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Agenda buurtvereniging
Klein Dochteren

Deze pagina wordt
mede mogelijk
gemaakt door:

9 december 2016
Kerstbingo, aanvang 19.45 uur

Uitgave van de gezamenlijke verenigingen uit Klein Dochteren
¨Opa is een bon vivant¨
Op vrijdag 25 en zaterdag 26 november aanstaande speelt ONA, de
toneelvereniging van Klein Dochteren het blijspel:
¨Opa is een bon vivant¨
geschreven door Nico Edelenbosch.

Wanneer: vr. 25 en zat. 26 november
Tijd: 20:00 uur
(zaal open vanaf 19:30 uur)
Waar: Café de Zonnebloem aan de
Zutphenseweg 103, 7241 SC Lochem
Voorverkoop: vanaf 11-11 tot 24-11
in Café de Zonnebloem.
De kaarten kosten in de voorverkoop

€ 8,- aan de zaal zijn de kaarten € 10,-.
Wij zien u graag op 1 van de avonden!

abamotten1956@kpnmail.nl

28 januari 2017
Kaartmarathon, aanvang 8.45 uur
6 februari 2017
Kaarten, aanvang 19.45 uur

Lochem
0573-257849
06-29347139
ron.weenk@planet.nl

13 februari 2017
Sjoelen, aanvang 19.45 uur

Tijdens onze gezellige middag werden
wij in Klein Dochteren “verrast” door
een geweldig optreden van Dorus.
Vertolkt door Derk te Riet uit Groenlo. Met deze bandparodist gingen wij
deze middag terug naar de jaren 5060. Het gezellige borstellied, er zaten
twee motten en natuurlijk Poessie
Mauw kwamen deze middag voorbij.
In de zaal van de Schole hebben 42
personen genoten van een heerlijke
middag, terug in de tijd.

Competitie
inmiddels al
5 wedstrijden
onderweg

Herfstwandeling

Onze laatste activiteit van 2016 staat
alweer voor de deur.
Op vrijdag 09 december organise-

9 januari 2017
Sjoelen, aanvang 19.45 uur
16 januari 2017
Kaarten, aanvang 19.45 uur

Terug in de
tijd

Kerstbingo

6 januari 2017
Nieuwjaarsvisite,
aanvang 19.45 uur

ren wij in de Schole onze jaarlijkse
Kerstbingo. Wij beginnen die avond
om 19.45 uur.
Er zijn weer prachtige prijzen te winnen. Iedereen is welkom.

Op zaterdagmiddag 29 oktober melden zich 25 personen bij de Wildenborcherhof voor de eerste herfstwandeling van onze buurtvereniging.
Om 2 uur begonnen wij met koffie/
thee en een Vordense lekkernij. Iets
voor half drie gingen wij op pad. De
zon scheen en de natuur was prachtig. Via kronkelpaden en mooie
bossen liepen wij richting de Kranenburg, daarna richting Medler en
terug via Mossel weer naar de Wildenborcherhof. Het was zeker vanwege het prachtige wandelweer een
hele mooie tocht van 8,2 km. Deze
herfstwandeling is zeker voor herhaling vatbaar.

Nu we in de maand november zijn aangekomen is de competitie inmiddels al
een eind op weg. Inmiddels zijn er al
5 van de 12 wedstrijden verschoten en
is er nog van alles mogelijk.
Het eerste begint langzaam te draaien, op het eigen parcours werd er afgelopen weekend een mooie tweede
plaats behaald achter de koploper
Zwolle 1. Het gat met deze koploper
is inmiddels 7 schoten.
Het tweede blijft het goed doen en weet
zich elke wedstrijd zeker bij een plek
bij de eerste drie te bemachtigen. Op dit
moment staan zij 10 schoten los van de
nummer 2. Het derde wat in diezelfde
2de klasse gooit kent een wisselende
periode, zo worden ze laatste en een
wedstrijd later pakken ze een knappe
dag overwinning. Op dit moment staan
zij op de plaats waar ze horen op dit
moment en dat is een vijfde plaats.
In de derde klasse is het vierde begonnen met hun opmars, stonden ze
naar 2 wedstrijden op een achtste
plaats, inmiddels is deze verruild
voor een vijfde plaats in de stand. Het
vijfde team is bezig met een constant
seizoen, zij staan momenteel op een 2
plaats in de algemene stand. Ook het
zesde team doet het goed, zij bezitten
een 2de plaats in de stand.

Lege flessenactie v.v Klein Dochteren

Bestuurswisselingen

Bewaar uw lege statiegeld flessen!
Op zaterdag 7 januari 2017 staat de jaarlijkse lege
flessenactie van v.v. Klein Dochteren weer op het
programma.
Op deze dag komen de (jeugd)leden van v.v. Klein
Dochteren bij u aan de deur om lege statiegeld
flessen en kratten te verzamelen. Bewaar dus uw
lege flessen en kratten. We proberen die dag zo
veel mogelijk adressen te bezoeken.

In de ledenvergadering van 7 oktober jl. hebben we afscheid genomen
van onze penningmeester Heleen
Mogezomp en bestuurslid Senioren
Ronald Logtenberg.
Bij deze willen wij nogmaals onze
dank uitspreken voor de vele werkzaamheden die zij in de afgelopen
jaren hebben verricht. Thijs Hiddink
is onze nieuwe penningmeester en
de functie van bestuurslid senioren is
nog vacant. Interesse? Neem contact
op met één van onze bestuursleden.

De opbrengst van deze actie zal ten goede komen
aan de jeugdafdeling van v.v. Klein Dochteren.

Einde najaarscompetitie
De Najaarscompetitie is bijna ten einde. Onze
jeugdteams doen het prima in de competitie. Beide
teams draaien mee in de bovenste regionen van
hun afdeling. Kom op zaterdagochtend 11 uur
naar ons sportcomplex om de laatste wedstrijden
van deze najaarscompetitie onze jeugdteams aan
te moedigen!
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