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Agenda buurtvereniging
Klein Dochteren

Deze pagina wordt
mede mogelijk
gemaakt door:

5 september 2016
Sjoelen, aanvang 19.45 uur
12 september 2016
Kaarten, aanvang 19.30 uur

Uitgave van de gezamenlijke verenigingen uit Klein Dochteren

Revue ONA op Dochterens
Tentfeest een groot Succes!

26 september 2016
Algemene ledenvergadering,
met als afsluiting een muzikale
verrassing uit Klein Dochteren
Aanvang 19.45 uur
3 oktober 2016
Kaarten, aanvang 19.30 uur
10 oktober 2016
Sjoelen, aanvang 19.45 uur

abamotten1956@kpnmail.nl

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

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

Start voetbalseizoen
2016-2017
Inmiddels is de voorbereiding voor
het komend seizoen al weer van start
gegaan. Alle teams zijn al weer aan
het trainen, zelfs de eerste bekerwedstrijden bij de jeugd zijn al gespeeld
en succesvol verlopen!

Hoe dit zal verlopen? Binnenkort
worden de eerste wedstrijden gespeeld en zullen we het weten….

Ook de selectie onder leiding van
onze trainer Raymond van der Heijden en assistent Erik Goorhuis is al
met een druk programma de oefenperiode begonnen. Met een aantal
nieuwe leden is de selectie uitgebreid zodat we de eerste competitiewedstrijd vol verwachting tegemoet
kunnen zien.
De indeling van de overige seniorenelftallen zijn ook al weer gereed.
Het zaterdagelftal werd afgelopen
seizoen kampioen en zal dus het komend seizoen een klasse hoger aan
moeten treden.

Achter de schermen zijn een aantal
vrijwilligers druk geweest met de
indelingen van de teams, het regelingen van trainers en leiders. Andere
vrijwilligers zijn druk om de velden te prepareren voor het nieuwe
seizoen, er moet gemaaid worden,
er moeten lijnen getrokken worden.
Ook de kleedkamers hebben een opfrisbeurt gehad en zijn weer grondig
schoongemaakt. Kortom niet voor
iedereen was er zomerstop.

We wensen alle spelers van onze elftallen veel succes komend seizoen!

KV Klein Dochteren bestaat 35 jaar

Clubvoetbaldagen Klein Dochteren

Op 17, 18 en 19 augustus werden de
Club Voetbaldagen georganiseerd bij
onze vereniging.
Het was evenals vorig jaar fantastisch weer en het hele evenement
was een gezellig spektakel. De deelnemers leerden veel over voetbal,
niet alleen door zelf te voetballen en
te trainen, maak ook door spelletjes
en opdrachten, een quiz en nog vele
andere activiteiten! De trainers (van
onze club) en een aantal vrijwilligers
zorgden er voor dat de deelnemers
drie dagen lang konden genieten van
deze waanzinnige voetbaldagen!
Alle catering werd gesponsord door
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Allen hartelijk dank.

Op 3 september
1981 is klootschiet
vereniging
Klein
Dochteren opgericht als vereniging.
Nu, 35 jaar later, bestaat de klootschietvereniging nog steeds. Iets
waar we natuurlijk trots op zijn en
niet zomaar voorbij willen laten gaan.

Jumbo, daarnaast was er een bijdrage
van Achterhoek Netwerk zodat alles
tot in de puntjes was verzorgd!
Kijk voor een impressie van de Clubvoetbaldagen op:
www.kleindochteren.nl
www.facebook.com/clubvoetbaldagen

Om dit heugelijke feit te vieren houden wij op zaterdag 3 september 2016
een feestdag. Vanaf 15.00 uur bent u
welkom bij Clubgebouw “Bethel”
aan de Kijksteeg 8 in Lochem.
Wij organiseren die dag enkele leuke
activiteiten voor jong en oud. Tegen
etenstijd zal er een barbecue aangestoken worden waarnaar we met
muziek erbij tot de klok van 0.00 uur
zullen doorgaan met het feest.

Mocht u geen uitnodiging van ons
hebben gehad dan bent u die dag van
harte welkom om dit jubileum met
ons te komen vieren. Wilt u vooraf
wel contact met ons opnemen per telefoon 0573 – 251701 (Diny Beumer)
of per mail met secretariaatkvkleindochteren@gmail.com of u komt en
met hoeveel personen. Tot dan en we
maken er een gezellige dag van.
Henk Lunneker Nederlands kampioen
Eind juni is het Henk Lunneker gelukt om zich te kronen tot Nederlands Kampioen klootschieten op het
onderdeel straat in Categorie 7. Het
lukte Henk om de 1.000 meter lange
straat af te leggen in 8 schoten. Henk
proficiat met deze mooie titel.
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