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Bericht van het bestuur van Buurtvereniging Klein Dochteren
Nu het alweer eind 2021 is kijken we terug op een jaar met helaas maar één activiteit.
Door corona is het echt niet mogelijk geweest om met de geldende regels
activiteiten te organiseren. Dat is erg vervelend, maar eerst moet deze
pandemie onder controle zijn.
De herfstwandeltocht (buitenactiviteit) konden we wel organiseren.
Bij het oud-papierhok was er dagelijks wel veel te beleven. Het bestuur
bedankt alle inpakkers voor hun inzet van het afgelopen jaar, TOP!!
Ook bedanken wij de vrijwilligers die mee zijn geweest op route met de vrachtwagen van Berkel-Milieu.
Op dit moment weten wij nog niet of de geplande kaart- en sjoelavonden door kunnen gaan.
Via onze website (www.bv-kleindochteren.nl) en facebookpagina houden wij u op de hoogte.
Maar u mag bij twijfel ook altijd contact opnemen met één van de bestuursleden.
Wat zou het fijn zijn om elkaar volgend jaar weer eens te ontmoeten. Gewoon gezellig,
om elkaar te zien en weer eens bij te praten. Zodra het echt weer kan gaan wij proberen
iets moois voor u te organiseren. Wij hebben lang genoeg “stil” gezeten.
Het belangrijkste voor nu is toch, zorg goed voor elkaar en blijf gezond.
Hopelijk tot snel!!

Herfstwandeltocht
Op zondag 7 november was het mogelijk om met
elkaar een mooie tocht te wandelen vanaf de
Schole. Er was een prachtige route uitgezet door
Margo Beekman en Anke Lueks.
Dit keer richting het Grote Veld en de golfbaan.
Opnieuw met enkele onbekende bospaden.

Wauw, wat kan het dichtbij huis toch mooi zijn.
De herfstkleuren waren die dag nog prachtig en gelukkig
was het tijdens de wandeling droog.
Met totaal 15 personen is er ongeveer 8,5 km gewandeld.
De tocht werd afgesloten met een consumptie en een
hapje bij Bosrijk Ruighenrode.
Het was een heerlijke middag!
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Dag lieve Ina
Wij wisten dat Ina ongeneeslijk ziek was maar het
bericht van haar overlijden op 18 april dit jaar kwam
toch nog onverwacht.
Vanaf 2007 zat Ina al bij ons
in het bestuur.
Wij konden altijd een beroep op
haar doen, niets was haar te veel.
Ze had vaak nieuwe ideeën voor
onze activiteiten.

Verzorgde ook de contacten en afspraken met onze artiesten.
Soms was ze misschien wat “chaotisch” maar juist daardoor
bewaren wij de mooie herinneringen.
Wij bedanken Ina voor alles wat zij voor onze buurtvereniging
heeft gedaan. Haar behulpzaamheid en vrolijkheid zullen wij
blijven missen.
Het bestuur

Activiteiten 2022
Het kabinet heeft de maatregelen die sinds 28 november 2021 gelden verlengt tot in ieder geval
14 januari 2022. Op deze datum wordt de situatie opnieuw beoordeeld. Er is reden tot zorg en
voorzichtigheid door de nieuwe omikronvariant.
De ondergenoemde datums zijn daarom onzeker.
Mededelingen hierover vermelden wij op onze facebookpagina en website

Marathon kaarten

Datums:
Sjoelen

Kaarten

7 februari

14 februari

7 maart

14 maart

4 april

11 april

2 mei

9 mei
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Op zaterdag 29 januari 2022 is er weer de jaarlijkse
joker-marathon. Wij beginnen s’morgens om 09.00 uur
(aanwezig om 08.45 uur) en gaan door tot ca. 17.00 uur.
Voor tussen de middag is er weer een heerlijke
stamppot-buffet. De kosten voor deelname:
voor leden € 17,50 pp
voor niet leden € 20,00 pp
Opgave is gewenst, tot 22 januari 2022 bij:
Ida Mombarg (06-12198590),
Irna Wagenvoort (06-20428280)
of stuur een mailtje; info@bv-kleindochteren.nl
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KerstPuzzel
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Streep de woorden door in het diagram. De overgebleven
letters vormen - in de leesrichting - de oplossing.
Uit de goede inzendingen verloten wij een kadobon van
€ 20,00 namens de Buurtvereniging Klein Dochteren.
Stuur de oplossing vóór 1 februari 2022 naar:
A. Lueks
Zutphenseweg 114
7241SG Lochem
Of stuur een mail naar: lueks009@planet.nl
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Jubileum
Onze Ida zit dit jaar alweer 25 jaar in ons bestuur. Normaal
hadden we haar tijdens onze jaarlijkse ledenvergadering in
het zonnetje willen zetten.
Maar zoals u weet hebben wij vanwege de coronaregels dit
niet kunnen organiseren.
Namens het bestuur en de leden hebben Johan en Irna haar
verrast met een mooi boeket en een
kadobon.
Ida nogmaals BEDANKT
voor alles wat je tot
nu toe voor de
buurtvereniging
gedaan hebt.
Wij hopen nog
een tijdje met
elkaar door te
kunnen gaan.

Het bestuur van
Buurtvereniging Klein Dochteren
wenst u fijne feestdagen
en een voorspoedig
2022
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