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OKTOBER 2018
KAARTEN
Okt.

.
SOOS

2 dinsdag
9 dinsdag
11 donderdag
16 dinsdag
23 dinsdag
25 donderdag
30 dinsdag

Comp. prijskaarten
Comp.
Markelosebr./sportcl/Elsen thuis
Comp.
Comp. prijskaarten
Esbroek / Kempke thuis
Comp.

Wilco of Cindy
Anneke
Gerrit en Wilco
Ida
Geraldine
Mariël/Cindy
Willemien

Woensdagmiddag 17 oktober is er een excursie naar TOUWSLAGERIJ
“STEENBERGEN ”in Gorssel. Op een ambachtelijke wijze en met natuurlijke
materialen maken ze het touw nog helemaal zelf. De Heer Steenbergen verteld
over de veelzijdigheid en de toepassingen van “HET TOUW”, welke heden ter
dage nog heel veel gebruikt wordt .Vertrek 13.30uur vanaf Het Brookhoes. Het
beloofd een interessante middag te worden. Graag opgave voor 15 Oktober
Bij.M.Wolfs 0547273886 - J.Wolff 0547275832 - H.J. Wissink 0547272359

OUD PAPIER

Zaterdag 21 oktober wordt het oud papier weer bij jullie opgehaald door
vrijwilligers. Zorgen jullie ervoor dat het op tijd aan de weg staat.

KLOOTSCHIETEN

Zondag 7 oktober. Vertrek 09.45 vanaf Het Brookhoes.

WANDELEN

Zondag 7 okt. naar Hellendoorn en zondag 21 okt. in Markelo. 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

Alle donderdagmiddagen. Aanvang 14.00 uur in Het Brookhoes. Meer info bij
Gerrit Neutenberg. Tel. 0547-272314

YOGA

Elke woensdagmorgen om 10.00 uur . 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 06-1112636

TONEEL MET MEKAA

Vrijdag 9 november. Aanvang 20.00 uur in ’t Brookhoes. Met Mekaa
ZORGBOERDERIJ “DE DRIE GEBROEDERS”
Het gaat niet zo goed met de boerderij van Harm en Rinus. Ze hebben al van alles
geprobeerd om neveninkomsten te krijgen maar het levert niet veel op. Broer
Albert lanceert samen met zijn vrouw het idee om er een zorgboerderij van te
maken. De laatste kans voor Harm en Rinus. Als iedereen zijn beste beentje
voorzet moet dat lukken, maar .....heeft iedereen wel de wil om er een succes van
te maken?
Of ......speelt er meer....?
Kaarten € 7,50 incl. kop koffie. Reserveren kan nu al via
https://www.elsenerbroek.nl/activiteiten/opgaveformulier of bij Willemien Tjoink
tel. 06-20727988

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!!

*********************************************************************************************************************************
HEB JE IDEEËN VOOR EEN LEUKE ACTIVITEIT/WORKSHOP?? GEEF HET DOOR AAN HET BESTUUR
*********************************************************************************************************************************
ALVAST NOTEREN
SINTERKLAAS – ZATERDAG 24 NOVEMBER

Graag tot ziens bij een van onze activiteiten!

