
Buurtvereniging Markelosebroek e.o. Secretariaat: Henny klein Twennaar ten Brinke 

Witterietsweg 3a  7475RP Markelo  0547-363594   info@markelosebroek.nl 

 

 

Beste Buurtgenoten, 

Darttoernooi 

Op vrijdag 10  maart houden we een darttoernooi onder het genot van een hapje en een 

drankje. We zouden het ook 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 8 maart via info@markelosebroek.nl / 06-13751209 

Bloemschikken 

Woensdag 5 April gaan we weer een mooie paascreatie maken olv Herma en Johan. Kosten € 15,= 

incl koffie en een glaasje. Aanvang: 20.00 uur in de Brookschole. Opgave via 

info@markelosebroek.nl of bij Henny klein Twennaar 06-17874222. Vol = Vol 

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 8 April. Het begint om 14.00 uur. Geef je wel op via: 

info@markelosebroek.nl of tel:06-17874222 graag voor 5 April. Deze middag is gratis!! 

Stichting Heemkunde Markelo 

Op Woensdag 19 April vanaf 19.30 uur komt GJ Leferink ons wat vertellen en laten zien over “vroeger 

Markelo”. Deze avond zal uiteraard meer aandacht besteed worden aan ons mooie Markelosebroek. Graag 

opgeven voor 17 april bij info@markelosebroek.nl of bij Henny klein Twennaar 06-17874222. 

Koningsdag 

Donderdag 27 April vieren we koningsdag samen met onze noabers van de Dijkerhoek. Deelnemers 

voor de zeskamp kunnen zich opgeven bij één van de coaches. Wendy Jimmink 06-31097034 of Emmelie 

Schoneveld 06-50285833. Dit alles speelt zich in en om de Haverkamp af. Er wordt al weer flink 

geoefend voor de mega soundmixshow, we wensen ze alvast veel succes. 

Fietstocht 

Onze jaarlijkse fietstocht zal zijn op zondag 7 mei, hopelijk is het dit jaar wel “fietsweer”!! Rond 13.00 

uur kan er gestart worden bij de Brookschole, om vervolgens 20 á 25 km gezellig te fietsen met 

onderweg een verfrissing en na afloop een hapje en een drankje. Opgave is niet nodig. Kosten €2,= pp, 

basisschool kinderen €1,= pp 

Activiteiten in de dop:  

 Jeugdactiviteit vanaf 14 jaar >Karten!!!!! 

 Buurtreis in juni 

 Buurtfeest 2017 is op 1 & 2  Juli 

 Oud papier data: 18-03 / 13-05 / 17-06 / 15-07 / 16-09  

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