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Snoe ihout  voor  het  paasvuu r !  

Voor een mooi groot paasvuur hebben we snoei-

hout nodig. Dit kun je alleen op vrijdag 14 april 

en zaterdag 15 april zelf brengen naar het 

paasvuur. Grote hoeveelheden halen we ook 

graag bij je op.  

 

Dit kun je melden bij:  

Andre Pinkert (tel.nr.06-20600893 of 0547-260478) of mailen naar 

a.pinkert@kpnplanet.nl 

 

Ook hebben we behoeft aan vrijwilli-

gers met tractor en wagen. Voor drin-

ken en eten wordt gezorgd. Vanaf 9.30 

uur ben je welkom. (denk aan de span-

banden) 

 

LET OP: geen grote boomstammen of boomstronken, alleen 

snoeihout. Het is de bedoeling dat het op één plek ligt. 

Enthousiaste jeugd 

in de buurt gezocht. 

We zoeken weer en-

thousiastelingen! Wie 

geeft zich op voor de 

zeskamp op Konings-

dag. Geef je zo snel 

mogelijk op!! 

Bel of sms met 

Andre 06- 

20600893) 

Willen jullie de zomertijd goed beginnen?? 

 

Doe mee met de zomertijdwande-

ling op zondag 26 maart en geniet 

van de prachtige natuur van Herike 

Elsen. Onderweg zal er gezorgd worden voor koffie 

met wat lekkers en een hapje en drankje. 

 

Ook voor vervoer in stijl zal worden gezorgd. 

Het belooft een geweldige dag te worden! 

Jong en oud zijn welkom. Kosten bedragen € 4,— 

per persoon. Lengte ongeveer 8 km. Startpunt is 

bij daltonschool Elserike. De start is tussen 13.00 

en 14.00 uur 

Buurtpreventie 

app. 

Veiligheid in de 

buurt. 

Moderne vorm 

van buurtwacht. 

Zie de bijlage! 



www.herike-elsen.nl voor meer nieuws en foto´s van 

onze activiteiten 

Thema optocht 2016 

‘Hew aait zo doane’ is het thema van de optocht van Dorpsfeest 

Markelo 2017. Op woensdag 15 februari werden alle buurten weer 

bij de Haverkamp welkom geheten door de optochtcommissie. Zoals 

gewoonlijk werd weer op hilarische wijze toegewerkt naar de ont-

hulling van het thema van de optocht. Er werd een spelquiz gespeeld 

en aan de hand daarvan werden de  sub thema’s  door voorzitter Ans 

van Hinte bekend gemaakt. 

Voor Herike-Elsen  kwam de kleur blauw naar voren en als sub thema Europa. En dit keer starten we 

als eerste wagen in de optocht. 

Alle fakkels verzamelen! 

Op 1e paasdag gaan we met z’n allen het paasvuur aansteken. Wil je 

meelopen met de fakkeloptocht, kom dan om 20.15 uur naar Zwienen-

berg aan de Rijssenseweg.  

Daar vertrekken we om 20.30 uur richting het paasvuur om deze dan 

gezamenlijk aan te steken.  

Koningsdag 

Op 27 april is het weer Koningsdag. Dit jaar zullen Jan en Bryan Bekkernens (vader en zoon) de 

buurt vertegenwoordigen tijdens de soundmixshow.  

Met een nummer van Golden Earring Twilight Zone hopen zij hoge ogen te 

scoren. 

Toneeluitvoeringen 2017 

De eieren zijn allemaal verkocht en Kees en Koos hoeven 

voorlopig niet meer op te passen! 

Het hilarische stuk “Oppassen 

geblazen” zit er weer op en het 

was een geweldig succes. 

De 5 toneelavonden werden goed bezocht. 

De toneelspelers, regisseur, souffleur, decorbouwers, grimeuse 

en de kapster  willen wij hartelijk bedanken namens de buurt. 



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  

 

Busreis dinsdag 9 mei 
Vertrek rond 8.15 uur vanaf school. Bezoek aan het Nationaal Militair Museum in 

Soesterberg. Hier worden we ontvangen met koffie en gebak. Daarna een rondlei-

ding en dan de lunch. Na de middag kan men op eigen gelegenheid het buitenter-

rein bezichtigen per voet of met een fiets. 

Op de plek waar ruim honderd jaar geleden de Luchtvaartafdeling van de Ko-

ninklijke Landmacht werd opgericht, staat nu een bijzonder museum; Het Nationaal Militair Museum in Soest! 

Van topstukken uit de luchtvaart en indrukwekkende schilderijen tot 

prachtige themaruimtes.  

Na de verbouwing… 

Het nieuwe museum staat op een terrein van 45 ha op de voormalige 

luchtmachtbasis Soesterberg. Behalve het nieuwe hoofdgebouw is er in-

middels ook een groot depotgebouw gerealiseerd, zijn er diverse andere 

gebouwen, een arena en diverse museumobjecten in het buitenterrein. 

Ook het reeds bestaande herdenkingsplein van de Koninklijke Luchtmacht 

is ingepast. Je komt hier echt ogen en oren te kort! Kijk voor meer informatie op de site van NMM. 

 

Na het museum  gaan wij rond half vier richting Terwolde waar we bij Kriebelz 

deksels lekker gaan eten. Zo rond half acht zijn wij weer terug in Herike/Elsen. 

 

 

Kosten bedragen € 45 per persoon. Opgave kan bij Brigitte Klein Nagelvoort, telefoonnummer 06-38544787. 

Het n i et  s l apen feest j e  van de j eugdc l ub  

Vrijdag avond 10 en zaterdagochtend 11 maart vond weer het traditionele kamp bij de Bo-

venberg plaats van de jeugdclub. Maar liefst 35 kinderen hadden zich aangemeld hiervoor. 

Eerst werden de kinderen naar Markelo gebracht waar ze dmv cryptische omschrijvingen 

naar plekken moesten gaan om daar met een aantal mensen een selfie te maken. Hiervoor 

konden punten behaald worden. Groep 2 wist de meeste punten binnen te slepen.  

Na de patat werd er nog een bingo gehouden.  Daar-

na kon iedereen naar bed. Maar of er geslapen 

werd? 

 

 

Volgende activiteit van de jeugdclub is op 7 april. “De verrassingsavond”. 

mailto:info@herike-elsen.nl
https://www.nmm.nl/


Like ons op Facebook en volg ons op Twitter! 


