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Beste Stokkumers 

Hierbij een leuke en interessante nieuwsbrief. Komen jullie ook bij 

één of meerdere activiteiten? 

 

Nieuwjaorsvisite 

Kom elkaar het beste wensen voor 2018 op vrijdag 5 januari vanaf 

20:00 uur. Naast de gezellige gesprekken met een drankje erbij, is 

er deze avond natuurlijk ook een bijzonder optreden.  

 

Dit keer is er een "Comedy Parade". Er zullen 3 cabaretiers naar 

Stokkum komen.  

 

Thijs Kemperink was al eens eerder bij        

ons te gast. Dit keer neemt hij twee         

vrienden mee. Er komen stukken uit zijn                        

theatershow voorbij. En er is meer dan             

voldoende ruimte voor stand-up comedy.            

Heeft u zin in een gezellige avond, koop        

dan snel kaarten. Want vol is ook echt vol. 

 

Kosten voor deze avond zijn 12,50 euro per persoon. De kaartverkoop 

is op donderdag 14 december van 17:00 – 20:00 uur. 

Dit is tijdens de kerstmarkt van OBS Stokkum. Ze vinden het vast 

leuk dat u een kijkje komt nemen. 

Voor op de agenda: 

Heel Stokkum bakt     26 januari 

Stokkums Toneel                   16, 17, 18, 23, 24 februari, 2 en 3 maart 

 

 
Bij verhindering 48 uur vooraf afmelden, anders zijn we genoodzaakt de gemaakte kosten in rekening te brengen 
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Kerstworkshop Bloemschikken 
                                      

Op dinsdag 19 december vanaf 19.30 uur kun je een kerst 

bloemstuk komen maken in het Gebouwtje. De avond wordt begeleid 

door Alies Woestenenk, eigenaresse van            

Flower Art. Op www.stokkum.info is binnenkort       

een voorbeeld te zien, van wat je gaat maken.        

Je kunt dit jaar kiezen uit de kleuren rood of        

wit. Aub vooraf opgeven welke kleur je wilt         

maken. Wordt er niet gekozen, dan gaan we er     

vanuit dat je een wit bloemstuk wilt maken.      

Het belooft een gezellige avond te worden. En                

aan het eind gaat iedereen met iets moois naar huis. Kosten voor 

deze avond zijn 25 euro per persoon. Dit is inclusief alle materialen 

 

Geef je uiterlijk 14 december op via het opgaveformulier op 

   www.stokkum.info of bij Annemieke Immink 06-

10273311   of per e-mial secretariaat@stokkum.info 

 

Bioscoop Stokkum 

Bioscoop Stokkum opent weer haar deuren. En wel op vrijdag 19 

januari. Dan organiseren we weer een gezellige       

filmavond voor de kinderen in de basisschool        

leeftijd. Dit keer is het thema "Comedy".          

Leeftijd Groep 1 t/m 3 zijn welkom van 18:00 - 19:30 uur.                                                  

Leeftijd Groep 4 t/m 8 van 19:45 - 21.30 uur.  

Aanmelden kan t/m 15 januari bij Annemieke Immink Tel: 06-

10273311 of per email: secretariaat@stokkum.info. De kosten zijn 

2.50 per persoon.  
Bij verhindering 48 uur vooraf afmelden, anders zijn we genoodzaakt de gemaakte kosten in rekening te brengen 

 

 

 
 

 

 


