Editie: november 2018

Werkgroep Jubileum 2019
Tijdens het Brookfeest vieren wij het 40-jarig bestaan
van onze Buurtvereniging.
Vind je het leuk om mee te denken of mee te doen
aan de invulling van het programma meld je dan via
info@markelosebroek.nl

Brookproeverij
Op vrijdag 23 november organiseren we weer een
Brookproeverij in de Brookschole. Geef je op en maak
een lekker gerecht, warm of koud, dat maakt niet uit,
waarvan iedereen die meedoet iets kan proeven. Bij
een warm gerecht wel zelf een warmhoudplaatje of
dergelijk meenemen. Neem het recept ook mee om
uit te kunnen wisselen met alle koks.
Het begint om 19.30 uur en consumpties zijn voor
eigen rekening (€1,- per consumptie). Er hebben zich
inmiddels al mensen opgegeven maar er zijn nog
enkele plekken vrij(max. 30 personen) Opgave via
info@markelosebroek.nl

Kerststukje maken
Op maandag 10 december wordt er weer een
bloemschikavond gehouden in de Brookschole onder
vakkundige leiding van Johan Vruwink. Aanvang 20.00
uur en kosten € 12,50 per persoon. Willen jullie deze
gezellige avond niet missen en met Kerst een leuk
kerststuk op tafel hebben, geef je dan op via
info@markelosebroek.nl Er kunnen maximaal 30
personen meedoen. Dus vol=vol. Graag zelf een
snoeischaar en mesje meebrengen.

Jaarvergadering
Op vrijdag 11 januari 2019 vindt de jaarlijkse
ledenvergadering plaats in de Brookschole. Aanvang
20.30 uur. Vooraf vindt de kaartverkoop voor het
toneel plaats.

Brooktoneel
Het Brooktoneel 2019 zal plaatsvinden op de volgende
data:
- Vrijdag 1 februari
- Zaterdag 2 februari
- Woensdag 6 februari
- Vrijdag 8 februari
- Zaterdag 9 februari
De toneeluitvoering vindt plaats in de Brookschole.
Kaarten zijn vanaf 11 januari 2019 te reserveren,
houdt onze site en facebookpagina in de gaten.

Contributie Buurtvereniging
De bestuursleden van de buurtvereniging
Markelosebroek komen binnenkort bij u langs voor
het innen van de contributie. De contributie bedraagt
€ 5,= per gezin.

Data oud papier
-

13 oktober, 8 december 2018
2 februari, 6 april, 1 juni, 6 juli en 31 augustus
2019.
Voor 9 uur aan de weg zetten!

Plusmarktactie
Nog een paar weken te gaan voor het einde van de
sponsoractie Plus. Tot 25 november kunt u de
vouchers nog activeren. Alvast bedankt voor uw steun
tot nu toe.

Voor opgave van de activiteiten en meer informatie: info@markelosebroek.nl
Kijk ook op www.facebook.com/markelosebroek

