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Deelname aan de 

activiteiten staat open 

voor alle inwoners van 

Herike-Elsen. 

Fietstocht 
De nieuwe datum voor 

de jaarlijks 

terugkerende 

fietstocht is bekend. 

De tocht zal 

plaatsvinden op 

zondag 23 

september. 

Nadere informatie 

volgt! 

Vogelschieten 
Op zaterdagmiddag 19 mei zal weer het jaarlijkse 

vogelschieten plaatsvinden. Zodra de schutterskoning van vorig 

jaar, Jeroen Dijkstra, het eerste schot heeft gelost zal de strijd 

om de titel ‘’Schutterskoning Herike-Elsen’’ losbarsten.  

 

Voor de leeftijdscategorie 12 tot 18 jaar is er junior 

vogelschieten met een luchtbuks. Hiermee strijden zij om de titel 

junior schutterskoning(in). Het 

eerste schot zal hier door 

Ramon Zwienenberg worden 

gelost. Voor de kinderen tot 12 

jaar  is er het knuppelgooien. 

Zij gaan met een knuppel 

gooien op de vogel, in plaats 

van schieten. De beste zal 

worden gehuldigd tot 

knuppelkampioen. De eerste 

knuppel zal worden gegooid 

door Nout Bekkernens. 

 

We starten om 19.30 en inschrijving voor zowel volwassenen als 

kinderen is vanaf 19.00 mogelijk. 

De kosten bedragen €12,- (incl. 3 munten) voor volwassenen 

(vanaf 12 jaar), €4,- (incl. 2 munten) voor de jeugd van 12 tot 18 

jaar en €2,- (incl. 1 munt) voor kinderen tot 12 jaar. 

 

LET OP!!!! De volwassen deelnemers moeten een geldig 

legitimatiebewijs bij zich hebben 

Autopuzzeltocht 
Op maandag 21 mei, Tweede Pinksterdag, wordt er een autopuzzeltocht georgani-

seerd. De winnaars van vorig jaar, Erik Gerritsen en Henk Dietvorst, zullen met hulp van 

Janet Pinkert een mooie tocht uitzetten.  
 

Iedereen die zich per auto, bromfiets of motor voortbeweegt, kan meedoen aan de puz-

zelrit. Voor de kinderen zijn er een aantal speciale opdrachten en kunnen daar een prijs 

mee winnen. De start is tussen 13.00 en 13.30 uur vanaf school. De kosten bedragen 5,- 

per voertuig.  



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

Buurtreis 
Donderdag 31 mei is het dan zover! De jaarlijkse buurtreis.  

 

Om uiterlijk 08.15 uur zullen we onder begeleiding van onze 

trouwe buschauffeur Richard van Hinte vertrekken vanaf school. 

De eerste bestemming is het gevangenismuseum in Veenhui-

zen. Wij zullen hier worden 

verwelkomt met koffie en ge-

bak met aansluitend een inte-

ressante rondleiding. Na de 

rondleiding is het tijd voor een 

heerlijke lunch en gaan we via 

de museumwinkel en de tui-

nen terug naar de bus.  

 

Na een klein ritje van ongeveer een half uur komen we aan bij 

Distilleerderij Hooghoudt Groningen. Hier zullen we worden 

ontvangen door een gids die ons na een welkomstdrankje mee-

neemt op een tour in het proces van jenever maken. Na de tour 

is er de mogelijkheid om zelf 

nog twee soorten van hun 

producten te proeven en na te 

zitten in het café. 

 

 

 

 

Na gezellig geborreld te hebben vertrekken we weer richting 

Markelo waar we rond 18.00 bij de Haverkamp van een afslui-

tend diner kunnen genieten. 

 

 

 

 

 

Wil je zeker zijn van een plekje in de bus voor deze mooie dag? 

Geef je dan vóór 25 mei op bij Fea Oonk tel. 0547-362788 of 06

-26186007. De kosten voor deze dag zijn €50,- per persoon 

(graag contante betaling in de bus). 

 

De buurtreis is leuk voor zowel jong als oud, iedereen is 

welkom! 

Koningsdag 

Zeskamp 
Het team voor zes-

kamp is compleet! De 

jongens en meiden van 

Herike-Elsen zullen ‘s 

middags op het terrein 

van de Haverkamp 

gaan strijden tegen de 

andere buurten tijdens 

de zeskamp. We  

hopen op goed weer 

en natuurlijk met de 

winst naar huis. 

 

Soundmixshow 
De repetities zijn in  

volle gang om tijdens 

de soundmixshow bij 

de Haverkamp weer 

een fantastisch 

optreden te kunnen 

neerzetten. Demi 

Odink zal samen met 

haar danseressen 

Sanne Gerritsen, No-

anne Pinkert, Kylie 

Karsenberg, Anne 

Klein Leetink, Nikki 

Meulman, Kristel Meul-

man en Kyra Zendman 

de zaal gaan verras-

sen met het nummer 

‘’Jungle’’ van Julia.  

 

Wij zien jullie graag op 

Koningsdag om onze 

toppers aan te moedi-

gen. Namens de buurt, 

heel veel succes!! 
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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 

Buurtvoetbal 
Op zaterdag 16 juni zal weer het jaarlijks door de 

PJGO georganiseerde buurtvoetbal plaatsvinden. 

Ook dit jaar is Herike-Elsen weer op zoek naar 

een dames– en herenteam. 

 

Het toernooi zal ‘s ochtends plaatsvinden met 

aansluitend een gezellige afterparty.  

Aanvang is 09.00 (sportvelden SC Markelo) en om 

09.30 zal de eerste wedstrijd gespeeld  

worden. 

 

Kom jij onze teams versterken? Geef je dan op bij Marieke Hofmeijer 06-41743447 

(herenteam) of Liza Gerritsen 06-31342778 (damesteam). 

Rabo Clubkas Campagne 
Het buurtbestuur nodigt iedereen uit om te stemmen op buurtver-

eniging Herike-Elsen tijdens de Rabo Clubkas Campagne. Rabo-

bank Noord en West Twente draagt het verenigingsleven in de 

regio een warm hart toe. Daarom wordt er de Rabo Clubkas 

Campagne speciaal voor verenigingen en stichtingen georgani-

seerd. Het bedrag dat de bank beschikbaar stelt is voor 2018 

vastgesteld op €185.000,-. 

 

Van dinsdag 1 mei t/m maandag 21 mei mogen klanten vanaf 12 

jaar van Rabobank Noord en West Twente drie stemmen uitbren-

gen op hun favoriete vereniging/ stichting, waarvan er maximaal 

twee op dezelfde gestemd mag worden. Alle leden van de Rabo-

bank krijgen via de e-mail een eigen inlogcode die gebruikt kan 

worden om te stemmen. 

 

Bezoek www.clubkascampagne.nl en stem op buurtvereni-

ging Herike-elsen! 

 

Wij hopen op veel stemmen zodat we 

weer een mooi bedrag mogen ontvan-

gen. De buurtvereniging wil het geld 

gaan gebruiken voor de aanschaf van 

een nieuw toneel en podiumverlichting.  

 

 

 

Optochtwagen 
De wagenbouwers 

van Herike-Elsen 

hebben het subthe-

ma van de optocht-

wagen gewijzigd in 

het theaterstuk/film 

‘’War of the World’’ 

ook wel bekend als 

‘’Eve of war’’ van Jeff 

Wayne. Met dit  

thema zal Herike-

Elsen de strijd aan-

gaan met de buiten-

aardse indringers van 

Mars.  

 

Heb je goede ideeën 

of wil je graag mee 

helpen bouwen? Wij 

zien je graag bij de 

brainstormavond op 

maandag 7 mei om 

20.00  uur op de vas-

te bouwlocatie bij de 

fam. Pinkert aan de 

Herikerweg 27. 
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LIKE ons op FACEBOOK en volg ons op INSTAGRAM 

Terugblikken op… 
 
Zomertijdwandeling 
Zondag 25 maart heeft de zomertijdwandeling 

plaatsgevonden. Wij kijken terug op een prachtige 

middag met een mooi uitgezette route door  

Herike-Elsen. De deelname was goed en ook het 

weer zat mee. Onder het genot van een hapje en 

een drankje bleef het nog lang gezellig. Dus een 

zeer geslaagde start van de zomertijd! 

 

Boake bouwen en paasvuur 
Na twee dagen hard werken is het de boakebouwers weer gelukt om met z’n allen een 

prachtig paasvuur te bouwen. Op Eerste Paasdag was het dan zover: na de fakkelop-

tocht was het aan de kinderen om het paasvuur aan te steken. Ondanks de blubber was 

het een gezellige en drukke avond.  

 

Wij kijken terug op een geslaagd weekend en willen iedereen bedanken die op welke  

manier dan ook weer geholpen heeft of iets heeft gedoneerd.  
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