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Foto van de maand 

 

 

Passiespelen 2011, Haal de loep er maar bij! Wie staan er op en wat is dit toch ook al 

weer een tijd geleden! 

 

 

Heemkundegroep Hertme 
Heeft u verder al een keer gekeken op de website 

heemkundehertme@hotmail.com?  

En gelezen over de wetenswaardigheden van ons dorp? Veel nieuwe foto’s uit 

de oude doos zijn te bewonderen. En ook is er de mogelijkheid om de speelfilm 

Lina thuis te bekijken,  die deels is opgenomen in Hertme.  

Heeft u zelf nog oude foto’s? Stuur ze dan naar Jan Kolner, hij zal ze mooi 

verzamelen en in een bestaand of nieuw album plaatsen.  

 

 

 

 

mailto:heemkundehertme@hotmail.com
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Egeltje.. 

Hallo allemaal, 

 

Ik heb jullie beloofd te vertellen wat er met neef Adriaan gebeurd is. Zoals ik al zei, hij 

belande in de pufjes kliniek want het ging helemaal mis met hem. Hij werd magerder en 

magerder want hij wilde niets meer eten.  

Dat kwam zo, Adriaan is een fervent roker. Hij rookt eigenlijk alles door elkaar, sigaren, 

sigaretten cigarillo’s en Javaanse bolknakken. Maar de laatste tijd vond hij ze toch wat te 

duur in Nederland en dat vonden er blijkbaar meer want er liggen maar heel weinig 

peukjes op straat. Daar kon Adriaan ook geen sigaren meer van draaien. 

Op een dag toen hij door zijn verslaving bezocht werd, sprak die tegen hem als volgt:  

…” Adriaan, je bent een sufferd!” 

“O Ja?” “Ja natuurlijk. Heb jij pindakaas in je bovenkamer?” 

“Hoe zo?” “Je hebt blijkbaar geen hersens, want als je even nadenkt dan weet je dat 

tabak de fijn gesneden bladeren zijn van de tabaksplant.  

Maar je hoeft die niet te gebruiken, vraag maar aan Egeltje Guus of hij een paar 

notenboom bladeren over heeft. Daar draai je makkelijk een sigaar van hoor.  Je kan dan 

ook een keer de bladeren van de perenboom nemen of van een pruimenboom 

gebruiken, kortom de wereld en jouw omgeving zit vol van unieke sigaren smaken. Leef 

je uit vent!” 

Ja, dacht Adriaan, wat een super idee. Ga ik smaak-sigaren draaien en begin een 

winkeltje om ze te verkopen. 

Begin meteen.  “Dank je wel Verslaving, je hebt mij reuze geholpen.” 

En zo maakte neef Adriaan dus sigaren met verschillende aroma’s. Het was spannend 

toen hij de eerste aanstak. Hij bood hem mij ook aan en omdat ik niet flauw wilde doen, 

nam ik een trekje. 

Ik verkleurde meteen en werd groen. Ook moest ik vreselijk hoesten en voelde mij 

onwel. Meer trekjes nam ik dus niet. Maar Adriaan wel!  

Hij pufte er lustig op los en nam de ene variant na de andere. Eerst de notenboom dus, 

toen de perenboom, dan de pruimenboom – die vond hij het lekkerst en toen hij nu zo 
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op dreef was riep hij juichend uit: “Ik weet het! Ik Weet het: Gras en onkruid zijn ook 

plantaardig!...”. en meteen begon hij gras te knippen en brandnetels fijn te malen.  

Na wat oefenen draaide hij zomaar tien sigaretten van het tuinonkruid. 

 

Hij was nu helemaal door het dolle heen en at en dronk niet meer en rookte de hele dag,   

Maar de andere dieren, die hem zo bezig zagen moesten er niets van hebben, want ze 

vonden dat hij stonk. 

En dat was ook zo. Op vijf meter afstand kon ik hem al ruiken, hij mocht ook niet meer 

mijn huisje in. 

Maar de dag kwam dat het mis ging.  

Eigenlijk was het de ochtend, want we zagen hem niet uit zijn huisje komen en zelfs 

stegen er geen rookpluimen uit zijn slaapkamer. 

Omdat ik met die sufferd wel te doen had wandelde ik naar zijn kleine huisje dat hij bij 

een grote eik had gebouwd.  

Ik keek door het raam en zag hem met gesloten ogen op bed liggen.  “Adriaan” riep ik, 

“slaap je?”  

“Nee, nu niet meer” kwam het zachte geluid van Adriaans hese stem. 

“Ik voel me niet goed” En inderdaad, neef Adriaan zag er bleek uit en bovendien had hij 

groene kringen rond zijn kleine oogjes.  

“Haal dokter Mot, die weet wel raad”. 

Jullie moeten weten dat dokter Mot, altijd aangesproken wil worden met zijn drie 

voorletters erbij. 

Dus is zijn naam dokter M.A.R. Mot. Van origine is hij een Hamster. Dat hij zich zo laat 

noemen is een status kwestie, want Hamsters zijn minder, want ze werken bij een 

supermarkt als vakkenvullers.  

Erg pienter is hij ook, want hij heeft gestudeerd bij het Medisch Tucht College in den 

Haag. In de kelder dan, waar hij de discussies kon volgen door zijn oor op de 

verwarmingsbuizen te leggen.  

Als het stookseizoen begon dan kwam hij weer hier heen, want dan waren de pijpen te 

warm. 

Aan zo’n geleerde in ons midden hebben we wel wat.  

Maar hij kan zich alleen wat herinneren, als hij het juiste dossiernummer weet. Dat is 

wel eens lastig, want wij zijn maar eenvoudige Egeltjes en hebben niet gestudeerd. 
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Dus kwam dokter Marmot en toen hij al die sigaren en sigaretten zag, alle rommel die bij 

de fabricage hoorde en zag hoe neef Adriaan er uitzag, toen stuurde hij hem meteen 

door naar de Centrale Wachtpost, zodat hij snel geholpen kon worden.  

Toen neef Adriaan dan eindelijk, door ons allemaal geholpen, vier uur later daar 

aankwam, moest hij natuurlijk wachten voor er aandacht voor hem was. Dat duurde ook 

vier uur.  

 

Toen hij dan aan de beurt was kreeg hij te horen dat zij hem niet konden helpen, ook al 

waren zij de Wachtpost. Zij raadden hem aan om specialistische hulp te zoeken om weer 

een schone ademhaling te krijgen. “Dat is alleen mogelijk bij professor Snuivers’ kliniek, 

twee bomenrijen verder. Goeden dag.” 

Toen we daar dan eindelijk aan kwamen stonden er twee stokstaartjes bij de deur, die 

ons tegen hielden:  “Hoeveel Paardenbloemen brengen jullie mee?”  “Paardenbloemen? 

Waarvoor is dat ?”  

“Dat is voor de Therapie. Zelf meebrengen.  

De professor heeft geen tijd om ze voor jullie te gaan plukken.“ Natuurlijk begrepen we 

er niets van, maar de drie eekhoorntjes die uit nieuwsgierigheid waren meegekomen, 

wilden graag goed maken dat ze vorige maand in de Monchoutaart gesprongen waren 

op het hoogtepunt van het verjaardagsfeestje van de Das en riepen gedrieën: “We 

hebben een heleboel paardenbloemen in de wei gezien, we halen ze wel even.” En 

floep, weg waren ze, om vijf minuten later met zeker 50 gele paardenbloemen terug te  

komen. Daarmee mocht neef Adriaan naar binnen, nadat we uitgebreid afscheid van 

hem hadden genomen. 

De Das vond het passend om een rouwgedicht alvast voor te dragen en de Merel  zong 

het bekende lied van Luctor et Emergo en dat gaf ons weer moed. De frisse lucht en het 

roerende afscheid had Adriaan veel goed gedaan. We gaven hem allemaal plechtig een 

hand ten afscheid en zeiden dat hij een echte kameraad geweest was. 

Opdat hij er picobello uit zou zien hebben we al zijn stekeltjes netjes recht gezet en toen 

veel sterkte gewenst.   

Eerst wilde hij alweer naar huis, want hij voelde zich ineens helemaal beter, maar met 

z’n allen hebben we hem met de 50 paardenbloemen de Pufjes kliniek van Professor 

Snuiver in geduwd, zodat hij therapie kon krijgen. 
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Later vertelde Adriaan dat de Professor hem  gebood alle paardenbloemen in vaasjes te 

doen en die met water te vullen. Verder moest hij wachten tot de eerste paardenbloem 

zaadjes maakte.  

Dan kon de therapie beginnen. 

En toen het dan na tien dagen eindelijk zover was, moest Adriaan de zaadjes van de 

stengel af blazen, in één keer. Als hij dat drie keer achter elkaar kon doen, dan waren zijn  

longen weer schoon en mocht hij naar huis. De rekening zou dan later volgen. En zo zie 

je Adriaan hier bezig aan zijn Pufjes oefening.  

 

Gelukkig is hij nu helemaal genezen. Ook van het 

roken want dat vindt hij niet lekker meer en 

eigenlijk heel vies. Voor zijn huis staat nu een bord 

met de tekst:  

 

 

Nieuws vanuit ZijActief 

Op dinsdag 19 april komt Avital Bakker uit Hertme een lezing geven. Avital is 

eigenaresse van praktijk Avital en allround schoonheidsspecialist, 

orthomoleculair therapeut en gewichtsconsulent. Zij laat ons kennis maken met 

kleine dingen die al een groots effect kunnen hebben op gezondheid. De avond 

wordt gehouden in het Theaterhoes en begint om 20.00 uur. 

Wij verzoeken om opgave voor 10 april a.s. bij Rianne Aalderink. Telefoon 

0642285309, e-mail: aalderink@azelo.nl 

Namens bestuur ZijActief, Rianne Aalderink 
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Speelfilm  Max 
Joodse Max moest vluchten 

voor de Duitsers Een 

boekverfilming van een 

indringend oorlogsverhaal 

“De oorlog begon voor mij 

met een geweldige klap. Een 

gedeelte van de voorgevel 

werd vernield doordat 

dichtbij een bom was 

neergekomen.” Een citaat 

uit het boek “Een band voor 

het leven” van de Joodse Max van Trommel, die een bijzondere band heeft met 

Twente en in het bijzonder met de familie Hofsté in Hasselo en de familie 

Geerdink, de Weerman op ’t Loo in Saasveld. De nu 89 jarige Max moest als 

jongen van acht jaar vluchten voor de Nazi’s. De jacht op Joden en transporten 

naar de vernietigingskampen begon in 1942 extreme vormen aan te nemen. Ook 

bij Max in de straat in Scheveningen, net onder Den Haag, werden razzia’s 

gehouden en systematisch Joden opgepakt en weggevoerd. Voor de ouders van 

Max een reden om met het gezin onder te duiken. Via een artsenorganisatie en 

met hulp van huisarts dokter Stomps in Borne werd Max in het najaar van 1942 

ondergebracht bij de familie Hofsté in Hasselo en negen maanden later bij de 

familie Geerdink in Saasveld, waar hij tot het einde van de oorlog verbleef. Max 

maakte deel uit van het gezin, hielp op de boerderij, ging mee naar de kerk en 

bouwde een hechte band op met ‘zijn nieuwe’ va en moe en het gezin Geerdink 

en in het bijzonder met Alfons en Bennie. Na de oorlog wilde hij aanvankelijk 

helemaal niet meer terug naar zijn ouders en tot op de dag van vandaag is de 

hang naar Saasveld gebleven en zelfs uitgegroeid tot een band voor het leven. 

Dit is ook de de titel van het boek waarin Max zijn herinneringen aan de oorlog 

heeft omschreven. Na de succesvolle oorlogsdocumentaire “Nooit Verteld”, die 

in 2018 in opdracht van de Stichting Heemkundegroep Hertme is gemaakt, heeft 

de stichting de filmmakers Hans Mulder en Jan Kolner opnieuw gevraagd om nu  
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het boek “Een band voor het leven” te verfilmen. Het is weliswaar geen Hertmes 

gebeuren, maar de Tweede Wereldoorlog kende ook geen grenzen en daarom 

heeft de Heemkunde Hertme gemeend om de verfilming van dit indringende 

verhaal onder hun auspiciën te laten plaatsvinden. Het is erg belangrijk de 

gebeurtenissen uit die tijd verder te vertellen en vast te leggen voor het 

nageslacht. Hans Mulder en Jan Kolner zijn een jaar geleden begonnen met de 

voorbereidingen. Het scenario is klaar en de casting van acteurs is begonnen. 

Locaties zijn uitgezocht en opnames zijn reeds gepland in het voorjaar en de 

zomer, althans indien corona dit toelaat. Een re-enactmentgroep, die Duitse 

soldaten uitbeeld, is gecontracteerd, evenals Duitse militaire voertuigen via 

oorlogsmuseum Overloon. Ook speelt in de film een oude stoomtrein met 

rijtuigen en het treinstation van de Museum Buurtspoorweg in Haaksbergen een 

rol en verleend de synagoge in Enschede haar medewerking. In Borne wordt 

zelfs een straat aangekleed en teruggebracht in de jaren veertig stijl en wordt 

alhier op 3 april aanstaande de bevrijding groots gevierd met de binnenkomst 

van Britse en Canadese oorlogsvoertuigen van Keep Them Rolling en een 

uitzinnige mensenmassa. (noot vd redactie: keep them rolling gaat, uit respect, 

niet door ivm de oorlog in Oekraïne )  In deze scene acteert de jonge Max samen 

met Alfons en Bennie, die vanuit Saasveld een kijkje komen nemen naar de 

bevrijders en de festiviteiten in het dorp. Rondom Saasveld en ’t Loo hebben wij 

mooie filmplekken gevonden, evenals op de boerderij van Ria Blenke-Franken 

Volmerink, waar het interieur nog de jaren veertig stijl uitstraalt. De eerste 

opnames zijn reeds met Max in zijn huidige woonplaats Rotterdam gemaakt en 

afgelopen juni heeft Max in Saasveld de plekken bezocht waar hij de meeste 

herinneringen aan heeft. Door verschillende instanties en fondsen zoals 

Stichting Prins Bernard Cultuurfonds, Rabofonds, Gemeente Borne, Stichting 

Bornse Evenementen, Stichting Kringloop Borne, M-Media, RFA Rolefes 

Financiéle Administratie, zangduo De Sokkies en enkel particulieren is financiële 

steun toegezegd, maar het bedrag is nog steeds niet toereikend voor een 

volledige realisatie van de film. Wij hopen dan ook dat er nog bedrijven en 

instellingen zijn die het project een warm hart toedragen en financieel willen 

ondersteunen. Naast dit alles moet er nog enorm veel gebeuren: Zo zijn wij  
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onder andere nog op zoek naar oude auto’s, fietsen, handkarren, emmers, een 

kar met melkbussen, oude petroleumlampen, oudewetse hanglampen, oude 

fietskoplampen en achterlichten, oude zwarte of bruine stopcontacten en 

schakelaars, een fiets carbidlamp, potten en pannen, oud serviesgoed, oude 

jutezakken en allerlei oude agrarische werktuigen die tijdens de filmopnames 

gebruikt mogen worden. Wij gaan er van uit dat de film MAX medio 2023 in 

bioscopen en filmzalen te zien zal zijn. Voor nadere informatie en contact: 

mobiel : Hans Mulder 06 24820480 Jan Kolner 06 55058885 e-mail : 

heemkundehertme@hotmail.com website : www.heemkundegroephertme.nl 

 

KV Hertme    Nieuws!  

 

Uitvoering baanonderhoud succes door NL doet 
Op zaterdag 12 maart heeft KV Hertme wederom meegedaan aan de grootste 

vrijwilligersactie van Nederland. In het kader van NL doet (een initiatief van het 

Oranjefonds) is onderhoud 

verricht aan de wedstrijdbaan en 

is de stormschade volledig 

hersteld.  

Ruim 15 vrijwilligers verzamelden 

zich aan het begin van de middag 

op de baan om diverse klussen 

op te knappen en regulier 

onderhoud uit te voeren. Met 

behulp van een financiële  
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donatie door het Oranjefonds bleek het mogelijk om de stormschade te 

herstellen, regulier onderhoud en herstelwerkzaamheden uit te voeren en de 

baan te prepareren voor het zomerseizoen. Onze vereniging en alle vrijwilligers 

mogen terugkijken op een geslaagde middag! 

 

Huldiging jubilarissen 
Zoals binnen onze vereniging inmiddels traditie is, wordt elk lustrumjaar een 

ledenfeestavond georganiseerd om het lustrum van de vereniging te vieren. In 

2021 bestond Klootschietersvereniging Hertme alweer 80 jaar, maar door de 

geldende corona-maatregelen bleek het helaas niet mogelijk deze feestavond te 

organiseren. Gelukkig kon deze jubileumfeestavond op zaterdag 19 maart alsnog 

plaatsvinden. Dit was uiteraard het perfecte podium om onze jubilarissen te 

huldigen voor hun vele jaren trouwe lidmaatschap. 

 

Onder toeziend oog van vele leden en partners zijn Theo Nijhuis en Rob van 

Munster gehuldigd voor hun 40-jarig lidmaatschap. Beiden hebben binnen onze 

vereniging een aanzienlijke bijdrage geleverd. Theo is sinds jaren onze 

huisfotograaf en Rob heeft als oud-secretaris ook een waardevolle bijdrage 

geleverd aan de ontwikkeling van onze vereniging. Ook Jacqueline Kokhuis – 

Lansink is gehuldigd voor 

haar 40-jarig 

 lidmaatschap. Hoewel ze 

haar actieve lidmaatschap 

vorig jaar heeft beëindigd, is 

ze één van de zeer weinige 

dames die deze mijlpaal 

weet te bereiken! Frans 

Schabbink, Danny Kokhuis 

en Boy Bosch (bestuurslid) 

werden gehuldigd voor hun 25-jarig lidmaatschap.  
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Alle jubilarissen mochten een mooie glassculptuur in ontvangst nemen, evenals 

een bosje bloemen en een warm applaus vanuit de zaal. Wij zijn er als vereniging 

trots op dat deze leden al zolang lid zijn en blijven! 

 

Benoeming ereleden KV Hertme 
Tijdens de jubileumfeestavond ter ere van het 80-jarig bestaan van 

Klootschietersvereniging Hertme is een recordaantal van drie (oud-)leden tot erelid 

benoemd; Johan Kokhuis, Jacqueline Kokhuis – Lansink en Harrie Kroeze. Alle drie 

hebben een bijzonder waardevolle en langdurige bijdrage geleverd aan de ontwikkeling 

van onze vereniging.  

Johan Kokhuis heeft zich gedurende vele jaren met grote toewijding en passie ingezet 

voor de klootschietsport in het algemeen en onze vereniging in het bijzonder.  

Al vanaf het begin van zijn lidmaatschap in 1976 is Johan bijna onafgebroken betrokken 

bij het bestuur van onze vereniging op lokaal niveau, afdelingsniveau en zelfs landelijk 

niveau. In 1984 is Johan als afgevaardigde namens onze vereniging verantwoordelijk 

voor de junioren in het afdelingsbestuur van de Twentse Klootschieters Combinatie 

(TKC) en van 1987 tot en met 1996 is Johan lid van de Bonds Wedstrijd Commissie (BWC) 

van de Nederlandse Klootschieters Bond. Van 1990 tot en met 1997 heeft Johan als 

bestuurslid zitting in het bestuur van onze vereniging, en combineert hij deze 

werkzaamheden als wedstrijdleider van de TKC tussen 1996 en 2005. Ook is Johan 

Kokhuis vele jaren actief geweest als bondstrainer en bestuurslid van de NKB. Voor de 

verdiensten voor de landelijke bond is Johan in 2013 onderscheiden met de bondsspeld 

in goud. Naast al deze werkzaamheden heeft Johan zich ook binnen onze vereniging 

bijzonder onderscheiden. Hij is ook vele jaren teamleider en jeugdleider geweest. Een 

onderscheiding voor zijn grote verdiensten voor onze vereniging ontbrak echter nog, en 

het is voor onze vereniging dan ook een grote eer om Johan in ons lustrumjaar tot erelid 

te mogen benoemen! 

 

Jacqueline Kokhuis – Lansink is eveneens Johan reeds vanaf het begin van haar 

lidmaatschap in 1981, bijzonder betrokken bij onze vereniging en alle 

samenwerkingsverbanden die bij onze vereniging horen. Naast een voortreffelijke 

sportieve carrière, heeft Jacqueline zich ook op bestuurlijk vlak op een bijzonder 

verdienstelijke wijze ingezet voor onze sport. Jacqueline is onze recordhouder voor wat 
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betreft het aantal gewonnen cupfinales, heeft meerdere afdelingskampioenschappen 

behaald en heeft  zelfs op internationaal niveau (Europees Kampioenschap 2012) onze 

vereniging vertegenwoordigd! Vanaf 1987 tot en met 2006, toen het damesbestuur 

werd opgeheven, had Jacqueline zitting in het damesbestuur van onze vereniging. In 

deze hoedanigheid was zij ook betrokken bij het afdelingsbestuur van de TKC, waarvan 

zij van 1993 tot en met 1998 penningmeester was. In 2002 volgde haar benoeming tot 

lid van de Scheidsrechterscommissie van de NKB, waarmee zij in 2008 stopte en 

waarvoor zij door de NKB is onderscheiden met de bondshanger in zilver. Van 2011 tot 

en met 2015 maakte Jacqueline Kokhuis – Lansink deel uit van het hoofdbestuur van 

onze vereniging en eveneens haar echtgenoot Johan, verzorgde Jacqueline ook vele 

jeugdtrainingen en was ook zij vele jaren actief als jeugdleider. Helaas heeft Jacqueline 

besloten om, door een structureel gebrek aan damesleden, in 2021 te stoppen met 

klootschieten. Ondanks dat een vereniging- en verenigingsbestuur zonder Jacqueline 

maar moeilijk is voor te stellen, willen we haar eren voor haar bijzondere bijdrage aan 

onze vereniging! 

 

Harrie Kroeze wordt in 1966 als lid ingeschreven van onze vereniging. Na een zeer wel 

besteed lidmaatschap neemt Harrie in 2019 helaas afscheid van onze vereniging. Harrie 

Kroeze is van 1981 tot en met 1993 lid van de Bonds Wedstrijdcommissie van de 

landelijke bond (NKB) en is in deze hoedanigheid verantwoordelijk wedstrijdleider 

tijdens de wereldrecordpoging veldklootschieten op zondag 20 augustus 1988 in 

Reutum, alwaar Harrie aan het einde van de wedstrijddag bekend kan maken dat een 

nieuw wereldrecord is gevestigd door Mander door een afstand van 12.887,05 meter te 

overbruggen over 20 ronden van 5 schoten. Voor deze verdiensten wordt Harrie Kroeze 

in 1993 door de NKB onderscheiden 

met de bondsspeld in brons. 

Vanwege zijn bestuurlijke ervaring 

wordt Harrie in 1996 gevraagd als 

voorzitter van de afdeling, de 

Twentse Klootschieters Combinatie 

(TKC) waarbij onze vereniging is 

aangesloten. Harrie aanvaard deze 

bestuursfunctie, combineert dit met 

zijn functie als lid van de Bondsraad 
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der NKB, en blijft aan tot en met 2000. In 2000 wordt Harrie benoemd tot bestuurslid in 

het hoofdbestuur van onze vereniging,  

 

 

waarmee hij in 2012 stopt. De jubileumfeestavond ter gelegenheid van ons lustrum is 

hiermee een passende gelegenheid om Harrie te eren voor zijn actief lidmaatschap en 

bijzondere bestuurlijke inspanningen voor onze vereniging! 

 

Johan, Jacqueline en Harrie, proficiat!!! 

 

SAM’S KLEDINGACTIE IN HERTME 

Ieder voor- en najaar verzorgt Sam’s Kledingactie landelijke 

actiedagen om extra veel kleding te kunnen ophalen voor 

het goede doel.  

Dit voorjaar is er nogmaals gekozen voor hulp aan 

schoolkinderen en hun ouders in Oeganda zodat zij, wanneer 

corona voorbij is, terug naar school kunnen. Hoe meer 

kinderen naar school gaan, hoe meer kans ze hebben op betaald werk. Hoe 

beter hun toekomstperspectief wordt. En dit geven zij door aan hun kinderen. 

Van maandag 2 mei t.m. zaterdag 7 mei a.s. kunt u in Hertme kleding en 

schoeisel -die u niet meer draagt, maar waar iemand anders misschien nog wel 

blij van wordt- brengen naar de garage naast het Theaterhoes van het 

Openluchttheater. 

 

Mededelingen van uit SGH 

Mededeling onderhoud HOP, Zaterdag 9 april 

Zaterdag 9 April 2022 wordt om 10:00 uur door de SGH onderhoud uitgevoerd aan de 

HOP. We zijn aan het bekijken of naast reguliere onderhoudswerkzaamheden ook 

aanvulling van zand op het volleybalveld plaats kan vinden (e.e.a. afhankelijk van de 



 

14 

bereikbaarheid met materieel). De buurt zal hierover nog via de buurtApp worden 

geïnformeerd.  

Groeten Erwin Stamsnijder  Namens de SGH 

 

Afscheid Herman Schabbink SGH 

Donderdag 10 Maart hebben we afscheid genomen van Herman Schabbink als 

bestuurslid van de SGH.  

De afgelopen 8 jaar heeft hij zich ingezet voor het behartigen van de belangen 

van Hertme.  

Wij waarderen dit enorm en willen Herman hartelijk bedanken voor zijn 

waardevolle inzet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afscheid van Herman Schabbink 
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Eieractie Kolkleu  

Het mag weer; de straat op om een beetje geld te 

verdienen voor de Kolkleu. We hebben het enorm 

gemist. Daarom houden we palmpaaszaterdag 9 april 

weer met ontzettend veel enthousiasme onze 

eieractie. We komen graag bij u aan de deur om verse 

scharreleieren te verkopen en rekenen op uw steun 

Het zal inmiddels bekend zijn dat we het geld dat we 

met deze actie verdienen, gebruiken om de obligaties 

af te lossen die we hebben uitgegeven voor de bouw van de Carnahal aan de 

Kleiweg in Borne. Daarom hopen we dat u ons net zo heeft gemist als wij jullie 

en dat er weer veel eieren gegeten mogen worden met Pasen. U hoeft hiervoor 

dus niet naar de supermarkt, want die van ons zijn sowieso kakelvers.  

 

Ze komen van de familie Rohaan uit Enter, maar zijn helaas (net als zoveel 

andere zaken op dit moment) wel íets duurder dan in voorgaande jaren. Toch is 

de prijs nog zeer acceptabel, want 10 eieren kosten € 3,-, 20 eieren € 5,- en 30 

eieren € 7,-. Mocht je nou zaterdag 9 april niet in huis zijn ons hebben gemist, 

dan kun je terecht bij de Dorsmolen in de Stroom Esch. Daar is de hele dag een 

stand ingericht, van waaruit ook eieren worden verkocht. Koop je verse eieren 

daarom straks bij de Kolkleu! Dan steun je niet alleen de ze vereniging, maar heb 

je de verse eieren voor Pasen al in huis. 

En dan is er nog een extra service dit jaar: mocht je nu al weten dat je zaterdag 9 

april niet thuis bent, dan willen we je de eieren ook al vrijdagavond 

langsbrengen. Als je dat wilt, stuur dan even een appje naar Wouter ten Dam 

(06-13346494).  
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Jaarlijkse oud ijzer actie van C.V. De Kolkleu  

Zaterdag 30 april 2022 

Zaterdag 30 april is het eindelijk 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 1 van de volgende 

telefoonnummers: Thijs Everink: 06-10141210, Dennis ten Dam: 06-46434333 en Mark 

Mekenkamp: 06-10618177 

 Met vriendelijke groet, De Kolkleu Hertme 

 

Werkgroep Jeugd 

 

Bloemenactie  

Bestel uw mooie tuinplanten door middel 

van het bijgevoegd bestelformulier, 

hiermee steunt u de Werk Groep Jeugd 

Hertme. Door deel te nemen aan deze 

sponsoractie kunnen wij de eigen bijdrage 

voor de jeugdige deelnemers laaghouden.   

 U kunt uw bestelling uiterlijk tot vrijdag 

23-04-2022 inleveren, dit kan d.m.v. het bestelformulier te mailen naar het mailadres: 

werkgroepjeugdhertme@gmail.com.   

tel:06-10141210
tel:06-46434333
tel:06-10618177
mailto:werkgroepjeugdhertme@gmail.com
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Ook kunt u het bestelformulier voorzien van naam en telefoonnummer in de brievenbus 

achterlaten bij een van de volgende adressen:   

Jeroen Meijer, Veldhuisweg 1a, Hertme   

Dennis Wissink, Weerselosestraat 302, Hertme (Kapperij)   

Hilke Dashorst, Dulderbroekweg 4, Saasveld   

Judith Kole, Piepersveldweg 11, Hertme   

Christel Paus, Hertmerweg 33, Hertme   

De door u bestelde bloemen kunt u afhalen op donderdag 05-05-2022 tussen 18.30 en 

20.00 uur bij het pastoor Vegerplein te Hertme.   

U kunt het verschuldigde bedrag contact afrekenen bij het ophalen van de bloemen, 

eventueel kunnen wij u ook een tikkie sturen zodat u het bedrag via de bank 

overmaakt.    

 

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de bloemen af te halen, dan kunnen wij ze ook 

bezorgen aan huis, dan betaalt u € 2,50 extra.   

Graag zien we uw bestelling tegemoet.   Deze sponsoractie wordt mede mogelijk 

gemaakt door Krooshoop te Delden.   
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Avondje bowlen Werkgroep Jeugd. 

Mede dankzij de bloemenactie kunnen wij dus meerdere keren per jaar een leuke 

activiteit organiseren. 

Corona liet het eindelijk weer toe, dus wij van de werkgroep jeugd vonden het weer een 

keer tijd worden voor een uitje. 

Dus we zijn vrijdag 11 maart met 5 afgeladen auto's naar Bowling Enschede gereden. 

 

De bowlingschoentjes zaten weer als gegoten.  

De kegels kregen de ballen om de oren, en menig keer was er een strike of spare te zien. 

Al met al een leuke en gezellige avond gehad. We kijken uit naar de volgende activiteit. 
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Het project ‘SCHOEF mer AN  

Beste (oud) Hertmenaar  

  

Hoe leuk is het om zo af en toe gezellig eens met 

(oud) dorpsgenoten  samen aan tafel te zitten voor de warme maaltijd? 

Sinds september 2021 organiseren we gemiddeld 1 keer per 3 maand een 

gezellige samenkomst met warme maaltijd in het Spookhoes in Hertme. 

Onder het motto : “Schoef-mer-an” 

  

De afgelopen 2 keer zijn deze bijeenkomsten zeer goed bezocht maar er is altijd 

plek voor meer gezelligheid! 

Een team van vrijwilligers kookt dan altijd een heerlijk 3 gangen maaltijd voor 

een zeer schappelijke prijs van . 7,50 inclusief drankje. 

 Het is laagdrempelig en gezellig en iedereen is welkom! Het is bedoeld voor 

oudere inwoners of oud inwoners van Hertme of iedereen die alleenstaand is.  

  

Lijkt het u leuk om ook een keer mee  te komen eten neem dan even contact op 

met Rian Jannink-Schabbink (06-41867273). 

De eerst volgende datum is maandag 25 april  a.s.  

U kunt u opgeven t/m woensdag 20 april  bij voorkeur via Whatsapp 

+31641867273 of via mail rianjannink@hotmail.com 

  

U bent van harte welkom! 

  

Namens de vrijwilligers van SCHOEF M’R AN! 
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Gregorius gaat door! 

Muziekvereniging St Gregorius uit 

Hertme viert in 2022 haar honderd 

jarig bestaan Dat is natuurlijk geen 

verrassing als je weet dat de 

muziekvereniging al op 22 augustus 

1922 is opgericht. Het initiatief werd in die tijd genomen door een aantal leden 

van het R.K. Kerkkoor van de St. Stephanusparochie in Hertme. Aanvankelijk was 

het de bedoeling om tijdens kerkelijke activiteiten, zoals processies, het 

parochiële koor te ondersteunen. Maar daar blijft het niet bij: als snel was de 

fanfare ook van de partij bij bruiloften en andere feestelijkheden. In 1959 wordt 

de muziekvereniging uitgebreid met een drumband, de voorloper van de huidige 

malletband. 

Heden ten dage bestaat de muziekvereniging uit een fanfare, een malletband en 

een jeugd slagwerkgroep. Na een goede zomer waarin we veel samen gespeeld 

hebben zit het op dit moment natuurlijk niet mee. De pandemie zorgt er voor 

dat de repetities op “on hold” staan, dat optredens zijn geannuleerd en diverse 

projecten als Muziek in de Klas en Percussion Live Rookie worden verschoven. 

Organisatorisch is er zeker geen sprake van stilstand. De diverse commissies zijn 

druk met het organiseren van diverse activiteiten. Want we gaan er vanuit dat 

we volgend jaar ons 100 jarig bestaan met veel muziek kunnen vieren. 

We beginnen ons feestjaar op zondag 6 februari met een viering in de kerk van 

Hertme. De fanfare zal ondersteuning in de dienst verlenen, ook de 

slagwerkgroep zal dan van zich laten horen. 

18 juni hebben we een groots jubileumconcert in het open luchttheater. Naast 

heel veel muziek zal er ook nadrukkelijk ruimte zijn om elkaar te ontmoeten 
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Op 9 juli vieren we een eeuwfeest met de inwoners van Hertme. De weide van 

het openluchttheater zal dan omgetoverd zijn tot een feestzaal in de open lucht. 

Om het verleden niet te vergeten wordt momenteel hard gewerkt aan een 

jubileumboek. Er is gelukkig veel bewaard gebleven, waardoor we verleden 

kunnen beschrijven en vooral ook voorzien van veel krantenknipsels, foto’s en 

ander bijzondere zaken. Voor het jongere verleden en het heden zijn interviews 

gehouden om het beeld over 100 jaar te complementeren. 

Met een vriendelijk groet, 
 

Jan de Vries Voorzitter Muziekvereniging St. Gregorius 

06-18471501 

https://www.stgregorius.nl/ 

https://www.facebook.com/stgregoriushertme/ 

 

Stichting Hulp Oekraïne en 

vluchtelingen in Opole. 
 

Het zal u niet zijn ontgaan dat er 

vanuit Hertme een grote inzamelings-

actie is ontstaan voor Vluchtelingen 

uit Oekraïne.  

Via een goede vriend van de fam 

(Willy) Ezendam is er intenstief 

contact met de stad Opole in Polen.  

Daardoor kunnen wij heel gericht 

goederen brengen. De grote inbreng 

van kleding is inmiddels gestopt, 

maar er zijn nog steeds heel veel 

dingen nodig. Het gaat hierbij vooral 

om houdbaar oedsel, water, baby-

https://www.stgregorius.nl/
https://www.facebook.com/stgregoriushertme/
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voeding, luiers, en persoonlijke verzorgingsproducten, beddengoed etc.  Via 

onze faceboekpagina melden wij wat wat er specifiek nodig is 

 

 Om dit te kunnen blijven doen en te bekostigen is er inmiddels een stichting 

(i.o) Tevens zijn ook geldelijke donaties erg welkom: 61RABO0189347031 tnv 

S.N.M. Tanke-Ezendam ovv donatie hulp Oekraine en vluchtelingen in Opole 

Bij Willy Ezendam  Zwartkotteweg 6) is nu een container geplaatst waar 

goederen droog kunnen worden opgeslagen. Verder is er een vast moment van 

inzamelen. Elke zaterdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur kunt u uw spullen 

brengen.  

Willy Ezendam, Carlijn Ezendam, Sharon Tanke- Ezendam, Gerard Schabbink,  

René en Rian Jannink-Schabbink. 

https://www.facebook.com/hulpoekraineenvluchtelingeninopole  .  

 

 

Aan alles komt een einde… oproep nieuw redactielid!! 

 
Beste lezers van de Gazet, 
 

Na een aantal jaren met veel plezier mij te hebben ingezet voor de Gazet, heb ik 

beloten om daar vanaf 1 juni mee te gaan stoppen.  

De werkzaamheden op ons bedrijf en andere zaken zoals de inzamelingsactie 

voor Oekraine vragen veel van mijn tijd en aandacht en daarom ben ik tot dit 

besluit gekomen.  

Phil den Ouden en Hanneke de Vries blijven nog wel onderdeel van de redactie , 

maar er zal nog wel iemand bij moeten komen om de Gazet op deze manier te 

kunnen blijven maken!!  Het kost je ongeveer 3  a 4 uur per maand. Ben je een 

beetje handig met Word en vind je het leuk om wat te prutsen met teksten??  

Meld je dan aan!!!  Stuur een mailtje naar gazethertme@gmail.com en we 

nemen contact met je op.  

Rian jannink-Schabbink. 

https://www.facebook.com/hulpoekraineenvluchtelingeninopole
mailto:gazethertme@gmail.com
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Wist u dat… 
➢ De collecte voor het REUMA fonds het mooie bedrag van € 440,41 heeft 

opgeleverd. Dit is ca. 30% meer dan in de jaren 2017/2018/2019.  

Hartelijke dank voor alle gulle gevers!! 

➢ De collecte van de HERSENSTICHTING is vorige maand per abuis niet in 

de Gazet vermeld, maar bedroeg in Hertme 368,-2 en in heel Borne 

maar liefst 1.418, 50.  

 

AGENDA 2022 

- Zaterdag 8  april eieractie CV de Kolkleu 

- Zaterdag 9 april Onderhoud HOP 

- 19 april: Zijactief avond 

- 23 april : uiterste datum bloemen bestellen werkgroep Jeugd 

- 25 april: Schoef mer An : eten voor ouderen en aleenstaanden : 

Spookhoes 

- Zaterdag 30 april  Oud IJzeractie CV de Kolkleu 

- 2 mei t.m. zaterdag 7 mei Sam’s kleding inzameling 

- 05 mei ( tussen 18.30 en 20.00 uur)  bloemen ophalen bij het pastoor 

Vegerplein te Hertme 

- 18 juni jubileumconcert St Gregorius (openluchttheater) 

- 9 juli openlucht eeuwfeest St Gregorius ( Openluchttheater) 
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Puzzel 

 

Deze keer een eenvoudige Rebus, heel actueel. vergt een 

beetje rekenwerk. 

A=1 B=2 C=3 D=4 E=5 F=6 G=7 H=8 I =9 
         

J=10 K=11 L=12 M=13 N=14 O=15 P=16 Q=17 R=18 
         

S=19 T=20 U=21 V=22 W=23 X=24 Y=25 Z=26  

 

Alle letters van ons alfabet hebben een numerieke waarde  die loopt van 1 t/m 
26. A is dus 1 en Z = 26 
Zo leest   (K + 3 C)/E  = (11 + 3 x 3)/5  = 20/5 = 4  De vierde letter van het Alfabet 
is een D 
 

 

 

          

  
 

Eerste letter is  (J + D + F)/ E      =  Numeriek = Letter 

Tweede, de Vierde en de Vijfde letter zijn hetzelfde, ze worden gevormd door 
de som van de letters van de naam van ons dorp, verminderd met de som van 
de letters van onze gemeente, gedeeld door het aantal maanden van het 
voorjaar. 
                             

 

De Derde letter: Kan je raden.  

Maar is ook: “Wie A zegt moet ? zeggen   

 

De Zesde letter is: 
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De Zevende letter is het kwadraad van de lengte van de basis van deze 

rechthoekijge drierhoek 

                         
 

 

De 8e letter is gelijk aan de 11e letter =  (D x E ) - A 

 

De Negende letter is  H + (Z - V)  

De Tiende letter is  C(S + A) /4      

Dat was een makkie!  

Als  je dit raadsel oplost, beantwoord dan de vraag:   

        

                                   Hoe krijgen we hem weer  

                                             aan de ketting?      
 
 

Dat is de puzzel waar het om gaat! 
 
 
De oplossing van de puzzel mag worden gestuurd naar: naar gazethertme@gmail.com. 
Onder de goede inzendingen verloten wij een kleine attentie.  

 

mailto:gazethertme@gmail.com
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➢ Wilt u iets plaatsen in de Gazet van mei of  

weet u iets om in de agenda op te nemen? 

➢ Stuur uw bijdrage dan uiterlijk 20 april 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. 

Drukken en bezorgen: : Jos Westerbeek, Charles Liedenbaum, Wim Schabbink 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Gazet van Hertme werkt zonder winstoogmerk.  

De volgende ondernemers dragen bij aan de realisatie van de Gazet. Wij zijn hen 

daarvoor zeer erkentelijk: 

mailto:gazethertme@gmail.com
http://www.hertme.nl/
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• 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) 

• 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 

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


