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Foto van de maand 

 
 

100 jaar St. Stephanuskerk in 2003, dit jaar vieren we het 100 jarig bestaan van 

St. Gregorius   Wist u dat de school volgend jaar de volgende eeuwfeesteling 

wordt? 

 

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.. 

De Kleuren van de Vlag 
 

Gisterenavond lag ik net lekker te slapen op een zacht matrasje van mos, toen er 

plotseling een verschrikkelijk lawaai boven mijn huisje klonk. Het leek wel of er 

een storm voorbij raasde. Ik holde naar buiten en zag meneer Hiboux op een tak 

in de maneschijn heftig klapperend met zijn vleugels. “Zoekt U iets?” vroeg ik, 

terwijl ik eerbiedig mijn slaapmuts af nam. “Ja, jou!.!” Snauwde de wijze Uil. 

“Waarom heb je al die onzin verteld over de vlag? Je moest je schamen! Wat zal 

iedereen wel denken…?” “Dat weet ik niet” antwoordde ik maar. Meneer Hiboux 

was erg boos want hij krabde met zijn linker poot op de bast van de tak. “Je bent 

de grootste sukkel die ik ooit hier heb mee gemaakt. Van meneer Whag weten 

we dat hij niet goed bij zijn paasei is, maar van jou… van jou had ik meer 

verstand verwacht. Aardbeien met slagroom en bessensaus!  Schaam je! Maar ik 

zal je zeggen wat ik doe: Ik schrijf je in mijn grote boek als de grootste sufferd 

van ons dorp en daar blijf je voor altijd met naam en toenaam instaan. Tenzij….”  

“Tenzij wat, meneer Hiboux?” vroeg ik geschrokken.  “Tenzij je het goed maakt 

door morgen in de grote kring te vertellen wat de kleuren van de vlag echt 

betekenen”. 

Ga morgen avond als de zon ondergaat naar het verloren bos waar alle bomen 

van verdriet scheef hangen. En wees op tijd! 

En zo ging ik vanavond bij zonsondergang naar het verwoeste bomenbos,  waar 

mensen wel zagen, maar de boel laten liggen om weg te rotten. Alle dieren 

waren er, maar ik had het kleine boekje dat mijnheer Hiboux mij stilletjes 

gegeven had goed gelezen en dus kon ik vertellen hoe het werkelijk zit met de 

vlag. Ik zei: “……Lieve allemaal, de vlag! Ja de vlag, onze nationale  driekeur heeft 

niets met aardbeien, slagroom of bosbessen te maken. De kleuren geven weer 

wie wij willen zijn in dit land. Het rood is de moed die wij allemaal in ons voelen 

om ons land te beschermen als dat nodig zou zijn. Het staat ook voor 

enthousiasme om hard te werken en moeilijkheden te overwinnen. 
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Dat willen we doen in alle oprechtheid en zuiverheid en daar is de keur wit 

voor.” Toen werd ik onderbroken door Josephien Kwebbeleend die haar snavel 

niet kon houden: “Wit is zo besmettelijk, altijd maar wassen!” “SSSSSST” riepen 

de anderen , “houdt je snavel.”  Maar ik antwoordde :”Je hebt gelijk Josephien, 

zuiverheid, en reinheid zijn dingen die makkelijk bezoedeld kunnen raken en als 

dat b.v. gebeurd ten opzichte van een ander volk, dan moet de Koning daar 

excuses voor aanbieden en het proberen goed maken, anders blijft er een grijze 

vlek op de witte baan. Maar nu moet je stil zijn en luisteren.“ Josephien knikte 

en stak haar snavel omhoog om beter te kunnen opletten 

“De derde kleur van onze mooie vlag is blauw, helder blauw de kleur van het 

water waartegen we ons soms moeten verdedigen, maar het is ook de kleur van 

de rust, de kalmte, en zelfs, zegt meneer Hiboux de kleur van de Vrede.. “ 

Onze mooie driekleur is een beeld van hoe wij graag willen zijn en daarom is hij 

een beetje speciaal, een beetje heilig en mag hij niet op de grond vallen, 

snapje.? “En de Nederlandse Leeuw, wat weet je daarvan?”, vroeg Archibald 

Mol. “Zo is het wel genoeg” zei meneer Hiboux. “Misschien vertelt Egeltje dat de 

volgende keer” Hij wist dat ik het nog niet gelezen had, vandaar! 

Toen ging het regenen en gingen we allemaal naar huis. 

 

Egeltje  

 

 

Nieuws vanuit ZijActief 

En de dames hebben er weer 

een mooie fietstocht opzitten. 

Hoewel het bij de start een 
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beetje miezerde, knapte het weer snel op en bleek het zeer aangenaam 

fietsweer te zijn.  

Via een paar gezellige stops kwam de hele 

groep dames uit bij Hertmes Ambacht die 

speciaal voor deze groep zijn deuren opende.  

Vaak betekent de fietstocht de afsluiting van 

het jaar. Echter er volgt nog één activiteit. De 

dames van ZijActief gaan dinsdag 21 juni op 

excursie naar het Plantzoentje in Albergen, 

een gezellige, sfeervolle en leuk gedecoreerde 

tuin van 3800m2 rondom de boerderij van de 

familie Broekhuis, midden in het Twentse 

landschap. Aanvang 14.00 uur. Graag even 

opgeven bij Rianne Aalderink. 

 

Even voorstellen! 

Beste mensen uit Hertme, 

 

Het is inmiddels alweer vijf jaar geleden dat wij, Rutger en Eva, het huis aan de 

Hertmerweg 6 kochten.  

Hertme blijkt ons op een of anderen manier te betoveren want de tijd lijkt hier 

te vliegen! 

We hebben het hier dan ook erg naar ons zin.  

Rutger komt uit Oldenzaal en is werkzaam bij de defensie.  

Ik, Eva, kom uit Hengelo. Ik ben goudsmid en heb mijn eigen atelier in Hengelo.  

We houden ervan om te wandelen en te fietsen.  
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En om met onze Casper, van bijna vier jaar oud, op z'n fietsje een rondje te 

maken om eieren te halen en dan naar het “Dino bos” te gaan bij de melktap.  

Inmiddels hebben wij er, Charlotte een kleine meid van nu een half jaar oud, bij.  

Om met die twee in onze fijne tuin met geweldig uitzicht te mogen zijn 

beschouwen wij als een groot rijkdom.  

We vinden het zo mooi dat we “gewoon” vanuit daar af en toe een ree op zijn 

gemak langs zien lopen en dat we de vogels en andere dieren kunnen zien.   

We zagen zelfs een keer een ijsvogeltje! 

 

We willen iedereen bedanken voor het gastvrije en warme welkom dat we 

gekregen hebben in Hertme. 

En we zien er naar uit, nu Casper op school begint, vanzelf meer Hertmenaren te 

ontmoeten.  

Voor de geïnteresseerden onder u, meer informatie over mijn werk is te vinden 

op www.evatheuerzeit.com.  

 

 

 

http://www.evatheuerzeit.com/
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Ps. Bij deze gelijk een vraag; 

We zouden een paar uurtjes per week hulp in huis kunnen gebruiken.  

Ben of ken je iemand die ons zou willen helpen met wat huishoudelijk werk?  

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.  

Er zijn trouwens meer gezinnen uit onze straat die daar oren naar hebben dus 

mochten er meerdere aanmeldingen komen, geen probleem. 

 
Vriendelijke groeten, 
en tot ziens! 
 
Rutger, Eva, 
Casper en Charlotte. 

 

 

Opbrengst SAM’S kledingactie in Hertme  

Sam’s kledingactie heeft in Hertme 132  zakken met een 

totaal aan gewicht van 550 kg aan kleding en schoeisel 

opgeleverd. 

Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood wil iedereen 

hartelijk bedanken die hieraan heeft bijgedragen. 

De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar projecten 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. 

 

Charles Liedenbaum 
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Communie en Vormsel 

Op zaterdag 21 Mei hebben 14 kinderen van de St. Aegidius hun eerste Heilige 

Communie ontvangen. 

In de voorbereiding zijn de kinderen druk bezig geweest met het thema delen, 

ze hebben producten meegenomen voor de voedselbank, gepraat over wat de 

Communie inhoudt  en mooie versieringen gemaakt met teksten wat 

Vriendschap voor hun betekend. 

In deze viering waren ook 2 jongens van dezelfde school die het Heilig Vormsel 

hebben ontvangen.  In hun voorbereiding is er gesproken over wat het Heilig 

Vormsel betekend, dat je dit merkteken niet meer kwijt raakt en je op weg gaat 

met een rugzak steeds voller maar je hoeft het niet alleen te doen: de 

Geestkracht van God zal je helpen. 

Het was een prachtige viering in de O.L.V. Onbevlekt Ontvangen kerk in 

Zenderen. Via deze weg willen we iedereen bedanken die aan deze Viering heeft 

meegewerkt in het bijzonder Pastor Ton van der Gulik en Anita Oosterik. 

Wij kijken terug op een mooie en bijzondere dag. 

Foto gemaakt door: Suus & zo 

uit Almelo 
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Viering 100 jarig bestaan van 

de  Muziekvereniging 

St. Gregorius 
 

Op Hemelvaartsdag, 26 mei j.l. was er een eucharistieviering in het openlucht 

theater, waarbij  pastoor Jurgen Jansen voorging, bijgestaan door de acolieten 

en het koor “Contrast” en de mooie muziek van het jubilerende  muziekkorps 

“St. Gregorius”.  

Na de opening van de viering door Pastor Jansen vertelde de voorzitter van de 

muziekvereniging  over de ontstaansgeschiedenis en de naamgeving  Sint 

Gregorius. 

Gregorius (540 – 604) was het die de kerkmuziek voor het eerst geordend heeft, 

waarom wij nu ook spreken van Gregoriaanse kerkmuziek.  

Gedurende zijn Pausschap zorgde Gregorius I, er voor dat in de nog jonge kerk er 

uniformiteit in de kerkmuziek ontstond. 

Tussen elk deel van de viering speelde het orkest mooie gedragen muziek, 

passend bij deze feestelijke viering. Het koor, waarin ook enkele  heren 

meezongen, werd begeleid door een klein orgel. 

Het toneel van het theater was met bloemen feestelijk versierd terwijl het weer 

meeviel, al had het wel een graadje warmer mogen zijn. 

Op de tribune zaten zeker een kerkzaal vol gelovigen en belangstellenden,  wat 

nog maar eens aangeeft dat het religieuze gevoel onder de Hertmenaren nog 

lang niet verloren is, al viel het aantal jongeren wel wat tegen. 

Het slotlied was het bekende land of Hope and Glory dat door velen werd 

meegezongen. 

Al met al was het een mooie, ingetogen viering, goed verzorgd en uitgevoerd.  

Na afloop van de viering vond de herdenking van de overleden oprichters, 

ereleden, leden en dirigenten van de Muziekvereniging St Gregorius plaats op 

het nabij gelegen kerkhof. 
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De voorganger, de acolieten, de Fanfare, het koor en de bloemendragers, 

gevolgd door de familieleden van de oprichters en de aanwezigen liepen in 

processie naar het kerkhof waar de herdenking plaats vond. 

De voorzitter van de Muziekvereniging Jan de Vries sprak aldaar het                     

in memoriam uit. Tot slot sprak pastoor Jansen nog een woord van gebed. 

Ter afsluiting speelde de fanfare het bekende Nearer to my God. 

Het was een mooie, waardige en met piëteit uitgevoerde viering waar de 

Muziekvereniging met blijdschap op kan terug zien. 
 

Phil den Ouden 

 

Nieuws van de redactie 

Nu Karin ons versterkt is het tijd 

om afscheid te nemen van Rian 

Jannink. Zij is al geruime tijd één 

van de redactieleden van de 

Gazet. Wanneer ze er precies 

mee begon weet ze niet meer, 

maar ze is er toch heel wat jaren 

bij betrokken. De meesten van 

ons kennen Rian van diverse 

activiteiten. Van carnaval tot het 

openen van haar winkel ’t 

Hedevelds Bio Ei. En recentelijk 

zijn daar ook alle activiteiten met 

betrekking tot de stichting ‘Hulp Oekraïne en vluchtelingen in Opole’ 

bijgekomen. Het werd echt tijd om de knopen te tellen en iets af te stoten, want 

keuzes moeten soms gemaakt worden. Wij weten dat we altijd nog wel een 

beroep kunnen doen op de kennis en know how van Rian, maar we proberen 

het stokje zo goed mogelijk over te nemen.  
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Bij onze vraag wat ze de lezers nog wil meegeven kregen we het volgende 

antwoord; Als iedereen in deze gemeenschap binnen zijn of haar vermogen iets 

kan bijdragen aan de gemeenschap doen we het goed! Bedenk vrijwilligerswerk 

is niet vrijblijvend, maar als iedereen aan de kant blijft zitten en denkt ik heb het 

te druk en laat de ander het maar doen, dan gebeurt er niets! Daarom is het ook 

zo fijn dat er na 1 oproep al iemand opstond om de handschoen op te pakken 

die heet ‘het maken van de maandelijkse Gazet’.  Wij wensen Rian heel veel 

succes met al haar  activiteiten en zullen haar zeker missen! 

             

Nieuws van de Zonnebloem  
 

 
 

Zonnebloem Hertme – Zenderen huldigt alweer jubilarissen 

 

Ook al is niet elke onderscheiding van Koninklijke aard,  de waardering voor deze 

2 dames van de Zonnebloem is zeer op haar plaats. Nog niet zo lang geleden 

waren er al 4 collega’s die ook hun  sporen hadden verdiend, nu waren het 

Herriëtte Diepenmaat ( links op de foto) en Akke( rechts op de foto) die in de 
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bloemetjes werden gezet. Herriëtte is al 25 jaar actief, met name in Hertme, 

waar ze de Zonnebloem gasten graag bezoekt en hen vaak een hart onder de 

riem steekt. Nooit met lege handen en altijd positief van aard. 

Akke is secretaresse binnen de groep van 12 vrijwilligers en ruim 80 gasten 

en verzorgt alle correspondentie op een voortreffelijke manier. Ook zij bezoekt 

met regelmaat haar gasten. Beide dames mogen ook graag activiteiten 

organiseren, en de  verkoop van loten in de Zonnebloem loterij is ben hen ook in 

goede handen. 

21 juni is er voor de gasten weer een high tea in de kantine van Zenderen 

Vooruit. 

 

 

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING BERT MONNINK 

Zoals te doen gebruikelijk, vindt op de laatste werkdag voor de verjaardag van 

Zijne Majesteit de Koning op 27 april, de lintjesregen plaats. Tijdens deze 

gelegenheid voor het uitreiking van een Koninklijke onderscheiding bleef het ook 

in Hertme niet droog… Op dinsdag 26 april is Bert Monnink benoemd tot lid in 

de Orde van Oranje Nassau voor zijn vele werkzaamheden in het kerkdorp 

gedurende meer dan 44 jaar. Bert kreeg door burgemeester Jan Pierik de 

versierselen opgespeld, die behoren bij de onderscheiding tot Lid in de Orde van 

Oranje Nassau. In een vol Kulturhus, waar veel familie, verenigingen en 

stichtingen aanwezig waren die op de een of andere manier met alle 8 

decorandi zijn verbonden, was het bijna twee uur lang een echt Oranjefeestje.  

In 1977 treedt Bert als bestuurslid toe tot het bestuur van de 

klootschietersvereniging. Hij vervult deze functie tot 1984 en is aansluitend 

samen met Bennie Mekenkamp verantwoordelijk voor het baanonderhoud. Ook 

wordt er vaak een beroep op hem gedaan als er onderhoudsmaterieel moet 

worden gemaakt. Tot op de dag van vandaag is Bert als actief lid nog steeds erg 

betrokken bij de klootschietersvereniging en wordt er bij projecten (zoals aanleg 

van de nieuwe baan in 1993 en 2014) en (periodiek / regulier) onderhoud nooit 
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tevergeefs een beroep op hem gedaan. Ook is Bert vele jaren actief geweest als 

jeugd- en teamleider. 

Met het herstel van het in verval geraakte Openluchttheater in Hertme, ontstaat 

begin jaren ’90 ook behoefte aan vrijwilligers met vakkennis. Vanaf 1995 is Bert 

als vrijwilliger betrokken bij de opbouw van het vervallen theater. Met name las- 

en constructiewerk en aanverwante projecten worden door hem vakkundig 

uitgevoerd. Door zijn ziekte heeft hij deze werkzaamheden medio 2016 moeten 

beëindigen. 

 

Foto: Gemeente Borne 

Van 2003 tot en met 2019 heeft Bert als bestuurslid zitting gehad in de Stichting 

Gemeenschapsbelangen Hertme. Projecten die mede door zijn inspanningen zijn 

gerealiseerd zijn de komst en het beheer van de AED, de realisatie van het 

Pastoor Veegerplein en traditionele opening van de Kerststal, en de uitleglocatie 

Rqskam Landen. 
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Mededelingen van uit SGH 

Energietoeslag aanvragen 

De prijzen van energie zijn dit jaar flink gestegen! Daarom kunnen vanaf 

maandag 9 mei huishoudens in Borne Hertme en Zenderen met een laag 

inkomen de eenmalige Energietoeslag van € 800 aanvragen.  

Alle huishoudens met een laag inkomen die bekend zijn bij de gemeente Borne, 

krijgen het bedrag (of het resterende deel daarvan) automatisch overgemaakt.  

Overige huishoudens met een laag inkomen, kunnen de energietoeslag 

aanvragen via de uitvoeringsorganisatie: www.hengelo.nl/energietoeslag.  

Dit kan tot en met 31 december 2022. 

Huishoudens met een bijstandsuitkering of individuele inkomenstoeslag  

Begin april ontvingen huishoudens met een bijstandsuitkering of individuele 

inkomenstoeslag al een eerste betaling van € 500. Omdat deze groep bekend is 

bij de gemeente, hoeven zij geen aanvraag in te dienen. Zij krijgen het 

restbedrag van € 300 automatisch overgemaakt. 

 Huishoudens met een laag inkomen die bekend zijn bij de gemeente  

Ook andere huishoudens met een laag inkomen die bij de gemeente bekend zijn, 

krijgen de Energietoeslag van € 800 overgemaakt. De gemeente maakt het geld 

binnenkort automatisch over op het rekeningnummer dat bekend is bij de 

gemeente. Het gaat om huishoudens die in 2022: 

• een uitkering ontvangen op grond van de IOAW en IOAZ;   

• bijzondere bijstand (inclusief individuele inkomenstoeslag) ontvangen;   

• een uitkering Bbz-levensonderhoud ontvangen;   

• een vergoeding ontvangen in het kader van het minimabeleid of   
• huishoudens die algemene bijstand ontvangen van de Sociale Verzekerings- 
    bank op grond van artikel 47a van de Participatiewet. 

http://www.hengelo.nl/energietoeslag
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Huishoudens die tot een van deze groepen behoren en die op 1 juni 2022 nog 

geen toeslag hebben ontvangen, kunnen vanaf die datum zelf een toeslag 

aanvragen. 

 Overige huishoudens met een laag inkomen die niet bekend zijn bij de 

gemeente 

De overige huishoudens met een laag inkomen, kunnen de € 800 vanaf 9 mei 

zelf aanvragen via www.hengelo.nl/energietoeslag.  

Aanvragen is mogelijk tot en met 31 december 2022. Bij de toekenning wordt 

niet gekeken naar het vermogen van mensen. Zo tellen spaargeld of aandelen) 

niet mee. Ook hoeven huishoudens niet aan te tonen dat hun energierekening 

daadwerkelijk sterk is gestegen. 

 De volgende huishoudens komen in aanmerking voor de Energietoeslag: 

 

Voor eventuele vragen kun je bellen met: 

Hennie Kemna, tel: 06 55 14 29 62 
Henk Veurman, tel: 06 37 60 46 47 
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2 en 3 juli 2022 

Afrika Festival Hertme: twee dagen genieten van Afrikaanse 

muziek en sfeer in Hertme! 

 

 

 

 

 

 

 

Het is de organisatie van het Afrika Festival Hertme gelukt om, na 2 jaar 

corona, dit jaar weer fantastische artiesten en bands uit Afrika uit te nodigen 

om naar Hertme te komen. Op 2 en 3 juli treden maar liefst 13 top-bands en 

artiesten op, die het Openluchttheater Hertme omtoveren in een waar 

Afrikaans muziekfestival!  

Het Afrika Festival Hertme is een van de meest toonaangevende festivals op het 

gebied van moderne muziek uit Afrika. In het prachtige Openluchttheater 

Hertme vindt dit tweedaagse festival dit jaar voor de 33e keer plaats. En ook dit 

jaar is een variëteit van landen uit Afrika vertegenwoordigd: van Djibouti en Mali 

tot Ghana en Zimbabwe, met een heel divers programma. Zo staat op zaterdag 2 

juli onder andere de rijzende ster Elida Almeida op het podium en op zondag 3 



 

17 

juli kunnen bezoekers genieten van de prachtige stem van Zoë Modiga en de 

tijdloze woestijnklanken van Samba Touré.  

Programma met veel diversiteit 

Op zaterdag 2 juli vanaf 12.00 uur staan optredens van zes bands op het 

programma. De energieke Maloya-groep Votia uit Réunion trapt af. Leidster van 

Votia is zangeres Marie-Claude Lambert-Philéas, dochter van de legendarische 

Maloya-muzikant Gramoun Lélé. De volgende band Groupe RTD (The dancing 

devils of Djibouti) bestaat uit geweldige muzikanten, zoals de jonge zangeres 

Asma Omar, saxofoon-virtuoos en hoorn-maestro Mohamed Abdi Alto, en 

gitarist Abdirazak Hagi Sufi, oorspronkelijk afkomstig uit Mogadishu. Groupe RTD 

komt uit het muzikaal relatief onbekende Djibouti, wat het extra bijzonder 

maakt dat zij nu op tournee zijn en naar Hertme komen! Daarna volgt de 

prachtige muziek van Guinea Music All Stars (Guinée) met de bekende Sekouba 

Bambino Diabaté en Moh Kouyaté. Frafra-gospelzanger Alogte Oho & His 

Sounds of Joy is inmiddels een grote bekendheid in Ghana. Na zijn derde album 

in 2012, dat ook het nummer ‘Mam Yinne Wa’ bevat, werd hij geboekt voor 

bijna alle festivals en vieringen in zijn land. En nu voor het eerst ook in Hertme!  

Bijzonder is dat er dit jaar veel vrouwelijke bandleiders op het podium in Hertme 

staan. Denk aan Elida Almeida, de rijzende ster uit Kaapverdië. Met haar 

uitzonderlijk warme en soulvolle stem brengt zij originele nummers vol 

diepgang. De zaterdag wordt afgesloten met een swingend optreden van 

Mokoomba uit Zimbabwe. Het is fantastisch dat ze weer op het podium staan in 

Hertme. Bij hun optreden in 2010 spetterde de energie van het podium! In die 

tijd was de band nog relatief onbekend, daarna zijn ze echt doorgebroken en 

inmiddels treden ze over de hele wereld op.  

Op zondag 3 juli begint het festival om 12.00 uur met een optreden van Rajery , 

de snaarvirtuoos uit Madagaskar, die dit jaar voor de 4e keer te gast zal zijn. Hij 

bespeelt het nationale snaarinstrument, de valiha. Zoë Modiga is een zangeres 

die het heden en de toekomst van de Zuid-Afrikaanse muziek vertegenwoordigt. 
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Zoë heeft een geweldige stem met een enorm bereik en is een echte performer, 

haar muziek is inmiddels meerdere malen genomineerd en in de prijzen 

gevallen. Het wordt dansen op de muziek van Bandé-Gamboa uit Guinee-Bissau 

en Kaapverdië!  

Zij brengen een muzikale ontmoeting tussen de twee populaire muzikale stijlen 

funaná en gumbé. Daarna volgt de prachtige Songhaï muziek van Samba Touré 

uit Mali. Etuk Ubong & The Etuk Philosophy uit Nigeria belooft een energieke 

afsluiting van het festival. Met zijn 14-koppige band brengt deze getalenteerde 

trompettist dampende up-tempo afrobeat rechtsreeks uit Lagos. 

Naast bovengenoemde bands is DJ Martin Meisonnier op beide dagen aanwezig 

op het DJ-podium. Martin is niet alleen een bekende  

DJ maar ook manager en producer geweest van bekende Afrikaanse artiesten als 

Fela Kuti en King Sunny Adé.  Ook Gasper Nali uit Malawi speelt gedurende het 

hele weekend op het festival terrein. Met zijn 3 meter lange eensnarige 

Babatoni basgitaar heeft Gasper Nali het internet veroverd.  

Meer dan 18 miljoen mensen hebben de video's gezien waarin hij zijn 

springerige en aanstekelijke Afro-beats speelt aan de oevers van Lake Malawi. 

En begin juli is hij in Hertme! 

 

Unieke Afrikaanse beleving 

Niet alleen de combinatie van moderne Afrikaanse muziek in een Twents 

kerkdorp is uniek. Ook het feit dat er elk jaar een Afrikaanse markt wordt 

georganiseerd, maakt het festival voor veel bezoekers bijzonder.  

Ruim 100 stands met producten zoals sieraden, kunst, houtsnijwerk, Afrikaanse 

doeken en kleding laten de bezoekers in een andere wereld wanen. Afrikaanse 

cateraars maken het feest compleet, want de geuren uit de keukens van Ghana 

tot Ethiopië komen je tegemoet! 
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Stichting Hulp Oekraïne en vluchtelingen in 

Opole. 

 
 
 
Half mei zijn wij weer met een 
5e vrachtwagen vol met goederen naar 
Opole geweest. We hebben naast houdbare 
voeding, water, verzorgingsproducten en 
medische producten dit keer ook veel 
schoolspullen meegenomen voor de vele 
Oekraïense kinderen die nu daar naar 
school gaan .  
Dit werd in grote dankbaarheid ontvangen. 
Inmiddels zijn we weer begonnen met het 

verzamelen van goederen voor vrachtwagen nr  6!! 
Heb u nog bruikbare spullen of houdbare etenswaren dan kunt u ze elke 
zaterdagochtend tussen 10 en 12 langsbrengen bij de container aan de 
Zwartkotteweg 6  in Hertme ( bij Willy Ezendam) 
Verder zijn ook geldelijke donaties erg welkom zodat wij spullen die 
noodzakelijk zijn kunnen inkopen!  Op onze facebookpagina 
 https://www.facebook.com/hulpoekraineenvluchtelingeninopole kunt u 
de actuele informatie vinden. 
Geld storten kan via rek.nr. : 
NL61RABO0189347031 o.v.v. donatie vluchtelingen Oekraïne 
 

Onze dank is groot! 
Dank namens stichting Hulp Oekraïne en vluchtelingen in Opole 
Carlijn & Willy Ezendam 
Sharon & Roy Ezendam 
René en Rian Jannink 
Gerard Schabbink en Henny Vos 

https://www.facebook.com/hulpoekraineenvluchtelingeninopole
http://rek.nr/
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Oplossing puzzel meinummer 
 

Het antwoord op de puzzel is; 28. Kristel  Mulder is één van degenen die het 
goede antwoord naar ons heeft gestuurd en krijgt  zo snel mogelijk haar prijsje!  

Puzzel juni 
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Interview met Johan Drop, vrijwilliger Vogeltrekstation 
Wageningen 
 

 
 
Johan, sinds ik op Erve Bartelink woon zie ik je in het voorjaar en de zomer 
regelmatig in de schuur van mijn noabers Ter Keurs. Kun je iets vertellen over 
je werkzaamheden hier? 
Ik ben ringer en neem deel aan meerdere onderzoeksprojecten  naar erfvogels 
voor het Vogeltrekstation Wageningen. Zo ring ik steen- en kerkuilen, 
torenvalken, huiszwaluwen en uiteraard de boerenzwaluwen die nestelen op 
het Bartelink. Dankzij het ringen van vogels kunnen we hun gedrag in kaart 
brengen en komen we tot interessante inzichten over de trek, voortplanting en 
overleving.  
Kun je een voorbeeld geven van zo’n inzicht? 
Jazeker. Zo gingen we er lange tijd vanuit dat boerenzwaluwen een seizoen lang 
monogaam waren maar nu blijkt dat sommigen aan partnerruil doen. Zo 
wisselden in 2020 liefst vier broedvogels van partner bij een tweede broedsel. 
We hebben zelfs ontdekt dat er mannetjes zijn die er twee vrouwtjes op na 
houden en dus twee nestjes moeten bevoorraden met insecten! 
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Zo, dat is topsport! 
Dat kun je wel zeggen ja. Het is sowieso topsport wat deze beestjes doen.  
Ze wegen niet meer dan een envelop (20 gram) maar ze leggen per jaar zo’n 
15.000 kilometer af. Elke nazomer vertrekken ze naar West Afrika, een reis waar 
ze gemiddeld een maand over doen. En in het vroege voorjaar komen ze weer 
terug. We hebben deze informatie verkregen door zogenaamde geolocators die 
we op de ruggen van de zwaluwen hadden bevestigd, waarmee we ze konden 
volgen. 
Zie je alle zwaluwen die je ringt het volgende seizoen weer terug? 
Nee, zeker niet. Als voorbeeld: van alle broedvogels die we in het broedseizoen 
aantreffen keert gemiddeld maar 40% het jaar erop terug. Er kan van alles 
gebeuren onderweg: slecht weer, kou, te weinig voedsel maar ook droogte en 
daardoor slechte omstandigheden in het overwinteringsgebied.  
Het viel me op dat er dit jaar veel minder zwaluwen zijn teruggekeerd dan 
vorig jaar. 
Dat klopt. Dit jaar zijn er slechts 5 tot 6 paartjes in de schuur. In de jaren ervoor 
waren dat er zo’n 14 tot 17. Het zou ten dele te maken kunnen hebben met het 
koude voorjaar waardoor er te weinig insecten (voedsel) zijn. Maar voornamelijk 
zal dit veroorzaakt zijn door het herhaaldelijk binnendringen van een kerkuil in 
de broedruimte. Hierdoor zijn er zwaluwen verjaagd of zelf gepredeerd. Sowieso 
is het aantal boerenzwaluwen in Nederland sterk afgenomen door de 
verstedelijking en door intensivering en schaalvergroting van het boerenland. 
Hierdoor zijn er minder insecten en is het aantal geschikte plekken om te 
broedden afgenomen.  
Hoe gaat het met de boerenzwaluw in Nederland? 
Vroeger in mijn jeugd waren ze overal te vinden: bij de kleine boerenbedrijven, 
en in en rond de dorpen. Helaas is het aantal sinds 1950 met 75% achteruit 
gegaan door bovengenoemde redenen. Niet alleen loopt het aantal 
boerenzwaluwen achteruit, dit geldt helaas ook voor veel andere vogelsoorten 
en insecten. 
Op welke plaatsen ring je nog meer vogels? 
Ik ben voornamelijk actief in het buitengebied van de gemeente Tubbergen en 
Dinkelland. Het Vogeltrekstation telt momenteel zo’n 550 ringers in heel 
Nederland. Samen voorzien we jaarlijks ongeveer 285.000 vogels van een 
metalen ring. 
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Wat kun je ons nog meer vertellen over boerenzwaluwen? 
De vrouwtjes zitten de meeste tijd op het nest om te broeden maar beide 
ouders voorzien de kuikens van voedsel zodra ze uitgekomen zijn. De broedtijd 
is 14 dagen en het duurt ongeveer drie weken voordat de jongen uitvliegen. De 
meeste paartjes hebben twee nestjes per seizoen maar de kampioenen (dat zijn 
er heel weinig) hebben er drie. Je ziet wel dat het aantal jongen afneemt naar 
mate er meer nestjes komen. Wat ook leuk om te weten is: boerenzwaluwen 
worden gemiddeld zo’n 3 jaar, maar we hebben weleens een zwaluw gevolgd 
die 9 is geworden! Reken maar uit: 15.000 km per jaar x 9, dus dit beestje heeft 
bij elkaar 135.000 km afgelegd! Dat is bijna 3,5 keer de aarde rond. 
Tot slot, hoe is jouw passie voor vogels ontstaan? 
Ik ben opgegroeid in het buitengebied waar het wemelde van de vogels en waar 
je overal huis- en boerenzwaluwen zag op de bovengrondse leidingen. Mijn 
vriendjes en ik voedden jonge kauwen op, zoals veel leeftijdsgenoten dat toen 
deden. De kauwen laat ik met rust maar de passie voor vogels is nooit 
overgegaan! Jaarlijks gaan we met onze verenging op excursie naar de Wadden 
en ik heb altijd een verrekijker op zak tijdens wandelingen om vogels te spotten. 
Hartelijk dank voor dit informatieve gesprek Johan! 
Graag gedaan. 
 

 

Karin de Wit 
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AGENDA 2022 

- 18 juni jubileumconcert St Gregorius (openluchttheater) 

- 21 juni Zonnebloem High Tea Kantine Zenderen Vooruit 

- 21 juni excursie ZijActief plantzoentje in Albergen 

- 9 juli openlucht eeuwfeest St Gregorius ( Openluchttheater) 

Vanuit de redactie: kindergazet Augustus 
De Gazet stopt altijd in de zomermaanden en de eerstvolgende editie komt dan 

ook pas in september uit. Best een lange tijd. Daarom lijkt het ons leuk om 

ergens in augustus een kindergazet uit te brengen. Hier hebben we natuurlijk 

ook input voor nodig! Heeft u iets leuks wat in deze kindereditie terecht kan dan 

zien wij uw bijdrage graag voor 15 juli tegemoet. Uiteraard vinden wij het dan 

ook erg leuk als onze redactie voor die editie wordt uitgebreid met 2 tot 3 

kinderen. Lijkt het je leuk om aan deze editie mee te helpen? Geef je dan even 

op bij de redactie. Dat kan door een mailtje te sturen naar : 

 

gazethertme@gmail.com.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

weet u iets om in de agenda op te nemen? 

 

Stuur uw bijdrage dan uiterlijk 20 augustus naar : 

gazethertme@gmail.com of gebruik de kop: contact/indienen 

nieuwsbericht op de website www.hertme.nl. (en voor de kindereditie 

voor 15 juli) 

 

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 & Karin de Wit 

Drukken en bezorgen    : Jos Westerbeek, Charles Liedenbaum,  

                                          Wim 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 
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• 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. 


