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Agenda Klein Dochteren
2 mei 2016
Sjoelen, aanvang 19.45 uur

Deze pagina wordt
mede mogelijk
gemaakt door:

9 mei 2016
Kaarten, aanvang 19.30 uur

Uitgave van de gezamenlijke verenigingen uit Klein Dochteren

Scholierentoernooi
Op woensdag 20 april aanstaande
organiseren we weer het scholierenvoetbaltoernooi voor de groepen 3,
Zaterdagvoetbal in Klein Dochteren.
Het in de zomer van 2015 gestarte
zaterdagteam wordt door onze vereniging op handen gedragen. Met
veel gezelligheid en plezier slaagt
dit vriendenelftal erin om op recre-

4, 5 en 6 van de basisscholen op ons
sportcomplex ‘t Schooldert. Ieder
jaar is het drukte van belang door de
grote deelname en natuurlijk de vele
honderden toeschouwers.
Noteer 20 april in uw agenda en kom
eens een kijkje nemen.
atief niveau een prima resultaat te
boeken. Lijkt het jou wat om ook
op zaterdag te voetballen?
Meld je dan aan en we proberen dan
om volgend seizoen een tweede zaterdag seniorenteam te vormen.
Laat van je horen en wij laten je
weten wat de mogelijkheden zijn!

Fietstocht 16 mei 2016

ONA Revue ´Uut de
lengte en uut de breedte´
op vrijdag 1 juli
In januari, na het jaarlijkse bezoek
aan de revue in Lettele, is de revuecommissie van ONA begonnen aan
een ´zware´, maar zeer dankbare
taak: het uitzoeken en (her)schrijven
van teksten voor de sketches. Ook dit
jaar is er weer een mix samengesteld
van leuke sketches, zang en dans. Tegelijkertijd werd er een start gemaakt
met het bedenken en realiseren van
de decors. En nu is het dan zover. Er
kan geoefend worden. Op donderdag 31 maart is de Kick Off geweest,
waarbij de spelers, de mensen van het
decor, de zang, de dansdames, de regisseur en de souffleur voor het eerst
het resultaat van de revuecommissie
met elkaar doornamen. De eenmalige
uitvoering van ´Uut de lengte en uut
de breedte´ is zoals bekend op vrijdagavond 1 juli op het Dochterens
Tentfeest in Klein Dochteren.

Op maandag 16 mei, 2e pinksterdag, organiseren wij onze jaarlijkse
familie fietstocht.
Het is een tocht van ongeveer 25
kilometer. Onderweg wordt u een
hapje en een drankje aangeboden.
Tussen 13.00 uur tot 13.30 uur kan
er gestart worden bij de Schole.
Kosten leden 3 euro. Kosten nietleden 5 euro (kinderen tot 16 jaar
gratis).

Raymond van der Heide is voor komend seizoen benoemd tot hoofdtrainer van ons selectie-elftal.
Raymond is voor velen uit Lochem
en omgeving geen onbekende en
hoopt zijn ambities komend seizoen
in Klein Dochteren waar te maken.
Natuurlijk wensen we Raymond veel
succes.

21 mei 2016
Jubileumdag, aanvang 13.00 uur

Op deze zaterdag vieren wij ons
35-jarig
bestaan.
Vanaf 13.00 uur zijn
er rond de Schole
diverse activiteiten voor jong en oud.
Er zijn optredens van onder andere de
boerendansers Wiej Schotst Vedan,
het Lochems Suprisekoor en de groep
Out of the Box. Tijdens de hele middag kan men deelnemen aan verschillende workshops en spelactiviteiten.
De deelname aan de workshops kost
u slechts 7,50 euro. Daarnaast zal er

abamotten1956@kpnmail.nl

Erelid Willem Reusink overleden
Op 24 maart is ons erelid Willem
Reusink overleden. Zijn liefde en inzet voor de vereniging was groot, Wij
zullen hem blijven herinneren als een
opgewekt en actief lid die veel voor
onze vereniging heeft betekend. In de
herdenkingsdienst op 29 maart jl. hebben we afscheid genomen van Willem.

Jubileumdag 21 mei 2016
een kleine markt zijn op het plein. Op
deze middag zijn wij op zoek naar
de lekkerste cake van Klein Dochteren. Kunt u een lekkere cake bakken, breng die dan tussen 13.15 uur
en 14.00 uur naar de Schole. Rond
16.30 uur wordt door een deskundige jury de winnaar bekend gemaakt.
Wie bakt de lekkerste cake van Klein
Dochteren? Zoals u leest, het wordt
een afwisselend programma voor iedereen. Voor informatie kijk dan op
onze website www.bv-kleindochteren.
nl of volg ons op facebook.

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

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

Paasvuur, een mooie traditie
In de Achterhoek is het traditie om
op eerste paasdag een paasvuur te
ontsteken. Ook dit jaar was er bij ons
in Klein Dochteren op het weiland
van de familie Lueks een prachtige
Paasboake gebouwd. Rond acht uur
verzamelden zich ruim honderd kinderen bij de Schole voor een fakkel
of lampion. Onder begeleiding van
dweilorkest de Deurbloazers vertrok
rond half negen de optocht met bran-

dende fakkels naar de Paasboake.
Op teken van de muziek werd de
Paasboake aangestoken. De weersomstandigheden waren goed dus
brandde de boake al snel helemaal
op. Wij kunnen weer terugkijken op
een geslaagd paasvuur. Het bestuur
bedankt alle vrijwilligers voor hun
hulp. De opbrengst van de fakkels en
lampions (300 euro) wordt ook dit
jaar overgemaakt naar KIKA.

Dochterens Tentfeest 2016

Leden klootschietvereniging
Klein Dochteren gaan hun parcours
schoonmaken
Nu de zomertijd
is begonnen zal er
vanaf 6 april de mogelijkheid weer
zijn om naast de woensdagmiddag nu
ook de woensdagavond een rondje te
gaan klootschieten. Op 6 april start
de “zomerperiode” en zullen de leden
van kv Klein Dochteren op deze dag
beginnen met het schoonmaken en opruimen van zwerfafval op hun eigen
parcours. Alle leden zijn gevraagd om
de mouwen op te stropen en met zijn
allen die avond aan het werk te gaan.
Het is niet bij iedereen bekend, maar
op de woensdagmiddag wordt er vanaf
13.30 uur een rondje kloot geschoten
door leden van de kv Klein Dochteren.
Over het algemeen wordt er op het eigen parcours geschoten. Echter eens
in de 2 maanden gaat deze groep fanatieke klootschieters ook naar andere
verenigingen toe om aldaar gezamenlijk met die vereniging te trainen. Wilt
u een keer komen trainen of u wilt

Nieuwe hoofdtrainer seizoen 20162017

16 mei 2016
Fietstocht, aanvang 13.00 uur

mee om samen met hen bij een andere
vereniging te gooien, houd onze facebook- of twitterpagina in de gaten.
Nu de avonden weer langer worden
zal er op de volgende dagen de mogelijkheid zijn om te komen gooien,
woensdagmiddag vanaf 13.30 uur,
woensdagavond vanaf 19.00 uur en de
zondagmorgen vanaf 10.00 uur. Voor
alle trainingen geldt dat men verzamelt bij het clubgebouw “Bethel” aan
de Kijksteeg 8 in Lochem. Ook nietleden kunnen vrijblijvend een rondje
meeschieten om te kijken of het klootschieten iets voor hun is.

Het bestuur van het Dochterens
Tentfeest is trots om te mogen melden dat er op dit moment twee bands
zijn vast gelegd. Op vrijdagavond
1 juli, na de revue van Toneelvereniging ONA, zal de huiskamer
coverband Livin’Room Music de
avond een feestelijk vervolg geven.
Op zaterdagavond 2 juli hebben wij
de top 100 rock/pop coverband Kabaal weten vast te leggen.

Hieronder het concept programma,
volg ons ook op www.facebook.
com/dochterens.tentfeest.1

Vrijdag 1 juli 2016

Revue toneelvereniging ONA
Live muziek: Livin’Room Music
Koppel darttoernooi + Sjoel toernooi
Start Speelparadijs
Grote gezamenlijke BBQ
Vogelschieten volwassenen
Live muziek: Kabaal		
Zeskamp
Live muziek

Zaterdag 2 juli 2016

Zondag 3 juli 2016

19:30 uur:
22:00 uur:
11:00 uur:
14:00 uur:
17:30 uur:
18:30 uur:
21:00 uur:
12:00 uur:
16:00 uur:

Hanzeweg 10 Lochem
0573-254983
www.greutink.nl

www.ottentwp.nl

Univé Oost Lochem

Meer info: www.dochterenstentfeest.nl / info@dochterenstentfeest.nl
Allround
(ver)bouw, reparatie, renovatie

Autobedrijf
Henk Goorman BV
Hoeflingweg 1 Lochem
0573-257923

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

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

