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

Brookhoes een grote schoonmaak houden op zaterdag 2 september. Jong, 

oud, man, vrouw het maakt niet uit, vele handen maken immers licht werk. We 

beginnen om 09.00 uur, natuurlijk is er iets lekkers voor bij de koffie. Alle 

hulp is welkom! 

 

VOGELSCHIETEN Zondag 10 september kan er weer gestreden worden! Inschrijven vanaf 

13.00 uur tot het laatste schot van de eerste ronde. De eerste schoten 

zullen worden gelost door de huidige prins Mathijs Brinkers en koning 

Ronnie Tjoink om 13.30 uur. Voor de kinderen t/m groep 5 zal er een 

springkussen zijn. Jeugd vanaf groep 6 tot 18 jaar betalen €  5,- . Vanaf 18 

jaar zijn de kosten € 9,-. Legitimatie is verplicht, geen legitimatie = niet 

schieten. 

Dit jaar gaan we bbqen nieuwe stijl, namelijk met de 

MEGASPIES(www.megaspies.nl)  incl. salade, rauwkost, sauzen en 

stokbrood. Deelname hieraan kost € 9,-  en kinderen t/m 12 jaar € 4,50. 

Opgeven hiervoor is noodzakelijk, vóór woensdag 6 september bij 

Willemien Tjoink  272864 of via het opgaveformulier op de website. 

 

KAARTEN

  

 

KLOOTSCHIETEN Zondagen 17 september en 1 oktober; vertrek 09.45 uur vanaf ’t Brookhoes  

 

YOGA Woensdagmorgen 13 september om 10.00 uur start er weer een nieuw 

seizoen Yogalessen in ’t Brookhoes. Nieuwe deelnemers zijn  welkom. Meer 

info of opgave bij  Ageeth Laarhuis; 06-11126366. 

 

 

 

Sept. 5 dinsdag Comp. prijskaarten Willemien 

  12 dinsdag Comp.   Anneke 

  14 donderdag   Esbroek/Kempke 
Geraldine 
en Gerrit 

   19 dinsdag Comp.   Riek M 

  26 dinsdag Comp. prijskaarten Riek B 

  28 donderdag   
Markelosebroek - 
Sportclub 

Marielle / 
Geraldine 

                                                    

  

       buurtschap     



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

3 sept. naar Vorden of Olst. 24 sept. naar Hengelo of Gorssel. Vertrek 09.00 

uur. Meer info bij Gerrit Sprokkereef tel:  

06-27258443 

 

 

OUDERENGYM Donderdagmiddag 7 september start het seizoen van de ouderengym van 

14.00 tot 15.00 uur. Meer info bij Gerrit Neutenberg.  

 

AED-CURSUS Dit najaar zal er een nieuwelingencursus starten voor  

AED hulpverleners. Aanmelden hiervoor kan via het formulier op de website, 

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

Herhalingscursussen zullen ook in sept./okt. Plaatsvinden. AED-bedieners 

krijgen hiervan t.z.t. een oproep. 

 

ALVAST NOTEREN BUURTCAFÉ – 7 OKTOBER 

LEZING NUMEROLOGIE – 20 OKTOBER 

KINDERMIDDAG – 25 OKTOBER 

HALOWEENPARTY – 28 OKTOBER (voor jong en oud) 

TONEEL MET MEKAA – 10 NOVEMBER 

SINTERKLAASMIDDAG – 25 NOVEMBER 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graag tot ziens bij een van onze activiteiten! 
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