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Agenda buurtvereniging
Klein Dochteren

Deze pagina wordt
mede mogelijk
gemaakt door:

1 mei 2017
Kaarten, aanwezig 19.30 uur
8 mei 2017
Sjoelen, aanvang 19.45 uur

Uitgave van de gezamenlijke verenigingen uit Klein Dochteren
ONA kiest voor ´novemberstuk´!
Nog niet zolang geleden heeft de
Algemene Leden Vergadering van
ONA, voor het eerst gekozen voor
één evenement per jaar. ONA ,de toneelvereniging uit Klein Dochteren,
heeft een sterke kern van een aantal
leden, die zich jaar na jaar inzetten

voor de zomerse revue en het toneelstuk in november. November
2016 is het serieus komische stuk:
¨Opa is een BON Vivant¨ van Nico
Edelenbosch met groot succes op de
planken van eetcafé de Zonnebloem
gezet. Met dit succes in ons achter-

Foto: Achterhoekfoto.nl - Johan Braakman

Doe mee!
3 daags voetbalkamp
bij v.v. Klein Dochteren
Drie dagen voetbal en plezier bij v.v.
Klein Dochteren, dat zijn de Clubvoetbaldagen! Je leert nieuwe oefeningen
en bijzondere trucs. Tussen de middag
heb je aan de grote lunchtafels veel
plezier met je nieuwe voetbalvrienden
en ga je helemaal op in de spannende
animatie. Natuurlijk mag je je prachtige voetbaltenue houden! De Clubvoetbaldagen worden gehouden op 16, 17

en 18 augustus 2017. De hele dag lekker voetballen maar je slaapt in je eigen bed. Je bent al welkom vanaf 9.00
bij v.v. Klein Dochteren om alle activiteiten en trainingen mee te maken.
Ook fijn voor (drukke) ouders dus. ’s
Avonds slaap je in je eigen bed zodat
je weer helemaal fris bent voor de volgende dag. Wil je er alles over weten?
Kijk dan op www.clubvoetbaldagen.
nl/voetbaldagen-Kleindochteren

19 mei 2017
Bustocht Rotterdam,
inmiddels volgeboekt

abamotten1956@kpnmail.nl

5 juni 2017, 2e pinksterdag
Fietstocht, start vanaf
13.00 uur
hoofd is besloten, ons volledig in te
zetten voor een goed gekozen toneelstuk. De leescommissie is druk aan
het lezen en binnenkort wordt het
nieuwe stuk bekend gemaakt. Vervolgens worden de spelers gevraagd
en kunnen de repetities starten. De
keuze van het toneelstuk houden we
nog even geheim. Ook zou het kunnen, dat de uitvoering niet meer in
november plaats gaat vinden maar 1
maand eerder? Wordt vervolgd, wij
houden u op de hoogte.
Mocht u belangstelling hebben, wij
staan altijd open voor nieuwe leden,
zowel spelers als mensen voor handen spandiensten.

drie daagse voetbalfeest voor alle
voetballers van 6 t/m 13 jaar uit de
regio, iedereen kan dus meedoen!
Schrijf je alleen of met je teamgenoten in via www.clubvoetbaldagen.nl/
voetbaldagen-Kleindochteren
want
VOL is VOL! De inschrijving is reeds
geopend.

Inschrijving geopend!
v.v. Klein Dochteren organiseert dit
Tijdens
onze
gezellige
middag begin maart
waren er ruim
40 personen aanwezig voor een
prachtig optreden
van Aalt Westerman uit Nieuwleusen. Aalt zingt, in
zijn eigen dialect, liedjes over het
mooie Sallandse land. Tijdens het
zingen waren er beelden te zien van
deze mooie streek. Dat Aalt ook voor

KV Klein
Dochteren 2
kampioen in
de tweede
klasse
Afgelopen zaterdag is het de heren
van het tweede van kv Klein Dochteren gelukt om de titel in de 2de klasse
van de AKF competitie binnen te halen. De heren die het gehele seizoen
al oppermachtig waren in hun klasse
kende de laatste wedstrijd geen problemen en wisten daardoor de titel
veilig te stellen.
Naast dit succes behaalde meerdere
teams van kv Klein Dochteren het erepodium. Het 1ste werd na een spannende wedstrijd uiteindelijk 2de in de
eerste klasse. Het 3de team begon met
een achterstand van 3 schoten aan hun
wedstrijd tegen de directe concurrent
en wisten die 3 schot achterstand goed
te maken en een 3de plaats in de 2de
klasse te bemachtigen. Het vierde bleef
helaas steken op een vierde plaats in de
derde klasse. In de 5de klasse was het
nog even spannend en verloor het vijfde met 9 schot van hun concurrent en
ook hun 2de plaats in het klassement.
Een 3de plaats was nu het hoogst haalbare. In de 6de klasse pakte het zesde
een verdienstelijke 2de plaats.
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Radio Oost heeft gewerkt bleek wel
uit de mooie anekdotes die hij tussendoor aan ons vertelde. Het was
weer echt een hele gezellige middag.
De bus zit vol.
Voor onze busreis naar Rotterdam zijn
wij erg verrast over de grote opgave.
Dat belooft een hele gezellige dag te
worden. Wil iedereen die zich heeft
opgegeven voor 1 mei 2017 het geld
over maken? Verdere informatie staat
in onze Pompe van december 2016.
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Klein Dochteren Dag
Op zaterdag 20 mei a.s. wordt de tweejaarlijkse
Klein Dochteren Dag wederom georganiseerd.
Geef je op om deze dag tot een succes te maken!
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