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Uit de oude doos van de heemkundegroep… 

 

Het huis aan de Oude Postweg 4 waar vroeger de familie Oude Egbe-
rink (Jans van Sien) woonde. Jaren geleden is de woning verbouwd. 
De familie Zwerus woont nu in de woning. 

 

Wist u dat…? 
• de Rabo clubkas campagne De Zonnebloem maar liefst € 389,48 

heeft opgeleverd?  Er zijn 91 stemmen op ons uitgebracht. Dank 
aan allen die ons gesteund hebben.     Hennie Kemna 

• de collecte voor het Anjerfonds € 323,28 heeft opgebracht? Alle 
gevers hartelijk dank!           José Kemna 

• de collecte Epilepsiebestrijding €  336,04 heeft opgebracht? Collec-
tanten en gevers hartelijk bedankt!               Riet Meijer 
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Ook dit jaar weer een prachtig resultaat! 
De leerlingen van groep 8 hebben ook dit jaar deelgenomen aan de 
(verplichte) Centrale Eindtoets. We zijn erg tevreden met de resulta-
ten die deze leerlingen behaald hebben. De gemiddelde eindscore 
van de St. Aegidius was dit jaar 541,8. Dit is een erg hoge score. 
De gemiddelde landelijke score lag op 534,9. 

Alle leerlingen maar ook alle leerkrachten gefeliciteerd met dit resul-
taat! 

 
Jos Kemna,  
Directeur St. Aegidius 
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Huldiging jubilarissen 
Zondag 3 juni is de traditionele verenigingsronde weer verschoten. 
Onder perfecte omstandigheden is in mixteams van jeugd en senio-
ren (helaas geen dames) een route van ruim 7 kilometer afgelegd!  

    Jubilaris Michel Nijhuis te midden van bestuur (foto Theo Nijhuis) 

Na afloop is Michel Nijhuis gehuldigd voor zijn 25-jarig lidmaatschap. 
Wij zijn er als vereniging trots op dat Michel al zolang lid is en zich 
ook op bestuurlijk vlak inzet voor onze klootschietsport! Michel is 
penningmeester van de TKC, onze afdelingsbond, en vervult deze 
functie namens onze vereniging. 

Het was nog lang gezellig op het zonnige terras en de biertjes en ge-
haktbal bij Jachtlust smaakten prima. Helaas was Gerard Kemna (25 
jaar) afwezig. Hij zal zijn aandenken op een later moment alsnog 
ontvangen. 

Met vriendelijke groeten, 

Bart Monnink 
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Bart Lucas Nederlands kampioen! 
Op zondag 10 juni werden bij KV Zwolle in Groenlo de Nederlandse 
kampioenschappen voor junioren gehouden. Namens KV Hertme 
namen Bjorn Kattenpoel Oude Heerink (categorie 4) en Bart Lucas 
(categorie 2) deel.  

Foto: Nederlandse Klootschietersbond 

Er werd door de junioren in vier leeftijdscategorieën gestreden op 
drie onderdelen: straat, veld en zetten. De jongsten komen in cate-
gorie 1 uit.  

Op het onderdeel veld wist Bart Lucas zijn beste prestatie neer te 
zetten. Op dit onderdeel was hij de beste en wist hij het Nederlands 
kampioenschap met overtuiging te behalen! Op de onderdelen zet-
ten en straat viel hij evenals Bjorn Kattenpoel Oude Heerink net bui-
ten de prijzen. Met het winnen van de nationale titel kan Bart terug-
kijken op een prachtige dag en een ongelooflijk knappe prestatie! 

Met sportieve groet, 

Bart Monnink 
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Werkgroep Jeugd bij BAVO in Albergen 
Op vrijdagavond 25 mei waren we op de fiets bij BAVO opleidingen 
in Albergen. Hier kregen we een zeer geslaagde voorlichting over 
brand.  

 

Hoe ontstaat brand? Wat is brand of vuur? Welke overige gevaren 
kunnen er ontstaan bij brand? Wat gebeurd er bijv. als je water in 
een brandende frituurpan gooit…? Zomaar een aantal vragen waar 
we in theorie en in de praktijk antwoord op kregen. 

We mochten allemaal met een brandblusser een brandje blussen, 
het deksel op een brandende pan leggen en beleven hoe het is om 
onder de vlammen te zitten!  

Als afsluiter mochten we ervaren hoe het is om in een (gesimuleer-
de/veilige) situatie terecht te komen waar zich vuur, rook, paniek, 
duisternis, chaos en slachtoffers bevinden.  

Al met al een leerzame maar ook 
indrukwekkende  ervaring! 

Namens de Werkgroep Jeugd,  

Hilke Dashorst 
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20-jarig jubileum De Drie Biggetjes 
Op zaterdag 7 juli 2018 is het groot feest bij kinderdagverblijf De 
Drie Biggetjes. Het kinderdagverblijf bestaat 20 jaar. Een bijzonde-
re gebeurtenis die Gea en Ronny Wissink (de eigenaren van het 
kinderdagverblijf) niet ongemerkt voorbij willen laten gaan. 
 

Gea was leerkracht in het basisonderwijs, maar wilde iets anders. In 
1998 startte zij in haar eentje het kinderdagverblijf voor kinderen 
van 0 tot 4 jaar. Al snel kwam het idee de boerderij van haar ouders 
te verbouwen tot kinderdagverblijf. In de afgelopen jaren groeide 
het kinderdagverblijf van 12 kinderen naar zo’n 100 kinderen per dag 
in 2018.  

In 2008 kwam Gea’s man Ronny volledig bij in het bedrijf.  Inmiddels 
hebben Gea en Ronny 25 medewerkers in dienst.  

Door de jaren heen verbouwden zij drie gebouwen tot opvangloca-
ties voor kinderen van 0 tot 12 jaar. De drie gebouwen (de Schuur, 
de Stal en de Bokkesprong) hebben ieder een eigen buitenruimte.  

Ook de peuterspeelgroep en de buitenschoolse opvang zijn niet 
meer weg te denken bij De Drie Biggetjes.  

Op de vraag aan Gea waarom het kinderdagverblijf De Drie Biggetjes 
heet en wat haar kinderdagverblijf zo bijzonder maakt antwoordt ze: 
“We zijn begonnen in een verbouwde varkensschuur. Daarom heb-
ben we onze naam afgeleid van het sprookje ‘De wolf en de drie big-
getjes’. Boerderij, Buiten en Beestenboel dat is waar het bij ons om 
gaat. Wij zijn van mening dat buitenspelen belangrijk is voor de tota-
le ontwikkeling van kinderen. Het stimuleert de motorische, sociaal 
emotionele, cognitieve en de zintuiglijke ontwikkeling. Een kinder-
opvang met een duidelijke visie op een prachtige landelijke locatie 
waar geborgenheid van kinderen hoog in het vaandel staat en waar 
we werken met een heel fijn en ervaren team. Dit maakt mij trots en 
hier wil ik nog heel lang mee doorgaan.” 
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Gea, Ronny en hun medewerkers nodigen graag alle belangstellen-
den uit om op 7 juli tussen 14.00 en 17.00 uur het 20-jarig jubileum 
mee te vieren aan de Wetering 3 in Hertme.  

Tijdens deze middag is het mogelijk om rond te kijken in de verschil-
lende gebouwen. Daarnaast zijn er voor de kinderen veel activiteiten 
te doen zoals een parcours afleggen met een traptrekker, fruitspies-
jes maken, brood bakken, hutten bouwen, schminken, een spring-
kussen en poffertjes en ijs. Mis dit niet en kom gezellig langs! 

Graag tot ziens, 

Ronny en Gea Wissink 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Colofon:  
Alles uit deze uitgave mag worden gekopieerd, vermenigvuldigd en doorver-
teld. 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 voorkomen-
de 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. 

De Gazet van Hertme is ook digitaal te lezen op de website van de Heemkun-
degroep Hertme: www.heemkundegroephertme.nl onder het tabje “Gazet” en 
op www.Hertme.nl onder Borne Boeit. 
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Hertme viert 30 jaar Afrika Festival 
Het Afrika Festival Hertme bestaat 30 jaar. Dat wordt op 7 en 8 juli 
gevierd met oud en nieuw talent en met klanken van de Afrikaanse 
diaspora in Amerika. Top-act is Afrika’s grootste reggae-ster Alpha 
Blondy. Hij sluit zondag het festival af. 
 
Op zaterdag 7 juli gaat het festival om 13.00 uur van start met het 
unieke concert dat mede door UNESCO wordt mogelijk gemaakt: 
Namibian Tales - 'Kalahari Encounters'. Vier San-vrouwen uit de 
Kalahari-woestijn, die nog steeds weten te klappen en te zingen vol-
gens de zeer oude en verdwijnende tradities van hun volk, worden 
akoestisch begeleid door de groep Namibian Tales. De legendarische 
band ‘África Negra’ uit São Tomé schept daarna een zwoele sfeer 
met het typische mengsel van rumba en highlife dat door hun fans 
‘mama Djumba’ wordt genoemd. Dan is er ‘Rajery’, de virtuoos op de 
bamboeharp, met eigen band uit Madagaskar die altijd voor muzika-
le spanning en verrassingen zorgt.  

Tijdens de pauzes op het hoofdpodium loopt de ‘Bande á Pied’ 
(‘Band te Voet’) ‘Follow Jah’ uit het Caribische eiland Haïti over het 
festivalterrein. De groep speelt ‘rara’ een opzwepende mix van veel-
soortige percussie waaronder ritmisch uitgestoten toetergeluiden, 
sterk door voodoo beïnvloed.  

Op het podium komt vervolgens ‘Togo All Stars’ uit de hoofdstad 
Lomé met een opwindende eigen samensmelting van jazz, afrobeat, 
highlife, funk en ook voodoo.  

 
Het avondprogramma begint met ‘Pachibaba’, de explosieve ont-
moeting van drie muzikale zwaargewichten: Olivier Araste met zijn 
hypnotiserende Maloya-zang uit Réunion, de Franse accordeonist 
Fixi en de onnavolgbare percussionist Cyril Atef. Samen met drie an-
dere muzikanten uit Réunion zullen ze Hertme op zijn kop zetten. De 
avond wordt afgesloten met een swingende trans-Atlantische ont-
moeting: de Colombiaanse groep Alé Kuma en Congolese muzikan-
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ten als Dizzy Mandjeku. Ze verenigen de Colombiaanse rumba met 
Afro-Colombiaanse tradities in de groep ‘de Palenque à Matongé’. 

Zondag 8 juli begint om 12 uur met ‘Sona Jobarteh’ uit Gambia. Ze 
zingt niet alleen prachtig, maar ze is bovendien een van de weinige 
vrouwelijke koraspelers. ‘Eusébia’ uit Madagaskar was eerder in 
Hertme als zangeres en danseres bij haar beroemde vader Jaojoby. 
Ze is inmiddels aan een solocarrière begonnen. Net als op zaterdag 
loopt ‘Follow Jah’ uit Haïti ook op zondag over het festivalterrein. 
‘Chartwell Dutiro’ uit Zimbabwe was ooit een van de belangrijkste 
leden van de ‘Blacks Unlimited’, de band van de legendarische Tho-
mas Mapfumo. Chartwell komt met zijn band Spirit Talk Mbira waar-
in nu ook zijn zoon Shorai meespeelt. ‘Debademba’ met de vinger-
vlugge gitarist Abdoulaye Traoré uit Burkina Faso en de Malinese 
zanger Mohamed Diaby was in 2014 al in Hertme. Het was een door-
slaand succes. De nieuwe uitnodiging geldt meteen als presentatie 
van zijn nieuwe cd.  

De Ivoriaanse zanger 
‘Alpha Blondy’ is sa-
men met zijn band 
‘The Solar System’ 
een van de beste live-
acts uit de reggaewe-
reld. Blondy, ook wel 
‘de Bob Marley van 
Afrika’ genoemd sluit 
deze 30ste editie van 
het Afrika Festival af. 

Foto: Romy Wieffer 

Informatie en tickets: www.afrikafestivalhertme.nl 

Met vriendelijke groet, 

Frank Mulder  
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De Zonnebloem:  September activiteit 
Ook dit jaar is er weer een dagje uit georganiseerd dat garant staat 
voor gezelligheid. Op dinsdagmiddag 18 september gaan we naar 
Oldenzaal.  We vertrekken om 13.00 uur vanaf het kerkplein in Zen-
deren.  

Eerst brengen we een bezoek aan Het Palthe Huis, een rolstoeltoe-
gankelijk museum van en over de familie Palthe (inderdaad, die van 
de stomerijen). Daarna gaan we gezellig koffie drinken op een terras-
je in Oldenzaal. Tegen half vijf worden we verwacht bij Klein Afrika 
waar we pannenkoek zullen eten. Eventuele drankjes komen hier 
voor eigen rekening.   

Tegen half zeven rijden we terug naar huis.  

De kosten voor dit uitje bedragen € 10,- per persoon. Opgave uiter-
lijk 10 september bij: Hennie  Kemna (tel:  074-2667167) of bij  
Anniek Timmers (tel: 074-2663467). Wanneer u  van huis opgehaald 
moet worden, kunt u dat bij de opgave aangeven. 

Namens Zonnebloem  Hertme/Zenderen, 

Anniek Timmers 

 

  

Percussion Live 
Percussion Live vindt plaats op 15 september 2018 in het openlucht-
theater in Hertme. Zoals eerder al gemeld, werken diverse koren 
(waaronder Belcanto Fleringen,  Cantiamo Albergen, Mix Zenderen, 
Contrast Hertme, Nouveau Reutum,  Courage Langeveen) hieraan 
mee. 

Op zondag 3 juni vond een gezamenlijke repetitie plaats. Hierin wer-
den alle koren voor het eerst samengesmeed tot een groot project-
koor. Dit koor gaat de melodische slagwerkgroep uit Hertme vocaal 
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ondersteunen. Aan dirigent Peter Löbker (foto) uit Weerselo de 
schone taak er een mooi geheel van te smeden.  

In alle vroegte repeteerden we 
onder perfecte weersomstan-
digheden in het openluchtthea-
ter. De sfeer was uitstekend. Ie-
dereen kwam met een brede 
lach naar de repetitie en was be-
nieuwd naar het resultaat.  

Dat resultaat kwam er stukje bij beetje. Aan het eind van de repetitie 
stond er een koor van grote kwaliteit.  

Ook de voorbereidingen van de Melodische slagwerkgroep en de 
heren van Double6 zijn in volle gang. Iedereen repeteert hard om er 
tijdens het repetitie weekend begin september helemaal klaar voor 
te zijn. 

Op maandag 28 mei bezochten ongeveer 60 koorleden van de diver-
se koren de repetitieavond van de Melodische slagwerkgroep in het 
Kulturhus in Borne. Na deze avond gingen ze enthousiast verrast 
naar huis.  

De kaartverkoop is 
inmiddels in volle 
gang. Bijna 600 kaar-
ten zijn al verkocht. 
Bestel dus uw kaarten 
nu het nog kan op 
www.percussionlive.nl 

                                                  
Met vriendelijke 
groet,  

Gerard Schabbink 
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Agenda juli en augustus 
7 juli 

20-jarig jubileum De Drie Biggetjes 
Locatie: De Wetering 3 

Tijd: van 14.00 tot 17.00 uur 

7 en 8 juli 
Afrika Festival 

Locatie: Het Openluchttheater Hertme 
Op zaterdag 7 juli vanaf 13.00 uur en zondag 8 juli vanaf 12.00 uur 

13 juli 
Receptie Jos Kemna 

Locatie: Hotel Jachtlust 
Tijd: van 15.30 tot 17.30 uur 

 

Agenda komende maanden 
15 september 

Percussion live in het Openluchttheater in Hertme. 

18 september 
Zij Actief gaat op excursie naar de  Buffelo Farm in Denekamp.  

Vertrek om 13.15 uur vanaf het kerkplein. 

18 september 
September activiteit van De Zonnebloem: bezoek aan Oldenzaal 

Vertrek om 13.00 uur vanaf het kerkplein van Zenderen 
 

Wilt u iets plaatsen in de gazet van september? Stuur uw 
informatie uiterlijk 20 augustus naar gazethertme@gmail.com. 

Uitgave:  Stichting Gemeenschapsbelangen Hertme 
Redactie:   Esther Meijer 


