
 Activiteiten nieuws 
 

Winst Maarkelse Kwis 

Wat een geweldige verrassing was het. Komiok Stokkum nummer 1 in de Maarkelse Kwis. 
We willen het hele team van harte feliciteren met de winst. En we bedanken alle Stokkumers 
die op welke manier voor ons telefonisch, per app of op welke andere manier dan ook 
bereikbaar waren. Stokkum bedankt voor jullie hulp! 

Dart Toernooi 
 
Op vrijdag 25 januari 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 22 januari 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!! 
 
Hans Keuper zingt zijn muziek 
 
Op vrijdag 12 april vanaf 20 uur hebben we weer een fantastisch optreden. Hans Keuper, 
    zanger van Boh Foi Toch, komt zingen en vertellen. De man die 
    streektaal tot ware kunt heeft verheven. Hoewel hij zo gerne 
    met zien dearntje in den gröntenhof zit, brengt hij met veel 
    plezier weer een bezoek aan Het Gebouwtje   
    Kaarten voor deze avond kosten 12,50 euro. De kaartverkoop 
    start dinsdag 29 januari  van 19:30 – 20:30 uur in Het  
    Gebouwtje.  
 
Noteer alvast in uw agenda 
 
22 maart  Jeugd activiteit 
14 april  Paaseieren zoeken   
1 en 2 juni  Stokkums Feest 
 
Tot ziens! Stokkumse Activiteiten Stichting Komiok 

 

 


