
Bezoek onze website www.herike-elsen.nl of onze  
Facebookpagina voor meer nieuws en foto’s uit de buurt en onze  
activiteiten 

Dagtrip Winterberg 

Een dag skiën, snowboarden of wandelen in de mooie omgeving van Winterberg?  
Geef je nu op! Op zaterdag 2 februari 2019 wordt er vanuit Herike-Elsen een dagtrip naar 
Winterberg georganiseerd. Een leuke trip voor zowel jong als oud! 
 
In het veelzijdige Winterberg is van alles te beleven, voor een ieder wat wils. Vandaar dat wij 
verschillende mogelijkheden aanbieden, deze zijn als volgt: 
 
All-in prijs (busreis, skipas en materiaalhuur) €75,00 
Busreis en skipas (excl. materiaalhuur) €57,00 
Busreis (voor de wandelaars) €27,00 
 
Bij de prijs inbegrepen is koffie met wat lekkers, een hapje en een drankje voor onderweg. Om de 
kosten laag te houden verzoeken we jullie om zelf te zorgen voor ontbijt. Om er een mooie en 
complete dag van te maken verwachten we jullie om 05.45 uur op school en om 19.30 uur zal de 
bus weer vertrekken vanuit Winterberg. 
 

De dagtrip is onder voorbehoud en gaat door bij minimale deelname van 40 personen,  
maar let wel op VOL = VOL!!  

 
Opgave vóór 20 januari 2019 bij Erik-Jan Ikkink tel.nr. 06-51471989 (na 18.00 uur, liefst via 
whatsapp) of per mail e.j.ikkink@planet.nl. In de week na de opgave datum zal er met de 
deelnemers contact worden opgenomen of de dagtrip doorgaat en het betalen van de kosten.  
 

BELANGRIJK: 
Iedere deelnemer moet zelf zorgen voor een reisverzekering incl. 
wintersportdekking, controleer dit van te voren! Dit is ook aan te vragen voor één 
dag. Neem hiervoor contact op met je verzekering. 
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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 

Toneelvoorstellingen 2019 
De data van de toneelvoorstellingen in 2019 zijn 
bekend en de kaartverkoop is gestart! Pak je agenda 
erbij en noteer alvast de volgende data: 
 
16, 22, 23 februari en 1, 2 maart 
 
De toneelgroep gaat, wederom onder leiding van  
Rinus Meulman, het blijspel ‘’Als je voelt wat ik 
voel, dan zeg je niks meer’’ opvoeren.  
De toneelgroep is al druk aan het repeteren en aan de repetities te zien belooft het weer een 
fantastisch stuk te worden. Ook dit jaar is de toneelgroep uitgebreid met een nieuwe speelster, 
namelijk Inge Bakker. Wij wensen de toneelgroep veel succes met de verdere voorbereidingen! 
 
De kaarten zijn te bestellen via de website, per mail via toneel@herike-elsen.nl of telefonisch bij 
Diana Zendman tel nr. 0547-364436. 

Vrijwilligers paasvuurcommissie gezocht 

Binnen de buurtvereniging willen we graag een nieuwe commissie 
opstarten, namelijk de paasvuurcommissie. We zijn daarom op zoek 
naar enthousiaste buurtgenoten die één keer per jaar een steentje 
willen bijdragen aan de organisatie van ons traditionele paasvuur. 
Ben jij die enthousiasteling? Laat het ons weten!   
 
Voor meer informatie of opgave, neem contact op met André Pinkert 
tel.nr. 06-20600893 (graag na 18.00 uur). 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Aanmelding 
Hartslag.nu 
Denken degene die de 
AED-cursus hebben 
gevolgd  aan het 
opnieuw aanmelden op 
Hartslag.nu?  
 
Mocht dit door welke 
reden dan ook niet 
lukken, dan graag 
contact opnemen met de 
AED-werkgroep. 
 
Aankomende week 
zullen de incasso’s van 
de AED 
plaatsvinden 

PLUS Blankhorst sponsoractie 
Dinsdagavond 4 december vond de uitreiking van sponsoractie 
van PLUS Blankhorst bij de Haverkamp plaats. Een gezellige 
afsluitavond van een mooie actie.  
 
Door de vele stemmen heeft Herike-Elsen een waardecheque in 
ontvangst mogen nemen met een fantastisch bedrag van  
maar liefst €495,00. We zijn hier als buurtvereniging ontzettend blij 
mee. 
 
Wij willen Plus Blankhorst en iedereen bedanken die op 

Herike-Elsen heeft gestemd! 
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LIKE ons op FACEBOOK en volg ons op INSTAGRAM 

 
 
 

Jeugdclub 
De jeugdclub is weer van start en heeft al twee leuke activiteiten achter de rug. Ze zijn sportief 
bezig geweest! In november hebben ze gezwommen bij de Scheg en in december is de hele club 
bij skicentrum Moser geweest. Het was een groot succes! De volgende activiteit zal in het nieuwe 
jaar plaatsvinden, op 11 januari wordt er een spooktocht georganiseerd. 

 
 
 
 
 
 
Mirrewinter the Movie 
Zaterdagmiddag– en avond 10 november werd op Elserike de film Mirrewinter the Movie 
vertoond. Het verhaal, een boerenfamilie in het laatste oorlogsjaar 1944 in Markelo, sprak bij 
velen tot de verbeelding. Dit bleek uit de grote opkomst en positieve reacties. Ook de zaal en de 
entree waren speciaal ingericht (met dank aan Bertus Huisken). Gert-Jan Oplaat gaf ‘s avonds bij 
aanvang van de film nog een korte toelichting over hoe de film tot stand was gekomen. Na afloop 
werd er nog even gezellig nageborreld. 
 
 
 
 
 
 
 

Kerstworkshop 
Dinsdagavond 12 december hebben maar liefst 22 dames een mooi kerststuk gemaakt tijdens de 
kerstworkshop van Floral Queen. Onder begeleiding van twee dames, waaronder oud 
buurgenoot Marinka Huisken, zijn er mooie stukken gemaakt. Na vele jaren is deze activiteit weer 
terug op de agenda. Het was een gezellige en creatieve avond! 

 
 
 
 
 
 
 

Terugblik activiteiten  

 

Wij wensen jullie allemaal  
prettige kerstdagen en  

alvast een gelukkig nieuwjaar 
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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  
D e c e m 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. 

Wijziging agenda 

Door omstandigheden 

zijn de data van de 

jaarvergadering en de 

dagtrip Winterberg 

gewijzigd.  

 

Voorkom 

teleurstellingen en 

noteer de juiste data in 

jullie agenda. 

 

5 januari 2019 

Nieuwjaarsreceptie 

 

25 januari 2019 

Jaarvergadering en 

aftrap 

 

2 februari 2019  

Dagtrip Winterberg 

 

16, 22, 23 februari en 1, 
2 maart 
Toneelvoorstellingen 
 

 

 

 

 

Nieuwjaarsvisite 

Op zaterdagmiddag 5 januari 2019 zal de traditionele 
Nieuwjaarsvisite plaatsvinden. De smulwerkgroep van het Maarkels 
Landschap met bekend buurgenoot Henk Jansen en Alie Schreus,  
Mini Tempelman en Gerrie Oplaat 
zullen deze middag te gast zijn. Ze 
nemen ons mee in het verhaal van het 
al eerder uitgebrachte boek ‘’Eetbaar 
Erf’’, een boek met herkenbare en 
minder herkenbare recepten van 
vroeger. De recepten variëren van 
Blote Billetjes in het gras, een Tart 
Tartin van rabarber tot een Maarkelse 
Marnier.  
 
De middag zal in het teken staan van mooie verhalen, lekkere 
producten en heerlijke versnaperingen uit Markelose tuin. Het is 
dus aan te bevelen om van te voren niet zoveel te eten. 
De aanvang is 14.00 uur in de gemeenschapsruimte van de school. 
De entree is gratis, maar een vrije gift wordt natuurlijk wel op prijs 

Start van het seizoen 2019 

Aftrap en jaarvergadering 

Op vrijdagavond 25 januari om 20.00 uur vindt de officiële aftrap van 
het nieuwe seizoen 2019 plaats. De voorbereidingen zijn al in volle 
gang! Er zal worden gestart met een korte terugblik op het afgelopen 
jaar en het officieel benoemen van nieuwe bestuursleden. 
Na het officiële gedeelte is het tijd voor…….. 

GRAG - Frühshoppen by Night 

onder leiding van Gert-Jan Overmeen, Rinus Meulman, Ans van Hinte 
en Gerard Heuten 

 
 
 
 
 
 
 

 
Het kwartet werkt zich momenteel in het zweet om er weer een mooi 
optreden van te maken. Als het weer net zo’n succes wordt als met het 
jubileumfeest staat ons weer wat moois te wachten! 
Het optreden van GRAG zal worden afgewisseld met muziek.  
Ook een hapje en een drankje zullen niet ontbreken op deze gezellige 
avond. 
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