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  CIRCULAIRE  FEBRUARI 2017 
 

BUURTCAFÉ  Zaterdag 4 februari is het Brookhoes weer geopend vanaf 17.00 uur, 

een uurtje later. Om te kaarten, darten, biljarten, tafeltennissen of om 

gewoon even met mede buurtbewoners bij te praten en een drankje te 

doen. Wees welkom! 

 

LEZING TWENTS DIALECT Op vrijdag 17 februari ontvangen wij streektaalconsulent Harry 

Nijhuis in ’t Brookhoes. Hij brengt op lichtvoetige wijze de Twentse taal 

onder de aandacht. Het gaat over de waarde van het dialect in deze tijd, 

maar ook over de zin en onzin van het Twents. Een dialectquiz zal 

zeker niet ontbreken. Aanvang 20.00 uur. Zaal open om 19.30 uur. 

Toegang bedraagt € 5.00 per persoon dit is incl. een kop koffie. Plek 

reserveren kan via het opgaveformulier op de website of bij Nienke 

Meilink 261090 / redactie@elsenerbroek.nl of indien er nog plaats is 

voor aanvang van de lezing. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

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.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

TONEEL ELSENERBROEK Uitvoeringsdata; zaterdagavond 18 maart en vrijdagavond 24 

maart en zaterdagavond 25 maart. Het hilarische stuk “Alleen 

op de wereld en Co” geregisseerd door Patrick Meenhuis wordt 

op de planken van ’t Brookhoes gebracht door onze eigen 

toneelgroep. Vanaf heden kunnen kaarten worden gereserveerd 

via de website of bij Nienke Meilink; redactie@elsenerbroek.nl / 

tel; 261090 

     Kaarten € 7.00 volwassenen, kinderen t/m 12 jaar, € 3.50 

     Incl. koffie/thee/fris bij binnenkomst. 
 

OUD PAPIER Zaterdag 18 februari wordt het oud papier weer opgehaald. Zorgt u 
ervoor dat het weer op tijd aan de weg staat? 

 
KAARTEN Dinsdag 7 feb. Comp./Prijskaarten 

 Dinsdagen 14 feb. Komt Herike-Elsen op bezoek 
Dinsdag 21 feb. Comp./Prijskaarten 
Donderdag 23 feb. Komen Azelo en Markelosebroek op bezoek                            
Dinsdag 28 feb. Competitiekaarten 

 

 buurtschap  
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KLOOTSCHIETEN De zondagen 5 en 19  februari. Vertrek 9.45 uur ’t Brookhoes 

 

 
WANDELEN Met een groepje wordt er regelmatig +/- 15 km gewandeld op zondag. 

Programma; 5 feb. Diepenheim, vertrek 9.30 uur, 19 feb. Vorden, 
vertrek 09.00 uur. 5 maart, Elsenerbroek. Wilt u een keer mee 
wandelen neem dan contact op met Gerrit Sprokkereef. Tel: 06-
27258443 

                               

TREKKING OPTOCHT Woensdagavond 15 februari om 20.00 uur vindt de trekking 

plaats voor de optocht in Markelo. Heb je interesse om hier ook 

bij aanwezig te zijn, neem dan contact op met Henk Neutenberg 

tel;06-21566614 

 

KONINGSDAG Zowel voor het middagprogramma als voor het 

avondprogramma zijn we opzoek naar een coach om het 

geheel te begeleiden. Info bij Anouk Meilink 06-25461142 

 
EXCURSIE BAKKERIJ NOLLEN Op woensdagmiddag 8 februari is er in samenwerking met de 

buurtvereniging  “Het Esbrook”  een excursie naar Bakkerij Nollen in 

Hengevelde. De kosten zijn € 10,- p.p. Vertrek van af ‘t Brookhoes 

13.30 uur. Info  bij   Jannie ,Mini , of  Hendrik-Jan . 

WORKSHOP GLASFUSING? Is er belangstelling voor een workshop glasfusing. In deze workshop 

leert u glassnijden en uw eigen tapasschaaltjes, tuinsteker of 

raamhanger maken. Duur van de workshop is 2,5 uur.  

Kosten +/- € 32.50 Interesse?? Neem dan z.s.m. contact op met Nienke 

Meilink. 261090/ redactie@elsenerbroek.nl  In gezamenlijk overleg 

kunnen we dan bij voldoende interesse dan een datum bepalen. 

YOGA Elke woensdagmorgen om 10 uur is er een Yogales. Meer info of 

opgave bij  Ageeth Laarhuis; 06-11126366   

 

OUDERENGYM Elke donderdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur. Info bij Gerrit 

Neutenberg. 

 

MUSIC SHOW SCOTLAND Music Show Scotland Christmas Special                                

Zaterdag 23 december, Gelredome Arnhem. Dé familieshow van 2017 

die u niet mag missen!  

We hebben al 40 aanmeldingen! Dus er kunnen nog enkele mensen 

bij. Kosten € 65,- p.p. Dit is inclusief: 

 Vervoer per luxe touringcar Elsenerbroek-Arnhem vv. 

 Exclusieve rondleiding achter de schermen in Gelredome 

voorafgaand de show. 

 Entree, zitplaatsen tribune normaal. 

Ook mensen van buiten Elsenerbroek mogen mee.  Graag uw  

aanmelding bij voorkeur via mail naar:  Nienke Meilink 261090  of 

redactie@elsenerbroek.nl  

 

ALVAST NOTEREN SOOS UITSTAPJE NAAR TUINCENTRUM – 15 MAART 

   JAARVERGADERING – 31 MAART 

     ZWERFAFVAL OPRUIMEN – 8 APRIL 

     VISSEN – 21 MEI 

     FIETSTOCHT/ZOMERBARBEQUE – 9 JULI 

     LEZING NUMEROLOGIE – 20 OKTOBER 

 

Graag tot ziens bij onze activiteiten! 
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