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Beste Buurtgenoten, 

 

Brookproeverij 

Op vrijdag 25 november hebben we een gezellige avond, waarbij iedereen een eigen 
gemaakt gerecht mee brengt. Dit mag van alles zijn, warm en koud. Denk eraan om bij 

warme gerechten even een warmhoudplaatje mee te nemen. Je maakt voor +/- 10 personen 
wat lekkers klaar en dat gaan we die avond met elkaar proeven. Vergeet niet het recept mee 

te nemen. Deze kunnen we met elkaar delen. Starten om 19.30 uur, opgave via 

info@markelosebroek.nl of bij Bianca Veenendaal 06-14484680. Er kunnen maximaal 30 personen 
meedoen. 

Knutsel/Smikkel middag 

Op zaterdag 17 december  organiseren we van 14.00-16.00 uur een geweldig leuke middag voor de 

basisschool jeugd. We gaan dan wat lekkers en wat leuks knutselen, eten, drinken en creatief bezig 

zijn, wij zorgen voor alle spullen en het is geheel gratis, laat je wel even weten dat je komt via 
info@markelosebroek.nl of 06-17874222 

Jaarvergadering 

Op vrijdag 13 januari staat de jaarvergadering gepland, aanvang 20.30 uur (vooraf kaartverkoop 

toneel vanaf 19.30 uur ) in de Brookschole. Na de jaarvergadering is er gelegenheid om een borrel te 

nuttigen op het nieuwe jaar en houden we de eigen gemaakte Brook-kennis-quiz!!!! ( Erg leuk) Een 
hapje en een sapje zal deze avond weer niet ontbreken. We hopen jullie dan allen te begroeten. 

Darten 

Na een succesvol eerder georganiseerde dartavond gaan we op herhaling op vrijdag 13 maart vanaf 

20.00. Kom naar de Brookschole darten onder het genot van een hapje en een drankje. We zouden het 

leuk vinden om ook de jeugdige Brookers weer te ontmoeten. Inschrijfkosten €2,= aanvang 20.00 uur 
in de Brookschole. Alle leeftijden zijn welkom, het gaat om de gezelligheid. Opgave voor 11 januari  

via info@markelosebroek.nl  

Brooktoneel 2017 

De toneelspelers van “het Brook” zijn al weer aan het oefenen met een prachtig mooi stuk. De 

uitvoeringsdata zijn als volgt: woe 15-feb, vrij 17-feb, zat 18 feb, vrij 24 feb, en zat 25 feb 2017. Je 
kunt uiteraard ook (vanaf 13 januari) kaarten bestellen via toneelkaarten@markelosebroek.nl  

Contributie 

 

Binnenkort kunt U een van onze bestuursleden verwachten om de contributie te innen. 
 

Wij zien jullie graag bij één of meerdere activiteiten!! 

Buurtbestuur Markelosebroek 

 
 



 

 


