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Einde seizoen.

Uitgave van de gezamenlijke verenigingen uit Klein Dochteren
Bustocht
2017
Op vrijdag 19 mei
was het ‘s morgens
om kwart voor acht
een hele drukte bij
Eetcafé de Zonnebloem. Maar liefst 86 personen verzamelden zich voor een mooie busreis
naar Rotterdam. ‘s Morgens was er een
boottocht door de havens van Rotterdam. Na een heerlijke lunch ging het
richting de markthal. Daar kon iedereen tot vier uur rustig rondkijken of
lekker op een terrasje zitten.
Om vier uur vertrok de bus weer
naar Klein Dochteren. Bij thuiskomst
stond er een heerlijk buffet klaar bij
Eetcafé de Zonnebloem.

Pompe
Het seizoen 2016 – 2017 zit er voor
de buurtvereniging alweer op.
Tijd voor een heerlijk zonnige zomerstop. Half juni ontvangen alle

leden weer een nieuwe Pompe met
daarin de eerste helft van het programma 2017-2018. Het bestuur
wenst iedereen een ﬁjne zomer en
ziet u graag weer terug bij de activiteiten vanaf september 2017.

Al weer enkele weken geleden speelden alle teams de laatste wedstrijd
van het seizoen 2016-2017.
De eindstanden van de elftallen waren als volgt:
Klein Dochteren 1: 11e plaats
Klein Dochteren zaterdag 2: 6e plaats
Klein Dochteren zondag 2: 2e plaats
Klein Dochteren 3: 3e plaats
Klein Dochteren 4: 5e plaats
Klein Dochteren dames 1: 9e plaats
Klein Dochteren JO11: 3e plaats
Klein Dochteren JO15: 4e plaats
Inmiddels zijn de voorbereidingen
voor het volgende seizoen al weer
van start gegaan. Maar eerst gaan we
allemaal van een welverdiende zomerstop genieten.
Hoewel….. de accommodatieploeg
heeft met dit weertype de nodige inspanningen te verrichten. Er wordt
al weer volop gesproeid en door het
sproeien moet er natuurlijk ook weer
gemaaid worden. Stilzitten is niet aan
de orde.
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De eerste volgende
activiteit zijn de
Clubvoetbaldagen.
Op 16, 17 en 18 augustus 2017 worden de Clubvoetbaldagen weer georganiseerd. Kijk op onze website voor
nadere informatie. www.kleindochteren.nl

Vlnr: Jan v. Silfhout, Rob Kamsteeg.

Prijswinnaars
Begin mei worden altijd de winnaars
bekend gemaakt van onze maandelijkse Kaart- en Sjoelavonden. Dit jaar is
de eerste prijs Sjoelen gewonnen door
Rob Kamsteeg, 2e werd Jan v. Silfhout.
Bij het Jokeren ging de eerste prijs naar
Hendrika Leussink. 2e en 3e werden
resp. Ria Spa en Gerrie Brunsveld. Het
Kruisjassen is dit jaar gewonnen door
Harry Keukenkamp. Alle prijswinnaars
gefeliciteerd. Het nieuwe seizoen begint weer in september.

Vlnr: Gerrie Brunsveld, Hendrika Leussink, Harry Keukenkamp en Ria Spa.

Het belooft weer een waar spektakel te worden, met drie dagen 100%
voetbalplezier.
Drie dagen lang, van ’s ochtends
vroeg tot laat in de middag een compleet verzorgd voetbalevenement!
Laat dit niet aan je voorbijgaan!
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KEIEN klootschieterstoernooi 25 mei
Op donderdag 25
mei heeft het KEIEN
klootschiettoernooi
plaatsgevonden bij
het clubgebouw van Klootschietersvereniging Klein Dochteren in Lochem. Dit toernooi wordt in het kader
van de KEIdagen in Lochem georganiseerd door de Stichting Keidagen
Event en de drie Lochemse klootschietersverenigingen: Heksenkring, De
Mölle en Klein Dochteren.
Na het nuttigen van een gratis ontbijt
gingen 12 teams op pad. Er werd gestreden om de KEI-TROFEE door 8
teams in de NKB (Nederlandse Klootschieters Bond)-klasse en 4 teams in
de vrije klasse. Het beste klootschietersteam van dit toernooi, bestaande
uit Guido Beumer, Harman Brunsveld
en Henk Lunneker mocht de KEITROFEE in ontvangst nemen. Volgend
jaar vindt tijdens de 32e editie van de

KEIdagen dit gezellige toernooi ook
weer op Hemelvaartsdag plaats.
Tijdelijk parcours Klootschietersvereniging Klein Dochteren
Ons klootschietparcours op de Kijksteeg hebben we tijdelijk verruild
voor de autovrije Zutphenseweg. De
Kijksteeg is namelijk sinds 8 mei een
stuk drukker geworden, omdat de Zutphenseweg afgesloten is wegens herstelwerkzaamheden. Hierdoor kunnen we onze klootschietsport minder
goed beoefenen. Daarom hebben we
van de nood een deugd gemaakt en al
enkele keren op de autovrije Zutphenseweg gegooid dat
zeer goed
is bevallen.
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