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Hallo Buurtgenoten, 

Het is weer tijd om de komende activiteiten aan jullie bekend te maken! 

 

 

 

Slachtvisite vrijdag 30 sept !!!!!!!!!!!! Ja a.s. vrijdag alJ 

Om 20.00 uur bent je uitgenodigd om het verhaal rondom de slachtvisite te beleven, op een komische 

wijze zullen een aantal dames je een onvergetelijke avond bezorgen met allerlei heerlijke hapjes, dit 

alles voor maar €5,= graag met opgave bij 0547-363594 of 0573-221162 of info@markelosebroek.nl  

 

Gym/Yoga  

Start donderdag 6 okt. Anite Grooters neemt de taken van Dinie kl Horstman over, voor vragen of opgave 0547-

221663 

 

Kaarten 

Start dinsdag 4 oktober, voor info zie de site www.buurtverenigingmarkelosebroek.nl 

 

Wagenbouw 

Enkele trouwe wagenbouwers hebben te kennen gegeven niet meer de kar te willen trekken voor de 

optochtwagen, dus er wordt dringend gezocht naar wagenbouwers voor het volgend jaar. 

Geef je op, het zou toch zonde zijn dat de Markelosebroek niet meer mee kan doen door te weinig handen. 

 

Brookloop 

We hebben een najaarswandeling uitgezet langs beekjes-boerderijen-weilanden-paadjes,  in en net voorbij “Het 

Brook”. Het beloofd heel mooi te worden. Op zondag  23 okt starten we bij de Fam Markvoort aan de 

Brummelaarsweg, tussen 10.00-11.00 uur. Kosten €7,50= pp incl koffie/thee, wat d’r bie, onderweg een warme hap 

en een borrel, basisschoolkids €2,50. Route ongeveer 8 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 J) laat het ons weten we hebben een 

huifkar geregeld voor je. Nadien is er bij de fam Markvoort nog weer gelegenheid voor een drankje op eigen 

kosten.(opgave niet nodig) 

 

Inschrijfavond glasvezel  

Op woensdag 12-10 2016 is er een inschrijfavond voor het glasvezel, deze week volgt een brief hierover. 

 

Buurtkennisquiz 

Vrijdag 14 oktober om 20.00 uur start weer de spannende buurtkennisquiz in het Beaufort. Het team bereidt zich 

al weer voor. Hou je van een uitdaging en wil je komen aanmoedigen dan vinden we dat reuze gezellig, welkom in 

het Beaufort. 

 

Smokkeltocht vrijdag 4 nov 

Leuk voor alle leeftijden, 19.00 uur verzamelen bij de Fam Leunk Larenseweg 25 opgave via 

info@markelosebroek.nl . Voor het bestuur een hele organisatie dus geef je op samen met vrienden en maak er 

een super leuke avond van. 

 

Brook proeverij  vrijdag 25 nov 

Nieuw Brookproeverij, de bedoeling van deze avond is dat iedereen een eigen gemaakt gerecht meebrengt om dit 

door alle aanwezigen te laten proeven .Het mag van alles zijn, het leukst is natuurlijk dat we voor elkaar wat lekkers 

klaar maken en samen die avond kunnen proeven. Opgave tot woe 23 nov bij info@markelosebroek.nl  

 

 

 

  



 


