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ACTIVITEIT VOOR DE JEUGD – KLIMBOS  of KABOUTERPAD 26 MAART 

Voor de jeugdigen onder ons, vanaf 1.20 m. en tot en met zeventien jaar, organiseren we op 

zondagochtend 26 maart een uitje naar het klimbos in Ruurlo. Voor de jongere kinderen is er de 

mogelijkheid om het kabouterpad te lopen in Ruurlo. Na het klimbosavontuur of de kabouterpadbelevenis 

wordt aansluitend voor patatjes gezorgd bij Buitencentrum Kerkemeijer.  

Aanmelden kan voor 10 maart via email: dijkhoek@gmail.com of via app bij Cindy: 06-28351132. Graag 

met vermelding van naam en leeftijd en activiteit van keuze.  

Kosten: voor het klimbos 15 euro per kind, voor het kabouterbos 1,50. De rest van de kosten komt uit de 

pot van de buurtvereniging.  

     

 

 

 

 

                   NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2023 

http://www.buurtverenigingdijkhoek.nl/
mailto:dijkhoek@gmail.com


Buurtvereniging Dijkhoek – www.buurtverenigingdijkhoek.nl – E-Mail: dijkhoek@gmail.com 

GARDEROBE PAASVUUR – WIE WIL HELPEN? 

Als buurt  en toneelvereniging mogen wij onze kas spekken door de paasgarderobe te verzorgen. 

De opbrengst gaat zowel naar de buurt- als naar de toneelkas. Wij zijn op zoek naar hulp voor: 

- Zaterdag 8 april, vroeg (vanaf 21.00 uur) 

- Zaterdag 8 april, laat ( vanaf ongeveer 23 uur tot 02.00 uur) 

- Zondag 9 april, vroeg (vanaf 21.00 uur) 

- Zondag 9 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 

 

 

Workshop Bloementaart maken 

Op vrijdag 17 maart is er een workshop Bloementaart georganiseerd door Raban. 
Deze wordt gehouden in de grote zaal bij Kerkemeijer en De Scholte in Geesteren zal de workshop 
leiden. Kosten voor een 1 laag bloementaart is €30 exclusief een bord. Je mag een eigen bord meenemen 
of je kan er eentje van hun kopen (extra kosten €5,-) 
1x Koffie / thee en 2 consumpties neemt de buurtvereniging voor hun rekening. Daarna zijn de 
consumpties voor eigen rekening. 
Mocht je nog mee willen doen dan graag voor 3 maart aanmelden bij Raban of Cindy (06-28351132) 
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