Jaarverslag Buurtvereniging Herike-Elsen 2013
Januari
Tijdens de aftrap van het nieuwe seizoen 2013 op 11 januari, hebben we
afscheid genomen van Corine van Walraven. Dit was ook het moment dat Brigitte
Klein Nagelvoort en Dik Bakker officieel toetraden tot het buurtbestuur.
Na het officiële gedeelte met het jaarverslag en financiële verslag stond er een
wijnproeverij en whiskyproeverij op het programma. De wijn- en whiskyproeverij
werd professioneel verzorgd door Berna Vasters en Henk en Janny Bussink. De
titel wijnkenner 2013 is gewonnen door Truus Heuten. Gerrit Jan Schut bleek de
whiskyspecialist 2013.
Ook de jeugdclub heeft in het nieuwe jaar alweer een activiteit achter de rug. Op
18 januari stond er een surpriseparty op het programma.
Februari
Op 8, 15, 16, 21 en 22 februari speelt de toneelgroep de klucht “Blauwe
Hendrik”. Ook dit jaar vijf volle zalen met enthousiaste buurtgenoten, familie,
kennissen, vrienden, collega’s en kritische collega-toneelspelers. Het wordt ieder
jaar lastiger om een leuk en ook goed stuk te vinden. Maar gelukkig bleek de
keuze van de toneelcommissie dit jaar ook weer prima in de smaak te vallen.
Naast de juiste keuze voor een toneelstuk, is ook de aankleding van het toneel
van belang. We zijn erg blij dat we dit de laatste jaren in eigen beheer zo goed
voor elkaar hebben. Het verbouwen van het toneel is in handen van Henk
Dietvorst. De aankleding werd dit jaar verzorgd door Gaby Borgsteijn en Paul
Thijssen.
Maart
Op 1 maart werd De Bovenberg bestormd door de jeugd van de jeugdclub voor
de traditionele niet slapen activiteit. De avond begon met een spannende
spooktocht, georganiseerd door een aantal “oud” jeugdclubleden. En na een
spelletje bingo zijn de meeste kinderen (en leiding) - zoals gebruikelijk - de hele
nacht wakker geweest.
Maar liefst twee aanvragen vanuit onze buurt voor vrijwilligersactie NL Doet
werden gehonoreerd door het Oranje Fonds. Op zaterdag 16 maart waren de
vrijwilligers van zowel de buurtvereniging als de Ouderraad dan ook druk in de
weer in en om de school. De nieuwe ruimte (door de stichting Herike-Elsen in
2007 achter de school gebouwd), kon wel weer eens een opknapbeurt gebruiken.
De muren zijn opnieuw gesausd, is er een stootrand geplaatst om
beschadigingen van tafels te voorkomen, het digitale schoolbord is verplaatst en
er is een nieuwe beamer aangeschaft.
De ouderraad is gestart met de voorbereidingen voor het plaatsen van een
nieuwe buitenberging voor de school. Dit project loopt nog en wordt
waarschijnlijk in het voorjaar van 2014 afgerond.

Jong en oud heeft twee dagen hard gewerkt en veel plezier gehad met het boake
holt slepp’n op 29 en 30 maart. Kou, sneeuw en wind, daar trekken we ons
helemaal niets van aan! Trekkers met wagens, kranen en heel veel buurtgenoten
stonden al vroeg klaar om mee te helpen om al het aangemelde hout op te
halen.
Het was nog best fris op 31 maart, 1e paasdag met het paasvuur. Maar dat was
geen reden om thuis te blijven. Een enorme lange rij kinderen vertrok om 20.30
uur met de fakkel richting het paasvuur. Het duurde even voordat de boake goed
brandde. Maar toen dat eenmaal het geval was, genoot jong en oud van de
warmte en gezelligheid.
April
Ons voorstel voor een andere manier van bezorgen van de nieuwsbrief per 1
april heeft heel wat reacties opgeleverd. Positieve geluiden, negatieve
berichten, tips en gemopper: “Hoe verzinnen ze nu zoiets doms”, “dat gaat nooit
werken”, “stuur me maar een mail, dan print ik de nieuwsbrief wel voor mijn
schoonmoeder”. Ook was er bezorgdheid: “En van wie krijgen wij de nieuwsbrief
dan en aan wie moet ik deze dan weer doorgeven”. ”Straks krijg ik er geen
een!”. Er waren ook alerte buurtgenoten die al snel in de gaten dat het ging om
een 1 april grap!
De buurtexcursie is al lang niet meer weg te denken uit ons
activiteitenprogramma. En heel langzaam aan zien we ook de iets jeugdiger
buurtgenoten in de bus stappen. Op 9 april vertrokken we naar Rotterdam met
maar liefst 58 personen. Allereerst naar de 2e Nieuwe Maasvlakte om daar van
de ene in de andere verbazing te vallen. Onvoorstelbaar wat daar is gerealiseerd
en nog gerealiseerd moet worden! Daarna vertrokken we richting het centrum
van Rotterdam voor een rondvaart door de haven. Dit was minstens zo
indrukwekkend. En naast dit alles was het gewoon heel erg gezellig met elkaar.
De lunch was weer goed verzorgd door onze eigen Elsener bakker. De dag
hebben we afgesloten met een diner op de Veluwe.
Ook al was het inmiddels al april, voor de jongens en meisjes van de jeugdclub
geen probleem om op 12 april de ski’s onder te binden bij Skicentrum Moser in
Enschede. Op de kunstbaan was het voor iedereen een uitdaging om niet te
vallen en zo snel mogelijk beneden te komen. Dat ging uitstekend want voor
onze fotograaf was het soms moeilijk om ze leuk op de foto te krijgen.
Op 18 april was alweer de laatste kaartavond van seizoen 2012-2013 Met een
nipt verschil is dit jaar Herman Rotman kampioen geworden. Met een gemiddelde
van 620,35 bleef hij Hendrik Krebbers net voor, die tweede werd. De derde
plaats was voor Herman v.d. Maat. En op verzoek van menig kaarter dit jaar ook
weer een overheerlijke gehaktbal van Germaine van de Mosker.
Ruim 20 jongens en meiden gaven zich op voor de jaarlijkse vijfkamp op
Koninginnedag. Onder de professionele begeleiding van de coaches Rosanne
“vd Kemper” en Bert Pinkert haalden we de 8e plaats. Tijdens de soundmixshow
zongen Jan v.d. Kruder en Yvette Pinkert samen met de meiden Celine, Laura,
Lotte en Daniek het nummer “Paradise by the Dashboardlight” van Meatloaf. De
passie spatte er van af met als resultaat een 4e plaats.

Mei
De wagencommissie is sinds de trekking van het onderwerp voor de optocht al
weer druk bezig geweest met het uitwerken van het idee. Het thema voor de
optocht is “Feesten doe je zo” en wij mogen aan de slag met Halloween. Op 11
mei zijn ze al een heel eind met het uitwerken van een idee en presenteren ze
het uitgewerkte plan. Dit is ook een moment om iedereen weer enthousiast te
krijgen om aan de slag te gaan met wagenbouwen.
Met het 140ste schot werd Mattijs Beusink op 18 mei schutterskoning 2013.
Nadat Erik Gerritsen als schutterskoning 2012 op het terrein was gearriveerd en
het eerst schot loste, begon de strijd om de titel van 2013.
Maar liefst 45 deelnemers deden een gooi naar deze titel. Het was uiteindelijk
Mattijs die de vogel er af schoot. Dit jaar zijn we gestart met een vernieuwde
opzet voor de jeugd. Voor de leeftijdscategorie 12 tot 18 jaar was er junior
vogelschieten met een luchtbuks. Hiermee streden ze om de titel junior
schutterskoning (in). Anouk ter Balkt werd schutterskoningin 2013 met het
154ste schot. De kinderen tot 12 jaar gingen in plaats van schieten op een vogel,
met een knuppel aan de gooi. De beste wordt gehuldigd tot knuppelkampioen.
Het was een spannende strijd, maar uiteindelijk werd Michelle Dietvorst de
eerste knuppelkampioen van Herike-Elsen.
Op 20 mei deden 29 auto’s mee met de jaarlijkse autopuzzeltocht van de buurt.
Jong en oud moesten zich goed concentreren om de uitgezette route van Herman
en Jettie Rotman goed te volgen. Menigeen trapte in de zo gevreesde valkuilen
en reden verkeerd. Sommigen kwamen zelfs in Laren terecht of mistten de
drankstop! De familie Odink won de eerste prijs. De poedelprijs was voor de
familie Stoelhorst. Bij de jeugd behaalde Leon Kloots de meeste punten.
Met de karaoke avond op 24 mei van de jeugdclub kon de jeugd en de
commissieleden zich uitleven. Het was een gezellige boel op school. De
karaokeavond werd gepresenteerd door Mina en Dina (Rinus Meulman en Gerard
Heuten). Robin, Bart, Koen en Mark wonnen met het lied “Meisjes met rode
haren”.
Juni
Bij het buurtvoetbal moesten de heren op 1 juni de titel van vorig jaar
verdedigen. Helaas is het niet gelukt dit jaar de titel op nieuw in de wacht te
slepen. Ook de dames waren weer met een team van de partij. Zij behaalden de
3e plaats. Hoewel het niet al te warm was, werd er toch menig zweetdruppeltje
geproduceerd.
Onze buurt was ook weer van de partij bij het open volleybaltoernooi. Tijdens de
voorrondes op 31 mei werd er al fanatiek gevolleybald.
Maar liefst 9 wedstrijden moesten er gespeeld worden. Resultaat was 5x winst,
3x verlies en 1 gelijk. Meer dan voldoende voor een plaats in de finaleronde. Op
7 juni speelden we met een vernieuwd team de finaleronde en werden derde.

Op 21 juni was het al weer de laatste avond van het jeugdclubseizoen 20122013. Het seizoen werd sportief afgesloten op het Motorcross terrein van
Markelo. Aansluitend was er een barbecue voor de kinderen en hun ouders. Het
was opnieuw weer een afwisselend, sportief en zeker gezellig jeugdclubseizoen.
We staan er niet altijd bij stil, maar het mag best even genoemd worden dat al
die leuke jeugdactiviteiten niet mogelijk waren geweest zonder de enthousiaste
en onvermoeibare inzet van de jeugdclubcommissie. Vanaf deze plaats bedankt!
Juli en Augustus
Na een aantal brainstormbijeenkomsten, werd er op 2 juli gestart met het
bouwen van de optochtwagen. Dit begint altijd met het van stal halen van de
wagen bij de familie Jannink. We begonnen enthousiast, maar op 23 juli
verandert alles! De verslagenheid en het verdriet zijn groot als we horen dat
Henk Pinkert in de loop van die ochtend is overleden. Wat de wagenbouwers
betreft is het over en uit met het bouwen en trekken we ons terug. Maar daar wil
de familie Pinkert niets van horen. Jullie gaan door is de boodschap! Na enige
aarzeling doen we dat. En in die weken wordt er gehuild maar ook gelachen,
worden er herinneringen opgehaald en wordt er getroost. En we bouwen een
wagen, een prachtige wagen. Herike-Elsen heeft het dorpsfeest gevierd met een
lach en een traan. We hebben in die weken ondervonden dat verdriet en vreugde
dicht bij elkaar liggen. De wagenbouwers hebben keihard gewerkt en dat werd
beloond! Voor de derde keer op rij wonnen we de publieksprijs. Een prijs die dit
jaar symbool stond voor de enorme saamhorigheid en verbondenheid in onze
buurt. Van de vakjury kregen we een zeer mooie 3e plaats door 128.3 punten te
behalen. In de nieuwsbrief schreven we niet voor niets, we zijn trots op HerikeElsen.
In de maanden na de optocht heeft de optochtcommissie zo goed als alle
onderdelen van de wagen verkocht. Hierdoor is er zelfs winst gemaakt met het
wagenbouwen. Complimenten aan de wagencommissie zijn dan ook zeker
verdiend.
Herike Elsen was in 2013 weer goed vertegenwoordigd in de optocht. Er deden
twee vrije wagens mee, namelijk groep 8 Elserike en de vrije wagen HerikeElsen. De deelnemers van beide wagens sloten met de uitbeelding aan bij het
hoofdthema en lieten goed zien hoe ze konden feesten. Ook bij de jeugdige
deelnemers was onze buurt sterk aanwezig.
September
De gymnastiek is een van de activiteiten die niet weg te denken is uit ons
programma. In september is het nieuwe seizoen weer van start gegaan met zo’n
15 dames. Naast fanatiek sporten, hebben ze ook regelmatig een gezellig
moment samen om de calorieën een beetje op peil te houden.
Op 1 september deden zo’n 40 deelnemers uit Markvelde, Diepenheim,
Elsenerbroek en Herike-Elsen mee met het klootschiettoernooi. Dit keer was onze
buurt gastheer. Markvelde bleek uiteindelijk de sterkste en behaalde de 1e
plaats. Diepenheim werd 2e, Elsenerbroek 3e en wij sloten de rij als 4e.

Je kunt alles goed voorbereiden, alleen het weer laat zich niet plannen. Dat
ondervonden we met de fietstocht op zondag 8 september. Juist deze
zondagmorgen kwam het met bakken uit de lucht. Buienradar werd ‘s morgens
met grote regelmaat geraadpleegd door het bestuur. Rond 13.00 uur zou het
droog worden. Dan gooien we het programma toch om! Zo gezegd, zo gedaan.
Alle deelnemers werden gebeld en zo zijn we een uur later dan gepland gestart
met droog weer en werd het toch nog een zonnige middag!
Op 26 september is het nieuwe kaartseizoen weer gestart. De organisatie
hiervan wordt perfect verzorgd door de kaartcommissie. Elke donderdag is er
vanaf 20.00 uur kaarten in de school. Elke 1e donderdag van de maand is er
prijskaarten. Nog steeds zijn nieuwe leden (dames en heren) van harte
welkom.
Oktober
Op 2 oktober begonnen de herhalingscursussen AED. Alle bijeenkomsten zijn
weer goed bezocht. De meeste vrijwilligers hebben hun kennis weer opgefrist en
hun aanmelding voor AED alert verlengd. We zijn blij dat er dit jaar ook weer
nieuwe vrijwilligers zijn aangemeld.
Dat de jeugdclub een succes blijft, blijkt wel uit het stijgende aantal deelnemers.
Voor het seizoen 2013-2014 hebben zich 41 kinderen opgegeven. De
jeugdclubcommissie heeft weer een sportief en leuk afwisselend programma
samengesteld. Ongeveer 1 x per maand van oktober tot en met april is er een
activiteit. Na afloop worden de kinderen thuisgebracht.
Het seizoen is op 11 oktober van start gegaan met een bingoavond.
Dat Herike-Elsen ook wetenschappelijk onderlegd is bewees ons team tijdens de
buurtquiz in het Beaufort. Daar streden ze op 18 oktober tegen 9 andere
buurten om de beker. Ons team bestond uit Wilco Tijhuis, Germaine Mensink en
Sini Dietvorst. Zij werden mentaal ondersteund door hun coach Mirella
Overmeen. We scoorden vooral goed in de ronde Wetenschap, maar liefst 7 van
de 8 goed. Uiteindelijk zijn we zesde geworden.
November
De afgelopen jaren waren er meer kinderen dan volwassenen aanwezig bij onze
jaarlijkse bingoavond. Voor het buurtbestuur een logische stap om deze activiteit
in het jeugdclubprogramma op te nemen en hiervoor een nieuwe activiteit te
bedenken.
En dat werd de smokkeltocht op 8 november. Kruipend door het gras, struinend
door de bossen, verscholen achter bomen. Bloedfanatiek en gedreven
probeerden de ruim 40 smokkelaars in de stromende regen hun smokkelwaar
veilig over te brengen. De groep bestaande uit Truus, Geert, Erik, Alie, Brenda
en Andre wonnen. Helaas moet er ook 1 groep de laatste zijn. Onder de modder
en met uitgelopen mascara kwamen ze als eerste terug op de basis, maar
helaas met het minste geld: de dames Daniek, Liza, Laura, Joyce, Anouk,
Marieke, Marijn, Pernille en Celine. Dit leverde hen wel de poedelprijs op!

Voor de tweede avond van de jeugdclub ging het op 15 november richting
Deventer. Daar heeft de jeugdclub alvast een voorproefje genomen op de winter
en ging schaatsen. Het was wel even wennen aan de kou, maar na een paar
rondjes schaatsen en een kop warme chocomelk was dat gauw vergeten.
Op 16 november was taxateur Enno de Boer bij ons te gast om meegebrachte
voorwerpen van bewoners uit de buurt op waarde te taxeren. Wat aarzelend
kwamen de eerste voorwerpen uit de tas, maar uiteindelijk lagen er maar liefst 4
tafels vol met uiteenlopende voorwerpen. De waarde varieerde van een paar
euro tot zo’ n 250 euro. Bij elk voorwerp had Enno wel een leuk verhaal te
vertellen over de herkomst of de historie er van. Kortom een interessante,
gezellige en ook nog eens leerzame middag. De meesten gingen aan het eind
van middag een illusie armer maar wel met veel meer kennis rijker naar huis.
Op 21 november was de kaartclub van Markelosebroek te gast in Herike-Elsen.
Na een gezellige en spannende avond kruisjassen bleek Hendrik Assink van
Herike-Elsen de beste kaarter van de avond.
December
December was even een rustige maand voor de buurtvereniging. Er waren geen
activiteiten of andere bijzonderheden. Wel is er door het buurtbestuur vergaderd
om de aftrap van het nieuwe seizoen in 2014 voor te bereiden.
Algemeen
Hoe werkt dat nu zo'n buurtvereniging? Moeten we lid worden? Wat is er
allemaal te doen in de buurt? Vragen waar nieuwe buurtgenoten mee komen.
Daar hebben we wat voor bedacht! Komen er nieuwe mensen in de buurt wonen,
dan bezoeken we ze met een Welkom-envelop. Deze bestaat uit een speciale
nieuwsbrief waarin we wat vertellen over de buurt, over de buurtvereniging en
over onze activiteiten. Verder zit er een waardebon in voor een activiteit naar
keuze voor twee personen, 5 consumptiemunten en twee vrijkaartjes voor het
toneel. Nog maar net verhuisd, ontving de familie Oonk de eerste envelop. Zij
zijn aan de Kemperweg komen wonen.
In 2013 zijn er nog een heleboel onderdelen van de optochtwagen van vorig jaar
(2012) verkocht.
Dat de site van de buurt inmiddels aardig bekend is, werd wel duidelijk toen deze
tijdelijk niet meer bereikbaar was. Menigeen vroeg zich af wat er aan de hand
was. Het programma waar de site op draaide bleek gevoelig voor hacken. Uit
voorzorg hebben we besloten om de site tijdelijk “uit de lucht te halen”. We zijn
overgegaan op een ander programma en waren toen snel weer on line.
Ook zijn we regelmatig te vinden op facebook en twitter. Uit de gegevens blijkt
dat inmiddels een heleboel mensen onze pagina en ons nieuws lezen via
facebook.

Maar dit alles vervangt nog zeker de nieuwsbrief van de buurt niet. Dit jaar
hebben we er 9 verstuurd. Je leest hierin de laatste informatie over onze
activiteiten en geven een terugblik op de afgelopen periode. De nieuwsbrief is
ook terug te vinden op onze website.
In 2012 zijn we begonnen met de verhuur van onze koffiekannen. Uit het aantal
verhuringen blijkt dat hier voldoende vraag naar is om hier mee door te gaan.
Herike-Elsen is ook in 2013 vertegenwoordigd in Stichting Platform
Buurtschappen Hof van Twente. Het wordt als buurtvereniging steeds
belangrijker om de krachten te bundelen. Een voorbeeld hiervan is de aanvraag
van de subsidies. Namens Herike-Elsen vertegenwoordigt de voorzitter Rinus
Meulman onze belangen. Afhankelijk van het onderwerp zo nu en dan aangevuld
met een ander bestuurslid.
De EHBO was dit jaar ook weer regelmatig aanwezig bij onze activiteiten. Een
veilig en fijn idee dat zij telkens weer tijd vrijmaken om aanwezig te zijn bij onze
activiteiten. Het is maar de vraag of dit in de toekomst zo blijft. Zij hebben een
tekort aan vrijwilligers en hebben moeite om voldoende vrijwilligers te vinden.
Als we als buurtbestuur zo terug kijken, dan zijn we trots op onze buurt en
buurtgenoten. Iedereen is druk, heeft zijn agenda vol staan en is blij met een
avond op de bank. Dat maakt het organiseren van nieuwe en bestaande
activiteiten en zorgen voor voldoende deelname best wel lastig. Ook het vinden
van nieuwe bestuursleden is niet ieder jaar even gemakkelijk. Gelukkig zijn er
nog steeds voldoende enthousiaste buurtgenoten, jong en oud die zich
onvermoeibaar inzetten voor de buurtvereniging. We willen alle vrijwilligers,
zichtbaar en onzichtbaar heel hartelijk bedanken voor hun inzet, werk,
meedenken en meedoen. Dat geeft het buurtbestuur vertrouwen en heel veel zin
om met het seizoen buurtvereniging 2014 te starten.

