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Fietstocht 
Zet je fiets gereed, smeer de ketting en pomp de banden op want de 

jaarlijkse fietstocht komt er weer aan!  

 

De tocht zal plaatsvinden op zondag 23 september. Er wordt al hard 

gewerkt aan de voorbereidingen en het mooie weer is besteld. Het 

belooft een gezellige dag te 

worden. We vertrekken om 

12.00 uur bij Elserike. 

 

De kosten bedragen €15,00 

voor volwassenen en €9,00 

voor kinderen van vijf t/m 15 

jaar. Kinderen t/m vier fietsen 

gratis mee. 

 

Onderweg zorgen we voor wat te drinken en een heerlijke lunch. Aan 

het einde van de tocht wordt er wederom gezorgd voor een hapje en 

een drankje. Dit zit allemaal bij de prijs inbegrepen. 

 

Geef je vóór 22 september op bij Diana Zendman tel. 0547-364436 of 

06-22923212 of per mail via info@herike-elsen.nl 

Mirrewinter 
Noteer alvast in de agenda! Op zaterdag-

middag– en avond 10 november zal in de 

gezamelijke ruimte van Elserike de film 

‘’Mirrewinter the Movie’’ worden vertoont. 

De film, geregisseerd door Gert-Jan Oplaat, 

zal veel herkenning oproepen. De film speelt 

zich af in en rondom Markelo en er zullen be-

kenden uit de buurt en omgeving meespelen 

in de film. 

  

De entree bedraagt €6,- per persoon, dit is 

inclusief een kop koffie of thee met wat lek-

kers. Informatie over tijdstippen wordt nader bekend gemaakt. Houdt 

hiervoor de website en de nieuwsbrief in de gaten. 

  

Nieuwsgierig geworden? Geef je snel op bij Diana Zendman tel. 0547-

364436 of 06-22923212 of per mail via info@herike-elsen.nl.  

Bedenk wel, VOL = VOL. 

 

Sponsoractie PLUS  
Het buurtbestuur nodigt 

iedereen uit om 

Buurtvereniging Herike-

Elsen te sponsoren 

tijdens de speciale 

sponsoractie van de 

PLUS Blankhorst. Deze 

sponsoractie is speciaal 

opgezet voor 

verenigingen. 

 

Van 17 september t/m 

25 november ontvangt 

iedere klant van PLUS 

Blankhorst bij elke € 10,- 

aan boodschappen een 

speciale voucher. Iedere 

voucher telt als één 

sponsorpunt die je scant 

bij de ‘’actiekast’’. 

 

Wij hopen op jullie 

sponsoring zodat we 

weer een mooi bedrag 

mogen ontvangen dat 

kan bijdragen aan alle 

gezellige activiteiten 

binnen onze vereniging 

voor zowel jong als oud! 
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Schutterskoningen naar Markelo 
Herike-Elsen had zaterdagmiddag 25 augustus tijdens het dorpsfeestweekend de eer om maar 

liefst twee schutterskoningen naar Markelo te brengen. Arjan Wevers, schutterskoning van  

Markelo, werd onder begeleiding van ‘’De Grösmeijers’’ naar het vogelschietterrein in Markelo 

gebracht. Tijdens deze rit moest er ondertussen natuurlijk gemeut worden, onder andere bij de 

optochtwagen. Hier stond Erik Kloots, schutterskoning van Herike-Elsen, hem op te wachten voor 

het vertrek. Ook Erik is volledig in stijl naar het vogelschietterrein begeleid. We blikken terug op 

een gezellige tocht en een geslaagde middag!  

 

 

Geweldig resultaat: twee keer tweede! 
Tijdens de jaarlijkse optocht op zondag 26 augustus heeft onze buurt met het thema ‘’War of the 

Worlds’’ een geweldig resultaat weten te behalen. Herike-Elsen heeft zowel bij het publiek 

als bij de jury de tweede prijs in ontvangst mogen nemen. De spectaculaire wagen en 

het ‘georganiseerde drama’’ zijn zowel bij de jury als het publiek in de smaak gevallen. We zijn 

ontzettend trots op onze buurt!  


