
Brookloop
Voor zondag 28 oktober hebben we weer een
mooie Brookloop uitgezet. De start en finish is
deze keer bij de Brookschole. De route gaat
langs en door plekjes in ons prachtige Brook
waar velen nog nooit zijn geweest. Inschrijving
en start is tussen 10.00 en 11.00 uur. De
kosten zijn: voor volwassenen € 7,50 en voor
basisschooljeugd € 2,50. Dit is inclusief koffie
met iets d’r bie en een warme hap met sap.
Na afloop is er gelegenheid om op eigen
kosten nog even na te praten onder het genot
van een sapje en iets te snaaien. (€1,00 per
consumptie).
Helaas zijn honden niet toegestaan op de
route.

Smokkeltocht
Op vrijdag 9 november staat de smokkeltocht
weer op het programma. We maken er weer
een spannende tocht van. Aanvang 19.00 uur.
We starten bij de fam. Leunk aan de
Larenseweg 25. Deelname is gratis. En na
afloop kunnen we nog gezellig even napraten
met een drankje (voor eigen rekening) en een
warme hap.
Opgave via info@markelosebroek.nl

Buurtkennisquiz
19 oktober is de buurtkennisquiz in het
Beaufort. Er is weer een team samengesteld
met inwoners uit het Markelosebroek. U bent
van harte uitgenodigd om hen te komen
aanmoedigen. Aanvang 20.00 uur.

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.
Er kunnen maximaal 30 personen meedoen.
Het begint om 19.30 en consumpties zijn voor
eigen rekening (€ 1,00 per consumptie).
Opgave via info@markelosebroek.nl.

Kado inpakworkshop.
Met de feestdagen op komst staat er een kado
inpakworkshop op het programma. Vind je het
leuk om op een originele/creatieve manier
een kado te leren inpakken? Schuif dan
gezellig aan op woensdagavond 14 november
om 20.00 uur in de Brookschole. Deze avond
wordt verzorgd door Judy Elkink en de kosten
zijn € 15,00 (zelf even een schaar meenemen).
Je kunt je opgeven bij Bianca Veenendaal 06-
14484680. Er kunnen maximaal 20 personen
meedoen, dus geeft je snel op want vol=vol.
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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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