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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 via 

https://www.elsenerbroek.nl/activiteiten/opgaveformulier    of bij Willemien Tjoink 

tel. 06-20727988 

WIE WIL ER EEN BARDIENST DRAAIEN DEZE AVOND?????? 

(Opgave bij Henk Neutenberg 06-21566614) 

 

CHOCOLADELETTERS  Donderdag 8 november om 19.00 uur is er de gelegenheid om chocoladeletters 

maken in Het Brookhoes  Henk Schutte zal ons helpen om heerlijke en mooie luxe 

            MAKEN letters te maken. Je mag  3 letters maken; melk-puur of witte chocolade wat je zelf 

wil. Je kunt ze versieren met marsepeinroosjes ( die je zelf maakt) en nootjes. Zijn 

ze klaar, dan krijg je ze mee naar huis in een mooi doosje. De kosten zijn 20.- 

euro incl. koffie. Graag zo spoedig mogelijk opgeven bij Anneke Maas tel 

0630259250 of 0547384592 

 

SOOS Woensdag 21 november aanvang 14.30 uur in Het Brookhoes. 

Graag nodigen wij U uit voor een gezellige middag; proeverij “EETBAAR ERF”.  

Een groep enthousiaste mensen uit Markelo vertellen over recepten die vroeger 

werden gemaakt en laten verschillende eigen gemaakte dingen proeven. 

Dit wordt op een humoristische manier verteld door wel bekende mensen. 

Alie van de Keite, Gert Oosterkaamp, Hendrik van de Bakker, Minneke 

Tempelman en A. Oplaat. 

Deze mensen bereiden de producten voor, en dan is het handig te weten hoeveel 

personen er komen.  “Het ESBROOK” is voor deze middag ook uitgenodigd. 

Het beloofd een gezellige middag te worden. 

Opgave voor 14 november bij;  

Bij.M.Wolfs  0547-273886 - J.Wolff   0547-275832 - H.J. Wissink 0547-272359 

Nov. 6 dinsdag Comp.   Wilco of Cindy 

  13 dinsdag Comp. prijskaarten Anneke 

  20 dinsdag Comp   Ida 

  22 donderdag   Esbroek / Kempke thuis Gerrit en Wilco 

  27 dinsdag Comp.   Geraldine 

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


 

 

 

SINTERKLAASMIDDAG  Sinterklaas heeft laten weten, dat hij de kinderen uit Elsenerbroek komt 

bezoeken op zaterdagmiddag 24 november. Inloop vanaf 14.00 uur en rond 

15.00 wordt de Sint verwacht. Verdere familieleden en belangstellenden zijn 

natuurlijk ook van harte welkom! De koffie e.d. staat klaar! Info/aanmeldingen 

graag vóór zaterdag 17 november bij Ageeth Laarhuis, tel. 06-11126366  

    

 

KLOOTSCHIETEN Zondag 18 november is er een klootschiettoernooi in Markvelde. Graag willen 

we met een team meedoen. Aanmelden hiervoor kan bij Barend Brunnekreeft  

tel.nr. 0547-260109.  

Tevens zijn we op zoek naar mensen die het leuk vinden om 2 x in de maand te 

komen klootschieten op zondagmorgen. Als er geen animo meer is, zijn we helaas 

genoodzaakt om te stoppen met deze activiteit.  Info en opgave ook bij Barend. 

 

 

WANDELEN    Zondag 18 november naar Barchem  en zondag 25 nov. naar Haaksbergen. 

Vertrek 9.00 uur. Meer info bij Gerrit Sprokkereef tel: 06-27258443 

 

NORDIC WALKING  In de wintermaanden wordt er bij goed weer op maandagmiddag gewandeld. 

We wandelen 1,5 a 2 uur. Vertrek om 13.30 uur bij Het Brookhoes. 

Bij twijfel of vragen: bel Gerrit Sprokkereef, tel 06-27258443 

  

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  

 

 

 

 
De circulaire digitaal ontvangen?  Stuur een email naar redactie@elsenerbroek.nl 

 

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

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

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

 

ALVAST NOTEREN   

 

KERSTBAKJES MAKEN – ZATERDAGMORGEN 15 DECEMBER (incl. lunch) 

KERSTMIDDAG SOOS – 19 DECEMBER  

NIEUWJAARSRECEPTIE – ZATERDAG 12 JANUARI 

ZWERFVUIL OPRUIMEN – ZATERDAG 23 MAART (landelijke opschoondag) 

TONEEL – 28, 29 en 30 MAART 2019 

 

Graag tot ziens bij een van onze activiteiten!   

 

 



 

 

 

 

 

 


