
                    
                     

                              JAN  BROEZEPLEIN  1  , 7475 TJ Markelo,  0547 261092,  www.elsenerbroek.nl 

 

      

CIRCULAIRE JULI/AUGUSTUS 2016 
 

NORDIC-WALKING   Iedere maandagavond, vertrek 18.30 vanaf het buurthuis. 

 

KAARTEN De dinsdagen 12 juli en 9 augustus is er prijskaarten. 

 

OUD PAPIER Zaterdag 20 augustus wordt het oud papier weer opgehaald. 

 Papier graag goed verpakt en graag op tijd aan de weg! 

 

KLOOTSCHIETEN Op zondag 17 juli uit naar Diepenheim, vertrek om 09.45 uur vanaf 

het Brookhoes. Spelen in gemengde teams.                                             

De zondagen  31 juli en 14 augustus  thuis. Vertrek 10.00 uur vanaf 

het Brookhoes 

 

YOGA Op de woensdagmorgen draait er nog een yogagroep tot en met 13 

juli. Daarna vanaf september weer een nieuwe serie. Info/opgave bij 

Ageeth Laarhuis; 06-11126366   

 

ZOMERBARBEQUE I.v.m te weinig opgave gaat het beachvolleyballen NIET door. Wel 

gaan we samen op zondag 10 juli dit seizoen afsluiten met een 

heerlijke BBQ. Voor de kleinere kinderen zal er een springkussen 

zijn. Voor andere belangstellenden zullen er andere mogelijkheden zijn 

om toch nog actief bezig te zijn! Wel graag opgeven voor de BBQ 

i.v.m. de inkopen. Aanvang van deze middag is 14.00 uur bij het 

Brookhoes . Opgave voor de BBQ graag voor 3 juli bij Johan Oplaat. 

Telefoon: 273227 of j.oplaat@kpnplanet.nl 

 

 

AVONDFIETSTOCHTEN  Op de woensdagavonden 6 juli , 3 augustus en 7 september,       

     Vertrek; 19.00 uur vanaf het Brookhoes 

 

WAGENBOUW Er is al een begin gemaakt aan de optochtwagen. Iedere woensdag-  

en vrijdagavond wordt er aan gewerkt bij de Fam. Neutenberg aan de 

Enterweg. Komt u ook helpen? Info bij Henk van Middendorp 

 

 

 

buurtschap  

http://www.elsenerbroek.nl/
mailto:j.oplaat@kpnplanet.nl


BUURTREIS Graag nodigen wij U allen uit op woensdag 17  augustus voor onze 

jaarlijkse buurtreis van Elsenerbroek en Het Esbrook samen naar 

Schokland en Urk. Het programma is als volgt: Vertrek 8.45 uur 

vanaf Het Brookhoes. Om 10.15 uur staat de koffie met gebak op 

Schokland voor ons klaar. Dan volgt er een rondrit met een 

huifwagen over het voormalige eiland. Om  12.30 uur  gaan we naar 

Urk. We dineren in Restaurant “Het Achterhuis”. Daarna een 

rondleiding met een gids door Urk. Om 16.30 uur gaan we via een 

landelijke route terug. Kosten € 55.= p.p. Opgave voor 1 augustus bij                                                                             

Mini Wolfs     -tel.  273886,                                                                

Jannie Wolff        -       275832                                                        

Hendrik-Jan Wissink    -       272359                                                     

Gerda Wassink            -       074-3763709.  

 
ALERT ELSENERBROEK We zijn als bestuur bezig met het oprichten van een WhatsApp 

groep. Om een goedwerkende WhatsApp groep te krijgen, moeten we 

nog enkele voorbereidingen treffen. Doel is om de groep te lanceren 

gelijk met de vernieuwde website.  Nog even geduld! 

 

BUURTCAFE Vanaf oktober is het Brookhoes elke 1e zaterdag van de maand 

geopend van 16.00 uur tot 19.00 uur. Om even te kaarten, biljarten, 

darten of om gewoon even met mede buurtbewoners bij te praten. De 

eerst keer zal zijn op zaterdag 1 oktober. 

 

TONEEL    Wie heeft er zin om mee te doen met het toneel? We beginnen in 

     september weer met een nieuw stuk en zijn op zoek naar 

enthousiaste mensen die onze groep willen komen versterken.            

 De maandagavond is onze oefenavond en de laatste 4 weken voor 

 de uitvoering oefenen we ook op de donderdagavond. Info en        

 aanmelding bij Chantal Pot chantalpot@gmail.com  06-57539684. 

      

MUSIC SHOW SCOTLAND 23 december 2017  15.00 uur komt deze show met een 

kerstvoorstelling in het Gelredome in Arnhem. We willen proberen om 

een bus vanaf ’t Brookhoes te laten vertrekken. De kaartverkoop  zal 

naar alle waarschijnlijkheid deze zomer beginnen. We weten nu nog 

niet precies wat de kosten zullen zijn. We willen al wel graag weten  

     hoeveel mensen hier belangstelling voor hebben. 

Info/aanmelding bij Nienke Meilink 261090  meili076@planet.nl  

 

 

OPROEP VRIJWILLIGERS We kunnen nog steeds extra vrijwilligers gebruiken voor allerlei 

hand-en span diensten in en om ons prachtige buurtgebouw. Of vindt 

u het leuk om een activiteit te helpen organiseren? Of heeft u 

ideeën voor een activiteit?  Aanmelden kan bij 1 van de leden van het 

activiteitenbestuur. 

 

ALVAST NOTEREN   3 september – grote schoonmaak  

     11 september - vogelschieten 

     16 december -  kerstbakjes maken 

     1 oktober, 5 november, 3 december – buurtcafe 

 

 

Graag tot ziens bij een van de activiteiten. 

 

Het activiteitenbestuur 
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