
 Activiteiten nieuws 
 

Beste Stokkumers 

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

Jeu de boules 

De avonden worden langer en dus gaat de jeu de boules baan ook weer open, 
om bespeeld te worden. De baan kan eigenlijk altijd         
bespeeld worden, maar er is één vast moment waarop           
de baan zeker open gaat. Dit jaar is dit voor het eerst           
op dinsdagavond. 

We starten dit jaar op dinsdag 14 mei om 19:30 uur.         
Tot eind augustus spelen we dan wekelijks dit ontzettend leuke en gezellige 
spel. We hopen de spelers van vorig jaar weer terug te zien en heten nieuwe 
spelers ook van harte welkom op de baan achter Het Gebouwtje. Kom eens een 
keer kijken hoe ontzettend leuk dit is. Het is echt een spel voor jong en oud. 

Opgeven is niet nodig. Eventuele vragen kun je stellen aan: Annemieke Immink. 
Tel: 06-10273311 of per email: secretariaat@stokkum.info 

 
Gezellige 50+ ochtend 

    Op woensdag 12 juni vanaf 9:45 uur is er een  
    gezellige activiteit voor de 50 plussers. We hebben 
    dit keer een bijzondere Markeloër te gast. Henry  
    Blankhorst is al bijna 25 jaar eigenaar van de Plus. 
    Hij heeft ons voldoende te vertellen en zal ons van 
    alles laten zien over hoe het begon en wat hij in al die 
jaren met de Plus gedaan heeft. 

Kom naar deze ochtend voor een kopje koffie, thee en een drankje of om 
gewoon gezellig wat te "proaten". En natuurlijk is er ook weer een lekker hapje 
te proeven. Wil je erbij zijn, geef je dan snel op. De kosten voor deze ochtend 
zijn 5 euro p.p. Opgeven kan t/m 5 juni bij Erna Tijdink na 17:00 uur tel 06-
30067900. Of per email naar secretariaat@stokkum.info  
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 Activiteiten nieuws 
 

Tapas en Cocktails 
 
Een nieuwe en bijzondere activiteit. Op donderdag 16 mei maken we er een 
gezellige avond van.         
 

Dennis van Grand Café de Kroon komt naar Stokkum 
 om samen met ons te koken. Ja, je leest het goed…
 we gaan de gerechtjes zelf maken! 

 
We maken die avond 10 koude en warme tapas en 
een aantal bijpassende cocktails. We krijgen uitleg, 
recepten en lekkernijen. 

Als het eten klaar is, gaan we dat gezellig samen eten. Het wordt een gezellige 
een zeer smaakvolle avond. 
       
We starten om 18:45 uur en zullen rond                      
21:00 uur aan tafel gaan. 
 
De kosten voor deze activiteit zijn                       
35 euro p.p. Dit is inclusief al het eten             
en drinken. Het is dus een All-In avond.     
       

Geef je uiterlijk 12 mei op bij Annemieke 
Immink 06-10273311, via de website of per 
email naar secretariaat@stokkum.info. Ook als 
er bijzondere dieetwensen of allergieën zijn, dan 
horen we dat graag vooraf en proberen we daar 
rekening mee te houden. 
 

Kom naar deze leuke, nieuwe en bijzondere activiteit. Zegt het voort en neem 
je buurman, buurvrouw, vriend of vriendin mee. Iedereen is welkom! 

Noteer ook in uw agenda:  

14 juli   Fietstocht 
 
Tot ziens! Stokkumse Activiteiten Stichting Komiok 

 

 

 


