
 
Rabo Clubkas Campagne 
 
Ook dit jaar doen wij als Buurtvereniging  en  
AED “Hart voor Elkaar” weer mee aan de 
Rabo Clubkas Campagne. Tijdens de 
stemperiode van 1 t/m 21 mei kunnen 
buurtgenoten vanaf 12 jaar en lid van de 
Rabobank stemmen. Ieder lid ontvangt 3 
stemmen waarvan ze er 2 op dezelfde 
club/vereniging uit mogen brengen. Deze 
stemmen zijn geld waard. Alle leden krijgen 
binnenkort van de Rabobank per post of per 
mail een persoonlijke stemcode toegestuurd. 
Dus draag je de Buurtvereniging en AED “Hart 
voor Elkaar” een warm hart toe stem dan op 
ons. 
 

Wagenbouw 
 
Op dinsdag 24 april zijn we gestart met de 
wagenbouw bij de Fam. Schreurs aan de 
Stobbendijk 5A. Het thema is “theatertour” en 
wij hebben als subthema “Asterix en Obelisk 
en de Romeinen”.  Als je wilt komen kijken en 
helpen, graag, want we kunnen alle handjes 
goed gebruiken. We bouwen iedere 
dinsdagavond vanaf 19.00 uur en je bent 
welkom wanneer je maar kunt. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Fietstocht 

Op zondag 3 juni  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 

sapje (€1,= per consumptie) in de 

Brookschole. Opgave is niet nodig. Kosten €2,= 

pp, basisschool kinderen €1,= pp. 

 

Buurtreis 
 
Op woensdag 13 juni staat de buurtreis 
gepland. We zijn druk bezig met de 
voorbereidingen en we proberen er weer een 
gezellig uitje van te maken. Nadere informatie 
over de reis volgt nog binnenkort, maar mocht 
je verzekerd willen zijn van een plekje in de 
bus dan kun je je alvast opgeven via 
info@markelosebroek.nl of bij Corine Bolink 
06-38700127 of Henk Worsink 06-53231769.  
 

 
Brookfeest 
 
Op 7 en 8 juli houden wij weer ons jaarlijkse 
Brookfeest  De voorbereidingen zijn in volle 
gang en het belooft weer een mooi feest te 
worden, dus noteer het vast in de agen 
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Voor opgave van de activiteiten en meer informatie: info@markelosebroek.nl 

Kijk ook op www.facebook.com/markelosebroek 
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