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Deelname aan de 
activiteiten staat open 
voor alle inwoners van 
Herike-Elsen. 

Bezoek gemeente 
Op woensdag 21 
oktober 2020 om 20.00 
uur komt het College 
van B&W van de 
Gemeente Hof van 
Twente op bezoek in 

onze buurtschap tijdens 
haar buurtschappentoer. 
Deze avond zal er i.o.m. 
het College een actueel 
en gevarieerd 
programma worden 
samengesteld. 
 
Het 5 jaarlijkse bezoek 
zal in het teken staan 
van Herike-Elsen en 
kunnen er op informele 
wijze aandachtspunten, 
wensen, ideeën, nieuwe 
ontwikkelingen e.d. met 
elkaar besproken 
worden.  
 
Heb jij ook nog punten, 
laat het ons dan z.s.m. 
even weten via 
info@herike-elsen.nl. Of 
geef het aan één van de 
bestuursleden door 
zodat we een 
interessante agenda 
kunnen maken. 

 
 
 

Nieuwjaarsvisite 
Op zaterdagmiddag 4 januari om 14.00 uur zal de traditionele 
Nieuwjaarsvisite plaatsvinden, een gezellige middag voor jong en oud. 
Dit jaar is het duo P&P, Petra van de Pruse & Gerrie van de Plegt, te 
gast. Deze twee vrolijke dames zullen jullie deze middag meenemen in 
een ‘’bijzondere quiz’’. Het belooft een spetterende middag te worden! 
We zien jullie graag! Tot dan. 
 
 

Aftrap en jaarvergadering 
Op vrijdagavond 24 januari om 20.00 uur vindt de aftrap van het 

nieuwe seizoen 2020 plaats. We zullen starten met een terugblik op 
het afgelopen jaar en het benoemen van nieuwe bestuursleden. Na 
het officiële gedeelte verplaatsen we ons naar de feestzaal, waar een 
gezellige avond op ons staat te wachten. 
 
Na het succesvolle optreden van GRAG, een kwartet bestaande uit 
Gert-Jan Overmeen, Rinus Meulman, Ans van Hinte en Gerard 
Heuten is het dit jaar wederom tijd voor…….  
 

  GRAG - Frühshoppen by Night 
 
Het bekende gezelschap zal jullie op een komische en humoristische 
manier bijpraten over wat er het afgelopen jaar binnen onze buurt 
heeft gespeeld. Het optreden van GRAG zal worden afgewisseld 
worden met muziek van Martijn Munster, beter bekend als de 
‘’Polkaman’’. Ook een hapje en een drankje zullen niet ontbreken op 
deze gezellige avond.  
 
Dus wilt u niets missen van de smeuïge verhalen, schaamteloze 
details en pikante onthullingen in onze buurtschap, zorg dat u er dan 
bij bent. Tot dan!! 
 
 
 

 

Start van het seizoen 2020 
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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 

 
 

Kerstworkshop voor dames en heren 
Wat een pilot was van het buurtbestuur, is enorm goed aangeslagen bij de deelnemers. Op 
woensdag 11 december hebben ruim 35 personen, zowel mannen als vrouwen, deelgenomen 
aan de kerstworkshop. De vrouwen maakten een mooi kerststuk onder leiding van Marjolein ter 
Brake en de heren mochten aan de slag met maken van exclusieve hapjes onder deskundige 
leiding van Richard Oonk. Tevens was er voor de heren een proeverij van verschillende 
bokbiertjes. Tussendoor werden de gemaakte hapjes geserveerd. Ook de glühwein mocht deze 
avond niet ontbreken. Volgens ons als bestuur én de deelnemers een avond die voor herhaling 
vatbaar is.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Jeugdclub 
Vrijdag de 13e stond er weer een jeugdclub activiteit op het 
programma. Dit keer zijn ze bij de ijsbaan Twente in Enschede 
geweest. Een sportieve en wederom gezellige avond. Na afloop 
trakteerde de organisatie op kniepertjes en warme 
chocolademelk met slagroom. Het was weer een geslaagde 
avond! 
 

Terugblikken op...  

Toneelvoorstellingen 2020 
Onze toneelgroep is alweer druk aan het repeteren en de kaartverkoop is gestart! Schrijf een van 
de onderstaande data in uw agenda: 

 
15, 21, 22, 27 en 28 februari  

 
De toneelgroep gaat, wederom onder de vertrouwde begeleiding van Rinus Meulman, het blijspel 
‘’Alle ballen op Bertha’’ opvoeren. Het belooft een komisch stuk te worden en de toneelgroep 
heeft al ontzettend veel lol tijdens het repeteren. Ook dit jaar is de toneelgroep uitgebreid met een 
nieuwe speler, namelijk Jos Zwakenberg. Wij wensen de toneelgroep veel succes met de verdere 
voorbereidingen! 
 
Ook benieuwd hoe het met Bertha afloopt? De kaarten zijn te bestellen via de website, per mail 
via toneel@herike-elsen.nl of via whatsapp bij Lennie Zwakenberg tel nr. 06-42475030. 

Wij wensen jullie allemaal  
prettige kerstdagen en  

alle goeds voor het nieuwe jaar! 
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