
Plusmarktactie 
De Plusmarktactie heeft voor de Buurtvereniging 
het mooie bedrag van € 615 opgeleverd en voor 
de AED Markelosebroek € 300. Iedereen hartelijk 
dank voor de  steun.  
 

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 
Het toneel vindt plaats in de Brookschole en 
begint om 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur). 
 
Kaarten kosten € 6,50 per stuk en zijn vanaf 12 
januari te reserveren via: 
toneelkaarten@markelosebroek.nl 
 
Of telefonisch op de volgende dagen: 

• 14 en 15 januari tussen 19.30-20.30 

• 22 en 23 januari tussen 19.30-20.30 
 

Via telefoonnr 0547-363760 Monique Ikkink 
Blijkt u na reservering toch verhinderd te zijn 
meldt u zich dan wel af via bovenstaande 
gegevens. 
 

Data oud papier 

• 2 februari, 6 april, 1 juni, 6 juli en 31 
augustus 2019. 

Graag voor 9 uur aan de weg zetten!  
 
 
 

 

Jaarvergadering 
Op vrijdagavond 11 januari 2019 vindt de 
jaarlijkse ledenvergadering plaats in de 
Brookschole. Aanvang 20.30 uur. Vooraf van 
19.45-20.15 uur vindt de kaartverkoop voor het 
toneel plaats. De kaarten kosten € 6,50. Op de 
achterzijde van deze nieuwsbrief treft u de 
uitnodiging en de agenda aan. 
 
 

Brookfeest jubileum 2019 
Noteer het vast in de agenda. Het Brookfeest in 
2019 is van vrijdag 5 juli t/m zondag 7 juli. 
 

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. 
 
 

Probeeravond Folkloristische 
Vereeniging “Markelo” 

Voor buurtgenoten die het leuk vinden om zelf  
een oude dans te leren of eens willen kijken hoe 
dat nu gaat, organiseren wij in samenwerking 
met de folkloristische Vereeniging Markelo een 
probeeravond op vrijdag 8 maart. U bent van 
harte welkom vanaf 20.00 uur op de Brookschole. 
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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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