
 

 

 

3 Mrt. prijskaarten Laatste voor de comp.Wilco

10 prijskaarten Geraldine

17 prijskaarten Anneke

19 donderdag Esbroek/Kempke Willemien

24 prijskaarten Cindy

31 prijskaarten Wilco

KAARTEN     

 

 

Nieuwsbrief 
Maart 
2020 

 

 

    SOOS 18 maart 
JAARVERGADERING 13 MAART 

            Vrijdagavond 13 maart Jaarvergadering. 

 Aanvang 20.00 uur ‘t Brookhoes 

 Agenda in de bijlage  

 
 

 

 

Op woensdagmiddag 18 Maart 
nodigen wij jullie uit voor een 
uitstapje naar een tuincentrum. 

  Om 14.00 uur vertrekken vanaf  
 " Het Brookhoes.”. 
  

WANDELEN 
De  

De zondagen 1 maart naar Goor en         

15 maart. naar Barchem. 

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.  
 
 
Wil je meehelpen voor de optocht? Neem dan 
contact op met Anita Neutenberg 06-27555233 

OPTOCHT 2020  

 

Zaterdagmorgen 21 maart gaan we weer 

onze buurt in om het te ontdoen van alle 
rotzooi. Help je ook mee om Elsenerbroek 
schoon te houden?  

We beginnen om 09.00 uur met koffie en 

nadat we de rest van de ochtend druk zijn 
geweest, sluiten we de ochtend af met soep 
en broodjes in ’t Brookhoes.  

De kinderen die meehelpen (onder 

begeleiding) krijgen na afloop natuurlijk iets 
lekkers. Jong geleerd ……………… 

We zijn ook op zoek naar vrijwilligers die de 

soep willen maken (kosten worden vergoed). 
Aanmelden voor ’t opruimen en/of info  bij: 
Henk Neutenberg 06-21566614 Aanmelden 
voor het maken van de soep kan bij  
Willemien Tjoink 06-20727988 

  ELSENERBROEK SCHOON 

 



 

 

 

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 maart 2020 

 

Komende activiteiten 

22 april : Op deze woensdagmiddag komt 
       Dhr. Mintjes, hij is werkzaam op de 
               afdeling cardiologie van het  
               ZGT Almelo/Hengelo. 

 

 

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 

 

Donderdag 9, vrijdag 10 en zaterdag 11 
april speelt onze toneelgroep voor jullie 
het stuk “Boer zoekt vrouw”. 
De titel van het stuk zegt genoeg, maar hoe 
het allemaal afloopt…..???? Anders dan 
anders….  
Benieuwd?? Reserveer dan snel je plaatsen 
via 
https://www.elsenerbroek.nl/activiteiten/
opgaveformulier  of bel naar 
Anita Neutenberg 06-27555233 

 

 

TONEEL 2019 
Activiteiten elke week 

 

MAARKELSE KWIS   
Heb jij je al opgegeven voor deze kwis op 3 april as.?  
https://www.maarkelsnieuws.nl/?p=86300

 
Op woensdagavond 4 maart om 20.00 uur is er een 

infoavond in ’t Brookhoes, over wat deze kwis in gaat 
houden.  
Verdere info of opgave bij Henk van Middendorp: 
tel.nr 062231518 of via mail: info@grensloos.com  
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