
N i e u w s b r i e f             
f e b r u a r i  2 0 1 6  

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  

 

Snoe ihout  voor  het  paasvuu r !  

Voor een mooi groot paasvuur heb-

ben we snoeihout nodig. Dit kun je 

alleen op vrijdag 25 en zaterdag 

26 maart 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 

 

LET OP: geen grote boomstam-

men of boomstronken, alleen 

snoeihout. Het is de bedoeling 

dat het op één plek ligt. 

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 Zwienenberg aan de Rijssenseweg.  

Daar vertrekken we om 20.30 

uur richting het paasvuur om de-

ze dan gezamenlijk aan te ste-

ken.  

Enthousiaste jeugd 

in de buurt ge-

zocht. 

We zoeken weer 

enthousiastelingen! 

Wie geeft zich op 

voor de zeskamp op 

Koningsdag. Geef je 

zo snel mogelijk op!! 

Bel of sms met 

Andre 06- 

20600893) 

Let op!!!!! 

Gezinsdienst  Els-

erike 

I.p.v. 3 maart is de 

gezinsdienst a.s. 

zondag 21 februari 

10.00 uur. Voorgan-

ger is Rienke Ved-

ders-Dekker 



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

onze activiteiten 

Thema optocht 2016 

Woensdag avond 17 februari vond weer de trekkingsavond plaats voor de thema wagens van de op-

tocht in Markelo. Het hoofdthema werd: ‘Alderbastend beroemd en berucht’.  De onderwerpen per 

buurt werden bepaald aan de hand van een marmotten race, deze race werd gepresenteerd door 

Dini Bussink. 

Daarvoor had penningmeester Harry Nijkamp al voor een verrassing gezorgd, door alle deelnemers 

te verassen met een eenmalige bijdrage van €750,- per wagen, wel met de voorwaarde dat de buurt 

ook daadwerkelijk met de optocht mee moet doen. 

Herike-Elsen liet de marmot naar nr. 7 lo-

pen, dit zal de plek in de opstelling worden, 

als sub thema trokken ze Mata Hari, deze 

exotische danseres, werd door de fransen 

beschuldigd van spionage en uiteindelijk voor 

hoogverraad ter dood veroordeeld... 

Bestuur 2016 

Tijdens de aftrap van het nieuwe seizoen 2016 op 29 januari, hebben we afscheid genomen 

van Bert Pinkert en is  Andre Pinkert officieel toegetreden tot het buurtbestuur. 

Hieronder ziet u hoe het vernieuwde bestuur nu is samengesteld.  

Voorzitter   Dik Bakker   T 38 08 96 

2e voorzitter  Joke Stevens  T 36 36 65 

Secretariaat  Brigitte Klein Nagelvoort T 27 24 19 

2e secretariaat  Diana Zendman  T 36 44 36 

Penningmeester  Henk Beltman  T 38 88 72 

2e penningmeester Maik Homan   T  36 28 70 

Leden   Petruschka Dietvorst T 36 41 27 

      Andre Pinkert  T 26 04 78 

      Germaine Mensink  T 36 14 45 

Elsenerbroek op bezoek bij de kaartclub. 

Freddy Worsink heeft donderdagavond 4 februari het prijskaarten op 

school gewonnen, . De tweede prijs ging naar dhr. Stegehuis en de derde 

prijs was voor H. v.d. Maat De poedelprijs was voor mw. T. Wissink.  



Tonee l u i t voer i ngen 2016  

Denkt iedereen er aan om kaartjes te bestellen voor de 

toneeluitvoeringen? De repetities voor het stuk “Doe 

meer met een Vermeer” zijn in volle gang. 

Er zijn voor alle avonden nog kaartjes te verkrijgen. De 

data zijn: Vrijdag 1, zaterdag 2, woensdag 6, vrijdag 

8 en zaterdag 9 april. 

Wees er snel bij, want vol is vol ! 

 

De kaartjes zijn te bestellen bij Germaine Mensink tel. 0547-361445 of 06

-24163371 

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 3 mei 

We vertrekken om 8.30 uur richting Leerdam. Hier bezoeken we de Kristal-

glasfabriek. Hier is de ontvangst met kof-

fie en gebak. Aansluitend krijgen we de 

lunch in het restaurantfabriek. Na deze in-

drukwekkende tour en lunch hebben we 

nog ruim de tijd om het schilderachtige 

stadje te bezoeken, bijvoorbeeld de 

jachthaven of het hofje van Mv. van 

Aarden met de oude vergeten groente-

tuin.  

Daarna gaan we weer met de bus (met een stop onderweg) richting het Wol-

vershuus Suusebeek waar we worden getrakteerd op een Gelderse proeverij en 

buffet met life cooking. Eindtijd is rond 20.00 uur.  

Kosten bedragen € 45,— per persoon. Opgave bij Germaine Mensink, telefoon 

361445 of 06-24163371 

mailto:info@herike-elsen.nl


LaserQues t  jeugdc l ub  

Vrijdagavond 22 januari werd in het bos bij Dal-

tonschool Elserike, voor de kinderen van de 

jeugdclub een LaserQuest avond georganiseerd. 

De opkomst was weer groot, helaas was de re-

gen deze keer de grootste spelbreker. Maar on-

danks het slechte weer, was het toch een ge-

slaagde avond.. 

De volgende activiteit is het jaarlijks terugkerende kamp bij camping de Bovenberg op 11 

en 12 maart. 

Terugblik jaarvergadering en aftrap nieuw seizoen 

Vrijdag 29 januari vond weer de aftrap plaats van het nieuwe seizoen 2016 bij 

Herberg de Kemper. 

Na het welkomstwoord door Dik, werd het 

jaarverslag gepresenteerd door Brigitte, het 

financiële verslag kwam van Maik, hij gaf ook 

toelichting op het financiële verslag van stich-

ting Herike-Elsen. Hierna kwam Rinus Meulman 

aan het woord, namens de werkgroep van het 

AED project.  

Hierna kwam het afscheid van Bert uit het buurtbestuur en 

Annie Karsenberg stopt met de website. Andre Pinkert is 

het nieuwe lid van het bestuur. 

 

Na het officiële gedeelte werd er door de aan-

wezigen onder het genot van een drankje en hap-

je gezellig nagezeten en werd er vrolijk meege-

zongen met de hits van  Nederlandse bodem en 

onder muzikale begeleiding van Henri Tieman. 

Like ons op Facebook en volg ons op Twitter! 


