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Hallo Buurtgenoten, 
Het is weer tijd om de komende activiteiten door en voor de buurt aan jullie bekend te maken! 

 

 

 

Herfstbloemstuk maken 

Elk jaar weer volle bak in de Brookschole, ook dit keer weer door Herma & Johan ons creatieve duo. Het 

wordt een herfststuk met een verrassende combi tussen echt en kunst. 

Woensdag 14 oktober aanvang 20.00 uur kosten €12,50 incl koffie. Neem wel een mesje e/o 

snoeischaar mee. Geef je wel op via info@markelosebroek.nl of bij Henny kl Twennaar 0547-         

363594 

 

Filmavond voor de jeugd 

Op vrijdag 16 oktober vanaf 19.00 uur tot ongeveer 21.00 uur zal er weer een leuke film gedraaid 

worden op groot scherm in de Brookschole! Deelname is gratis. Opgave bij Henny klein Twennaar 0547-

363594 of via info@markelosebroek.nl. 

 

Buurtkennisquiz 

Vrijdag 16 oktober om 20.00 uur start weer de spannende buurtkennisquiz in het Beaufort. Hou je van 

een uitdaging kom ons team versterken. Geef je op via info@markelosebroek.nl. Wil je komen 

aanmoedigen dan vinden we dat ook reuze gezellig. 

 

Brookloop/Toer de Boer te voet 

We hebben een najaarswandeling (Toer de Boer te voet) uitgezet langs beekjes-boerderijen-weilanden-

paadjes en…..bezienswaardigheden (echt mooi) hier in “Het Brook” waar je nog nooit bent geweest. Het 

beloofd heel mooi te worden. Op zondag 1 nov starten we bij Johan en Rita Vruwink aan de 

Rouwelaarsdijk, tussen 10.00-11.00 uur. Kosten €5,= pp incl koffie/thee, wat d’r bie, onderweg soep, 

broodje worst en een borrel, basisschoolkids zijn gratis. Route ongeveer 10 km. Honden zijn NIET 

toegestaan!! Ben je minder goed ter been en wil je deze dag niet graag missen (wat we ons voor kunnen 

stellen ☺) laat het ons weten we hebben een huifkar geregeld voor je. Nadien is er bij de fam Vruwink 

nog weer gelegenheid voor een drankje op eigen kosten. 

 

Damesfilm 18+ 

Wegens groot succes verlengd!!!!Op vrijdag 6 november  om 20.30 uur wordt er weer een film gedraaid 

met een  hapje en een sapje voor de dames. Kosten €5,= incl 3 drankjes. Hiervoor kun je je opgeven via 

info@markelosebroek.nl  

 

Eigen kledingstuk/tas/schort/o.i.d. maken 

Onder creatieve leiding van Hennie Krijgsman bieden we de mogelijkheid je eigen kledingstuk o.i.d. te 

maken op een aantal woensdag avonden  in de wintermaanden, in de Brookschole voor een 

vriendenprijsje. Heb je hiervoor belangstelling geef je op via bcreatief@hotmail.com  of vraag 

inlichtingen bij Bianca Veenendaal tel 06-14484680.  

 

  



Discoavond bij Dieka v/d Kruusweg 

Speciaal voor de jonge jeugd uit Markelo (ongeveer) 12 tot 16 jaar gaan we weer een coole Disco avond 

organiseren in Dieka van de Kruusweg op vrijdag 30 oktober van 20.30 tot 23.30 uuur. Vind jij het leuk 

om een keer naar de disco te gaan dan is dit je kans……..Opgave kan via info@markelosebroek.nl  dan 

zorgen wij dat jullie een coole avond hebben. Kosten:  € 5,= per kind incl. 2 munten.  

 

Gymnastiek/Yoga lessen!  Bewegen is gezond!! 

De wekelijkse avonden starten op donderdag 1 oktober om 20.00 uur in de Brookschole. De kosten 

voor het hele seizoen bedragen 40,00 euro p.p. Lijkt het je leuk maar wil je eerst even komen kijken, 

dan kan dat uiteraard ook! Je bent van harte welkom. 

Voor info en aanmelding kun je terecht bij Dinie Klein Horsman tel. 0547-361709.  

 

Start kaartclub 

Kruisjassen gaat weer van start op dinsdag 6 oktober vanaf 20.00 uur in de Brookschole. Wij hopen ook 

dit jaar weer nieuwe kaarters te mogen begroeten. Info is te verkrijgen bij Henk Scholman tel: 0547-

363062 en voor het speel schema zie onze site. www.markelosebroek.nl  

 

Kerstmarkt 

De kerstmarkt zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 12 december, het is de bedoeling om richting 

Valkenburg te gaan. Geef je al vast op via info@markelosebroek.nl want vol=vol. 

 

Op vrijdag 15 januari 2016 staat onze jaarvergadering gepland, bij deze nodigen wij jullie vast uit. 

 

We hopen jullie te mogen begroeten tijdens de verschillende activiteiten, mocht je meer willen weten, 

kijk ook op www.markelosebroek.nl  of breng ons op de hoogte van je wensen via 

info@markelosebroek.nl . 

 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur Buurtvereniging Markelosebroek 

 


