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Beste Stokkumers 

Een ontzettend gezellig Stokkums Feest ligt weer achter ons. En dat betekent dat het 
activiteiten seizoen bijna is afgelopen. We hebben nog onze afsluitende fietstocht op het 
programma staan en we kijken natuurlijk vast vooruit.  

Terugblik Stokkums Feest 2019 

Mocht u de foto’s nog niet op de site hebben gezien, dan staan hier nog een paar 
hoogtepunten van het Stokkums Feest. Wij kijken terug op een waanzinnig weekend met 
voor ieder wat wils. Voor meer foto’s kijkt u natuurlijk op www.stokkum.info. En zet de 
datums voor 2020 vast in uw agenda, want op 6 & 7 juni is het opnieuw Stokkums feest!! 
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Fietstocht 

De afsluiting van het seizoen is traditiegetrouw de fietstocht. Dit keer op zondag 14 juli. U 
kunt dan weer fietsen door onze prachtige buurtschap en daarbuiten. We hebben weer een 
mooie route van ongeveer 25 km voor jullie uitgezet.  

Inschrijven en vertrek is mogelijk van 13:00 tot 13:30 uur.                         
Startpunt is natuurlijk Het Gebouwtje.  
De kosten zijn 5,- euro per persoon. Kinderen in de               
basisschool leeftijd 2,- euro.  

Geef je op bij Annemieke Immink  tel: 06-10273311, via de             
website of per email naar: secretariaat@stokkum.info  Dit kan tot uiterlijk woensdag 10 juli. 

Biljartkampioenschappen  2019 

In het najaar van 2018 kroonden we de biljartkampioenen van Stokkum: Egbert Westerhof 
en Gerrie Pinkert. Het was een ontzettende gezellige periode met veel mooie partijen. En 
dus gaan we dit jaar weer in september van start met het biljartkampioenschap. Wie wordt 
de volgende biljart kampioen van Stokkum? JIJ!! 

Vanaf woensdag 4 september spelen we op woensdag, donderdag en vrijdag de voorrondes. 
Elke avond start om 19:30 uur. Afhankelijk van het aantal deelnemers en dus de duur van de 
voorrondes, bepalen we wanneer de finale zal zijn. 

Er is een dames competitie en een heren competitie.                    
Iedere Stokkumer én oud-Stokkumer van 18 jaar en ouder mag            
meedoen. 

Geef je op via de website op of per email naar secretariaat@stokkum.info Bij opgave 
doorgeven: Naam, dag dat je niet kunt, je gemiddelde (als je dit niet weet gaan we uit van 
0,5), email adres/telefoonnummer. Voor meer informatie kun je contact opnemen met 
Jelmer Spijkerman tel: 06-43193954 

Je definitieve speeldatum geven we zsm aan je door. 

Kosten voor deelname zijn 5 euro per persoon. Opgave is mogelijk t/m maandag 26 
augustus. Daarna zullen we het speelschema gaan maken. 

 
Met vriendelijke groet 
Stokkumse Activiteiten Stichting Komiok 
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