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Foto van de maand 

 
Uit de oude doos: Halloween in Hertme! Zaterdag 29 oktober was het weer 

zover en ook dat werd een mooie editie… 

 

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 komt thuis 

In de vorige vertelling heb ik jullie laten weten hoe ik op een 

domme manier in Engeland terecht was gekomen en 

uiteindelijk in de ouwe jas in een schuurtje terecht kwam met 

hulp van de familie Muis. Zij waren erg gastvrij, en begrepen dat Egeltjes niet in 

de grond slapen maar er bovenop onder een bladerdek. 

Nu goed, het was misschien wel warm in die oude jas, maar ook erg 

ongemakkelijk want in die jaszak zaten spijkers en schroeven en een raar soort 

knipding en ook nog een rolletje touw. Nou, dat slaapt niet lekker hoor! 

Ik ben er dan ook maar weer snel uitgekropen en in een oude bloempoot gaan 

slapen tot de zon opkwam en de familie Muis mij kwam wekken en mij vroeg om 

met hen te ontbijten. Erg lief, vinden jullie niet? 

Aan het hoofd van de tafel zat Pappa Muis en aan de overkant Mamma Muis en 

langs de tafel zaten wel tien kindertjes, die mij allemaal even oud leken. Een 

speciaal plekje was voor mij vrij gehouden vlakbij Pappa Muis. Een ereplek dus. 

Er werd over van alles en nog wat gekletst, en vooral de kindertjes vroegen mij 

de stekeltjes van mijn lijf.  

Maar alles met veel pfffs en ththths, zodat ik niet alles begreep. Dat kwam ook 

wel denk ik, omdat de kindertjes Muis nog niet bij de muizentandarts geweest 

waren want hun witte tandjes groeiden alle kanten uit. Over één ding was Pappa 

Muis heel streng: Niemand mocht met het pluimpje van zijn staart zijn bord 

schoonvegen, want dat hoorde niet. Als ik het goed onthouden heb zei Pappa 

Muis het volgende: “Wie ar not tis kaind of piepol” en Mamma Muis voegde er 

aan toe: “No, surtenlie not.” En knikte daarbij met het hoofd zo heftig dat haar 

gebloemde muts in de soep viel. Wat hebben we gelachen met z’n allen. Ik kreeg 

er zelfs buikpijn van! 

“Wen ar joe koing bek?”, vroeg Pappa Muis. “Ik ga terug met het karretje 

waarmee ik gekomen ben”, antwoordde ik toen. “Doont wurrie, wie wil tel joe 

wen theei ar liefing. (Je moet weten, ik ben niet zeker van de spelling dus schrijf 

ik het maar op zoals het in mijn oren klinkt.)  
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En zo bleef ik daar nog vier dagen. ’s Nachts was de rode bloempot mijn 

slaapplaats en at ik heerlijke, gebakken en soms zelfs gefrituurde knolletjes met 

een geroosterd wurmpje als extraatje. Hmmm, heerlijk! 

De gastvrijheid van de familie Muis was zo groot dat zij mij de lekkerste 

knolletjes lieten vinden, door in hun tunneltjes er naar toe te lopen terwijl ik als 

Egeltje over het gras en door de bloembedden mee kuierde. Soms stak Pappa 

Muis uit zijn ondergrondse gang zijn snuit omhoog en keek waar ik was. Als hij 

mij niet zag maakte hij een hoog snerpend piepgeluid, zodat ik hem direct weer 

terugvond.  

Wat een fijne vakantie was dat! Ik werd rijkelijk beloond voor mijn altijd 

terugkerende nieuwsgierigheid, die Egeltjes nu eenmaal eigen is… 

Op de vierde dag van mijn verblijf --of was het de vijfde?-- kwam de 

muizenfamilie opgewonden om mij heen staan en alle kindertjes Muis piepten 

door elkaar: ”joe ar koing awai toemarrrow. De piepol ar liefing in de morning. 

Wie hef olreddie poet foed in thhhe kar. Wie tel joe wen joe ken ket in.” 

De volgende morgen om zeven uur, toen de zon al drie uur op was, werden er 

weer tassen en koffers bij het karretje geplaatst en het achterportier ging open. 

De familie Muis kwam toen in actie en ging ietsjes verderop een rondedansje 

doen en zong daarbij een muizenlied. Dat trok de aandacht van de chauffeur die 

de koffers inlaadde. Toen hij naar de muizen tuurde kon ik stilletjes over de 

tassen en koffer in de auto klimmen en mij nestelen tussen de knolletjes en 

worteltjes die de muizenfamilie daar had neergelegd. Toen vlogen de deuren 

dicht, de auto werd gestart en er werd veel heen en weer gepiept dat klonk als 

“bai bai” en: “hef e neis trip”. 

En toen begon het schudden en zwenken en weer heel veel gedraai en gehobbel 

totdat het karretje weer dorst had en dat stinkende drankje door een gat aan de 

zijkant naar binnen geslurpt werd.  

Na weer een uur of wat gereden te hebben --ik had mij lekker genesteld in de jas 

van de chauffeur, ik denk dat het de linker jaszak was-- stond het karretje ineens 

stil. De chauffeur stapte uit, greep zijn jas (met mij erin) en liep een soort 

woonhuis in. Ik herinner mij dat er de volgende letters op stonden: THE KING’S 

HEAD, Local Pub. Alleen meneer Uil kon mij later vertellen wat het betekende: 

Het Koningshoofd, plaatselijke kroeg!  
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Nou vraag ik je, het huis leek helemaal niet op het hoofd van een koning… Wat 

zijn die tweebeners toch rare lui! Ik moest er de hele reis aan denken. 

Binnen stonk het naar bier. Dat weet ik omdat meneer Uil wel eens een bierblikje 

naar zijn huis genomen had en het toen als soep heeft opgeslobberd. De gevolgen 

waren verschrikkelijk want hij ging bijna onderste boven vliegen en de gekste 

capriolen maken en daarbij zong hij ons nationale volkslied achterste voren.  

De volgende dag, toen hij zijn roes had uitgeslapen, waren wij allemaal naar zijn 

boom gegaan en hadden een lang en indringend gesprek gevoerd. Meneer Uil 

schaamde zich diep en wij aanvaardden zijn excuus, maar hij mocht als straf nooit 

meer in het openbaar zingen. Zingen mocht hij alleen nog als hij in de plonsregen 

op een tak zat (zodat wij er niks van konden horen). 

De jas werd opgehangen aan een paar haken aan de muur, vlakbij een grote 

open haard en ik kan je vertellen, het was knap warm. De chauffeur en de 

bijrijder gingen zitten op een versleten bank met gaten en dronken bier. “Eel” 

noemden ze dat. Het was net een gezellige, onverzorgde huiskamer. Toen mijn 

stekeltjes bijna gebakken waren, stonden ze gelukkig op, pakten de jas en gaven 

iemand achter een tafel wat glimmende zilveren munters en gingen weer naar 

hun karretje.  

En zo als we heen gegaan waren reden we ook weer terug. Wat een gehobbel… 

Maar ik had mijn knolletjes om op te peuzelen. En die knolletjes van de familie 

Muis waren heerlijk. Net als op de heenreis was ik na een tijdje in slaap gevallen 

en werd ik pas wakker toen we met ons karretje diep in de nacht thuis kwamen. 

Toen de deur van het karretje open ging kon ik in het donker makkelijk mijzelf 

naar buiten laten glijden en naar mijn huisje rennen. 

De eikeltjessoep was niet overgekookt dankzij mijn vriendin Josefien 

Kwebbeleend, die in mijn logeerkamertje lag te slapen. Toen ik haar de volgende 

morgen bedankte voor het oppassen en ik vertelde over mijn avonturen, wilde 

ze er eerst niets van geloven. Later zei ze dat ik gek was en tenslotte zei ze dat ze 

blij was dat ik behouden teruggekomen was, want iedereen en zijzelf niet in het 

minst, was erg ongerust geweest, zeker toen meneer Uil het ook niet meer wist.  

Nu maar eens lekker uitslapen! 

Egeltje 
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Marijke Helwegen te gast bij ZijActief Regio Twente Oost 

Vrijdagmiddag 14 oktober was Marijke Helwegen te 

gast bij ZijActief, Regio Twente. Ruim 120 dames, 

waarvan een aantal leden uit Hertme, waren 

aanwezig bij Partycentrum Hutten in Rossum, waar 

Marijke een humoristische presentatie gaf over haar 

leven en haar werk als BN-er, met als motto: Luctor 

et emergo, ik worstel en kom boven. Het ging o.a. 

over vooroordelen. Dat veel mensen een oordeel 

over haar hebben, zonder haar ooit gesproken te 

hebben. Vooroordelen gaan zo de wereld over. 

Maar wij vrouwen kunnen met onze intuïtie iets 

positiefs doen. Door geen vooroordelen te hebben, maar iedereen in hun 

waarde te laten en iedereen alle goeds te wensen. 

Als voorbeeld vroeg zij iedereen om elkaar een hand te geven en te zeggen: 

“Leuk dat U anders bent dan ik. Ik kan nog veel van u leren”. Ze sloot haar 

presentatie af met: Niet opgeven, maar doorgaan. Naderhand kon iedereen 

vragen stellen. Marijke was heel eerlijk en open, ook over haar privéleven. Over 

haar gezondheid, haar tuin en haar behandelingen bij de plastische chirurg, die 

grotendeels weer ongedaan zijn gemaakt. 

Een maand geleden was ze 50 jaar getrouwd met Harry Helwegen, die haar deze 

middag vergezelde, een unicum in de wereld van BN-ers. Tegenwoordig woont 

ze met haar man in Baarn.  

Na afloop kon iedereen met haar op de foto. 

Marijke vindt Twente een heerlijke omgeving en voelt zich hier heerlijk op haar 

gemak. Ze waardeerde de openheid en de reacties van de aanwezigen.    
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Voor de dames was het een geweldig interessante middag met een bijzonder 

hartelijke Marijke Helwegen. Een openhartige presentatie, waardoor we een 

heel andere kijk op Marijke Helwegen hebben gekregen. Mensen kunnen door 

beeldvorming op tv en in de media bepaalde vooroordelen krijgen, die achteraf 

niet juist blijken te zijn. En dat heeft Marijke deze middag onomstotelijk 

bewezen.  

 

Nieuws vanuit ZijActief 

 

 

Het jaarlijkse bloemstukje maken was deze 

keer niet gebonden aan het kerstthema, 

maar we mochten ons uitleven op de 

herfst. Wat ontstonden er weer mooie 

stukjes!  

En als de roosjes uitgebloeid zijn is er door 

een kleine ingreep met verse bloemen  

door iedereen toch ook weer een 

kerststukje van te maken. 

Dinsdag 15 november komt Willem Dijkema een lezing geven, hij is 

schaapsherder bij Landschap Overijssel. De avond is in het Theaterhoes en 

begint om 20.00 uur. 

Namens het bestuur ZijActief, 

Rianne Aalderink 
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Kerstworkshops bloemschikken 
 

 
Na ruim 2 jaar geen workshops hebben kunnen geven, door mijn zwangerschap, 

corona en het nieuw bouwen van de schuur, sta ik nu te popelen om weer te 

beginnen. Het is nog niet helemaal af, maar op onderstaande data kunnen we 

lekker staan in mijn nieuwe verwarmde workshopruimte. Ik heb er zin in! 

Woensdag 7 december om 19.30 uur 

Vrijdag 9 december om 19.30 uur 

Zaterdag 10 december 10.00 uur 

  

Kosten € 37,50, inclusief alle 

materialen, koffie/thee/fris en wat 

lekkers. 

Locatie: Piepersveldweg 15 in Hertme. 

  

Deze workshop gaan we een 

tafelschikking maken. De afbeeldingen 

zijn indicatie foto's. De materialen 

kunnen verschillen met de foto. We gaan aan de slag met echte kerst 
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materialen, kerstgroen, kerstballen, dennenappels etc. Kom jij ook? Inschrijven 

kan via: landelijkcreatief@hotmail.com of  06 52 10 51 12.  

 

Groetjes Helen Stamsnijder 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Hulp Oekraïne en vluchtelingen in Opole 

 
Beste mensen, 

Er is weer een concrete (en zeer dringende) vraag 

vanuit Opole gekomen. Naast de gebruikelijke 

persoonlijke verzorgingsmiddelen, medische artikelen, 

houdbaar voedsel enz. is er nu gerichte vraag naar: 

 

• warme winterkleding (kinderen, dames en heren) 

• dekens, dekbedden en hoofdkussens 

 

U kunt uw donatie afleveren bij Zwartekotteweg 6 in Hertme. Alvast hartelijk 

dank namens het bestuur! 
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Rijbewijskeuringen CBR in Borne 
 

Borne - Een medische keuring voor het verlengen van uw rijbewijs is nodig 

wanneer u 75 jaar of ouder bent of wanneer u een zgn. groot rijbewijs (C/D/E) 

gaat halen of vernieuwen, of wanneer u om medische reden een arts moet 

bezoeken van het CBR. 

Automobilisten kunnen zich via RegelZorg Rijbewijskeuringen in De Poort 

van Borne elke maandag medisch laten keuren voor de verlenging van hun 

rijbewijs. Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 55,00. Voor houders 

van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is de prijs € 70,00. 

 

Afspraak maken 

Een afspraak voor het spreekuur kunt u uitsluitend maken via RegelZorg: 

Gemakkelijk en snel via onze website: www.regelzorg.nl of tijdens kantooruren 

via de afsprakenlijn: 088-23 23 300.  

 

De Procedure 

Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in de gaten en begin 5 maanden voor 

deze datum met het verlengen van uw rijbewijs, indien u ook medisch gekeurd 

moet worden. 

De eerste stap is het kopen en invullen van een Gezondheidsverklaring. Dat kan 

online op mijn cbr.nl, via DigiD met SMS- of App-verificatie. Een papieren 

Gezondheidsverklaring kunt u kopen bij de meeste gemeenten of via RegelZorg. 

Deze vragenlijst over uw eigen gezondheid moet u eerst zelf invullen en 

opsturen naar het CBR. Als antwoord krijgt u van het CBR het Verslag (soms 

meer dan één), dat de keuringsarts moet invullen. Op dát moment kunt u pas 

een afspraak maken voor de keuring. 

De artsen waar RegelZorg mee samenwerkt, zijn aangesloten bij ZorgDomein. Zij 

vullen de formulieren digitaal voor u in en versturen deze direct naar het 

CBR. Meer informatie over de procedure leest u op de website van RegelZorg.    

 

https://regelzorg.nl/afspraak-maken-online?stap=1
https://www.cbr.nl/nl/rijbewijs-houden/nl/gezondheidsverklaring/uw-gezondheidsverklaring.htm
https://regelzorg.nl/aanvragen/gezondheidsverklaring-bestellen-bij-regelzorg
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Voor vragen kunt u contact opnemen met Els Koopman, 06 28543996 

of e.koopman@regelzorg.nl 

 
Wist u dat… 
  
… de Rabo Clubsupport actie heeft de Zonnebloem in 
Hertme/Zenderen maar liefst € 277,07 opgeleverd. 
Hiervan kunnen we voor onze gasten weer iets leuks 
organiseren. Op 22 november is er weer het jaarlijkse 
stamppotbuffet. Een extra lekker toetje zal er nu wel 
weer op tafel komen.  
 
Allen dank voor jullie stemmen! 
 

 

Collecte Nederlandse Brandwonden Stichting groot succes 

In de week van 9 tot en met 15 oktober collecteerden 

in heel Nederland 55.000 vrijwilligers voor de 

Nederlandse Brandwonden Stichting. Ook in Hertme 

gingen de collectanten langs de deuren. En met succes! 

Gezamenlijk werd een bedrag van € 467,76 opgehaald. 

De opbrengsten van de collecte stelt de Brandwonden 

Stichting in staat om haar werk voor mensen met brandwonden voort te zetten.  

Al bijna 50 jaar voert de Nederlandse Brandwonden Stichting haar strijd tegen 

deze littekens. Dit doet zij op drie fronten: het voorkomen van brandwonden, het 

verbeteren van de behandeling (door onderzoek) en het bevorderen van de 

psychosociale nazorg en begeleiding.  

Dankzij de collecte kan de Nederlandse Brandwonden Stichting haar activiteiten 

voortzetten en haar droom: “een toekomst zonder littekens” blijven nastreven. 

mailto:e.koopman@regelzorg.nl
https://brandwondenstichting.nl/
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Alle gevers bedankt voor uw gulle bijdrage; Algon Z., José K., Hennie K., Wim S., 

Frans S., Rieky L. en Karin P. bedankt voor jullie inzet als collectant. 

 

Hebt u de collectant gemist?  

U kunt uw donatie ook overmaken  naar rekeningnr: NL93 RABO 0388 0132 22  

t.n.v. Nederlandse Brandwonden Stichting o.v.v. 7626 Hertme. 

Betsy Paus,  

Coördinator collecte Hertme 

 

Nieuwe Organisatie Opening Kerststal  
 
Hallo Hertmenaren,   

  

Graag stellen we jullie voor aan de nieuwe 

organisatie voor de feestelijke opening van 

de Kerststal. Wij zijn; Geert Blenke, Wout 

Boomkamp en Bjorn Weghorst. De 

opening is ruim 10 jaar georganiseerd door 

de dames Mirjam van Santen en Renate 

Stokkingreef. Wij willen hun hiervoor dan 

ook hartelijk danken. De nieuwe 

organisatie is erg gemotiveerd om de 

huidige traditie voor te zetten en het 

evenement te behouden waarbij elke 

Hertmenaar jong en oud welkom is.  
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Ook wordt de verbinding gezocht met de lokale verenigingen en ondernemers 

om zo een nog breder draagvlak in het dorp te creëren.   

  

In de gazet van december lezen jullie de laatste details.   

Maar noteer onder voorbehoud in jullie agenda: 17 december om 16:00 uur!   

  

Ho Ho Ho!    

Geert, Wout en Bjorn  

 

Collecte Nierstichting 2022 
  

Namens de Nierstichting worden alle 

collectanten (Monique, Lisan, Inge, 

Irma, Riky en Eline) maar ook de gulle 

gevers heel hartelijk bedankt. 

 

De opbrengst in Hertme bedraagt het mooie bedrag van € 418,13. 

De totale opbrengst in de gemeente Borne bedraagt € 7.406,-- 

Dankzij jullie is het voor de Nierstichting mogelijk te blijven investeren in 

onderzoek voor een betere toekomst voor iedereen, maar in het bijzonder voor 

kinderen, met een nierziekte. 

Jos Kemna 

 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering van 

de Uitvaartvereniging Hertme 
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Op woensdag 16 november a.s. vanaf 20.00 uur, wordt de Algemene 

Ledenvergadering van de Uitvaartvereniging Hertme gehouden. Deze 

vergadering vindt plaats in de gemeenschapsruimte van de kerk. Leden van de 

vereniging worden binnenkort schriftelijk uitgenodigd.  

Personen, welke geïnteresseerd zijn of lid willen worden van onze vereniging, 

zijn op deze avond van harte welkom!  

Voor informatie en inlichtingen kunt u contact opnemen met onze secretaris. 

Telefonisch op nr.: 06 22620933  of per e-mail op: rkuvhertme@gmail.com. 

Het Bestuur 

 
Op zoek naar woonruimte 
 
Hallo Hertmenaren, 
 
In het eerste nummer van de Gazet van dit jaar 
stelde ik mij voor als bewoonster van de 
Bartelinksweg 2. Door omstandigheden heb ik deze 
mooie plek helaas moeten verlaten en heb ik elders 
(tijdelijk) onderkomen gevonden. Ik vestig mij echter graag in of nabij ons mooie 
dorp dus mocht u iets ter ore komen over een woonruimte in onze regio, dan 
hoor ik graag van u!  
 
Karin de Wit 
Redactielid Gazet 
06-269 76 326 
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Mededelingen vanuit SGH 
 

Dorpsavond donderdag 24 november 2022 

Hierbij willen wij u uitnodigen voor de dorpsavond die op 24 november door 

Stichting Gemeenschapsbelangen Hertme (SGH) wordt georganiseerd in het 

Spookhuis. De volgende zaken staan op het programma. Het meest actuele 

programma kan u vinden op onze website (www.dorpsraadhertme.nl): 

 

19:45-19:55 Inloop 

20:00  Opening (Erwin Stamsnijder) 

20:05-21:00 Energietransitie 

1. Energievisie Borne: betekenis voor Hertme (Marcel Wielenga, 

gemeente Borne). 

2. Energiebesparing: Wat kan ik als inwoner zelf doen. Case 

Zuster Josephine van keukentafelgesprek tot uitvoering 

(Peter Spelt, energiecoach bij Energieloket). 

3.  Windbeleid NOT gemeenten (Nicky Luttikhuis, gemeente 

Noaberkracht). 

4. Open vragen/gesprek 

21:00-21:10 Pauze 

21:10-21:30 Ontwikkelingen Hertme (Bestuursleden SGH) 

- O.a. woningbouw Roskamlanden II, Glasvezel, kerkenvisie 

Oversticht,  

- Stand van zaken en herijking dorpsvisie 

21:30-21:50 Pitches ideeën incentive (1000 EUR ter beschikking gesteld door 

Deltafiber)  

+ stemming aanwezigen 

1. Hennie Kemna - Hoe kunnen we Hertme een beetje leuker 
maken ”5 ideeën die samen een totaal plan vormen. Door 
eigen inwoners worden er 10 kleine insectenhotels gemaakt. 
Het bepalen en verzamelen van de inhoud gebeurd door de 
(school)jeugd. 

http://www.dorpsraadhertme.nl/


 

16 

a) Er komt een “Banier van de mensheid” . De plaats waar deze komt zal 
nabij Kerk/theater zijn. 

b) Er komt een informatiebord in het retentiegebied (de Hop) n.a.v. de 
bomen die geplant zijn/worden op 10 november. 

c) De communicatie geschiedenis van Hertme wordt zichtbaar gemaakt op 
een paneel van ca 120 x 80 cm. Met een verwijzing naar Deltafiber. 

d) Er komt een bescheiden bijdrage om het mini spookhoes ,dat 
aangeboden is aan het openluchttheater, op een hufterproofe wijze te 
kunnen plaatsen. 

2. Herman Schabbink: Mooie plantenbakken (i.p.v. 

rododendrons die daar niet wilden groeien) aan voorzijde 

kerkhof en een mooie plantenbak op het pastoor 

Veegerplein. 

3. Herman Schabbink: Mooie veilige houten wipwap voor op de 

HOP, deze wordt dan jaarlijks door de gemeente 

meegenomen in de keuring van de andere speeltoestellen. 

4. Jos Kemna: de Heemkundegroep is in overleg met de fam. 

Olde Engberink over de plaatsing van de beelden van de 

Hemmelhorst. Het plan is om deze  2 heiligen beelden terug 

te halen uit Groningen en weer een plek te geven in de buurt 

van de kerk. 

5. Sint Aegidius: Jubileum en tentoonstelling 100 jarig bestaan. 

22:00  Uitreiking incentive en aansluitende borrel 

 
Namens de SGH 
Erwin Stamsnijder  
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Puzzel november 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oplossing puzzel oktobernummer 
 
Het antwoord op de puzzel is: ‘herfstbladeren’. Bij Marije Hoek-Kemna is 
inmiddels de prijs bezorgd. Stuur uw inzending van de puzzel van uiterlijk 20 
november naar: gazethertme@gmail.com en u maakt kans op een prijs!       

 
Herfstwandeling Kloosterpad Zenderen 
 
Op zondag 6 november a.s. is de herfstwandeling van het Kloosterpad Zenderen. 

Start vanaf 9.00 - 14.00 uur bij de Zwanenhof, Retraitehuisweg 6, 7625 SL 

Zenderen, of bij de kerk. Hier is om 10.00 uur eerst de Karmelviering, die ook het 

beginpunt van uw wandeling kan zijn. 
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Het Kloosterpad Zenderen is een zeer bijzondere meditatieve wandelroute die 

de 3 kloosters van Zenderen (Karmelieten - Carmelitessenklooster en 

Bezinningscentrum de Zwanenhof) met elkaar verbindt. Ook de kerken van 

Hertme en Zenderen liggen aan de wandelroute Tevens gaat de route door de 

prachtige natuur van landgoed Weleveld. De wandelaar loopt daar over de 

schouwpaden van de Bornsche en Oude Bornsche beek. De route kan ook 

worden gefietst (14,8 km).                         

 

De wandelroute heeft 4 afstanden: 3–5–

8–11 km. Bij de wandelingen bestaat de 

mogelijkheid in de kloosters te kijken. 

Hier worden rondleidingen gegeven.  

Uitzondering vormt het 

Carmelitessenklooster. Hier wonen geen 

Carmelitessen meer. Aan de buitenkant 

van de slotmuur van het 

Carmelitessenklooster is de Kruisweg te 

bezichtigen. Mensen die liever niet 

willen of niet kunnen wandelen, mogen 

natuurlijk wel meedoen aan de rondleidingen in de kloosters. 

  

Op het landgoed Weleveld staat een beeldengroep die de rangen en standen in 

de 13e eeuw voorstelt: ”Het Middeleeuws Weleveld”. Al verder lopend komt u 

op de Zendersche Esch. Midden op die Esch staat de in Saksische stijl gebouwde 

veel bezochte Mariakapel Van hieruit zijn de 3 kloosters te zien. 

  

Meer informatie is te vinden op de website: www.kloosterpadzenderen.nl  
 

 
 

http://www.kloosterpadzenderen.nl/
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Uitslag Nationale Zonnebloemloterij 
 
De opbrengst van de loterij komt in zijn geheel ten goede aan het werk van de 
Zonnebloem. Met leuke activiteiten, een dagje weg of een aangepaste vakantie 
geven we mensen met een lichamelijke beperking iets om naar uit te kijken. 
Heel hartelijk dank voor het kopen van loten! Benieuwd of u ook wat heeft 
gewonnen? Ga dan naar de website en typ uw lotnummer(s) in: 
https://www.zonnebloem.nl/loterij/uitslag. 
 

• Maak altijd een (foto)kopie van uw winnende lot 

• Uw lot is geldig tot 1 jaar na de trekkingsdatum 

• De uitslag is onder voorbehoud van typefouten 

• Binnen 6 weken ontvangt u uw prijs 

• U kunt weer nieuwe loten kopen vanaf de start van de loterij in het 

nieuwe jaar (april) 

 
 

ONTRAFELD BEWIJS, 17e eeuw schildersdoek geeft zich bloot 

Achter elk schilderij zit wel een bijzonder verhaal  

Tentoonstelling Museum Bussemakerhuis 1 november 2022 – 1 mei 2023 

Al eeuwenlang schilderen kunstenaars op doek. Beroemde schilderijen van grote 

meesters zoals Rembrandt van Rijn, Johannes Vermeer en Frans Hals, zijn op een 

linnen ‘drager’ geschilderd. Toch weten we verrassend weinig over de 

schildersdoeken uit die tijd. Hoe werden deze doeken gemaakt, door wie, hoe 

kwamen schilders aan hun schildersdoek en was het schildersdoek in die tijd 

eigenlijk wel van linnen? Op röntgenbeelden van schilderijen zien we 

karakteristieken, vervormingen en andere afwijkingen in het weefsel van het 

doek. Hoe en wanneer zijn die eigenschappen ontstaan?  

https://www.zonnebloem.nl/loterij/uitslag
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Een uniek onderzoek                                                                                                              

Als we antwoorden kunnen vinden op deze vragen kan ons dat misschien iets 

vertellen over de historie van het schilderij, de herkomst van het doek, de 

werkwijze van de schilder of de oorspronkelijke afmetingen van het schilderij. 

Onderzoekers en restauratoren van het Rijksmuseum in Amsterdam, een 

weefster en medewerkers van Museum Bussemakerhuis werken onder de 

paraplu van het Nederlands Instituut voor Conservering, Kunst en Wetenschap 

(NICAS) samen om antwoorden op deze vragen te vinden.   

Op het 17e eeuwse weefgetouw in Museum Bussemakerhuis zullen tijdens de 

tentoonstelling reconstructies van het schildersdoek van de oude meesters 

worden geweven. Deze reconstructies zullen vervolgens worden geanalyseerd 

met dezelfde hypermoderne technieken als waarmee eeuwenoude schilderijen 

worden onderzocht.  

Toegangsprijzen: 6 euro. Museumkaarthouders, vrienden van het museum en 

kinderen t/m 12 jaar gratis.  

AGENDA 2022 

- Vanaf 1 november: tentoonstelling Bussemakershuis Ontrafeld Bewijs 

- Zondag 6 november 9-14 uur herfstwandeling kloosterpad Zenderen 

- Dinsdag 15 november 20 uur ZijActief lezing Willem Dijkema, 

schaapsherder. Theaterhoes. 

- Woensdag 16 november 20 uur Algemene Ledenvergadering 

Uitvaartvereniging Hertme in gemeenschapsruimte van de kerk 

- Donderdag 24 november 19.45 dorpsavond SGH in Spookhoes 

- Zaterdag 26 november 20 uur Percussion Live, Schouwburg Hengelo  
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- Woensdag 7, vrijdag 9, zaterdag 10 december: kerstworkshops 

bloemschikken. Piepersveldweg 15. 

- Zaterdag 17 december 16 uur opening kerststal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
Stuur uw bijdrage dan uiterlijk 20 november naar: 
gazethertme@gmail.com.  

 

 

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 

mailto:gazethertme@gmail.com
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Redactie:   Hanneke de Vries, Phil den Ouden en 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) 

• 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) 
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• 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 

http://www.tonkuipers.nl/
http://www.facebook.com/eerlijkei/
http://www.herttmesambacht.nl/
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• Praktijk Avital (Orthomoleculair voedingsadvies en schoonheidssalon) 
Hertmerweg 24 Hertme 0641323637 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLOFON:  

Alles uit deze uitgave mag worden gekopieerd, vermenigvuldigd en doorverteld. 

Voorwaarde is dat u de ontvanger laat weten dat het uit de ‘Gazet van Hertme’ 

komt. De redactie is onafhankelijk.  

Dat wil zeggen dat in voorkomende gevallen berichten kunnen worden 

geweigerd omdat ze grievend zijn voor derden, niet interessant genoeg voor een 

brede groep inwoners van Hertme of simpelweg omdat het aanbod de ruimte 

overstijgt. Hierover zullen betrokken partijen niet worden geïnformeerd. Bij alle 

berichten wordt vermeld van wie de redactie deze ontvangen heeft dan wel wie 

het bericht geschreven heeft. 


