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PROGRAMMA “inhaal”  JUBILEUM  FEEST 

15.00     Ontvangst met koffie of thee met traktatie 

15.30     Optreden van zanger en entertainer KAPPIE 

17.30    Einde middag programma 

18.00    Eten bij eetcafé “de Zonnebloem” 

20.00    Start avondprogramma met optreden van “Sixp@ck” 

23.55    Sluiting jubileum dag 

Locatie middag & avond programma: Schoolplein bij “de Schole” 

   

          1980                                                                                                                             2022 

 

In de allereerste Pompe (januari 1981) schreef voorzitter Jan Lueks dat de buurtvereniging is                                         

opgericht met als doel om de contacten in de buurt te versterken.                                                                                                                                        

De verschillende activiteiten moeten bijdragen aan saamhorigheid en gezelligheid.  

 

Inmiddels is het 2022, alweer 42 jaar later. Vele activiteiten zijn er                                     

georganiseerd. Verschillende  bestuursleden hebben al die jaren hun                        

best gedaan om voor iedereen wat gezelligs te organiseren. 

Natuurlijk met de hulp van de nodige vrijwilligers.                                                                          

Wij zijn trots op deze mijlpaal en daarom bieden wij u een geheel                   

verzorgde muzikale feestdag aan op 

 

                                                          ZATERDAG 10 SEPTEMBER 
 

Het bestuur nodigt alle leden uit om bij deze dag aanwezig te zijn. Het programma bestaat uit                                   

drie delen. U mag zelf aangeven bij welk dagdeel u aanwezig bent. Alle dagdelen mag dus ook! 

Voor ons als bestuur is het belangrijk te weten hoeveel personen wij kunnen verwachten, 

daarom vragen wij u aan te geven of u wel of niet komt, maar ook welk dagdeel u komt. 

 

In deze nieuwsbrief treft u een antwoordkaart aan. Lever deze in voor 1 augustus,                           

bij één van de bestuursleden (mailen kan ook info@bv-kleindochteren.nl) 

 

Laten wij er met elkaar een mooie start van het nieuwe seizoen van maken,   

    Gewoon Gezellig!! 
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Alle verborgen woorden maken één knik. Streep de woorden weg. 

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 september 2022 naar:                     

   A.Lueks                                                                                                            

   Zutphenseweg 114                                                                                                             

   7241SG  Lochem                                                       

             Of stuur een mail naar: lueks009@planet.nl 

 

 

 

Nieuwsbrief                        Puzzel 

 

Aardolie  Horton Plains  Polonnaruwa 

Anuradhapura  Hotels   Provincies 

Batticaloa  India   Ratnapura 

Boeddhisme  Kalpitiya  Sigiriya 

Christendom  Katholicisme  Singalees 

Demografie  Koningssteden  Straat Palk 

Diensten  Kotte   Talaimannar 

Districten  Krokodillen  Theeplantage 

Galle   Kurunegala  Vellankulam 

Geschiedenis  Mulgirigala  Vogelsoorten  

Gifslangen  Naula   Zwerftocht 

Grasvlakten  Pannala    
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     Winnaars Nieuwsbriefpuzzels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fietstocht 2022 

Op tweede pinksterdag zondag 6 juni was het mogelijk om een mooie fietstocht te maken. 

Vanaf de Schole kon er om 13.00 uur gestart worden. 

Een half uur later waren er 56 deelnemers onderweg. (een mooi aantal na die vervelende Corona-tijd).                 

Vol spanning werd er nog even op de buienradar gekeken. Helaas bleef het niet de hele middag droog.                      

De meeste deelnemers wisten op tijd te schuilen waardoor de overlast beperkt is gebleven. 

 

De prachtige route, die weer was uitgezet door Gerard, Derk en Gerrie, ging eerst naar Barchem. 

Daar was een korte pauze verzorgd door Jan en Herman. De route ging vervolgens via Zwiep, Beekvliet en  

Borculo naar Geesteren.  Bij Café Baan kreeg iedereen een consumptie aangeboden. 

Vanuit Geesteren  fietsten wij via Nettelhorst weer naar Klein Dochteren. 

Op het schoolplein was het inmiddels iets te nat dus kon iedereen in de Schole een ijsco en de heerlijke 

loempia’s van Oy Hietbrink proeven. 

 

Rond half zes gingen we naar de Zonnebloem om de Bingo af te spelen.                                                                     

Het was fijn om met elkaar te zijn deze middag. Iedereen bedankt voor                                                                          

zijn/haar aanwezigheid en tot volgend jaar!!!  

 

Winnaars Bingo prijs: Alie Koopman 

  Raadspel noten/spekjes: Ria Haarman 

  Balspel: Frank Pardijs 

 

 

ANTWOORDKAART:          OPGAVE / AFMELDING   JUBILEUMFEEST 10 SEPTEMBER 2022  

Ik kom niet       

Ik kom het middagprogramma bezoeken  

Ik kom eten bij eetcafé “de Zonnebloem” 

Ik kom voor het avondprogramma  

Ik kom met   ___   personen (leden)  

S.v.p. hokje(s) aankruisen die van toepassing zijn.      Let op: het adreslabel (andere zijde) moet goed leesbaar zijn 

        ___________________________________________________________________________________________  

 

k

Trees Woltjes (L) en Ria Spa zijn                  

de winnaars van resp.    

nieuwsbriefpuzzel oktober en 

december 2021. 

Zij ontvingen namens de 

buurtvereniging van Ida Mombarg       

de kadobon ter waarde van € 20,00 



 

 

 

 

 

                              Adres label 

   Activiteiten 1e helft seizoen 2022-2023 

 

   10-09-22 Jubileumfeest   14-10-22 Alg. Ledenvergadering  

   05-09-22 Sjoelen    28-10-22 Herfstwandeltocht 

   12-09-22 Kaarten   07-11-22 Sjoelen 

   03-10-22 Kaarten   14-11-22 Kaarten 

   10-10-22 Sjoelen    12-12-22 Sjoelen 

   12-10-22 Gezellige middag  16-12-22 Kerstbingo 

         19-12-22 Kaarten 

  

Algemene Ledenvergadering 14 oktober 2022 

 

Wij nodigen alle leden van de buurtvereniging Klein Dochteren uit voor onze                                                       

Algemene Ledenvergadering op vrijdag 14 oktober 2022. Aanvangstijd: 19.45 uur in “de Schole” 
 

AGENDA  

1 Opening 

2 Mededelingen Bestuur 

3 Notulen vergadering oktober 2019 

4 Verslag secretaris 2019-2020 / 2020-2021 /2021-2022 

5 Verslag penningmeester 2019-2020 / 2020-2021 / 2021-2022 

6 Verslag kascommisie 

7 Verkiezing kascommisie 

8 Bestuursverkiezing 

Aftredend en herkiesbaar:   Johan Hietbrink 

      Jan Brunsveld 

Verkiezing nieuwe bestuurslid: Janet Nijhof 
 

Namen van (tegen-) kandidaten kunnen worden ingestuurd  

tot 1 oktober 2022 bij de secretaris met tenminste 3 handtekeningen 

van leden. 

9 Activiteiten 2022-2023 

10 Rondvraag 
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