
 

 

 

4 di Febr. Comp. Wilco

11 di Comp. Geraldine

13 do Elsen-Herike  uit

18 di Comp. Anneke

25 di Comp. Cindy

27 do Esbroek/Kempke Willemien

KAARTEN     

 

 

Nieuwsbrief 
Februari 

2020 
 

 

    SOOS 19 februari 
SMOKKELTOCHT 15 februari 

Zaterdagavond 15 februari wordt er door Marith 
Morsink en Anita Neutenberg  een smokkeltocht 
georganiseerd voor kinderen van de 
basisschoolleeftijd.  

Verzamelen om 19.00 uur bij de  
fam. Neutenberg aan de Enterweg 3. Hoe deze 
avond verder gaat verlopen blijft nog even een 
verrassing. 

Wil je je opgeven (voor 1 feb), wil je info of misschien 
wil je wel helpen deze avond. Dat kan dat bij 
Anita Neutenberg via 06-27555233 of via mail  
a.neutenberg1969@gmail.com  

 

 

 

 

 
Op deze woensdagmiddag worden jullie 
om 14.30 uur verwacht in ’t Brookhoes. 
We houden een gezellige 
spelletjesmiddag. 

 
 

WANDELEN 
De  

De zondagen 2 feb. naar Diepenheim en         

16 feb. naar Haaksbergen. 

Vertrek 9.00 uur. Meer info bij Gerrit 

Sprokkereef tel: 06-27258443  

Na het succes van vorig jaar, willen we ook dit 
jaar met de buurt weer opwachting maken 
tijdens de optocht in Markelo.  
 
De thematrekking van de optocht is op 
woensdagavond 12 februari.  
 
Wil je meehelpen voor de optocht en/of mee 
naar deze thematrekking, neem dan contact op 
met Anita Neutenberg 06-27555233 

OPTOCHT 2020  

 

Het thema voor Koningsdag is ‘Vrijheid 
Blijheid”, zowel voor de zeskamp als voor 
de soundmixshow! 
Wij zijn op zoek naar coaches, maar ook 
deelnemers vanaf 12 jaar voor beide 
programma’s. 
Het zou mooi zijn als Elsenerbroek ook 
weer deelneemt aan het 
Koningsdagprogramma. 
Info en opgave zsm bij Henk Neutenberg 
06-21566614 

  KONINGSDAG 2020 

mailto:a.neutenberg1969@gmail.com


 

 

 

Dinsdagavond 

Kaarten info bij Henrie Tjoink 06-39778242 

Woensdagmorgen 

Yoga om 09.30 uur . Voor nieuwe deelnemers 

is de 1e les gratis.  Meer info en opgave bij 

Anja Oplaat tel. 06-23196852. 

Donderdagmiddag 

Seniorengym. Opgave en info bij Gerrit 

Neutenberg. Tel. 0547-272314 

Donderdagavond 

Biljarten. 

Meer info bij Henk Neutenberg 06-21566614 

 

Nieuwsbrief februari 2020 

 

Komende activiteiten 

JAARVERGADERING – 13 MAART 

  ELSENERBROEK SCHOON – ZA. 21 MAART  

TONEELDATA – 9, 10 en 11 APRIL 

 

Whats App Alert 

Het nut van de App Alert 
Elsenerbroek heeft zich al eens 
bewezen.  

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

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

 

 

  Contact  
www.elsenerbroek.nl  

redactie@elsenerbroek.nl 

 

 

Speciale vermeldingen 

IN HET BROOKHOES IS GEEN 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 

 

 

Op elke 3e zaterdag van de even 
maanden wordt het oud papier door 
vrijwilligers bij jullie thuis opgehaald.  
Zorgen jullie ervoor dat het op tijd aan de 
weg staat? 

Voor 2020 zijn de data; 

Zaterdag 15 februari 
Zaterdag 18 april 

Zaterdag 20 juni 

Zaterdag 15 augustus 

Zaterdag 17 oktober   

Zaterdag 19 december  

 

OUD PAPIER  
Activiteiten elke week 

 

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. 
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