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KAARTEN                          

 

OUD PAPIER Zaterdag 16 juni wordt het oud papier weer door vrijwilligers huis aan huis 

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

 

KLOOTSCHIETEN Zondag 10 juni. Vertrek 09.45 vanaf Het Brookhoes.  

 

 

ZOMERAVOND  

FIETSTOCHTEN Op de woensdagen 6 juni, 4 juli en 1 augustus. Vertrek om 19.00 uur vanaf 

Het Brookhoes. Meer info bij Henk van Middendorp 06-22315188 

 

FIETSTOCHT SOOS Op woensdagavond 20 juni is  de jaarlijkse fietstocht met de buurten,  

Wiene -Zeldam, Esbrook, Kerspel-Goor en Elsenerbroek . 

 Dit jaar wordt de tocht georganiseerd door het buurtschap Kerspel-Goor. 

 We vertrekken gezamenlijk om  18.00 uur  vanaf  “Het Brookhoes” en 

worden om 18.30 uur verwacht in “De HengelerHook”. 

 

 

WANDELEN   Meer info bij Gerrit Sprokkereef tel: 06-27258443 

 

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

          

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!! 

 

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  Anja Oplaat; 06-23196852 

 

Juni 12 dinsdag prijskaarten Ida

                                                    

  

        buurtschap     



NIEUWE PRIVACYWET Vanaf 28 mei 2018 wordt de Nederlandse Wbp (Wet bescherming 

persoonsgegevens) vervangen door de Europese AVG (Algemene 

Verordening Gegevensbescherming). Ook voor kleine verenigingen en 

stichtingen veranderen er zaken. 

Momenteel zijn wij hard bezig met het schrijven van een protocol inzake 

privacy en het samenstellen van een protocol. Binnenkort lees je hierover 

meer op de website www.elsenerbroek.nl 

 

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. 

 

JUBILEUM Op  7 en 8 juli is het jubileumfeest.  

Hiervoor zijn wij op zoek naar vrijwilligers die willen helpen bij het 

opbouwen en afbreken van de tent en inrichting. Aanmelden kan bij Henk 

Neutenberg, tel.nr. 06-21566614. 

Ook zijn we op zoek naar anekdotes over buurtgenoten/de buurt. Heb je 

nog iets leuks of ludieks te vertellen dan kun je dit mailen naar 

jhwbrinkers@gmail.com of even bellen met Henk Neutenberg 06-21566614. 

We zoeken nog schone glazen potten zonder etiketten. Heb je er nog wat 

zet ze dan in de rechter schuur bij het oud papier. Alvast bedankt.  

 

 Zaterdag 16 juni worden de aanmeldingen voor het Brookfestival huis 

aan huis opgehaald. Tevens is er dan de mogelijkheid om loten te 

kopen. Je kunt zelf de formulieren ook inleveren bij iemand van de 

jubileumcommissie of in de postbus van Het Brookhoes voor de tijd. 

De gegevens mailen naar redactie@elsenerbroek.nl kan ook.  

  

Oud inwoners 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!  

 

 

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  40-JARIG JUBILEUM – 7 EN 8 JULI  

 GROTE SCHOONMAAK – 1 SEPTEMBER 

 VOGELSCHIETEN – 9 SEPTEMBER 

 MET MEKAA TONEEL – 9 NOVEMBER 

 

Graag tot ziens bij een van onze activiteiten!   
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