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 NOVEMBER 2017 
 

BUURTCAFÉ Zaterdagmiddag 4 november. Open om 17. 00 uur. Wees welkom! 

 

TONEEL MET MEKAA Vrijdagavond 10 november. 

Decor is dit keer het gemeentehuis van Enter alwaar de burgemeester van 

Enter, gebukt gaat onder de zware druk van zijn ambt. 

Hij wordt zoetjes aan helemáál tureluurs van twee nieuwkomers in het dorp, 

die voortdurend komen klagen. 

Dan komt gemeentebode Siep in actie.Met een ongekende fantasie, begint hij 

een spelletje te spelen van liegen en bedriegen. 

Of dit de manier is om Eantersen en import bij elkaar te krijgen.... 

Aanvang is 20.00 uur en de zaal is open om 19.30 uur. Toegang bedraagt      

€ 7,50 inclusief een kopje koffie. Kinderen t/m 12 jaar € 3.50. Je kunt je 

plaats reserveren via het opgaveformulier op de 

website www.elsenerbroek.nl , mailen naar redactie@elsenerbroek.nl of 

bellen naar Nienke Meilink 261090.  Het is ook mogelijk, indien er nog plaats 

is, om voor aanvang een kaartje te kopen. Natuurlijk zal de verloting niet 

ontbreken! 

 

KAARTEN                                         

 

 

   

DUURZAAM ELSENERBROEK 

BINNENKRACHT Maandag 6 november om 20.00 in het Brookhoes gaan we gezamenlijk als 

buurt van start, met ondersteuning vanuit de gemeente, om zicht te krijgen op 

ons energiegebruik. We onderzoeken hoe we dit verbruik kunnen 

terugdringen, hetgeen goed is voor ons milieu en voor onze portemonnee. Op 

maandag 27 november om 20.00 volgt een informatie markt in het 

Brookhoes. Specifieke wensen hiervoor kunt u tijdens de bijeenkomst op 6 

november nog kenbaar maken. Op 11 december sluiten we af met een 

gezellige slotavond. Meer info kan bij Agnes Maas tel; 262621 of 

agnesmaas@antenna.nl 

Eveneens, zie bijlage. 

                                                    

  

        buurtschap     

Nov. 7 dinsdag Comp. prijskaarten Riek M

14 dinsdag Comp. Riek B

21 dinsdag  Sportclub Markelo  UIT xxxxxxxxx

23 donderdag  Esbroek / Kempke Geraldine/Gerrit

28 dinsdag Comp. Ida

http://www.elsenerbroek.nl/activiteiten/opgaveformulier
http://www.elsenerbroek.nl/
mailto:redactie@elsenerbroek.nl
mailto:agnesmaas@antenna.nl


SOOSMIDDAG Op woensdagmiddag 15 november nodigen wij U allen uit voor de 

soosmiddag, aanvang 14.30 uur in Het Brookhoes. Deze middag komt natuur 

fotograaf Han Brincate, hij verteld en toont mooie beelden over de natuur in 

en rond "Het Landgoed Twickel”.  

 

CHOCOLADELETTERS MAKEN Donderdag 16 november en maandag 20 november gaan we 

chocoladeletters maken. Henk Schutte zal ons helpen om heerlijke en mooie 

luxe letters te maken. Je mag  3 letters maken; melk-puur of witte chocolade 

wat je zelf wil. We aan ze versieren met marsepeinroosjes ( die je zelf maakt) 

en nootjes. Zijn ze klaar krijg je ze mee naar huis in een mooi doosje. De  

kosten zijn 20.- euro incl koffie. Graag zo spoedig mogelijk opgeven(graag 

voor 6 november) bij Anneke Maas tel 0630259250 of 0547384592  

 

 

SINTERKLAASMIDDAG Sinterklaas heeft laten weten, dat hij de kinderen uit Elsenerbroek komt 

bezoeken op zaterdagmiddag 25 november. We beginnen om 14.30 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 18 november bij Ageeth Laarhuis, 

tel. 06-11126366 

 

KLOOTSCHIETEN Zondagen 5 en 19 november, vertrek 10.00 uur vanaf ’t Brookhoes  

 

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? 

 

YOGA Elke woensdagmorgen om 10.00 uur is er Yogales in ’t Brookhoes. Nieuwe 

deelnemers zijn  welkom. Meer info of opgave bij  Ageeth Laarhuis; 06-

11126366. 

 

WANDELEN Met een groepje wordt er regelmatig +/- 15 km. gewandeld, op zondag 19 

nov. Barchem, 26 nov. Haaksbergen. Vertrek 9.30 uur 

 Meer info bij Gerrit Sprokkereef tel: 06-27258443 

 

OUDERENGYM Elke donderdagmiddag van 14.00 tot 15.00 ouderengym in Het Brookhoes. 

Meer info bij Gerrit Neutenberg.  

 

 

ALVAST NOTEREN BUURTCAFÉ - 2 DECEMBER                                                  

KERSTBAKJES MAKEN – 15 DECEMBER 

NIEUWJAARSCAFÉ – 6 JANUARI 2018 

 NIEUWJAARSRECEPTIE – 12 JANUARI 2018 

KAARTMARATHON – 27 JANUARI 2018 

TONEEL – 2. 3. 9 EN 10 MAART 2018 

40-JARIG JUBILEUM – 7 EN 8 JULI 2018 

 

Graag tot ziens bij een van onze activiteiten!   

http://www.hofpas.nl/


 

 

 

 

 

 

 


