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Deelname aan de 

activiteiten staat open 

voor alle inwoners van 

Herike-Elsen. 

Rabo Clubkas 
Campagne 
Het duurt nog even maar 

ook dit jaar doet Herike-

Elsen weer mee met de 

Rabo Clubkas 

Campagne.  

 

Dit jaar zal de opbrengst 

van deze actie 

beschikbaar worden 

gesteld voor de stichting 

‘’Hart voor Noabers’’, 

ook wel beter bekent als 

de werkgroep AED. Er 

zullen dit jaar 

verschillende apparaten 

vervangen moeten 

worden, hier willen wij 

als buurtvereniging 

graag een steentje aan 

bijdragen. 

 

Dus stem allen massaal 

op Herike-Elsen! 

 

Zomertijdwandeling 

Willen jullie de zomertijd ook goed beginnen? Doe mee aan de 

zomertijdwandeling op zondag 31 maart. Er is een mooie tocht van 

ongeveer 8 km uitgezet door de prachtige natuur van Herike-Elsen. 

Tijdens de tocht zullen we weer langs vele mooie plekken komen. 

 

De start is tussen 13.00 uur en 14.00 uur bij Daltonschool Elserike en 

de kosten voor de wandeling bedragen €5,- per persoon. Dit is 

inclusief koffie met wat lekkers en een hapje en een drankje 

onderweg.  

 

Een gezellige én sportieve activiteit voor jong & oud. Wij hopen op een 

prachtige dag met heerlijk weer en zien jullie allen graag! 

 

Brainstormen optochtwagen 

De thematrekking van de optocht 2019 heeft alweer plaatsgevonden. 

Met een bericht over het inkorten van de optocht op Maarkelsnieuws 

vanuit de optochtcommissie liepen de gemoederen hoog op. Tijdens 

de thematrekking was het moment daar…… het bleek een broodje 

aap verhaal! Dit is tevens ook de thema van de optocht.  

 

Er heeft al een brainstormavond 

plaatsgevonden. De volgende 

avond zal plaatsvinden op 

woensdagavond 3 april om 20.00 

uur op de vaste bouwlocatie bij de 

fam. Pinkert. 

 

Het thema ‘’Broodje aap verhaal’’ is veelzijdig en kan alle kanten op. 

Ben jij de enthousiasteling die graag wil meedenken en/of meebouwen 

aan de optochtwagen?  

Dan zien we jou graag bij de brainstormavond. 
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Boake-commissie en boake bouwen 
Naar aanleiding van de oproep in de nieuwsbrief van December hebben zich een aantal 
enthousiaste buurtgenoten aangemeld en is de boake-comissie een feit! De commissie bestaat 
uit Wilfried Hofmeijer, Gerrit Bomans, Ronald Nijenhuis, Geert Hofhuis, Erik-Jan Ikkink en André 
Pinkert.  
 
Het blijft een mooie traditie in onze buurt om in het Paasweekend (in 2 dagen tijd!) met vele 
enthousiaste vrijwilligers een boake te bouwen. We zijn daarom weer op zoek naar snoeihout. 
Dit kan worden gebracht op vrijdag 19 april tot 16.00 uur en op zaterdag 20 april tot 12.00 
uur. Grotere hoeveelheden halen we uiteraard graag bij jullie op. Dit kan gemeld worden bij één 
van de onderstaande commissieleden: 
 - Wilfried Hofmeijer 06-30000523 

 - Gerrit Bomans 06-13978263 

Opgave per whatsapp of telefonisch graag na 17.00 uur. 

 
Ook zijn we zoals ieder jaar op zoek naar vrijwilligers met trekker en wagen (denk aan 
spanbanden). Voor gezelligheid, een hapje en een drankje wordt gezorgd. Wij zien jullie graag op 
Goede Vrijdag 19 april en/of zaterdag 20 april a.s. Vanaf 09.00 uur staat de koffie klaar. 
 

Let op: géén grote boomstammen of boomstronken, alleen snoeihout! Graag het 
op te halen snoeihout op één plek verzamelen en het dient goed bereikbaar te zijn 
met een mobiele kraan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakkeltocht en paasvuur 

Alle fakkels verzamelen! Op 1e paasdag zullen we traditioneel met z’n allen het paasvuur gaan 
aansteken. Wil je meelopen met de fakkeloptocht? Kom dan om 20.15 uur naar  
Zwienenberg aan de Rijssenseweg. We zullen daar met z’n allen verzamelen en vervolgens om 
20.30 uur vertrekken richting het paasvuur om deze gezamenlijk aan te steken. 
 
Bij het paasvuur is er zoals gewoonlijk de mogelijkheid om onder het genot van een drankje te 
genieten van de mooie sfeer en de warmte van het paasvuur. Jong én oud, iedereen is welkom! 
 

 

 

 

 
 

 

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

Paasweekend 
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Heb je nog ideeën, leuke tips of bijzondere gebeurtenissen in jouw 
buurt? Deel het met ons. Stuur een mail met een leuke foto naar  
info@herike-elsen.nl 

Dagtocht 
Op donderdag 16 mei zal de jaarlijks georganiseerde dagtocht plaatsvinden. De organisatie is 
druk bezig geweest met de voorbereidingen en het programma is bekend!  
 
We verzamelen dit jaar bij Herberg de Kemper en zullen daar om uiterlijk 08.45 uur vertrekken 
onder begeleiding van onze trouwe buschauffeur Richard van Hinte. Onze eerste bestemming is 
het plaatsje Mettingen in Duitsland. We komen daar rond 10.00 uur aan en zullen de dag 
starten met een ‘’zoete toer’’ bij Conditorei Coppenrath. Na de koffie verwelkomen we een 
gids bij ons in de bus en beginnen we met een rondrit door Mettingen. Tijdens deze rit vertelt 
de gids van alles over de wetenswaardigheden en andere dingen waar de plaats om bekend 
staat.  
 
Na dit ochtendprogramma rijden we in een korte rit richting Ibberburen. Daar komen we om 
ongeveer 12.30 uur aan bij het Naturagart-Park. Een geweldig showpark met een grote 
palmenhal en aquaria maar ook vele soorten waterlelies. We wandelen hier letterlijk door de 
prachtige water– en bloemenwereld en vanaf het meerplatform is er zelfs de mogelijkheid om 
dieren in de waterwildernis te spotten. Maar eerst lopen we naar het restaurant waar er voor ons 
Duitse broodjes en een lekkere kop soep met koffie, thee of melk klaar staan. Na de lunch 
gaan we met een gids door het park en krijgen we uitleg, zodat we daarna zelf het park kunnen 
ontdekken. 
 
We verzamelen rond 15.30 uur weer bij de bus waar we nog een borrel kunnen drinken en zullen 
daarna vertrekken richting Markelo. Dit jaar zal het afsluitende diner plaatsvinden bij een locatie 
in onze eigen buurt namelijk bij Herberg de Kemper, zij verzorgen voor ons een heerlijk 3-
gangen diner.  
 
Tijdens de dagtocht wordt er veel gewandeld. Wanneer je slecht ter been bent of wat meer afhankelijk bent 
van een rolstoel is het prettig om iemand mee te nemen die jou zou kunnen begeleiden tijdens deze 
gezellige dag.  

 
Wil je zeker zijn van een plekje in de bus voor deze mooie dag? Geef je dan vóór 25 mei op bij 
Fea Oonk tel. 0547-362788 of 06-36186007. De kosten voor deze dag zijn €45,- per persoon 
(graag contante betaling in de bus). 

 

De dagtocht is leuk voor zowel jong als oud, iedereen is welkom! 

 

Zeskamp 
Voor de zeskamp op Koningsdag 27 april georganiseerd door de Oranjevereniging zijn wij weer 
opzoek naar enthousiaste jeugd, zowel jongens als meiden, die onze buurt wil 
vertegenwoordigen. Het hoofdthema van dit jaar is ‘’Oranje op de piste’’. Zin in een gezellige, 
sportieve en strijdlustige middag waar je de strijd aangaat met de 
andere buurten van Markelo? Geef je dan snel op! 
 
Stuur een whatsapp naar Kylie Karsenberg, 06-25399552 
 

Soundmixshow 
De voorbereidingen voor de soundmixshow, het avondprogramma 
tijdens Koningsdag, zijn weer in volle gang. De thema van het avondprogramma is ‘’Apres ski’’. 
Dit jaar zullen Jos en Marleen Zwakenberg  onze buurt gaan vertegenwoordigen met het nummer 
‘’Sweet Caroline’’ van DJ Ötzi. Vader en dochter zijn erg enthousiast en dat is een goed teken! 
Het beloofd een spetterend optreden te worden. Namens de buurt, heel veel succes! 

Koningsdag 
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LIKE ons op FACEBOOK en volg ons op INSTAGRAM 

Terugblik ‘’Als je voelt wat ik voel, dan zeg je niets meer’’ 

We kijken samen met de toneelgroep terug op 5 fantastische en druk bezochte toneelavonden. 

Het blijspel ‘’Als je voelt wat ik voel, dan zeg je niets meer’’ viel erg in de smaak bij het publiek. 

Het was een vlot gespeeld toneelspel, dat gepaard ging met een gezonde dosis humor en 

typische Twentse uitspraken. Wij willen de regisseur, souffleurs, decorbouwers, grimeuses, 

kapster maar vooral ook de toneelspelers namens de buurt hartelijk bedanken. 

 

Hieronder een sfeerimpressie om nog even terug te blikken op het geweldige stuk. 
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