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Paasvuur

Op woensdagmiddag 7 maart 2018 komt Gerrit Pelle uit
Bentelo. Hij begeleit zichzelf met keyboard en zal deze
middag verschillende
herkenbare liedjes voor ons zingen.
G
Ook zal er een surprise-act zijn.

Helaas gaat het jaarlijkse paasvuur dit jaar NIET door. In goed
overleg met de familie Lueks is er besloten om dit jaar geen
paasvuur te organiseren. De reden is dat het land niet
toegankelijk is voor het brengen van hout. Het is gewoon te nat
waardoor er veel schade gemaakt wordt aan de ondergrond.

Wij beginnen om 13.30 uur. In de pause is er een verloting
waar mooie prijzen te winnen zijn.
De toegang is gratis.

Wij vragen uw begrip en wensen u allen in ieder geval een hele
fijne paasdagen.

Bustocht, vrijdag 8 juni 2018
Er zijn nog plekken vrij… Op deze dag bezoeken wij Philips in Eindhoven. Wij krijgen daar een rondleiding en bezoeken
het museum. Na de lunch gaan wij naar Den Bosch voor een boottocht door het oude Den Bosch. Mocht je niet met de
boot mee willen of kunnen dan is er ook een mogelijkheid voor een rondrit met de paardetram. Vanaf half vijf gaat de
reis weer terug, voor een afsluiting in Café de Zonnebloem. Je kunt je nog opgeven tot 15 april !!
Vertrek ‘s morgens om 7.45 uur vanaf parkeerplaats Café de Zonnebloem (aanwezig graag uiterlijk om 7.30 uur)
De kosten: voor leden € 55,00 pp, voor niet leden € 67,50 pp
Bij deelname graag de kosten voor 25 mei overmaken op
banknummer NL 49 RABO 0532 72 1330 t.n.v. Buurtvereniging Klein Dochteren
Opgave bij: Anke Lueks (tel. 0573-253392) of Ida Mombarg (tel. 0573-251923)
Of stuur een mailtje naar: info@bv-kleindochteren.nl

Oud papier

De jaarlijkse fietstocht is ook dit jaar
op 2e pinksterdag, 21 mei.
Gestart kan worden vanaf 13.00 uur
bij de Schole.

Binnenkort ontvangt iedereen in het buitengebied van Gemeente Lochem
informatie over de nieuwe blauwe papiercontainer. Volgens informatie van
Circulus Berkel wordt deze container vanaf april bij u thuis geleegd. In de
Pompe hebben wij een oproep gedaan voor hulp bij het ophalen van papier
via deze blauwe container. Gelukkig hebben zich 20 personen
aangemeld. Dit betekent dat wij in ieder geval voldoende
vrijwilligers hebben om van start te gaan.

De kosten zijn: voor leden € 3,00 pp,
voor niet leden € 5,00 pp
(kinderen onder de 16 gratis)

Op 6 maart is er een informatieavond voor iedereen die
ons komt helpen. Deze avond begint om 19.30 uur in de
Schole.

Bent u niet in staat om te fietsen, dan
hebben wij voor u een autorit

Mocht je nu denken; ik heb mij nog niet opgegeven maar wil toch
mijn steentje bijdragen, wij zien je graag op 6 maart in de Schole

Fietstocht
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