
 Activiteiten nieuws 
 

Beste Stokkumers 

Na een heerlijke zomer, zijn we september weer van start gegaan met een meer dan vol 
activiteiten programma. We hebben weer geprobeerd voor ieder wat wils te bedenken. Veel 
leesplezier en geef je op!! 

Finale biljart toernooi 

De poule wedstrijden zijn gespeeld, de 2e ronde partijen zijn bekend. In dit meer dan leuke
   toernooi spelen 51 Stokkumers mee. 4 dames en 4 heren strijden
   uiteindelijk op 5 oktober vanaf 19:30 uur in Het Gebouwtje voor de
   titel Biljartkampioen 2018. Kom ook eens kijken wie er dit jaar wint. 
   Het is ontzettend gezellig! 

 Open Stokkums kampioenschap klootschieten 

In samenwerking met de ervaren klootschieters Jan Schreibeld en Mark Oude Luttikhuis 
organiseren we opnieuw het "Open Stokkums kampioenschap klootschieten". En wel op 
zondag  7 oktober. Je kunt meedoen met een groep van 4-5 personen, maar je mag je ook 
individueel opgeven. Dan zorgen wij dat er een leuke groep gemaakt wordt.  
 
De route die gelopen wordt is ongeveer  1,5 kilometer. Deze route wordt in 2 ronden 
afgelegd. Na deze 2 ronden is er ook nog een recordschot. Voor           
het recordschot strijden we in 3 categorieën: Junioren (6-12 jr)                
hierbij moet dan wel een begeleider aanwezig zijn. Senioren          
(13-50 jaar) en de veteranen (50 jaar en ouder). En aan het eind             
is er een kleine klootschietkennisquiz. Deze elementen samen                      
zorgen voor de einduitslag en uiteindelijk dus de kampioen! 
 
Tussen 11.00-11.30 uur kunt u zich melden bij op de kruising    
Loppinksweg - Stokkumerweg. De kosten voor dit kampioen-        
schap zijn 2,50 Euro p.p. Dit is dan inclusief een heerlijke kop      
koffie of thee. Kinderen tot 12 jaar zijn gratis Opgeven kan via de website of per email naar 
secretariaat@stokkum.info 

 
Stokkum doet mee aan de Maarkelse Kwis 
 
   In Markelo gonst het al een tijdje. 28 december is de 1e Maarkelse
   Kwis. Een team moet bestaan uit minimaal 10 personen. Vanaf 18.30
   tot 23.30 uur gaan we proberen alle 100 vragen en opdrachten uit te 
   voeren. Wil je meedoen met Team Stokkum, Leuk!! Stuur even een 
   berichtje naar secretaiaat@stokkum.info. Dan maken we er een 
   ontzettend leuke avond van. 
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 Activiteiten nieuws 
 

Happen en stappen en binnenkijken bij 3 Stokkumse bedrijven 
 
Dit jaar combineren 2 ontzettend mooie activiteiten. “Happen en Stappen” en “Stokkum in 
Bedrijf”. We hebben 3 Stokkumse bedrijven gevraagd op zondag 28 oktober de deuren voor 
ons te openen. En ze zeiden volmondig ja. 
 
We mogen binnenkijken bij: 

- Hoefsmid Philip Tijdink 
- Rent a tent van de familie Gersen 
- De boerderij van de familie Pinkert 

 
De route start natuurlijk bij het Gebouwtje. Vanaf hier      
    loopt de wandelroute  van 4 a 5 kilometer door onze prachtige 
    buurtschap. Onderweg bezoekt u de 3 bedrijven. En bij elke
    stop is er ook een lekker hapje en/of drankje. De hapjes 
    onderweg zullen te maken hebben met de bedrijven waar we
    zijn. Bij Hoefsmid Philip Tijdink een heerlijk soepje. Bij de  
    familie Gersen van Rent-a-tent zijn er Franse gerechten. Bij de 
familie Pinkert is er een toetje met zuivel. Aan het eind van de route is er in het Gebouwtje 
koffie met een lekkere likeur en kunt u daar nog even gezellig zitten.   
 
U kunt starten tussen 11.00 - 12.00 uur bij Het Gebouwtje. Stokkumerweg 40 in Markelo. De 
kosten zijn 8,50 Euro per persoon. Kinderen in de basisschoolleeftijd        
5,00 Euro. Opgeven kan tot dinsdag 23 oktober. Dit kan per email       
naar: secretariaat@stokkum.info via de site www.stokkum.info of        
telefonisch bij Erna Tijdink 06-30067900 tussen 18:00 en 19:30 uur 
 
Als wandelen voor u even niet gaat, dan is dat géén probleem.            
De bedrijven kunnen ook met de auto of fiets bezocht worden. Geef u zich dan ook gewoon 
even op en meld u voor vertrek even bij het Gebouwtje.  
 
Noteer alvast in uw agenda 
 
14 november  50+ koffieochtend met de auteurs van “Het eetbare erf” 
16 november  filmavond voor de jeugd 
30 november  Kok’n met Kearls bij de Vennebekken 
4 januari  Nieuwjaarsvisite 
 
Tot ziens! 
Stokkumse Activiteiten Stichting Komiok 
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