
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 a.s. staat de jaarlijkse dagtocht op het programma. De aanmeldingen 
stromen binnen maar er zijn nog plekken beschikbaar! Let wel op, VOL = VOL. 
 
Dit jaar zullen we de grens overgaan en brengen we een bezoek aan onze Oosterburen, namelijk 
Duitsland. Het belooft weer een gezellige dag te worden met een compleet programma voor jong 
en oud. 
 
We verzamelen dit jaar bij Herberg de Kemper en zullen daar om  
uiterlijk 08.45 uur vertrekken dus graag om 08.30 uur aanwezig zijn. 
Onze eerste bestemming is het plaatsje Mettingen in Duitsland. We 
zullen de dag starten met een ‘’zoete toer’’ bij Conditorei Coppenrath 
en na de koffie maken we onder leiding van een gids 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 
genieten we van een heerlijke lunch. Na deze 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 slechter 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 nog snel vóór 5 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). 

 

Buurtbestuur ‘’in een nieuw jasje’’ 
Misschien is het jullie al opgevallen bij de laatste 
activiteiten, maar sinds de zomertijdwandeling is 
het buurtbestuur ‘’in een nieuw jasje’’ gestoken. 
 
Vanaf heden zijn we goed herkenbaar bij de 
activiteiten die we organiseren. De jassen zijn 
beschikbaar gesteld door AAA reclame. We zijn er 
ontzettend blij mee! Nogmaals hartelijk dank 
hiervoor. 
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Bezoek onze website www.herike-elsen.nl of onze  
Facebookpagina voor meer nieuws en foto’s uit de buurt en onze  
activiteiten 

Rabo Clubkas Campagne 
Op donderdag 18 april heeft de uitreiking van de Rabo Clubkas Campagne plaatsgevonden. We 
mochten hier een cheque van € 616,76 in ontvangst nemen. Naast deze cheque was er ook nog 
de mogelijkheid om een ‘’Gouden gelukje’’ ter waarde van 
€500,00 te winnen. Door een druk op de knop heeft Herike-
Elsen deze ook in ontvangst mogen nemen. Hierdoor zijn we 
op een bedrag van maar liefst € 1116,76 uitgekomen. Een 
ontzettend mooi bedrag dat de buurtverenging zal gaan 
schenken aan de werkgroep AED voor de aanschaf van 
nieuwe AED’s.  
 
Wij willen iedereen hartelijk danken die zijn of haar stem heeft 
uitgebracht op Herike-Elsen! 

Afscheid Joke Stevens ‘’Platform’’ 
Tijdens de voorjaarsvergadering van 
het Platform buurtschappen Hof van 
Twente op donderdag 28 maart is er 
afscheid genomen van Joke Stevens. 
Joke heeft zich namens Herike-Elsen 
ingezet voor de vernieuwing van de 
website binnen het Platform. Annie  
Karsenberg zal het stokje van Joke 
overnemen en onze buurt gaan  
vertegenwoordigen. 

Afscheid Jan Wessels 
‘’de Elsener Aarm’’ 
Na meer dan 40 jaar in het 
bestuur van ‘’de Elsener 
Aarm’’ te hebben gezeten 
heeft Jan Wessels op 
maandagavond 15 april  
afscheid genomen.  
Jan heeft jaren de functie 
van secretaris en penning-
meester ingevuld. Hij deed 
dit altijd zeer nauwkeurig en 
vol overgave.  
 
Herike-Elsen heeft als 
buurtvereniging regelmatig 
financiële steun ontvangen 
voor de activiteiten die in de 
buurt worden georgani-
seerd. Hier zijn wij als 
buurtvereniging erg blij 
mee. 
 
Zijn plaats in het bestuur 
wordt ingenomen door  
Willem Hegeman.  

 
 

 

Kaarten 
Haverkamptrofee 
Herike-Elsen had dit jaar de organisatie in handen van de 
‘’Haverkamptrofee’’ dat op dinsdag 16 april heeft plaatsgevonden. 
Maar liefst 10 verschillende teams deden mee. De winnaar van de 
teams werd Elsenerbroek met 15854 punten. De teams van Herike-
Elsen eindigden 5e met 15237 punten en 9e met 14623 punten. Bij 
de paren viel Herike-Elsen goed in de prijzen. De eerste prijs was 
namelijk voor Hendrik  
Krebbers en Henk Schreurs. Martin 
Mombarg en Gerard Schreurs gingen er 
met de tweede prijs vandoor. 
 

Eindstand kruisjascompetitie 
Tijdens de kruisjascompetitie dat plaats-
vond op donderdag 26 april is Hendrik 
Krebbers nogmaals in de prijzen geval-
len. Hij is er met 77818 punten met de 
wisselbeker vandoor gegaan. Herman 
van der Maat is op de tweede plek geëindigd met 73651 punten en 
derde werd Freek Mombarg met 61142. Het was een gezellige slot-
avond met catering en hapjes die tot in de kleine uurtjes duurde. 
Het kaartseizoen wordt afgesloten met nog 5 avonden  
zomerkaarten.  
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LIKE ons op FACEBOOK en volg ons op INSTAGRAM 

 
 

Zomertijdwandeling 
Zondagmiddag 31 maart hebben weer ruim 100 deelnemers 
genoten van de zomertijdwandeling. Dit keer was er een tocht 
van ruim 8 kilometer uitgezet door de bossen, weilanden en 
kavelpaden van Elsen. Onderweg waren er diverse stops waar 
ook voor de inwendige mens goed werd gezorgd. Ook dit jaar 
waren de weergoden ons goed gezind. Na afloop van de wan-
deling is er nog gezellig nageborreld. Het was een top middag! 

 
Boake bouwen en paasvuur 
Het bleef, door het te droge weer, tot op het laatste moment erg 
spannend of het paasvuur door mocht gaan. Gelukkig kregen 
we op donderdagmiddag goed nieuws: het mag doorgaan, wel 
een slag kleiner. Het enthousiasme en de gezelligheid werd er 
tijdens het opbouwen van de boake niet minder om. Na twee 
dagen hard werken mocht het resultaat er zijn.  
 
Op Eerste Paasdag was het dan zover: na de fakkeloptocht 
was het aan de kinderen om het paasvuur aan te steken. Ook 
voor de fakkeloptocht werden maatregelen genomen, de fak-
kels mochten namelijk pas aan op het terrein van de boake. 
Gelukkig werd het plezier er niet minder om! Het was een druk-
bezochte en gezellige avond voor jong én oud. 
 
We kijken terug op een geweldig weekend! We willen allereerst 
de boake-commissie bedanken voor de fijne samenwerking. 
Daarnaast willen we natuurlijk alle boakebouwers en iedereen 
die op een andere manier een steentje bijgedragen heeft harte-
lijk bedanken. 
 

Zeskamp en soundmixshow Koningsdag 
Op zaterdag 27 april werd Koningsdag groots gevierd in  
Markelo. Tijdens de zeskamp hebben de verschillende buurten 
tegen elkaar gestreden. Herike-Elsen is helaas niet zo hoog 
geëindigd, maar de gezelligheid was er zeker niet minder om. 
De eerste plek was dit jaar voor het team van Markelo Oost. 
Mooi om te zien dat er weer zo’n enthousiaste groep jeugd  

onze buurt vertegenwoordigd 
heeft. 
 
Tijdens de soundmixshow hebben 
Jos en Marleen Zwakenberg samen met hun achtergronddanseres-
sen Laura, Mette en Nikkie onze buurt vertegenwoordigd met het 
nummer ‘’Sweet Caroline’’ van DJ Ötzi. De groep heeft er een fan-
tastische show van gemaakt en kreeg de hele zaal mee. Dit werd 
beloond met een geweldige 1e plek! Het was een gezellige 
avond en er werd nog lang nageborreld op het succes. Namens de 
buurt willen we jullie allemaal hartelijk bedanken voor jullie inzet en 
feliciteren met deze mooie prestatie! 

 

Terugblikken op… 
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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  
A p r i l / M e i  2 0 1 9  

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. 
 

Optochtwagen 
Er komt weer een 
brainstormavond aan! 
Deze zal plaatsvinden op 
woensdagavond  
1 mei om 20.00 uur op 
de vaste bouwlocatie bij 
de fam. Pinkert. 
 
Het thema ‘’Broodje 
aap’’ is veelzijdig en kan 
alle kanten op. Ben jij de 
enthousiasteling die 
graag wil meedenken en/
of meebouwen aan de 
optochtwagen?  
Dan zien we jullie deze 
avond graag aan de 
Herikerweg 27. 

 
Vogelschieten 
Op zaterdag 8 juni zal weer het jaarlijkse vogelschieten plaatsvinden. 
Zodra de schutterskoning van vorig jaar,  
Erik Kloots, het eerste schot heeft gelost zal de strijd om de titel 
‘’Schutterskoning Herike-Elsen’’ losbarsten.  
 
Voor de leeftijdscategorie 12 tot 18 jaar (of groep 8 van de 
basisschool) is er junior vogelschieten met een luchtbuks. Hiermee 
strijden zij om de titel junior schutterskoning(in). Het eerste schot zal 
hier door Rixt Gerritsma worden gelost. Voor de kinderen tot 12 jaar  
is er het knuppelgooien. Zij gaan met een knuppel gooien op de vogel, 
in plaats van schieten. De beste zal worden gehuldigd tot 
knuppelkampioen. De eerste 
knuppel zal worden gegooid door 
Maud Hoevink. 
 
We starten om 19.30 uur en 
inschrijving voor zowel 
volwassenen als kinderen is 
vanaf 19.00 uur mogelijk. 
De kosten bedragen € 12,- (incl. 3 
munten) voor volwassenen, 
€ 4,- (incl. 2 munten) voor de 
jeugd van 12 tot 18 jaar en € 2,- (incl. 1 munt) voor kinderen tot 12 
jaar. 
 

LET OP!!!! De volwassen deelnemers moeten een geldig 
legitimatiebewijs bij zich hebben 

 
Autopuzzelrit 
Op maandag 10 juni, Tweede Pinksterdag, wordt er een 
autopuzzeltocht georganiseerd. De winnaars van vorig jaar, Joan ter 
Weele en Gerdien Rabe, zijn al druk bezig met de voorbereidingen 
voor de tocht. 
 
Iedereen die zich per auto, 
bromfiets of motor voortbeweegt, 
kan meedoen aan de puzzelrit. 
Voor de kinderen zijn er een aantal 
speciale opdrachten en kunnen 
daar een prijs mee winnen. De start 
is tussen 13.00 uur en 13.30 uur 
vanaf school. De kosten bedragen € 5,- per voertuig.  
Aansluitend op de autopuzzelrit is er natuurlijk de mogelijkheid om nog 
even gezellig na te praten onder het genot van een hapje en een 
drankje. 

Pinksterweekend 


