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Foto van de maand 

 

 

De koeien van Melktap Weleveld zijn dansend weer naar buiten gegaan! 

 

 

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.. 

Koningsdag bij de notenboom 

 

Nu de zon wat eerder opkomt, is het al vroeg licht bij mij onder de notenboom 

en het fluitconcert begint ook iedere dag weer vroeger en dus heeft een 

winterslaap geen zin meer. Je kan natuurlijk best nog een paar dagen luieren, 

maar wat helpt dat?  

Er moet toch aan de voorjaarsschoonmaak begonnen worden. Maar vandaag 

kan het niet, want vrouwtje plooi, je weet wel, die voor iedereen de strijkerij 

doet, had het zo druk met achterstallig strijkgoed, dat ze graag wilde dat ik geen 

stof zou maken met het bezemen en zwabberen. 

Dus heb ik een vrije dag.  

En weet je wat? Ik ben het dorp in gewandeld en zag overal vlaggen hangen. 

Rood, wit en blauw met soms een oranje lint aan de vlaggenstok.  

Wel vrolijk hoor.   

Meneer Hiboux, onze wijze uil, kwam ik tegen in die mooie hoge boom 

tegenover Hertme’s Ambacht. Ik zei: “Dag meneer Hiboux, mag ik U wat 

vragen?”  ”Ja” was het antwoord.  “Waarom hangen er overal vlaggen en soms 

ook een oranje lint?  “De mensenkoning is Jarig en nu zijn de mensen blij”  

“Wat leuk”, riep ik uit. “Onze koning is toch een Leeuw en die zien we alleen op 

plaatjes met pijlen in zijn hand. Is deze koning ook een Leeuw?”  

“Nee natuurlijk niet, domoor, het is maar een mens, je weet wel zo’n tweepoter, 

die nergens goed voor is.” Toen klapwiekte meneer de uil en vloog weg. Ik bleef 

even verbaasd staan en snoof de heerlijke geuren op die uit Hertme’s Ambacht 

opstegen. “Zal ik in de tuin van het restaurant mijn huisje neerzetten? Dan ruikt 

het altijd zo lekker…”ging het door mijn hoofd..”Niet doen” riepen mijn 

stekeltjes, “wordt je veel te zwaar” Toen ik dus zo vol telleurstelling stond en de 

heerlijke geuren opsnoof hoorde ik muziek, van een echt tetterkorps, ook met 

trommels en zelfs met een triangel voorbij komen. 
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Ik heb altijd triangel willen spelen – schijnt nog moeilijk te zijn hoor.  

Ze liepen in een strak marstempo langs mij voorbij de grond trilde en hun 

muziek klonk vrolijk, zodat ik mijn telleurstelling al weer gauw vergeten was. Het 

tetterkorps liep helemaal de straat uit en draaide toen om en kwam al tetterend 

terug. Het was een feestelijk moment en een heleboel mensen stonden bij de 

hekjes van hun voortuin te kijken.  

Nu wilde ik graag weten waarom de kleuren van de vlag, die zo lustig wapperde 

rood wit en blauw waren. En die oranje slinger, die daar soms bij hing, wat 

stelde die voor?  

Onze allesweter, meneer de Uil, was weggevlogen, dus die kon ik het niet 

vragen.  

Maar iedere keer als ik in het bad ging en naar de beek toe rolde, kwam ik de 

oude pad tegen die dan meestal lag te zonnen aan de oever van de beek.  

Ik liet mij er gemakkelijk naar toe rollen en gelukkig was hij thuis. Soms wist de 

oude pad, over dingen te vertellen die niet in het grote boek van meneer Hiboux 

stonden. Ik vroeg dus aan de oud baas: “Mijnheer Whag (zo heet hij) “Gaat het 

goed met U? “   

“Whag” was het antwoord en hij deed één oogje open waarmee hij mij 

onderzoekend aankeek.  

“Wat betekenen de kleuren van de vlag van koning Leeuw. Waarom heeft hij 

een oranje sjerp erbij hangen?” Nu deed mijnheer Whag beide ogen open en 

sprak langzaam:  

“Whag whag, rood, ja dat is makkelijk, aardbei of tomaat, maakt niet uit.  

Wit is natuurlijk de kleur van slagroom, dat snap je wel. Het blauw is bijzonder 

en is de kleur van blauwe bessen. Ook heel lekker.“  

Mijnheer Whag keek mij erg voldaan aan omdat dat hij dat allemaal zomaar 

wist. “Nou weet je het, dat is dan 30 kikkervisjes en voor jou zonder 

toegevoegde waarde en je mag er twee zelf opeten.”  

“Maar ik lust helemaal geen kikkervisjes” antwoordde ik.  

“Nou dan!” riep Whag ongeduldig, “Ga ze dan vlug even halen!”  
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Ik was de hele middag bezig om met mijn klein schepnetje kikkervisjes te vangen 

en in een jampotje te doen. Toen ik klaar was ging ik weer naar meneer Whag; 

“Hier is de betaling voor Uw wijze raad, meneer Whag. Maar waarom is er een 

oranje sjerp aan de vlaggenstok?”  Meneer Whag moest lachen om die vraag. 

“Je hebt zeker gespijbeld toen je Franse les kreeg op school. Als je had opgelet 

dan wist je dat Orange, zowel oranje als sinaasappel betekent. 

Die oranje sjerp stelt gewoon een stel sinaasappelen voor want die zijn oranje. 

En ik vertel je nog dit, alles voor dezelfde prijs omdat het vandaag de verjaardag 

van de koning is: De koning houdt zoveel van sinaasappels, dat hij in een 

sinaasappel is gaan wonen, in Orange dus en die heeft hij neergelegd ergens in 

het zuiden van Frankrijk. Hij is dus koning van de beek en omstreken hier en 

graaf van Orange. Hij is een hele piet hoor, en dus moet je U tegen hem zeggen 

en buigen.  

Zo, nu ga ik plonzen” 

En plons, weg was meneer pad.   

Toen bedacht ik mij dat niemand mij zal willen geloven als ik dit verhaal vertel. Josephien 

Kwebbeleend zal er helemaal niets van snappen als ik tegen haar zeg dat er aardbeien 

met slagroom en bosbessen aan de vlaggenstok hangen en dat er ook nog een 

sinaasappel bij bungelt. Jeremy, misschien wel, maar dat is zo’n spring in ’t veld, die 

vergeet ook weer meteen. 

Maar toen ik het later toch aan vrouwtje Plooi vertelde antwoordde ze : “Ik wil U wel 

een pleziertje doen, jonge juffrouw, maar mijnheer pad is al jarenlang niet goed snik. Hij 

vertelt de raarste verhaaltjes. Allemaal lariekoek.” 

Gelukkig was thuis de kachel aan en was vrouwtje Plooi net klaar met haar strijkgoed en 

dronken we beiden een lekker kopje perenbladeren thee en ik trakteerde op koek met 

aardbeien met slagroom en bessen saus. 

Ja het was echt een feestelijke dag.  

 

Egeltje  
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Nieuws vanuit ZijActief 

Als u in de winkel iemand met een klein loepje de ingrediëntenlijst ziet lezen dan 

is de kans groot dat diegene tijdens de lezing van Avital Bakker geïnspireerd is 

geraakt. 

 

Avital is orthomoleculair therapeut, schoonheidsspecialist én gewichtsconsulent 

en heeft haar praktijk in Hertme. Ze gaf op 19 april een boeiende lezing over 

voeding en leefstijl. En dat er veel te vertellen en te leren is werd zeker duidelijk.  

En het werd ons duidelijk dat niet altijd grootse veranderingen nodig zijn, maar 

dat ook kleine dingen al een groots effect kunnen hebben op onze gezondheid 

Leuk om iemand uit het eigen dorp zo enthousiast te horen vertellen! Uiteraard 

staat ze open voor een persoonlijk advies en kunt u bij haar Praktijk Avital 

terecht. U kunt haar mailen (info@praktijkavital.nl) of bellen (06-41323637)  

Komende 16 mei is de jaarlijkse fietstocht. We hopen natuurlijk op mooi weer, 

maar de dames zullen zeker gaan genieten van weer een mooie tocht uitgezet 

door een aantal van de eigen leden. Denkt u er wel aan om zich hiervoor op te 

geven.  

 

mailto:info@praktijkavital.nl
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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 tot en met 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 

We zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden voor de Stichting 
Gemeenschapsbelangen Hertme (SGH). 

Voel je je betrokken bij wat leeft in Hertme en wil je je graag inzetten en 
bijdragen aan de belangen van de inwoners van Hertme? Iedereen, geboren en 
getogen Hertmenaren, maar ook nieuwe bewoners van Hertme, nodigen we uit 
om deel te nemen in het bestuur. 

Je bent van harte welkom om eerst een keer vrijblijvend aan te sluiten bij een 
van onze vergaderingen.  Je kunt altijd contact opnemen met één van de 
bestuursleden of stuur een mailtje naar secretariaat.SGH@gmail.com 

Namens SGH 
Groeten  
Sabine Hilbrink 
 

mailto:secretariaat.SGH@gmail.com
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ZOA-collecte in Hertme brengt dik 100 euro op 
 
Na de coronacrisis kon er eindelijk weer eens huis-aan-huis gecollecteerd 
worden. Het aantal collectanten was in de afgelopen jaren behoorlijk 
afgenomen in Borne. In Hertme daarentegen werd voor het eerst voor de ZOA 
gecollecteerd. De ZOA zet zich wereldwijd - samen met andere internationale 
hulporganisaties - al 40 jaar in voor hulp aan slachtoffers van oorlog en 
natuurgeweld. Door de recent uitgebroken oorlog in Ukraíne een extra reden 
om te collecteren en geld te geven. Immers de vluchtelingen ervaren we nu 
ineens ‘dicht bij huis’, wat extra aanspreekt. 
In de week van 28 maart tot 2 april  werd gecollecteerd. De ene collectebus 
in Hertme leverde een mooi bedrag van € 107,55 op. Samen met de opbrengst 
van 9 collectebussen in Borne kwam dat bedrag uit op € 982,44. Een mooi 
resultaat. Met dank aan alle gulle gevers!  
Jaco Nies. 
 

Vrijheid deel je met elkaar 

In Hertme is er op 4 mei om 18.45 een bloemlegging bij het graf van de heer 

H.W. Oude Egberink op de begraafplaats. Hierbij zal St. Gregorius voor de 

muzikale omlijsting zorgen. Ook dit jaar zijn we weer 2 minuten stil. Waar denk 

je dan aan tijdens die 2 minuten. Immers degenen die de oorlog echt hebben 

meegemaakt en deze minuten met eigen ervaringen kunnen invullen worden 

kleiner in aantal. Vandaar dat er landelijk een campagne is gestart met 2 

minutenverhalen over oorlog en bevrijding. Waarschijnlijk heeft u de televisie- 

en radiocommercial wel gezien. Hierbij wordt een ieder opgeroepen om de 

verhalen uit de oorlog levend te houden. Want: vrijheid deel je met elkaar! 

Mogelijk heeft de herdenking al plaatsgevonden als u deze Gazet krijgt.  
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Herdenking 40-45. Waar denk ik aan? 

Nu wij in Europa weer te maken hebben met een oorlog door het binnenvallen 

van Rusland in de Ukraïne, past het om na te denken wat oorlog betekent.  

Oorlog is een samengesteld woord. Het eerste deel is oor, wat niets met 

luisteren van doen heeft maar met het oude woord oer (heel erg oud) het 

tweede deel van het woord is Log dat afkomstig is van het Griekse woord Logos 

dat Woord betekent. 

Oorlog is dus eigenlijk Oer-Logos. Waar duidt dat op? Oer-logos is het 

scheppingswoord en een oorlog duidt dus op een herschepping. Maar omdat er 

al een bestaande schepping of situatie is, is er een botsing tussen twee 

scheppingen en dat gaat gepaard met veel leed en verwoesting. Er ontstaat een 

verwoestend monster, door mensen geschapen dat de bestaande orde totaal 

vernietigd. Natuurlijk voelen wij ons aangesproken als we de beelden van die 

oorlog zien en de vele vluchtelingen die het land verlaten en daarbij alles 

achterlaten wat hen dierbaar is. 

Hier in Nederland hebben we de Nazi vloedgolf over ons heen gehad en dat 

heeft veel leed met zich mee gebracht.Terecht wordt ieder jaar deze 

verschrikkelijke gebeurtenis herdacht op de Dam op 4 mei. Nederland viert dan 

op 5 mei de bevrijding. Maar de oorlog was nog niet voorbij, want in Nederlands 

Indië en de rest van Azië duurde hij nog voort. Weliswaar wordt er wel op 4 mei 

een krans gelegd op de dam voor de slachtoffers van de Japanse bezetting van 

nederlands Indië, maar het voelt toch een beetje dubbel en daarom is er nog 

een aparte herdenking in Augustus toen Japans zich had overgegeven.  

Van de Duitsers kan je zeggen dat hun leger verslagen was door de Russen en de 

Geallieerden.  

Het Japanse leger was bij de overgave nog volledig op sterkte (6 miljoen 

soldaten) en de strijd had nog maanden kunnen duren en heel veel slachtoffers 

kunnen maken. Het Amerikaanse opperbevel schatte het aantal Amerikaanse 

slachtoffers bij een invasie van Japan op 900.000. Het dubbele zou het aantal 

gesneuvelde Japanners zijn. Dit was dan de moeilijkste keuze die een mens ooit 
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heeft moeten maken: Met een atoombom de oorlog bëeindigen, daarbij 

900.000 Amerikaanse levens sparen, ten koste van honderd duizenden 

onschuldige burgerslachtoffers in Hiroshima en Nagasaki  (vrouwen, kinderen, 

bejaarden zieken en gehandicapten) In het interneringskamp waar ik met mijn 

zusje en mijn moeder was opgesloten waren de inlandse slavenarbeiders al 

begonnen met het graven van de geulen waar de lijken in gegooid zouden 

worden. Het opperbevel had besloten dat als er een invasie van Japan zou plaats 

vinden, alle geïnterneerden geëxecuteerd moesten worden. 

Als ik dus herdenk, dan denk ik eraan dat de atoombommen op Hiroshima en 

Nagasaki mij en vele andere aziatische gevangenen het leven heeft gered.  

Ik denk ook aan de vele slachtoffers, in de kampen en daarbuiten, maar ook aan 

hen die part nog deel hadden aan deze oorlog en nu of dood waren of voor het 

leven door stralingsziekten verminkt werden. Ik denk ook aan President Truman 

die een onmogelijk besluit in zijn geweten moest opnemen en ik vraag mij af, 

zou ik hetzelfde besluit nemen als ik in zijn schoenen stond?  
 

Vrijheid is een groot goed, laten we het met zorg koesteren. 
 
Phil den Ouden 
 

Borduurworkshop: Positief Slingeren 
De kracht van positief denken met bijzonder 

borduurproject.De kracht van positief denken, 

borduren en samenwerken aan een groot 

verbindend kunstwerk vormt de rode draad in het 

community art project van Willemien Nijman. In 

deze workshop gaan we samen een persoonlijk 

vaandel borduren zodat ook jouw positieve bijdrage 

aan de steeds langer wordende slinger kan 

wapperen: Samen hangen we de slingers op. 
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Beeldend kunstenaar Willemien Nijman kent geen twijfels: het effect van 

positieve gedachtenkracht is enorm belangrijk. Tijdens haar studie positieve 

psychologie werd haar al duidelijk dat je met positiviteit niet alleen veel in 

beweging kan brengen: „Je kan er zelf ook veel beter van worden. Soms is het 

makkelijk gezegd om positief te blijven. Bij ziekte bijvoorbeeld of als je geen 

werk hebt. Daarom wil ik graag iets doen om mensen met elkaar te verbinden. 

In deze coronatijd hoor je ook veel verhalen over eenzaamheid en mensen die 

last hebben van depressiviteit.” 

Vrijdag 13 mei, aanvang 14.00 uur, locatie Bussemakerhuis. De kosten zijn € 

19,50 inclusief koffie met lekkers, en benodigd materiaal. Je moet je wel even 

aanmelden via communicatie@museumbussemakerhuis.nl 

     ============================ 

 

Malletband verder als 

Percussion Group 

De malletband van de muziekvereniging St. 

Gregorius gaat verder als Percussion 

Group. Dit muzikale gezelschap komt voort 

uit een in 1959 opgerichte drumband, 

trompetterkorps en een drum-lyrakorps. In ’86 werd de overstap gemaakt  naar 

malletband waarmee in 1990 een eerste concours werd bezocht. Na de nodige 

promoties en kampioenschappen in diverse divisies begonnen deze muzikanten in 2015 

met een nieuwe uitdaging: “ Percussion Live”. Inmiddels is de vereniging klaar voor een 

vierde editie van dit grote muzikale spektakel, Percussion Live 2022. 

Vanuit het succes van Percussion Live kwam ook de vraag of ons onderdeel van de 

muziekvereniging niet toe was aan een nieuwe spraakmakende naam. Percussion Group 

past meer bij de muziek waar wij mee bezig zijn. Ook nodigt deze naam uit voor meer 



 

12 

goede benamingen van projecten binnen deze muziekvereniging, zoals Percussion Drive, 

Percussion Rooky, Percussion Live etc. 

In een jaar dat de muziekvereniging St. Gregorius 100 jaar bestaat wil de slagwerkgroep 

met deze nieuwe naam nog meer energie stoppen in de toch al positieve uitstraling van 

datgene waar zij mee bezig is.  

 

Met een vriendelijk groet, 
 

Jan de Vries Voorzitter Muziekvereniging St. Gregorius 

06-18471501 

 

 

https://www.stgregorius.nl/ 

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

            

 

 

 

                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.stgregorius.nl/
https://www.facebook.com/stgregoriushertme/
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Nieuws van de Zonnebloem  
 

Op dinsdag 10 mei is er een boottocht die door de 

Regionale Zonnebloem wordt georganiseerd.  

 

Voor onze afdeling zijn er 4 plaatsen gereserveerd.  

Naast vrijwilligers gaan er 3 verpleegkundigen mee.  

De afvaart is om 10.00 uur vanaf de aanlegsteiger haven 12 in Goor. Er kan 

ingescheept worden vanaf 9.30 uur, om ongeveer 16.30 uur kunt u weer 

ontschepen.  

Het verzoek van de organisatie is om zoveel mogelijk rolstoelen en rollators 

thuis te laten (dit i.v.m. de beperkte ruimte). Er is voldoende hulp aanwezig.  

De kosten bedragen €40,- per persoon.  

Opgave voor 22 april bij Berndien Mekenkamp  

tel: 06-12112184 

 

Aanvullend nieuws van de Zonnebloem; loten en high tea 

De jaarlijkse verkoop van loten, ter ondersteuning van het werk van de 
Zonnebloem, is afgelopen week weer van start gegaan. Koopt u a.u.b. loten van 
onze vrijwilligers die bij u aan de deur komen. Hiermee steunt u uw plaatselijke 
Zonnebloemafdeling Hertme/Zenderen.  
Loten kosten €2,- per stuk.  
Bij voorbaat hartelijk dank. 
 
Op 21 juni wordt er door onze afdeling een High Tea georganiseerd in de 

voetbalkantine van ZV in Zenderen. Van 15.00 uur tot circa 17.30 uur bent u van 

harte welkom. Vervoer kan zo nodig voor u worden geregeld. 

De kosten bedragen 5 euro. U kunt zich opgeven voor 7 juni bij Siny Elferink 

tel:0630898328 
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Stichting Hulp Oekraïne en vluchtelingen in Opole. 
Kroonjuweel van Borne, Parel uit Hertme 

 

  

      

 

 

Foto Tubantia 

 

 

 

 

 

 

Voor haar inzet voor hulp aan de Oekraïne ontving Rian Jannink uit handen het 

Oranje Comité op Koningsdag 2022 Het Kroonjuweel van Borne.  

Rianne deelde deze eer gelijkelijk met de andere leden van de stichting. 

Gefeliciteerd met deze waardering. We zijn trots op jou. 

 

Een nieuw redactielid!! 
Doordat ons redactielid Rian Schabbink vanwege haar drukke werkzaamheden 

tot onze spijt het werk voor de Gazet met de zomer moet opgeven, heeft de 

redactie in de gazet van Maart een oproep geplaatst voor een nieuw redactielid. 

Meestal is het lastig om iemand te vinden maar deze keer prijzen we onszelf 

heel gelukkig dat Karin de Wit zich heeft aangemeld.  

Karin kennen we al een beetje door het stukje dat zij schreef in 

de gazet 192 van Januari/februari 2022, waarin zij zich 

voorstelde. Alle drie redactieleden van de Gazet zijn het unaniem 

over eens dat Karin een reuze aanwinst voor de Gazet zal zijn. We 

heten haar daarom Hartelijk welkom in ons Team.  
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Viering in verband met het 100 jarig bestaan van St. Gregorius 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op  Hemelvaartsdag, 26 mei, is er een speciale viering in het Openluchttheater. 

De dienst met eucharistie wordt geleid door pastoor Jansen. Medewerking aan deze 

dienst wordt verleend door enkele acolieten, het Dameskoor, het Herenkoor, het koor 

Contrast en natuurlijk de muziekvereniging St Gregorius.  

Nadat de kerkklokken geluid hebben, zal er in processie vanuit de kerk naar het theater 

gelopen worden, waar de dienst op 09.30 uur zal aanvangen. De dienst is een feestelijke 

viering waarin we stilstaan bij de Hemelvaart van Jezus en het eeuwfeest van de 

muziekvereniging. Na afloop van de viering vindt de herdenking van de overleden leden 

van de muziek vereniging St. Gregorius plaats op het kerkhof en zullen bloemen gelegd 

worden. 

Daarna spreken we het geheel na in het theaterhoes. 
Ik zie u graag op 26 mei. 

Jan de Vries 
Vz. muziekvereniging 
St. Gregorius 
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AGENDA 2022 

- 2 tot en met zaterdag 7 mei Sam’s kleding inzameling 

- 10 mei Zonnebloem Boottocht  

- 13 mei Borduur Workshop in het Bussemakerhuis 

- 16 mei ZijActief jaarlijkse fietstocht 

- 26 mei viering 100 jarig bestaan St. Gregorius in het OLT om 9.30 uur 

- 18 juni jubileumconcert St Gregorius (openluchttheater) 

- 21 juni Zonnebloem High Tea 

- 9 juli openlucht eeuwfeest St Gregorius ( Openluchttheater) 
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Puzzel 
 

AN DE BOT HEEFT DE JUISTE OPLOSSING: “DE BEER IS LOS” GEGEVEN EN KAN BIJ RIAN IN 

DE BOERDERIJWINKEL 'T HEDEVELDS BIO EI HAAR PRIJSJE OPHALEN! 
 
 
 

      5   8   1   

    9 7       2   

8 3               

  8     6     5 2 

  1 6   4 5       

  2   3           

    3 1 5     6   

        2 4       

  6           9 1 
 
 
Deze week een sudoko. Deze puzzel heeft een veld van 9  bij 9 hokjes, welke 
weer onderverdeeld is in 9 vierkanten van 3 bij 3 hokjes.  
Op elke horizontale regel, elke verticale regel en in elk vierkant moeten de cijfers 
1 t/m 9 één keer ingevuld worden. De som van de 6 grijze vakjes vormt de 
oplossing.  
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 juni of  

weet u iets om in de agenda op te nemen? 

➢ Stuur uw bijdrage dan uiterlijk 20 mei 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.  

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

• 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. 


