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PUZZELTOCHT 22 MEI  

Om alvast in de agenda te noteren: De familie Dijkman en 

familie Hofman organiseren dit jaar weer een puzzeltocht 

voor buurtgenoten, dit keer op zondag 22 mei. Nadere 

berichtgeving volgt.  

 

        

 

UITNODIGING KLOOTSCHIETTOORNOOI 22 MEI 

Van klootschietvereniging ’t Broek hebben de inwoners van de Dijkhoek een uitnodiging gekregen om 

mee te doen aan het klootschiettoernooi Vasselring op 22 mei. Voor aanmelding en tijdstip: zie flyer in de 

bijlage.  

 

 

GARDEROBE PAASVUUR – WIE WIL HELPEN? 

Als buurt  en toneelvereniging mogen wij de paasgarderobe weer verzorgen. 

De opbrengst gaat naar buurt- en toneelkas. Wij zijn op zoek naar hulp voor: 

- Zaterdag 16 april, vroeg (vanaf 21.00 uur) 

- Zaterdag 16 april, laat ( vanaf ongeveer 23 uur tot 02.00 uur) 

- Zondag 17 april, vroeg (vanaf 21.00 uur) 

- Zondag 17 april, laat (vanaf ongeveer 23 uur tot ongeveer 03.00 uur) 

Voor elke dienst kunnen wij 4 personen gebruiken. 

Voor een hapje en drankje wordt deze avonden gezorgd! 

 

Graag z.s.m. Opgave wanneer je wilt en kunt helpen bij Rianne Broshuis: 

 debrosjes@hotmail.com of 06-15130770 

 

                   NIEUWSBRIEF ARIL 2022 
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OPENLUCHTSPEL BORCULO KIEST VOOR EEN ANDER OPENLUCHTSPEL 

Door de verschrikkelijke gebeurtenissen in de Oekraïne gaat het spel “ Strijd voor Vrijheid” niet door en is 

er gekozen voor het spel “ Generatie vol sensatie”. 

In dit openluchtspel wordt het alledaagse leven neergezet op de boerderij van de familie Huisman in de 

Achterhoek, anno 2022. Het is een interessant en humorvol openluchtspel over de ontwikkelingen in de 

huidige melkveehouderij, waar niet alleen serieuze zaken een rol spelen, maar door invulling van 

eigentijdse gebeurtenissen, humor ook een groot aandeel heeft. Demente Oma Stina geeft behoorlijk wat 

deining en legt tevens een behoorlijke claim op de hele familie. Vader Freek en Moeder Agnes proberen 

als dragers van het gezin, het geheel in goede banen te leiden. Vader Freek heeft aangegeven, dat hij 

rond zijn 65e wil stoppen met melken. Twee zonen, Rob en Dennis, hebben allebei ambitie om het 

ouderlijk bedrijf over te nemen. Echter er zijn nog wel eens meningsverschillen….. Opa Gerhard heeft zo 

zijn eigen gedachten….en blijft geheimzinnig.  Dochter Dian studeert in Amsterdam, en neemt van daar uit 

twee vrienden mee. Dan zijn er nog de vrienden van Rob en Dennis die samen de jonge generatie op het 

huidige platteland typeren. De zonen en dochter met hun vrienden hebben een ontmoetingsplek bij een 

“keet” op het erf, waar ze bij elkaar komen om te chillen, te kletsen en feestjes te vieren. Buurman Hendrik 

met zijn vrouw Bertha zijn nog wat van de oude stempel, bovendien is Bertha erg nieuwsgierig en 

bemoeizuchtig. Toch is het buurman Hendrik die uiteindelijk met een hele belangrijke mededeling komt, 

wat veel losmaakt bij jong en oud. Hoe gaat de familie hier mee om ? Of zorgt dochter Dian nog voor een 

verrassing…? Is de tijd rijp om het stokje over te dragen aan de nieuw generatie? Hoe een en ander zich 

ontwikkeld, kunt U zien in “Generatie vol Sensatie”, een mooi eigentijds openluchtspel met veel humor en 

spektakel. Maar ook de serieuze onderwerpen komen aan de orde. 

 

KOERSBAL: WEES WELKOM 

 Elke eerste maandag van de maand is koersbaal bij 

Buitencentrum Kerkemeijer voor de Dijkhoekers vanaf vijftig jaar, onder leiding van Freek Schutte en 

Hanneke Mesland. Het begint om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Aanmelding voor af is niet nodig, u 

kunt zo binnenlopen. Wees welkom! 
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CONTRIBUTIE 2022 

De penningmeester zal eind maart/begin april de contributie voor 2022 

incasseren voor diegene die een machtiging hebben afgegeven.  De overige 

leden krijgen een schriftelijk betaalverzoek.  Wil je ook via incasso betalen ?  

Graag, neem dan even contact op met Erik klein Bluemink, mail:  

f.kleinbluemink@hetnet.nl of bel\app met 06 16 54 66 22 

 

GEZOCHT:  NIEUWE VOORZITTER EVCO 

Gerard Nekkers heeft na zeventien jaar verdienstelijk voorzitterschap van de EVCO besloten om te 

stoppen als voorzitter. In september 2022  hoopt hij 76 jaar te worden en wil dan graag beginnen als 

“vrijwilliger” op ’t Galgenveld en niet meer de druk van voorzitter voelen.  

Daarom wordt een opvolger gezocht voor Gerard. Hij zal zijn opvolgster of opvolger nog één 

openluchtspeljaar (2023) bijstaan met alle informatie en hand en span diensten die er nodig zijn om als 

voorzitter te functioneren bij de St EVCO.  

 Voor vragen of aanmeldingen kunt u terecht bij bestuur van de buurtvereniging of bij Gerard Nekkers.  
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