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 OKTOBER 2017 
 

BUURTCAFÉ Zaterdagmiddag 7 oktober is het weer tijd voor het eerste buurtcafé van dit 

seizoen. Open om 17.00 uur.  

 

LEZING NUMEROLOGIE Numeroloog Gerrit Jansen gaat u vrijdagavond 20 oktober via uw 

geboortedatum op uw nummer zetten. Door de optelling van uw volledige 

geboortedatum komt er een eindcijfer uit. Dit cijfer geeft aan wat uw talenten 

zijn. Cijfers die niet voorkomen in uw geboortedatum hoeven niet veel 

aandacht te krijgen. Gerrit zal ieder cijfer duiden via voorbeelden. Wie het leuk 

vindt kan ook zijn of haar geboortedatum laten analyseren. Numerologie is 

toepasbaar op ieder getal/cijfer, zelfs uw huisnummer geeft een trilling. Het is 

van belang dat je je in dit leven niet laat "wegcijferen". Een avond met 

Numeroloog Gerrit Jansen betekent een avond vol plezier en vooral 

genieten. Gerrit is iemand die met een enorme dosis humor zijn 

woordspelingen en wijsheden op het publiek los laat. 

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

€ 7,50 inclusief een kopje koffie. U kunt uw plaats reserveren via het 

opgaveformulier op de website www.elsenerbroek.nl , mailen 

naar redactie@elsenerbroek.nl of bellen naar N. Meilink 0547261090. Het is 

ook mogelijk, indien er nog plaats is, om voor aanvang een kaartje te kopen. 

 

 

KAARTEN

  

SOOSMIDDAG Op woensdagmiddag 18 oktober aanvang 14.30 uur is er weer een  

soosmiddag. Bij goed weer is er Jeu De Boules en bij minder goed weer 

Bingo. Iedereen is van harte welkom. 

 

BUURTKENNISQUIZ Op vrijdagavond 20 oktober 2017 wordt in Het Beaufort weer de jaarlijkse 

kennisquiz voor Markelose buurten en buurtschappen gehouden. Hiervoor 

zoeken wij 3 personen om Elsenerbroek te vertegenwoordigen. Meer info en 

opgave voor 5 oktober bij Coach Willemien Tjoink  tel : 272864 

Okt. 3 dinsdag Comp.   Ida 

  10 dinsdag Comp.   Wilco 

  13 vrijdag   Azelo  UIT xxxxxxxxx 

  17 dinsdag Comp. prijskaarten Cindy 

  24 dinsdag Comp.   Willemien 

  26 donderdag   Esbroek / Kempke 
Gerrit en 
Marielle 

  31 dinsdag Comp.   Anneke 

                                                    

  

       buurtschap     
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OUD PAPIER Zaterdagmorgen 21 oktober wordt het oud papier weer bij u opgehaald. Zorgt 

u ervoor dat het op tijd aan de weg staat. 

 

KINDERMIDDAG Woensdagmiddag 25 oktober mogen de kinderen om 14.00 uur naar Het 

Brookhoes komen om iets te knutselen voor Haloween. Info bij  Ageeth 

Laarhuis 06-11126366. 

 

HALOWEENPARTY Zaterdagavond 28 okt. is er een Haloweenparty op het Jan Broezeplein. 

Bij het kampvuur wordt er een spannend verhaal verteld. De kinderen 

worden verwacht om 19.00 uur. Ouders en andere belangstellenden kunnen 

natuurlijk ook aansluiten voor een avondje om het kampvuur.  

 

KLOOTSCHIETEN Zondagen 1 en 29 okt. vertrek 10.00 uur vanaf ’t Brookhoes  

Zondag 15 okt. uit naar Markvelde, vertrek 09.45 uur. 

 

HOFPAS Op 1 oktober wordt 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. 8 okt 

Nieuw Heeten, 15 okt. Markelo, 29 okt. Lochem  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.  

 

AED-CURSUS Dit najaar zal er een nieuwelingencursus starten voor  

AED hulpverleners. Meer info verkrijgen kan via het formulier op de website, 

mailen naar aed@elsenerbroek.nl of bij Anita Neutenberg tel. 06-27555233. 

Herhalingscursussen zijn reeds ingepland, iedereen heeft bericht gehad.  

 

ALVAST NOTEREN BUURTCAFÉ – 4 NOVEMBER                                                             

TONEEL MET MEKAA – 10 NOVEMBER 

CHOCOLADELETTERS MAKEN – 20 NOVEMBER 

 SINTERKLAASMIDDAG – 25 NOVEMBER 

 BUURTCAFÉ - 2 DECEMBER                                                  

KERSTBAKJESMAKEN – 15 DECEMBER 

 NIEUWJAARSRECEPTIE – 12 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!   
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