Oekraïense grens. Hij zet zich 
ter plaatse in voor de vele vluchtelinge die dagelijks met duizenden uit Oekraïne 
komen. Velen hebben slechts de allernoodzakelijkste zaken meegenomen en er 
is gebrek aan heel veel spullen. Inmiddels is er al heel veel gedoneerd door de 
gemeenschap uit Hertme.  We weten op dit moment uiteraard nog niet hoe 
deze oorlog in Oekraïne verloopt en wat ons nog te wachten staat. Daar waar 
we kunnen zal onze gemeenschap zich zeker behulpzaam opstellen.  
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Zwart zijn de wolken van de nacht, 
soms schijnt er dan een ster 

dan weer een flits, een knal een gil 
de dood vliegt door de lucht. 

 

Wij hadden dat echt nooit verwacht, 
dat grote land is ook zo ver, 

verdedigen daarvoor is geen wil, 
weg met ons is wat de politiek verzucht. 

 

Maar dreiging, hoe gewoon is het geworden, 
kan toch omslaan in bruut geweld, 

jaagt miljoenen op de vlucht, 
de dood drijft hen tot aan het scheiden 

 

Weg voor de tanks, de bommen en de horden. 
De verwoesting is alom de doden ongeteld. 

Ook mijn huis is vergaan in ons klein gehucht. 
Is dit de olievlek die zich gaat verbreiden? 

 

Wat zegt het mij, dit leed dit grenzeloos verdriet? 
Wat zegt de onmacht van hen die hen steunen? 

Mij zegt het tot allen die dit zware lot gaan dragen 
wees welkom in mijn hart. Hier ben je Mens. 

 

Wij leven in een nieuwe wereld, alles wat je ziet, 
wordt nieuw, ontstijgt het onmenselijke kreunen 
en is omstraalt van licht en liefde. Zonder vragen 

wordt jij gedragen tot voorbij de grens. 
 

Nu leren we de waarden van het leven, 
de zin er van, niet feesten en maar hossen 
maar worden tot een helper van het leven, 

Vreugde voor wie zichzelf hervindt. 

HERTME

KIEV

1832 km

16 : 40Reistijd
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Spookhuis lezing 
 

Zondagmiddag 13 maart 2022 komt Henk Woolderink naar het Spookhoes in 
Hertme. 

Henk is streekhistoricus en doet al meer dan 50 jaar onderzoek naar de 
geschiedenis van Twente. Het Spookhoes in Hertme, gebouwd in 1580/1582, 

kent ook een bijzondere historie.  

Henk neemt u mee naar de periode waarin het Spookhoes is gebouwd en 
aan de hand van zijn verhaal krijgt u een beeld van de geschiedenis van dit 
bijzondere gebouw en zijn bewoners. Wie waren zij en welke rol hebben zij 
gespeeld in Twente? Hoe werd het gebouw gebruikt en waar komt de naam 
“Spookhoes” vandaan? 

 

 

Kortom, het wordt een bijzondere middag voor iedereen die geïnteresseerd 
is in de geschiedenis van Twente. 

We beginnen om 15.00 uur; het gebouw is open vanaf 14.30 uur 

Entreeprijs: € 5,00  inclusief koffie of thee bij binnenkomst 

Toegangskaarten verkrijgbaar via de website van het openluchttheater 
Hertme (www.openluchttheaterhertme.nl)  

Henk Veurman 

 

http://www.openluchttheaterhertme.nl/
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Egeltje 
 
Was dat even schrikken! 
  
Ik ben helemaal vergeten  te vertellen hoe ik heet. 
Iedereen denkt natuurlijk dat Egeltjes geen naam hebben, maar dan heb je het 
mis. Mijn familie heet Guus. 
Ik zal uitleggen hoe dat komt. 
Meneer Hiboux, de Uil heeft een dik boek waar alle antwoorden instaan van 
vragen die je kan stellen. Je moet wel de goede vragen stellen, anders krijg je 
een raar antwoord. 
Dus vraag je hoe laat is het in Amerika als het hier kwart over drie is, dan denken 
slimmeriken aan zes uur tijdsverschil en roepen in New York is het kwart over 
negen. 
Maar Hiboux schudt zijn hoofd (niet kop, uit een kop kan je drinken) Hij zegt nog 
een keer “Amerika!” 
En als je het dan nog niet weet, dan sluit hij zijn boek schudt zijn hoofd en vliegt 
weg. 
Muis Piep die er bij was, heeft de grootste lol en roept uit: “sufferd, Iedereen 
denkt dat Amerika over zee ligt, maar dat is alleen als je het gelooft, voor ons ligt 
het in Noord Limburg….en het is niet zo heel groot. Ik kan er in een half uurtje 
doorheen rennen! 
Dus hoe laat is het in Amerika?  Ja, juist! Ook kwart over drie. 
Nu ja, op een andere keer vroeg ik aan de wijze Hiboux, toen hij half sliep met 
zijn linker oog gesloten en dus diep nadacht, hoe ik heette. 
Hiboux begon meteen in zijn grote boek te bladeren. Natuurlijk kon hij niets 
vinden, er stonden overal aantekeningen waar alleen Uilen wijs uit kunnen 
worden  - en daarom zijn zij dat ook. “Hmm, zal eens in de Apendix kijken”.  
En ja hoor daar stond bij appendix G het volgende: 
  
G 
1 April groot tumult bij het feestje van de Das, die alle dieren voor zijn verjaardag 
had uitgenodigd, mits zij een das zouden dragen. Sommigen hadden geen das, 
en waren zo slim er eentje op een eikenblad te tekenen en die dan mee te 
dragen. Er waren zelfs gloeiwurmen die een das getekend hadden met een  
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vierkantje van allemaal stippeltjes Erg kunstig. Die werden als eerste binnen 
gelaten. 
Toen het feest in volle gang was kwam een koortje van drie Eekhoorntjes op 
tafel gesprongen. Eentje belande met zijn linker poot in de lekkere Monchou 
taart, die de jarige Das net feestelijk wilde aansnijden. 
“Sukkel” riep de Das en duwde het hoofd van de Eekhoorn door de Monchou 
taart. 
“Als je het zo lekker vindt, mag je het allemaal hebben!” 
Het verjaardagslied dat zij wilden zingen werd dus geen succes! De Monchou 
taart ook niet! 
Op dat moment kwam de Otter binnen en zong met de luide stem van een 
bariton, wijzend op mij (Egeltje): 

 
Er gebeuren rare dingen, 
De wind staat te blazen 

En je dak vliegt in de lucht! 
 

Guus ga naar huus 
Je huis scheurt uit mekander, 

De mieren staan te janken 
En het blad vliegt in het rond. 

 
Guus ga naar huus……” 

  
 
Toen ik begreep dat het over mijn kleine huisje ging, liet ik mijn stukje Monchou 
taart vallen en was ik meteen weg. 
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Wat een ravage! 
Mijn bed was ook de lucht in gegaan. Mijn keukentje lag bij de beek en het 
servies van eikendopjes was overal en nergens. Maar de veldmuizen waren zo 
vriendelijk een stukje grond schoon te krabben en daar kon ik toen op slapen. 
Maar niet op het zachte groene mos, van de rand van de vijver, dat was ook 
weg, maar op de barre koude grond…..  Wat een nacht! 
 
De volgende avond ben ik de wijze uil gaan vragen, hoe ik mijn servies terug kon 
brengen van overal en nergens, nu er bij ons een vervoersverbod geldt. “O” zei 
meneer Hiboux, “Dat is makkelijk, staat er wat over dragen?” “Nee?” dan doe je 
dat toch. Niet in een karretje of kruiwagen, maar gewoon een voor een dragen, 
daar staat niets over in de wet. Succes.”  
En zo werd gedaan. Met groepjes  van drie, tegelijk  brachten de mieren mijn 
hele servies ongebroken weer terug. Aan zulke buren heb je nog eens wat! 
En weet je wat,?  
Aan het einde van de week, kwam de gemeentelijke ambtenaar de heer Klep, de 
Ooievaar, mij een gemeentelijk schade formulier brengen waarop ik de markt 
waarde mocht invullen die ik dan voor 5% vergoed zou krijgen, maar waar dan 
nog  21 % btw overheen zou komen,  zodat ik uiteindelijk voor de vergoeding 
zou moeten bij betalen. Ik riep: “Ja dag, Malle Guusje!”   
Dus dat was een dooie mus, die de ambtelijke Ooievaar toen maar snel zelf 
doorslikte. Zo gaat dat in ons leuke dorpje! 
En omdat deze gebeurtenissen veel indruk maakte op de bezoekers van het 
feestje van de Das, wordt ik sedertdien Guus genoemd.  
Hiboux heeft het met een van zijn lange pen-veren in het grote boek 
opgeschreven. 
 Ik had jullie ook willen vertellen over neef Adriaan Guus, die in de pufjes kliniek 
terecht gekomen is, maar dat is weer een lang verhaal en dat doe ik de volgende 
keer, als de krokussen uit de grond zijn: 
  
Leve het voorjaar! 
  
Egeltje 
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Informatieavond Openluchttheater  

UITNODIGING 

Meerder keren stond er een informatieavond gepland door Stichting Theater en 

Cultuur Hertme. Helaas hebben we deze steeds opnieuw moeten annuleren 

i.v.m. de Corona-maatregelen. Daarom deze nieuwe uitnodiging.  

Het bestuur van Stichting Theater en Cultuur Hertme nodigt de inwoners van 

Hertme dan ook graag uit op donderdag 24 maart 2022. 

Aanvang: 20.00 

Locatie: Spookhoes 

I.v.m. de organisatie van deze avond is het nodig dat u zich vóór 12 maart 2022 

aanmeldt via: info@openluchttheaterhertme.nl. 

Afhankelijk van de dan geldende maatregelen zal er al dan niet een geldig 

corona toegangsbewijs nodig zijn om deze avond te bezoeken.  

Graag tot 24 maart 2022 ! 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@openluchttheaterhertme.nl
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Nieuws vanuit ZijActief 

Ja, we mogen weer. Eindelijk weer samen een ledenavond. We nodigen de leden 
uit voor dinsdag 15 maart om 19.30 uur in het Theaterhoes. We beginnen met 
een jaarvergadering en aansluitend is er een lezing van Lenze Vondeling. 

Wij als bestuur hebben er zin in, hopelijk u ook.   

Wij verzoeken om opgave voor 7 maart a.s. bij Rianne Aalderink. Telefoon 
0648285309, e-mail: aalderink@azelo.nl 

Ook als u nog geen lid bent, maar dit wel wil worden of een keer mee wil kijken 
verzoeken wij u om even contact op te nemen met Rianne of Renate.  

Met vriendelijke groeten, 

Bestuur ZijActief,                                                                                                      

Renate Stokkingreef 

 

      

 ‘SCHOEF mer AN  

 
 

 

Het was op 21 februari jl. ontzettend gezellig op de tweede “schoef mer an” in 
het Spookhoes. Voordat we het in de gaten hadden was het alweer tijd om naar 
huis te gaan. 

We waren met elf personen en hebben genoten van het stamppotbuffet dat 
door een team van vier enthousiaste dames was klaargemaakt.  
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Er wordt alweer 
nagedacht over een derde 
“schoef mer an”.  

Zodra de plannen zijn 
uitgewerkt zullen wij 
daarop terugkomen in de 
Gazet, op de website van 

de dorpsraad (www.dorpsraadhertme.nl) en op de Facebookpagina van Hertme 

 

Henk Veurman 

Dank je wel Ans, Mieke, Henriette en 
José voor het lekkere eten en de 
gezellig opgemaakte tafel. 

 

http://www.dorpsraadhertme.nl/
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Nieuws van de Zonnebloem Hertme/Zenderen 

 

Op dinsdag 5 april bent u van harte welkom bij Tuincentrum Borghuis in 
Deurningen. Op deze dag kunt u gezellig met  de Zonnebloem komen winkelen.  

U kunt het tuincentrum tussen 9.00 uur en 18.00 uur bezoeken. Er zijn geen 
rolstoelen aanwezig. 

Op deze dag ontvangt u 10% korting op al uw aankopen én u krijgt een gratis 
kopje koffie met iets lekkers in tuinrestaurant ‘t Borghuis.                                                          

Bij binnenkomst kunt u zich melden bij de stand van de Zonnebloem, hier krijgt u 
de kortingsbon en de bon voor de koffie. 

Aan deze activiteit zijn geen kosten verbonden en u wordt desgewenst van huis 
gehaald en weer teruggebracht. 

Opgave uiterlijk 25 maart  bij Akke Louwerman tel. 074-2660360. 
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Zonnebloem uitnodiging feestmiddag 

Wat in het vat zit verzuurt niet…….de haringparty. 
Ruim 2 jaar geleden zijn we met de Zonnebloemafdelingen Hertme/Zenderen en 
Borne bezig geweest om het feest te kunnen plannen.  
Eindelijk mag en kan het.  
Uit de opbrengst van de Bornse haringparty 2019  wordt u een gezellige middag 
aangeboden.  
Er wordt gestart met koffie en later in de middag volgt een warm buffet en 
nagerecht.  
Vanzelfsprekend zal de haringkar niet ontbreken. 

 
Datum  : Donderdag 14 april 2022 
Locatie  : Kulturhus Borne 
Tijd  : 15.00 uur tot uiterlijk 18.30uur 
Voor wie : Alle gasten Zonnebloem Hertme/Zenderen/Borne 
Opgeven : voor 31 maart 2022 bij Akke Louwerman,  

      tel.nr. 074-2660360 
Wij hopen u allen te ontmoeten, dus geef u zo snel mogelijk op. 

Zonnebloem afdeling Hertme/Zenderen  
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Lezing Ben Coelman; Aus Liebe – over Bachs Matthäus-
Passion 

 
Cultureel Podium Bornse Synagoge 
www.bornsesynagoge.nl 
 17 maart 2022 van 20.00 tot 22.00 uur 

Ennekerdijk 17 

7622 ED Borne 
 

Entree 10 euro 

Over Bachs Passion zijn boekenkasten vol geschreven. Elke generatie ontdekt weer  
nieuwe geheimen in de Matthäus-Passion waarvoor woorden te kort schieten. 
De 21ste-eeuwse luisteraar kan zich maar met moeite een beeld vormen van de 
betekenis die het werk in Bachs eigen tijd had.  
Welke bedoeling had Bach zélf bij het vervaardigen ervan? 
Ben Coelman neemt u aan de hand van de ontstaansgeschiedenis en vele wetens- 
waardige achtergronden mee in dit werk dat voor Bach en zijn tijdgenoten veel meer  
was dan een ontroerend muziekstuk. 
Coelman is hoofd van de afdeling educatie van de Nederlandse Reisopera, Programmeur 
Kamermuziek van het Wilminktheater en Muziekcentrum in Enschede.  
 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

http://www.bornsesynagoge.nl/
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Ook in de Bornse synagoge…. 

Expositie: Wandalin van den Abeele 

 

13-2-2022 t/m 27-3-2022  

14.00 - 17.00 uur 

entree: gratis 

Mijn liefde voor vogels 

 

Wandalin van den Abeele is grootgebracht met een 

liefde voor dier en natuur. Al vroeg ontdekte ze dat 

haar grootste passie tekenen is. Na haar opleiding tot metaalrestaurator heeft 

ze tien jaar als zelfstandig metaalrestaurator gewerkt. Het tekenen verdween 

steeds meer naar de achtergrond. 

Tot ze merkte dat het tijd werd voor iets anders. Ze had een creatievere 

uitlaatklep nodig en ging voor een decoratiebedrijf werken. Dat was ook het 

moment waarop ze het tekenen van vogels heeft herontdekt. Ze schafte een 

grote doos professionele kleurpotloden aan en is vanaf toen serieus gaan 

tekenen. Vogels. Heel veel vogels. Tijdens haar jeugd werd er veel gewandeld in 

de natuur. Daar is haar liefde voor vogels is ontstaan. Sinds januari 2019 heeft 

Wandalin besloten om van haar passie haar werk te maken. 

 

Kinderen die de expositie van Wandalin bezoeken met hun ouders en mee willen 

doen aan een wedstrijd om een mooie prijs te winnen kunnen thuis een 

tekening of schilderij maken, formaat maximaal 30 bij 20 cm. 

Alles mag, als er maar een vogel opstaat die jij mooi vindt. De expositie is alleen 

op de zondagen geopend van 14.00 tot 17.00. De tekeningen kan je inleveren bij 

de synagoge als er de expositie is. Na 27 maart worden de winnaars bekend 

gemaakt. De prijzen zijn te zien in de Synagoge. 
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Oplossing rebus gazet januari/februari 

In de vorige Gazet stond wederom een puzzel. Blijkbaar was deze erg moeilijk of 
bent u nog niet aan puzzelen toegekomen. We laten deze puzzel dus nog een 
weekje staan…… hopelijk krijgen we deze keer wel weer inzendingen.  
 
Deze maand dus dezelfde kruiswoordpuzzel. De oplossing van de puzzel mag 
worden gestuurd naar: naar gazethertme@gmail.com. Onder de goede 
inzendingen verloten wij een kleine attentie.  

 
 

23 2 16 5 

        

 
Maak met bovenstaand woord een wervende slogan voor Hertme! 

mailto:gazethertme@gmail.com
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AGENDA 2022 

13 maart – Spookhuislezing, Spookhuis, aanvang 15.00 uur 
15 maart – ZijActief ledenavond, aanvang 19.30 uur 
17 maart – Lezing over Bach, Bornse Synagoge, aanvang 20.00 uur 
24 maart -  Informatieavond OLT, Spookhuis, aanvang 20.00 uur 
2 april – Keep them rolling in Borne, zie media voor meer info 
5 april – Zonnebloem, winkelen in Borghuis, zie gegevens in deze Gazet 
14 april – Zonnebloem, Haringparty, zie gegevens in deze Gazet 
 
 

➢ Wilt u iets plaatsen in de Gazet van april of  
weet u iets om in de agenda op te nemen? 

➢ Stuur uw bijdrage dan uiterlijk 20 maart naar : 
gazethertme@gmail.com of gebruik de kop: contact/indienen 
nieuwsbericht op de website www.hertme.nl. 

 

Wij zijn altijd op zoek naar verhalen. Bent u onlangs in Hertme komen wonen? 
Wordt het gezin uitgebreid? Heeft u iets speciaals beleefd? Heeft u een speciale 
hobby wat u best met uw dorpsgenoten wilt delen? Heeft u iets te ruilen, weg 
te geven of bent u juist op zoek naar iets?  Wij horen het graag! 

 
Uitgave:  Stichting gemeenschapsbelangen Hertme 
Redactie: Hanneke de Vries & Phil den Ouden & Rian Jannink-Schabbink. 
 

mailto:gazethertme@gmail.com
http://www.hertme.nl/
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De Gazet van Hertme werkt zonder winstoogmerk.  
De volgende ondernemers dragen bij aan de realisatie van de Gazet. Wij zijn hen 
daarvoor zeer erkentelijk: 

 
• Aannemersbedrijf H. Blenke, Saasveld (074-266775) 

• 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) 

• Efftinkbouw, nieuwbouw, renovatie en onderhoud (06-21944497) 

• Gerard Tijink, Timmer & Metselwerk, ver-/nieuwbouw (074-2667713) 

• Home makelaars, makelaardij: verkoop, aankoop en taxaties, 
www.homemakelaars.nl Patrick Oude Egberink (074-7002130) 

• Hotel Jachtlust, Weerselosestraat 306, Hertme (074-2661665) 

• 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 

• Pegge Tweewielers, Bisschopstraat 8, Weerselo (0541-741400 / 06-25448728) 
Gratis haal/brengservice 

• Remi Geerdink Dakwerken De waterdichte oplossing! (06-83535493) 

• Renovatie & Nieuwbouw Jos te Kiefte (06-55553089) 

• Rijdende winkel Hesselink (0541-662471) 
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• T.H.S. Technische installaties F. Stubbe (06-55554777) 

• Topslagerij Roy Kemna, Goor (0547-273978) 

• Ton Kuipers Ontwerp, www.tonkuipers.nl (074-2670557) 

• Hedevelds Bio Eieren – René en Rian Jannink-Schabbink (06-41867273) 
www.facebook.com/eerlijkei/ 

• Restaurant ‘Het Hertmes Ambacht’, Lereau Hulsink (074-8538849) 
www.herttmesambacht.nl 

• Maassen van den Brink Projecten BV, Bartelinksweg 1, Hertme 
• Praktijk Avital (Orthomoleculair voedingsadvies en 

schoonheidssalon)Hertmerweg 24 Hertme 0641323637 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

http://www.tonkuipers.nl/
http://www.facebook.com/eerlijkei/
http://www.herttmesambacht.nl/

