
Op 10 januari  om 20.00 uur vindt de officiële aftrap van het 

nieuwe seizoen 2014 plaats! Hiervoor nodigen we jullie graag uit. 

Eerst starten we met een korte te-

rugblik op het afgelopen jaar en 

het officieel benoemen van twee 

nieuwe bestuursleden.  

 

VERRASSING!!!! 

Daarna staat je een verrassende 

avond te wachten. Wat, hoe, wie 

en waar dat vertellen we nog niet. 

Maar je vergeet deze avond niet 

snel en wilt deze avond zeker niet 

missen! 

N i e u w s b r i e f  

A f t r a p  n ieu w  s e i zo e n  2 0 14  

B u u r t v e r e n i g i n g  

H e r i k e - E l s e n        

 

Sec re ta r i aa t   

Ans  van H in te  

Kemperweg 9  

7475  SX  Marke lo  

T:  0547 -36  12 15  
 

s e c r e t a r i a a t @ h e r i k e -

e l sen .n l  

 

Dee lname aan de  

ac t iv i te i ten  s taa t  

open voo r  a l l e  

i n w o n e r s  v a n  

Her ike -E l sen  

 

Wij wensen u een goed en gezond 2014 

AED incasso 

uitgesteld! 

 

De donateurs-

bijdrage voor het 

AED project van 

€ 5,00 wordt in 

januari geïncas-

seerd. Vanwege 

administratieve 

redenen is dit in 

november niet 

gelukt. 

 

Kaartverkoop toneel gestart! 

Op 14, 21, 22, 27 en 28 februari speelt de toneelgroep het blij-

spel “Een waterdicht idee”. Het stuk speelt zich af in een afslank-

kliniek. De overtollige ponden van de cliënten verdwijnen. Maar 

de vraag is waar ze blijven……. 

De repetities zijn in volle gang en de 

kaartverkoop is gestart! Kaarten kun 

je bestellen bij Germaine Mensink op 

telefoonnr 36 14 45. (na 15.00 uur) 

of (06) 10719390. Wees er snel bij, 

want vol is echt vol.………... 
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Je ug dc lub  ge s ta r t  

De eerste twee activiteiten van de jeugdclub zitten er al weer op.  Het 

seizoen is van start gegaan met een bingoavond, een spel  dat nog al-

tijd leuk blijft om te spelen. En natuurlijk omdat er ook leuke prijzen te 

winnen waren.   

Voor de tweede avond ging het 

richting Deventer. Daar heeft de 

jeugdclub alvast een voorproefje 

genomen op de winter en ging 

schaatsen.  Het was wel even 

wennen aan de kou, maar na een 

paar rondjes schaatsen en  een 

kop warme chocomelk was dat 

gauw vergeten. 

 

P a g i n a  2  

www.herike-elsen.nl voor meer nieuws en 

foto´s van onze activiteiten 

Hendrik Assink wint 

kaarten tegen Mar-

kelosebroek! 

21 november was de kaartclub 

van Markelosebroek te gast in 

Herike-Elsen. Na een gezellige 

en spannende avond kruisjas-

sen bleek Hendrik Assink van 

Herike-Elsen de beste kaarter 

van de avond.  

Herike-Elsen weten-

schappelijk onderlegd 

Dat bewees ons team tijdens 

de buurtquiz in het Beaufort. 

Daar streden ze tegen 9 andere 

buurten om de beker. Ons 

team bestond uit Wilco Tijhuis, 

Germaine Mensink en Sini Diet-

vorst. Zij werden mentaal on-

dersteund door Mirella Over-

meen.  We scoorden vooral 

goed in de ronde Wetenschap, 

maar liefst 7 van de 8 goed. 

Uiteindelijk zijn we zesde ge-

worden.  

Smokkelaars op de Friezenberg en Apenberg  

Kruipend door het gras, struinend door de bossen, verscholen achter bomen. 

Bloedfanatiek en gedreven probeerden de ruim 40 smokkelaars in de stromen-

de regen hun smokkelwaar veilig over te brengen. De groep bestaande uit 

Truus, Geert, Erik, Alie, Brenda en Andre wonnen.  Helaas moet er ook 1 

groep de laatste zijn. Onder de modder en met uitgelopen mascara kwamen 

ze als eerste terug op de basis,  maar helaas met het minste geld: de dames 

Daniek, Liza, Laura, Joyce, Anouk, Ma-

rieke, Marijn, Pernille en Celine. Dit le-

verde hen wel de poedelprijs op! 

Een illusie armer, veel kennis rijker! 

Op 16 november was taxateur Enno de Boer bij ons te gast om mee-
gebrachte voorwerpen van bewoners uit de buurt op waarde te taxe-
ren. Wat aarzelend kwamen de eerste voorwerpen uit de tas, maar 
uiteindelijk lagen er maar liefst 4 tafels vol met uiteenlopende voor-
werpen. De waarde vari-
eerde van een paar euro 
tot zo’ n 250 euro. Bij 
elk voorwerp had Enno 
wel een leuk verhaal te 
vertellen over de her-
komst of de historie er 
van. Kortom een interes-
sante, gezellige en ook 
nog eens leerzame mid-
dag. De meesten gingen 
aan het eind van middag 
een illusie armer maar 
wel met veel meer ken-
nis rijker naar huis.  


