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FAMILIEFIETSTOCHT Op maandag 21 mei (2e Pinksterdag) gaan we weer fietsen met elkaar. 

Henk van Middendorp heeft weer een mooie route uitgestippeld. Er kan 

gekozen worden tussen 25 of 35 kilometer.  

De start is tussen 11.00 en 11.30 uur vanaf Het Brookhoes. Kosten € 4.00 

voor volwassenen en € 2.00 voor kinderen.  

 

KAARTEN                                           

 

 

KLOOTSCHIETEN Zondagen 6 en 27 mei. Vertrek 09.45 vanaf Het Brookhoes.  

 

 

WANDELEN   Zondag 6 mei De Lutte. Vertrek 9.00 uur 

Andere zondagen kan onderling nog overlegd worden. 

 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. 

Mei 8 dinsdag  prijskaarten Riek B 

      

                                                    

  

        buurtschap     



 

JUBILEUM Op  7 en 8 juli is het jubileumfeest.  

Hiervoor zijn wij op zoek naar vrijwilligers die willen helpen bij het 

opbouwen en afbreken van de tent en inrichting. Aanmelden kan bij Henk 

Neutenberg, tel.nr. 06-21566614. 

Ook zijn we op zoek naar anekdotes over buurtgenoten/de buurt. Heb je 

nog iets leuks of ludieks te vertellen dan kun je dit mailen naar 

jhwbrinkers@gmail.com of even bellen met Henk Neutenberg 06-21566614. 

We zoeken nog schone glazen potten zonder etiketten. Heb je er nog wat 

zet ze dan in de rechter schuur bij het oud papier. Alvast bedankt.  

 

 

CIRCULAIRE Vanaf het nieuwe seizoen (september)zal de circulaire alleen nog bezorgd 

worden bij de senioren (tenzij zij zich hebben aangemeld om de circulaire 

digitaal te ontvangen)  Alle andere adressen kunnen er voor kiezen om de 

circulaire digitaal te ontvangen als PDF via de mail of om de circulaire zelf 

van de website www.elsenerbroek.nl af te halen. Tevens zullen er een aantal 

geprinte exemplaren in Het Brookhoes liggen. Wil je een PDF ontvangen, 

stuur dan een mail naar redactie@elsenerbroek.nl  

In deze tijd van digitale vooruitgang is dit een logische stap. We kunnen 

iedereen dan snel en makkelijk bereiken. Tijdbesparend, kostenbesparend 

en duurzaam!  

 

 

HOFPAS  Op 1 oktober werd de Hofpas in onze gemeente geïntroduceerd. Men kan 

dan via een pasje punten sparen. Door Hofpunten te sparen kun je 

Activiteiten Stichting Elsenerbroek ondersteunen. Bij de registratie van je 

Hofpas op de website www.hofpas.nl dien je Activiteiten Stichting 

Elsenerbroek aan te klikken en wij ontvangen dan automatisch 25% van de 

door jouw bij de aankoop ontvangen punten. Deze punten kan ASE dan 

gebruiken om weer inkopen te doen bij winkeliers die zijn aangesloten bij de 

Hofpas. Meer info op www.hofpas.nl. Spaar je mee? 

 

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

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

aangemeld hoe beter! 

 

ALVAST NOTEREN  40-JARIG JUBILEUM – 7 EN 8 JULI  

 GROTE SCHOONMAAK – 1 SEPTEMBER 

 VOGELSCHIETEN – 9 SEPTEMBER 

 MET MEKAA TONEEL – 9 NOVEMBER 

 

 

 

Graag tot ziens bij een van onze activiteiten!   
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