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Boake-hoolt slepp`n 3 en 4 april 

Natuurlijk rekenen we weer op een heleboel vrijwilligers tijdens het jaarlijkse boake

-hoolt slepp‟n op 3 en 4 april!  

We hebben voldoende eten en drinken ingekocht en we staan „s morgens om 10.00 

uur al klaar met de koffie.  

Veiligheid 

Denk aan de spanbanden voor het 

vastmaken van het hout op de wagens. 

Ook dit jaar wordt er vast weer gecon-

troleerd door de politie. En denk er aan 

dat het meehelpen voor eigen risico is. 

Dat geldt voor iedereen die op een of 

andere manier aanwezig is bij het bou-

wen van het paasvuur. Maar ook tij-

dens het paasvuur zelf.  

Snoeihout brengen of laten ophalen 

Snoeihout kunt u zelf brengen, maar alleen op bovengenoemde dagen! Grote hoe-

veelheden halen we bij u op. Dit kunt u nog tot 2 april melden bij Bert Pinkert, telnr. 

(06) 51 48 68 19.  

 

    Paasvuur 5 april 

Op 5 april is het dan zover. We gaan 

dan de met man en macht opgebouw-

de boake in vuur en vlam zetten. Alle 

kinderen uit de buurt zijn van harte 

welkom om het paasvuur met hun 

fakkel aan te steken. Dit doen we om 

ongeveer 20.45 uur.   

Kinderen die aan de fakkeloptocht 

willen deelnemen, kunnen zich om 

20.15 uur verzamelen bij Zwienen-

berg. We vertrekken om 20.30 uur 

met de fakkels lopend richting het paasvuur aan de Groningerveldweg. En ook zon-

der fakkel is jong en oud natuurlijk van harte welkom.  
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www.herike-elsen.nl voor meer nieuws en 

foto´s van onze activiteiten 

Bra i n s t ormen over  op tochtwagen   

Op donderdag 9 april nodigt de wagencommissie een ieder uit om te 
komen brainstormen over de optochtwagen voor dit jaar. Iedereen 
is vanaf 20.00 uur van harte welkom op de basisschool Elserike. 

 

Het hoofdthema dit jaar is Markelo over tijd, ons 
sub thema is Vrije tijd! 

 

Wie een goed idee heeft 
mag voor 26 maart a.s. 
een mail met link, foto of 

iets dergelijks sturen naar 
a.pinkert@kpnplanet.nl  

Sportievelingen gezocht 

Zaterdagmiddag 28 maart willen we weer een moun-

tainbike tocht organiseren. Ga de uitdaging aan en 

stap op de fiets.  Denk niet bij voorbaat “dat kan ik 

niet.” Het is geen wedstrijd en de fijne kneepjes wor-

den je onderweg duidelijk uitgelegd.  

Opgave bij Bert  tel.nr. 06- 51 48 68 19.  

Enthousiaste jeugd voor de zeskamp met Koningsdag gezocht 

 

We zoeken weer enthousiastelingen! Wie geeft zich op voor de zeskamp op Ko-

ningsdag. Geef je zo snel mogelijk op!! 

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



Nog enkele plaatsen voor de buurtexcursie 
Je kunt nog mee naar Delft. Het be-
looft weer een interessante en gezelli- ge 
dag te worden.  

 
Een rondvaart door de 
gracht, rondgeleid 
worden in de Nieu- we 
Kerk.  
 
 
 

Er zijn nog enkele plaatsen vrij in de bus. Kosten bedragen € 45,00 pp. 
Opgeven kan bij Germaine Mensink, telefoon 361445 of 06-24163371 
(na 15.00 uur). 

 
We vertrekken ‘s morgens om 8.00 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!  

Her i ke-E l sen:  buur t  met  toekomst !  

Op woensdagavond 11 maart werd in Daltonschool 

Elserike de bijeenkomst gehouden met als thema Her-

ike-Elsen: buurt met toekomst! 

Na een korte toelichting door Renske de Man van Sti-

muland, werd de zaal ingedeeld in 6 groepen. 

Elke groep kreeg zijn eigen onderwerp,  met deze on-

derwerpen kreeg men een vragenlijst mee en aan de 

hand van deze punten, kon men het onderwerp uit 

gaan werken. 

De thema’s waren; Omgeving/voorzieningen, Wonen voor jong en oud, Welzijn en zorg, Jeugd en jon-

geren, Ruimtelijke kwaliteit, Economie en bedrijvigheid. 

Al deze punten zullen nu door Stimuland en Maarkelslandschap bekeken worden en in een volgende 

bijeenkomst opnieuw besproken. Datum wordt nog nader bepaald.  

Hou alvast de volgende data vrij 

23 mei -Vogelschieten  

25 mei –Autopuzzelrit 



Toneel 2015 
 

De heren zijn weer uitgeperst. 

Het kind is gezond en wel geboren. 

 

 

Het waren 5 mooie 

toneelavonden, waar 

iedereen met volle teugen van heeft geno-

ten. Onze buurtgenoten hebben weer voor 

een mooi spel gezorgd. Elke avond volle 

bak. Toneelspelers namens de buurt weer 

bedankt. 

(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 

fototocht in het centrum van Markelo Bij de Bovenberg 

werd er nog bingo gespeeld. De meeste kinderen (en leiding) 

zijn dan ook - zoals gebruikelijk - de hele nacht wakker ge-

weest.  

 

Na een ontbijtbuffet werd 

er nog een groepsfoto ge-

maakt en daarna ging iedereen moe maar voldaan naar huis. 

Even voorstellen -  

ons nieuwe bestuur voor 2015 

Like ons op facebook en 

volg ons op twitter! 

Voorzitter  Dik Bakker 

Penningmeester Maik Homan 

Secretaris   Brigitte Klein Nagelvoort 

Leden    Bert Pinkert, Germaine  Mensink, 

   Joke Stevens, Petruschka Dietvorst, 

   Diana Zendman en Henk Beltman 


