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PUBLIEKSPRIJS DUURZAAMHEID  - Energiek Elsenerbroek heeft een idee ingestuurd om mee te dingen 

naar de publieksprijs duurzaamheid. Onder het mom van ‘meten is 

weten’, willen ze inzicht krijgen in mogelijkheden om energie te 

besparen door gebruik te maken van energiemeters.  

Prijsbesteding: het geld wordt besteed aan de aanschaf van 50 

energiemeters à €25,- per stuk. Na gebruik kunnen de meters 

beschikbaar worden gesteld voor andere geïnteresseerden binnen Hof 

van Twente. 

  Stemmen is mogelijk tot 1 februari via website gemeente Hof 

van Twente –duurzaamheid- duurzaamheidsprijs  - stemmen op 

Hendrik Boswinkel namens Perspectief/Energiek Elsenerbroek. 

 DUS STEM! 

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

BUURTCAFÉ I.v.m. te weinig belangstelling is besloten om het buurtcafé niet meer 

te organiseren! 

 

KAARTEN                                           

 

  

                                                              

 

 

  

OUD PAPIER Op zaterdag 17 februari wordt het oud papier weer huis aan huis 

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

 

SOOS Op woensdagmiddag 21 februari komen Tonny Schutte en Anton 

Bronsvoort uit Holten ,zij houden een presentatie over de fietstocht die ze 

gemaakt hebben van Wit Rusland naar Holten. 

  Het gaat niet alleen over het fietsen, maar ook over de aanleiding, de 

voorbereidingen, tegenslagen, en de voldoening. 

 Naam van de tocht is  "OPERATIE BERK”. Ook enkele andere tochtjes 

zullen kort aan de orde komen. Oost Duitsland, Normandië, en Denemarken. 

 Graag nodigen wij U allen uit voor deze boeiende middag. 

 Aanvang 14.30 uur in Het Brookhoes. 

 

KLOOTSCHIETEN Er is geen klootschieten in februari  

 

WANDELEN   4 februari Markelo  vertrek:9.30 uur 

 18 februari Haaksbergen  vertrek 9.00 uur 

 Meer info bij Gerrit Sprokkereef tel: 06-27258443 

 

Febr. 1 donderdag   Elsen-Herike / Azelo Marielle/Geraldine 

  6 dinsdag Comp. prijskaarten Wilco 

  13 dinsdag Comp.   Cindy 

  15 donderdag   Elsen-Herike  UIT xxxxxxxxx 

  20 dinsdag Comp.   Willemien 

  27 dinsdag Comp. 
Laatste avond voor de 
competitie Anneke 

                                                    

          buurtschap     



TONEEL ELSENERBROEK  Uitvoeringsdata; vrijdagavond 2 maart, zaterdagavond 3 maart, 

vrijdagavond 9 maart en zaterdagavond 10 maart.  
Een onbeschreven blad, geregisseerd door Patrick Meenhuis wordt op de 

planken van ’t Brookhoes gebracht door onze eigen toneelgroep. Een jonge 

dame ontwaakt in het ziekenhuis en leidt aan geheugenverlies. Dokter 

Ernst, die haar een onbeschreven blad noemt, plaatst een foto van haar 

in de krant, met als onderschrift: 'Deze vrouw is haar geheugen kwijt. 

Wie helpt haar?' Dan wordt het druk in de kamer van de jonge vrouw…. 

Vanaf heden kunnen kaarten uitsluitend worden gereserveerd via het 

opgaveformulier op de website of bij Willemien Tjoink tel. 06-20727988. 

Kaarten € 7.50 volwassenen, incl. koffie/thee (kinderen t/m 12 jaar € 3.50) 

                                                                      

LEZING BOERENMAGIE De extra dimensie van het platteland. Op vrijdagavond 6 april door 

Dhr. Jan Bornebroek in Het Brookhoes. 

Boerenmagie probeert de magische belevingswereld die van oudsher zo’n 

belangrijk deel uitmaakte van het leven op het platteland op luchtige en 

laagdrempelige wijze zichtbaar te maken, te verklaren en te vertalen naar 

het heden. Ogenschijnlijk vanzelfsprekende en nietszeggende landschaps- 

en architectuurelementen blijken plotseling een interessante betekenis te 

hebben. Wie eenmaal met het virus van de “boerenmagie” is besmet, komt 

daar nooit meer vanaf. Gelukkig is het een aangename ziekte.  

Aanvang 20.00 uur. Zaal open om 19.30 uur. Toegang bedraagt € 7.50 per 

persoon dit is incl. een kop koffie. Plek reserveren kan via het 

opgaveformulier op de website of bij Willemien Tjoink tel. 06-20727988 of 

indien er nog plaats is voor aanvang van de lezing.  

 

KONINGSDAG 2018 We zijn op zoek naar deelnemers voor de zeskamp en soundmixshow op 

Koningsdag. Coach is Robert Neutenberg. Graag zo snel mogelijk opgeven 

via robertneutenberg@gmail.com. Vrienden/vriendinnen zijn ook welkom. 

Deelname zeskamp is vanaf 12 jaar. Soundmixshow 16 jaar. Zo hopen we 

ons als buurt toch nog te laten zien in Markelo. 

BESTUURSLID 

ORANJEVERENIGING De Oranjevereniging Markelo is op zoek naar een bestuurslid uit 

Elsenerbroek, om ons buurtschap te vertegenwoordigen. Belangstellenden 

kunnen zich melden bij Henk Neutenberg 06-21566614.  

 

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.  

 

CIRCULAIRE Al vele jaren brengt het bestuur jullie de circulaires aan huis. In het kader 

van verduurzamen en kostenbesparend werken, willen we jullie de 

circulaires als pdf per email toesturen.  Graag ontvangen wij een email van 

jullie met als onderwerp; Ja ik wil de circulaire via de mail ontvangen. 

Deze kunt u sturen naar redactie@elsenerbroek.nl  Je ontvangt dan GEEN 

circulaire meer in de bus.  

 

ALVAST NOTEREN  JAARVERGADERING – 16 MAART 

ZWERFAFVAL OPRUIMEN – 24 MAART 

40-JARIG JUBILEUM – 7 EN 8 JULI  

Graag tot ziens bij een van onze activiteiten!   
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