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E:secretariaat@herike
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Deelname aan de 

activiteiten staat open 

voor alle inwoners van 

Herike-Elsen. 

Buurtdienst 
Op zondag  

18 februari om 10.00 

uur zal er een 

buurtdienst 

plaatsvinden in de  

Gemeenschaps- 

ruimte van 

Daltonschool Elserike 

De Kerkenraad nodigt 

iedereen van harte uit 

om kennis te maken 

met Ds. Rob Nijhuis 

en om van gedachten 

te wisselen over een 

verschillende 

onderwerpen. 

Toneeluitvoeringen 2018 
Denkt iedereen aan het bestellen van kaarten voor de 

toneeluitvoeringen? 

 

De toneelgroep is druk aan het repeteren om voor jullie het 

komische stuk ‘’Haar op zolder’’ op te voeren. De toneelspelers 

zijn erg enthousiast en zien jullie graag op de volgende data: 24 

februari, 2 - 3 - 8 en 9 maart 

 

De kaarten zijn te bestellen via de website, per e-mail via 

toneel@herike-elsen.nl, telefonisch bij Diana Zendman op tel. 

0547-364436 of via whatsapp op tel. 06-22923212 

 

Er zijn voor alle avonden nog kaarten te verkrijgen maar bedenk 

wel vol = vol!  

 
 

 

 

 

Zomertijdwandeling 
Wandel– en natuurliefhebbers opgelet! Op zondag 25 maart zal 

de zomertijd ingaan en wordt er weer een prachtige 

zomertijdwandeling georganiseerd. 

 

Er zal een tocht van ongeveer 8 kilometer worden uitgezet in het 

mooie natuurgebied van Herike-Elsen. Onderweg genieten we 

van koffie met wat lekkers en een hapje en een drankje. De start 

is tussen 13.00 en 14.00 bij Daltonschool Elserike. 

 

De kosten voor de tocht bedragen €5,- per persoon.  



Bezoek onze webiste www.herike-elsen.nl of onze  
Facebookpagina voor meer nieuws en foto’s uit de buurt en onze 
activiteiten.  

Terugblik aftrap nieuwe seizoen 2018 
Vrijdagavond 26 januari vond de jaarvergadering en de aftrap van het nieuwe seizoen 

plaats in school. Eerst werd iedereen welkom geheten door Dik Bakker waarop de ver-

schillende financiële verslagen volgden van het afgelopen jaar. We kunnen terugkijken op 

een geslaagd seizoen met een geweldig jubileumweekend als hoogtepunt. Na de uitrei-

king van de traditionele manden was het tijd om afscheid te nemen van twee bestuursle-

den, namelijk Brigitte Klein Nagelvoort en Dik Bakker. Zij werden nog even in het zonnetje 

gezet en beide bedankt voor hun inzet de afgelopen jaren. Wilma Kloots en Erik-Jan Ikkink 

zullen het stokje overnemen voor de komende vijf jaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Na het officiële gedeelte was het tijd voor feest! Het was niet zomaar een feest, het was 

een ware bruiloft. De groep werd opgesplitst in vier groepen met ieder hun eigen envelop 

met opdrachten om voor het bruidspaar, dat ook ter plekke werd gekozen, een geweldige 

avond te organiseren. Er vond een echte trouwplechtigheid plaats onder leiding van Amb-

tenaar Overmeen, er werd een boog gemaakt door de ‘’buren’’ en stukjes voorgedragen 

door de ‘’kameraden’’. Na het officiële gedeelte kon de bruiloft losbarsten onder muzika-

le leiding van André Brinkers. Tot in de vroege uurtjes werd er gezellig gefeest.  
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Heb je nog ideeën, leuke tips of bijzondere gebeurtenissen in jou 
buurt? Deel het met ons. Stuur een mail met een leuke foto naar in-
fo@herike-elsen.nl 

Jeugdclub 
De jeugdclub heeft 2017 sportief afgesloten. Op 15 december stond namelijk schaatsen 

bij de Scheg op het programma. Alle kinderen hebben zich lekker uit kunnen leven op het 

ijs en het was een gezellige avond.  

 

Op 16 februari zal er een bezoek plaatsvinden 

bij FC Twente voor een rondleiding. Een kijkje 

achter de schermen bij de plaatselijke eredivi-

sieclub, een activiteit om naar uit te kijken!  

 

 

 

 

 

Op 9 en 10 maart staat het ouderwetse en 

welbekende ‘’niet slapen kamp’’ op het pro-

gramma.  

 
  

Terugblik nieuwjaarsreceptie 
Op zaterdagmiddag 6 januari heeft de nieuwjaarsvisite plaatsgevonden. De gast van deze 

middag was Ben Wissink. Met allerlei saxofonen, een oud Indonesische Angklung en zelfs 

met een wasbord wist de uit de Achterhoek afkomstige Ben het oudere publiek te verma-

ken. Of zoals hij het zelf noemde, niet de 

ouderen van nu, maar de jeugd van toen. 

 

Tussen ieder liedje door werd er een mop 

of leuke anekdote verteld. Ben kreeg hier-

mee de lachers op zijn hand. Natuurlijk 

mochten de traditionele knieperkes en 

advocaat met slagroom niet ontbreken. Het 

was een hele gezellige middag! 
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LIKE ons op FACEBOOK en volg ons op INSTAGRAM 

Agenda 
Er staan de komende maanden genoeg leuke activiteiten op de planning die u natuurlijk 

niet mag missen! Noteer daarom de onderstaande data alvast in uw agenda. Nadere in-

formatie zal t.z.t. volgen op de komende nieuwsbrieven, de website en Facebook.  

 

Toneel      Zaterdag 24 februari en vrijdag 2 -  zaterdag 3 -  

       donderdag 8 en vrijdag 9 maart 

     

Zomertijdwandeling    Zondag 25 maart 

 

Boake holt slepp’n    Vrijdag 30 en  zaterdag 31 maart 

 

Boake      Zondag 1 april 

 

Koningsdag en Soundmixshow  Vrijdag 27 april 

 

Busreis      Datum wordt nader bekend gemaakt 

 

Bestuur 2018 
Tijdens de aftrap van het nieuwe seizoen 2018 hebben we afscheid genomen van  Brigitte 

Klein Nagelvoort en Dik Bakker.  De nieuwe bestuursleden, Wilma Kloots en Erik-Jan Ik-

kink zijn deze avond officieel toegetreden tot het buurtbestuur. Hieronder in het over-

zicht is de nieuwe indeling van het bestuur voor het seizoen 2018 te zien. 

 

André Pinkert  Voorzitter   a.pinkert@kpnplanet.nl  260478 

Joke Stevens  Tweede voorzitter erik24joke@gmail.com  363665 

Henk Beltman  Penningmeester beltm160@gmail.com  362870 

Fea Oonk   2e penningmeester fea.oonk@gmail.com   06-36186007 

Diana Zendman  Secretaresse  dianazendman@gmail.com 364436 

Marieke Hofmeijer 2e secretaresse  mhofmeijer@outlook.com  06-41743447 

Petruschka Dietvorst Bestuurslid  petruschka@live.nl   364127 

Wilma Kloots  Bestuurslid  hj.kloots@hotmail.com  0547-361641 

Erik-Jan Ikkink  Bestuurslid  e.j.ikkink@planet.nl   06-51471989 
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