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Agenda Klein Dochteren
7 maart 2016
Sjoelen, aanvang 19.45 uur

Deze pagina wordt
mede mogelijk
gemaakt door:

14 maart 2016
Kaarten, aanvang 19.30 uur

Uitgave van de gezamelijke verenigingen uit Klein Dochteren

Jubileum Buurtvereniging Klein Dochteren

Op 1 februari was het exact 35 jaar
geleden dat Buurtvereniging Klein
Marathonkaarten
Op 23 januari waren er 42 personen
aanwezig op onze jaarlijkse marathonkaartdag. Vanaf 9.00 uur tot
17.00 uur werd er de gehele dag gejokerd. Om dit vol te houden was er
voor tussen de middag een heerlijk
stamppotbuffet geregeld, verzorgd

Dochteren is opgericht. Al die jaren
organiseren zij voor leden diverse
activiteiten vanuit de De Schole in
Klein Dochteren. Dit bijzondere feit
wordt op zaterdag 21 mei gevierd
met een gezellige middag. Het motto
voor deze middag is Klein Dochte-

ren Leeft: Lekker & Gezond. Tijdens deze middag kan het publiek
meedoen met workshops en zijn er
diverse optredens. Daarnaast is het
de bedoeling dat er een kleine braderie komt op het schoolplein. Heeft
u hiervoor interesse, neem dan ge-

23 maart 2016
Gezellige 50+ middag,
aanvang 13.30 uur

abamotten1956@kpnmail.nl

27 maart 2016
Paasvuur, start verkoop fakkels /
lampionnen 19.45 uur

rust contact met ons op. Voor meer
informatie zie onze website: www.
bv-kleindochteren.nl

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

door Eetcafé de Zonnebloem. Aan
het einde van dag werd de winnaar
bekend gemaakt. 1e werd Tiny Hulsman, 2e Gerrit Klein en 3e Tony
Klugkist. Het was een gezellige en
sportieve dag.
Zie bijgevoegde foto van de winnaars (van links naar rechts nr. 1, 2
en 3).

De prijswinnaar van de Sudoku-puzzel van de Pompe nr. 295 is
dhr. Erik Visschers (links op foto). Hij kreeg uit handen van
Jan Brunsveld de cheque van 20 euro.
Gezellige 50+ middag
Op woensdag 23 maart wordt er
een gezellige 50+ middag gehouden in De Schole.
Leden van de buurtvereniging worden die middag vermaakt door de
Pierewaaiers uit Slagharen. Dit pi-

Harold Dolleman, lid van
Klootschietvereniging Klein Dochteren,
plaatst zich voor EK Klootschieten
Het is Harold Dolleman gelukt om
zich te plaatsen voor het EK Klootschieten. Ondanks dat de kwalificatie niet geheel vlekkeloos verliep,
mede door blessures, is het Harold
toch gelukt. Tijdens de laatste twee
kwalificatiewedstrijden (die op 1 dag
geschoten worden) liet Harold zien
waarom hij er van 5 t/m 8 mei bij
hoort te zijn. Met twee overwinningen wist Harold zich te plaatsen bij
de tien beste schutters van Nederland
en dwong hij deelname voor dit EK
af. Van 5 t/m 8 mei worden de diverse
wedstrijden geschoten, Harold zelf
zal op vrijdag 6 mei tijdens de wedstrijd op straat in actie komen.
Om tot dit succes te komen heeft
Harold een lange weg afgelegd. Via
de afdeling vonden er eind vorig seizoen selectiewedstrijden plaats waar
de beste drie schutters zich zouden
plaatsen voor de Champions Tour.
Voor deze Champions Tour plaatsen
niet alleen de huidige kernploegleden
zich, maar elke afdeling in Nederland
mag zijn beste drie schutters afvaardigen. Tijdens deze Tour waren er
verschillende speeldata met op elke
dag twee wedstrijden. Eén zo’n wedstrijd wordt geschoten op de straat in

Tilligte (Overijssel) die in mei bij de
EK ook gebruikt wordt en dan heeft
de schutter tien schoten waarin hij/
zij zoveel mogelijk meters moet halen door het schieten met een “Ierse”
stalen kloot (850 gram). Na alle selectiewedstrijden in de Champions
Tour worden de punten opgeteld en
plaatsen de beste tien schutters zich
automatisch voor de kernploeg en
voor het EK.
Wij wensen Harold alvast veel succes en hopen dat deze dag in de geschiedenis van het klootschieten en
die van KV Klein Dochteren bijgeschreven mag worden als zeer succesvol.
Wil je ook eens kennis maken met
deze mooie sport voor jong en oud,
kom dan gerust eens meedoen met
ons aan de Kijksteeg 8 op zondagmorgen om 10 uur.

Voorjaarscompetitie
In het weekeinde van 13 en 14 februari is de voorjaarscompetitie voor
veel teams weer van start gegaan.
Kijk op onze website voor het wedstrijdprogramma van onze teams.
Ook enkele seniorenelftallen hebben
de voetbalschoenen alweer uit het
vet mogen halen. Het vierde elftal
won de eerste, belangrijke, wedstrijd
na de winterstop, het prachtige wedstrijdverslag is al spoedig na de wedstrijd te lezen op onze website; www.
kleindochteren.nl
Scholierentoernooi
De tijd gaat snel..... Voor je het weet
is het al weer april en dan wordt het
jaarlijkse scholierentoernooi voor
de groepen 3, 4, 5 en 6 van de basisscholen op ons sportcomplex ‘t
Schooldert georganiseerd. Het is dan
altijd beregezellig en een drukte van
belang. Inmiddels zijn we alweer

ratenkoor gaat terug in de tijd met
ondermeer meezingers, robuuste
zeemansliederen en smartlappen.
De middag begint om 13.30 uur.
Voor een hapje en drankje wordt
gezorgd en in de pauze zijn er
mooie prijsjes te winnen met onze
verloting.
bezig met de eerste voorbereidingen. De organisatie kan altijd nog
vrijwilligers gebruiken voor diverse
taken (scheidsrechter, verkeersregelaar, parkeerhulp etc.). Meld je aan
bij erna_nijenhuis64@hotmail.com.
Noteer de datum vast in uw agenda:
Woensdag 20 april 2016.
Lochem | 0573-251227
Clubvoetbaldagen ook weer in 2016!
www.bakkerij-tenbroeke.nl
Drie dagen voetballen, dolle pret en
(nieuwe) voetbalvrienden maken,
dat zijn de Clubvoetbaldagen bij
onze vereniging. In 2015 werden de
clubvoetbaldagen voor het eerst bij
onze vereniging georganiseerd, het
was een groot succes! Daarom dit
jaar opnieuw de clubvoetbaldagen.
Iedere dag genieten met nieuwe oefeningen, trucjes, een lekkere lunch,
gave animatie en een te gekke voetbaloutfit.
De clubvoetbaldagen vinden plaats
op 17, 18 en 19 augustus 2016.
Schrijf je snel in, want vol is vol!
Inschrijven kan via:
Univé Oost Lochem
www.clubvoetbaldagen.nl/
voetbaldagen-kleindochteren

Allround
(ver)bouw, reparatie, renovatie
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