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     CIRCULAIRE SEPTEMBER 2016 
 

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

GROTE SCHOONMAAK                Om het nieuwe seizoen fris te beginnen, willen we in en om ’t                           

                                     Brookhoes een grote schoonmaak houden op zaterdag 3 september.  

                                                 Jong, oud, man, vrouw het maakt niet uit, vele handen maken immers 

                                                licht werk. We beginnen om 09.00 uur. Natuurlijk zorgen we voor iets  

                                                 lekkers bij de koffie. TOT ZATERDAG 

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

 

VOGELSCHIETEN   Zondag 11 september kan er weer gestreden worden! 

     Inschrijven vanaf 13.00 tot het laatste schot van de eerste ronde 

De eerste schoten zullen worden gemaakt door de huidige prinses 

Shirley Laarhuis en koning Tonnie a/d Stegge om 13.30. 

Voor de kinderen t/m groep 5 zal er een springkussen zijn. Jeugd / 

jongeren vanaf groep 6 tot 18 jaar betalen € 5,-. Vanaf 18 jaar € 9,- 

(legitimatie verplicht) 

De BBQ zal natuurlijk niet ontbreken. Dit jaar hebben we naast de 

‘bakpan’ ook een gas-bbq. Opgeven i.v.m. inkoop vóór woensdag 7 

september bij Linda Boswinkel 271629 of info@landgoedkolhoop.nl 

 

SOOSMIDDAG De eerste soosmiddag van dit seizoen zal plaatsvinden op 

woensdagmiddag 21 september. Een spelmiddag. Aanvang 14.30 uur. 

In ’t Brookhoes. Iedereen is van harte welkom. 

 

 

NORDIC-WALKING Tot aan de wintertijd, iedere maandagavond, vertrek 18.30 vanaf het 

buurthuis. 

 

KAARTEN Op dinsdag 6 september start de competitie met prijskaarten. 

 Donderdag 15 september uit naar Esbroek/Kempke 

 Dinsdag 27 september prijskaarten 

 

 

KLOOTSCHIETEN Op zondag 4 september, vertrek om 09.45 uur vanaf het Brookhoes. 

Zondag 18 september komen de Boerendansers uit Diepenheim bij 

ons. Aanvang 9.30 uur in ’t Brookhoes. 

 

buurtschap  

http://www.elsenerbroek.nl/


YOGA Woensdagmorgen 7 september om 10 uur start er weer een Yogaklas. 

Kosten € 50.- voor 10 lessen te betalen bij de eerste les. Meer info of 

opgave bij  Ageeth Laarhuis; 06-11126366   

 

OUDERENGYM De ouderengym gaan weer van start op donderdagmiddag 8  

september. Van 14.00 tot 15.00 uur. Info bij Gerrit Neutenberg. 

 

 

AVONDFIETSTOCHT  Woensdagavond 7 september staat de laatste tocht gepland.   

     Vertrek; 19.00 uur vanaf het Brookhoes 

 

NIEUWE WEBSITE Achter de schermen worden de laatste puntjes op de i gezet. We gaan 

onze nieuwe website lanceren tijdens het eerste buurtcafe op 1 

oktober. Bent u erbij?? 

 

BUURTCAFE Vanaf oktober is het Brookhoes elke 1e zaterdag van de maand 

geopend van 16.00 uur tot 19.00 uur. Om even te kaarten, biljarten, 

tafeltennissen, darten of om gewoon even met mede buurtbewoners bij 

te praten. De eerst keer zal zijn op zaterdag 1 oktober. 

 

MUSIC SHOW SCOTLAND Music Show Scotland Christmas Special                                

Zaterdag 23 december 2017, Gelredome Arnhem         

Dé familieshow van 2017 die u niet mag missen!  
 

Een redelijk aantal mensen heeft zich al voor aangemeld. I.s.m. met de 

OAD heeft onze buurtgenoot Ruben van den Burg een mooi 

programma weten te regelen speciaal voor Elsenerbroek.  

 Kosten € 65,- p.p. Dit is inclusief: 

 Vervoer per luxe touringcar Elsenerbroek-Arnhem vv. 

 Exclusieve rondleiding achter de schermen in Gelredome 

voorafgaand de show. 

 Entree, zitplaatsen tribune normaal. 

 

Ook mensen van buiten Elsenerbroek mogen mee.  Graag uw  

aanmelding bij voorkeur via mail naar:  Nienke Meilink 261090  

meili076@planet.nl . Ook diegenen die zich reeds hebben voor- 

aangemeld, nog een keer definitief aanmelden.  

 

 

OPROEP VRIJWILLIGERS We kunnen nog steeds extra vrijwilligers gebruiken voor allerlei hand-

en span diensten in en om ons prachtige buurtgebouw. Of vindt u het 

leuk om een activiteit te helpen organiseren? Of heeft u ideeën voor 

een activiteit?  Aanmelden kan bij 1 van de leden van het 

activiteitenbestuur. 

 

ALVAST NOTEREN   11 november – Met Mekaa, Enters toneel 

16 december -  kerstbakjes maken 

     1 oktober, 5 november, 3 december – buurtcafe 

     28 januari - marathonkaarten 

 

 

Laten we er met z’n allen een mooi nieuw seizoen van maken. 

Graag tot ziens bij een van de activiteiten. 

 

Het activiteitenbestuur 

mailto:meili076@planet.nl

