
 

N I E U W S B R I E F  
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  
 O k t o b e r  2 0 1 8  

Secretariaat  

Diana Zendman 

Seinenweg 14 

7475 TA Markelo 

 

T 0547-364436 

 

E secretariaat@herike-

elsen.nl 

 

Deelname aan de 

activiteiten staat open 

voor alle inwoners van 

Herike-Elsen. 

Buurtdienst  

Op zondag 4 

november om 10.00 uur 

zal er weer een 

buurtdienst plaatsvinden 

in de gemeenschaps-

ruimte van Daltonschool 

Elserike. De voorganger 

van de dienst is Ds. 

Marten Dijkstra. De 

Kerkenraad nodigt 

iedereen van harte uit 

om van gedachten te 

wisselen over 

verschillende thema’s 

en onderwerpen. 

Mirrewinter the Movie 

Op zaterdagmiddag– en avond 11 november zal in de 

gemeenschapsruimte van Elserike de film 

‘’Mirrewinter the Movie’’ worden vertoond.  

 

De film, geregisseerd door Gert-Jan Oplaat, 

zal veel herkenning oproepen. De film speelt 

zich af in en rondom Markelo. Er spelen zowel 

bekenden uit onze buurtschap als ook uit de 

omgeving mee in deze geweldige film. 

 

De aanvang van de middagvoorstelling is 

14.30 uur en de avondvoorstelling zal om 

20.00 uur aanvangen. De zaal is één uur voor 

aanvang geopend.  

 

De entree bedraagt €6,- per persoon, dit is inclusief een kop koffie of 

thee met wat lekkers.  

 

De kaartverkoop is in volle gang! Wil je verzekerd zijn van een plekje in 

de zaal geef je dan snel op bij Diana Zendman tel. 0547-364436  

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

Kerstworkshop Floral Queen 

Op dinsdag 11 december zal er door de bloemstylisten van 

‘’Floral Queen’’ een kerstworkshop plaatsvinden. Zin in een 

creatieve avond met als resultaat een prachtig kerststuk? Geef je 

dan snel op! Er is plek voor max. 25 personen, dus vol = vol! 

 

De workshop zal plaatsvinden in de gemeenschapsruimte van Elserike 

en zal starten om ??:?? Uur en zal ongeveer ?? Uur duren. 

De kosten voor de avond bedragen €25,- per persoon inclusief 

koffie met wat lekkers, een drankje en alle benodigdheden m.b.t. het 

kerstuk. Opgave vóór 10 november bij Diana Zendman tel. 0547-

364436  of 06-22923212 of per mail via secretariaat@herike-

elsen.nl.  

Fietstocht afgelast 

Helaas liet het weer ons 

in de steek en hebben 

we de fietstocht af 

moeten lassen.  

Namens het 

buurtbestuur nogmaals 

hartelijk dank voor jullie 

begrip. 



Herhalingscursussen AED 

Ook dit jaar zullen er weer herhalingscursussen voor de AED plaatsvinden. Onderstaande data 

zijn nog beschikbaar voor opgave: 

 

  Donderdag 1 november   

  Maandag 5 november    

  Dinsdag 6 november   

  Woensdag 7 november   

  Donderdag 8 november 

  Maandag 12 november 

  Dinsdag 13 november 

  Woensdag 14 november 

  Donderdag 15 november 

 

De avonden beginnen om 19.30 uur en duren tot ongeveer 22.00 uur. Graag zo spoedig  

mogelijk aanmelden i.v.m. het doorgeven van de gegevens aan Twente Hart Safe. Mocht je nog 

mensen weten die een startcursus willen volgen, dan kan dit ook doorgegeven worden. Opgave 

kan bij Rianne Odink tel. 06-38936128 of per mail via f.odink@hetnet.nl. 

 

De kosten van de cursus, € 25,- , worden betaald door Stichting AED. Vaak worden de reanima-

tie opleidingen ook vergoed vanuit een aanvullende ziektekostenverzekering. Heb je een aanvul-

lende verzekering en wil je de kosten van de cursus declareren, dan kan het gedeclareerde 

bedrag gestort worden op rekening NL35RABO0121944042 t.n.v. Stichting AED Herike-Elsen. 

 

Belangrijke tip: controleer je gegevens bij Hartslag.nu 

 
Degene die via het werk een BHV diploma heeft wordt verzocht zich ook aan te melden  

via Hartslag.nu Volg je de herhalingscursus via je werk? Dan is het ook heel belangrijk om je 

gegevens te controleren. Het blijkt nog wel eens dat de registratie niet helemaal klopt. Daarnaast 

is het ook belangrijk om de datum van de herhalingscursus aan te passen, om te voorkomen dat 

je geen oproep krijgt. 

 

Bijdrage donateurs 

In november wordt de bijdrage van €5,00 weer bij alle donateurs van de rekening afge-

schreven. Dit is een waardevolle bijdrage voor het draaiende houden van het AED pro-

ject. Ben je nog geen donateur maar wil je ons project ook steunen? Meld je dan aan 

bij Rinus Meulman tel. 0548-625315. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezoek onze webiste www.herike-elsen.nl of onze  
Facebookpagina voor meer nieuws en foto’s uit de buurt en onze  
activiteiten.  
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Heb je nog ideeën, leuke tips of bijzondere gebeurtenissen in jou 
buurt? Deel het met ons. Stuur een mail met een leuke foto naar  
info@herike-elsen.nl 

Sponsoractie PLUS Blankhorst 

Het buurtbestuur nodigt iedereen uit om Buurtvereniging Herike-Elsen te sponsoren tijdens de 

speciale sponsoractie van de PLUS Blankhorst. Met deze sponsoractie stelt PLUS Blankhorst 

een maximaal bedrag van € 15.000,00 ter beschikking, speciaal voor verenigingen. 

 

Hoe werkt het? 

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’’. Digitaal sparen kan ook, dit kan via de website 

www.uwsupermarkt.nl. Let op: het sponsorbedrag kan per dag 

verschillen. Het maximale bedrag zal worden onderverdeeld bij de 

verenigingen op basis van het aantal punten. De tussenstanden 

zijn actueel te volgen op de actiekasten. 

 

De buurtvereniging hoopt op jullie sponsoring zodat we weer een 

mooi bedrag mogen ontvangen dat kan bijdragen aan alle activitei-

ten binnen onze vereniging voor zowel jong als oud! 

 

Belangrijke data in 2019 

Noteer alvast in uw agenda…….. 

 

5 januari 2019   Nieuwjaarsreceptie  

 

11 januari 2019   Jaarvergadering en aftrap 

 

19 januari 2019   Dagje Winterberg (onder voorbehoud) 

  

Voorjaarsvakantie 2019 Toneel 

(data volgt) 

Buurtquiz 

De jaarlijkse buurtquiz 

zal plaatsvinden op 

vrijdag 19 oktober om 

20.00 uur in het 

Beaufort. Ook dit jaar zal 

er een team van Herike-

Elsen gaan strijden om 

de titel. Jullie zijn allen 

van harte welkom om 

het team aan te 

moedigen. 

Bloembollen de Groene Loper 

Op vrijdagmiddag 21 september hebben een aantal leerlingen van 

Elserike, samen met enkele bestuursleden, bloembollen gepoot bij 

school. Dit was een initiatief van de Groene Loper. De Groene 

Loper is een samenwerkingsverband in de Hof van Twente tussen 

verschillende groene (bewoners)initiatieven en heeft als missie 

bewoners en bedrijven te betrekken bij hun eigen leefomgeving. 

 

Bekijk voor meer informatie de website 

www.groeneloperhofvantwente.nl 

 

We willen de leerlingen van Elserike bedanken voor hun goede 

hulp. We zijn erg benieuwd naar het resultaat! 
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Jeugdclub 2018/2019 

De jeugdclub gaat weer beginnen! Er worden ook dit jaar weer ontzettend leuke activiteiten  

georganiseerd! Zit je in groep 7 of 8 van Basisschool Elserike of in de eerste klas van het voort-

gezet onderwijs en/of woon je in het buurtschap Herike-Elsen en ben je tussen de 10 en 13 jaar? 

Geef je dan snel op! 

 

Voor het komende seizoen worden de volgende activiteiten georganiseerd: 

 

Zwemmen de Scheg  2 november 2018 

Skiën Moser Enschede 30 november 2018 

Spooktocht    11 januari 2019 

Kamp bij de Bovenberg 8 en 9 maart 2019 

Sportieve avond   5 april 2019 

Verrassingsavond  17 mei 2019 

Afsluitingsavond    5 juli 2019 

 

Meld je aan vóór 22 oktober bij Ellen Wes, tel 06-20412210 (bij voorkeur via whatsapp) 

 

Graag bij de aanmelding een 06 nr. van de ouder/verzorger doorgeven. We gaan via een 

groepsapp alle extra informatie/wijzigingen doorgeven. 

 

Voor elke activiteit geldt dat we om 18.30 uur vanaf school vertrekken.  

 

Zorg ervoor dat je op tijd bent. Na afloop word je door de leiding weer thuis gebracht. We zullen 

via de app alle extra informatie bekend maken(wijzigingen, meerijden etc.) Voor een versnape-

ring wordt gezorgd, het is dus niet de bedoeling dat je geld meeneemt. 

 

De kosten voor deelname bedragen € 30,–. Graag contant betalen op de eerste avond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LIKE ons op FACEBOOK en volg ons op INSTAGRAM 
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