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TONEEL ELSENERBROEK Op donderdag 28, vrijdag 29 en zaterdag 30 maart speelt onze eigen 

toneelgroep voor jullie in ‘t Brookhoes het blijspel “BARON VAN NIKS TOT 

ARMOE”, geschreven door Adriaan Vellinga en geregisseerd door Patrick 

Meenhuis. 

Het toneelstuk speelt zich af in de chique  woonkamer in het riante huis van de 

Baron en Barones van Voorst tot Keppel. De barones gaat regelmatig met haar 

vriendin shoppen maar ondertussen gaat de baron er stiekem met de butler erop 

uit!  Als er zich bij thuiskomst van de barones een vreemde dame heeft gemeld en 

er zich ook nog eens een deurwaarder meldt, lijkt de chaos compleet… 

Hoe dit afloopt?? Kom zelf maar kijken…… 

Entreeprijs € 7,50 incl. kop koffie/thee, kinderen t/m 12 jaar € 3,50. 

  Zaal open vanaf 19:30 uur. Aanvang 20:00 uur. 

  In de pauze vindt er een grandioze verloting plaats met prachtige prijzen. 

  Kaarten zijn te bestellen bij Anita Neutenberg: 06-27555233 / 

a.neutenberg1969@gmail.com of via het opgaveformulier op de 

website. 

KAARTEN                               

 
   

           

SOOS Woensdagmiddag 17 April is er een film over " HET STROOMGEBIED VAN DE 

REGGE”. Jan van de Geest  uit Enschede heeft een prachtige film gemaakt. Het 

begint in de nabijheid van het Duitse Alstätte, waar de bron van de Buursebeek 

stroomt. Onder Diepenheim gaat deze over in De Regge. Fraai in beeld gebrachte 

locaties, voert hij langs bezienswaardige plekken vol prachtige natuur die het 

stroomgebied van de Regge kenmerken. Ook familie, vrienden, en kennissen 

zijn van harte welkom. Aanvang 14.30 in ‘t Brookhoes 

 

 

OUD PAPIER Zaterdagmorgen 20 april. Graag op tijd aan de weg. Denken jullie eraan dat het 

oud papier goed gebundeld wordt. Namens de ophaalvrijwilligers alvast bedankt.  

 

PALMPASENSTOK Woensdagmiddag 10 april kunnen de kinderen een PALMPASENSTOK komen 

maken in ’t Brookhoes. Wij zorgen voor een stok en verdere materialen. Eigen 

bijdrage is € 2.50 . Aanvang 14.00 uur. Info en aanmelden( voor 7 april i.v.m. 

inkopen) kan bij Geraldine Klaver 06-34495637. 

 

April 2 dinsdag prijskaarten Wilco of Cindy

9 dinsdag prijskaarten Willemien

11 donderdag Esbroek / Kempke thuis Gerrit en Wilco

16 dinsdag HAVERKAMPBOKAAL

23 dinsdag prijskaarten Ida

30 dinsdag prijskaarten Geraldine
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ZWEEDSE AVOND  De Zweedse avond wordt wederom verplaatst; nu naar vrijdagavond 24 mei. 

 

RABO CLUBKAS We doen mee voor een nieuw koffiezetapparaat in het ’t Brookhoes. Stemmen kan 

t/m zondag 7 april. Laat je stem niet verloren gaan! 

https://www.rabobank.nl/lokale-bank/centraal-twente/rabo-clubkas-campagne-

2019/ 

 

 

OPTOCHT MARKELO  Helaas is het dit jaar niet gelukt om een groep te formuleren om een optochtwagen 

op te zetten. Nu komt Dorpsfeest Markelo met de mogelijkheid om als loopgroep 

deel te nemen aan de optocht in Markelo. We mogen zelf weten hoe we onze 

loopgroep invullen, we hoeven ons dus niet aan een bepaald thema te 

houden. Ook is er geen maximum aan het aantal deelnemers en het is voor alle 

leeftijden. Zo kunnen we ons toch weer laten zien als buurt tijdens de optocht in 

Markelo. Lijkt dit jou een leuk idee laat het ons dan weten zodat we snel een 

eerste brainstorm avond kunnen inplannen. Contactpersonen: Anita Neutenberg 

06-27555233 /Bernice Hietbrink 06-13864694 

 

WANDELEN    Zondag 7 april in Deurningen, 14 april in Laren en 28 april in Reutum. 

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

            

NORDIC WALKING Elke maandag om 18.30 uur, vertrek vanaf ‘t 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 

 

APP ALERT   Onlangs heeft het nut van de App Alert Elsenerbroek zich bewezen. Zit je nog niet 

in deze app-groep. Meld je dan nu aan via 

https://www.elsenerbroek.nl/app-alert-elsenerbroek  

 

 

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

IN HET BROOKHOES IS NIET ALTIJD VOLDOENDE WISSELGELD AANWEZIG, DUS KOM JE VOOR EEN  

ACTIVITEIT, NEEM DAN ZOVEEL MOGELIJK GEPAST GELD MEE.  OOK VOOR DE AUTOMAAT! 

___________________________________________________________________________________________ 

YOGA  Elke woensdagmorgen om 09.30 uur . Voor nieuwe deelnemers is de 1e les 

gratis.  

Meer info en opgave bij Anja Oplaat tel. 06-23196852 

 

BILJARTEN Elke donderdagavond in ’t Brookhoes. Info bij Henk Neutenberg 06-21566614 

 
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  

 

ZWEEDSE AVOND – 24 MEI 

FAMILIEFIETSTOCHT – 2 JUNI 

ZOMERFIETSAVONDEN- 5 JUNI, 3 JULI EN 7 AUGUSTUS 

GROTE SCHOONMAAK – 31 AUGUSTUS 

VOGELSCHIETEN – 8 SEPTEMBER   

Graag tot ziens bij een van onze activiteiten!   
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