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Beste Buurtgenoten, 

Koningsdag  

Woe 27 april is er weer van alles te doen in en rondom de Haverkamp, de traditionele 

zeskamp en soundmixshow, samen met Dijkerhoek gaan we weer strijden, heb je ook zin om 

mee te doen en ben je 14+ geef je dan op bij Wendy Jimmink of Emmelie Schoneveld 06-

50285833. Op donderdag 21 april om 19.30 uur wordt er oefenend achter de Brookschole. 

  

Bezoek B&W  

Donderdag 28 april 20.00 uur in de Brookschole, zie flyer. Kom gezellig en praat mee. 

Volleybal toernooi  

Rudy Addink is onze nieuwe volleybal coach. Het open volleybal toernooi ( Maarkel-up)is op vrijdag 

20 mei in de sporthal. Lijkt het je leuk om mee te doen geef je op bij Rudy (362027) 

Fietstocht  

Zondag 22 mei organiseren we weer onze jaarlijkse fietstocht, rond 13.00 uur kan er gestart worden 

om vervolgens 20 á 25 km gezellig te fietsen met onderweg een verfrissing en na afloop een hapje en 

een drankje in de Brookschole. Opgave is niet nodig. Kosten €2,= pp, basisschool kinderen €1,= pp 

Buurtvoetbal toernooi  

Deze sportieve dag staat gepland op zaterdag 28 mei van 8.30 -13.00 uur op het terrein van SC Markelo 

opgave kan via info@markelosebroek.nl 

Buurtreis  

Woensdag 15 juni staat de buurtreis gepland dit jaar gaan we richting de Achterhoek, het wordt vast 

en zeker weer gezellig, de officiele uitnodiging volgt nog. Mocht je verzekerd willen zijn van een plek 

in de bus geef je dan alvast op via info@markelosebroek.nl of bij Henny klein Twennaar 0547-363594 

Wagenbouw 

Er wordt al weer flink gebrainstormd door de wagenbouwers, en er is een tekening/ontwerp gemaakt. 

Kom helpen ontwerpen en bouwen we kunnen je hulp goed gebruiken. Elke dinsdag vanaf 26 april 

v.a.19.00 uur. Dit jaar zal de wagen gemaakt worden bij A Stegeman Rietdijk 2. Het thema is Florence 

Nightingale. 

 

• 15 juni buurtreis 

• 2 en 3 juli 2016 buurtfeest  met “Brookante”markt op zaterdag  

 

Graag tot ziens bij de activiteiten 

Groeten het buurtbestuur 

 
 


