
Vogelschieten  
Op zaterdag 7 juni vindt het jaarlijkse vogelschieten plaats bij school. Zodra de 
schutterskoning Mathijs Beusink het eerste schot heeft gelost, begint de strijd om 
de titel van 2014.  We beginnen om 19.30 uur.  Inschrijven voor kinderen en volwasse-
nen is vanaf 19.00 uur mogelijk. De kosten bedragen   
€ 12,- (incl. 3 munten) voor volwassenen (vanaf 18 jaar), 
€ 4,- (incl. 2 munten) voor de jeugd van 12 tot 18 jaar  en 
€ 2,- (incl. 1 munt)  voor kinderen tot 12 jaar. 
 
Vogelschieten voor jeugd van 12 tot 18 jaar 
Voor de leeftijdscategorie 12 tot 18 jaar is er junior 
vogelschieten met een luchtbuks. Hiermee strijden ze 
om de titel junior schutterskoning (in).  Anouk ter Balkt 
was vorig jaar de junior koningin. 
 
Knuppelkampioen 
Voor de kinderen tot 12 jaar is er het knuppelgooien. Zij 
gaan in plaats van schieten op een vogel, met een knuppel 
gooien. De beste wordt gehuldigd tot knuppelkampioen. 
Vorig jaar was dit Michelle Dietvorst. 
 
LET OP: Deelnemers vogelschieten volwassenen moeten 
een geldig legitimatiebewijs bij zich hebben!!!!!!!!! 
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Sportieve buurtgenoten gezocht! 

Buurtvoetbal 
Op zaterdag 7 juni gaan we weer voetballen met het buurtvoetbal-
toernooi. We rekenen natuurlijk weer op de talenten van vorig jaar! 
Maar natuurlijk zijn nieuwe voetballers ook van harte welkom in ons 
buurtelftal. Je kunt je opgeven bij Rinus Meulman op telefoon (06) 
20606427.  
 
Dames opgelet, we hebben ook weer een damesteam nodig. Kunnen 
we ook dit jaar weer op jullie rekenen? Opgeven kan ook bij Rinus. 

 
 

Fietsen!! 

14 september 

fietstocht 
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1 7  m e i  p res en t a t i e  p la n  op t och t wa g en   
 

Na een paar keer bij elkaar te zijn geweest werd op zaterdag 17 mei bij Pinkert de plannen bekendge-

maakt door de wagenbouwcommissie. Zelf zijn ze heel enthousiast en hebben er zin in om mee te begin-

nen. 

Onder het genot van een hapje en drankje werd de maquet-

te onthuld. Deze was gemaakt door Henk Dietvorst. 

Het thema van Markelo is: Markelo uit kunst. Herike-Elsen 

heeft als subthema: culinair. 

 

De plannen zullen verder worden uitgewerkt 

en er wordt weer begonnen op dinsdag 1 juli. 

P a g i n a  2  

www.herike-elsen.nl voor meer nieuws en 

foto´s van onze activiteiten 

Autopuzzeltocht 9 juni (2e pinksterdag) 
 
Iedereen die zich per auto, bromfiets of motor voortbe-
weegt, kan meedoen aan de puzzelrit.  
 
Voor de kinderen is er een aantal speciale opdrachten, ook 
zij moeten goed opletten in de auto en kunnen daar een 
prijs mee winnen.  

 
Je start tussen 13.00 en 13.30 uur vanaf 
de school.  De kosten bedragen 5,- per 
voertuig.  
 



Zeskamp Kon i ng sdag  

Zaterdag 26 april deed een enthousiaste groep jongeren 

mee aan de zeskamp tijdens Koningsdag. Onder leiding 

van Bert Pinkert en Rosanne Bielderman moesten ze di-

verse onderdelen afwerken. Helaas ging het zaklopen 

niet zo goed. Het eindspel ging aanzienlijk beter, maar 

dat bleek niet meer voldoende te zijn. Herike-

Elsen eindigde helaas als laatste. De zeskamp werd ge-

wonnen door Markelose broek/Dijkerhoek. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Derde  p lek  soundm ixshow   

Herike-Elsen heeft zaterdagavond bij de 

soundmixshow op Koningsdag een mooie 

derde plek weten te behalen. Ondanks het 

haperen van de microfoon van ‘gastzanger’ 

Gert Timmerman, werd het een fantas-

tisch optreden. Markelosebroek/

Dijkerhoek wisten de eerste prijs te be-

halen, met het liedje ‘ stil in mij ‘.  

Doordat ze ‘s middags met de zeskamp 

ook al hadden gewonnen werden zij ook de 

over-all winnaar. Markelo-Zuid werd twee-

de met ‘de meisjes voor een nacht’.  

 

Na de optredens ging het feest, onder leiding van de band Reflexion en de Rick en Tijn Show, nog door tot in 

de late uurtjes. Voor meer foto’s van zowel ‘s middags als ‘s avonds, zie ook onze site onder fotoalbums. 

  



 
 
Een bus vol buurtbewoners naar Amsterdam Schiphol 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Met een bus vol buurtgenoten zijn we op 29 april vertrokken naar Amsterdam. Maar 
liefst 50 dames en heren waren ‘s morgens al vroeg aanwezig, zodat we om 8.15 uur kon-
den vertrekken. Bij S chiphol aangekomen is de bus in twee groepen verdeeld. De ene 
groep kon naar bijvoorbeeld het panoramaterras,of winkeltjes bekijken of bij de aan-
komst- en vertrekhal een kijkje nemen. De andere groep heeft tijdens de ruim een uur 
durende rondrit in de bus het terrein rond Schiphol bezichtigd.  
 
 
Daarna vertrokken we 
weer en bij de Haarlem-
merbaan hebben we een 
stop gehad. Hier konden 
we de verschillende vlieg-
tuigen zien landen en op 
dat moment was  het 
buienfront verplaatst rich-
ting het oosten en kwam 
zelfs de zon te voorschijn.  
 
 

De lunch was weer super verzorgd door onze 
eigen Elsener bakker.  
 
De dag hebben we afgesloten met een diner 
bij de Haverkamp. Meer foto’s van deze dag 
vind je in het fotoalbum op onze site in de 
map Buurtexcursie 29 april 2014. 
 


