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Tonee l u i t voer i ngen 2017  

Denkt iedereen er aan om kaartjes te bestellen 

voor de toneeluitvoeringen? 

De repetities voor het stuk 

“Oppassen geblazen” zijn in 

volle gang. 

Er zijn voor alle avonden nog 

kaartjes te verkrijgen.  

De data zijn:  

Vrijdag 17, zaterdag 18, donderdag 23, vrijdag 24 februari en 

vrijdag 3 maart. 

Wees er snel bij, want vol is vol! 

De kaartjes zijn te bestellen bij Diana Zendman tel. 

0547-364436 of via de mail: toneel@herike-elsen.nl  

  

Bestuur 2017 

Tijdens de aftrap van het nieuwe seizoen 2017 op 13 

januari, hebben we afscheid genomen van Germaine 

Mensink en Maik Homan en zijn Fea Oonk en Marieke 

Hofmeijer officieel toegetreden tot het buurtbestuur. 

Hieronder ziet u hoe het vernieuwde bestuur nu is sa-

mengesteld.  

 

Dik Bakker, voorzitter   dik.bakker@hotmail.com  380896 

Joke Stevens, 2e voorzitter  eric-joke@tele2.nl  363665 

Henk Beltman, penningmeester  beltm160@planet.nl  362870 

Fea Oonk, 2e penningmeester  fea.oonk@gmail.com  06-36186007 

Brigitte Klein Nagelvoort, secretaresse b_kleinnagelvoort@hotmail.com 272419 

Diana Zendman, 2e secretaresse  dianazendman@hetnet.nl  364436 

Petruschka Dietvorst, lid   petruschka@live.nl  364127 

Andre Pinkert, lid   a.pinkert@kpnplanet.nl  260478 

Marieke Hofmeijer, lid   mhofmeijer@outlook.com  06-41743447 

Agenda 

26 maart Zomer-

tijdwandeling 

14/15 april boake 

holt slepp”n 

16 april Paasvuur 

27 april Konings-

dagzeskamp en 

Soundmixshow 

9 mei Busreis 

 

 

12 februari a.s. 

Gezinsdienst in de 

gemeenschapsruimte, 

aanvang 10.00 uur. Na 

afloop gelegenheid bij 

te praten met een 

kopje koffie 



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

onze activiteiten 

Zomertijdwandeling 26 maart 

 

Voor de liefhebbers van de natuur en wandeltochten willen we 26 maart 

een tocht organiseren in het mooie Herike Elsen gebied.  

Onderweg genieten we van een kopje koffie met wat lekkers erbij. 

De tocht is ongeveer 7,5 à 8 km lang. 

 

Busreis 9 mei 2017 

Vertrek rond 8.15 uur. Bezoek aan het Nationaal Militair Museum in Soesterberg. Hier worden we ontvangen met kof-

fie en gebak. Daarna een rondleiding en dan de lunch. Na de middag kan men op eigen gelegenheid het buitenterrein 

bezichtigen per voet of met een fiets. 

 

Op de plek waar ruim honderd jaar geleden de Luchtvaartafdeling van de 

Koninklijke Landmacht werd opgericht, staat nu een bijzonder museum; 

Het Nationaal Militair Museum in Soest! Van topstukken uit de luchtvaart en 

indrukwekkende schilderijen tot prachtige themaruimtes en ontzettend veel 

doe-activiteiten! Leef je uit in een F-16, bestuur een tank of leer NATO-taal. 

Ben je op zoek naar een heus wauw-effect? Trek dan zeker een dag uit voor 

het pasgeopende NMM, oftewel Nationaal Militair Museum in Soest. Alleen al 

bij de aanblik van het prachtige gebouw sla jij als bezoeker steil achterover! 

En dan heb je de binnenkant nog niet eens gezien... 

Je kijkt je ogen uit 

Het verleden, heden en toekomst komen tot leven in het geheel vernieuwde 

museum. Het NMM heeft een gigantisch grote collectie pantservoertuigen, 

tanks, vliegtuigen en helikopters in zijn bezitting. Wil jij ook de verhalen ho-

ren achter de grote voertuigen, dat kan, want ook persoonlijke objecten en 

aangrijpende verhalen komen tot leven in het Nationaal Militair Museum. Na 

een bezoek te hebben gebracht aan het museum zul je versteld staan hoe de 

Nederlandse krijgsmacht is verweven met de wereld om je heen! 

Er is echt altijd wat te doen 

Ben jij meer een doener? Geen enkel probleem! Leer kijken als een echte scherpschutter of neem plaats in een echte 

360 graden F16-Simulator! Kinderen knutselen hun favoriete vliegtuig in één van de workshops, terwijl je zelf luistert 

naar de spannende en soms zelfs grappige verhalen van veteranen. Vergeet je als afsluiter geen bezoek te brengen aan 

de 33 meter hoge uitkijktoren? 

Na de verbouwing… 

Het nieuwe museum staat op een terrein van 45 ha op de voormalige luchtmachtba-

sis Soesterberg. Behalve het nieuwe hoofdgebouw is er inmiddels ook een groot 

depotgebouw gerealiseerd, zijn er diverse andere gebouwen, een arena en diverse 

museumobjecten in het buitenterrein. Ook het reeds bestaande herdenkingsplein 

van de Koninklijke Luchtmacht is ingepast. Je komt hier echt ogen en oren te kort! 

 

Kijk voor meer informatie op de site van NMM. 

 

Na het museum  gaan wij rond half vier richting Terwolde waar we bij Kriebelz deksels lekker gaan eten. 

Zo rond half acht zijn wij weer terug in Herike/Elsen. 

  

https://www.nmm.nl/


Terugblik Nieuwjaarsreceptie 

Op zaterdag 7  januari werd er weer eens een traditionele nieuwjaarsvisi-

te gehouden, in de gemeenschapsruimte van basisschool Elserike. 

 

Dhr. G.J.Leferink van  stichting de 

Heemkunde kwam als gastspreker 

iets vertellen over het verleden van 

Herike-Elsen met name in oorlogs-

tijd. Aan de hand van foto’s werd men meegenomen naar deze 

moeilijke tijd in en rond Markelo/Herike-Elsen. 

De reacties waren zeer positief en onder het genot van een 

drankje en een hapje werd er nog gezellig nagepraat. 

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  

 

Terugblik aftrap nieuwe seizoen 2017 
Vrijdagavond 13 januari vond de jaarvergadering plaats in school. Eerst werd iedereen welkom geheten 

door Dik Bakker in het nieuwe klaslokaal. 

 

Daarna werd het financiële verslag gepresenteerd door Henk Beldman, die tevens het verslag verzorgde 

van de AED en het stichtingsbestuur.  Diana Zendman deed daarna verslag aan de hand van foto’s over de 

activiteiten die het afgelopen jaar hadden plaats gevonden. Ook Bert Pinkert kwam nog even wat vertel-

len over het aankomende jubileum feest dat in juni 2017 zal plaatsvinden. 

 

Nadat de traditionele manden waren uitgedeeld was 

het tijd om afscheid te nemen van 2 bestuursleden; 

Maik Homan en Germaine Mensink werden bedankt 

voor hun inzet de afgelopen jaren. Zij droegen het 

stokje over aan Marieke Hofmeijer en Fea Oonk. 

 

 

Na dit officiële gedeelte, was het tijd voor Dhr. Heusinkveld. Hij 

had een heel buffet gemaakt van allerlei oud Hollandse likeuren en 

wist daar op een boeiende en grappige manier allerlei leuke anekdo-

tes over te vertellen, o.a. hoe deze likeuren waren ontstaan en waar 

allerlei gezegdes vandaan kwamen. Natuurlijk was er in de pauze ge-

noeg tijd om van dit lekkers zo veel mo-

gelijk te proeven. En werd er na afloop 

nog gezellig na geborreld 

 

 

mailto:info@herike-elsen.nl


Wat te doen met het voormalig AZC-terrein 

Er zijn een tweetal informatieavonden georganiseerd 

in november 2016 door Powerfield en op 31 januari 

door het team duurzame betrokken buurtgenoten. 

Op 14 februari wordt er een brainstormavond georga-

niseerd om mee te doen en mee te denken.  

Zie bijgevoegde bijlage van het team duurzame be-

trokken buurtgenoten. 

.Jeugdclub 

Op vrijdag 16 december 

heeft de jeugd het jaar 

afgesloten met Bubbel-

voetbal bij Waltakke in 

Lochem. 

 

 

Vrijdag 27 januari hebben ze gebowld en daarna lekker aan de 

patat met. 

 

 

 

 

 

Op 10 en 11 maart is het weer ouderwets “niet”slapen bij de 

Bovenberg. 

Like ons op Facebook en volg ons op Twitter! 


