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                       SEPTEMBER 2018 

 

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! 

 

KAARTEN 

                                                      

                               

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

koningschap.  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 OPGAVEFORMULIER op de website. 

 

SOOS Woensdagmiddag 19 september. Bingo. Aanvang 14.30 uur 

 

KLOOTSCHIETEN Zondagen  2 en 23 september en 7 oktober.  Vertrek 09.45 vanaf Het Brookhoes.  

 

 

WANDELEN    Zondag 23 september naar Beckum. Vertrek 9.00 uur. Meer info bij Gerrit 

Sprokkereef tel: 06-27258443 

 

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

 

SENIORENGYM  Donderdag 6 september is de eerste les van dit seizoen. Aanvang 14.00 uur in 

Het Brookhoes. Meer info bij Gerrit Neutenberg. Tel. 0547-272314 

 

                                                    

  

   buurtschap     

Sept. 4 dinsdag Comp prijskaarten Willemien

11 dinsdag Comp. Anneke

13 donderdag  Esbroek/Kempke thuis Mariël/Cindy

18 dinsdag Comp. Ida

25 dinsdag Azelo thuis Geraldine/Willemien

https://www.elsenerbroek.nl/activiteiten/opgaveformulier


YOGA          Woensdagmorgen 5 september om 10.00 uur beginnen de yogalessen weer. 

Voor nieuwe deelnemers is de 1e les gratis. Meer info en opgave bij Anja Oplaat 

tel. 06-23196852  

 

OPROEP Vind je het leuk om eens een keer een activiteit te organiseren voor mede 

buurtbewoners? Eenmalig of misschien een jaarlijks terugkerende activiteit. Heb je 

goede, leuke, originele, culturele of creatieve ideeën? Geef het dan geheel 

vrijblijvend bij een van de bestuursleden aan!  

 

 

BUURTKENNISQUIZ   Op vrijdag 19 oktober 2018 is Het Beaufort weer traditioneel het strijdtoneel voor de  

jaarlijkse buurtkennisquiz. De Markelose buurten zullen dan worden ondervraagd 

over een tiental onderwerpen zoals sport, muziek, film, literatuur e.d.  

We zoeken een team uit Elsenerbroek om mee te doen. Ben je geïnteresseerd, 

neem dan contact op met Willemien Tjoink 06-20727988. 

 

KINDERBINGO Woensdagmiddag 24 oktober is er kinderbingo. Aanvang 14.00 uur in Het 

Brookhoes. Komen jullie verkleed, dan maken we er een gezellige middag van! 

Opgave voor 17 oktober bij Ageeth 06-11126366 

 

 

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 HET DOOR AAN HET BESTUUR  

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

 

ALVAST NOTEREN   

 

BUURTKENNISQUIZ  --  19 OKTOBER 

KINDERBINGO            -- 24 OKTOBER  

MET MEKAA TONEEL – 9 NOVEMBER( i.v.m. verwachte toeloop uit Enter, is opgave nu al mogelijk via 

website of bij Willemien 06-20727988) 

 

 

Graag tot ziens bij een van onze activiteiten!   

http://www.elsenerbroek.nl/
mailto:redactie@elsenerbroek.nl


 

 

 

 

 

 

 


