
Op 13 januari 2017 om 20.00 uur vindt de officiële aftrap van het nieuwe seizoen 2017 

plaats! Hiervoor nodigen we jullie graag uit in de gemeenschapsruimte van de school. 

Eerst starten we met een korte terugblik op het afgelopen jaar en het officieel benoemen van 

nieuwe bestuursleden. 

Hierna hebben we een schitterend humoristisch showprogramma over en met Oudhollandse 

likeuren  en advocaatjes. 

In het eerste deel van het adembenemende en supergezellige ca-

bareteske showprogramma wordt men op een bijzonder humoristi-

sche manier mee naar de Gouden eeuw genomen, de periode waarin 

het ontstaan van de Oud-Hollandse likeuren zijn oorsprong heeft. 

Een periode vol van bijgeloof, vreemde, hilarische volksgebruiken 

en natuurlijk hekserij.  

Tijdens de pauze, die ongeveer 40 minuten duurt, kan men zich 

onbeperkt te goed doen aan alle lekkers dat het buffet  biedt 

(ook alcoholvrij).  

In het tweede gedeelte van het cabareteske showprogramma, 

ongeveer 30 minuten, wordt op hilarische wijze de redenen 

waarom de Oudhollandse likeuren gedronken werden verteld, 

want achter elke Oudhollandse likeur zit een schitterend ver-

haal.  Daarna kan men nog ongeveer een half uur naborrelen van de proeverij.  

De toegang is gratis, wel kan na afloop een vrije gift in de daarvoor bedoelde bus gedo-

neerd worden. 
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RECTIFICATIE 

Omdat wij als buurtvereniging veel reacties hebben gekregen op het krantenartikel in Dagblad Tubantia van afgelopen zaterdag 26 

november, willen we bij deze duidelijk maken, dat wij geheel neutraal tegen over deze plannen staan. Het artikel suggereert dat wij een 

duidelijk standpunt innemen in deze, maar dat is dus niet juist geformuleerd. 

Ook wordt Wietse Wes als onze voorzitter genoemd, dit moet natuurlijk Dick Bakker zijn! 

 

Nieuwjaarsvisite met Gert Jan Leferink 

Op zaterdagmiddag 7 januari 2017 wordt er weer een traditione-

le Nieuwjaarsvisite gehouden met als gastspreker Gert Jan Lefe-

rink van de stichting Heemkunde. Hij zal  een aantal leuke en inte-

ressante wetenswaardigheden over Herike-Elsen vertellen. Aan-

vang 14.00 uur in de gemeenschapsruimte van de school. 

De toegang is gratis Wel kunt u na afloop een vrije gift doneren. 

Kaartverkoop toneel 

weer van start! 

Op 17, 18, 23, 24 

februari en 3 maart 

zijn weer de toneelavon-

den.  

De repetities zijn in 

volle gang en de kaart-

verkoop is gestart! 

Kaarten kun je bestellen 

bij Diana Zendman, op 

telefoonnr:  0547-

364436. 



P a g i n a  2  

www.herike-elsen.nl voor meer nieuws en 

foto´s van onze activiteiten 

Zomertijdwandeling 
 

Op 26 maart 2017 zijn wij 

v a n  p l a n  o m  e e n 

“Zomertijdwandeling” te or-

ganiseren. Voor de liefhebbers die van de natuur en van wande-

len houden zetten wij een mooie route uit. Onderweg zal er kof-

fie/thee met wal lekkers worden aangeboden. Na de tijd zal er 

een stamppot buffet klaar staan.  

 

Jeugdclub 2016-2017 

 
Vrijdag 4 november was de eerste activiteit 

van de jeugdclub. Ze zijn wezen zwemmen in 

Haaksbergen. 

Met 35 kinderen was de opkomst weer een 

succes. 
 

 

Het verdere programma voor het seizoen 2016-2017 ziet er als volgt uit: 

16 december  Bubbelbal in Lochem 

27 januari  Bowlen in Lochem 

10 en 11 maart  Kamperen bij de Bovenberg 

7 april   Verrassingsavond 

19 mei   Klimmen in Nijverdal 

30 juni   Afscheidsavond. 

 

Voor alle activiteiten geldt dat je aanwezig moet zijn om 18,30 uur. 

Inloopavond invulling voormalig AZC terrein 
Op woensdagavond 30 november vond er een inloopavond plaats voor een zonnepark in Markelo. Po-

werField presenteerde samen met Eelerwoude  de plannen voor een zonnepark op het voormalig ter-

rein van AZC “Klompjan” te Markelo. Uit de reacties is gebleken dat het plan door veel bewoners 

wordt omarmd, ook werden ideeën aangedragen door omwonenden voor verdere uitwerking. 

Ook was er veel belangstelling van de lokale pers, o.a. RTV Oost en Tubantia hadden verslaggevers 

gestuurd naar deze inloopavond. 

Powerfield zal de komende weken de op- en aanmerkingen zorgvuldig bestuderen en evalueren voor 

verdere uitwerking van het plan. 

http://eelerwoude.nl/
http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=257825
http://www.tubantia.nl/regio/hengelo-en-omgeving/hof-van-twente/buurtschap-herike-elsen-positief-over-zonnepark-1.6695997

