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Fietstocht 2017 

Zet de fiets maar vast klaar, ketting in het vet en de banden goed opge-

pompt, want zondag 24 september gaan we weer fietsen met de buurt! De 

route is al uitgezet en het mooie 

weer is besteld. We vertrekken 

om 12 uur.  

De kosten bedragen € 15,00 

voor volwassenen 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 onderweg, voor drinken tussendoor en een hapje 

eten aan het eind. Dit zit allemaal bij de prijs inbegrepen.  

Opgave voor 23 september bij Diana Zendman 

tel.nr. 36 44 36 of via mail: activiteiten@herike-elsen.nl 

Optocht 2017 

Opnieuw een goed resultaat in de optocht! Na de Rijssenseweg/de Esch en de Achterhoek werd  

Herike-Elsen met 132 punten een mooie 4e plek toe bedeeld door de jury. 

Bij de publieksprijs wisten we 

de 2e plek te behalen! Al 

met al een fantastisch re-

sultaat na een prachtige 

dag en een erg mooie op-

tocht. 

Schutterskoning dorpsfeest 2017 
Zaterdagmiddag 26 augustus vond het jaarlijkse vogelschieten plaats. 

Hier was Herike Elsen wederom succesvol. Arjan Wevers wist namelijk de  

staart, de vleugels en de romp eraf te schieten. 

Namens de buurt van harte gefeliciteerd. 
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Vogelschieten 3 juni 

Zaterdagmiddag was weer het jaarlijkse vogelschieten. 

De vogel, dit jaar gemaakt door Freek Mombarg, werd er 

afgeschoten door Jeroen Dijkstra.  Na een zeer spannen-

de eindronde, was het duidelijk dat het iemand uit de 

schoolbuurt zou worden. Toen Jeroen aan de beurt was, 

vielen de aller laatste splinters van de vogel op de grond.  

Bij de jeugd ging de eerste prijs naar Ramon Zwienenberg. Bij de allerkleinsten ging de eer-

ste prijs naar Nout Bekkernens.  

40 jaar Buurtvereniging Herike Elsen 

Na een geweldig feest tijdens het Pinksterweekend wil het jubileumbestuur nog een bedankje 

uitbrengen. Het jubileumbestuur, bestaande uit Bert Pinkert, Gerdien Pinkert, Mariejet Slag-

hekke, Henk Dietvorst, Marga Schut, Milou Wolthuis, Rick Wessels en Erik Gerritsen, wil bij 

deze iedereen die op wat voor manier dan ook heeft meegeholpen aan het slagen van het feest 

hartelijk bedanken. Ten eerste natuurlijk alle buurtbewoners zelf maar ook de vele sponsors 

en verdere vrijwilligers. Mede dankzij al deze mensen is het een fantastisch feest geworden. 

Een kleine sfeerimpressie van het geweldige weekend! 

Het buurtbestuur bedankt de jubileumcommissie voor 

hun geweldige inzet tijdens dit weekend. 



Kaartcompetitie 

weer van start 

Donderdag 28 sep-

tember gaat het 

kaartseizoen 

2017/2018 weer 

van start. Elke 

donderdagavond 

om 20.00 uur, 

wordt er gekaart 

in de school. 

Iedereen, inclusief 

jeugd, is van harte 

welkom om mee te 

kaarten. De kosten 

bedragen € 2,- per 

avond (inclusief 

een kop koffie) 

Pagina 3 

Hofpas 

Loyaltygroup ontwikkelt ‘Hofpas’ 

Voor het Hof van Twente is Loyaltygroup 

bezig de Hofpas te ontwikkelen. De Hofpas 

wordt een unieke combinatie van een ca-

deau- en loyaltykaart. Men kan met de Hof-

pas gaan sparen bij alle aangesloten onder-

nemers in Bentelo, Delden, Diepenheim, 

Goor, Hengevelde en Markelo, de 6 ge-

meenten die het Hof van Twente vormen. 

De Hofpas voor iedereen een aanwinst 

De Hofpas is voor de ondernemers in het Hof van Twente een mooi middel om 

de consumenten aan zich te kunnen binden en bereiken. Het spaarsysteem zal 

voor extra loyaliteit zorgen onder de inwoners van de 6 gemeenten. Binnen-

kort meer over de Hofpas. 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor een pas in uw gemeente? Neem 

dan vrijblijvend contact met ons op via het telefoonnummer 0320 411 356 om 

alle mogelijkheden met door te nemen. 

Rabo clubkas 

campagne 
Woensdag avond 

31 mei werd er in 

het Heraclesstadi-

on bekend gemaakt 

hoeveel geld er 

onderling verdeeld 

ging worden van de 

Rabobank clubkas 

campagne. Met 159 

stemmen wist  

Herike-Elsen maar 

liefst € 486,54 

binnen te slepen! 

 

Iedereen natuur-

lijk enorm bedankt 

voor het stemmen!! 

Buurtpreventie whatsapp Herike Elsen 

In de bijlage van de nieuwsbrief van maart stond 

aangegeven dat er voor de schoolbuurt nog een 

coördinator werd gezocht, dit is inmiddels ook in-

gevuld. Annette Hofmeijer is de coördinator van 

de schoolbuurt.  

Hiermee zijn alle 9 buurtjes onderling met elkaar verbonden. Dus als jullie 

wat verdachts zien, geef het door aan jullie coördinator in de buurt. 

1. Schoolbuurt   Annette Hofmeijer  06-23574111 

2. Herikerweg/Herikeresweg Corine van Walraven  06-50261747 

3. Rothoek/Op ‘n Brink  Karin Nijland   06-54782635 

4. Bovenbergweg/Lentfersweg/ Gerrit Scholten  06-28952657 

    Groningeresweg 

5. Ganzenhook/Scholendijk  Arjanne Bultman  06-15358009 

6. Worsinkweg/Rijssenseweg Anja Krebbers  06-13409643 

7. Kemperweg/Rijssenseweg Richard Oonk   06-36143443 

8. Koelertsweg/Groningerveld- Annie Karsenberg  06-33002380 

    weg/Oude Rijssenseweg 

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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Gymnastiek 

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

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 krijgen de eerste twee lessen gratis.  

Afsluitavond jeugdclub 30 juni 

Vrijdagavond 30 juni vond alweer de laatste jeugdclub 

avond van dit seizoen plaats. Dit keer kwam de Markelose 

brandweer langs. De kinderen mochten op het voetbalveld 

zelf spuiten onder leiding van de brandweermannen. Na-

tuurlijk werd er meer op elkaar gericht dan op de bal!  

Gift Ronald MCDonald Kinderfonds 
Het Ronald MCDonald Kinderfonds wil iedereen die zondag 

tijdens de buurtdienst van het jubileumweekend bedanken 

voor de geweldige donatie. Er is € 338,72 overgemaakt 

naar dit Kinderfonds.  

Digitale nieuwsbrief 

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

daarom de mogelijkheid 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 brie-

venbus te blijven ontvangen of geen mailadres hebben, blijft alles natuur-

lijk onveranderd. 

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

secretariaat@herike-elsen.nl 

 


