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                                                                        DECEMBER 2017 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

DUURZAAM ELSENERBROEK   LET OP!!  Maandag 27 november én maandag 11 december 

BINNENKRACHT Op maandag 6 november zijn we als buurt van start gegaan om met elkaar te 

onderzoeken hoe we thuis energie kunnen besparen. De eerste verrassende 

uitkomsten zijn besproken en hier geven we een vervolg aan op maandag 27 

november. Om 20.00 start in het Brookhoes een informatie avond over 

warmte thuis, CV advies, warmtepompen en zonnepanelen zullen besproken 

worden. Op 11 december om 20.00 willen we tijdens een gezellige avond de 

eerste resultaten ophalen. Doe, denk, duurzaam mee. Meer info kan bij 

Agnes Maas tel; 262621 of agnesmaas@antenna.nl 

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

BUURTCAFÉ Zaterdagmiddag 2 december. Open om 17. 00 uur. Om 18.30  live de 

wedstrijd Twente – Ajax op grote scherm. Wees welkom! 

 

KAARTEN                                          

  

                                                              

 

 

KERSTBAKJES MAKEN Op vrijdagavond 15 december gaan we de kerstbakjes maken 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  

 

KERSTMIDDAG SOOS Wij nodigen U allen uit voor de KERSTMIDDAG op DINSDAGMIDDAG 19 

December in “ T BROOKHOES “ aanvang 14 00 uur. 

Het Barbershopkwartet  “Just Because" uit Bathmen zingen a cappella 

kerstliederen. 

Deze middag verteld Marietje Kranenberg-Goorman een Kerstverhaal . 

Aan het eind van de middag wordt  er een broodmaaltijd geserveerd. 

Opgave voor maandag 11 december bij ; Jannie Wolff – 275832,  

Mini Wolfs- 273886, H J Wissink - 272359  

 

OUD PAPIER Op zaterdag 16 december wordt het oud papier weer huis aan huis 

opgehaald. Zorgen jullie ervoor dat het op tijd aan de weg staat! 

 

KLOOTSCHIETEN Zondagen 3 en 17 december, vertrek 10.00 uur vanaf ’t Brookhoes  

 

WANDELEN   10 dec. Markelo, midwinterwandeling,vertrek in onderling overleg 

17 dec. Barchem, vertrek 9.00 uur 

Meer info bij Gerrit Sprokkereef tel: 06-27258443 

Dec. 5 dinsdag Comp. prijskaarten Wilco 

 12 dinsdag Comp. prijskaarten Cindy 

 19 dinsdag Comp. prijskaarten Willemien 

                                                    

          buurtschap     

mailto:agnesmaas@antenna.nl


 

 JANUARI 2018    

 

NIEUWJAARSCAFÉ Zaterdagmiddag 6 januari drinken we alvast een borrel op het nieuwe jaar. 

Vanaf 17.00 uur. Wees welkom! 

 

NIEUWJAARSSOOS Wij nodigen U van harte uit voor een gezellige Nieuwjaars soos op woensdag 

10 januari. Aanvang 14.30 uur in ‘t Brookhoes 

 

NIEUWJAARSBIJEENKOMST Vrijdagavond 12 januari is het tijd om met de hele buurt het nieuwe jaar in te 

luiden. Iedereen is welkom. We beginnen om 20.00 uur in ’t Brookhoes. 

 

KAARTEN 

  

KLOOTSCHIETEN Zondagen 7 en 21 januari. Vertrek 10.00 uur Brookhoes 

 

WANDELEN 7 jan. Markelo, 14 jan. Barchem, vertrek 9.00 uur 

 Meer info bij Gerrit Sprokkereef tel: 06-27258443 

 

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. 

 

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

Meer info bij Gerrit Neutenberg.  

 

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? 

 

 

ALVAST NOTEREN BUURTCAFÉ – 3 FEBRUARI 

TONEEL – 2. 3. 9 EN 10 MAART 2018 

40-JARIG JUBILEUM – 7 EN 8 JULI 2018 

 

Graag tot ziens bij een van onze activiteiten!   

 

Jan. 2 dinsdag Comp.  Anneke 

 9 dinsdag Comp.  Riek M 

 16 dinsdag   Markelosebroek  UIT xxxxxxxxx 

 23 dinsdag Comp. prijskaarten Riek B 

 27 Zaterdag   MARATHON KAARTEN 
Info bij Henrie Tjoink 

IN OVERLEG 

 30 dinsdag Comp.  Ida 

http://www.hofpas.nl/


 

 

 

 

 

 


