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Agenda buurtvereniging
Klein Dochteren

Deze pagina wordt
mede mogelijk
gemaakt door:

26 oktober 2016
Gezellige middag met “Doris”
aanvang 13.30 uur

Uitgave van de gezamenlijke verenigingen uit Klein Dochteren

Nieuwe Sponsoren
Op zondag 4 september jl. zijn tijdens de eerste thuiswedstrijd van ons
heren 1 elftal de nieuwe shirts en trainingspakken in gebruik genomen.
De trainingspakken zijn gesponsord

Inloop zaterdagochtend
Op zaterdagochtend om 11.00 uur is
het weer een drukte van belang op
ons trainingsveld.
De jongste talenten van onze vereni-

door de Regiobank-Lochem, op de
shirts prijkt de naam van Fysiotherapie Veeze. Ook kunnen we tegelijkertijd een aantal nieuwe bordsponsoren verwelkomen: Aris Frieterie,
Match4U, Univé, Melenhorst Accountants en Business Valuators,
Konijn en Ko, Fysiotherapie Veeze.
Hartelijk dank voor de belangstelling
in onze club!
ging vermaken zich opperbest met het
voetbalspel en andere spelvormen.
Kom ook meedoen, jongens en natuurlijk ook meisjes in de leeftijdscategorie 4-8 jaar zijn van harte welkom.

Spelregelavond
Op maandag 12 september jl. werd
een spelregelavond georganiseerd
met medewerking van 2 leden van
Scheidsrechtersvereniging Zutphen
e.o.
Tijdens deze drukbezochte avond
werden we bijgepraat over de nieuwe regels die het huidige seizoen
zijn ingevoerd.
Nu iedereen weer op de hoogte is
van de nieuwe regels kunnen de
wedstrijden in onze vereniging op
een juiste wijze gespeeld en geleid
worden.

Algemene ledenvergadering
26 september jl.
was het tijd voor de
jaarlijkse algemene
ledenvergadering.
Met een opkomst van 34 personen
kijkt het bestuur tevreden terug op
deze vlotte positieve vergadering. Na

afloop was er een muzikale verrassing uit Klein Dochteren. Wim Groot
Roessink speelde samen met Janna en
Henk Lunneker op hun harmonica.
Anneke Groot Roessink en Henk Bannink zorgden voor de zang. Ondersteund door het meezingende publiek

was hun optreden een groot succes.

Herfstwandeltocht
Op zaterdag 29 oktober gaan wij met
elkaar een heerlijke herfstwandeling
maken. Wij verzamelen ons op deze
middag om 14.00 uur bij Taverne de
Wildenborcherhof, Wildenborchseweg
19 te Vorden. De totale lengte van de
wandeling is ongeveer 8 km. Het is
niet de bedoeling dat het een wedstrijd
wordt, iedereen kan meedoen! Deelname kost e 3,50 voor leden (voor nietleden e 5,-). Dit is inclusief koffie/
thee met iets lekkers. Graag aanmelden voor 10 oktober bij Ida Mombarg
of Irna Wagenvoort. Mailtje sturen
mag ook: info@bv-kleindochteren.nl

Gezellige middag
Op woensdag 26 oktober is er voor
leden van de buurtvereniging een gezellige middag in de Schole. Voor deze
middag hebben wij uitgenodigd: DORUS. Deze middag gaan wij met elkaar
terug naar de jaren 50-60. Het belooft
een afwisselende middag te worden
met sketches en zang. Aanvang 13.30
uur.

Inbraak in clubgebouw Bethel
Op maandag 19
september hebben
wij helaas moeten
constateren dat er
die nacht is ingebroken in ons clubgebouw. Naast de flinke braaksporen
is er het een en ander ontvreemd wat

eigendom is van onze vereniging.
In het kader van het onderzoek door
de politie willen wij u vragen als u
iets heeft gezien, verdachts heeft gehoord, of getuige bent geweest of u
dit wilt melden bij de politie Lochem.
Gezien de schade hebben de daders

Tweede competitie geschoten in Winterswijk
In het weekend van 1 en 2 oktober is
de tweede competitie wedstrijd verschoten. In het zonnige Winterswijk
mochten de teams aan de bak om te
laten zien waar ze staan en wat hun
doel voor dit jaar zal gaan worden.
Het eerste deed goede zaken door 1
schot terug te pakken op de koploper
Zwolle 1, ondanks dat de dagoverwinning naar de Respelhoek ging
pakte ze een keurige 2de plaats.
Het tweede deed uitstekende zaken
in de 2de klasse. Door de dagover-

winning staan ze nu 6 schot los op de
nummer 2. In dezelfde klasse gooide
het derde zich naar een 4de plek en
klommen zij naar een 3de plaats in
de stand.
In de derde klasse
eindigde
het vierde
Autobedrijf
op
een
Henk
Goorman BV
10e plaats
Hoeflingweg 1 Lochem
en staan
0573-257923
ze in de

flink hun best gedaan om binnen te
komen en is er veel schade wat de
komende tijd hersteld zal gaan worden. Voor het bestuur was dit nieuws
een grote schok en een beste teleurstelling om daar overheen te komen.
Wij hopen dan ook dat als u iets heeft
gehoord of gezien u dit wilt melden
bij de politie.
stand op een 8ste plaats. Het vijfde
pakte een tweede plaats en staat in de
vijfde klasse ook op dezelfde plaats.
Het zesde deed het voorbeeld van het
vijfde volgen en zij staan ook op een
tweede plaats in de zesde klasse.

29 oktober 2016
Herfstwandeltocht
Aanvang 14.00 uur
bij Taverne “de Wildenborcherhof”

abamotten1956@kpnmail.nl

7 novenber 2016
Sjoelen, aanvang 19.45 uur
14 november 2016
Kaarten, aanvang 19.30 uur
18 november 2016
Crea-avond, aanvang 19.45 uur

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

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

Presenteert de toneeluitvoering:
¨Opa is een bon vivant¨
geschreven door Nico Edelenbosch.
Wanneer: vrijdag 25 en
zaterdag 26 november 2016
Tijd:
20:00 uur
Waar:
Café de Zonnebloem aan
de Zutphenseweg 103, 		
7241 SC Lochem
Voorverkoop: vanaf 11 november in
Café de Zonnebloem
Dit jaar speelt ONA, de toneelvereniging van Klein Dochteren weer een
Novemberstuk.
Op vrijdag - en zaterdagavond wordt
het stuk: Opa is een bon vivant, door
8 spelers waarvan 1 gastspeler opgevoerd. Het stuk is geschreven door
Nico Edelenbosch. Het blijspel gaat
over een welgestelde notarisfamilie
Caroul, bestaande uit 3 generaties.
André Caroul is een enigszins ouderwetse man, vol vooroordelen. Zijn
vrouw Suzette is nogal volgzaam.
Opa Caroul, een echte levensgenieter is de tegenpool van zijn serieuze
zoon André. Gerard, de zoon van
André heeft sinds kort een vriendin,
Maartje. Maartje is een onwettig
kind. Dit is een groot probleem voor
André, hij is bang voor de reacties
van de buren en zijn cliënten. Toch
Lochem | 0573-251227
komt er een oplossing en loopt uiteinwww.bakkerij-tenbroeke.nl
delijk alles goed af! Een blijspel, met
humor en een serieuze ondertoon.
Op beide avonden, vrijdag 25 en zaterdag 26 november, is de zaal open
vanaf 19:30 uur en begint het toneelstuk om 20:00 uur in Café de Zonnebloem. In hetzelfde café start op
vrijdag 11 november ook de voorverkoop van de entreekaarten. In de
voorverkoop kosten de kaarten € 8,en aan de zaal zijn de kaarten € 10,-.
In de pauze is er een verloting.
Tot slot, nog een oproep: ONA is
nog steeds op zoek naar enthousiaste
nieuwe leden; mensen die het leuk
vinden om 1 of 2x per jaar mee te
doen met de revue of toneel.

www.ottentwp.nl

Univé Oost Lochem

Allround
(ver)bouw, reparatie, renovatie

R.M. Ossewaldt-Schuitema
Lochem - 06-29156946
www.janlueks.nl

Lageweg 4, 7241 SK Lochem
T 0573-281333 - M 06-41848768
www.schuitemanvmmakelaar.nl

