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KAARTEN   

 

 

BEZOEK B&W 14 oktober komt het College van B & W op bezoek in het buurthuis. Zij vernemen graag 

wat er zoal leeft in Elsenerbroek. Het gemeentebestuur heeft aangegeven ook graag 

informeel met elkaar in gesprek te gaan. De bijeenkomst start daarom direct om 20.00 

uur, zodat er rond 21.30 uur nog tijd is voor een informeel samen zijn.  

 

SOOS  Op woensdagmiddag 16 oktober is er de maandelijkse   SOOSMIDDAG 

aanvang 14.30 uur in Het Brookhoes. Deze keer BINGO. 

 

OUD PAPIER Zaterdag 19 oktober wordt het oud papier weer bij jullie opgehaald door vrijwilligers. 

Zorgen jullie ervoor dat het op tijd aan de weg staat? 

 

 

WANDELEN   Zondag 6 okt. naar Haarle en zondag 20 okt. in Markelo  

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

 

KINDERMIDDAG  We zijn op zoek naar vrijwilligers om eventueel op 26 oktober (een andere datum mag 

ook) een leuke kindermiddag te organiseren. Heb je zin om dat te doen, meld je dan 

via redactie@elsenerbroek.nl aan.  

 

BUURTQUIZ  Vrijdagavond 18 oktober wordt er een kennisquiz georganiseerd in Het Beaufort in 

Markelo over de volgende onderwerpen; Sport, Muziek, Beeldende Kunst en Film, 

Nederlandse taal en literatuur, Breinbrekers, Nieuws uit 2019, Canada, Natuur, Milieu en 

Duurzaamheid, De 12 Provinciën en Markelo in Beeld. Weet jij hier veel van of vind je 

het gewoon leuk om me te doen aan een quiz, meld je dan voor 4 oktober aan bij 

Willemien Tjoink 06-20727988. Wellicht kunnen we dan weer een keer mee doen met 

een team uit Elsenerbroek. (Mooie voorbereiding op de Maarkelse Kwis) 

 

Bestuurswisseling  I.v.m. verhuizing is Herman Wissink afgetreden als penningmeester. Otto Kluijt is 

voorlopig de penningmeester van de activiteiten stichting.  

Okt. 1 dinsdag Comp. Geraldine

8 dinsdag Comp. Anneke

10 donderdag  Markelosebr./Herike-Elsen thuis Willemien

15 dinsdag Comp. prijskaarten Cindy

22 dinsdag Comp. Wilco

24 donderdag Esbroek / Kempke thuis Willemien

29 dinsdag Comp. Geraldine

mailto:redactie@elsenerbroek.nl


MAARKELSE KWIS  Hoi buurtgenoten, we zijn op zoek naar jou!! Waarvoor?? Voor de 

Maarkelse Kwis! Deze zal plaatsvinden op vrijdagavond 3 April 2020. 

  De eerste editie vorig jaar was een doorslaand succes en wij vinden dat we met de 2e 

editie zeker mee moeten doen! Een gezellige avond met een grote variëteit aan 

opdrachten, spellen en vragen waaraan iedereen mee kan doen. Dus ben je handig met 

een PC, of weet je heel veel van de geschiedenis van Markelo of ben je op de hoogte 

van alle nieuwtjes in Markelo of.... noem maar op.. Met andere woorden IEDEREEN, 

jong en oud kan iets bijdragen aan deze avond. Ons uitgangspunt is om vooral een 

mooie avond te hebben. Dus geef je nu snel op bij Henk van Middendorp: tel,nr 

0622315188 of via mail: info@grensloos.com of bij Anita Neutenberg: tel.nr 0627555233 

of via mail: a.neutenberg1969@gmail.com zodat we binnenkort een avond kunnen 

inplannen om de vorige editie van de kwis door te nemen zodat iedereen ongeveer weet 

wat deze kwis inhoud. 

 

SENIORENGYM  Weer alle donderdagmiddagen. Aanvang 14.00 uur in Het Brookhoes. Meer info bij 

Gerrit Neutenberg. Tel. 0547-272314 

 

APP ALERT  Het nut van de App Alert Elsenerbroek heeft zich al bewezen. Zit je nog niet in deze 

app-groep. Meld je dan nu aan via 

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

 

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD De activiteiten stichting is op zoek naar nieuwe leden. Vind je het leuk om 

activiteiten te organiseren of ben je misschien heel handig met de computer of ben 

jij de nieuwe penningmeester of secretaris die we zoeken? Meld je dan nu aan! 

  Ook zijn we op zoek naar mensen die af en toe tijdens het kaarten een bardienst 

komen draaien en ’t Brookhoes. Aanmelden kan bij Willemien Tjoink 

 

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

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  

 

CHOCOLADELETTERS MAKEN – 11 NOVEMBER (opgave kan al bij Anneke Maas 06-30259250) 

TONEEL MET MEKAA – 15 NOVEMBER   

SINTERKLAAS – 23 NOVEMBER  

NIEUWJAARSBIJEENKOMST – 11 JANUARI 2020 

 

Graag tot ziens bij een van onze activiteiten!   
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