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                        CIRCULAIRE  DECEMBER 2016/JANUARI 2017 
 

BUURTCAFÉ  Zaterdag 3 december is het Brookhoes weer geopend van 16.00 uur 

tot 19.00 uur. Om te kaarten, darten, biljarten, tafeltennissen of om 

gewoon even met mede buurtbewoners bij te praten en een drankje te 

doen. De voorgaande 2 buurtcafés waren erg gezellig. Wees welkom! 

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

APP ALERT ELSENERBROEK Om onze buurt veilig(er) te maken hebben we uw hulp nodig! Meld u 

zo snel mogelijk aan via het formulier op onze website. Hoe meer 

mensen er zijn aangemeld hoe beter.  

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

KERSTMIDDAG SOOS Wij nodigen U allen uit voor de kerstmiddag op Woensdag 14 

december in “ Het Brookhoes”  aanvang 14.00 uur. Deze middag  

verteld Alie Schreurs een kerstverhaal. Het Barbershopkwartet  Just 

Because  uit Bathmen zingen a capella kerstliederen. Aan het einde 

van de middag wordt er een broodmaaltijd geserveerd. Opgave voor 

7 december  bij: Jannie Wolff   275832 

                 Mini  Wolfs     273886    

                H.J. Wissink    272359 

KERSTBAKJES MAKEN            Op vrijdagavond 16 december gaan we de kerstbakjes maken  

SENIOREN voor onze senioren. O.l.v. Jannie Besselink. We beginnen om 19.00 

uur. Geschikt groen kan overdag al worden gebracht en buiten 

worden neergelegd bij de meest linker deur. Nadien is er nog 

gelegenheid om met overgebleven/eigen meegebracht materiaal nog 

wat eigen creaties te maken.  

     Eigen tangetjes en knipscharen zoveel mogelijk zelf meenemen. 

     Voor een drankje en wat lekkers wordt gezorgd. Alle hulp is welkom! 

 
OUD PAPIER Zaterdag 17 december wordt het oud papier weer opgehaald. Zorgt u 

ervoor dat het weer op tijd aan de weg staat? 
 
KAARTEN Dinsdag 6 dec. Competitie kaarten 

 Dinsdagen 13, 20 en 27 dec. Prijskaarten 
Dinsdag 3, 24 en 31 januari Competitiekaarten 
Dinsdag 17 januari Prijskaarten 
Dinsdag 10 januari komt Markelosebroek op bezoek 
Zaterdag 28 januari Marathonkaarten 

 

KLOOTSCHIETEN Zondag 18 december. Vertrek 9.45 uur ’t Brookhoes 

Zondagen 8 en 22 januari. Vertrek 9.45 uur ’t Brookhoes 

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

Programma; 11 dec.midwinterwandeling Boerendansers op eigen 
gelegenheid. 18 dec. Barchem  vertrek 09.00 uur. 8 jan. Markelo, 
vertrek 9.30 uur. Wilt u een keer mee wandelen neem dan contact op 
met Gerrit Sprokkereef. Tel: 06-27258443 

 buurtschap  

http://www.elsenerbroek.nl/


                               

BUURTCAFÉ Zaterdag 7 januari van 16.00 tot 19.00 uur. Komt u alvast gezellig een 

nieuwjaarsborrel halen? 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

NIEUWJAARSBIJEENKOMST Zaterdagavond 14 januari as. Is het tijd om met de hele buurt het 

VRIJWILLIGERSAVOND nieuwe jaar in te luiden en alle vrijwilligers die het hele jaar ervoor 

zorgen dat alle activiteiten gehouden kunnen worden een keer te 

bedanken voor hun inzet.Dit doen we samen met Willem Heuzinkveld 

d.m.v. een humoristisch proeverij over en met oud-hollandsche 

likeuren.(Volop alcohol- en suikervrij aanwezig.) Ook wordt er voor een 

hapje gezorgd. Aanvang 20.00 uur in ’t Brookhoes. 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

NIEUWJAARSSOOS Op woensdagmiddag 18 Januari nodigen wij U uit voor een gezellige 

nieuwjaarsbijeenkomst. Aanvang 14.30 uur. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

EXCURSIE BAKKERIJ NOLLEN Op woensdagmiddag 8 februari is er in samenwerking met de 

buurtvereniging  “Het Esbrook”  een excursie naar Bakkerij Nollen in 

Hengevelde. Opgave voor 3 januari, de kosten zijn € 10,- p.p. Vertrek 

van af ‘t Brookhoes 13.30 uur. Opgave  bij   Jannie ,Mini , of  Hendrik-

Jan . 

WORKSHOP GLASFUSING? Is er belangstelling voor een workshop glasfusing in Jan/Feb. In deze 

workshop leert u glassnijden en uw eigen tapasschaaltjes, tuinsteker 

of raamhanger maken. Duur van de workshop is 2,5 uur.Kosten € 

32.50 Interesse?? Neem dan z.s.m. contact op met Nienke Meilink. 

261090/ meili076@planet.nl In gezamenlijk overleg kunnen we dan bij 

voldoende interesse dan een datum bepalen. 

##################################################################################### 

BESTUURSLEDEN GEVRAAGD De activiteitenstichting is op zoek naar nieuwe bestuursleden. We 

zijn op zoek naar een nieuwe penningmeester en een nieuwe 

secretaris. Heeft u belangstelling voor één van deze vacante functies? 

Neem dan contact op met Gerrit Sprokkereef tel.nr. 06-27258443 

###################################################################################### 

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. 

 

SCHOONMAKEN BROOKHOES Elke week wordt ’t Brookhoes door vrijwilligers schoongemaakt. Door 

diverse oorzaken is de groep de afgelopen jaren kleiner geworden. Dus 

we zitten te springen om nieuwe aanwas. Schoonmaken zou kunnen 

op zaterdag, maandag of dinsdag. Kun je 1 x per 4 weken (en bij meer 

opgave wat minder frequent) wat tijd missen meld je dan nu aan bij 

Ageeth Laarhuis tel. 06-11126366 

 

 

ALVAST NOTEREN TONEEL  zaterdag 18 maart, vrijdag 24 maart en zaterdag 25 maart.                

 

 

Het Activiteitenbestuur wenst iedereen hele fijne Kerstdagen toe en een goed, beter, best 2017! 


