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     CIRCULAIRE NOVEMBER 2016 
 

BUURTCAFÉ  Zaterdag 5 november is het Brookhoes geopend van 16.00 uur tot 

19.00 uur. Om te kaarten, darten, biljarten, tafeltennissen of om gewoon 

even met mede buurtbewoners bij te praten en een drankje te doen.  

 

MET MEKAA TONEEL Vrijdagavond 11 november speelt Met Mekaa een vrolijk blijspel in 

het Eanters dialect, geschreven door Hans van Wijngaarden “Pas op 

voor de buren!!”  De zaal gaat open om 19.30 uur. Het begint om 

20.00 uur. Kaartjes aan de zaal te koop voor € 7,00 inclusief 

koffie/thee/fris met iets lekkers. Natuurlijk zal de verloting niet 

ontbreken, met ook dit jaar weer mooie prijzen. 

  Wilt u zeker zijn van een plek, dan graag reserveren via het 

opgaveformulier op de website of bij Nienke Meilink 261090  

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

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.  

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

DAG VAN DE DIALOOG   Op 10 november a.s. vindt de jaarlijkse Dag van de Dialoog Goor 

plaats.  
In kleine groepen met mensen uit verschillende culturen gaat men 

aan het einde van de middag op verschillende plaatsen in en om Goor 

met elkaar aan tafel. rondom het thema: Ik doe mee! 

De tafels staan bij  mensen thuis of in buurthuizen, de moskee of 

kerken. 

We eten daar samen een broodmaaltijd die ons wordt aangeboden 

door Emté. 
De dag wordt afgesloten in het Gemeentehuis met een programma 

waaraan o.a. de Folkloristische Dansgroep Midden Twente  

haar medewerking verleent.  

17.00 uur inloop op de gastvrije locatie 

17.30 uur Start van het gesprek en maaltijd 

19.30 uur Afronding van het gesprek, gezamenlijk naar het 

gemeentehuis 

20.00 uur Gezamenlijke bijeenkomst in gemeentehuis 

21.15 uur Afsluiting 

                 

Opgave voor deze dag bij Richard Minnen, 0547-274093 of via 

goorindialoog@gmail.com 

 

 

buurtschap  

http://www.elsenerbroek.nl/
mailto:goorindialoog@gmail.com


SOOSMIDDAG Op woensdagmiddag 16 november a.s. nodigen wij U allen uit voor 
een gezellige middag. Op het programma staat het vertonen van een 
film over Schotland en Wenen. Aanvang 14.30 uur in ‘t Brookhoes 

 
SINTERKLAAS Sinterklaas heeft laten weten, dat hij de kinderen uit Elsenerbroek 

komt bezoeken op zaterdagmiddag 19 november. We beginnen om 

15.00 uur en rond 15.30 wordt de Sint verwacht. Verdere familieleden 

en belangstellenden zijn natuurlijk ook van harte welkom! De koffie e.d. 

staat klaar! 

Info/aanmeldingen graag vóór zaterdag 12 november bij  

Linda  info@landgoedkolhoop.nl 

 

SCHOONMAKEN BROOKHOES Elke week wordt ’t Brookhoes door vrijwilligers schoongemaakt. Door 

diverse oorzaken is de groep de afgelopen jaren kleiner geworden. Dus 

we zitten te springen om nieuwe aanwas. Schoonmaken zou kunnen 

op zaterdag, maandag of dinsdag. Kun je 1 x per 4 weken (en bij meer 

opgave wat minder frequent) wat tijd missen meld je dan nu aan bij 

Ageeth Laarhuis tel. 06-11126366 

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

Vertrek is meestal om 09.00 uur. Programma: 30 okt. Lochem, 13 nov. 
Barchem, 27 nov. Haaksbergen. Wilt u een keer mee wandelenneem 
dan contact op met Gerrit Sprokkereef. Tel: 06-27258443 

 
KAARTEN Dinsdag 1, 8, 15 en 29 nov. Competitie kaarten 

 Dinsdag 15 november prijskaarten                                                        

Dinsdag 22 november komt Sportclub                               

 Donderdag 10 november komt Esbrook/Kempke 

 

KLOOTSCHIETEN Op zondag 6 november, vertrek om 09.45 uur vanaf ‘t Brookhoes. 

Zondag 13 november naar Markvelde, een toernooi. Vertrek 09.40 uur 

’t Brookhoes.                                                                                    

Zondag 27 november komt Azelo hier. Aanvang 10.00 uur in ’t 

Brookhoes. 

 

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 2017, Gelredome Arnhem         

Dé familieshow van 2017 die u niet mag missen!  

Kosten € 65,- p.p.  Meer info vindt u op onze website. 

Ook mensen van buiten Elsenerbroek mogen mee.  Graag uw  

aanmelding bij voorkeur via mail naar:  Nienke Meilink 261090  

meili076@planet.nl .  

 

ALVAST NOTEREN   16 december -  kerstbakjes maken 

     3 december – buurtcafé 

     14 januari – nieuwjaarsbijeenkomst/vrijwilligersavond 

     28 januari - marathonkaarten 

 

Graag tot ziens bij een van de activiteiten. 

Het activiteitenbestuur 
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