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Mededelingen
Prijsverhoging alcoholische dranken
Per 3 september 2018 hebben wij de prijzen van
alcoholische dranken (en Radler) verhoogd van
€ 1,20 naar € 1,50
De prijzen van overige consumpties blijven gelijk.

Algemene Ledenvergadering
Wij nodigen alle leden van de Buurtvereniging Klein Dochteren uit voor onze Algemene
Ledenvergadering op maandag 22 oktober 2018, aanvangstijd: 19.45 uur in “de Schole.”
Na het officiële gedeelte komen medewerkers
van de Gemeente Lochem (Circulus Berkel)
ons vertellen over de verwerking van afval en
grondstoffen binnen de gemeente Lochem.

Wijziging aantal prijzen kaarten / sjoelen
Vanaf 3 september 2018 zijn er de volgende
prijzen te verdelen:
Jokeren:
nr. 1 t/m 4 + poedelprijs
Klaverjassen:
nr. 1 + poedelprijs
Sjoelen:
nr. 1 t/m 3 + poedelprijs

Aanstaande evenementen (2e helft 2018)
Herfstwandeltocht, op zaterdag 27 oktober 2018 gaan we weer heerlijk wandelen, verzamelen om 13.30 uur
bij “de Schole”.
De totale lengte is ongeveer 8,5 km
De kosten voor de deelname (incl. koffie/thee met iets lekkers) bedragen: voor leden € 3,50 (voor niet-leden € 5,00)
Graag uw opgave voor 10 oktober bij: Ida Mombarg (0573-251923) of Irna Wagenvoort (0573-256860)
Een mailtje sturen mag ook: info@bv-kleindochteren.nl

50 Plus Gezellige middag, deze wordt gehouden op woensdag 31 oktober 2018 in “de Schole”, aanvang 13.30 uur
Deze middag treden “de Berkelzangers” uit Borculo voor u op, dat wordt gezellig!!

Bierproefavond, op vrijdag 16 november 2018, aanvang 19.45 uur.
Op deze avond gaan we onder leiding van biersommelier Alain Schepers (oprichter van Bieresta)
verschillende bieren proeven, van wit naar donker bier.
Daarnaast zal hij ons de verhalen vertellen over de feiten en fabels van bier
De kosten voor de deelname bedragen € 25,00 p/p
Graag uw opgave voor 1 november bij: Irna Wagenvoort (0573-256860), of stuur een mailtje:
info@bv-kleindochteren.nl
Kerstbingo, dit jaar op vrijdag 14 december, aanvang 19.45 uur in “de Schole” Er zijn weer prachtige prijzen te winnen, is dit jaar de hoofdprijs voor u ?

Nieuwjaarsvisite 2019
Vrijwilligers oud papier
Iedere 1e zaterdag van de maand maken wij de blauwe containers leeg in
Klein Dochteren en ’t Venne. Dit doen wij in samenwerking met
Circulus Berkel.

De nieuwjaarsvisite voor 2019 is op vrijdag 11 januari,
aanvang 19.45 uur in “de Schole”.
Het is gelukt om het duo Peter & Anja, ook bekend als The Dutch
Vocals, uit Volendam naar Klein Dochteren te laten komen!

De rit start om 11.30 uur vanaf café
“de Zonnebloem“ en duurt tot ongeveer
14.30 uur.
Wie wil ons team komen versterken?
Heb je belangstelling neem dan contact
op met Anke Lueks of stuur een mailtje:
info@bv-kleindochteren.nl
Ook na 25 jaar samen nog goed te doen...

Peter & Anja zingen pop, feestmuziek en meezingers op een gezellige
en ongedwongen manier. Zowel duetten als ook solo’s die op een
adembenemende wijze worden gebracht, dit afgewisseld met leuke
acts. Een voorproefje? Kijk op www.peterenanja.nl
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