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     CIRCULAIRE OKTOBER 2016 
 

BUURTCAFE  Zaterdag 1 oktober is het Brookhoes geopend van 16.00 uur tot 19.00 

uur. Om even te kaarten, biljarten, tafeltennissen of om gewoon even 

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

zaterdag wordt om 17.00 uur de nieuwe website van ons buurtschap 

gepresenteerd. U kunt zich vanaf dan aanmelden voor de app-alert 

Elsenerbroek via de website.  

 

GLASVEZEL Woensdagavond 12 oktober is er in samenwerking met Reggestad 

Automatisering een informatieavond in ’t Brookhoes over de glasvezel 

in het buitengebied. Deze avond begint om 20.00 uur. Heeft u nog 

vragen over de aansluiting, providers, pakketten of anderszins, dan 

kunt u deze avond de antwoorden krijgen. Tevens is er de mogelijkheid 

om een abonnement bij één van de providers af te sluiten. De 

ambassadeurs van Elsenerbroek zijn ook bereid om bij u aan huis te 

komen, mocht daar behoefte aan zijn. Neem gerust geheel vrijblijvend 

contact op met één van de volgende ambassadeurs;  

 Hendrik Boswinkel 06-45107971  h.boswinkel@elsenerbroek.nl 

 Hennie Boswinkel  06-54726550  info@landgoedkolhoop.nl 

 Hendrik Brinkers    06-25595973  hbrinkers@online.nl 

 Jan Brinkhuis    06-46223844  jan.brinkhuis@planet.nl 

 Henk-Jan Emming 06-50223661  e.emming@kpnplanet.nl 

 Henk Hietbrink    276283   info@debarlo.nl 

 Otto Kluijt     06-53781523  ottokluijt@gmail.com 

 Bert Laarhuis    06-23360891  laarhuis-beijering@hetnet.nl 

 Henk Neutenberg   06-21566614  h.neutenberg@hetnet.nl 

 Ruben v.d. Burg     06-20592412 rubenvandenburg@gmail.com 

 Jan Wolfs     06-23033479  dehalte@janwolfs.nl 

 

 

BUURTQUIZ Op vrijdagavond 14 oktober wordt de achtste Buurtquiz 

georganiseerd in Het Beaufort. We zoeken 3 personen om hier aan 

deel te nemen. De algemene kennis wordt getest d.m.v. open vragen 

over een 10-tal onderwerpen. Meer informatie over de onderwerpen 

en/of opgave voor 6 oktober bij coach Willemien Tjoink tel: 272864 

 

buurtschap  
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OUD PAPIER Zaterdag 15 oktober wordt het oud papier weer bij u opgehaald. Graag 

op tijd aan de weg! 

 
SOOSMIDDAG Wij nodigen iedereen uit voor een bezoek aan " DE WIJNGAARD 

BAAN" te Wierden,op woensdagmiddag 19 Oktober. 
Na ontvangst met koffie, krijgen uitleg over het bereiden van Wijn. 
Een rondleiding door de wijngaard, bottelarij en wijnkelder. 
Daarna het proeven van de wijn. 
We vertrekken om 13.45 uur vanaf HET BROOKHOES. 
De kosten van deze middag zijn € 12.= 
Opgave voor 12 oktober bij: Jannie Wolff      0547 275832 

  Mini Wolfs         0547 273886 
   H.J.Wissink      0547 272359 

VERKEERSREGELS 

OPFRISCURSUS Rijschool Joke uit Markelo komt ons op vrijdagavond 28 oktober 

informeren over de verkeersregels. Weet u ze allemaal nog? Nuttig 

voor jong en oud. Aanvang 20.00 uur.  

 

NORDIC-WALKING Tot aan de wintertijd, iedere maandagavond, vertrek 18.00 vanaf het 

buurthuis. 

 

KAARTEN Dinsdag 11 okt. Komt Azelo 

 Donderdag 13 oktober komt  Esbroek/Kempke 

 Dinsdag 25 oktober prijskaarten                                                        

Donderdag 27 oktober komt Sportclub en Herike Elsen           

Dinsdag 4 en 18 oktober competitie   

 

KLOOTSCHIETEN Op zondag 2 oktober, vertrek om 09.45 uur vanaf het Brookhoes. 

Zondag 16 oktober komen de Boerendansers uit Diepenheim bij ons. 

Aanvang 9.30 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. 

 

MET MEKAA TONEEL  Vrijdagavond 11 november speel Met Mekaa een vrolijk blijspel 

     “Pas op voor de buren!!”  Wilt u zeker zijn van een plek, dan graag 

     reserveren bij Nienke Meilink 261090/ meili076@planet.nl 

 

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.  

Ook mensen van buiten Elsenerbroek mogen mee.  Graag uw  

aanmelding bij voorkeur via mail naar:  Nienke Meilink 261090  

meili076@planet.nl .  

 

ALVAST NOTEREN   19 november -  Sinterklaasmiddag 

16 december -  kerstbakjes maken 

     5 november, 3 december – buurtcafé 

     28 januari - marathonkaarten 

Graag tot ziens bij een van de activiteiten. 

 

Het activiteitenbestuur 
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