
Workshop Chocolade Paasei maken 
Op woensdag 6 maart geven we, onder 
deskundige leiding van de Soete Zolder, een 
workshop Chocolade Paasei maken in de 
Brookschole. Je hoeft niets mee te brengen, want 
overal wordt voor gezorgd. Er kunnen maximaal 
30 personen meedoen, dus geef je snel op voor 1 
maart voor deze gezellige avond bij Bianca 
Veenendaal, telefoon 06-14484680 en vol=vol. 
We beginnen om 19.30 uur en de kosten zijn        
€ 25,00 per persoon.  
 
 

Probeeravond Folkloristische 
Vereeniging “Markelo” 

Heb ie altied al willen weten wat Hendrieksken 

zei, of wil je weten waar de Drikusman eigenlijk 

over gaat? Of hoe vrolijk en makkelijk de 

Almelose kermis is, en wat de eigenlijke 

bedoeling van daarvan is?  Kom dan op vrijdag 8 

maart naar de Brookschole voor een workshop 

met de Markelose Boerendansers. Gevoel voor 

muziek of ritme is niet vereist, een goed gevoel 

voor gezelligheid is altijd goed! Hapje en drankje 

zijn aanwezig.  Breng je partner, (buur)man of 

wief mee, want dan smiete die ook nog even 

weg. Aanvang 20.00 uur. 

 

Data oud papier 

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

Graag voor 9 uur aan de weg zetten!  
 
 
 

 

Dartavond 

Op vrijdag 15 maart houden we weer een 
darttoernooi onder het genot van een hapje en 
een drankje. Wie wordt dit jaar onze nieuwe 
dartkoning(in)? Locatie Brookschole aanvang 
20.00 uur, inschrijfgeld € 2,00 per persoon.  
Opgave voor 13 maart via 

info@markelosebroek.nl of Henk Worsink            

tel. 06-53231769 

 
Paasmiddag 

Op zaterdagmiddag 13 april kunnen de 
brookkinderen van 2 t/m 8 jaar oud weer 
paaseitjes zoeken bij de Brookschole. De 
Paashaas is er ook en we gaan gezellig knutselen. 
Ouders, opa’s en oma’s zijn natuurlijk ook van 
harte welkom. Het begint om 14.00 uur, maar je 
moet je wel even opgeven voor 10 april,  via 

info@markelosebroek.nl  of via Marja Boode tel. 

06-40687307 

 
Fietstocht  

Noteer vast in de agenda. Op zondag 19 mei 
organiseren we weer onze jaarlijkse fietstocht. 
Nadere info volgt nog.  
Jaarvergadering 

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