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Deelname aan de 

activiteiten staat open 

voor alle inwoners van 

Herike-Elsen. 

Agenda 
 

Zomeravondwandeling 

22 augustus 

Start 16.00-17.00uur 

 

Fietstocht  

20 september 

 

Autopuzzelrit 

18 oktober 

 

Gemeenteavond met 

college van B en W  

21 oktober  
 

Nadere informatie over de 

activiteiten kunt u vinden 

in de nieuwsbrieven, op de 

website en op Facebook.  

 

 

 

 

Zomeravondwandeling  
 

Op zaterdag 22 augustus wordt er een prachtige 

zomeravondwandeling georganiseerd.  

 

Er wordt een tocht van ongeveer 8 kilometer uitgezet in onze 

buurtschap. Onderweg kunt u genieten van een hartige hap, zodat u 

niet met een lege maag thuis komt. Ook een drankje zal niet 

ontbreken.  

De start is tussen 16.00 uur en 17.00 uur bij Daltonschool 

Elserike.   

Bij het eindpunt wordt iedereen uitgenodigd om even gezellig na te 

praten. 

De kosten voor de tocht bedragen 5 euro voor volwassenen en 3 

euro voor kinderen.  

P.S. Ook niet buurtgenoten kunnen deelnemen aan deze wandeling 

Corona  

 
In verband met corona zijn helaas verschillende activiteiten afgelast, 

zoals boake bouwen, zomertijdwandeling, autopuzzelrit, 

vogelschieten, buurtreis.  

We hopen dat iedereen gezond door deze periode heen is gekomen. 

Als buurtbestuur willen we weer beginnen met een aantal 

activiteiten op te starten, om te beginnen de zomeravondwandeling. 

Uiteraard volgens de richtlijnen van het RIVM. 

Toneel en nieuwe ruimte 

 
De coronatijd was een mooie tijd om iets anders op te pakken. 

De nieuwe ruimte, gemeenschapsruimte en de tussenliggende gang 

waren toe aan een opfrisbeurt.  

Dus is samen met stichting Herike Elsen, Daltonschool Elserike en 

het buurtbestuur besloten om deze ruimten op te knappen en een 

nieuwe look te geven. 

De ruimten worden deze zomer voorzien van nieuwe gordijnen, de 

muren worden gesaust en het lakwerk wordt opnieuw gedaan. 



Wij houden de ontwikkelingen ten aanzien van het Coronavirus in de gaten. We hopen 

dat de activiteiten gewoon door kunnen gaan.  

Houd onze Facebookpagina en website in de gaten voor het wel of niet doorgaan van 

activiteiten.  

Fietstocht 
 

De fietstocht wordt georganiseerd op zondag 20 september aanstaande. 

 

We vertrekken om 12.00 uur bij Elserike.  

De kosten bedragen € 15,00 voor volwassenen en € 9,00 voor kinderen van 5 t/m 15 

jaar. Kinderen t/m 4 jaar fietsen gratis mee.  

Onderweg zorgen we voor wat te drinken en een heerlijke lunch.  

Aan het einde van de tocht wordt er  gezorgd voor een buffetje en een drankje, 

zodat we gezellig kunnen napraten. 

 

Auto puzzelrit 
 

De autopuzzelrit, normaal op 2e pinksterdag, is nu zondag 18 oktober aanstaande.  

De route word uitgezet door de winnaars van vorig jaar, Gerdien Pinkert en Janet 

Pinkert. De voorbereidingen  zijn al in volle gang en zij proberen er een mooie route 

van te maken.  

Zeker de moeite waard om mee te doen. 

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 en 13.30 uur vanaf school.  

De kosten bedragen 5,- per voertuig.  
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