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Vogelschieten  

Op zaterdag 14 mei vindt het jaarlijkse vogelschieten 
plaats bij school. Zodra de schutterskoning van vorig 
jaar, Rinus Meulman, het eerste schot heeft gelost, be-
gint de strijd om de titel van 2016.  We beginnen om 
19.30 uur.  Inschrijven 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).  Het eerste schot hier, zal 
door Estelle Ikkink worden gelost. 

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. Hier 
zal Jasmijn Vedders de eerste knuppel gooien. 

LET OP: Deelnemers vogelschieten volwassenen moeten een geldig legitimatiebewijs 
bij zich hebben! 

Buurtreis  3 mei 
Op dinsdag 3 mei zal weer de jaarlijkse busreis plaats-
vinden. Dit keer gaan we naar het oude plaatsje Leer-
dam. Dit stadje gelegen in Zuid-Holland heeft net als 
Delft vorig jaar, een rijke 
historie en bevat goed be-
waarde gebouwen, zoals de 
glasblazerijen en het hofje 
van Mv.v.Aerden.  

Eerst zullen we het nationaal glasmuseum bezoeken. Dit 
museum is in 2010 nog ingrijpend verbouwd en heropend 
door koningin Beatrix. Het laat een uniek en zeldzame collectie zien ten aanzien van 
glas en glasfabricage. Hierna zullen we het hofje van Mv.v.Aerden bezoeken, dit is 

een gewilde plek voor het maken van trouwfoto’s. Ook 
worden hier oude en vergeten groenten gekweekt. 

Op de terugweg zal er nog een stop zijn bij de Gelderse 
Proeverij. Dus al met al een leuk en afwisselend program-
ma, goed toegankelijk voor jong en oud!  

Er is nog plek in de bus beschikbaar, dus schrijf je snel in.  

Opgave bij Germaine Mensink, tel.nr.06-24163371 of mail 
naar germainebouman@hotmail.com 
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Bra i ns tormen  over  op tochtwagen   

Op zaterdag 7 mei  nodigt de wagencommissie een ieder uit om te komen meedenken over de invulling 

van  de optochtwagen voor dit jaar. Iedereen is vanaf 20.00 uur van harte welkom in de oale werk-

plaats bij fam. Pinkert. 

Het hoofdthema van de optocht dit jaar is : Allerbastend beroemd en berucht. 

Ons sub thema is nu Mr.Bean (nadat Mata Hari uitvoerig besproken 

was en geen inspiratie bracht). 

 

 

Enthousiaste jeugd voor de zeskamp met Koningsdag gevonden. 

Er hebben zich een twaalftal jongens en meisjes aangemeld. 

Nu zoeken we nog enthousiastelingen die ons team wil komen aanmoedigen bij de traditionele zeskamp 

op Koningsdag op 27 april bij de Haverkamp in Markelo. 

Autopuzzeltocht 16 mei (2e pinksterdag) 

Bloed, zweet en tranen. Dit keer niet  van Andre Hazes, maar in huize 

Meulman bij  Rinus en Anita. Zij wonnen in 2015 de autopuzzeltocht. Dan 

krijg je niet alleen de beker, maar ook de eer om de volgende puzzelrit  uit 

te zetten (niet verplicht overigens).  Inmiddels is de puzzelrit in grote 

lijnen klaar. Hier en daar moeten nog even de laatste details ingevuld wor-

den.  

Op 16 mei kun je zelf ervaren hoe ze het er van hebben afgebracht. 

Iedereen die zich per auto, bromfiets of motor voortbeweegt, kan mee-

doen aan de puzzelrit.  

Voor de kinderen zijn 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 voertuig.  

 

27 april Koningsdag 

Janneke Klein Leetink zal onze buurt vertegenwoordigen in de soundmixshow. Zij 

zingt het nummer Euphoria van  Loreen en Kylie Karsenberg verzorgt de achter-

grondact. Wij hopen op veel aanmoedigingen vanuit de buurt ‘s avonds bij de Haver-

kamp in Markelo. 



Bezoek B & W 28 juni 2016 

Op 28 juni brengt het B&W college een bezoek aan onze buurt. Dit zal 

plaatsvinden in de gemeenschapsruimte van de school Elserike om 20.00 uur. 

Hierover hebben we in onze vorige nieuwsbrief en op de site al iets vermeld. 

De onderwerpen die behandeld worden zijn o.a. veiligheid, ruimtelijke ordening, zorg, glasvezel, stimuland. 

  

Heb je een onderwerp dat je ook graag op de agenda wilt zien van dit bezoek? Dan kun je dit doorgeven aan 

Rinus Meulman, telnr. 0548-625315 of stuur een mail naar rinusenanita@hetnet.nl.  

Pasen 2016 
Met man en macht werd er weer twee dagen druk gewerkt om op 1e 

paasdag weer een geweldige boake te hebben. Het begon vrijdags 

met regen, maar zaterdag hebben 

we de hele dag de zon gezien. De 

dames druk in de weer met de 

roosjes en de mannen en kinderen 

met het opbouwen. 

 

 

Nadat de kinderen bij Zwienenberg 

de fakkels hebben aangestoken en richting de boake liepen hebben ze 

de boake met z’n allen in 

de fik  gestoken.  

 

Ondanks de regenbui die 

‘s avonds viel, was het gezellig tot in de kleine uurtjes. 

Heb je nog ideeen of leuke tips of bijzondere gebeurtenissen bij jou 

in de buurt, deel het met ons. Stuur een mail met een leuke foto naar : 

info@herike-elsen.nl 
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Oproep 

Door middel van deze oproep willen wij jullie vragen om mee te denken welke activiteit er eventueel nog op 

onze agenda moet komen. Is er belangstelling voor een wandeltocht, bingo of iets dergelijks. Geef het door 

aan een van onze bestuursleden of stuur een mail naar info@herike-elsen.nl 

Houd alvast deze datum vrij: 

Zondag 25 september — Fietstocht 

mailto:info@herike-elsen.nl
mailto:info@herike-elsen.nl


Toneel 2016 
Het zit er weer op. De Vermeers hangen weer op hun ei-

eigen plek. Vijf avonden lang was er weer dolle pret in 

huize Doedens. De toneelspelers hebben de buurt weer 

goed vermaakt met hun spel. Er hebben zich zelfs al 

nieuwe spelers gemeld voor volgend jaar. 

 

 

 

 

De toneelspelers, decorbouwers, grimeuse en de kapster  

willen wij hartelijk bedanken namens de buurt. 

 

 

 

 

Jeugdclub 

Op 11 en 12 maart was er weer het niet-slapen feest bij de Bo-

venberg. Eerst een enge spooktocht, die was uitgezet door een 

paar meiden die vorig jaar bij 

de jeugdclub zaten. Hierna was 

er na terugkomst nog een bingo. 

Daarna ging iedereen naar bed, 

waar het de kunst was om zo lang mogelijk wakker te blijven.  

‘S Morgens na het ontbijt werd iedereen weer naar huis ge-

bracht. 

 

Op 15 april stond de volgende activiteit op het pro-

gramma.  

Skiën in skicentrum De Moser, gelegen in het Rutbeek 

bij Enschede. Daar heeft de jeugd  een introductie les 

gehad. Ook kon je 

tuben, of te wel met 

een grote band de helling af roetsjen. 

 

De volgende activiteit is 20 mei. Duo Dio gaat weer een spelavond 

organiseren. 
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