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OPTOCHT MARKELO  Tijdens onze eerste bijeenkomst op 17 April zijn er  al een aantal leuke ideeën 

voorbij gekomen waarvan we er een hebben uitgekozen om verder mee aan de 

slag te gaan. Er hebben zich al verschillende personen spontaan aangemeld om 

mee te doen. Hier zijn we heel blij mee. We zitten nu op een loopgroep bestaande 

uit ongeveer 20 personen maar hoe meer zielen hoe meer vreugd. De titel van de 

loopgroep zal waarschijnlijk "Keep them Rolling" heten maar dit kunnen we 

natuurlijk altijd nog aanpassen. Wil je weten wat we gaan doen en hoe we dit 

verder gaan aanpakken en heb je zin om te helpen / meedenken en/of  mee te 

doen kom dan a.s. maandagavond 29 April naar het buurthuis. We starten om 

20:30 uur met koffie / thee en wat lekkers erbij!! Zien we je maandag?? 

Groeten van: Bernice Hietbrink 06-13864694  Anita Vos 06-52013641 

Anita Neutenberg 06-27555233 

 

KAARTEN                               

 
  

ZWEEDSE AVOND Vrijdagavond 24 mei om 20.00 uur in ’t Brookhoes een Zweedse avond. Het 

wordt een gevarieerde avond met Zweedse muziek, hapjes en een leuk Zweeds 

spel, waarmee een leuke prijs kan worden gewonnen. Kosten € 3 pp. 

Opgave (ivm inkopen) graag voor 22 mei bij Anita Neutenberg 06-27555233 

 

WANDELEN    5 mei De Lutte, 12 mei Haaksbergen, 19 mei Heeten 

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

 

FAMILIEFIETSTOCHT  Op zondag 2 juni gaan we weer fietsen met elkaar. Henk van Middendorp heeft 

weer een mooie route uitgestippeld. De start is om 12.30 uur vanaf Het Brookhoes. 

Kosten € 4.00 voor volwassenen en € 2.00 voor kinderen. Na afloop is het mogelijk 

een broodje beenham te nuttigen 

            

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

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

 

SENIORENGYM  Is gestopt en begint weer in september! 

Alle donderdagmiddagen. Aanvang 14.00 uur in Het Brookhoes. Meer info bij 

Gerrit Neutenberg. Tel. 0547-272314 

 

Mei 14 dinsdag prijskaarten Wilco of Cindy

Juni 11 dinsdag prijskaarten Willemien

Juli 9 dinsdag prijskaarten Anneke

Augustus13 dinsdag prijskaarten Ida 



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  

 

 

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!! 

 

 

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

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! In de 

automaat kunnen alleen muntstukken van € 1 en € 2  en briefjes van € 5, € 10 en € 20.  

___________________________________________________________________________________________ 

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  

 

FAMILIEFIETSTOCHT – 2 JUNI 

BUURTENFIETSTOCHT – WOENSDAGAVOND 19 JUNI  

ZOMERFIETSAVONDEN- 5 JUNI, 3 JULI EN 7 AUGUSTUS 

GROTE SCHOONMAAK – 31 AUGUSTUS 

VOGELSCHIETEN – 8 SEPTEMBER 

BEZOEK COLLEGE VAN B & W –  14 OKTOBER 

TONEEL MET MEKAA – 15 NOVEMBER   

 

 

Graag tot ziens bij een van onze activiteiten!  

 
                                                         

 

 

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


 

 

 

 

 


