
Vogelschieten  
Op zaterdag 23 mei vindt het jaarlijkse vogelschie-
ten plaats bij school. Zodra onze voorzitter Dik Bak-
ker het eerste schot heeft gelost, begint de strijd om 
de titel van 2015.  We beginnen om 19.30 uur.  In-
schrijven voor kinderen en volwassenen 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).  
 
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.  
 
LET OP: Deelnemers vogelschieten volwassenen moeten een geldig legitimatiebewijs 
bij zich hebben!!!!!!!!! 
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Sportieve buurtgenoten gezocht! 

Buurtvoetbal 
Op zaterdag 30 mei gaan we weer voetballen met het buurtvoet-
baltoernooi. We rekenen natuurlijk weer op de talenten van vorig 
jaar! Maar natuurlijk zijn nieuwe voetballers ook van harte wel-
kom in ons buurtelftal. Je kunt je opgeven bij Christiaan op tele-
foon nr.06-12095910. 
 
Dames opgelet, we hebben ook weer een damesteam nodig. Kun-
nen we ook dit jaar weer op jullie rekenen? Opgeven kan bij Liza te-
lefoonnr.06-31342778. 

 
 

Fietsen!! 

20 september 

fietstocht 

Like ons op facebook en 

volg ons op twitter! 
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Zeskamp Koningsdag 

Soundmix Koningsdag 

Busreis 
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www.herike-elsen.nl voor meer nieuws en 

foto´s van onze activiteiten 

Autopuzzeltocht 25 mei (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 voer-
tuig.  
 

Volleybaltoernooi 

 

Vrijdag 5 juni wordt er door volley-
balvereniging Maarkel Up een toer-
nooi georganiseerd. We willen na-
tuurlijk weer meedoen, dus geef je 
op bij Diana Zendman, telefoon (06) 
22923212.  

Henk Schreu rs  w i n t  k ru i s j as com-

pet i t i e  2014/2015  

Donderdag 16 april was al weer de prijsuitrei-

king van de kruisjascompetitie 2014/2015. 

Winnaar dit jaar Henk Schreurs. Hij kreeg 

een fraaie beker uitgereikt en een vleesscho-

tel. Henk behaalde een gemiddeld punten aan-

tal van 618,84. Egbert Bomans werd tweede 

met 608,51 en derde Henk Jansen met een 

punten gemiddelde van 608,23.  



Zeskamp Koningsdag 

De koningszeskamp was weer een succes in Mar-

kelo! Vooral het buikschuiven was populair onder 

de deelnemers. Voor aanvang werd men dan ook 

nog even goed ingezeept, om een zo goed moge-

lijk resultaat te krijgen. Herike-Elsen werd ver-

tegenwoordigd door een enthousiaste groep jon-

geren en eindigde uiteindelijk als vijfde. Markelo 

Noord werd eerste.  

Eerste plek soundmix show 
Dankzij een fantastisch optreden van 
Janneke klein Leetink en haar 
‘aanhang’ hebben we de eerste plek we-
ten te behalen bij de Soundmixshow 
voor de buurten tijdens Koningsdag! 
Mede door de achtergrond danseressen 
en de dansende act van de 4 heren, was 
het een perfect optreden.  
Na afloop mocht ze het nummer; What 
a feeling van Irene Cara nog een keer 
voor een bomvolle enthousiaste zaal, 
ten gehore brengen.  

Oproep          

 

 

 

 

  

N.a.v de buurtbijeenkomst ‘Buurt 
met toekomst’, zijn wij bezig met de verkeersveiligheid  in de buurt.  
Te weten Plasdijk  2 t/m 8, parallelweg, Rijssenseweg.  
  

Wij willen een werkgroep vormen, om een plan van aanpak op te stellen.   

 

Iedere buurtbewoner jong en oud, is welkom om mee te praten.  
  

Heeft u interesse, meld u aan via de mail of bel: jlangenhof@hotmail.com   0547-389809  
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Een uitje met een blauw tintje 
 

Dinsdag 21 april vond de jaarlijkse buurtreis 
plaats. Rond 8.00 uur vertrok een 
volle bus naar de mooie stad Delft. 
Eerst werd er een rondvaart ge-
maakt en ging men naar het Delfts-
blauw museum. Na de lunch werd de 
Nieuwe kerk bezocht. Daarna kon men iets voor zichzelf doen, dat 
werd voor de meesten het bezoek aan een zonovergoten terras.  

Rond l e id i ng  je ugdc l ub  i n  FC Twente  s tad i on  

Vrijdagavond 10 april bracht de jeugdclub een bezoek aan het FC 

Twente stadion. Met in hun midden een echte FC 

Twente speler (Joris Slaghekke) werden ze na ont-

vangst met wat drinken, ingedeeld in drie groepen. 

Onder leiding van drie gidsen (waaronder oud in-

woonster van Herike-Elsen; Gerrie Pinkert) werd 

er een rondleiding gegeven door o.a. de kleedkamers, de skyboxen 

en de bestuursruimte.  Door hun enthousiaste inbreng werd het een 

geslaagde avond. Na afloop kregen de kinderen nog een zakje chips. 

Jeugdclub activiteiten  

In tegenstelling tot wat er op de flyer stond, zal niet op vrijdag 20 mei  een jeugdclub activiteit plaatsvinden, 

maar op vrijdag 5 juni, ook worden de kinderen wat eerder verwacht, namelijk om 18.00 uur op school. En ook de 

Afsluitavond is verzet!  Namelijk van 19 juni naar 26 juni. 

 

“HERIKE-ELSEN IN BEDRIJF”  

  

In vervolg op de informatieavond van 2 april, inzake nieuwe initiatieven voor verbetering leefbaarheid in onze 

buurtschap, is er 22 april een brainstormsessie gehouden.  
Een van de onderwerpen betrof het idee om voor ondernemers in onze buurtschap een platform te scheppen om 
elkaar te ontmoeten, kennis te maken en misschien een bron van samenwerking te vinden om gezamenlijke doe-
len te stellen en te behalen.  
In vervolg hierop zijn wij onlangs met een klein groepje bij elkaar geweest om dit idee in een meer concrete vorm 

te gieten. Om verder te kunnen willen wij nu eerst weten hoeveel ondernemers er in onze buurtschap wonen 

en of er voldoende belangstelling er is om zoiets van de grond te krijgen.  
Via deze weg willen wij alle ondernemers in Herike-Elsen vragen een mailtje te sturen met daarin hun (bedrijfs-)
naam, branche of werkzaamheden en of hij/zij iets voelt voor dergelijke gezamenlijke activiteiten, in welke vorm 
dan ook.  

Graag deze reactie binnen 14 dagen te versturen naar e-mailadres : info@bvr2.nl onder vermelding van “Herike-
Elsen in Bedrijf”.  
Afhankelijk van de hoeveelheid reacties kunnen wij dan vaststellen of er draagvlak is om deze ideeën verder vorm 
te geven.  

  

Bij voorbaat danken wij u voor uw reactie,  

  

Initiatiefgroep “Herike-Elsen In Bedrijf”  
B. Gerritsma, N, Scholten, G. Scholten, G.J. Wessels en A. Weekhout  
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