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Grandioze bingo 3 november 2017 

Vrijdagavond 3 november 20.00 uur 

organiseren wij een ouderwets gezelli-

ge bingo avond voor jong en oud. 

Met spectaculaire prijzen, zoals o.a. 

een radio, vleesschotel , vingerplanten 

en nog veel meer geweldige prijzen. 

 

Kosten per plankje € 3,—.  

En voor de finale plank € 5,— 

 

Kom op tijd, want vol is vol!!!!!!!  

De koffie staat klaar vanaf 19.30 uur. 

 

Belangrijke data in 2018 

6 januari 2018 Nieuwjaarsreceptie ‘smiddags 

26 januari 2018 Aftrap nieuwe jaar en jaarvergade-

ring 

Toneel 2018   
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Herhalingscursussen AED 

Ook dit jaar hebben we weer herhalingscursussen voor de 

AED.  

De avonden beginnen om half acht en duren ongeveer tot tien 

uur. Graag zo spoedig mogelijk aanmelden ivm doorgeven van 

de gegevens aan Twente Hart Safe. Mocht je nog mensen we-

ten die een start cursus willen volgen, dan kun u dit ook door-

geven aan Rianne Odink  tel. 06-38936128 of mail f.odink@hetnet.nl 

Onderstaand de nieuwe data voor 2017: 

 Maandag 23 oktober Dinsdag 24 oktober Woensdag 25 oktober   

 Donderdag 26 oktober Dinsdag 31 oktober Woensdag 1 november 

 Donderdag 2 november Maandag 6 november Dinsdag 7 november 

 Woensdag 8 november 

 

De kosten van de cursus, € 25,- , worden betaald door de stichting. Vaak worden de reanimatie opleidingen 

ook vergoed vanuit een aanvullende ziektekostenverzekering. 

Heeft u een aanvullende verzekering en wilt u de kosten van de cursus  declareren, dan kan het gedecla-

reerde bedrag gestort worden op rekening: NL35RABO0121944042 t.n.v. Stichting AED Herike-

Elsen. Belangrijke tip Controleer je gegevens bij Hartslag.nu!  

Degene die via het werk een BHV diploma heeft wordt verzocht zich ook 

aan te melden via hartslag.nu Volg je de herhalingscursus via je werk? 

Dan is het ook heel belangrijk om je gegevens te controleren. Het blijkt 

nog wel eens voor te komen dat de registratie niet helemaal klopt. Daar-

naast is het ook belangrijk om de datum van de herhalingscursus aan te 

passen, om te voorkomen dat je geen oproep krijgt. 

Bijdrage donateurs 

In november wordt de bijdrage van € 5,00 weer bij alle donateurs van de rekening 

afgeschreven. Een waardevolle bijdrage voor het draaiende houden van het AED 

project. Zeker nu de subsidie van de gemeente steeds minder wordt. Ben je nog 

geen donateur maar wil je ons project ook steunen? Meld je dan bij Rinus Meulman, 

(0548) 625315. 
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Hofpas 

De Hofpas is een unieke combinatie van een spaar- en cadeaukaart. 
Iedereen kan Hofpunten sparen bij aankoop van een product bij een 
van de deelnemende bedrijven; deze punten staan gelijk aan geld.  

Het werkt heel simpel: bij aankopen bij aangesloten ondernemers 
spaar je bij besteding van elke euro 1 punt op je Hofpas*. Deze pun-
ten kun je vervolgens ook weer verzilveren bij aangesloten onderne-
mers. Hierbij geldt dat 1 Hofpunt een waarde van 1 eurocent verte-
genwoordigt. 

Sparen voor je club of vereniging 

Door Hofpunten te sparen ondersteun je tevens je favoriete club of vereniging. Bij de registratie 

van je Hofpas op de website (www.hofpas.nl) dien je een vereniging aan te klikken en zij ontvan-

gen dan automatisch 25% van de door jouw bij de aankoop ontvangen punten. En dat is toch 

mooi meegenomen. 

Steun je buurtvereniging Herike Elsen!!! 

Fietstocht 2017 

Mede dank zij het fantastische weer was het weer 

een zeer geslaagde fietstocht dit jaar! Ook dit keer 

was er weer een mooi route uitgezet door Henk en 

Dik, richting Enter/Wierden/Zeldam. 

 

Na enkele gezellige stops stond er op school een 

heerlijk buffet klaar van de Haverkamp.  

 

 

Daarna werd er nog even gezellig na geborreld. 

Heb je nog ideeën, 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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Jeugdclub 2017-2018 
 

Ook dit seizoen worden er natuurlijk weer leuke 

activiteiten voor de jeugdclub georgani-

seerd.               

                          

Voor het komende seizoen staan de volgende ac-

tivitieten  in de planning: 

 

Halloween                            3 november  

Schaatsen De Scheg          15 december 

Bezoek FC Twente             nog te bepalen datum 

Kamp bij de Bovenberg       9 en 10 maart 

Paintballen                           13 april   

Verrassingsavond                 1 juni 

Afsluitavond                        6 juli 

 

Meld je aan bij: Janet Emming, tel: 0646576822 (liefst via whatsapp)  

Graag bij de aanmelding een 06 nr. van de ouder/verzorger doorgeven. We gaan via 

een groepsapp alle extra informatie/wijzigingen doorgeven. 

Voor elke activiteit geldt, dat we om 18.30 uur vanaf school  vertrekken.  

Zorg ervoor dat je op tijd bent. Na afloop word je door de leiding weer thuis ge-

bracht.  

We zullen via de app alle extra informatie bekend maken(wijzigingen, meerijden, 

enz) 

De kosten voor deelname bedragen € 30,00.  

 

Heel veel plezier! 

Digitale nieuwsbrief 

Ook wij als buurtvereniging gaan graag met de tijd mee. Wij willen jullie daarom de moge-

lijkheid bieden om de nieuwsbrief digitaal te gaan ontvangen. 

Dit betekent niet dat de papieren nieuwsbrief zal gaan verdwijnen.  

Voor degene die het prettiger vinden om de nieuwsbrief gewoon in de 

brievenbus te blijven ontvangen of geen mailadres heb-

ben, blijft alles natuurlijk onveranderd. 

Wij ontvangen graag een e-mail met daarin de aanmelding via :  

secretariaat@herike-elsen.nl 


