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                                      CIRCULAIRE  JULI/AUGUSTUS 2017 
FAMILIEFIETSTOCHT/ 

ZOMERBARBEQUE Zondag 9 juli , vertrek om 11.00 uur, vooraf inschrijven in ’t Brookhoes. 
Kosten € 4.00 voor volw. en € 2.50 voor kinderen. Het is een mooie 
route van +/- 35 km, uitgezet door Henk van Middendorp. Nadien zal 
om ongeveer 16.00 uur de BBQ worden aangestoken. Voor de 
fietstocht hoeft u zich niet op te geven, maar voor de BBQ is het wel 
noodzakelijk om u op te geven.  Dan kan bij Willemien Tjoink 272864 
of via het opgaveformulier op de website. 

 
ZOMERAVONDFIETSTOCHT Woensdagavonden 12 juli en 9 augustus. Gezamenlijk en gezellig 

een stuk fietsen. Vertrek 19.00 uur vanaf ‘t Brookhoes 
 
KAARTEN Dinsdagen 11 juli en 8 augustus prijskaarten 

 

OUD PAPIER Zaterdag 19 augustus wordt het oud papier weer bij u opgehaald door 

de vrijwilligers. Zorgt u ervoor dat het op tijd aan de weg staat! 

 

KLOOTSCHIETEN Zondagen 16 en 30 juli en 30 augustus.  Vertrek 9.45 uur ’t 

Brookhoes 

 

YOGA Vanaf september weer elke woensdagmorgen om 10 uur. Nieuwe 

deelnemers zijn welkom in de Yogales. Meer info of opgave bij  

Ageeth Laarhuis; 06-11126366 

NORDIC WALKING Elke maandagavond vertrek 18.30 uur vanaf ’t Brookhoes. 

BUURTREIS Graag nodigen wij U allen uit voor onze jaarlijkse buurtreis op 

woensdag 16 augustus van Elsenerbroek en Het Esbrook samen naar 

Loenen en Steenderen. Het programma is: Vertrek  9.00 uur vanaf ‘t 

Brookhoes. Om 10.00 uur ontvangst bij papierfabriek museum “De 

Middelste Molen” te Loenen, er is presentatie met video en een 

rondleiding.13.00 uur diner. Om 15.00 uur ontvangst op het bedrijf van 

Jos en Dycke Sloot (boer zoekt vrouw)  te Steenderen. Ze vertellen  

over hun gladiolen en aardappel bedrijf. We verwachten om 18.00 uur 

thuis te zijn. Bij grote belangstelling is de verdeling  29 voor 

Elsenerbroek en 29 voor Het Esbrook, zo nodig is er een wachtlijst. 

Kosten is € 55 pp. Opgave voor 1augustus. Mini Wolfs Tel; 273886, 

Jannie Wolff -275832, H J Wissink -272359                   

Gerda Wassink -074-3763709. 

GROTE SCHOONMAAK                Om het nieuwe seizoen fris te beginnen, willen we in en om ’t                           

                                     Brookhoes een grote schoonmaak houden op zaterdag 2 september.  

                                                 Jong, oud, man, vrouw het maakt niet uit, vele handen maken immers 

                                                licht werk. We beginnen om 09.30 uur. Alle hulp is welkom! 

 

 buurtschap  

http://www.elsenerbroek.nl/


VOGELSCHIETEN   Zondag 10 september kan er weer gestreden worden! 

     Inschrijven vanaf 13.00 tot het laatste schot van de eerste ronde 

De eerste schoten zullen worden gemaakt door de huidige prins 

Mathijs Brinkers en koning Ronnie Tjoink om 13.30. 

Voor de kinderen t/m groep 5 zal er een springkussen zijn. Jeugd / 

jongeren vanaf groep 6 tot 18 jaar betalen € 5,-. Vanaf 18 jaar € 9,-  

Legitimatie verplicht, geen legitimatie= niet schieten 

De BBQ zal natuurlijk niet ontbreken. Opgeven voor de BBQ is 

noodzakelijk i.v.m. inkoop vóór woensdag 6 september bij Willemien 

Tjoink  272864 of via het opgaveformulier op de website 

 

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

09.00 uur.  Wilt u een keer mee wandelen neem dan contact op met 

Gerrit Sprokkereef. Tel: 06-27258443 

AED CURSUS Dit najaar zal er een nieuwelingencursus starten voor AED 

hulpverleners. Aanmelden hiervoor kan via het formulier op de 

website, mailen naar aed@elsenerbroek.nl  of bij Anita Neutenberg  

06-27555233. 

Herhalingscursussen zullen ook in september/oktober plaatsvinden. 

AED –bedieners krijgen hiervan t.z.t. een oproep. 

JUBILEUMCOMMISSIE  In 2018 bestaat de buurtvereniging 40 jaar! We zoeken   

enthousiaste mensen om plaats te nemen in de commissie, om een 

mooi jubileumfeest voor alle Elsenerbroekers te organiseren. Wilt u 

niet in de commissie, maar heeft u wel goede, leuke, originele ideeën 

om dit jubileum vorm te geven, laat het ons weten. Meer 

info en/of aanmelden kan bij Henk Neutenberg tel: 06-21566614. 

 WE ZOEKEN JEUGD/JONGVOLWASSENEN OM EENS MEE TE 

DENKEN OVER DE TOEKOMST VAN ONZE MOOIE BUURT. WAT 

WILLEN JULLIE? WELKE ACTIVITEITEN KUNNEN WE VOOR EN 

MET JULLIE ORGANISEREN? HOE ZIET JULLIE JUBILEUMFEEST 

ER VOLGEND JAAR UIT? KORTOM HELP ONS!!! JULLIE ZIJN DE 

TOEKOMST!  

IDEEEN, AANMELDINGEN EN VRAGEN ZIJN WELKOM OP 

redactie@elsenerbroek.nl  via Buurtschap Elsenerbroek of 

ouderwets bellen mag ook  naar een van de bestuursleden.  

 

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

Neutenberg. 

 

ALVAST NOTEREN BUURTCAFÉ – 7 OKTOBER 

     LEZING NUMEROLOGIE – 20 OKTOBER 

     KINDERMIDDAG – 25 OKTOBER (tip: zaai alvast pompoenen) 

     HALOWEENPARTY – 28 OKTOBER (voor jong en oud) 

     MET MEKAA -   10 NOVEMBER 

 

 

Graag tot ziens bij een van onze activiteiten!                                                                                                                                                                                                                                
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