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Het Markehuis, een dorpshuis waar je je thuisvoelt 

Nieuwsbrief juli 2016 

MARKEHUIS STEMPELPOST DRENTSE FIETSVIERDAAGSE  
Op dinsdag 19 en woensdag 20 juli a.s. zal Het Markehuis dienst doen als 

stempelpost voor de Drentse Fietsvierdaagse. Op dinsdag komt de 60 km-

route bij ons langs en op woensdag is dat de 40 km. Er worden respectie-

velijk zo’n 500 en 1.400 deelnemers verwacht, dus het wordt een drukte 

van belang! Het is de eerste keer dat Het Markehuis stempelpost is, dus 

het is een beetje aftasten wat er zoal bij komt kijken. We hopen natuurlijk 

op mooi weer voor alle fietsers! Wel zo leuk en wel zo gezellig! 

Contactgegevens Markehuis 
Beheer:   Ina:        06-22 12 92 77  Bestuur:  secretariaat@markehuis.nl  

                    Henny:   06-19 85 97 67 06-23 05 79 00   

FITNESSPROJECT VORDERT MOOI! 

Het bovenzaaltje bij de ingang wordt—zoals u 

weet—fitnessruimte. Het grote kozijn met enkel 

glas is vervangen door een versie met dubbel glas. 

Wel zo energiezuinig en comfortabel. Nu het ko-

zijn geplaatst is, kan de ruimte verder afgetim-

merd, gestuct en geschilderd worden. Er moet dus 

nog wel het een en ander gebeuren, maar… na 

de zomervakantie willen we helemaal startklaar 

zijn voor de fitness! Elders in het sportblad leest 

u hierover meer. 

De benedenruimte is nu grotendeels ontruimd, 

omdat de grote vergadertafel en de stoelen in-

middels naar de bestuurskamer verhuisd zijn. In 

de reeds opgeknapte bestuurskamer hangen ook 

de welbekende prijzenkasten van SGO en 

(nostalgie!) Ready weer aan de muur. Zie de foto’s 

hiernaast.  

De binnenkleedkamers worden verder afgewerkt 

en in het najaar zullen deze tegelijk met de hal bij 

de sporthal worden voorzien van een nieu-

we vloer. Dus… we gaan ‘gewoon door’ met 

renoveren!  
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ZOMERSLUITING MARKEHUIS VAN 

23 JULI T/M 21 AUGUSTUS 2016 
De weken 30 t/m 33 zal het dorpshuis gesloten zijn voor publiek. Wel 

worden er nog wat klusjes en dergelijke verricht. Gedurende de slui-

tingsweken houden we natuurlijk een oogje in het zeil. Mocht u iets 

verdachts zien rond Het Markehuis, dan verzoeken wij u ons te bellen 

(zie onderaan voorpagina). Hartelijk dank! 

Bestuur en beheer van Het Markehuis wensen u een fijne zomer 

toe! Graag zien we u vanaf 22 augustus a.s. weer terug! 

   

Volg ons ook op 

www.markehuis.nl 

www.Facebook.com/Markehuis 

WISSELGELD BLIJKT PROBLEMATISCH... 

Uit praktische overwegingen zullen we voortaan voor 

frisdrank, vruchtensappen, wijn en bier € 1,80 per con-

sumptie rekenen in plaats van de kortgeleden ingevoer-

de prijs van € 1,75. Er doet zich namelijk in de kas 

steeds een tekort aan stuivers voor, wat bij het afreke-

nen voor problemen zorgt. Hopelijk is met de kleine 

prijswijziging het onnodig zoeken naar kopergeld verle-

den tijd! Gepast betalen is so-

wieso handig  voor de barvrij-

willigers. Gebruik maken van 

de pinautomaat uiteraard ook! 

 OPBRENGST ZONNEPANELEN 


