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Foto van de maand 

 

 

Schoolfoto 1983-1984 Wie herkent zijn vader of moeder, oom of tante, 

buurvrouw of buurman….? 

 

Heemkundegroep Hertme 
Heb jij al eens gekeken op de website heemkundehertme@hotmail.com?  

Daarin zitten ook veel oude foto’s van Hertme uit het verleden. Wie weet vind je 

nog bekenden en vraag ze dan ook eens naar het verhaal achter de foto! 

mailto:heemkundehertme@hotmail.com
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Een KinderGazet……!! 

In de zomermaanden juli en augustus komt er nooit een Gazet. Dan gaan wij ook 

even met vakantie. Maar….. twee maanden vakantie is wel erg lang! Daarom 

hadden wij bedacht om in augustus een KinderGazet uit te brengen. Voor én 

door kinderen, voor hun ouders en iedereen in het dorp die het vast ook leuk 

vindt om te lezen. Maar, nu hoorden wij dat Meester Gerard met pensioen gaat. 

Dat betekende dat we onze plannen snel wilden wijzigen, want hoe leuk is het 

om deze 1e Kindergazet dan ook speciaal voor hem te maken. Vandaar dat de 

KinderGazet nu eerder komt en dat we samen met school voor de inhoud 

hebben gezorgd.  Met heel veel dank aan Charles Liedenbaum en Wim 

Schabbink! 

Meester Gerard…. Veel plezier met lezen (en dat geldt natuurlijk ook alle andere 

lezers…..) Wij wensen hem een heel goed leven als pensionado en verder 

iedereen alvast een hele fijne vakantie. In september volgt weer een gewone 

Gazet.  

Redactie Gazet; Phil, Hanneke en Karin.  

 

Meester Gerard met pensioen. 
 

Het was in augustus 1996 toen meester Gerard 

naar Hertme kwam en les gaf aan de St. 

Aegidiusschool. Mijn collega George in het Veld 

jr. vertrok naar een andere basisschool. Ik moest 

op zoek naar een nieuwe meester; ik wilde graag 

weer een mannelijke collega zodat ik niet als 

enige haan in het kippenhok zou zitten. Ik wist dat het niet gemakkelijk zou worden 

want ook toen al waren mannelijke collega’s dun gezaaid. Ergens in mei op een 
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sportdag kwamen we elkaar tegen en ik polste Gerard of hij in het nieuwe       

schooljaar  misschien een baan aan de St. Aegidius ambieerde. 

“Daar moet ik toch even over nadenken”, was zijn antwoord.  

Zoals afgesproken ging ik op de eerst volgende woensdagmiddag op huisbezoek          

in het Patersbos te Zenderen. Het was een zonnige middag,   Gerard was, in zijn     

blote bast, druk aan het onkruid wieden in zijn  bloementuin. Onder het genot van  

een kop thee spraken we over de vacature op de St. Aegidius en tot mijn grote 

opluchting  zei Gerard al heel  snel:  “Jos, ik doa het, ik goalesgewn in Hettum!”. 

Ja, Gerard en ik praatten, ook op school, altijd in het Twents met elkaar. Overigens, 

ook met meester Hans, hij kwam een paar jaar later, werd er altijd  in het Twents 

gesproken. Dit gaf in de koffiekamer weleens vreemde of vragende blikken bij 

collega’s of stagiaires. 

Met Gerard kregen we zoals dat zo mooi heet een breed inzetbare leerkracht;            

hij had ervaring opgedaan in alle groepen, in bijna alle groepen. Groep 1/2, de 

kleuters, was nog niet aan hem besteed. En dat hebben we geweten …………… 

Eens op een tropische middag was er op de speelplaats een waterballet voor alle 

kinderen. Echter de juf van groep 1/2  was op die middag afwezig.  “Geen nood”,       

zei Gerard, “ik neem de groep wel over”. De kinderen, in badkleding, hebben onder 

leiding van meester Gerard een geweldige speelmiddag met water gehad.  

Maar toen de kleintjes zich weer moesten aankleden werd het één grote   chaos. In 

het kleuterlokaal lagen alle kleren kris kras door elkaar. Meester Gerard was bij het 

omkleden vergeten te zeggen dat de kinderen hun kleren  op of bij hun eigen     

stoeltje hadden moeten leggen. Ja Gerard, ook in de kleutergroep blijft structuur 

geven belangrijk. 

Het digitale onderwijs nam, en neemt nog, een belangrijke plaats in op de St. 

Aegidius. Gerard als i.c.t.-er nam dikwijls het voortouw. Op de Aegidius waren 

we altijd een stapje voor ten opzichte van alle andere scholen binnen ons 

bestuur. De verwerking van veel leerstof wordt met name in de midden- en 

bovenbouw digitaal gemaakt. Het werken met Snappet en Blink werd 

geïntegreerd, de vaste computers maakten plaats voor tablets, elk kind kreeg 
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een eigen devices. Gerard zorgde dat het personeel en de school up to date 

bleven; hij volgde cursussen en bijeenkomsten. 

Gerard geeft al die jaren met veel enthousiasme en plezier les aan de kinderen 

in Hertme. Hij heeft oog voor de individuele leerling, past het onderwijs aan op 

het niveau van de leerling als dat nodig blijkt. Samen met hem heb ik jaren 

lesgegeven aan groep 7 en 8. Samen de kinderen voorbereiden op het 

voortgezet onderwijs, de sportdagen organiseren, de kerstmusical voorbereiden 

en uitvoeren, samen de afsluitingsdagen het kamp in De Lutte vieren, het ging 

met Gerard steeds als vanzelf. 

Naast onderwijskundige talenten beschikt Gerard over prima organisatorische 

talenten. 

Binnen de school maar ook daar buiten weet hij  op een gemakkelijke, effectieve 

manier allerlei feesten en activiteiten te organiseren, te denken valt o.a. aan 

Sinterklaas, Kerstmis, themaweken, carnaval, sport- en spelactiviteiten, ………….. 

En in het verleden de presentatie van de mini play-backshow op het zomerfeest 

van de muziekvereniging. 

Na een lange onderwijscarrière, waarvan 26 jaren op de St. Aegidius,  in de weer 

met kinderen en collega’s, als leerkracht, i.c.t-er, plaatsvervangend directeur, 

locatieleider, ……. gaat meester Gerard nu van zijn welverdiende pensioen 

genieten.  

Gerard verlaat de St. Aegidius, het was voor mij een verrassing zijn dochter 

Marleen in het nieuwe schooljaar als leerkracht aan de slag gaat. Marleen 

brengt veel onderwijservaring mee; zestien jaren lesgeven in het basisonderwijs 

in Hengelo. Marleen, ik wens je op de  

St. Aegidius net zoveel succes en plezier als je pa!! 

Op donderdag 14 juli wordt meester Gerard op school in het zonnetje gezet als 

dank voor zijn vele werk, de fijne samenwerking met collega’s en ouders en  
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natuurlijk voor het onderwijs gegeven aan alle kinderen van de St. Aegidius. 

Op deze dag zijn ook de ouders en oud leerlingen van harte welkom, van 15.00 

tot 17.00 uur in de basisschool, om Gerard dank te zeggen en hem geluk te 

wensen met zijn pensioen.  

Gerard, tot ziens op 14 juli!   

Je oud-collega               

Meester Jos 

 

(foto leerkrachten 12-2-1997) 

 

 

 

 

 

 

Er staat een nieuwe meester voor een klas. Hij zegt tegen de kinderen: “Wie 

dom is moet gaat staan.” Na een minuut staat Koen op.  De leraar vraagt 

Koen: “Denk je echt dat je dom bent?” Waarop Koen zegt: “Nee, maar ik vind 

het zo zielig dat u de enige bent die staat!” 

 

De juf zegt tegen de klas: “Schrijf 100 woorden over je lievelingsdier.” Ella heeft 

geen idee. Ze begint maar te schrijven: Vorig jaar is mijn kat weggelopen en mijn 

ouders hebben hem de hele nacht geroepen: poes, poes, poes, poes… 
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Raadsels 
(de antwoorden staan onder het verhaaltje van het Egeltje) 
 

1. Jantje’s moeder heeft 3 kinderen; Kwik, Kwek en …? 

2. Welk ijs kan niet smelten? 

3. Er zwemmen 10 kleine visjes, eentje verdrinkt. Hoeveel zijn er nog over? 

4. Een moeder heeft 6 appels en 5 kinderen. Hoe kan ze eerlijk alle appels 
verdelen? 

5. Er staan 3 huizen in brand; een rood huis, een geel huis en een groen 
huis. Welke gaat de ambulance blussen? 

6. Militair schrijf je met een M, maar soms met een S. Rara, hoe dan dat? 

7. Waarom lachen kabouters als ze aan het voetballen zijn? 

8. Het is groen en heel moe? 

9. Ik ben een oneven getal. Haal je er een letter af dan word ik even. Welk 
getal ben ik? 

10. Er liepen een vier kabouters in het bos. Eén kabouter verdrinkt in het 
water. De tweede kabouter wordt ontvoerd. De derde kabouter wordt 
opgegeten. Hoeveel kabouters zijn er nog over? 
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Egeltje.. 

Egeltje op vakantie 

 

Een paar dagen terug, was het heel mooi weer, niet te warm en niet te koud en het 

regende dus niet. Dat laatste zou niet erg geweest zijn, want dan spoelen mijn stekeltjes 

mooi schoon en zijn die ook blij.  

En toen dacht ik, weet je wat, ik ga op bezoek, een kopje thee drinken bij Vrouwtje Plooi, 

die altijd haar strijkwerk bij mij komt doen. Het is niet ver naar haar huisje. 

Toen ik daar aankwam hing er een bordje aan de deur: 

 OP VAKANTIE . Ze was dus niet thuis.  

Dan maar naar Josephien Kwebbeleend, ook een goede vriendin van mij.  

Het was niet ver lopen, en dicht bij de beek.  

Maar voor haar rieten huisje stond een bord met daarop geschreven “Vak op antie”. Ik 

moest het drie keer lezen, voordat ik begreep dat zij ook niet thuis was. Lopend langs de 

beek, kwam ik de oude Whag tegen die in de modder lag te baden. “Meneer Whag,” 

vroeg ik, “waar is iedereen?”  

“Wie is dat?” vroeg meneer Whag, terwijl hij een balletje modder mijn kant uit gooide. 

“Nou ja,” zei ik toen, “ik bedoel alle andere bewoners van hier.” 

“Ik ben hier” zei Whag, ik ben altijd hier, want hier reist altijd met mij mee! Dat is toch 

genoeg?” 

“Weet U het echt niet, meneer Whag? 

“Jawel ik weet het wel.” 

“Wilt u het mij vertellen?” “Ja” zei meneer Whag, “maar alleen als je me netjes goeden 

dag zegt en niet doet als de jeugd, die overal maar meteen begint te kakelen.” 

“Goeden dag meneer Whag, hoe gaat het met U?” 

“Goed. Op vakantie” antwoord Whag. 

“Bedoelt U dat u op vakantie bent?  

Zie ik er uit als iemand met een bloemetjes overhemd aan, liggend in een klapstoel en 

lurkend aan een glaasje fris? Heb ik een zonnebril op?” 

“Nee, dat niet,” 

“Bedoelt u dat iedereen weg is en op vakantie?” 

“Ja, behalve jij en ik.”  “Er is dus verder niemand?” vroeg ik. 

“Maak je oren schoon, want twee keer zeggen is vermoeiend en geef me die gras pol 

even, daar kan ik lekker mee schrobben en schuren”  
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“Weet U ook waar dat is Vakantie ?” 

“Nou zeg, ik word wel moe van jou! Vakantie is overal en nergens, het is geen plaats, 

maar hoe je je voelt. Ik voel me lekker bij het water. Die lange tweepoters die hier ook 

zijn, rennen maar rond overal naar toe om vakantie te vinden maar dat is dom, want 

vakantie zit in je kop en niet in je benen en dus doen ze het ieder jaar weer opnieuw. 

Trouwens, ik ben altijd op vakantie!” 

Nadat ik meneer Whag zijn schuursponsje gegeven had en hem ook beleefd had 

bedankt, ging ik terug naar huis. 

’s Avonds voor ik ging slapen overlegde ik met mijn stekeltjes wat ik zou doen. 

Thuisblijven of ook op vakantie gaan.  

Bijna alle stekeltjes begon te trillen van plezier bij het vooruitzicht op vakantie te gaan. 

Nu ik daar over gesproken had, hielden ze niet op met vragen: “Wanneer gaan we?” 

En toen ik dan eindelijk zei “morgen gaan we,” toen klonk er gejuich en kon ik eindelijk 

slapen. 

De volgende ochtend na mijn ontbijt pap, besloot ik mijzelf klaar te maken voor de 

vakantie reis. 

Ik besloot licht te reizen en alleen een knapzak mee te nemen met wat vruchtjes, 

gedroogde eikenbladeren, geconserveerde wormpjes en mijn tandenborstel.  

“Naar het water”, had meneer Whag gezegd, hij houdt daar al heel lang vakantie, en dus 

zal het wel goed zijn. Nu had ik horen vertellen 

dat er niet zo heel ver van mijn huisje een meer 

lag, de tweepotigen noemen het een vijfer en ik 

dacht dat het interessant zou zijn te zien hoe een 

vijf zich in een meer gedraagt?  

Nu hebben wij Egeltjes een heel goede neus en wij 

kunnen water, ook als het schoon is, heel goed 

ruiken. De molletjes kunnen dat nog beter, maar 

die zijn dan ook blind en kunnen het water niet 

zien. 

We gingen om tien over zes van huis en mijn 

knapzak hing aan een lange stok over mijn 

schouder. 
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Ik en mijn stekeltjes begonnen mijn neus achterna te lopen en omdat die een klein ietsje 

pietsje scheef staat (je ziet er niks van) begonnen we dus in kringetjes om mijn huisje te 

lopen en pas tegen het einde van de middag kwamen we aan bij het meer.  

Ik had gedacht mooi helder water te zien, maar dat viel tegen. 

Het leek wel een grasveldje dat over het meer lag, van oever tot oever. 

Daar zag ik plotseling Jeremy Kikker uit de groene soep tevoorschijn komen. “Hoi” 

kwaakte hij “Hoi hoi, spring er ook in, je kan al dat groen opeten, en het is best lekker 

hoor.” 

“Dag Jeremy” riep ik terug “Ben jij ook op vakantie?”  

“Nee hoor” zei Jeremy, “ik ben de tuinman, of beter de vijverman en moet het hier 

schoonhouden, 

maar het is te veel werk, het kroos groeit me over de kop. Help je een hand je mee?” 

Maar mijn stekeltjes begonnen te trillen en riepen tegen mij, “niet doen, niet doen.” 

“Vandaag maar niet” riep ik terug, ik denk dat we maar op huis aan gaan, want onze 

vakantie heeft lang genoeg geduurd.” 

“Nou dag dan, goeie reis” kwaakte Jeremy en verdween onder de groene soep. 

Eerst hielden wij een picknick aan de over van het meer en aangesterkt wandelden we 

korte tijd later weer heerlijk terug naar ons huisje, waar we bij zonsondergang 

aankwamen.  

Wat waren mijn stekeltjes blij om weer thuis te zijn, ik ook trouwens! 

Die nacht droomde ik van meneer Whag, die alsmaar zei tijdens het schrobben: 

“vakantie, je moet het wel willen.” 

 

Egeltje  

 

(Antwoorden raadsels; 1:Jantje, 2:radijs, 3; 10, vissen kunnen niet verdrinken, 4:appelmoes maken, 5:een 

ambulance gaat niet blussen, 6:het woord soms, schrijf je nu eenmaal  met een s, 7:omdat het gras onder hun 

oksels kietelt, 8:een krop slaap, 9:(z)even. 10: geen want kabouters bestaan niet.) 
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DE ULTIEME KIDS PIZZA!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGREDIËNTEN VOOR 4 PERSONEN: 

o 4 Magioni cats and dogs pizzabodems  

o 400 g tomatensaus uit blik 

o Knakworstjes, eventueel vega  
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o 1 kleine courgette in plakjes 

o 2-3 zwarte olijven zonder pit 

o verse rozemarijn 

o 1 rode paprika 

o 1 oranje paprika 

o 2-3 stronkjes asperge broccoli of kleine broccoli roosjes met stengels 

o 1 rode ui in ringen 

o 1 handje mini mozzarellabolletjes 

o 1 zakje geraspte mozzarella  

INSTRUCTIES: 

1. Verwarm de oven voor op 220 °C en bak de pizzabodems 3 minuten voor. 

2. Verdeel wat pizzasaus over de pizzabodems en maak gezichtjes. Hier is een suggestie: 

3. Een kat op de groente-pizzasaus, in het midden bestrooid met geraspte mozzarella. 

Ogen van ui ringen met een half mini mozzarellabolletje en zwarte olijf. Asperge broccoli 

als snorharen, een mondje en wenkbrauwen van paprika. 

4. Bak de pizza’s in 8-10 minuten af in de voorverwarmde oven. 

Met dank aan Miljuschka! 

 

De meester vraagt aan Dries: “Noem eens vijf dieren uit Afrika.” Dries: “Twee 

apen en drie leeuwen, meester.” 

 

“Wat doe je, Lise?” “Ik schrijf een brief aan oma.” “Waarom schrijf je zo 

langzaam?” “Omdat mijn oma niet zo snel kan lezen.” 

 



 

13 

Groep 1/2  vertelt…  

Waar ga je op vakantie naar toe?   
➢ Oostenrijk  
➢ Duitsland 
➢ Zweden 
➢ Denemarken 
➢ Nederland      
➢ Frankrijk  

 

Wat doe je dan graag? 
➢ met auto’s spelen 
➢ Legoland kijken 
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Wat vond je leuk aan dit schooljaar?  

➢ sneeuwpop van blauwe klei maken 
➢ dat juf Lieke er was 
➢ het schoolreisje 
➢ buiten gymmen 
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Wat weet je van meester Gerard? 

➢ hij maakt vaak geintjes 
➢ hij gaat met pension 
➢ van meester Gerard mag je altijd de spullen van het dak halen 
➢ ik wil hem wel een knuffel geven 
➢ of iets voor hem tekenen of knutselen 
➢ hij moet onze meester zijn 
➢ hij geeft vaak een high 5 
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De verhalen van groep 3 en 4 
 

Jamie: 

Wat vond je van dit schooljaar? 

Het was een leuk schooljaar. Het was gezellig. En ik vond het fijn dat meester Gerard er 

was. 

Wat weet je nog van meester Gerard? 

Dat hij altijd in zijn kantoor zit. 

En wat ga je doen in de zomervakantie? 

Op vakantie naar Polen daar ga ik zwemmen in de zee. 

Kim: 

Wat vond je van dit schooljaar? 

Ik vond het leren lezen zo leuk. Dan kan je leuke verhalen lezen. 

Wat weet je nog van meester Gerard? 

Dat hij altijd buiten loopt en kijkt of alles wel goed gaat. 

En wat ga je doen in de zomervakantie? 

Dan gaan wij op vakantie naar de witte bergen. Daar gaan we lekker zwemmen. 

Remy: 

Wat vond je van dit schooljaar? 

Er zijn buiten leuke klimtoestellen. Ook lezen vond ik leuk vooral bij juf Maria. 

Wat weet je nog van meester Gerard? 

Dat hij heel leuk les geeft. 

En wat ga je doen in de zomervakantie? 

Op vakantie naar Oostenrijk. Daar gaan we met de lift omhoog en dan met de glijbaan 

naar beneden. 

Beaudine: 

Wat vond je van dit schooljaar? 

Leuk, omdat we allemaal nieuwe dingen hebben geleerd.  

Wat weet je nog van meester Gerard? 

Hij is erg aardig en regelt alles. 
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En wat ga je doen in de zomervakantie? 

Wij gaan naar Zandvoort. Daar gaan we zwemmen. 

Lianne: 

Wat vond je van dit schooljaar? 

Erg leuk we gingen in de grote gymzaal gymmen en ik vond rekenen leuk. 

Wat weet je nog van meester Gerard? 

Hij is erg grappig. En als iemand iets kapot had hielp hij je altijd mee. 

En wat ga je doen in de zomervakantie? 

zwemmen, de tent opzetten. 

Mikayla: 

Wat vond je van dit schooljaar? 

Ik ben er nog maar 5 weken maar het is leuk om nieuwe vriendinnen te maken. 

Wat weet je nog van meester Gerard? 

Hij maakt veel grapjes. 

En wat ga je doen in de zomervakantie? 

Verjaardag vieren en lekker zwemmen. 

Amy: 

Wat vond je van dit schooljaar? 

Dat we eerst bij de kleuters in de kleine gymzaal moesten gymmen en nu in de hele grote 

dat was heel leuk. Leuk was ook dat we gingen zwemmen. Schrijven kan ik nu heel mooi 

dat is een leuk vak. 

Wat weet je nog van meester Gerard? 

Dat hij soms heel grappig en lief is. 

En wat ga je doen in de zomervakantie? 

Ik hoop naar een ander land. 

Benjamin: 

Wat vond je van dit schooljaar? 

Leuk, we hebben veel nieuwe dingen geleerd in groep 3. Alle letters en woorden.  De 

nieuwe school is ook erg mooi. 

Wat weet je nog van meester Gerard? 

Hij kwam soms bij ons in de klas en dat hij lief is en veel in het kantoor werkt.  Ook zie ik 

hem altijd buiten. 
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En wat ga je doen in de zomervakantie? 

Wij gaan naar Zweden toe. Daar gaan we zwemmen en nog op de boot naar 

Denemarken. 
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Lynn: 

Wat vond je van dit schooljaar? 

Leuk, rekenen vind ik leuk. We kennen nu alle letters. Ook mochten we vaak kleuren. 

Wat weet je nog van meester Gerard? 

Dat hij een keer bij ons kwam lesgeven. Meester Gerard is ook heel lief. 

En wat ga je doen in de zomervakantie? 

Op vakantie naar Italië. De camping heet Bella Italia. Daar gaan we lekker zwemmen en 

veel pizza eten. 

Siem: 

Wat vond je van dit schooljaar? 

Elke ochtend gingen we een boek lezen dat was fijn. Op schoolreisje geweest naar de 

Julianatoren. 

Wat weet je nog van meester Gerard? 

Dat ik mijn gymshirt kwijt was en meester Gerard deze kwam terugbrengen. 

En wat ga je doen in de zomervakantie? 

Lekker naar Oostenrijk. Daar gaan we op de skelters en zwemmen. 

Een verhaal voor groep 3 om te lezen 

lot loopt in de tuin. 

de zon schijnt. 

het is warm. 

lot kijkt naar de tuin. 

ze kijkt hoog in de boom. 

en ze kijkt laag, in het gras. 

lot ziet een mier. 

een mier op het zand. 

de mier is heel sterk. 

hij tilt een stuk brood. 

daar komt de poes. 

de poes springt. 

ze springt naar de mier. 

de mier staat stil. 

lot schrikt en roept. 

ze roept naar de poes: niet doen! 
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de poes rent weg. 

lot is blij. 

de mier loopt weer. 

 

(kleuren, uitknippen op de lijntjes en puzzelen) 

Maureen: 

Wat vond je van dit schooljaar? 

Ik vond het leuk dat Marley en Olivier nieuw bij ons in de klas kwamen. En dat we alle 

tafels hebben geleerd. 

Wat weet je nog van meester Gerard? 

Dat hij altijd een bril opheeft, dat hij heeft geregeld dat er een bult op het schoolplein 

kwam. En dat de school is verbouwd. 

En wat ga je doen in de zomervakantie? 

Zwemmen en misschien met onze nichten logeren. 
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Suus: 

Wat vond je van dit schooljaar? 

Ik vond het een superleuk schooljaar, omdat onze school is verbouwd en heel mooi is 

geworden. Op de speelplaats hebben we een mooi “bult “ gekregen. 

Wat weet je nog van meester Gerard? 

Ik denk dat zijn lievelingskleur rood is. Hij is een gezellige meester, hij lacht vaak, dat 

hoor ik soms. 

En wat ga je doen in de zomervakantie? 

We gaan heel veel zwemmen in ons eigen zwembad. Ik hoop dat het mooi weer wordt! 

Marley: 

Wat vond je van dit schooljaar? 

Heel fijn op deze nieuwe school. Het schoolreisje was leuk. Hier gaat niemand mij pesten 

dat is fijn. 

Wat weet je nog van meester Gerard? 

Hij gaf les aan mijn mama. 

En wat ga je doen in de zomervakantie? 

Naar Oostenrijk met mijn nichtjes.  

Olivier: 

Wat vond je van dit schooljaar? 

Ik heb nieuwe vrienden gemaakt dat is leuk. De sommen zijn moeilijker geworden dat 

vind ik leuk ik hou van rekenen. 

Wat weet je nog van meester Gerard? 

Dat hij grappig was. En dat hij een goede meester was. 

En wat ga je doen in de zomervakantie? 

Naar Frankrijk met de auto.  

Rick: 

Wat vond je van dit schooljaar? 

Heel leuk, veel tijd voor ons zelf dan ga ik op friv en dat is cool. Ook mochten we vaak 

buitenspelen. 

Wat weet je nog van meester Gerard? 

Hij is heel leuk, je hoeft bij hem maar 1 opdracht te maken haha. 
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En wat ga je doen in de zomervakantie? 

Naar Frankrijk en dan gaan we op allemaal dingen klimmen. Daar heb ik zin aan. 

Mathieu: 

Wat vond je van dit schooljaar? 

Dat is met alle vriendjes naar groep 4 ging en dat we hele lieve juffen kregen. Dat Marley 

en Maureen mijn vrienden weer werden. 

Wat weet je nog van meester Gerard? 

Hij vertelde een mooi verhaal over wolven, en hij was bij ons in de klas. 

En wat ga je doen in de zomervakantie? 

Papa heel veel helpen met koeien melken en lekker in het zwembad 

Gijs: 

Wat vond je van dit schooljaar? 

Leuk dat we een nieuwe school kregen het ziet er mooi uit. Dat we elke ochtend mochten 

lezen soms zelfs buiten dat was fijn. De Juliana toren was top.  

Wat weet je nog van meester Gerard? 

Hij was bij ons in de klas toen juf Ria ziek was hij vertelde een mooi verhaal over vroeger 

met een groen bord waar je met krijtjes op moest schrijven. Hij is heel aardig.’ 

En wat ga je doen in de zomervakantie? 

Naar de witte bergen kamperen in de vouwwagen. Ook op kamp met jong Nederland. 

Een verhaal voor groep 4 om te lezen 

Zwemles 

Senna hupt onrustig heen en weer. Eerst op het ene, dan op haar andere been. 

Senna staat aan de rand van het zwembad. 

‘Wat is er toch met jou?’, vraagt Mirjam. 

‘Ben je zenuwachtig?’ Senna knikt. 

‘Ik ben een beetje bang’, zegt ze met een klein stemmetje. 

‘Waarom?’ vraagt Mirjam. ‘Zwemmen is toch niet eng?’ 

Weer knikt Senna. ‘Jawel’. 

Ze fluistert: ‘Ik heb dat nog nooit gedaan’. 

‘WAT? Ben je nog nooit in het zwembad geweest?, zegt Mirjam, iets te hard. 

Senna begint bijna te huilen. 

‘Nee’, zegt ze weer heel zachtjes. 
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‘En ik wil niet dat iemand dat weet. Ik schaam me ervoor.’ 

‘O’, zegt Mirjam, ‘als dat alles is. 

Daar hoef je je toch helemaal niet voor te schamen! 

Zie je Rik daar? Die heeft ook nog nooit gezwommen.’ 

Rik staat stoer aan de andere kant van het zwembad. 

Hij heeft zijn armen over elkaar en kijkt helemaal niet bang. 

Dan fluit de badjuffrouw. 

Alle kinderen springen in het water. De zwemles gaat beginnen. 

Maar Senna staat met gebogen hoofd aan de kant van het zwembad. 

Als ze even op kijkt, ziet ze dat Rik ook nog tegenover haar staat. 

Nu kijkt hij wel een 

beetje bang. 

‘Kunnen jullie niet 

zwemmen?’ roept de 

badjuffrouw. 

Rik en Senna 

schudden tegelijkertijd 

nee. 

‘Geeft niets, komt 

helemaal goed!’ roept 

de badjuffrouw. 

‘Ik roep badmeester 

Jan er wel bij. 

Hij zal jullie alles 

leren’.  

Opgelucht haalt Senna 

adem. Ik 

hoef het nog niet te 

kunnen, denkt ze. 

Ze vindt het wel nog 

spannend. 

Hoe zal haar eerste les 

gaan? 
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Van groep 5 en 6 voor meester Gerard 
 

Voor meester Gerard, 

 

Bij jou leerde ik rijmen, strikken en  

tellen 

mijn knutsels lijmen 

samen spelen 

cijfers en letters spulletjes delen 

Bij jou leerde ik ook 

Dat foutjes maken mag 

Bedankt meester voor alles 

Voor dat jij mij echt zag. 

 

Van April 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor Meester Gerard 

Zoek 4 vakantie landen 

Groetjes wout douwe 
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Hé stoere meester 
mijn petje af 

vrolijk en fit, 

de klas door in draf. 

 

Je leert ze alle lessen, 

serieus  en soms  wel gek 

bij jou heeft iedereen zijn eigen veilige plek. 

 

Een duizendpoot 

alles  tegelijk 

voor elk kind in je klas 

ben jij reuze belangrijk 

                                              van Fiene 
 

 

meester gerard als we met de  

klas deelsommen deden  

vertelde je dat je juf zij als ik 

morgenochtend naast je bed sta 

dan weet je 80:5=16  en dat 

vond ik  dat grappig.                            

 

fijn dat je er was het was leuk vroeger 

 jammer dat je weg gaat :( 

Duc, Jacques, Bram 
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mee +                 ,            ge         +s=t 

 

  

p=v   d=j -n            

  

 

                                                                    

                                                  

                                                         +sioen!! 
 

De zin is:…………………………………………………….  
Groetjes Lynn en Mette 

 

 

Meester Gerard 

Lief creatief en zorgzaam . 

 

Meester Gerard 

is een hele lieve man. 

En hij kan heel goed 

twents. 

En hij kan heel goed 

voorlezen. 

En hij is ook heel lief. 

En hij is 65 jaar oud. 

Groeten van. Nieke  
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Meester Gerard 
wandelen en voetballen 
daar hield je van. 
je doet altijd trucjes met de bal. 
dat was echt heel speciaal 
voor jou. 
echt wauw niet normaal. 
en nog leuke pensioen gewenst. 
 
de groet´n van Rens en Binc 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meester Gerard van Iris 

 

Meester Gerard 
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meester           kalfje           pensioen      Gerard 

school              home           muziek        mijn 

meer                lief               chocola        sport 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los de vakantie rebus op. Veel succes!!!!! 

Allemaal een fijne vakantie! 

groetjes Nout en Merijn. 

m e e s t e r c p m 

e s c h o o l e c u 

e h o m e b n n h z 

r c s b j s s d o i 

k a l f j e p r c e 

f c b o d m o a o k 

s e e v n i r r l s 

d n f s j j t e a m 

l i e f d n f g b c 
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Meester wij vinden het jammer  

dat je weg gaat.  

want je helpt ons  

als wij pijn hebben. 

en als er iets is.  

en als wij een fout hebben  

en als wij van de gym weer komen  

mogen wij nog buiten spelen  

en dan gaan wij nog automatiseren 

of topomaster  doen .  

dag lieve meester 

van Maud en Thijmen 
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Twee honden zien voor het eerst een parkeermeter. Zegt de ene hond tegen de 
andere: 'Nou ja, hier moet je betalen om te plassen!' 

 

Twee egeltjes zoeken in de woestijn naar hun moeder. Eén egeltje loopt tegen 

een cactus aan en roept: “Gevonden!” 

 

Opa vraagt aan Lieke: “En, hoe gaat het op school?” Lieke antwoordt: “Heel 

goed. Ik ben zelfs beter dan de juf!” Opa kijkt verbaasd. Lieke: “Ik mag na de 

vakantie naar groep 4 en de juf moet in groep 3 blijven.” 
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Wat is het verschil tussen een tandarts en een juf? 
De tandarts zegt: “Mond open.” 
De juf zegt: “Mond dicht. 
De juf ziet dat Esmée steeds spiekt bij Romy. “Dat is nu al de derde keer dat je bij 
Romy kijkt!” roept juf. “Sorry juf”, zegt Esmée. “Ze schrijft zo klein!” 
De klas moet rekensommen maken. “Zeven en zeven, wat krijg je dan?” vraagt de 
juf. Joos: “Heel fijn zand, juf.” 

 
De juf ziet dat Esmée steeds spiekt bij Romy. “Dat is nu al de derde keer dat je bij 
Romy kijkt!” roept juf. “Sorry juf”, zegt Esmée. “Ze schrijft zo klein!” 
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Van groep 7 /8 over meester Gerard 

 
Meester Gerard krijgt straf. 
Nou meester Gerard ging naar school. En had vieze nagels en dat vond meester 
Pietertje niet leuk. En dus moest meester Gerard naar het kolenhok. Nou en 
kleine meester Gerard vond dat doodeng. En kleine meester Gerard zag opeens 
een raam in het kolenhok. Dus kleine meester Gerard klauteren op die kolen. En 
kreeg het dus los en meester Gerard is zo naar huis gerend. 
Floris Blokland, groep 8. 
 
meester Gerard redt een hond! 
Op een dag hoorde meester Gerard een hond blaffen. hij luisterde waar het 
vandaan kwam. 
hij kwam bij de hond en de hond zat in een ravijn  meester Gerard schrok het is 
wel een hond maar! De hond is fel paars met groene stippen. Ik ga je helpen! zei 
meester Gerard. 
oké blijf zitten hond hoe je ook heet. Ik kom zo met een touw naar je toe. Paar 
minuten later. is hij weer bij de hond. Hai ben er weer zei meester Gerard. 
Heb je je vermaakt. okee is ga je helpen. Meester Gerard gooit het touw is het 
ravijn. zo klim naar boven….. oh wacht. Ik maak even het touw vast hoor. Zo het 
touw zit vast kom omhoog. Paar minuten later. Zo hij hondje nu kan ik kijken 
hoe je heet laat eens je halsband zien. hoi hondje Max. nu gaan we je baasje 
zoeken. Oh je hebt ook een briefje aan je halsband. Oh je baasje heeft je hier 
achtergelaten. nou dan neem ik je wel mee.  
Lieke Back, groep 7 

 
Wat gebeurd er als meester Gerard bruine bonen heeft gegeten? 
Meester Gerard ging naar school maar hij had als ontbijt bruine bonen gegeten. 
Dit kan niet goed aflopen. Zoals gewoonlijk was meester Gerard te laat en moest 
direct weer naar directeur Jan. In de klas kwam meester Gerard er achter dat hij 
een zere buik had van de bruine bonen die hij had gegeten. Hij rende naar de wc 
en de volgende 5 uur wil je daar niet meer komen.   
Luca Schabbink, groep 8 
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meester Gerard is een olifant. 
Op een dag kwam Meester Gerard naar groep ⅞. Maar wat was er gebeurd……. 
hij had een slurf en hij was grijs en dik. Een olifant dus. Wij gingen op Meester 
rijden, maar omdat die een olifant is moet hij wel een andere naam krijgen we 
noemde hem meester Olli en op dat moment kwam de directrice mevrouw 
pukkeltje eraan. Die zag er niet zo blij uit. Mevrouw Pukkeltje: WAT IS ER HIER 
AAN DE HAND EEN OLIFANT???!!! 
Nee mevrouw het is meester Olli. 
WIE IS MEESTER OLLI??. 
Meester Gerard mevrouw. 
Wat is er met meester Gerard gebeurt? 
Hij kwam ineens als een olifant binnen waggelen Mevrouw. 
EN HOE KOMT DAT!! 
Dat weten wij ook niet. 
Dan zoek je het maar uit!! 
Dionne Geerdink Groep 7 

 
Meester Gerard de snacks proever 
Nou op een dag was de snacks proef kampioenschappen en Meester Gerard de 
mee. Nou en die won dus die mocht overal snacks proeven. En dat mocht die in 
elk land. Nou en toen ging Meester Gerard op pad in zijn privéjet. Nou eenmaal 
aangekomen was die in Amerika en Meester Gerard ging naar een 5 sterren 
restaurant. En daar kreeg die frikandel en die was lekker zijn Meester Gerard. 
Maar de kroket was wat minder. Maar dat vermindert de pret niet bij Gerard de 
snacks proever. En Meester Gerard stapte weer in zijn privéjet en ging naar New 
Zeeland. En daar kreeg hij kikkerbilletjes. Nou en Meester Gerard viel bijna flauw 
door die lucht en heeft het ook niet geproefd. En Gerard de snacks proever ging 
weer in zijn privéjet. En ging naar Colombia en daar kreeg die stieren ballen.  
En dat vond Gerard de snacks proever zo lekker dat hij 2000 stieren ballen mee 
naar huis nam. 
En toen leefde die nog lang en gelukkig. 
Door Rutger Blokland groep 8. 
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Tarzan m.g. 
ze noemen meester Gerard ook wel tarzan m.g. daar kwam tarzan m.g met 
Gerie de geit. heeehaaa zij hij. Gerie de geid zij mee. Hij land regt in een drol van 
een hond. tarzan m.g zei gatverdarrie. 
maar hij liep tog door en zag daar juf Jannie. en juf Jannie zij gatverdarrie 
poep onder je schoen aaaaaaaa en ze rende weg. zo zij tarzan m.g. dat was snel 
opgelost. en toen kwam er een kat aan en die zij hallo ik ben  
Henk. toen zei Tarzan m.g. hup Gerie doe dit is even.  
Jorrit Meijer, groep 7 

 
Geheim agent m.g   

Wisten jullie dat meester Gerard ook geheim agent was? 
Op een dag was agent m.g in een klas in de school leren en die leerde de 
kinderen.  toen ging hij naar buiten en ZAG een paarse olifant  en m.g  werd 
rood als een tomaat en ging weg rennen omdat hij het zo eng dat hij struikelde 
en viel in een modderbad en was heel vies dat hij eerst naar huis ging maar hij 
was de huissleutels vergeten en  toen moest hij  terug en dat was naar moest 
terug naar school en vond hem voor de school en toen kon hij terug.  
Arnoud Voortman, groep 7 

 
Meester Gerard de superheld! 
Er was eens op een late dag  
[Pietertje] Ohnee! Arnoud we worden overvallen. 
[Arnoud] Ja pietertje dat weet ik zelf ook wel hé. 
[Pietertje] Ja doe er wat tegen dan!! 
[Arnoud] Nee doe lekker zelf! 
[Pietertje] Nee dat durf ik niet! 
[Arnoud] Ja maar wat moeten we nu dan doen? 
[Pietertje] Ik weet het al!! We schakelen de hulp in van Meester Gerard DE 
superheld! 
[Arnoud] Wie is dat? 
[Pietertje] Jij leeft echt onder een steen! 
[Arnoud] Ja klopt, maar schakel nu de hulp in van die een of ander Meester 
gerard. 
[Pietertje] Ja komt goed. 
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*Pietertje belt met Meester Gerard de superheld* 
[Meester Gerard] Hallo met meester Gerard de superheld! 
[Pietertje] Hallo met Pietertje, kunt u ons helpen iemand is ons huis aan het 
overvallen. 
[Meester gerard] Ik kom er meteen aan! 
*Meester Gerard Komt aan bij Pietertje en Arnoud* 
[Meester Gerard] Ben ik nog op tijd? 
[Pietertje] Ja maar…. Je bent wat vergeten! 
[Meester gerard] Wat dan? 
[Pietertje] JE BROEK SLIMPIE!! 
[Meester Gerard] Ohja.. Achja wil je nog dat ik je help of wat? 
[Pietertje] Ja tuurlijk!! 
* Meester Gerard loopt naar binnen en pakt de crimineel op* 
[Arnoud] Ik bel de politie! 
[Pietertje] Ja goed idee!! 
[Arnoud, Pietertje en Meester Gerard] EINDE!! 
Jaco Bruns, groep 8 

 

Dit is meester Gerard meester.  
En meester Gerard liep naar school toe. En toen was die binnen. En moeste die 
de inkt potjes bij vullen. En toen liep alles ernaast en ging die handenwassen. En 
toen ging de bel hij was te laat en meester Gerard zij:Ik moet inkt potjes bij 
vullen en toen ging het ernaast en ging mijn handen wassen. Oke zij de juf ga 
maar zitten maar toen waren ze aan het reken en toen wan directeur sonne 
straal binnen lopen. En zij waar is meester Gerard. meester Gerard zei hier 
meekomen jij oke zij meester Gerard. n ze liepen samen naar het kolen hok en 
toen werd meester Gerard opgesloten in het kolen hok en een had geen zin om 
uren in het kolen hok te zitten en zak een klein luikje en moest eerst over de 
kolen heen en toen zat hij helemaal onder de kolen en toen kroop die door het 
luikje en ging naar huis en moeder zij maar wat heb jij nou uitgespookt maar zij 
meester Gerard geen gemaar naar je kamer nu zei moeder maar zei meester 
Gerard naar je kamer nu zei moeder en meester Gerard zat op zijn kamer en 
toen kwam directeur sonne straal binnen hoe kom jij uit het kolen hok zei 
directeur sonne straal ik ben eruit gekropen en nu weg vieze vuile sonne straal 
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zei meester Gerard en toen leefde hij nog land en gelukkig met de vervelende 
directeur sonne straal om zich heen doei. 
Sophie Kortenschijl groep 7  

 

Meester Gerard 
op een dag toen de schriftjes op waren,  moest meester Gerard het verlaten 
enge hok in waar niemand  uit terugkeerde maar onze ongevreesde meester had 
zijn uitrusting aangedaan en de hele school keek toe hoe hij de eerste stap in het 
hok zette binnen 3 seconde was hij verdwenen in die mist die rond hieng in het 
hok., iedereen hield elkaar stevig vast in de hoop dat hij terug komt.,  
meester besefte nu eigenlijk pas waar hij voor gekozen had want hij liep nou wel 
in het enge hok, hij keek nog eens goed toen zag hij dat het hier haast een jungle 
was maar onze meester had toch besloten om verder te gaan., ineens zag hij een 
troon waar de allereerste directeur zat  die gedientwert door een zoort wezens, 
toen hij dichterbij kwam zag hij pas dat dat de schriften waren hij schrok heel 
erg, hij pakte zijn overlevingsmes en liep er naar toe, maar hij wert betrapt en 
wert door de schriften naar de eertediricteur gebracht., en de diricteur zij hoi 
Gerard meester schrok en zij hoe weet jij mijn naam hij zij ik ben de eerste 
directeur ik weet alles, maar meester Gerard zag dat hij nog heel jong was hij 
vroeg hoe dat kan., de diricteur zij door de levensbron die daar staat blijf ik 
bestaan en blijft mijn rijk bestaan zonder die bron zal alles heir weg gaan., 
meester gerand dacht ik moet de levensbron vernietegen dus hij wormdezig los 
en vernietigde de levensbron de eerste dirikteur zij nee meester Gerard liep ijt 
het hok met de stapel schriften en iedereen was blij om meester terug te zien 
zelfs de pers kwam en alles kwam weer goed einde.  
Chris Schabbink, groep 8  

Meester Gerard professioneel kluis overvaller 
Op een dag ging onze Meester Gerard naar de bankkluis zodat hij die kon 
overvallen maar eerst ging hij op onderzoek uit daar moest hij eerst tussen de 
lasers door en daar op het eind stonden de Bankzitters en die waren kwaad heel 
kwaad kwader dan kwaad 
en dus gaven ze hem een knuffel. 
Meester Gerard: huh ik dacht dddat jullie kwaad waren kwader dan kwaad 
allerkwaadst mwuhahahahaha. 
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Bankzitters: ja dat zijn we ook maar hier kun je door naar het volgende level 
maar dat lezen we een andere keer erewoord. 
Devon Wijnbergen Groep 8 

 

Meester Gerard. het verhaal. 
Hoe is meester Gerard meester geworden.  
Dat ga ik je uitleggen. 
Heel heel heel lang geleden was  Gerard op school. 
Net zoals alle kinderen in die tijd. 
En in die tijd was er en hok het kolenhok en als je iets stout deed. 
 Zijde meester  van Gerard IN HET KOLENHOK !!!!. 
En  Gerard had altijd vieze vingers. 
Dus op een dag zei de meester van Gerard IN HET HOK!!. 
Dus Gerard moest naar HET HOK!!. 
Omdat hij zijn handen niet schoon heeft gemaakt. 
Gerard was heel bang want het was heel donker daar op een raam na. 
En Gerard wou zo snel mogelijk weg uit het hok. 
Dus hij ging door het raam naar buiten naar zijn huis super slim van Gerard. 
En Gerard dacht ik word meester en ik zorg er voor dat niemand in HET HOK 
gaat. 
En hij is meester geworden de beste meester en niemand hoeft in het hok. 
Zo is hij meester Gerard geworden. 
Bas Wissink, groep 7 

 
Meester Gerard en de betoverde school  
he meester hallo elfje welkom weer op de sint aegidius, maar elfje ik wil eigenlijk 
stoppen, maar meester wil je de kinderen dan niet meer lesgeven, nee elfje, ik 
wil graag lekker thuis ik de bank liggen met mijn kinderen voetbal kijken en ik 
ben trouwens al 100 jaar dus ik ben ook wel eens een keer klaar met lesgeven, 
maar mee, geen gemaar ik wil gewoon stoppen, 
oke meester maar wanneer stop je dan, ik stop aan het eind van dit jaar dan ga 
ik lekker op de bank liggen en uitrusten, oke meester gaan we het de kinderen 
en de elfjes vertellen, ja laten we dat maar gaan doen, nu in de klas, bla blabla, 
STILTE, oke aan het eind van dit jaar gaat meester Gerard weg, echt gaat 
meester Gerard echt weg, ja kinderen ik ga echt weg dan heb ik eindelijk dat 
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gezeur van jullie niet meer en kan ik lekker in de bank liggen tv kijken, oke 
meester Gerard, oke elfje zullen we het nu aan de elfjes vertellen, ja laten we 
dat doen, ondertussen in de elfjes klas, JONGENS TEGEN DE MEISJES, nou ook 
alweer zo'n lawaai, ja inderdaad altijd is het een lawaai tenzij er lesgegeven 
wordt oke meester wil jij het woord roepen, ja in 3 2 1 STILTE!!!, oke elfjes we 
gaan jullie wat vertellen, oké ga je gang meester, oke ik ga aan het eind van het 
jaar weg en dan ben ik lekker thuis in de bank aan het liggen en hoef ik niet 
meer naar het gezeur van jullie te luisteren, maar meester ga je daarom echt 
weg door het gezeur van ons, ja, oke maar als we niet meer zeuren blijf je dan, 
uhhhhhhhhhhhhhh weet ik nog niet ik zal erover nadenken, oke meester tot 
morgen, 
hallo meester en weet je het al, ja elfjes ik weet het al, oke wat is het antwoord, 
nou naaheeeeeel veel nadenken weet ik het mijn antwoord is JAAAAAA, YEEEEE 
meester blijft op school, oke maar elfjes als ik twee keer gezeur aan mijn kopje 
hoor stop ik echt, ja meester we gaan niet meer zeuren, maar elfjes zullen we 
met zijn allen het goeie nieuws aan de kinderen vertellen, JAAAA, oke kom maar 
mee, we staan nu bij de deur en dan zometeen gaan jullie allemaal naar binnen 
en zeggen jullie dat ik blijf en dan kom ik binnen en als ze jullie niet geloven zeg 
ik het ook nog een keer, oke meester, als ik bij nul ben stormen jullie naar 
binnen nou 3 2 1 0 NU, YEEEE MEESTER GERARD BLIJFT, de kinderen, echt blijft 
meester Gerard, ja kinderen ik blijf op deze school, YEEEEEEE MEESTER GERARD 
BLIJFT, gaan we een feestje vieren, ja laten we dat maar doen. 
En hij blijft nog lang en gelukkig lesgeven. 
Sem Snieders, groep 7 

 
ik weet nog wel, 
die keer toen ik op de fietsenstalling was geklommen en meester Gerard wou 
dat ik eraf ging, ik bleef gewoon staan, ik zag meester Gerard ook op het dak 
klimmen maar natuurlijk duurde dat wel even seconden werden minuten, 
minuten werden uren, en daarna was meester Gerard ook op het dak. en toen 
begon zowat Subway Surfers op het dak. ik sprong van het ene dak naar het 
andere dak maar toen was er geen dak meer te bekennen we stonden voor een 
tuin met een Duitse herdershond maar dat hield me niet tegen. ik ging door de 
tuin heen die hond scheurt mijn broek los ik ren door en eindelijk het eind van 
de tuin is inzicht maar meester Gerard moest er ook nog doorheen.  die hond 
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pakt hem aan zijn hand meester zijn hand lag helemaal open het bloedde maar 
door, ik dacht: ik kan hem toch niet zo laten? 
ik rende gauw naar het huis van de tuin ik heb gevraagd naar een EHBO box ik 
en die man rennen naar  
meester Gerard ik belde snel 112 1 minuut later kwam de ambulance 
de mensen renden naar meester Gerard en brachten hem in de ambulance  
*1 maand later* 
ik zag meester Gerard lopen hij was weer helemaal de oude, 
maar hij was nog wel boos dus moest ik de hele dag op zolder blijven:(.  
Lex Bruns, groep 7 

 

Kleurwedstrijd 

In het midden van dit boekje zit een kleurplaat van ’t Egeltje. Kleur hem zo mooi 

mogelijk in en lever deze in op school of in de brievenbus van Hanneke de Vries, 

Lage Weide 12 in Hertme. Uit alle inzendingen loten wij iemand die een mooi 

prijsje tegemoet kan zien.  

 

Bram bestelt een pizza. 

De verkoper vraagt: “Wil je hem in zes stukken of liever in twaalf?” 

Bram: “Doe maar in zes. Twaalf stukken krijg ik nooit op!” 

 

Een vrouw gaat naar de dokter. 

Ze zegt: “Mijn neus zit verstopt!” 

De dokter antwoordt: “Nou, dan gaan we hem toch samen zoeken.” 
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AGENDA 2022 
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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.  

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

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


