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Deelname aan de 

activiteiten staat 

open voor alle 

inwoners van Herike

-Elsen. 

Bijeenkomst 

Beaufort 
Op woensdag- 

middag 14 maart om 

13.30 vindt er een 

unieke bijeenkomst 

plaats, in het kader 

van ‘’110 jaar 

coöperaties 

Markelo’’. Het zal 

plaatsvinden in het 

Beaufort waar 

verschillende 

sprekers aanwezig 

zullen zijn. Kosten 

bedragen €5,- en  

opgeven kan via 

info@hetbeaufort.nl 

  

Zomertijdwandeling 
Willen jullie de zomertijd goed starten?  Doe mee aan de 

zomertijdwandeling op zondag 25 maart. Er is een mooie 

tocht van ongeveer 8 km uitgezet door de prachtige natuur 

van Herike-Elsen. Tijdens de tocht komen we op plekken 

waar velen nog nooit zijn geweest. 

 

De start is tussen 13.00 uur en 14.00  uur bij Daltonschool 

Elserike en de kosten voor de wandeling bedragen €5,- per 

persoon. Dit is inclusief koffie met wat lekkers en een hapje 

en een drankje onderweg.  

 

Iedereen is van harte welkom, jong en oud. Het belooft een 

geweldige dag te worden!  

 

 

 

 

 
 

 

Brainstormen optochtwagen 
De thematrekking voor de optocht van 2018 heeft alweer 

plaatsgevonden en dat betekent dat het weer tijd is voor 

een brainstormavond. De brainstormavond zal plaatsvinden 

op dindag 20 maart om 20.00  uur op de vaste bouwlocatie 

bij de fam. Pinkert aan de Herikerweg 27. 

 

Het hoofdthema van dit jaar is: ‘’theatertour’’.  

Heb jij een geweldig idee? Ben jij de enthousiasteling die 

graag wil meedenken en/of meebouwen aan de 

optochtwagen? Dan zien we jou graag bij de 



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

Boake bouwen  
Pasen staat weer bijna voor de deur en dat betekend dat het weer tijd is voor onze 

traditie: het boake bouwen met als resultaat een prachtig paasvuur.  

 

We zijn daarom weer op zoek naar snoeihout. Dit kan op vrijdag 30 en zaterdag 

31 maart gebracht worden bij het paasvuur. Grote hoeveelheden halen we graag 

bij jullie op. Dit kan gemeld worden bij: André Pinkert, telnr. 06-20600893. Opgave 

graag telefonisch of via whatsapp graag na 16.00. 

 

Ook zijn we opzoek naar vrijwilligers met tractor en wagen. Voor gezelligheid, een 

hapje en drankje wordt gezorgd dus wij zien jullie graag op 30 en/of 31 maart! 

Vanaf 09.00 uur staat de koffie klaar (denk aan de spanbanden). 

 

Let op: geen grote boomstammen of boomstronken, alleen snoeihout. Graag 

het snoeihout op één plek en goede bereikbaarheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle fakkels verzamelen! 
Op 1e paasdag zullen we met z’n allen het paasvuur gaan aansteken. Wil je mee-

lopen met de fakkeloptocht, kom dan om 20.15 uur naar Zwienenberg aan de Rijs-

senseweg. We zullen daar met z’n allen verzamelen om vervolgens om 20.30 uur 

te vertrekken richting het paasvuur om deze gezamenlijk aan te steken. 

 

Jong en oud, iedereen is welkom! Bij het  

paasvuur is er zoals gewoonlijk de  

mogelijkheid om onder het genot van  

een drankje te genieten van de mooie  

sfeer en de warmte van het paasvuur. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwju-vS5-__YAhUHIMAKHTTyDwIQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.herike-elsen.nl%2F&psig=AOvVaw2lsgHk8QIJ7hbCs50AdYuQ&ust=1517411223451314


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 

Soundmixshow Koningsdag 
De voorbereidingen voor de soundmixshow, het avondprogramma tijdens Ko-

ningsdag, zijn alweer in volle gang. Dit jaar zal Demi Odink onze buurt gaan verte-

genwoordigen met de cover van het nummer ’’Jungle’’ van Idols finalist Julia.  

Demi is erg enthousiast en heeft er zin in. Namens de buurt: heel veel succes! 

Enthousiaste jeugd gezocht! 

Voor de zeskamp op Koningsdag op 27 

april zijn wij weer opzoek naar enthousi-

aste jeugd die onze buurt wil vertegen-

woordigen. Zin in een gezellige en spor-

tieve middag waar je de strijd aangaat 

met andere buurten van Markelo? Geef 

je dan snel op!   

Stuur een sms of whatsapp naar Marieke 

Hofmeijer, 06-41743447. 

Buurtreis 31 mei 
De datum voor de busreis is inmiddels bekend, dit jaar zal de reis plaatsvinden op 

donderdag 31 mei. De organisatie is, in samenwerking met onze trouwe buschauf-

feur Richard van Hinte, druk bezig met de voorbereidingen om er weer een gewel-

dige dag van te kunnen maken. We houden jullie dus nog even in spanning! Wat 

we wel alvast kunnen verklappen is dat er weer ontzettend leuke dingen op het 

programma staan.  

 

Wilt u verzekerd zijn van een plekje in de bus? Noteer dan alvast donderdag 31 

mei in uw agenda! Nadere informatie volgt op de eerst volgende nieuwsbrief. 

 

 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwju-vS5-__YAhUHIMAKHTTyDwIQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.herike-elsen.nl%2F&psig=AOvVaw2lsgHk8QIJ7hbCs50AdYuQ&ust=1517411223451314


 
LIKE ons op FACEBOOK en volg ons op INSTAGRAM 

Terugblik ‘’Haar op zolder’’ 
We kijken terug op 5 fantastische en goed bezochte toneelavonden. Het komische 

stuk ‘’Haar op zolder’’ was een groot succes en viel erg in de smaak bij het pu-

bliek. Wij willen de regisseur, souffleur, decorbouwers, grimeuse, kapster maar 

vooral ook de toneelspelers namens de buurt hartelijk bedanken.  

 

Hieronder volgt een korte sfeerimpressie om nog even terug te blikken op het ge-

weldige stuk. 
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