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Beste Stokkumers 

Op 1 en 2 juni vieren we opnieuw het Stokkums Feest. We hebben geprobeerd een 
gevarieerd programma op te zetten voor jong en oud.  

Oliebollen 

Zaterdagmorgen gaan de schoolkinderen weer langs de deuren, om overheerlijke oliebollen 
te verkopen. Ze worden vers gebakken en zijn weer van topkwaliteit. U koopt ze toch ook? 

Zaterdagmiddag 

De zaterdagmiddag is nu al een paar jaar een gezellige buren en familiemiddag. Dit keer 
bouwen we de tent om naar een gezellig café. Het thema is dit keer: 

"Top 2000 cafe" 

Het wordt een middag met muziek, optredens, maar ook spellen en het testen van jullie 
kennis. Binnenkort worden de buurtcoaches geïnformeerd           
en ze zullen zeker weer langs de deuren gaan en jullie om           
hulp vragen. Mocht jou buurt, vriendengroep en andere           
club nu niet vertegenwoordigd zijn, maar jullie willen wel        
graag iets doen. Laat ons dat dan weten. Er is zeker ruimte         
voor iedereen om mee te doen. Natuurlijk is er deze                
middag ook een plek voor de kinderen van de school. Die          
ook per groep iets gaan voorbereiden. Het wordt vast weer super gezellig.  

De tent is open vanaf 13:30 uur. Het programma start om 14:00 uur. We hopen dat jullie 
komen kijken wat er gebeurt. 

Vogelschieten en vogelgooien 

We gaan weer Vogelschieten om 19:30 uur. Inschrijven is mogelijk vanaf 19:00 uur. Neemt u 
uw ID bewijs mee, anders kunt u echt niet meedoen. Deelname is mogelijk vanaf 18 jaar en 
kost 6 euro p.p.  
 
Ook voor de jeugd van 12 tm 17 jaar is er een jeugdvogel. Je kunt strijden om de titel "Prins 
of Prinses" van Stokkum. Kosten 2,50 p.p. Ook hierbij is een ID bewijs nodig. 
De jongere kinderen t/m 11 jaar kunnen ook dit jaar weer vogelgooien.  
 
Oud-Stokkumers, partners van Stokkumers en iedereen die een link met Stokkum heeft, mag 
meedoen met het Vogelschieten. Kom dus allemaal op zaterdagavond naar het feest terrein. 
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Zaterdagavond 

We hebben een geweldige band op de zaterdagavond geboekt. Dit jaar               
zorgen de "Reeperbahner Stimmungsmacher" voor geweldige muziek           
en veel sfeer tot in de late uurtjes. Ze spelen Engelse en Nederlandse       
kaskrakers, maar dan in een beruchte Reeperbahner rock 'n roll versie.         
Dat wordt zeker weten feest. 

Als je die avond, of op een ander moment in het weekend, een        
alcoholisch drankje wil drinken, dan kan dat voor iedereen van 18 jaar            
en ouder. Neem dus je ID mee, dan krijg je van ons een polsbandje.  

 
Früh Stokkum 

Op zondagmorgen is er vanaf 11.00 uur "Früh Stokkum". Zoals altijd een oergezellige  
    moment van het feest. Géén entree, maar gewoon een  
    gezellige ochtend met elkaar.  

    Deze morgen wordt er door twee Stokkumers   
    gesproken over de actualiteit in Stokkum.  En ze spreken ook 
    over hoe het is om in Stokkum te komen wonen. We hebben 
    een nieuw duo gevonden voor deze zondagmorgen. Wie…. Kom 
    dat zelf maar bekijken. Tussendoor is er muziek van Erik  
    Dollekamp en voldoende tijd even bij te komen van de dag 
    ervoor.        
    Zijn jullie ook zo nieuwsgierig geworden naar de Stokkumse 
anekdotes? Kom dan zondagmorgen naar de tent.     

Snacken 

Het hele weekend is er ook een Snackwagen van de Vennebekken op het feestterrein 
aanwezig. Op zaterdag vanaf 15:00 uur. En op zondag vanaf 12.30 uur. Daarnaast verkopen 
we weer ijs in de tent.  

Helpen?? Graag!! 

Zou je zaterdag of zondag willen helpen, dat zou super zijn! We kunnen wel wat hulp 
gebruiken bij de bardiensten en de activiteiten, maar ook zeker bij het opbouwen op vrijdag 
en het opruimen op zondagmiddag.                
Hiervoor kun je je aanmelden bij Annemieke Immink Tel 06-10273311  of per email: 
secretariaat@stokkum.info 

Met vriendelijke groet 
Stokkumse Activiteiten Stichting Komiok 

 

 


