
Wijzigingen in data voorbehouden. Kijk voor de meest up to date informatie 
en een inschrijfformulier op WWW.BOLDERHOEK.NL

 HELP ONS aan extra inkomsten om leuke activiteiten voor onze kinderen te organiseren, 
breng uw oud papier elke 3e zaterdag v/d maand naar de container aan de Noorseweg ter 

hoogte van de Mezenstraat. De container is geopend tot ca. 13:00 uur.
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ACTIVITEITENKALENDER 2017

Woensdag 18 maart Smokkelspel

Als de zon ondergaat en het al lekker donker 

is in het bos, gaan we stilletjes op pad. Met je 

smokkelwaar stevig in je hand , ontloop je de 

douane om zo als echte smokkelaar je waar af 

te leveren. Gelukkig hoef je dit niet in je eentje 

te doen, maar mag je samenwerken. Misschien 

worden jullie wel de winnaars. In ieder geval 

beleven we veel lol. 

Regionaal Contactlens Centrum
Gediplomeerd Opticiën

HBO Optometrist
Contactlensspecialist

www.boertieoptiek.nl

T. 06 363 76 274

Tel. 0575-490027
Info@montagebedrijfantonbruggeman.nl

Autobedrijf Preuter
Epse
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“Al meer dan 80 jaar
exclusieve Brilmode”

Zondag 16 april FAKKELOPTOCHT
De kinderen van Gorssel krijgen de belangrijke taak om het jaarlijkse Paasvuur aan te steken. In een lange optocht met brandende fakkels lopen we vanaf de Wadi naar de plek waar het Paasvuur wordt aangestoken. Meelopen is op eigen risico. 
Doe geen brandbare kleding aan. 

Woensdag ?? juni Nationale buitenspeeldag

Kom je tijdens de Nationale Buitenspeeldag ook 

gezellig bij De Bolderhoek spelen? We maken 

de speeltuin op die middag extra spannend en 

hopen op mooi weer, zodat nat worden niet erg is. 

Nieuwsgierig? 

Zaterdagmiddag 11 maart NL DOETEr zijn altijd volop klussen in en om de speeltuin. Op 
deze dag hopen we dat er zich meer vrijwilligers voor een 
ochtend aanmelden om de klussen te klaren. Jij meldt je 
toch ook aan?

believe IT consulting BV
Nieuwstraat 51a
7411 LH Deventer
t. 0570-513008

info@believe-it.nl
www.believe-it.nl

Believe IT visitekaartje NIEUW.indd   3
09-10-13   18:33

WIJNHUIS           SLIJTERIJ
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Verkoop van alle merken automobielen

 - reparatie en onderhoud
 - expertise en schaderegeling
 - auto-wasinstallatie
 - APK-autokeuringen
 - elektro en elektronika voor automobielen

AUTOSERVICE BRINKS
Hoofdstraat 65 - 7213 CS - Gorssel - Tel: 0575 - 491277

Naamloos-2   1 30-05-2006   22:55:04

www.autobrinks.nl

In het hart van Gorssel!
� WARM, KOUD, SALADE EN STAMPPOTTEN BUFFET
� DIVERSE SCHOTELS � KOFFIE OP GEZELLIG TERRAS 

� BILJART � ZONNIG BUITEN TERRAS

Joppelaan 5 Gorssel Tel: 0575-492263
E-mail: info@eetcafe-dehoek.nl www.eetcafe-dehoek.nl

 

 
Marianne Groenenberg 

schoonheidsspecialiste 
 

IPL definitief ontharen / huidverjonging  
microdermabrasie / endermologie 

verwijderen acne – couperose - pigmentvlekken 
hot-stone en sportmassage 

 
Behandeling op afspraak 

Molenweg 51, 7213 XD Gorssel  
0575 49 14 88 / 06 42 11 58 58 
www.mariannegroenenberg.nl  

Zaterdag 20 mei ‘Slecht weer bestaat niet!’

Welk weer het ook wordt, wij gaan naar buiten! Broodjes bakken, hutten 

bouwen, kampvuur maken of... In de grootste modderpoel springen die je 

kunt vinden, en met blote voeten lopen door zompige modder. Heerlijk. 

Ook als het slecht weer is gaat deze activiteit door! We gaan hoe dan ook 

spelen in het bos. 

Geschikt voor alle leeftijden, jongens en meiden. 

Woensdag 25 oktober HALLOWEEN Knutsel!

Halloween komt langzaam overwaaien uit Amerika. Steeds meer 

mensen vinden het leuk en gaan het ook vieren met allerlei enge 

dingen erbij. En veel voor Halloween kun je zelf knutselen. Enge 

maskers, afgevallen ledematen... verzin het maar. Kom je ook en 

maak je het engste van het engste? Tijdens de Halloweenavond in ‘t 

Noorderkwatier kun je jouw enge knutsel showen.

Geschikt voor alle leeftijden, jongens en meiden.

Zaterdag  2 september FUN & FOOD Festival!Stel je voor: het is weekend en jij zit lekker buiten, ontspannen en genietend van de warme september zon, met een koel drankje in je hand te bedenken bij welke hippe foodtruck je straks eens wat lekkers zult gaan halen. Je kinderen vermaken zich intussen prima, en spelen en ravotten fijn op het prachtige terrein van de Bolderhoek. Muziekje op de achtergrond, gezellige mensen om je heen... Wat wil je nog meer. Fata Morgana? Nee; je bent op het Fun  & Food Festival van de Bolderhoek!!
Volop speelvertier voor de kinderen; buitenspellen, schminken, en leuke workshops voor alle leeftijden. We zien je daar!

Kapsalon en Haarwerk
Nijverheidsstraat 11
7213 DA Gorssel
0575-490558

Hoofdstraat 41
7213 CP Gorssel

ZuiverZuiverontwerp.nl

Grafische vormgeving & Webdesign

Zaterdag 28 oktober HALLOWEEN
Kom samen met je vrienden en vriendinnen 
griezelen in ‘t Noorderkwartier tijdens Halloween; en neem een kijkje bij het Bolderhoek Pop-Up 
Spookhuis als je durft!!
Deze activiteit wordt georganiseerd samen met 
buurtvereniging ‘t Noorderkwartier.
Geschikt voor dappere jongens en meiden van alle leeftijden. 


