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Paasvuur en fakkeloptocht

1 april Op eerste Paasdag – zondag
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Vrijdagavond 20 april - Karaoke Av
ond
Niets leukers dan een avondje zelf
je favoriete
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kers. Van 19:30
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even, want
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mooi festijn te worden m
Het belooft een ouderwets
dorp.
Wijzigingen in data voorbehouden. Kijk voor de meest up to date informatie
en een inschrijfformulier op WWW.BOLDERHOEK.NL
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Fun, Food

& Robin Hood Festiva
Zaterdag 15 septembe
l
r staat Gorssel in het
teken van het Fun, Fo
Hood. Een prettig gesto
od & Robin
ord festival met veel bu
iten spelen zoals boog
ringsteken, vuur mak
schieten,
en én reuze katapult bo
uwen. Een schot in de
Om je echt Robin Hood
roos!
te voelen mag je natu
urlijk je eigen passende
aantrekken maar is he
kleding
t ook mogelijk om een
eigen Robin hoedje te
schild te knutselen of
m
aken, een
je te laten schminken.
Ondertussen kunnen
je ouders buiten, ontsp
annen en genietend va
september zon, met een
n de warme
koel drankje in de hand
bedenken wat voor een
jullie gaan eten. Op ‘he
lekkers
t marktplein’ is van all
es te krijgen… Een br
een pannenkoek? Of een
ut
e burger,
drankje uit de tapperi
j…We zien je daar!

HALLOWEEN Knutsel!

enfeest
18, vlak voor het Hallowe
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id de straat
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.
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Zaterdag 27 oktober

Kom je mee griezelen? Samen met
de Vereniging
Noorderkwartier organiseert de Bol
derhoek ook dit
jaar weer Halloween in de wijk Noo
rderkwartier.
Voor ‘trick or treat’ mogen de kindere
n langs de
deuren van de huizen waar een lam
pje of kaarsje
brandt. Ook staat het kraampje er wee
r waar je
even tot rust kunt komen onder het
genot van
warme chocomel en iets lekkers.

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

www.autobrinks.nl

Naamloos-2 1

Regionaal Contactlens Centrum
Gediplomeerd Opticiën
HBO Optometrist
Contactlensspecialist
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“Al meer dan 80 jaar
exclusieve Brilmode”

ww w.boertieoptiek.nl

Marianne Groenenberg

In het hart van Gorssel!

schoonheidsspecialiste
IPL definitief ontharen / huidverjonging
microdermabrasie / endermologie
verwijderen acne – couperose - pigmentvlekken
hot-stone en sportmassage

 WARM, KOUD, SALADE EN STAMPPOTTEN BUFFET
 DIVERSE SCHOTELS  KOFFIE OP GEZELLIG TERRAS
 BILJART  ZONNIG BUITEN TERRAS

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

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