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**************************

Verslagen *****************************

Algemene Ledenvergadering, 14 oktober 2019
Op maandag 14 oktober waren er 24 personen aanwezig op
onze Algemene Ledenvergadering. Zoals de laatste jaren
gebruikelijk was het ook dit jaar een snelle vergadering. Het
bestuur is hier erg blij mee.
Nieuwe activiteiten voor dit seizoen werden aangekondigd en
besproken. Tijdens de bestuursverkiezing waren Jan Brunsveld,
Ina Bolink en Johan Hietbrink herkiesbaar.
Zij werden onder luid applaus herkozen.
Het bestuur heeft de volgende samenstelling:
Irna Wagenvoort
Johan Hietbrink
Anke Lueks
Ida Mombarg
Jan Brunsveld
Herbert Haarman
Ina Bolink

Voorzitter
Penningmeester
Gerda Marsman
Secretaris
Boodschappen en cadeaus
Boodschappen
Website, Pompe, technisch deskundige
Contactpersoon activiteiten

Even voor negen uur werd het woord
gegeven aan Gerda Marsman uit
Heeten.
Tijdens haar presentatie nam ze ons
mee op één van haar reizen die ze
gemaakt heeft op haar fiets.
Prachtige foto’s van Australië, het was
een boeiend verhaal.
Het bestuur kijkt terug op een fijne
avond.
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Gezellige middag, 23 oktober 2019
Wat een prachtige middag! Iets
voor half twee was de Schole bijna
te klein. Maar gelukkig heeft
iedereen een stoel en plekje als de
Berkelzangers met hun optreden
van start gaan.
Dit mannenkoor, uit Borculo en
omgeving, was met 37 personen
naar Klein Dochteren gekomen.
Prachtige nummers werden samen
met het 5-koppig orkest ten
gehore gebracht. Zoals altijd was
er voor iedereen een hapje en een
drankje. Mooie prijzen, waaronder een heerlijke appeltaart gebakken door Janna Schutte, kon je
winnen met de verloting. De stemming zat er al snel in, helaas was er geen ruimte dit keer voor een
spontaan dansje. Rond half vijf was deze gezellige middag weer ten einde.

Herfstwandeling, 26 oktober 2019
Zaterdag 26 oktober hebben wij met een groep van
18 deelnemers heerlijk gewandeld rondom
Exel/Ampsen. Om half twee begonnen wij met een
kopje koffie/thee (met iets lekkers) bij de Mölle.

Om twee uur was iedereen zover om van start te
gaan. Margo Beekman en Anke Lueks hadden
samen een mooie route uitgestippeld. Halverwege
stonden Jan Brunsveld en Herbert Haarman nog
met een kleine versnapering klaar.
Het was een heerlijke middag met prachtig
wandelweer. Na afloop werd er nog even
geproost op deze mooie tocht.
Deelnemers bedankt en graag tot volgend jaar.
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Workshop Schilderen, 8 november 2019
Op vrijdagavond 8 november was de Schole omgetoverd tot een
groot atelier.
Onder deskundige begeleiding van Betty uit Borculo probeerden wij
deze avond allemaal een schilderij te maken.

Betty

Gelukkig is er met Acrylverf veel mogelijk. Verschillende technieken
werden uitgelegd en toegepast.

Af en toe hoorde je een diepe zucht. Vake bu-j te bange, je
moet het gewoon doen! Nou vooruit dan maar……..
Het resultaat aan het einde van de avond was zeer
verrassend.
Zoveel creativiteit in Klein Dochteren dat hadden wij niet
verwacht.
Het was een hele leerzame avond.
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Goorseweg 20, 7241 DC Lochem
Tel.: 0573-251001/255210
Mobiel: 06 5279 5199

Uitslagen
Sjoelen uitslag van 09-09-2019
1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs
6e prijs
Poedelprijs

Jo Brunsveld
Jan Brunsveld
Rob Kamsteeg
Gerrie Leussink
Albert Stegeman
Bennie Wesselink
Hans Spa

354 punten
348 punten
344 punten
317 punten
302 punten
300 punten
214 punten

Sjoelen uitslag van 07-10-2019
1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs
6e prijs
Poedelprijs

Rob Kamsteeg
Cor Kampsteeg
Jan Brunsveld
Jo Brunsveld
Jan van Silfhout
Yvonne van Silfhout
Gerrit Braakman

371 punten
364 punten
351 punten
339 punten
331 punten
324 punten
240 punten

Sjoelen uitslag van 04-11-2019
1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs
6e prijs
Poedelprijs

Rob Kamsteeg
Jo Brunsveld
Marcia Ariës
Jan van Silfhout
Jan Brunsveld
Ria Spa
Gerrit Braakman

342 punten
335 punten
332 punten
326 punten
324 punten
323 punten
216 punten
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Sjoelen uitslag van 02-12-2019
e

1 prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs
6e prijs
Poedelprijs

Jan Brunsveld
Cor Kamsteeg
Anton Kranendonk
Jo Brunsveld
Marcia Ariës
Irna Wagenvoort
Hans Spa

358 punten
345 punten
327 punten
324 punten
317 punten
313 punten
244 punten

Klaverjassen uitslag van 02-09-2019
1e prijs
2e prijs
Poedelprijs

Gerrie Groen
Wim Haitink
Harry Keukenkamp

4929 punten
4734 punten
3337 punten

Klaverjassen uitslag van 30-09-2019
1e prijs
2e prijs
Poedelprijs

Joke Westhoek
Wim Barink
Jan Brunsveld

4404 punten
4386 punten
3181 punten

Klaverjassen uitslag van 11-11-2019
1e prijs
2e prijs
Poedelprijs

Herman Hazewinkel
Harry Keukenkamp
Jan Brunsveld

4504 punten
4469 punten
2860 punten

Klaverjassen uitslag van 09-12-2019
1e prijs
2e prijs
Poedelprijs

Henk Beckers
Henk Schekman
Alex Schutte

4365 punten
4297 punten
3142 punten

De volledige lijsten met sjoel- en
kaart uitslagen zijn te vinden op de
uitslagen pagina van
www.bv-kleindochteren.nl
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Resterende data seizoen
2019/2020

Sjoelen:
13 januari
10 februari
9 maart
6 april
18 mei

Jokeren uitslag van 02-09-2019
1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs
6e prijs
7e prijs
Poedelprijs

Gerrie Brunsveld
Dinie van Velzen
Toos Willemsen
Derkje te Velthuis
Ans Jolink
Willy Schekman
Diny Beumer
Jan Schutte
Betsie Leussink

15 punten
21 punten
27 punten
33 punten
36 punten
39 punten
41 punten
41 punten
100 punten

Jokeren uitslag van 30-09-2019
1e prijs
2e prijs
4e prijs
5e prijs
6e prijs
Poedelprijs

Henk Lunneker
Willy Schekman
Janna Schutte
Ria Spa
Tinie Hulsman
Rikie Brunsveld
Dinie van Velzen
Henk Beckers

21 punten
29 punten
29 punten
30 punten
37 punten
38 punten
38 punten
86 punten

Jokeren uitslag van 11-11-2019
1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs
6e prijs
Poedelprijs

Jan Schutte
Tinie Hulsman
Ans Jolink
Herbert Haarman
Derkje te Velthuis
Tonnie Klugkist
Anke Lueks
Marcia Aries

8 punten
14 punten
19 punten
22 punten
32 punten
34 punten
34 punten
95 punten

Jokeren uitslag van 09-12-2019
1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs
6e prijs
7e prijs
Poedelprijs

Tonny Klugkist
Anke Lueks
Gerrie Leussink
Ria Spa
Ans Jolink
Riet Ditshuizen
Ida Mombarg
Dina Nuis

Resterende data seizoen
2019/2020
14 punten
17 punten
18 punten
21 punten
28 punten
31 punten
32 punten
92 punten

Kaarten:
6 januari
3 februari
2 maart
30 maart
11 mei
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Agenda
06-01-2020

Kaarten

10-01-2020

Nieuwjaarsvisite

13-01-2020

Sjoelen

25-01-2020

Marathonkaarten

03-02-2020

Kaarten

07-02-2020

Wijnproeverij

10-02-2020

Sjoelen

02-03-2020

Kaarten

09-03-2020

Sjoelen

18-03-2020

Gezellige middag

30-03-2020

Kaarten

06-04-2020

Sjoelen

11-05-2020

Kaarten

15-05-2020

Bustocht

18-05-2020

Sjoelen

01-06-2020

Fietstocht
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Nieuwjaarsvisite
Op vrijdag 10 januari 2020 bent u van harte welkom op onze
Nieuwjaarsvisite 2020
Dit jaar wordt de avond verzorgd door:

Deze groep komt uit Kotten bij Winterswijk. Het is een gezelligheidsorkest bestaande uit 6
muzikanten en 2 zangeressen. Naast volksmuziek uit de Alpenlanden spelen zij ook
Duitstalige Schlagers en Engels/Nederlandstalige evergreens. Dus eigenlijk voor iedereen
wat wils.
Wij beginnen om 19.45 uur.
Let op: zaal open vanaf 19.15 uur. Graag tot dan!!
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Marathonkaarten
Op zaterdag 25 januari 2020 gaan we de hele dag met
elkaar jokeren in de Schole.
Wij beginnen ’s morgens om 09.00 uur (aanwezig
uiterlijk 08.45 uur) en gaan door tot ongeveer 17.00
uur.
Voor tussen de middag hebben wij een heerlijk
stamppot-buffet geregeld.
De kosten zijn

- voor leden
- voor niet-leden

€ 17,50 pp
€ 20,00 pp

Met uw deelname gaat het vast weer een hele gezellige dag worden.
Opgave is mogelijk tot 15 januari 2020 bij: Ida Mombarg tel: 06-12198590 of
Irna Wagenvoort tel: 0573-256860
Opgave is ook mogelijk tijdens de sjoel- of kaartavonden, of via de mail:
info@bv-kleindochteren.nl
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Wijn
&
Spijs
proefavond
Je hebt een zalig hapje gemaakt!
Maar welke wijn schenk je erbij????
Op vrijdagavond 7 februari 2020 komt Lidy Tuil van Terschelling ons verschillende hapjes
laten proeven en wordt daarbij de juiste wijn geserveerd. Aanvangstijd: 19.45 uur.
Doe mee met deze smakelijke
leerzame Wijn en Spijs Workshop.
Laat je deze avond verrassen.
Ervaar het zelf en laat je
smaakpupillen het werk doen.

Wil je deze ervaring beleven?
Meld je aan voor 25 januari 2020 bij:
Anke Lueks, tel: 06-27598502
De kosten zijn € 25,- pp
Graag dit bedrag over maken op
NL49RABO0532721330
(na toezegging van deelname door Anke Lueks)
onder vermelding van je voor en achternaam.
Tip: Eet wel thuis voor deze avond.
Meer info ook te zien op: www.lidy-tuil.nl
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50 plus Gezellige middag
Op woensdag 18 maart 2020 hebben wij uitgenodigd voor een ludiek optreden:

De juf, de bakker en de dominee
Met z’n drieën gaan ze ons
vermaken met liedjes van toen.
Het belooft weer een gezellige
muzikale middag te worden.
Wij beginnen deze middag om
13.30 uur.
In de pauze is er een verloting
waar mooie prijzen te winnen
zijn. De toegang is gratis.
Een voorproefje:
www.jufbakkerdominee.nl

Fietstocht
Onze jaarlijkse fietstocht is op 2e pinksterdag, 1 juni 2020
Jong en oud kan deze middag weer mee fietsen tijdens een mooie route van minder dan 30
kilometer. Wij starten vanaf 13.00 uur bij de Schole.
Onderweg zorgen wij weer voor een hapje en een drankje. Ook dit jaar is er de mogelijkheid
mee te doen aan ons spelelement. Met daarbij weer een gezellige afsluitende bingo in
Café de Zonnebloem.
Bent u niet in staat om te fietsen, dan hebben wij voor u een autotocht gemaakt.
De kosten zijn :
leden
€ 3,00 pp
niet-leden
€ 5,00 pp
(kinderen onder de 16 gratis)
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BUSTOCHT
Op vrijdag 15 mei 2020 brengt Gebo-tours ons naar

IJmuiden / Haarlem
Wij vertrekken om 8.00 uur vanaf de parkeerplaats bij
de Zonnebloem (uiterlijk 7.45 uur aanwezig zijn).
Om 10 uur hopen wij aan te komen in IJmuiden voor een
bezoek aan Expocentrum SHIP (Sluis Haven Informatie Punt). In IJmuiden wordt namelijk
gewerkt en gebouwd aan de grootste zeesluis van de wereld. Wij krijgen daarvan uitleg en
er is een rondleiding.

Rond de middag krijgen
wij op een prachtige
locatie in de haven een
heerlijke lunch.
Wellicht kunnen wij grote
zeeschepen langs zien
varen.

Belangrijke mededeling vanuit de keuken: er wordt dit keer een gebakken visje geserveerd
tijdens de lunch. Mocht u daar niet van houden dan krijgt u een broodje kroket. Wij horen
graag bij opgave wat uw voorkeur heeft.
Daarna brengt de bus ons naar Haarlem waar wij de stad op eigen gelegenheid kunnen
verkennen. Wij hopen daarbij op mooi zonnig terrasweer.
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Om half vijf vertrekken wij richting Klein Dochteren. Wij hopen dan rond 18.30 uur te
arriveren bij Café de Zonnebloem voor een afsluitend buffet.
De kosten zijn

- voor leden
- voor niet-leden

€ 55,00 pp
€ 67,50 pp

Bij deelname graag de kosten voor 1 mei 2020 over maken op banknummer
NL49RABO0532721330 t.n.v. Buurtvereniging Klein Dochteren
Opgeven kan tot 10 april 2020 bij:

Anke Lueks tel: 06-27598502 of
Ida Mombarg tel: 06-12198590

Mailtje sturen mag ook: info@bv-kleindochteren.nl

www.bv-kleindochteren.nl
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Buurtgenoten
Met een frisse neus staan we deze heldere novemberavond voor de deur van Zutphenseweg
nummer 95.

De Vlijt
We worden enthousiast begroet door Gert van Beek en de twee honden. Binnen in het
prachtig verbouwde achterhuis, de deel, wacht Yvonne Woordes op ons.
Sinds juli 2017 zijn ze eigenaar van deze vrijstaande woonboerderij. De eerste 3 maanden
woonden ze in een bungalow op bungalowpark “de Lochemse berg” aan de Tusselerdijk en
werd de woning gereed gemaakt voor eenvoudige bewoning. Nadat ze de woning rond 1
oktober 2017 betrokken bleek al snel dat de verbouwing toch wat ingrijpender zou verlopen
dan in eerste instantie was gepland. Dan toch maar naar Ruighenrode.
Gedurende een week of 6/7 werden verschillende recreatiewoningen bewoond om
vervolgens weer terug te verhuizen naar de bovenverdieping van De Vlijt die werd verbouwd
en bewoonbaar werd gemaakt door de aannemer. Inmiddels is ook de hele
benedenverdieping door Gert en Yvonne eigenhandig prachtig verbouwd.
Yvonne, geboren in 1978 in Zeist. Samen met haar vader, moeder en broertje vormden ze
het gezin Woordes. Vader was vertegenwoordiger in wijnen en moeder was ’s ochtends en ’s
avonds de boer op om melk te monsteren. Op 12-jarige leeftijd verhuisden ze naar
Zeewolde, waar haar ouders een snoepwinkel begonnen. Ze volgde de middelbare school in
Harderwijk, ’s ochtends met wind tegen op de fiets naar Harderwijk en ’s middags met wind
tegen weer naar huis in Zeewolde.
Al jong ging ze op kamers in Apeldoorn
waar ze de Hogere Hotelschool bezocht.
Ze deed ervaring op middels stages in
België en het Hiltonhotel in Amsterdam.
Na het afstuderen ging ze aan de slag
als intercedent op een uitzendbureau.
Toen ze 22 jaar was vertrok ze voor een
klein jaar naar Oostenrijk om daar
skilessen te verzorgen. Inmiddels was
haar interesse voor de makelaardij
gewekt en besloot ze een opleiding tot
makelaar te gaan volgen. Ze werkte
ondertussen met veel plezier bij een
woningcorporatie. Weer wat jaren later
besloot ze de opleiding HBO Personeel
& Arbeid te gaan volgen.
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Na het afronden van deze studie ging ze aan de slag bij het UWV te Amersfoort, een leuke
baan met leuke collega’s.
Gert werd 48 jaar geleden geboren in Woudenberg in de provincie Utrecht. Het gezin Van
Beek, vader, moeder en een oudere zus, woonde op een boerderij. Eerst was het een
kuikenbroederij, later werd het een kippen- en kalvermesterij. Op 20-jarige leeftijd volgde
er een vader-zoon gesprek over een eventuele bedrijfsopvolging. Zijn vader was realistisch
en wees hem op de vele investeringen die nodig zouden zijn bij een bedrijfsovername.
Er werd besloten het boerenbedrijf te verkopen en het gezin Van Beek verhuisde naar
Voorthuizen. Gert, die inmiddels de Middelbare Technische School bezocht verhuisde mee
en woonde nog één jaar in Voorthuizen. Als één van de laatste dienstplichtige militairen
vervulde hij de dienstplicht in Steenwijk.
Na de militaire dienstplicht ging hij aan het werk bij de technische dienst van een fabriek in
Amersfoort. Door in de avonduren verder te studeren, de HTS en vervolgens een
universitaire opleiding, bracht Gert het tot zijn huidige functie, manager van de juridische
afdeling bij Vitens en secretaris van de vennootschap. Vitens heeft haar hoofdkantoor sinds
een jaar of vijf in Zwolle. Dat is een uurtje rijden vanuit Lochem. Maar er kan flexibel gewerkt
worden, eerst een uurtje thuis werken en dan na de files, richting Zwolle, of een dagje
thuiswerken.
Gert en Yvonne woonden in de
binnenstad van Amersfoort, waar 6
jaar geleden zoon Siem werd geboren.
Siem had geen makkelijke eerste
levensjaren. In de eerste jaren sliep
Siem maximaal anderhalf uur
achtereen. Het waren heftige jaren
voor alle drie. Yvonne besloot om
thuis te blijven. Inmiddels waren ze op
zoek naar een boerderijtje, een buiten
in de driehoek Deventer – Zutphen –
Apeldoorn, met als voorkeur: rondom
Zutphen. Bij de bezichtiging van
Zutphenseweg 95 te Lochem was
Yvonne niet direct enthousiast, maar
Gert zag mogelijkheden.
Zijn enthousiasme gaf de doorslag.
Er was ook genoeg ruimte voor de
twee paarden, die waren gestald in Ermelo. Eén van de eerste zaken die dan ook geregeld
moesten worden was het weiland in gereedheid te brengen voor de paarden. Op een
zaterdag werd het plan ten uitvoer gebracht, van werken kwam echter nauwelijks iets, die
dag. De hele buurt liep letterlijk uit voor een ontmoeting en een praatje met de nieuwe
buren.
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Dat is iets wat Gert en Yvonne wel kunnen waarderen: In Amersfoort kende je amper de
naaste buurman, hier wonen de buren iets verder weg maar heb je meer contact. Inmiddels
heeft Yvonne een baan gevonden bij Bosrestaurant Joppe. De liefde voor de horeca bleek
toch niet helemaal verdwenen. Maar zoals we allemaal weten trof een uitslaande brand
vorige jaar november dit etablissement. Om de tijd van de wederopbouw te overbruggen
werkt ze tijdelijk bij restaurant Jansen en Jansen in Gorssel. Maar op 15 januari 2020 staat de
opening van het Bosrestaurant Joppe gepland en vanaf die datum zal ze daar weer aan het
werk zijn.
In de voortuin van Zutphenseweg 95 prijkt een mooi doek met de naam Familieopstellingen.
Wat is dat, vroegen wij ons af. Yvonne en Gert hebben aan de hand van voorbeelden uitleg
gegeven. Het is een soort therapie waarbij wordt achterhaald wat de oorzaak van een
probleem is. De oorzaak van problemen ligt vaak in het systeem van herkomst. Zolang er niet
aan het probleem gewerkt wordt, blijft het probleem bestaan. Door het probleem aan te
pakken, kan aan het herstel worden gewerkt. Yvonne is tijdens de opleiding tot
paardencoach in aanraking gekomen met familieopstellingen. In eerste instantie was ze wat
sceptisch maar na het volgen van de opleiding was ze om. Ze heeft inmiddels al een aantal
keren de opleiding Familieopstellingen gevolgd en geeft zelf nu ook workshops. Het werk als
familieopsteller is een soort ambacht, hoe meer je traint, hoe beter je wordt. Yvonne heeft
ook een eigen website www.samensystemischwerken.com
Inmiddels heeft het gezin haar draai in Lochem gevonden. Siem floreert op de basisschool in
Joppe en gaat met plezier naar de Scouting. Yvonne is druk met haar paarden en doet aan
western riding.
Gert heeft overigens niets met paarden, maar het achtervolgt hem al zijn hele leven. Zijn
vader fokte en handelde in paarden. Zijn moeder en zus reden paard en zijn partner Yvonne
is ook besmet met het paardenvirus. Gert voetbalde zelf actief. Zijn carrière speelde zich af
bij VV Woudenberg, VVOP Voorthuizen en CJVV Amersfoort, maar omdat zijn kruisbanden
het begaven werd vervolgens het voetbal ruim 25 jaar vanaf de tribune in de Arena bekeken.
En nu speelt hij om de hoek, bij de Lochemse Golfclub, met een kleiner balletje af een toe
een partijtje golf.
Siem, Yvonne en Gert, welkom in Klein Dochteren
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Wereldse-Puzzel
De woorden uit de lijst
zijn verborgen in het letterveld.
Letters kunnen elkaar overlappen.
De woorden gaan diagonaal, horizontaal,
verticaal en een keer de hoek om.
De overgebleven letters vormen - in de leesrichting - de oplossing.
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De winnaar van de oplossing van de puzzel krijgt
€ 20,00 namens de buurtvereniging Klein Dochteren.
Stuur de oplossing vóór 1 februari 2020 naar:
A.Lueks
Zutphenseweg 114
7241 SG Lochem.
Of mail naar: lueks009@planet.nl
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Amsterdam
Athene
Berlijn
Bogota
Brussel
Caïro
Canberra
Caracas
Dakar
Delhi
Doha
Kaag
Kopenhagen
Lagos
Londen
Lusaka
Madrid
Moskou
Nice
Nijmegen
Osaka
Oslo
Paramaribo
Parijs
Peking
Praag
Pretoria
Rabat
Rome
Rotterdam
Schoorl
Tokio
Tunis
Wenen
Zagreb

Pompe Puzzel Prijswinnaar
Silvia Loman uit Groot Dochteren is de
prijswinnaar van onze puzzel juni 2019.
Zij ontving uit handen van Herbert Haarman
de enveloppe met 20 euro, aangeboden door
Buurtvereniging Klein Dochteren.
Van harte gefeliciteerd!

www.bv-kleindochteren.nl

Renovatie Schoolplein
Al enige tijd hebben wij het idee om het schoolplein te gaan renoveren. Het is ons een
doorn in het oog dat de tegels scheef liggen en daarnaast ook verouderd zijn.
Bij activiteiten buiten op het plein is het wenselijk dat er een strakke vloer ligt.
In de maand februari willen wij, als de weersomstandigheden het toelaten, beginnen met
deze renovatie. Dat wordt een hele klus. Om de kosten binnen ons budget te houden zijn wij
op zoek naar vrijwilligers die samen met ons de handen uit de mouwen willen steken.
Dus bij deze een oproep:
Wie komt ons op een vrijdag/zaterdag helpen???
Meldt je aan bij:
Anke Lueks
tel: 06-27598502
of
Irna Wagenvoort
tel : 06-20428280
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Beste buurtgenoten van Klein Dochteren, Lochem en regio,
Op Vrijdagavond 12 juni 2020 organiseren wij een Buurt Quiz. Deze quiz is bedoeld voor alle
inwoners van Klein Dochteren, Lochem en omgeving, van jong tot oud. Er wordt gespeeld in
teams die je zelf kan samenstellen. Verzamel vrienden, familie, collega’s, buurtgenoten of
leden van je vereniging. Per team kies je een teamnaam, teamcaptain en een locatie van
waaruit jullie gaan spelen. Dit kan bij iemand thuis zijn, maar ook in een horecagelegenheid,
bedrijf of clubhuis. Je kunt dus onder het genot van een hapje en drankje lekker thuis
meespelen met je eigen team. Wij adviseren minimaal 8 deelnemers per team (2
volwassenen per team verplicht).
De quiz bestaat uit een bonte mix aan vragen en opdrachten;
met kennisvragen, foto-opdrachten, maar ook doe-opdrachten
en geheime opdrachten waarbij je op pad moet.
Om alle antwoorden te vinden heb je één avond de tijd. Het
wordt voor je team een race tegen de klok waarbij
samenwerking erg belangrijk is.
Op de dag van de Buurt quiz wordt je captain verzocht om op een bepaalde tijd op een
bepaalde locatie het quizboek op te halen. Aan het eind van de avond wordt het ingevulde
quizboek weer ingeleverd. Het is dus een avondvullend spel. Tijdens de quiz mag je alle
hulplijnen zoals internet, telefoon en boeken gebruiken.
Een leuke, gezellige avond om het met je team op te nemen tegen al die andere teams.
Op de zaterdagmiddag van het Klein Dochterens feest (4 juli 2020) wordt het finalespel
gespeeld, gevolgd door de prijsuitreiking.

Geef je nu op via:
buurtquiz.kleindochteren@gmail.com
Dinand Langenkamp, Miranda Meurs, Aart Lensink, Bart Wilgenhof, Hendrien v/d Poel,
Albertien Begieneman, Gerrie Brunsveld, Herman Bolink, Julia ten Broeke, Bas Hondshorst
en Marjon Saalmink
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Namens het bestuur van
Buurtvereniging Klein Dochteren

Met dank aan onze adverteerders

Vrijdag 10 januari 2020
verzorgen
“Die Slingetaler”
de nieuwjaarsvisite
U bent van harte welkom!

Adreslabel

Naam of adres niet juist ?
Gaat u verhuizen ?
Geef dit s.v.p. aan ons door:
info@bv-kleindochteren.nl

