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Winterwandeling zondag 22 januari 

 

Zin in een lekkere winterwandeling geef je dan voor 15 januari 2023 op: 

Email:dijkhoek@gmail.com  

Tel: Cindy 06-28351132 

Je kan je opgeven voor een tocht van 5KM of van 10KM 

Start tussen 13:00 en 14:00 uur. (verdere info volgt) 

Kosten zijn 3,50 per persoon 

Onderweg genieten van een hapje en een drankje en bij terugkomst lekker stamppot boerenkool. 

 

 

Openluchtspel 2023 

Ook in 2023 wil de toneelvereniging weer een fantastisch openluchtspel neerzetten. 

De data voor het openluchtspel 2023 zijn: 

Vrij 14, zat 15, woe 19, vrij 21 en zat 22 juli. 

Lijkt het je leuk om mee te spelen in dit openluchtspel dan kun je je aanmelden via mail bij: 

Hilda: hildahasel@live.nl 

Rianne: debrosjes@hotmail.com 

 

 

 

                   NIEUWSBRIEF DECEMBER 2022 
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ENKELE DATA VOOR IN DE AGENDA VAN 2023: 

 

LEDENVERGADERING 9 FEBRUARI 20:00 uur bij Kerkemeijer. 

Anders dan gebruikelijk houden we de jaarlijkse ledenvergadering dit jaar niet op de eerste, maar op de 

tweede donderdag van februari. We zullen dan afscheid nemen van onze penningmeester en belangrijke 

kracht in het bestuur, Erik Klein Bluemink.  

 

KLIMBOS EN KABOUTERBOS 26 Maart 2023 

Voor kinderen boven de 1.20 en tot en met 17 jaar organiseren we een in april een uitje naar het klimbos 

in Ruurlo, met aansluitend een patatje eten bij Kerkemeijer. Voor de kinderen  kleiner dan 1.20 is het uitje 

naar het Kabouterbos in Ruurlo. Aanmelden kan via email: dijkhoek@gmail.com of telefonisch bij Cindy 

06-28351132. Graag met vermelding van naam en leeftijd. Verdere info volgt. 

 

LEDEN VOOR LEDEN: WIE WIL WAT ORGANISEREN IN 2023? 

 

Hierbij een oproep aan de leden die 

misschien een leuk idee hebben voor het 

organiseren van een activiteit voor de buurt in 

2023. Laat je horen!  Vanuit het principe 

leden-voor-leden kan iedereen suggesties 

doen en activiteiten organiseren, waarbij we 

dit vanuit het bestuur financieel en\ of met vrijwilligers kunnen ondersteunen.  Laat het weten aan één van 

de bestuursleden of stuur een mail aan dijkhoek@gmail.com 

 

 

 

 

Namens het bestuur een fijne jaarwisseling en alle 

goeds voor 2023!! 
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