Buurtvereniging Markelosebroek e.o. Secretariaat: Henny klein Twennaar ten Brinke
Witterietsweg 3a 7475RP Markelo 0547-363594  info@markelosebroek.nl

Beste Buurtgenoten,

Kerstmarkt
Aanstaande zaterdag 12 dec gaan we een gezellige dag uit naar de kerstmarkt/grotten van
Valkenburg, we vertrekken om 10.00 uur met de bus (v.a. 9.40 koffie in school), er hebben zich
al een groot aantal opgegeven maar er zijn nog enkele plekken vrij !!! Bus/lunch en entree
kosten samen € 37,50 pp. Dus opgeven kan nog via info@markelosebroek.nl of via Henny klein
Twennaar 0547-363594
Jaarvergadering
Op vrijdag 15 januari is er om 20.30 uur weer de jaarvergadering, we blikken dan even terug op
een gezellig jaar met veel activiteiten, financieel verslag, bestuurswisseling en na afloop een
gezellig samenzijn met nieuwjaarsborrel en rijschool Relker die ons van de actuele info zal
voorzien rondom veiligheid en verkeer. Voor aanvang is er gelegenheid om kaarten voor het
toneel te bemachtigen in de voorverkoop van 19.45 tot 20.15 uur.
Toneel
De toneelspelers zijn al weer flink aan het oefenen om dit keer maar liefst 5 avonden op de
planken te gaan om een mooi blijspel op te voeren. De uitvoeringen zullen plaats vinden op
vrijdag 12- zaterdag 13 – woensdag 17 – vrijdag 19 en zaterdag 20 febr 2016.
Naailes
Op de woensdagavonden, in de even weken, is er een groep dames super enthousiast creatief
bezig in de Brookschole. Er wordt van alles en nog wat gemaakt. Lijkt het je ook leuk kom
gerust eens langs om ideeën op te doen. Of neem contact op met Bianca Veenendaal
>0614484680
Contributie
In de maand december kunt U één van de bestuursleden verwachten om de contributie van het
afgelopen jaar te innen.
Natuurlijk hopen we jullie regelmatig te zien op of bij de georganiseerde activiteiten van onze
buurt. Het bestuur wenst jullie allen fijne feestdagen en een gezond en gelukkig nieuwjaar.
Graag tot ziens.
Wilco, Johan, Jan, Bert, Marcel, Marleen, Wim, Monique, Aukje, Bianca, Corine en Henny.

