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KAARTEN 

          
                                                 

SOOS  Op woensdagmiddag 11 december is onze jaarlijkse kerstmiddag aanvang 14.00 

uur in het “t Brookhoes. 

  Zanggroep Damessimo, 4 dames uit Borne/ Hengelo zingen kerstliederen en  

Alie Schreurs verteld een kerstverhaal. 

  Zoals gebruikelijk wordt deze middag afgesloten met een broodmaaltijd. 

  Kosten € 10,- p.p.  Opgave graag voor 8 december bij; 

  Jannie Wolff  0547 275832 Mini Wolfs 074 3579033 H.J. Wissink  0547  272359 

. 

 

KERSTBAKJES MAKEN  Op zaterdagmorgen 14 december gaan we de kerstbakjes maken voor onze 

senioren o.l.v. Jannie Besselink. We beginnen om 09.30 uur. Graag geschikt groen 

zoals conifeer, skimmia, klimop end. meenemen of brengen(bij de ingang). 

Eigen tangetjes en mesjes zoveel mogelijk zelf meenemen. We zullen afsluiten met 

een kop soep. 

We zijn op zoek naar iemand die de soep wil verzorgen voor de vrijwilligers.(kosten 

worden vergoed) Opgave kan bij Nienke Meilink 06-11268725 of via 

redactie@elsenerbroek.nl 

 

 

OUD PAPIER  Zaterdag 21 december wordt er door vrijwilligers het oud papier weer opgehaald.  

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

 

KERSTBORREL Zaterdagmiddag 21 december vanaf 16.00 uur is er de gelegenheid om je 

buurtgenoten een fijne Kerst toe te wensen. Dus trek je foute kersttrui aan en zet je 

kerstmuts op en kom gezellig naar ’t Brookhoes.  Wij steken de vuurkorven aan! Er is 

warme chocomelk en glühwein en voor de kinderen zijn er marshmallows (neem wel 

zelf een geschikte stok mee). En er is natuurlijk Kerstmuziek! Komt allen! 

 

 

WANDELEN   De zondagen 1 dec.  Ruurlo, 8 dec. Markelo, 15 dec. Barchem 

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

 

 

 

 

 

 

                              

3 Dec. prijskaarten Anneke

10 prijskaarten Cindy

17 prijskaarten Wilco



                                                                 JANUARI 2020 
 

KAARTEN 

   
 

NIEUWJAARS  

RECEPTIE   Zaterdagavond 11 januari willen we graag met alle buurtgenoten toasten op het nieuwe 

jaar. Een gezellig samenzijn die begint om 20.00 uur in ‘t Brookhoes.  

  

NIEUWJAARSSOOS   Wij nodigen U uit voor een gezellige Nieuwjaarsmiddag op woensdagmiddag 15 januari. 

Aanvang 14.30 uur in “t Brookhoes”. 

 

WANDELEN  De zondagen 5 jan. Markelo en 12 jan. Barchem 

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

 

MARATHONKAARTEN   Zaterdag 25 januari de hele dag incl. stamppotbuffet. Meer info en opgave bij 

   Henrie Tjoink 06-39778242 

 

MAARKELSE KWIS  Opgave voor deze kwis op vrijdagavond 3 april kan nog steeds 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 

 

KONINGSDAG 2020 Het thema voor Koningsdag is ‘Vrijheid Blijheid”, zowel voor de zeskamp als voor de 

soundmixshow! Wij zijn op zoek naar coaches die beide programma’s willen begeleiden. 

Het zou mooi zijn als Elsenerbroek ook weer deelneemt aan het 

Koningsdagprogramma. Info en opgave zsm bij Henk Neutenberg 06-21566614 

 

       

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

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 

 

  

ALVAST NOTEREN :  

Zaterdag 21 maart > Elsenerbroek Schoon (zwerfafval opruimen) 

Graag tot ziens bij een van onze activiteiten!   

                                                         

 

7 Jan.14 Comp. Geraldine

14 Markelosebroek  uit

21 Comp. Anneke

25 Kaartmarathon SAMEN
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