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Beste Buurtgenoten, 

 

Slachters visite  

Rein Hofman van slagerij Kastelein wil ons een avond vertellen over het slachten en de 

gebruiken. Hij behaalt prachtige prijzen met heerlijke producten daar moeten we wel meer 

over weten. Er zijn ook allerlei producten te koop. Woensdag 24 februari om 20.00 uur 

starten we met deze gezellige informatieve avond. Je komt toch zeker ook!!Gratis entree. 

Dartkoning/koningin 

Op vrijdag 18 maart houden we een darttoernooi onder het genot van een hapje en een drankje. We 

zouden het leuk vinden om ook de jeugdige Brookers hier te ontmoeten. Inschrijf kosten €2,=  

aanvang 20.00 uur in de Brookschole. Alle leeftijden zijn welkom, het gaat om de gezelligheid. 

Opgave voor 11 maart via info@markelosebroek.nl  

Paashaas middag  

Dit jaar zal in en rond de Brookschole het eitjes zoeken plaatsvinden, ook gaan we weer knutselen, jazeker 

de paashaas komt ook en het is voor iedereen die het leuk vindt!! Kinderen 2 t/m 8 jaar, ouders maar ook 

oma’s en opa’s zijn van harte welkom op zaterdag 19 maart. Het begint om 14.00 uur. Geef je wel op 

via: info@markelosebroek.nl of tel:0547-363594 graag voor 16 maart. 

Dorpsfeest Markelo/Vrijwilligers gezocht 

Voor het dorpsfeest zijn veel vrijwilligers nodig om er samen een machtig mooi feest van te maken het 

laatste weekend van augustus. Daarom doen wij een oproep via de Brook circulaire, lijkt het je leuk om op 

welke manier mee te helpen om dit geweldige feest te doen slagen geef je op bij onze 

buurtvertegenwoordiger Herbert Markvoort 06-27064364 of stuur een mail naar jjansenj@xs4all.nl of 

neem een kijkje op www.dorpsfeestmarkelo.nl onder het kopje maarkelse Tente > meehelpen. 

Mozaïeken 

Op woensdag 23 maart is er vanaf 19.30 uur een creatieve avond gepland om een dienblad te maken 

van mozaïek. Lijkt het je leuk geef je dan op bij Bianca Veenendaal 06-14484680 of via 

info@markelosebroek.nl , breng gerust een vriendin mee om er samen een gezellige avond van te 

maken. 

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 06-14484680 

Natuurlijk hopen we jullie regelmatig te zien bij de activiteiten van onze buurt. 

Graag tot ziens. 

 

 
 


