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TONEEL MET MEKAA Vrijdag 15 november. Aanvang 20.00 uur in ’t Brookhoes. Met Mekaa met  

“OPA ZIEDSPAN” Volgens Martha is haar schoonvader een verkwistende en luie kerel, 

omdat hij plezier beleeft aan zijn mobiele telefoon, zijn laptop en zijn motor, i.p.v. op de 

boerderij mee te helpen. Maar de slimme opa zorgt met regelmaat voor “vuurwerk” op 

de boerderij van de familie. Opa Karel heeft juist zijn motor met zijspan gekocht om met 

oma Lena naar Italië te reizen, naar de plek waar zij hun huwelijksreis destijds hebben 

doorgebracht. Wanneer die plannen niet lijken door te gaan .... gebeurt er van alles op 

de boerderij..... 

Kaarten € 7,50 incl. kop koffie. Reserveren kan via  

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

0f bij Willemien Tjoink tel. 06-20727988  

WIE WIL ER EEN BARDIENST DRAAIEN DEZE AVOND?????? (Opgave bij Henk 

Neutenberg 06-21566614) 

 

KAARTEN                       

                                              
   

 

SOOS  Op woensdagmiddag 20 november aanvang 14.30 uur is de SOOSMIDDAG in " Het 

Brookhoes". Henrie Tjoink toont dia's, die hij tijdens zijn vele wandelingen door de 

natuur maakte, bekende en onbekende plekken met daarin de dingen die hij tegen 

kwam, zoals vogels, paddenstoelen enz. Iedereen hartelijk welkom. 

 

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

zondagmiddag 24 november. Inloop vanaf 15.30 uur en rond 16.00 wordt de Sint 

verwacht. Verdere familieleden en belangstellenden zijn natuurlijk ook van harte 

welkom! De koffie e.d. staat klaar!  

Info/aanmeldingen graag vóór 16 november bij Geraldine Klaver 06-34495637 

/geraldineklaver@xs4all.nl 

 

CHOCOLETTERS Maandag 11 november om 19.00 uur is er de gelegenheid om chocoladeletters maken 

in ‘t Brookhoes. Henk Schutte zal ons helpen om heerlijke en mooie luxe letters te  

MAKEN maken. Je mag er 3  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 

 

Nov. 5 dinsdag Comp. prijskaarten Anneke

12 dinsdag Comp. Cindy

14 donderdag  Esbroek / Kempke thuis Willemien

19 dinsdag Comp. Wilco

26 dinsdag prijskaarten Geraldine

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


WANDELEN   Zondag 3 nov. naar Laren en zondag 17 nov. Naar Barchem  

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

 

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  

 

      KINDERACTIVITEITEN We zijn op zoek naar enthousiastelingen, die enkele keren per jaar 

kinderactiviteiten willen organiseren. Denk aan Sint, Palmpasen of andere 

activiteiten. We hebben een mooi buurthuis hiervoor, maar een keer ergens 

anders naar toe kan natuurlijk ook. Alles is bespreekbaar. N.a.v. de vorige oproep 

heeft zich al 1 persoon spontaan gemeld. Meer info en/of aanmelden via mail aan 

redactie@elsenerbroek.nl 

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

IN HET BROOKHOES IS GEEN WISSELGELD AANWEZIG, DUS KOM JE VOOR EEN  

ACTIVITEIT, NEEM DAN 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  

 

KERSTSOOS – WOENSDAG 11 DECEMBER 

KERSTBORREL – ZATERDAG 21 DECEMBER 16.00 UUR (vuurkorf, marshmellows, gluhwein, chocomel ) 

NIEUWJAARSBIJEENKOMST – 11 JANUARI 2020 

 

Graag tot ziens bij een van onze activiteiten!   
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