
Bezoek B & W 
 
Het College van Burgemeester 
en Wethouders brengt de buurt 
een bezoek op dinsdagavond 28 
juni. 
De agenda voor deze avond ziet 
er als volgt uit. 
1. Opening 
2. College stelt zich voor 
3. Veiligheid (wijkagent) 
4. Ruimtelijke ordening (ervenbeleid/omgevingsvisie) 
5. Pauze 
6. Zorg 
7. Glasvezel—presentatie door Wim Jansen 
8. Vragen vanuit de buurt aangeleverd 
9. Rondvraag 

10. Sluiting 
De avond begint om 20.00 uur in de gemeenschapsruimte van de 
school Elserike 
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Bouw wagen 
Op zaterdag 18 juni wordt de wagen, inclu-
sief materiaal weer van stal gehaald en naar 
de bekende locatie van Pinkert gebracht. 
We gaan weer beginnen op dinsdag 21 juni. 
met de bouw. Iedereen is van harte welkom 
om te helpen om er dit jaar weer iets gewel-

digs van te maken. 
 
Het thema dit jaar is 
Mr.Bean. 

Belangrijke 

data in  

 2016   

21 juni  
start aanvang  
bouw wagen 
 
28 juni  
bezoek B&W  
 
21 september 
fietstocht 
 
11 november 
smokkeltocht 
 



P a g i n a  2  
www.herike-elsen.nl voor meer nieuws en 

foto´s van onze activiteiten 

Zeskamp Koningsdag 

De koningszeskamp was dit jaar een succes in Mar-

kelo!  De jongens en meiden onder leiding van Andre 

en Rosanne behaalden een gedeelde eerste plek, sa-

men met Markelo Noord.  

Wederom eerste plek soundmix show 

Janneke Klein Leetink wist opnieuw te schitteren met een 

geweldig optreden. Zij zong het lied Euphoria van Lorreen, 

met Kylie Karsenberg als ach-

tergronddanseres.  

En met de winst van „s mid-

dags werd het een overall-

winnaarsdag voor onze buurt.  

Buurtreis  

Dinsdag 3 mei vond de jaarlijkse  buurtreis plaats naar Leerdam.  

Eerst werd de Royal  Crystal fabriek aangedaan. Hier worden  al sinds 

1878  schitterende vervaardigde kunst en sierobjecten vervaardigd.  

Na dit bezoek werd er geluncht in het oude stations gebouw. Daarna 

kon men ruim een uur genieten van het prachtige weer, en de leuke 

terrasjes van Leerdam. 

Op de terugreis was er tijd voor het diner. Dit keer werd het 

een buffet bij de Gelderse proeverij in het Gelderse plaatsje 

Zelhem. Daar werd op een levendige wijze uitleg gegeven over 

de aanwezige lekkernijen. Aan de enthousiaste reacties te ho-

ren, was het weer een gezellige en geslaagde dag. 



Autopuzzeltocht 16 mei (2e pinksterdag) 
 

De fam.Meulman had er weer een mooie gevarieerde tocht van gemaakt. Er deden maar 

liefst 25 auto‟s mee.  

De combinatie Fam.Dietvorst/Gerritsen heeft de 

jaarlijkse autopuzzelrit gewonnen! Tweede werd de 

Fam.Theijink en derde, de auto van Fenne, met moe-

der Mariëlle Hagelen en Demi Odink. Bij de kinderen 

ging de eerste plek naar Rosan Kloots en de tweede 

naar Minthel Bomans en de derde plek was voor Mark 

Bomans. Natuurlijk werd er daarna nog gezellig na geborreld en werd er voor de inwendi-

ge mens gezorgd. 
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Smokkeltocht/dropping 

Op 11 november 2016 willen we een smokkeltocht/dropping organiseren. Je kunt hier-

aan meedoen met een groep (leeftijd > 12 jaar), met je hele familie (kinderen onder de 

12 jaar mogen dus met hun familie hieraan meedoen) of met een buurtgroepje. 

Hou deze datum dus alvast vrij in je agenda!!! 

Heb je nog ideeën 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 

Vogelschieten  

Zaterdagavond 14 mei was er weer het jaarlijkse vogel-

schieten. Ondanks het weer, vrij koud,was het toch een 

gezellige avond. De eerste prijs bij het knuppelgooien was 

voor Fredriek Homan, Maaike Woudenberg de rechter-

vleugel. Bij het junior vogelschieten werd Bryan Bultman 

koning, Hein Pinkert de staart, Britt Wevers de kop, Es-

mee Gerritsen de linkervleugel en de rechtervleugel was voor Jort Gerritsma.  

Rinus Meulman, de schutterskoning van vorig jaar 

schoot de rechtervleugel eraf. De kop, staart en linker-

vleugel werden samen met de romp door Johan Klein 

Leetink eraf geschoten nadat het al bijna licht was en 

was het opnieuw feest aan de Rijssenseweg. 

mailto:info@herike-elsen.nl


Activiteit jeugdclub 

De dames van Duo-Dio waren vrijdagavond 20 mei na afloop dik tevreden 

over de fantastische, fanatieke inzet van de kinderen van de jeugdclub. De 

kinderen werden in het begin ingedeeld in groepjes en moesten allerlei 

„vreemde‟ opdrachten doen. 

Uiteindelijk werd de groep genaamd: “de Koeien en de Kippen” winnaar van 

deze leuke spelavond op school. De volgende activiteit, zal tevens de laatste 

zijn en zal plaatsvinden op vrijdag 17 juni. 

 

Sportieve buurtgenoten 

Bij het volleybal op 21 mei ging het dit jaar iets minder dan het 

vorig jaar. Al met al wel een gezellige avond. 

Zaterdag 28 mei werd het PGJO voetbal toernooi gehouden. De 

dames werden tweede. 

Bij de heren ging het wat minder. 

Hier werd het team van Stokkum eer-

ste en de Achterhoek tweede. On-

danks de wat geringere deelname, bij 

de dames deden maar 2 teams mee, 

was het toch een geslaagd toernooi.   
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Guus Meewis 

Donderdag 9 juni was het dan zover. Met de buurt naar Guus Meeuwis!  Het was geslaagd en zeker  voor her-

haling vatbaar! Bij binnen komst kreeg iedereen een Guus Meeuwis 

bril op,  om in de stemming te komen. Met gast optredens van de 

jeugd van tegenwoordig en Rowwen heze  was het feest compleet, ook 

had hij alle sporters uit Brabant opgetrommeld, die dit 

jaar Nederland zullen vertegenwoordigen tijdens de Olympische spe-

len.  Ook tijdens de terugweg bleef het gezellig in de bus en bracht 

chauffeur Pascal van Firma ter Doest iedereen weer veilig terug in El-

sen. 

Like ons op facebook en volg ons op twitter! 


