
   Activiteitennieuws 

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

 

Beste Stokkumers 
 
Er is weer activiteiten nieuws. Een volle agenda met voor ieder wat wils. We hopen jullie snel 
te zien bij één of meerdere activiteiten 
 
Bier en worst 
 
We hopen opnieuw op een ontzettend gezellige bier en worst avond. Dit keer gepland op 
vrijdag 23 maart vanaf 20 uur. We hebben deze avond een bijzondere gast uitgenodigd. 
Henk Oplaat uit Loo Bathmen. 

In zijn eigen brouwerij annex proeflokaal brouwt                                       
hij zijn bier en verschillende likeuren. Henk is ook       
verhalenverteller. En dat zal hij deze avond zeker         
doen. Verhalen over bier en over het leven.  Met            
zijn bijzondere uitstraling en lach wordt het                   
gegarandeerd gezellig.  

Kosten voor deze avond zijn 15 euro per persoon. Geef je uiterlijk 19 maart op bij 
Annemieke Immink 06-10273311 of per email secretariaat@stokkum.info 
 
Bubbelbal bij de Waltakke 
 
Een top activiteit voor iedereen die eens op een andere manier wil voetballen. Jullie zijn 
welkom op vrijdag 13 april. Bij Bubbelbal krijg je een met lucht gevulde bal om je heen. En 
probeer dan maar eens normaal te voetballen.             
Het is voetbal, maar dan veel leuker. 
 
Wij hebben het veld 2x60 minuten tot onze         
beschikking. Afhankelijk van het aantal                   
aanmeldingen en de leeftijd, zullen we groepen          
gaan maken. De minimale leeftijd voor deze                        a  
activiteit is 10 jaar. 
 
Het eerste uur start om 19:00 uur, het 2e uur om 20:00 uur. 
Het is de bedoeling dat jullie met eigen vervoer naar de Waltakke komen. 
 
Locatie:  De Waltakke 
  Bolsbeekweg 7 
  7241 PH Lochem  
 
Kosten voor deze activiteit zijn 7,50 euro per persoon. Geef je uiterlijk 5 april op bij 
Annemieke Immink 06-10273311 of per email secretariaat@stokkum.info. Begin april krijg je 
dan bericht op welk tijdstip je bent ingedeeld 
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Eieren zoeken met de Paashaas 

   Op zondag 25 maart gaan we weer met de paashaas eieren zoeken in 
   het grote paashazen bos. Alle kinderen in de basisschool leeftijd zijn 
   van harte welkom met hun kleinere broertjes en zusjes. We vertrekken 
   om 14.00 uur vanaf Het Gebouwtje. Laten we hopen op een stralende 
   dag. 

BOAKE 2018 

Over een aantal weken is het weer zover: Pasen! Daar hoort natuurlijk het boakholt slep’n bij 
voor onze boake die op 1e paasdag ontstoken zal worden.   

Het boakholt slep’n staat gepland op Goede Vrijdag (30 maart). We verzamelen ’s morgens 
om 10:00 uur bij de boake aan de Oude Borculoseweg.  Omwille van de veiligheid 
verwachten we de kinderen onder begeleiding van een volwassene, dus NIET ALLEEN! 
Deelname is op eigen risico. 

Stokkumers die snoeihout op Goede Vrijdag door de sleppers willen laten afvoeren, kunnen 
dat melden bij één van de leden van het boakholtcomité. Wie zelf snoeihout wil brengen kan 
dat ook melden bij één van de leden. 

Op 1ste paasdag (1 april) wordt onze eigen “Stokkumse Boake” ontstoken. Met de kinderen, 
die dit leuk vinden, vertrekken we rond 20:45 uur vanaf de parkeerplaats bij de school met 
fakkel of lampion in optocht richting de boake.  Jonkheer Tim Opdam leidt de optocht naar 
de boake. Rond 21:00 uur zal het vuur ontstoken worden door Schutterskoning Jordi Renes, 
Schuttersprinses Ymke Stomps en Jonkheer Tim Opdam 

Het boakholt comité:   

Mark Oude Luttikhuis / Marloes Deterink - 0653346650 
Arjan Eertink / Janet Bril  - 0611296389 
Frank Veltkamp / Rianne Harperink - 0645372974 

Om vast in de agenda te zetten.... 

 
20 april  Darten 
2 & 3 juni  Stokkums Feest 
8 juli   Fietstocht 

 

 


