
   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 
 
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 
 
Gezellige 50+ ochtend 

    Op woensdag 18 april vanaf 9:45 uur is er een gezellige  
    activiteit voor de 50 plussers. Dit keer op de ochtend in plaats 
    van een middag. We hebben Alex Graven gevraagd of hij ons 
    iets wil komen vertellen, laten zien en natuurlijk laten proeven. 
    Alex was jarenlang banketbakker in Goor en woont nu al weer 
    geruime tijd in Stokkum. Heb je zin in iets lekkers, een kopje 
    koffie, thee en een drankje of om gewoon gezellig wat te 
"proaten", geef je dan nu op. 

De kosten voor deze ochtend zijn 5 euro p.p. Opgeven kan t/m 14 april bij Erna Tijdink na 
17:00 uur tel 06-30067900. Of per email naar secretariaat@stokkum.info 
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Dart Toernooi 
 
Op vrijdag 20 april toveren we Het Gebouwtje om tot een ware dart tempel. Iedereen van 
16 jaar en ouder kan dan meedoen met het altijd gezellige Stokkums Dart Toernooi. 
Deelname is alleen voor (voormalig) inwoners van Stokkum en hun partners. 
 
We spelen zoals altijd in 2 klassen:  
Beginners  301  enkel uit 
Gevorderden  501 dubbel uit 
 
De kosten voor het darten zijn 5 Euro p.p. Opgeven kan t/m dinsdag 17 april bij Jelmer 
Spijkerman Tel: 0643193954, via de link op de website of per email naar 
secretariaat@stokkum.info. Voor wie nooit dart en geen eigen pijlen heeft, er zijn pijlen 
aanwezig. Het Gebouwtje is vanaf 19:30 uur geopend, zodat je in kunt gooien. Het toernooi 
start om 20:00 uur.  
 
Er is dit jaar ook een jeugd toernooi. Iedereen van 13 t/m 15 jaar kan meedoen met dit 
jeugd kampioenschap. Kosten zijn 2,50 p.p. Geef je nu op!! 

 

Nieuws van OBS Stokkum 

Op donderdag 5 april om 20:00 uur is Simone Overbeek opnieuw in het Gebouwtje. Ze geeft 
dit keer een lezing als thema: "Hoe gaat het (echt) met jou". Dit gaat over luisteren  
   naar en communiceren met je kinderen. Weten we echt wat ze tegen 
   ons zeggen, of bedoelen ze misschien heel iets anders. Een interessant 
   thema, waarvoor iedereen wordt uitgenodigd. 

   Al lang van school, maar erg benieuwd hoe het er nu is? Kom dan 
   kijken op de open ochtend op woensdag 25 april van 9.00-11.30 uur. 
OBS Stokkum nodigt ouders, grootouders en buurtgenoten van harte uit om een kijkje te 
nemen in de school en de klassen. Wat is nu digitaal onderwijs en welke leerzame spelletjes 
worden er ingezet voor het dagelijkse onderwijs? Onder het genot van een kopje koffie of 
thee, kunt u dit allemaal te weten komen. Om 10:45 uur is er een optreden van iedere groep 

 

Om vast in de agenda te zetten.... 

2 & 3 juni  Stokkums Feest 
17 juni   Klootschieten 
8 juli   Fietstocht 

 

 


