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                       JULI /AUGUSTUS 2018 

 

JUBILEUM Op  7 en 8 juli is het BROOKFESTIVAL.  

We hebben al vele aanmeldingen gehad. Het beloofd een geweldig weekend te 

worden.  

  

Oud inwoners en vrienden van Elsenerbroek zijn ook van harte welkom tijdens dit 

festival, zij kunnen zich via mail aanmelden op redactie@elsenerbroek.nl of even 

een belletje naar 0547-261090 dus ZEGT HET VOORT!  

 

 

 

KAARTEN     

                      

 

OUD PAPIER Zaterdag 18 augustus wordt het oud papier weer door vrijwilligers huis aan huis  

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

 

KLOOTSCHIETEN Zondagen 15 en 29 juli en 19 augustus. Vertrek 09.45 vanaf Het Brookhoes.  

 

 

ZOMERAVOND  

FIETSTOCHTEN  Op de woensdagen, 4 juli en 1 augustus. Vertrek om 19.00 uur vanaf Het Brookhoes. 

Meer info bij Henk van Middendorp 06-22315188 

 

WANDELEN   Meer info bij Gerrit Sprokkereef tel: 06-27258443 

 

NORDIC WALKING  Elke maandagavond vertrek om 18.30 uur vanaf Het Brookhoes.  

          

BUURTREIS  Hierbij nodigen wij jullie allen uit voor de jaarlijkse buurtreis, op woensdag 

15 augustus as., samen met Het Esbrook.  

Om 8.45 uur vertrek vanaf Het Brookhoes richting ‘t Harde op de Veluwe. 

Bij AMPIES BERG worden we ontvangen met koffie en gebak en kunnen we 

de prachtige tuin bekijken.  

In de middag is er een diner in de buurt van Frederiksoord. Om 14.30 uur 

worden we verwacht bij de Stichting Kolonie van Weldadigheid in 

Frederiksoord. Hier wordt er uitleg gegeven over het ontstaan van de Kolonie 

die in 1818 werd opgericht .Het is onlangs weer heropent door Koning 

Willem Alexander. Met de tram gaan we het terrein bekijken. Om 18.00 uur 

hopen we weer terug te zijn. 

Kosten € 60,= per persoon. Opgave voor 1 Augustus bij 

Mini Wolfs   -  0547 273886         Jannie Wolff     -  0547 275832         

H.J.Wissink -  0547 272359         Gerda Wassink-  074 3763709 

Juli 
 .   
10 dinsdag   prijskaarten Wilco 

Augustus 14 dinsdag   prijskaarten Cindy 

                                                    

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

Brookhoes een grote schoonmaak houden op zaterdag 1 september.                                                   

Jong, oud, man, vrouw het maakt niet uit, vele handen maken immers                                                 

licht werk. We beginnen om 09.00 uur. Alle hulp is welkom! 

 

 

VOGELSCHIETEN  Zondag 9 september kan er weer gestreden worden om het felbegeerde koningsschap   

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

zullen worden gemaakt door de huidige prins Jesse Meilink en koning Henk van 

Middendorp om 13.30. Voor de kinderen t/m groep 5 zal er een springkussen zijn. 

Jeugd / jongeren vanaf groep 6 tot 18 jaar betalen € 5,-. Vanaf 18 jaar € 9,-  Legitimatie 

verplicht, geen legitimatie= niet schieten. 

Ook dit jaar is er weer de  MEGASPIES(www.megaspies.nl)  incl. salade, rauwkost, 

sauzen en stokbrood. Deelname hieraan kost € 10,-  en kinderen t/m 12 jaar € 5,-. 

Opgeven hiervoor is noodzakelijk, vóór woensdag 5 september bij Willemien Tjoink  

272864 of via het opgaveformulier op de website. 

 

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. Hele oude en kapotte boeken 

zullen verwijderd worden. Veel lees plezier!! 

 

 

CIRCULAIRE Vanaf het nieuwe seizoen (september)zal de circulaire alleen nog bezorgd worden bij 

de senioren (tenzij zij zich hebben aangemeld om de circulaire digitaal te ontvangen)  

Alle andere adressen kunnen er voor kiezen om de circulaire digitaal te ontvangen als 

PDF via de mail of om de circulaire zelf van de website www.elsenerbroek.nl af te 

halen. Tevens zullen er een aantal geprinte exemplaren in Het Brookhoes liggen. Wil je 

een PDF ontvangen, stuur dan een mail naar redactie@elsenerbroek.nl  

In deze tijd van digitale vooruitgang is dit een logische stap. We kunnen iedereen dan 

snel en makkelijk bereiken. Tijdbesparend, kostenbesparend en duurzaam!  

 

 

********************************************************************************************************************************* 

HEB JE IDEEËN VOOR EEN LEUKE ACTIVITEIT/WORKSHOP?? GEEF ZE DAN DOOR AAN HET BESTUUR 

*********************************************************************************************************************************  

 

ALVAST NOTEREN  VOGELSCHIETEN – 9 SEPTEMBER 

 MET MEKAA TONEEL – 9 NOVEMBER 

 

Graag tot ziens bij een van onze activiteiten!   

 

http://www.elsenerbroek.nl/
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