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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) 

Zaal open om 19.30 uur 

 

KAARTEN                                         

 

  

                                                              

 

 

JAARVERGADERING Vrijdagavond 16 maart. Aanvang 20.00 uur in ’t Brookhoes. De uitnodiging 

en agenda wordt op een later tijdstip bezorgd. De notulen van 2017 zijn te 

vinden op de website bij de circulaires. Natuurlijk na afloop weer een bingo 

met prachtige prijzen. 

 

DUURZAAM ELSENERBROEK Op maandagavond 19 maart as. worden jullie allen uitgenodigd door de 

projectgroep Energiek Elsenerbroek voor de evaluatie van ronde 1 van 

duurzaam Elsenerbroek. Aanvang 20.00 uur in Het Brookhoes. 

 

ELSENERBROEK SCHOON  Zaterdagmorgen 24 maart gaan we weer onze buurt in om het te ontdoen 

van alle rotzooi. Helpt u ook mee om Elsenerbroek schoon te houden? We 

beginnen om 09.00 uur met koffie en nadat we de rest van de ochtend druk 

zijn geweest, sluiten we de ochtend af met soep en broodjes in ’t 

Brookhoes. We zijn ook op zoek naar vrijwilligers die de soep willen 

maken(kosten worden vergoed). Aanmelden voor ’t opruimen en/of info  bij 

Gerrit Sprokkereef 06-27258443 en aan melden voor het maken van de soep 

kan bij Willemien 06-20727988 

 

SOOS Woensdag 28 maart wordt er een bezoek gebracht aan tuincentrum 

Borghuis in Deurningen . 

 Vertrek 13.30  uur vanaf Het Brookhoes. 

. 

KLOOTSCHIETEN Zondagen 18 maart en 8 en 22 april. Vertrek 09.45 vanaf Het Brookhoes.  

 

                                                    

          buurtschap     

Mrt. 6 dinsdag  Riek M

12 maandag prijskaarten LET OP ANDERE DATUMRiek B

15 donderdag Esbroek / Kempke Gerrit en Marielle

20 dinsdag prijskaarten Ida

27 dinsdag prijskaarten Wilco



 

WANDELEN   4 maart Diepenheim en 18 maart Barchem  vertrek 9.00 uur 

 Meer info bij Gerrit Sprokkereef tel: 06-27258443 

          

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.  

 

DE BUURTBIEB Er staat een buurtbieb in de rechterschuur van het Brookhoes. In deze bieb 

staan boeken/tijdschriften die iedereen gratis mag lenen of omruilen 

tegen een ander boek/tijdschrift. 

De buurtbieb is er voor iedereen in onze buurt. Dus voel je vrij om mee te 

doen en ruil boeken/tijdschriften, leen ze of voeg een paar 

boeken/tijdschriften uit jouw boekenkast toe! Zo kan iedereen van elkaars 

boeken genieten. Veel lees plezier!! 

 

YOGA Elke woensdagmorgen om 10.00 uur is er Yogales in ’t Brookhoes. We 

zijn nog op zoek naar nieuwe deelnemers. Vrienden, familie enz. zijn ook 

welkom. Meer info of opgave bij  Ageeth Laarhuis; 06-11126366. 

 

OUDERENGYM Elke donderdagmiddag van 14.00 tot 15.00 ouderengym in Het 

Brookhoes. We zijn nog op zoek naar nieuwe deelnemers. Vrienden, familie 

enz. zijn ook welkom. Meer info bij Gerrit Neutenberg tel. 272314. 

 

CIRCULAIRE Al velen hebben er voor gekozen om de circulaire als pdf per email te 

ontvangen. Dat is mooi, maar er kunnen er nog meer bij! Wij streven er naar 

om in de nabije toekomst alles via digitale post te versturen. Zo kunnen we 

in korte tijd veel mensen informeren. Kostenbesparend, tijdbesparend en 

duurzaam! Wij vragen jullie medewerking in deze. 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. 

Natuurlijk is de circulaire ook altijd te vinden op de website.  

 

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! 

 

ALVAST NOTEREN  40-JARIG JUBILEUM – 7 EN 8 JULI  

 

 

 

Graag tot ziens bij een van onze activiteiten!   
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