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Bericht van het bestuur van Buurtvereniging Klein Dochteren
Het is voor ons allemaal nog onwennig maar wij kunnen weer beginnen. Afgelopen anderhalf jaar hebben al onze
activiteiten stil gelegen. De Covid-19 hield de deur van de Schole gesloten.
Wij bleven thuis, droegen een mondkapje en hielden anderhalve meter afstand van elkaar. Een moeilijke tijd,
maar wij hopen dat iedereen er goed en gezond door is gekomen. Nu de regelgeving is versoepeld, de anderhalve
meter regel is vervallen, denken wij weer langzaam aan te kunnen beginnen.
Voor ons als bestuur is dat best lastig, nu wij bij onze vergaderingen Ina moeten missen. Wij hebben daarom ook
besloten om te beginnen met het kaarten en sjoelen vanaf januari 2022. Ook het marathonkaarten staat op de
agenda. Alle datums staan alvast in deze nieuwsbrief. Het volledige programma proberen wij u te presenteren in
een Pompe uitgave aan het einde van dit jaar (misschien wordt het begin 2022).
Tijdens onze activiteiten houden wij ons aan de dan geldende coronaregels.
Contributie
De contributie 2021/2022 wordt in november 2021 weer automatisch geïncasseerd.
Mocht er geen machtiging aanwezig zijn dan wordt de contributie contant bij u opgehaald.
Oplossing nieuwsbriefpuzzel december 2020
De oplossing van deze puzzel: Demi Sec is een half droge champagne
Wim en Ria Barink zijn de gelukkige winnaars. Zij ontvangen binnenkort de prijs. Van harte gefeliciteerd!

Datums activiteiten 2022:
Sjoelen

Kaarten

10 januari

17 januari

7 februari

14 februari

7 maart

14 maart

4 april

11 april

2 mei

9 mei

Marathon kaarten: zaterdag 29 januari

Herfstwandeltocht
Op zondag 7 november is het mogelijk om vanaf de Schole een mooie wandeling te maken van ongeveer
8 kilometer. Wij starten om 13.00 uur.
Trek uw wandelschoenen aan en loop gezellig met ons mee.
Na afloop staat er een hapje en een drankje voor u klaar.
Kosten leden € 3,00 p.p. / niet-leden € 5,00 p.p.
Graag aanmelden voor 1 november 2021
Stuur een mailtje : info@bv-kleindochteren.nl
Of bel (appje mag ook ) met Anke : 06-27598502 of Irna: 06-20428280
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AFMETEN

GULDENROEDE

CICHOREI

HENNEP

MACERAAT

CONSERVEREN

HERDERSTASJE

MARIADISTEL

SLEUTELBLOEM

VENKELSIROOP

DOSERINGEN

KOUDGEPERST

OMSLAG

SMEERSEL

VERPULVEREN

DUIZENDBLAD

KRUIDENBALSEM

PAARDENSTAART

STENGEL

WETENSCHAP

FERMENTATIE

KRUIZEMUNT

PASSIEBLOEM

TEUNISBLOEM

ZAAIEN

FILOSOFIE

LEEUWENKLAUW

PEPERMUNT

TOEPASSING

ZILVERKAARS

FYTOTHERAPIE

LENTE

REMEDIE

VALERIAAN

ZONNEDAUW

Alle verborgen woorden maken een 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 januari 2022 naar:
A. Lueks
Zutphenseweg 114
7241SG Lochem
Of stuur een mail naar: lueks009@planet.nl
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