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Sn oe ih ou t  voor  h e t  p a a s vu u r !  

Voor een mooi groot 

paasvuur hebben we 

snoeihout nodig. Dit 

kun je alleen op vrij-

dag 18 april en zater-

dag 19 april zelf bren-

gen naar het paas-

vuur. Grote hoeveel-

heden halen we ook 

graag bij je op.  

Dit kun je melden bij: 

Bert Pinkert 

(tel.nr.06-51486819)of Benno Vedders, tel 

(06-34350001).  

LET OP: geen grote boomstammen of boomstron-

ken, alleen snoeihout. 

 
 
 

 
 

 
 

Like ons op facebook en 

volg ons op twitter! 
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www.herike-elsen.nl voor meer nieuws en 

foto´s van onze activiteiten 

Br a in s torme n  o ve r  o p to ch tw agen  

  

Op zaterdag 17 mei nodigt de wagencom-
missie een ieder uit om te komen brain-
stormen over de optochtwagen voor dit 
jaar. Iedereen is vanaf 16.00 uur van har-
te welkom in de “oale warkplaatse” bij de 
fam. Pinkert! Het hoofdthema dit jaar is 
Markelo uit Kunst, ons sub thema 
is Culinair! 

Alle fakkels verzamelen! 

Op 1e paasdag gaan we met 

z’n allen het paasvuur aanste-

ken. Wil je meelopen met de 

fakkeloptocht, kom dan om 

20.15 uur naar Zwienenberg 

aan de Rijssenseweg.  

Daar vertrekken we om 20.30 

uur richting het paasvuur om 

deze dan gezamenlijk aan te 

steken.  

 

Enthousiaste jeugd in de buurt 

 

We zoeken weer enthousiastelingen! Wie geeft zich op 

voor de zeskamp op Koningsdag. Geef je zo snel moge-

lijk op!! 

Bel of sms met Bert op (06) 51 48 68 19.  



Voetballers en volleyballers opgelet! 

We hebben nog geen datum, maar bin-

nenkort is het weer tijd voor het jaarlijkse 

volleybal– en voetbaltoernooi. Dus loop je 

alvast warm, werk aan je conditie, oefen 

nog een keer met de opslag. Want na-

tuurlijk gaan we ook dit jaar weer knal-

len! Met het voetballen moeten de heren 

onze titel van vorig jaar verdedigen en 

ook rekenen we weer op het enthousiaste 

damesteam.  

 

En wat zou het stoer zijn als 

“girlpower” uit Herike-Elsen 

weer van de partij is naast het 

gemengde team bij het volley-

ballen! Dus dames, kom maar 

op en bereid je vast voor….. 

In de volgende nieuwsbrief en 

op onze site meer info zodra 

we meer weten! 

Heb je nog ideeen of 

leuke tips of bijzon-

dere gebeurtenissen 

bij jou in de buurt, 

deel het met ons. 

Stuur een mail met 

een leuke foto naar : 

info@herike-elsen.nl  

 

Nog enkele plaatsen voor de buurtexcursie 
 

 Wie wil er nog meer mee met  
 onze buurtexcursie! Het wordt  
 ongetwijfeld een gezellige  en  
 vooral ook interessante dag op  
 Schiphol.  
  
 Je kunt nog mee!   
 Er zijn nog enkele plaatsen vrij 
 in de bus. 

 
 Opgeven kan bij Germaine  
 Mensink, telefoon 361445 of 
 06- 24163371 (na 15.00 uur) 

  
 
Mailen kan ook naar:  germainebouman@hotmail.com 
 
We vertrekken ‘s morgens om 8.15 uur vanaf school en zijn ’s avonds te-
gen 20.30 uur weer terug. 
Graag de auto parkeren op de parkeerplaats aan de kant van de Plasdijk!  

mailto:info@herike-elsen.nl


Toneel 
De bron van het helende en 
gezonde water 
“Sneudefleut” is opge-
droogd. 

Het waren 5 mooie toneel-
avonden, waar bijna de he-
le buurt van heeft genoten. 
 

(Niet) slapen op de Bovenberg 

Al weken keek de jeugd en de leiding er naar uit, kamp bij de Bovenberg!  

Om 18.30 uur werd iedereen verwacht 

bij de Bovenberg. Daar ging de jeugd 

eerst beginnen aan een spannende 

smokkeltocht georganiseerd door de 

meiden die vorig jaar de jeugdclub heb-

ben verlaten. Het was voor sommigen 

nog wel erg spannend!! Maar zeker 

voor herhaling vatbaar.Toen iedereen 

weer teruggekeerd was bij de Boven-

berg werd er nog een spel Jongens te-

gen de meisjes gespeeld. De meeste 

kinderen (en leiding) zijn dan ook - zo-

als gebruikelijk - de hele nacht wakker 

geweest. 

Hier bedanken de toneelspelers 

alle mensen die zichtbaar heb-

ben genoten van het toneelspel 

door de oudgedienden en een 

drietal nieuwe spelers. 

 


