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KV Klein Dochteren 1 pakt de AKF titel
klootschieten.
Het leek een heel
gemakkelijke middag te worden voor
de heren van Klein Dochteren 1.In de
laatste competitiewedstrijd van het
seizoen, een thuiswedstrijd, stonden
ze nog met 4 schot voor op de nummer 2. Toch werd het nog een spannend slot met een miniem verschil
van slechts 1 schot tegen Zwolle 1 in
de Achterhoekse klootschiet competitie. Naast de algehele titel voor het
1e behaalde het derde een keurige
2de plaats in de tweede klasse.
Helaas is het Harold Dolleman niet
gelukt om in zijn laatste internationale wedstrijd op het EK klootschieten
in Nederland een goed resultaat neer
te zetten. Toch zijn wij er als club
trots op dat een club genoot zich heeft

Fietstocht
2016
Ondanks het koele
weer (met regenbui) waren er 90
deelnemers aan de
start van onze jaarlijkse fietstocht.
Chapeau! Via Almen/Ehzerwold richting Exelse tol, daarna een stop bij de
Exelse Molen, via Ampsen langs het

weten te plaatsen voor dit evenement.
Voor veel van de schutters loopt het
seizoen ten einde, toch willen wij diegene die zich geplaatst hebben voor de
Gelderse kampioenschappen op 29 mei
en de Nederlandse Kampioenschappen
op 26 juni veel succes toe wensen.
Graag willen we er iedereen op wijzen dat op zondag 5 juni de jaarlijkse
familiedag weer op het programma
staat. We starten tegen 10.00 uur bij
het clubgebouw Bethel. Komt allen.
Tot slot hebben wij voor in de agenda nog een datum die genoteerd mag
worden, op 3 september zal kv Klein
Dochteren haar 35 jarig bestaan vieren. Noteer deze dag alvast in de
agenda. In de komende maanden zal
er meer informatie komen met wat
we die dag gaan doen.
Twentekanaal en de Molengronden
weer naar de Schole in Klein Dochteren.
Zoals ieder jaar kon men mee doen
aan het spelelement. De fietsbingo
werd gewonnen door Gerda Vrugteveen, het raadspel door Erik Pardijs
en de pittige raadselopdracht door
Johanna Nijman. Gefeliciteerd!
Allemaal bedankt voor het meedoen
en graag tot volgend jaar.

Het was een prachtige dag
Op zaterdag 21 mei hebben wij ons
35 jarig jubileum gevierd.
Het was een heerlijke zonnige gezellige middag. Van 13 tot 17 uur kon
iedereen genieten van verschillende
optredens op het schoolplein van de
Schole. Daarnaast kon men meedoen
aan verschillende workshops. Tijdens deze middag zochten wij ook
naar de lekkerste cake van Dochteren.
Er waren in totaal twaalf verschillende inzendingen ingebracht. De
vakkundige jury bestaande uit Eric
Klaassen (van Bakker Dick ten
Broeke) en Marga Groot Roessink
kwamen uiteindelijk tot de volgende

uitslag: 1 Mevrouw Hagendoorn, 2
Lars Haarman, 3 Mary Gosselink

Dochterens Tentfeest 2016
Op vrijdag 1 juli t/m zondag 3 juli
a.s. organiseren wij voor de 6e keer
het Dochteren Tentfeest. Dit weekend staat in het teken van toneel,
verschillende live acts en activiteiten voor jong en oud.

Speciaal voor zaterdag hebben
wij de 3-in-1 actie bedacht. Voor
slechts € 20,00 krijgt u toegang tot
de tent, een compleet verzorgde
barbecue en doet u mee met vogelschieten.

Je kunt je nog altijd opgeven voor
het sjoel- of koppel darttoernooi dat
wij op zaterdag 2 juli organiseren.

Opgeven voor de barbecue en/of
een van onze activiteiten kan via de
email: info@dochterenstentfeest.nl

Zaterdag 2 juli organiseren wij na
het speelparadijs een grote gezamenlijke barbecue.

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

Vrijdag 1 juli 2016

19:30 uur:
22:00 uur:
Zaterdag 2 juli 2016 11:00 uur:
14:00 uur:
18:00 uur:
19:30 uur:
21:00 uur:
Zondag 3 juli 2016 12:00 uur:
16:00 uur:

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

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

Revue toneelvereniging ONA
Live muziek: Livin’Room Music
Koppel darttoernooi + Sjoel toernooi
Start Speelparadijs (gratis toegankelijk)
Gezamenlijke BBQ
Vogelschieten volwassenen
Live muziek: Kabaal		
Zeskamp
Live muziek: Mooi dat ‘t kan….

Meer info: www.dochterenstentfeest.nl / info@dochterenstentfeest.nl

Kampioen !!
Het elftal Klein Dochteren zaterdag
2 is na een enerverende finale van de
competitie op de slotdag kampioen
geworden. Met een spelersbus die
ook gevuld was met vele enthousiaste
supporters werd afgereisd naar Deventer om het daar op te nemen tegen
De Gazelle 3. Hoewel de spanning
in het eerste deel van de wedstrijd
duidelijk voelbaar was, werd de kampioensbeker toch nog vrij eenvoudig
binnengehaald. Eindstand 1-4.

Jeugdkamp
Op 24, 25 en 26 juni 2016 vindt het
jaarlijkse jeugdkamp weer plaats.
Dit maal op een nieuwe locatie: in en
om de Schole.
Het belooft een oergezellig weekend
te worden, de organisatie heeft weer
een druk programma bedacht, we
hopen dat het weer een beetje meewerkt.
Wij wensen alle deelnemers en natuurlijk ook de begeleiding veel plezier en veel succes!

Clubvoetbaldagen ook
weer in 2016!
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
Lochem | 0573-251227
een groot succes!
www.bakkerij-tenbroeke.nl
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: www.clubvoet- www.ottentwp.nl
baldagen.nl/voetbaldagen-Kleindochteren

Wil jij ook voetballen met je vrienden op zaterdag?
Graag zouden we volgende seizoen
met nog een zaterdagelftal de competitie willen starten, jij en je vrienden kunnen deel uit maken van dit

team. Laat van je horen en wij laten
je weten wat de mogelijkheden zijn.
Neem contact op met onze secretaris: info@kleindochteren.nl
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