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Foto van de maand; Van wie is deze fiets? 

Even een heel andere foto….. deze Batavusfiets staat al heel lang in de 

fietsenstalling van de school. Herkent u hem of weet u van wie deze fiets is…. ? 

Neem dan even contact op. Mocht er geen respons komen dan gaat hij naar de 

schroot.  

 

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 op reis 

Er is mij iets heel bijzonders overkomen.  

Het was heel vroeg in de morgen dat ik zoveel lawaai hoorde bij het grote huis. Ik 

werd er wakker van en was natuurlijk nieuwsgierig te weten wat er zo vroeg aan 

de hand was. Dus wandelde ik naar de oprit en daar stond het karretje van de 

bewoner met alle deuren open en de achterklep ook omhoog en er omheen 

stonden koffers en tassen. 

 Ik dacht, het is altijd goed om de dingen eerst te onderzoeken voordat je als 

Egeltje je een oordeel vormt.  

Gelukkig stond er een tas vlak bij het achterportier en kon ik zo in het karretje 

klimmen om te kijken wat er aan de hand was. Eigenlijk niets, totdat alle tassen 

en koffertjes naar binnen gegooid werden en de deuren met een knal dichtvlogen.  

En ja hoor, het ding ging rijden.  

Ik had eikeltjessoep op het vuur staan en nu kon ik er niet bij en het zou gaan 

overkoken. Zodra de deur van het karretje open zou gaan zou ik eruit springen en 

gauw naar huis terug rennen.  

Maar het duurde zooooooooooo lang, en maar hobbelen en door bochten heen 

en remmen en optrekken…  

ik werd er moe van. Gelukkig lag ik op de vloer tussen de achterbank en de 

voorstoelen, naast een zak met allerlei groentes, zoals worteltjes en tomaten, 

komkommer en paprika.  

Genoeg voor mij om het wel eventjes uit te houden.  

Ik klom op de bank en keek door het zijraam naar buiten en wat zag ik daar? 

Allemaal geel verbrande grasvelden en blauwe verkeersborden met rare tekens 

die ik niet begreep. Toen de chauffeur eindelijk stopte, hoopte ik natuurlijk dat ik 

weg kon uit dit rammelkarretje.  

Maar dat was niet zo, want nadat hij een of ander drankje in het karretje gegoten 

had, dat overigens erg stonk, ging het weer in razende vaart verder.  

Van louter armoede ben ik gaan slapen en ik werd pas wakker toen het karretje 

een soort treinwagon binnenreed en alles donker werd.  
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Er klonken stemmen in twee verschillende talen die ik niet verstond en de hele 

boel schudde van jewelste.  

Na zowat een halfuur rijden gingen we omhoog en toen ik naar buiten keek zag 

het er net zo uit als eerst. Alleen dat dacht ik, maar dat was niet zo want toen ik 

even later weer uit het raam keek zag ik dat alle karretjes aan de verkeerde kant 

van de weg reden! Ik was erg bang dat dit nooit goed zou kunnen gaan. 

We reden nog een hele tijd aan de verkeerde kant van de weg en eindelijk 

kwamen we bij allerlei smalle weggetjes, waar je maar net met één karretje 

doorheen kon en als iemand je tegemoet reed moest je soms honderden meters 

achteruit tot een inham in de struiken die aan iedere kant van de weg wel 2 meter 

hoog waren. Je zag dus niets van het landschap.  

Eindelijk, nadat ik een paprika, twee tomaten en zes worteltjes gegeten had leek 

het dat wij onze bestemming bereikt hadden. De chauffeur en de bijrijder stapten 

uit en begonnen de koffers naar het huisje te dragen, dat midden in een weiland 

stond.  

Het was een Egeltjesparadijs: veel appelbomen, perenbomen en heel veel wilde 

bloemen. Toen ze even weg waren klom ik uit het karretje en rende snel de 

struiken in. Maar ik was daar niet alleen, want ik werd meteen toegesproken in 

een rare taal die ik wel verstond, maar het had zo’n rare bijklank. Allemaal th’s en 

pf’s. Wij dieren kennen maar één taal, maar wel veel dialecten. Iedere vogelsoort 

heeft dezelfde taal bijvoorbeeld, alleen bij de een is het een Merel dialect en bij 

de Leeuwerik weer een ander.  

Snap je? Alleen meneer de Uil was op school teveel met andere dingen bezig, en 

daarom is zijn dialect niet zo mooi.  

Alle dieren hebben dan ook unaniem besloten, dat meneer Uil niet voor ons mag 

zingen. (Zal hij ook niet graag doen, denk ik!) 

Het geluid van de dieren klinkt voor júllie wel verschillend, maar voor ons niet. 

Het klonk in  de struiken ongeveer zo: “Helloo hoe er joe?” Of iets dergelijks.  

Ik begreep wel dat de familie Muis die mij aankeek, wilde weten wie ik was. Dus 

ik zei: “Ik ben Egeltje en ben meegereden in dit karretje.” 

“Oh wel”, sprak papa Muis “den it is olraigt, woed joe laik sum tie?”  
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En:  “Hau long ar joe steeing?”  

“Ik weet het niet,” antwoordde ik.  

“Wel joe ken sliep heer, I hoop joe doont snor.” 

“Nee hoor,” antwoordde ik,  

“ik ben heel stil.” 

En zo bleef ik daar logeren en het was best gezellig en leerzaam, want de muizen 

wisten waar in de tuin de lekkerste knolletjes groeiden en ik kon dus zelf mijn 

eigen eten gaan zoeken.  

Best leuk hoor. 

Er was alleen een probleem, n.l. de muizen hebben holletjes waarin ze slapen. 

Ik had geen zin om in de grond te slapen en veel afgevallen bladeren om een 

slaapkamertje te maken had ik niet.  

“No problem, in de sjed hengs e grien reenkoot wif diep pokkets, joe wil sie it, wee 

hev meed mennie hools in it. It  sleeps verrie wel.”  

Zo sliep ik dus daar, in het tuinhuisje in de groene regenjas. 

Oh jongens, wat mij toen is overkomen, dat geloof ik zelf ook niet! 

Maar meneer Uil heeft mij uitgelegd dat ik naar een Public House geweest ben en 

dat is niet wat jullie ervan maken, maar een kroeg!  

Ze noemen het een Pub, als afkorting van dat lange woord. 

Maar daar vertel ik de volgende keer over en hoe ik weer veilig teruggekomen 

ben. (de overgekookte soep kookte overigens niet over, want Josefien Kwebbel 

eend kwam langs en heeft het vuurtje op tijd gedoofd! Pfff!) 

Egeltje 
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Nieuws vanuit ZijActief 
       

Op 20 september 

was Anneke Schep te 

gast bij ZijActief Hertme. Vol humor 

vertelde ze ons over het leven als 

pensionado, gezien vanuit haar 

eigen belevenissen als oudere. Een 

belangrijke boodschap is, om niet bij 

de pakken neer te zitten. Blijf actief, 

blijf in beweging en doe die dingen die je leuk vindt. Kortom blijf midden in het 

leven staan en laat je niet achter de geraniums zetten.  

Zelf is ze bijvoorbeeld trouwambtenaar geworden en omdat ze spelen met taal 

leuk en belangrijk vindt is ze ook gaan schrijven.  

Haar interactieve lezing ‘zet jij de bloemetjes nog buiten’ gaf na de pauze een 

mooi beeld van wat je als oudere meemaakt als je de ‘datingmarkt’ op gaat. 

Hoewel het daten veel valkuilen kent is het, zeker in deze tijd waarin je elkaar 

bijvoorbeeld niet meer op de dansvloer leert kennen, een mogelijkheid om toch 

de ware tegen te komen.  

Hetgeen haar zelf ook is overkomen.  

Haar vrolijke verhalen, het rollator-lied, haar columns, de puzzeltjes en haar 

anekdotes maakten dat de avond omvloog. Zowel voor degenen die zich al 

langere tijd pensionado mogen noemen als voor hen die er nog (lang) niet aan toe 

zijn.  

Volgende keer, op dinsdag 18 oktober wordt er een herfstbloemstuk gemaakt 

o.l.v. Jorieke Pross. Hiervoor kunt u zich opgeven bij Rianne Aalderink 

(aalderink@azelo.nl).Bij opgave gaat u er mee akkoord om €15,00 te betalen. Ook 

als er onverwacht iets tussen komt en u niet kunt komen.  

 

 

mailto:aalderink@azelo.nl
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Opvolging gezocht organisatie opening kerststal 
 

De afgelopen 12 jaar hebben wij de organisatie op ons genomen wat betreft de 
feestelijke opening van de Kerststal voor de inwoners van Hertme.  
Helaas kon dit feestelijke evenement de laatste 2 jaar niet doorgaan als gevolg 
van Corona. 
Wij zijn van mening dat het een goed moment is om dit stokje over te dragen! 
Wie/welke vereniging/stichting/club lijkt het leuk om deze organisatie vanaf dit 
jaar van ons over te nemen? Zoals jullie ongetwijfeld weten, hebben wij dit 
evenement altijd met “een gesloten beurs” kunnen organiseren, met de hulp van 
vele vrijwilligers in ons dorp. Het is per slot van rekening ook een bijeenkomst 
voor de inwoners van Hertme; wij zouden graag willen dat dit ook zo blijft! 
Natuurlijk zijn wij bereid om jullie van raad en daad te voorzien, dus schroom niet 
en neem contact met ons op! 
Het zou ontzettend jammer zijn wanneer dit evenement “een stille dood 
sterft……“ 
  
Graag tot ziens ! 
Met vriendelijke groet, 
 
Renate Stokkingreef  06 37422513 
Mirjam van Santen    06 37329668 
 
  
 

Schoef-mer-An  

VRIJWILLIGERS GEZOCHT! 
 
Maandag 19 sept. was weer een zeer geslaagde editie 
van Schoef-mer-An (koken voor ouderen) in het 
Spookhoes. De reacties waren opnieuw zo 
enthousiast, dat onze volgende editie op 21 november 
al weer vol is met 16 gasten aan tafel. 
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Helaas betekent dat dus ook, dat wij dan mensen moeten teleurstellen.  
Dus zouden we dit graag wat vaker dan 6x per jaar willen organiseren... 
Daarom zoeken wij extra vrijwilligers om te helpen koken!! 
 
Het kost je 2x per jaar een paar uurtjes tijd/werk (op een maandag van 15.30 tot 
19.30 uur) en je hoeft écht geen topkok te zijn! We koken in teams van 3 dames 
(heren mag óók natuurlijk!). Het is echt heel gezellig om te doen en de blije 
gezichten van de Hertmese gasten geeft je een zeer voldaan gevoel. 
Twijfel dus niet en geef je op! 
Je mag bellen of appen met Rian Jannink-Schabbink 06-41867273 of informatie 
inwinnen bij één van de andere vrijwilligers: Mieke Van Schoot  José Kemna , 
Conny Tijink, Mirjam van Santen, Esther Knuif of Ans Hesseling. 
 

 
Verwennen— ervaringen van een SCHOEF mer AN deelnemer 
 
Is verwennen een goede zaak? 
 
Ouders met kinderen worden er voor gewaarschuwd door pedagogen en 
menswetenschappers. Opa en oma kunnen het dikwijls niet laten. Het zijn 
gewone kleine bewijsjes van liefde voor hun kleinkinderen. Die kleine bewijsjes 
gebeuren van tijd tot tijd ook aan de wat ouderen onder ons hier in Hertme. Het 
Spookhuis wordt daarvoor uitgekozen en het wordt georganiseerd door de groep 
“Schoef mer an”.  
 

Het begint met een hartelijk en feestelijk welkom. De tafeltjes zijn keurig , ja 
feestelijk, gedekt en je kunt zomaar ergens plaatsnemen. Een bijzonder menu 
wordt op papier aangeboden. En de werkelijkheid is nog mooier. Je kunt je ogen 
niet geloven. In juli werd een prachtig voorgerecht voorgeschoteld: 
Kip/fruitsalade. De bediening daarbij is van grote klasse. Er was assistentie van 
twee opgroeiende jongens, vriendelijke knapen. Het waren de kleinzoons van 
Herman en Johan Schabbink. Ze hadden nog niet zolang geleden het sacrament 
van het Vormsel ontvangen.  
Daar hadden ze van meegekregen dat je in je leven ook op sociaal gebied actief 
hoort te zijn. Het leek hen een goed idee om bij deze activiteit behulpzaam te zijn. 
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Regelmatig kwamen ze vragen of alles naar wens was en of er iemand nog iets te 
kort kwam. 
Het hoofdgerecht was een “plate-service”: Een voortreffelijk gebakken schnitzel, 
gebakken blokjes aardappelen en slaboontjes. Bovendien stond er ook 
klaargemaakte sla op tafel. Er werd heerlijk gesmikkeld, gebabbeld en gelachen.  
Buikje rond en dik, iedereen had reuze schik! 
Dat was nog niet alles. Er volgde nog een heerlijk ijstoetje. 
Had je gedacht , dat dat het einde was van de verwennerij. Nee hoor! 
Er kwam nog een verrukkelijk kopje koffie/ thee met een overheerlijke bonbon. 
De groep die er voor gezorgd heeft, hebben de deelnemers intens verwend. 
Wat ze klaar gemaakt hebben, was van grote klasse, en ook de sfeer er rondom 
heen was ontzettend gezellig. Uiterst dankbaar ging iedereen weer huiswaarts. 
Werkgroep: “Schoef mer an” Dank jullie wel. Het heeft ons echt goed gedaan!                        
 
Een deelnemer   
 

KWF collecteweek    
                                   
Collecte KWF zeer succesvol met collectebord 
  
Voor de collectanten was het spannend. Zou de nieuwe manier van collecteren 
wel aanslaan en genoeg opleveren?  
Het KWF had namelijk besloten dat we niet meer met een “ouderwetse” collecte 
bus op pad mochten. 
Er kwam een zogenaamd collectebord voor in de plaats met daarop een 
persoonlijke QR code. Dus betalen met de telefoon.  Maar 
in Hertme gaan we ook mee met de tijd. Met de QR code 
werd er maar liefst € 496,50 binnen gehengeld. In 
afwijking van de geldende regels hebben we als 
collecteteam besloten om toch contant geld aan te 
nemen.  Met name om de mensen die nog hun 
bedenkingen hebben toch hun bijdrage te laten geven. Dat bracht ook nog eens € 
186,50 op. Al met al een record opbrengst van € 683,00. Dit is ruim meer dan 
andere jaren. Allen hartelijk dank namens het Collecte team : Truus K – K , 
Hanneke B, José M, Inge S, Irma S , Jolanda B, Hennie K 
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Nederlandse Brandwonden Stichting collecteert van  9 
oktober t/m 15 oktober  
 
In de week van 9 tot en met 15 oktober houdt de Nederlandse Brandwonden 
Stichting de nationale collecteweek.  
Om ons ideaal te kunnen verwezenlijken – brandwonden littekenloos genezen  
zijn we afhankelijk van alle collectanten die zich voor de brandwonden-
slachtoffers inzetten. Vandaar onze oproep ‘Geef om een littekenvrije toekomst’. 
Want mensen met brandwondenlittekens zijn vaak doelwit van vervelende 
opmerkingen en leven in een samenleving waarin je met een geschonden uiterlijk 
jezelf driedubbel moet bewijzen.  
Jaarlijks worden duizenden mensen in het ziekenhuis opgenomen met tweede- 
en derdegraads brandwonden. Ze bezorgen hen talloze operaties, pijnlijke 
verbandwisselingen en littekens. En eenmaal weer thuis, moeten ze zich 
driedubbel in de maatschappij bewijzen. De Brandwonden Stichting helpt mensen 
met brandwonden. Kort na het ongeval, maar ook later in de dagelijkse strijd 
tegen de littekens. We financieren wetenschappelijk onderzoek, ondersteunen 
artsen en verplegend personeel, zetten campagnes in om brandwonden te 
voorkomen en helpen slachtoffers sterker en weerbaarder te worden.  

Steunt u ook de collectant die bij u aanbelt ? 
Hebt u de collectant gemist? 
Geen nood. U kunt uw donatie ook overmaken  naar  
rekgnr: NL93 RABO 0388 0132 22 t.n.v. Nederlandse Brandwonden Stichting o.v.v. 
7626 Hertme 
Betsy Paus, Coördinator collecte Hertme  
e-mail:betsypaus@home.nl/tel. 06-51209141 
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Sam’s kledingactie in Hertme voor beter basisonderwijs in 
Burundi 
 
  
 
 
 
 
 
 
Van maandag 10 oktober t/m zaterdag 15 oktober 12.00 uur a.s. kunt u in Hertme 
kleding en schoenen inleveren in de garage bij het Theaterhoes van het 
Openluchttheater aan de Hertmerweg 31.  
Uw donatie komt ten goede aan het onderwijsproject van Cordaid in Burundi 
(Centraal-Afrika). 
  
Wat mag u allemaal inleveren? 
Om bovenstaande doelstelling te bereiken, mag u behalve uw donatie van kleding 
en schoenen ook speelgoed, knuffels en huishoudtextiel in de vorm van 
dekbedovertrekken (graag compleet met kussenslopen), lakens, handdoeken, 
theedoeken, vaatdoeken, washandjes en zakdoeken inleveren.  
Geen gordijnen, vloerbedekking, tuinkussens en tafelkleden. 
Graag separaat van de kleding verpakt in een gesloten plastic zak. 
  
Investeren in onderwijs is investeren in een betere toekomst 
Het krijgen van kwalitatief goed onderwijs is de beste manier om mensen uit 
extreme armoede te helpen.  
Kinderen die onderwijs krijgen kunnen hun eigen leven, maar ook dat van hun 
kinderen, aanzienlijk verbeteren.  
Ze krijgen zicht op een betere toekomst, mogelijk een baan, kunnen wat 
onafhankelijker worden en het komt de economie van het land ten goede. 
Met uw donatie keren we het tij voor de toekomst van deze kinderen en kunnen 
we in de gemeenschappen Mbuye en Bukeye, in de provincie Muramvya, ruim 
45.000 kinderen kwalitatief goed onderwijs bieden. 
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Resultaat verkeerstelling Hertme 
 
Gemeente Borne heeft in oktober 2021 een verkeerstelling uitgevoerd op de 
Hertmerweg te Hertme. 

Op de website (https://www.dorpsraadhertme.nl/wp-
content/uploads/2022/09/Verkeerstelling-Hertmerweg-2021.pdf) is het 
resultaat opgenomen welke onlangs met ons is gedeeld.  
Uit een telling van 11844 voertuigen blijkt dat in 50% van de metingen een 
overschrijding van de snelheidslimiet à 30 km/h plaatsvindt.  
De V85 (snelheid waarbinnen 85% van het gemotoriseerde verkeer zich 
voortbeweegt) ter hoogte van Hertmerweg 20 (ongeveer 60 meter voor begin 
“Schoolzone”) ligt ten tijde van de telling op 38 km/uur. 
Ter hoogte van de school zal dit waarschijnlijk wat lager liggen, wat niet weg 
neemt dat de gemiddelde snelheid op dit traject te hoog is. 
Nationaal is al diverse keren aangetoond dat rond de 90% van de hardrijders in 30 
km-gebieden, plaatselijke bewoners zijn.  
Dat percentage zal in Hertme niet geheel van toepassing zijn, aangezien er 
daarvoor te veel verkeer is wat Hertme passeert en geen binding heeft met 
Hertme, b.v. vanuit het buitengebied naar Borne of elders.  
Desalniettemin doen wij een beroep aan de inwoners van Hertme rekening te 
houden met de maximum snelheid. 
Naar aanleiding van de meting worden op korte termijn door de gemeente Borne 
snelheidsindicatoren geplaatst en zal een nieuwe telling plaatsvinden. Afhankelijk 
van dat resultaat zullen mogelijk aanvullende maatregelen door gemeente Borne 
getroffen worden. 
Eventuele vragen kunnen we doorzetten naar de gemeente Borne en we willen 
de resultaten van de nieuwe meting weer op eenzelfde wijze delen. 
 

Erwin Stamsnijder, namens Stichting Gemeenschapsbelangen Hertme 

 

https://www.dorpsraadhertme.nl/wp-content/uploads/2022/09/Verkeerstelling-Hertmerweg-2021.pdf
https://www.dorpsraadhertme.nl/wp-content/uploads/2022/09/Verkeerstelling-Hertmerweg-2021.pdf
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Halloween!  

Trick or treat-tocht door Hertme! 

Op zondagavond 30 oktober wordt er weer vanaf 17:30 

tot ongeveer 19:00 uur, de trick or treat-tocht, door 

Hertme gelopen. Ongeveer 70 kinderen uit Hertme en 

omstreken, komen bij u aan de deur om een lekkernij te ontvangen. We hopen 

dat de kinderen niet voor een dichte deur komen te staan! Het zou erg mooi zijn 

als u uw huis of oprit griezelig aan kan kleden in Halloweenstijl. Belangrijk om te 

weten: 

- Wilt u niet meedoen, laat uw buitenlamp dan uit! 

- Wilt u vanwege corona geen kinderen binnen / of aan de deur, zet dan 

gewoon een lekkernij buiten neer op de stoel! 

Bedankt voor uw medewerking en veel griezelplezier 

Met vriendelijke groeten, Christel Ezendam en Erwin Stamsnijder 

 

Opgave: Wil je meedoen aan de tocht en kom je uit Hertme of zit je op basisschool 

St. Aegidius dan kan je je opgeven om mee te lopen via email 

ezendamchristel@hotmail.com of app 06-30201691. Vermeld hierbij even je 

naam, leeftijd en 06-nummer en emailadres ouders. Na opgave volgt dan nog 

informatie via de school en/of via de mail/app. Het is de bedoeling dat we 

gezamenlijk starten en eindigen vanuit de basisschool. 

 

mailto:ezendamchristel@hotmail.com
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Even voorstellen: nieuw bestuurslid 

Ik ben Ellen Bus en woon al jaren samen met Leroy 

Balkisoen. Wij zijn de ouders van Yara, onze biologische 

dochter, die nu 4 jaar is. Samen zorgen we, met een 

aantal vaste medewerkers en vrijwilligers, dag in dag uit 

voor onze 5 gezinshuiskinderen. Het jongste 

gezinshuiskind is 7 jaar en de oudste 14 jaar. Van het 

zorgen, opvoeden en begeleiden van de 

gezinshuiskinderen hebben we ons beroep gemaakt. In 

2020 zijn we onze eigen zorg onderneming in Hertme 

gestart genaamd “Huize Ellen”. Met veel plezier wonen we sinds 2016 in Hertme 

en ondanks dat mijn roots in de Achterhoek liggen woon ik met veel plezier in 

Twente. Nu ik dit jaar 37 jaar ben geworden leek het me een goed moment om 

me verder te verdiepen in de gemeenschap en me van daaruit in te gaan zetten 

voor de inwoners. Ik ben van het verbinden en hoop op verjonging en vernieuwing 

binnen de SGH.  

Om mij beter te leren kennen of voor vragen en/of opmerkingen ben ik te 

bereiken op ellenbus@hotmail.com of 06-39834860.  

Uitvaartvereniging Hertme  

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 t.z.t. schriftelijk uitgenodigd.  
Personen, welke 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 

mailto:ellenbus@hotmail.com
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In gesprek met Zr. Josephine, 
deel 2 

 
Het schoolleven, de studie kon weer 

hervat worden. En binnen enkele jaren 

kon Zr. Josephine in Brabant (Schijndel) 

haar studie bekronen met de 

Onderwijzersakte. Ze kreeg een mooie 

baan in een plaatsje nabij Den Helder. 

Daar was ze de enige juf.  

Omdat het schoolgebouw te klein was, 

had ze wel 60 leerlingen in de 1e klas (nu groep 3).  

De leerlingetjes zaten met 3 in één bank. Gelukkig kwam er hulp van een andere 

onderwijzeres, met wie ze samen het onderwijs in die klas deelde. 

Na het schoolwerk was het blokken, want de vader van Zr. Josephine wilde graag 

dat zij haar hoofdakte haalde. En dat was nog gelukt ook. Zr. Josephine begon ook 

na te denken over haar toekomst. Hoe maak je van je leven iets moois? Wat past 

het best bij je? In die dagen was kloosterleven ook een mogelijkheid om te 

overwegen. Het spirituele leven had ook haar interesse. Na vele leuke “uitjes” in 

de dans en sportwereld, werd hier serieus over nagedacht en onderzocht. Er was 

veel wat haar boeide aan het kloosterleven.  Het was een fase van wikken en 

wegen. Ze kwam daar niet een, twee drie uit. Op een gegeven moment gebeurde 

er iets dat voor haar heel bijzonder was en waardoor het ineens duidelijk was wat 

ze moest doen. Ze heeft toen stappen ondernomen en de sprong gewaagd en er 

gelukkig nooit spijt van gehad. Je moet wel eerst een proefperiode door om te 

weten of je er wel echt geschikt voor bent. Zo ja, dan leg je een gelofte af en stel 

je je beschikbaar voor de gemeenschap waar je voor gekozen hebt. Zo werd Zr. 

Josephine “in naam van de gehoorzaamheid” naar het Johannesklooster in Borne 

gestuurd om zich daar in te zetten voor het onderwijs. Een van de mooie dingen 

van kloosterleven is dat je leeft in een gemeenschap. Er wordt gezamenlijk 
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gebeden en iedereen heeft haar eigen taak. Zr. Josephine  heeft zich voor 100% 

kunnen richten op haar werk in het onderwijs, want als ze na haar werk weer in 

het klooster kwam, was het huishoudelijk werk gedaan. Voor het eten en de was 

e.d. werd gezorgd.  

Medezusters waren ook werkzaam in alle vormen van onderwijs: kleuterschool, 

lagere school, Mulo (later Mavo), Huishoudschool, maar ook in de ouderenzorg. 

In Borne bestond er nog geen “Dijkhuis”. Voorheen waren dat onderbetaalde 

banen, zgn. liefdewerken. Die werden toen bijna uitsluitend door religieuzen 

gedaan. Zr. Josephine vond het goed omgaan met de leerlingen en goede 

contacten opbouwen van groot belang. Daarnaast deed ze haar best om naast 

diverse vakken, haar leerlingen ook levenswijs te maken. Haar functie als adjunct 

directrice gaf ze op toen er veel papieren rompslomp aan te pas kwam.  

De leerlingen waren haar meer lief dan de papieren.  

Het aantal leerlingen groeide gestaag en na 10 jaar knokken bij regeringsinstanties 

lukte het een nieuw schoolgebouw te mogen zetten aan de Woolderweg: Mavo 

“Maris Stella”. Dat betekent: ”Sterre der zee”. Een bijzonder schoolgebouw, waar 

iedere docent zijn eigen stekje had en niet gehinderd kon worden. Er waren ook 

mooie voorzieningen om gemeenschappelijk allerlei zaken te doen. Zr. Josephine 

vindt het ook heel spijtig dat na ongeveer 40 jaar dat gebouw afgebroken is.  

Na haar pensionering gaf ze haar krachten aan diverse congregationele 

aangelegenheden en probeerde ze alert te zijn voor noodzakelijke kwesties voor 

de Bornse en kerkelijke gemeenschap. De bewoners van de Kloostergemeenschap 

werden ouder en ook verzorgingingsbehoeftiger.  

Velen verhuisden naar Brabant, waar ze ook vandaan kwamen. En er kwam 

leegstand in “Het Johannesklooster”. Enige tijd heeft Zr. Josephine en de 

overgeblevene zusters nog een aantal vluchtelingen erin gehuisvest. Het doet 

haar nog goed dat ze die mensen er zo fijn heeft kunnen helpen. Het 

congregatiebestuur in Schijndel maakte echter ook plannen en het besluit werd 

genomen om het klooster aan de Stationsstraat te verkopen in de verwachting 

dat er een sociale bestemming aan gegeven zou worden. En aldus gebeurde! 
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Einde vorige eeuw was na meer dan 100 jaar een einde gekomen aan het 

kloosterleven in de Stationsstraat te Borne. De zusters die niet naar Brabant 

gingen, gingen op zoek naar een plek waar ze met elkaar hun idealen konden 

verwezenlijken. Die plek werd gevonden in Hertme. Op 15 april 2000 konden ze 

tot hun grote vreugde hun intrek nemen in de totaal  gerenoveerde pastorie. 

Verschillende vluchtelingen kregen les in de Nederlandse taal en Zr. Josephine 

werd en is nog steeds bestuurslid van de Stichting ”Noodopvang Dakloze 

Asielzoekers.”  In 2005 moest er om gezondheidsredenen afscheid genomen 

worden van Zr.  Antoinette. En in 2014 werd Zr. Angelina opgenomen in een 

verzorgingshuis te Schijndel. Dit was niet fijn voor Zr. Josephine. Aanvankelijk was 

het “alleen wonen” wennen, maar dankzij de vele contacten die er in de loop van 

de jaren ontstaan waren, werd het geen probleem. Ze voelt zich volkomen thuis 

en gelukkig tussen de Hertmenaren. Op de vraag, wat ze nog zou willen toevoegen 

aan dit verslag, antwoordde ze: “Ik ben intens dankbaar dat ik hier mag zijn”. Ik 

denk dat we allemaal in ons dorp heel dankbaar mogen zijn, dat we Zr. Josephine 

in ons midden hebben, hopelijk nog voor een lange tijd. 
 

Phil den Ouden 
 

Dit was het tweede deel van het interview met Zr. Josephine. Heeft u deel één 

gemist? Kijk dan in de Gazet van vorige maand! 

 

Donateurskaarten muziekvereniging  

St. Gregorius        

Op zaterdag 8 oktober 2022 gaan de leden van de 

muziekvereniging St. Gregorius uit Hertme huis aan 

huis rond in hun dorp, om de inwoners van Hertme een donateurskaart te 

verkopen. De prijs van deze kaarten zijn divers. De inwoners van Hertme dragen 

op deze wijze bij in de activiteiten van deze bloeiende muziekvereniging. Het is 

elk jaar weer fijn dat zo veel mensen in Hertme de muziekvereniging een warm 
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hart toe dragen. Alleen met de steun van donateurs kan de muziekvereniging 

mooie muzikale dingen blijven doen.  

In 2022 bestaat onze muziekvereniging St. Gregorius 100 jaar. Het was een jaar 

met mooie activiteiten waar onze vereniging zich weer van zijn beste kant heeft 

laten zien.  

Op zaterdag 26 en zondag 27 november 2022 zal de Percussion Group een vierde 

editie Percussion Live organiseren, in het 

jubileumjaar speciaal in de Schouwburg van 

Hengelo. Hiervoor kunt u kaarten bestellen op 

www.percussionlive.nl  
De inwoners van Zenderen worden dinsdag 4 

oktober in de gelegenheid gesteld onze 

muziekvereniging te steunen door het kopen van 

een donateurskaart. 

Op voorhand willen wij de inwoners van Hertme en Zenderen bedanken voor de 

steun aan onze honderd jarige muziekvereniging. 

  

Nieuwe leden werkgroep jeugd Hertme 
 
Hallo jongeren, 
 
We vinden het leuk om nieuwe leden te verwelkomen bij de werkgroep jeugd 
Hertme. 
Zit je op de St. Aegidiusschool, dan zul je van ons een uitnodiging ontvangen 
wanneer je naar groep 8 gaat.  
Zit je op een andere school, maar woon je wel in Hertme? En vind je het leuk om 
mee te doen met de activiteiten en om op die manier met de gemeenschap van 
Hertme verbonden te zijn, meld je dan aan door een mailtje te sturen naar: 
Werkgroepjeugdhertme@gmail.com.  
Mocht je vragen hebben, stuur ook gerust een mailtje!  
 

Groet,Marcel Veldhof, Jeroen Meijer, Dennis Wissink, Hilke Dashorst. Judith Kole, 
Christel Paus 
 

http://www.percussionlive.nl/
mailto:Werkgroepjeugdhertme@gmail.com


 

 

19 

 
Wat is de werkgroep jeugd: 
 
De Werkgroep Jeugd in Hertme is een enthousiaste en actieve groep jongeren 
tussen de 12 en 16 jaar oud. Deze groep wordt begeleid door zes 
begeleiders/vrijwilligers die allemaal in het bezit zijn van een VOG (Verklaring 
Omtrent Gedrag). Eén keer in de 6 a 8 weken wordt er een leuke activiteit 
georganiseerd. Enkele activiteiten zijn bijvoorbeeld een rondleiding bij de politie, 
graffiti spuiten, kano’en, damtoernooi, een filmavond en een voorlichtingsavond 
van Tactus.  
 
Maar ook aan de ouderen van Hertme wordt gedacht. Met kerst wordt er een 
kerstattentie gemaakt en rondgebracht naar de 65+ers van Hertme en een keer 
per jaar verzorgt de jeugd een gezellige avond voor deze groep 65+ers.  
Ze staan zelf in de bediening, maken zelf de hapjes en verzorgen de avond door 
middel van een bingo, een optreden, muzikaal intermezzo en nog veel meer.  
Doordat de subsidies bijna allemaal zijn stopgezet -maar we wel graag iedereen 
een kans willen geven om mee te doen aan de activiteiten- wordt er één keer per 
jaar een bloemenactie georganiseerd.  
Het geld dat hiermee wordt opgehaald, wordt gebruikt om de kosten zo laag 
mogelijk te houden.  
 
 

Activiteiten  
Werkgroep Jeugd 
 
Het nieuwe seizoen is alweer begonnen, 
maar vorig jaar hebben we ook niet stil 
gezeten met de werkgroep Jeugd. 
In juni hebben we "de alleskunner' 
georganiseerd op de Hop, en reken erop 
dat er veel alleskunners zijn. Ze konden 
natuurlijk niet allemaal de beste zijn in 
"alles", de eerste prijs was weggelegd voor Lieke Boomkamp, gevolgd door Nick 
Wissink en Timo Bruns.  
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Wat hebben we genoten van hun kunsten en het was een bijzonder leuke avond! 
 In juli hebben we het 
seizoen afgesloten met de 
kano tocht, hier is niemand 
droog gebleven. Dit was een 
goede afsluiter en op naar 
een nieuw seizoen, we 
hebben er zin in! 
 
Groeten van de organisatie 

 
 
 

Puzzel October, deze keer een felippine 
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1. lachen  5. Jongensnaam  9.   Stoppen     13. magisch 

2. proeven  6. denkbaar  10. Klaarmaken       14. vriendelijk  

3. wezenlĳk  7. Aanvangen  11. schema 

4. muziekinstrument 8.   toeteren  12. koppig 

 

Oplossing puzzel septembernummer 
 
Het antwoord op de vorige puzzel was: ‘peulvrucht’. Bij Ria Blenke bezorgen wij 
een dezer dagen de prijs.  
Stuur het woord wat in de grijze vakjes verschijnt uiterlijk 20 oktober naar: 
gazethertme@gmail.com en u maakt kans op een prijs! 
 

AGENDA 2022 

- Huis aan huis verkoop donateurskaarten St Gregorius 

- 9 t/m 15 oktober Nederlandse Brandwonden Stichting collecte 

-   10 oktober t/m 15 oktober 12.00 uur kleding en schoenen inleveren in 

garage Theaterhoes voor onderwijsproject Cordaid in Burundi  

- 18 oktober Herfstbloemstuk ZijActief 

- 30 oktober vanaf 17:30 uur Halloween trick or treat-tocht 

- 16 november vanaf 20 uur Algemene Ledenvergadering 

Uitvaartvereniging Hertme in gemeenschapsruimte van de kerk 
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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 oktober 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 
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 

mailto:gazethertme@gmail.com
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• 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. 


