
 Activiteiten nieuws 
 

Beste Stokkumers 

Er is nieuws in Stokkum. We hebben weer geprobeerd voor ieder wat wils te 
bedenken. Veel leesplezier en geef je op!! 

Gezellige 50+ ochtend 

    Op woensdag 14 november vanaf 9:45 uur is er een 
    gezellige activiteit voor de 50 plussers. We hebben 
    dit keer de auteurs uitgenodigd, die het boekje  
    "Het eetbare erf" hebben geschreven.  Ze komen iets 
    vertellen over de kook- en eetgewoonten van het 
    vroegere Markelo. Natuurlijk kunnen we ook weer wat 
lekkers proeven. 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 12 november bij 
Erna Tijdink na 17:00 uur tel 06-30067900. Of per email naar 
secretariaat@stokkum.info 

 

Bioscoop Stokkum 
 
Bioscoop Stokkum opent weer haar deuren en wel          
op vrijdag 16 november. Die avond organiseren          
we een filmavond voor de kinderen in de                 
basisschool leeftijd. Welk film er te zien zal zijn is      n  
nog een verrassing, maar gezellig wordt het zeker! 
 
Groep 1-2-3  18:00 - 19:30 uur 
Groep 4 t/m 8 19:45 - 21:30 uur 
 
Aanmelden kan t/m woensdag 14 november bij Annemieke Immink. Tel: 06-
10273311 of per email secretariaat@stokkum.info  
De kosten zijn 2,50 per persoon.  
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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. 
 
Kok’n met Kearls bij de Vennebekken. 
 
Weer terug van weggeweest. De mannen van Stokkum kunnen weer met 
elkaar gaan koken bij de Vennebekken op vrijdag 30 november om 20.00 uur 
Dit keer is het thema “Kerstdiner” 
 
Marjolein zal de mannen verrassen met een aantal leuke recepten. En ze 
moeten zelf de handen uit de mouwen steken. Natuurlijk gaan ze de gerechten  
daarna samen eten.  
Je hoeft echt geen goede kok te zijn om deel            
te nemen. Ga voor gezelligheid en lekker eten           
Maak die verrassing voor jullie eigen           
kerstmenu. Misschien doe je wel heel veel inspiratie op. 
 
Kosten voor deze All-in avond zijn 45 euro p.p. Er is plek voor 20 personen, dus 
wacht niet te lang met opgeven.  
 
Opgeven kan bij Annemieke Immink t/m dinsdag 27 november. Dit kan via de 
website, per email secretariaat@stokkum.info of telefonische op nummer       
06-10273311 
 

Noteer alvast in uw agenda 
 
4 januari  Nieuwjaarsvisite 
 
Tot ziens! 
Stokkumse Activiteiten Stichting Komiok 
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