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Agenda buurtvereniging
Klein Dochteren

Deze pagina wordt
mede mogelijk
gemaakt door:

1 maart 2017
Gezellige middag, aanvang 13.30
uur. M.m.v. musitainer Aalt Westerman

Uitgave van de gezamenlijke verenigingen uit Klein Dochteren
Competie
De competitie nadert
zijn einde, met nog
een paar wedstrijden te gaan lijken
de uitslagen redelijk vast te liggen.
Mede door het plotselinge overlijden
van Jan Gelder hebben alle teams een
wedstrijd minder geschoten dan de
overige verenigingen. Toch is er nog
van alles mogelijk. Het eerste staat
op een stevige 2de plaats en heeft een
achterstand van 4 schoten en dit belooft nog een spannend slot te worden. Het tweede team lijkt zich bijna
verzekerd van het kampioenschap in
de 2de klasse. Voor het derde geldt
dat zij netjes meedraaien op de 4de

plaats en alles lijkt nog mogelijk.
In de derde klasse staat het vierde op
een keurige vierde plaats. Het vijfde
en zesde doen het hartstikke goed met
beide een tweede plaats in hun klasses.
Op dit moment draaien alle teams bovenin mee in hun klasses en het ziet er
naar uit dat er veel prijzen gepakt gaan
worden op het eind van het seizoen.

Landelijk
De heren doen het hartstikke goed
met landelijk. Op ene vierde plaats
staan draaien ze goed mee in de top
van het klassement. Met een achterstand van 5 punten op de koploper
Beuningen is er nog van alles mogelijk tijdens de laatste 2 wedstrijden.

Marathonkaarten
Op zaterdag 28
januari waren 40
personen naar de

6 maart 2017
Kaarten, aanwezig 19.30 uur
13 maart 2017
Sjoelen, aanvang 19.45 uur

Voorjaarscompetitie

In het weekeinde van 11 februari
stond de start van de voorjaarscompetitie weer op de agenda. Onze
jeugdteams gaan weer met frisse
moed het veld op en zullen er alles
aan doen er een succesvolle competitie van te maken. De eerstvolgende
thuiswedstrijden van onze jeugdteams zijn op zaterdag 11 maart a.s.
om 11.00 uur.

Zaalvoetbaltoernooi

Op woensdag 8 februari en 15 februari vond alweer voor de derde
maal het zaalvoetbaltoernooi voor
Schole gekomen voor een gezellig
dag Jokeren. Onze jaarlijkse marathonkaartdag begonnen wij om klokslag 09.00 uur.
Er werd de hele dag door gekaart.
Rond half vijf waren de prijswin-

24 maart 2017
Crea avond, aanvang 19.30 uur
3 april 2017
Kaarten, aanwezig 19.30 uur

18:00
19:30
20:00

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

10 april 2017
Sjoelen, aanvang 19.45 uur
basisscholen in Lochem plaats. Door
de grote deelname is besloten om
het toernooi dit jaar te verdelen over
twee dagdelen. Onze vereniging organiseerde dit evenement wederom
in samenwerking met Landstede
Sport Eve. Er werd gevoetbald in
Barchem in ‘t Onderschoer.

molenveld 14
7245 ca laren
tel. 0573-401659
www.hekkelmanschilders.nl

naars bekend.
De eerste prijs ging naar Jan Schutte, tweede werd Willy Schekman en
derde werd Reina Broeke.

Het Dochterens Tentfeest 2017 wordt
traditiegetrouw op de eerste zaterdag
van juli (1 juli) georganiseerd. Er is
dit jaar gekozen voor een andere opzet samen met een nieuwe locatie. Het
wordt een 1-dags feest met vermaak
voor jong en oud gehouden op het
terrein voor de Schole in Klein Dochteren. Aanvang is om 14:30 uur. In
hoofdlijnen ziet de dag er als volgt uit:
14:30
15:00

abamotten1956@kpnmail.nl

Autobedrijf
Henk Goorman BV
Hoeflingweg 1 Lochem
0573-257923

Opening feestterrein
Start Zeskamp en in de tent
live muziek van DJ
Gezamenlijke barbecue
Start Vogelschieten
Live muziek

Ook voor de kinderen is er met een
springkussen en diverse spelletjes van
alles te beleven. De gehele dag is het
feestterein gratis te betreden, dus zet de
datum vast in de agenda. De organisatie is op dit moment druk bezig met de
voorbereidingen voor weer een gezellig Dochterens Tentfeest en hoopt u allen te verwelkomen op zaterdag 1 juli!

Lochem | 0573-251227
www.bakkerij-tenbroeke.nl

links naar rechts: Willy Schekman,
Jan Schutte en Reina Broeke

Succesvol optreden van de Goodnight Ladies

In het begin van het nieuwe jaar is
het gebruikelijk om een nieuwjaarsvisite te houden. Ook bij de buurtvereniging staat deze avond vast
op de agenda. Dit jaar werd deze
verzorgd door een zestal zingende
ladies met theaterlef. De Goodnight

Ladies maakten er een erg gezellige
en mooie avond van. Het speciale
lied gemaakt over de buurtvereniging werd ontvangen als een echt
cadeautje. Een mooi begin van het
nieuwe jaar.

Gezellige middag
Op woensdagmiddag 1 maart is er
in de Schole een gezellig middag
voor leden van onze buurtvereniging. Deze middag wordt verzorgd
door Aalt Westerman. Aalt komt uit
Nieuwleusen. Hij verteld en zingt in
Sallandse Streektaal. Het belooft een
muzikale middag te worden. Wij beginnen om 13.30 uur.

Crea-avond

Op vrijdag 24 maart gaan wij creatief bezig zijn onder leiding van
Jacqueline de la Rie. Tijdens deze
workshop gaan wij met elkaar mozaïken. Wij beginnen de avond om half
acht. Kosten (All-inn EUR 25,00)
Geef je nog even op!!!
info@bv-kleindochteren.nl

Allround
(ver)bouw, reparatie, renovatie

Lochem - 06-29156946
www.janlueks.nl

Busreis

Op 19 mei gaat onze busreis naar Rotterdam. Heeft u zich nog niet opgegeven dan kan dit nog tot 1 april. Wacht
alstublieft niet te lang want de belangstelling voor deze bus is enorm groot.
wordt witte wieven
R.M. Ossewaldt-Schuitema
Lageweg 4, 7241 SK Lochem
T 0573-281333 - M 06-41848768
www.schuitemanvmmakelaar.nl

