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LEZING BOERENMAGIE De extra dimensie van het platteland. Op vrijdagavond 6 april door 

Dhr. Jan Bornebroek in Het Brookhoes. 

Boerenmagie probeert de magische belevingswereld die van oudsher zo’n 

belangrijk deel uitmaakte van het leven op het platteland op luchtige en 

laagdrempelige wijze zichtbaar te maken, te verklaren en te vertalen naar 

het heden. Ogenschijnlijk vanzelfsprekende en nietszeggende landschaps- 

en architectuurelementen blijken plotseling een interessante betekenis te 

hebben. Wie eenmaal met het virus van de “boerenmagie” is besmet, komt 

daar nooit meer vanaf. Gelukkig is het een aangename ziekte.  

Aanvang 20.00 uur. Zaal open om 19.30 uur. Toegang bedraagt € 7.50 per 

persoon dit is incl. een kop koffie. Plek reserveren kan via het 

opgaveformulier op de website of bij Willemien Tjoink tel. 06-20727988 of 

indien er nog plaats is voor aanvang van de lezing. 

 

SPAANSE AVOND Alvast uit de winterdip en in zomerse sferen komen????? Op 

vrijdagavond 20 april is er een Spaanse avond in Het Brookhoes. Eerst 

draaien we een film en daarna wordt er Spaanse muziek gedraaid. Natuurlijk 

zullen er ook Spaanse hapjes en drankjes zijn  OLÉ !! Deelname € 2.50 en 

de avond begint om 20.00 uur in het Brookhoes. Opgave niet nodig.  

 

 

KAARTEN        

                     

 

 

 

SOOS Wij nodigen U allen uit voor een bijzondere middag op  woensdag 18 april 

in 'Het Brookhoes’ aanvang 14.30 uur. Dhr. Arjan Baan uit Rijssen is 

natuurfotograaf en heeft een grote passie voor wat er in de natuur groeit, 

bloeit en leeft. Ook toont hij dia’s van landschappen en natuurgebieden o.a 

van Twente -Salland, Veluwe, de Oostvaardersplassen en het duinengebied 

boven Amsterdam. Het belooft een interessante middag te worden. 

Familie, vrienden en kennissen zijn mede van harte welkom. 

 

OUD PAPIER Op zaterdag 21 april wordt het oud papier weer opgehaald. Zorgen jullie dat 

het weer op tijd aan de weg staat ??  

. 

INFORMATIEAVOND GEMEENTE Voor de erfeigenaren in dit buitengebied organiseert de gemeente en in 

samenwerking met de provincie op dinsdag 10 april de informatieavond 

Toekomstgerichte Erven voor erfeigenaren. Tijdens de informatieavond 

willen zij erfeigenaren op de hoogte brengen van alle kansen en 

mogelijkheden die er zijn voor een toekomstbestendig erf. Zij hebben 

daarvoor een informatief en praktisch programma samengesteld. Locatie 

Gemeentehuis vanaf 19.30 uur. Meer info op onze website.  

 

 

                                                    

          buurtschap     

April 3 dinsdag prijskaarten Cindy

10 dinsdag prijskaarten Geraldine

17 dinsdag prijskaarten Anneke

24 dinsdag prijskaarten Riek M



 

KLOOTSCHIETEN Zondagen 8 en 22 april. Vertrek 09.45 vanaf Het Brookhoes.  

 

 

WANDELEN   1 april Losser, 29 april Haaksbergen. Vertrek 9.00 uur 

 Meer info bij Gerrit Sprokkereef tel: 06-27258443 

 

NORDIC WALKING Vanaf 9 april elke maandagavond vertrek om 18.30 uur vanaf Het 

Brookhoes.  

          

 

DE BUURTBIEB Er staat een buurtbieb in de rechterschuur van het Brookhoes. In deze bieb 

staan boeken/tijdschriften die iedereen gratis mag lenen of omruilen 

tegen een ander boek/tijdschrift. 

De buurtbieb is er voor iedereen in onze buurt. Dus voel je vrij om mee te 

doen en ruil boeken/tijdschriften, leen ze of voeg een paar 

boeken/tijdschriften uit jouw boekenkast toe! Zo kan iedereen van elkaars 

boeken genieten. Hele oude en kapotte boeken zullen verwijderd 

worden. Veel lees plezier!! 

 

YOGA Elke woensdagmorgen om 10.00 uur is er Yogales in ’t Brookhoes. We 

zijn nog op zoek naar nieuwe deelnemers. Vrienden, familie enz. zijn ook 

welkom. Meer info of opgave bij  Anja Oplaat; 06-23196852 

 

OUDERENGYM Elke donderdagmiddag van 14.00 tot 15.00 ouderengym in Het 

Brookhoes. We zijn nog op zoek naar nieuwe deelnemers. Vrienden, familie 

enz. zijn ook welkom. Meer info bij Gerrit Neutenberg tel. 272314. 

 

CIRCULAIRE Al velen hebben er voor gekozen om de circulaire als pdf per email te 

ontvangen. Dat is mooi, maar er kunnen er nog meer bij! Wij streven er naar  

om in de nabije toekomst alles via digitale post te versturen. (M.u.v. van de 

senioren die zich niet hebben aangemeld) Zo kunnen we in korte tijd veel 

mensen informeren. Kostenbesparend, tijdbesparend en duurzaam! Wij 

vragen jullie medewerking in deze. Graag ontvangen wij een email van 

jullie met als onderwerp; Ja ik wil de circulaire via de mail 

ontvangen.  Deze kunt u sturen naar redactie@elsenerbroek.nl  Je 

ontvangt dan GEEN circulaire meer in de bus. Natuurlijk is de circulaire ook 

altijd te vinden op de website.  

 

APP ALERT ELSENERBROEK Om onze buurt veilig(er) te maken hebben we uw hulp nodig! Meld u zo snel 

mogelijk aan via het formulier op onze website. Hoe meer mensen er zijn 

aangemeld hoe beter! 

 

ALVAST NOTEREN  FIETSTOCHT – 21 MEI (2e Pinksterdag) 

40-JARIG JUBILEUM – 7 EN 8 JULI  

 GROTE SCHOONMAAK – 1 SEPTEMBER 

 VOGELSCHIETEN – 9 SEPTEMBER 

 

 

 

Graag tot ziens bij een van onze activiteiten!   
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