
Ma rke lo  h ee f t  

g ekozen ! ! ! !   
De  e er s t e  p r i j s  b i j  he t  

pub l i ek .  

 

Herike-Elsen heeft  voor de tweede keer met 

een nipt verschil van maar 0,6 punt de tweede 

prijs behaald met de optocht!   

We zijn trots op Herike-Elsen! 

Na weken van hard werken en veel schilder-

werk mocht het resultaat er zijn. 

Het publiek in Markelo heeft ons de eerste 

prijs toebedeeld.  

N i e u w s b r i e f  S e p t e m b e r  2 0 1 5  

B u u r t v e r e n i g i n g  

 

H e r i k e - E l s e n    

 

Sec re ta r i aa t   

B r i g i t t e  K l e i n  

Nage lvoo r t  

Her ike rweg 6  

7475  TT  Marke lo  

T:  0547 -272419 
 

s e c r e t a r i a a t @ h e r i k e -

e l sen .n l  

 

 

Dee lname aan de  

ac t iv i te i ten  s taa t  

open voor  a l l e  

i n w o n e r s  v a n 

Her ike -E l sen  
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Vogelschieten 23 mei 

Zaterdagavond was weer het jaarlijkse vo-

gelschieten. De vogel, dit jaar gemaakt door 

Jan-Hendrik Knoop, werd er al behoorlijk 

vroeg afgeschoten door Rinus Meulman. Ook 

werd door hem de li. vleugel en de staart 

eraf geschoten. De re. vleugel was voor Har-

rie Beusink en de kop werd er afgeschoten 

door Sjoerd Janzen. Bij de jeugd ging de 

eerste prijs naar Estelle Ikkink, zij had ook 

de re. vleugel eraf geschoten, de li.vleugel 

ging naar Niels Stoelhorst en de staart naar 

Britt Wevers. Bij de allerkleinsten ging de 

eerste prijs naar Jasmijn Vedders. De re. en li. vleugel naar Luna Pullen, de staart 

naar Frederieke Homan en de kop naar Jerina Vedders.  

Autopuzzelrit 2e Pinksterdag 

Opnieuw feest aan de Scholendijk 9! 

Nadat Rinus zaterdag schutterskoning 

was geworden, viel de familie Meul-

man maandag 25 mei (2de pinkster-

dag) opnieuw in de prijzen, door de 

puzzelrit te winnen! De tweede prijs 

ging naar de familie Pinkert en de der-

de prijs was voor de familie Over-

meen. Bij de kinderen ging de eerste 

prijs naar Roos Wevers, de tweede 

naar Britt Wevers en de derde naar 

Jeroen Bronninkreef.  

 

Buurtvoetbal 

Zaterdag 30 mei werd weer het jaarlijkse buurtvoetbal-
toernooi georganiseerd door de PJGO. Het herenteam 

van Herike-Elsen 
eindigde als 5de 
en het damesteam 

behaalde een der-
de plek. Markelo 

Noord was zowel 
bij de dames als 

de heren, het sterkst en werden met beide 

teams eerste.  



Halloween-bbq 30 oktober 2015 

Met Halloween is het tijd voor 

iets spannends. Dus geef je op 

voor een geweldige Halloween 

bbq. Deze wordt gehouden op 

school, aanvang 20.00 uur. 

Opgave bij Germaine 06-2416 

3371 of 36 14 45 

De prijs is all in.  Kosten bedragen € 12,50 per persoon. 

Kaartcompe-

titie weer 

van start 

Op donderdag 24 

september gaat 

het kaartseizoen 

2015/2016 weer 

van start   Elke 

donderdagavond 

om 20.00 uur, 

wordt er gekaart 

in de school. 

Iedereen is van 

harte welkom om 

een mee te kaar-

ten. De kosten 

bedragen € 2,- 

per avond 

(inclusief een kop 

koffie) 

Vollebaltoernooi 5 juni 

Het team van Herike-Elsen be-
staande uit Frank en Demi Odink, 

Emilie Hofmeijer, Johan Klein-
Leetink, Truus Heuten, Rick Wes-

sels, Diana Zendman en Ellen 
Wes, wist een knappe plaats te 

halen tijdens het buurtvolleybal. 
Aan het door volleybalvereniging 

Maarkel-up georganiseerde toer-

nooi deden maar liefst 18 teams 

F ie t s toc h t  20  sep tem ber  

Zet de fiets maar vast klaar, 

ketting in het vet en de banden 

goed opgepompt, want zondag 

20 september gaan we weer 

fietsen met de buurt!  

De route is al uitgezet en het 

mooie weer is besteld. We nut-

tigen eerst de lunch op school, aanwezig om 12 uur. Dan ver-

trekken we om 13.00 uur. De kosten bedragen € 15,00 voor vol-

wassenen en € 9,00 voor kinderen van 5 t/m 15 jaar. Kinderen tot 

en met 4 jaar doen gratis mee. Wij zorgen voor een lunch, voor 

drinken onderweg en een hapje eten aan het eind. Dit zit bij de 

prijs in.  

Opgave voor 18 september bij Germaine Mensink 
telefoon 36 14 45 of 06-2416 3371 
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Gymnastiek 

Elke maandagavond van 18.30—19.30 uur wordt er fanatiek gesport in de ge-

meenschapsruimte van de school. Is dit ook iets voor jou? Je  kunt je opgeven 

bij Ine Koops, telefoon (0548) 51 83 36. Nieuwe leden (jong en oud) zijn van 

harte welkom! De kosten bedragen € 15,00 voor tien lessen. Nieuwe leden krij-

gen de eerste twee lessen gratis.  

Afsluitavond 26 juni 

Het seizoen 2014-2015 zit er weer op. 

Na een avond steppen en een heerlijk ijs-

je bij de Bovenberg, werd het seizoen 

afgesloten met een bbq en een zelfge-

maakt vuur bij de starttoren. 

Kanovaren 

Op 5 juni werd er gekeken of het water nat 

was. Tijdens het kanovaren bij het Molke in 

Rijssen lag er regelmatig een bootje omge-

keerd in het water. Een extra droog stel kleren 

was geen overbodige luxe. 

Jeugdclub activiteiten 

Iets heel anders 

We zijn gevraagd of we als buurtvereniging willen informeren of er genoeg 

animo is om bijvoorbeeld gezamenlijk naar een concert te willen gaan.  

We willen dit graag steunen en het eerstvolgende 

evenement is een concert van Guus Meeuwis. Het 

concert is op vrijdag 10 juni 2016. 

Als je hier interesse voor hebt, mail ons 

dan.Mailadres: info@herike-elsen.nl  of stuur een 

appje naar Joke Stevens, tel.nr.06-33000771. 

 


