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Bericht van het bestuur van Buurtvereniging Klein Dochteren
Op dit moment staat alles in het teken van Covid-19. Daardoor
zijn er sinds maart geen gezellige activiteiten meer bij de Schole.
Volgens de richtlijnen van de overheid moeten wij anderhalve
meter afstand van elkaar houden. U zult begrijpen dat dit binnen
de Schole niet mogelijk is. Wij hebben dan ook moeten besluiten
om alle activiteiten voorlopig stil te leggen.
Wij hopen op uw begrip.
Als het weer mogelijk is, dan ontvangt u zo snel mogelijk een
Pompe of Nieuwsbrief met daarin ons programma voor 2021.

Oud papier
Vanaf eind maart tot half juni was ons oudpapierhok op last van de Gemeente gesloten. Voor de vrijwilligers was
het best wennen om elkaar niet te spreken tijdens het inpakken van oudpapier. Gelukkig zijn we inmiddels alweer
een tijdje open.
Er wordt weer volop oudpapier gebracht.
Inpakkers fijn dat jullie er weer zijn om te
zorgen dat het papierhok opgeruimd blijft.
Top!!
De blauwe papiercontainers worden op dit
moment zonder vrijwilligers door de
Gemeente geleegd. Zodra het weer nodig is
worden de vrijwilligers via de groepsapp
weer op de hoogte gebracht.

Algemene
ledenvergadering

Wij wensen u een mooie zonnige herfst.
Hopelijk tot snel!
Allemaal een gezellige groet van
Anke, Ina, Johan, Herbert, Jan, Ida en Irna

Door het eerder genoemde besluit is er in oktober geen
Algemene Ledenvergadering.
De secretaris en penningmeester maken van het afgelopen
jaar gewoon hun gebruikelijke verslagen en overzichten.
De kascommissie zal ook de controle (coronaproof)
uitvoeren.
In een volgende vergadering zullen wij het jaar 2019-2020
aan u voorleggen.
Mochten hierover vragen zijn, laat het ons weten.
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Puzzel

Alle woorden zijn kriskras verborgen in het diagram.
Sommige woorden overlappen elkaar met een of meer letters.
De overgebleven letters vormen - in de leesrichting - de oplossing.

Rode Lynx

Platkopkat

Achterpoot
Achtervolgen
Azie
Chinese tijger
Gevaarlijk
Grondbewoner
Jachtgebied
Klauwen

Koningstijger
Kracht
Leefgebied
Nachtkat
Pels
Platkopkat
Prooi
Rode Lynx

Sluipjagers
Soepel
Staartkwast
Tenen
Voedsel
Welp

De winnaar van de oplossing van de puzzel krijgt € 20,00 namens de
Buurtvereniging Klein Dochteren
Stuur de oplossing vóór 1 november 2020 naar:
A. Lueks
Zutphenseweg 114
7241SG Lochem
Of stuur een mail naar:
lueks009@planet.nl
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