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Fietstocht: 
Op zondag 19 mei staat de jaarlijkse zeer gezellige 

fietstocht weer op het programma. Dus met z’n 

allen weer op de pedalen. Starten bij de 

Brookschole vanaf 13.00 uur. Inschrijfgeld is € 2,00 

volwassenen en kinderen € 1,00. Na afloop is er 

nog een lekkere versnapering en kan er nog even 

nagepraat worden. Consumpties zijn dan € 1,00 

Rabo Clubkas Campagne: 
Iedereen hartelijk dank voor het uitbrengen van 

uw stem. Het heeft voor de Buurtvereniging € 

372,06 en voor AED Hart voor Elkaar € 194,41 

Buurtreis: 
Op donderdag 6 juni  gaan we weer gezellig op reis 
met de buurt. Het volledige programma van de reis 
volgt binnenkort maar we zullen een tipje van de 
sluier oplichten, we gaan in ieder geval voor een 
bedrijfsbezoek naar Trioliet in Oldenzaal. Dus 
noteer deze datum vast in jullie agenda’s. Maar 
mocht je verzekerd willen zijn van een plekje in de 
bus dan kun je je opgeven bij Corine Bolink 06-
38700127 of Henk Worsink 06-53231769. 
 
Jubileum Brookfeest:  
Dit jaar vieren wij op 5,6 en 7 juli ons 40-jarig 
jubileum en maken we er een groot feest van met 
een iets andere volgorde dan dat jullie van ons 
gewend zijn. We houden namelijk op vrijdag 5 juli 
onze vogelschietwedstrijd de rest van het 
programma volgt nog. 
 
Creatieve werkgroep:  

Omdat de vraag naar creatieve activiteiten altijd 

erg groot is, is er besloten een aparte werkgroep 

op te richten, dit op initiatief van Bianca. 

Deze werkgroep gaat zich bezighouden met het 

organiseren van creatieve activiteiten die zich 

zowel richten op kinderen als volwassenen. 

Inmiddels is de groep samengesteld uit 6 

enthousiaste dames. Janny Markvoort, Ria 

Stokreef, Marijke Fleming, Bianca Veenendaal, 

Wendy Stoelhorst en Marleen. Als groep zijn wij al 

van start gegaan en we hebben inmiddels de 

eerste brainstorm avond gehad. Vanuit hier gaan 

wij de activiteiten uitwerken en komen wij na de 

zomer met een eerste activiteitenprogramma voor 

jullie. Een aantal voorbeelden zijn: BBQ workshop, 

krans maken, bloemschikken, het bekleden van 

een ouderwets theekannetje en een pizza dag voor 

de kinderen. Mochten jullie als buurgenoten nog 

ideeën hebben, laat ons dit dan weten. 

Je kunt de werkgroep bereiken via 

creatiefinbrook@gmail.com, ook kun je de leden 

persoonlijk aanspreken. Wij hopen jullie te zien op 

één van de avonden. 

Workshop/les zelfverdediging: 

Zelfverdediging is het (leren) weren tegen een 

aanval van één of meerdere tegenstanders. Het 

doel van deze sport is om een eventuele aanval 

onschadelijk te maken. Veel van deze technieken 

bij zelfverdediging zijn gebaseerd op het gebruik 

van de kracht van de tegenstander en niet die van 

degene die zich verdedigt. Ben je nieuwsgierig 

geworden en wil jij ook graag een les/workshop 

volgen onder professionele begeleiding van Frank 

te Nijenhuis, eigenaar van sportschool Fudoshindo 

te Goor, dan kan dat op zaterdagmiddag 15  juni in 

de Brookschole. We beginnen om 14.00 uur voor 

de jeugd en aansluitend om 15.00 uur voor 

volwassenen. Bij weinig animo doen we jeugd en 

volwassenen samen om 14.00 uur. Opgeven kan bij 

Bianca Veenendaal, Mobiel 06-14484680 en 

meedoen is gratis. 

Data oud papier: 

Op 1 juni, 6 juli en 31 augustus wordt er oud papier 

gehaald. Graag voor 9.00 aan de weg zetten. 

 

 

 

 



 


