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Mededelingen
**********************************************************************

Oud papier
Afgelopen jaar is de inzameling van het oud-papier behoorlijk veranderd. Niet alleen de manier van
inzamelen maar ook de opbrengst.
Trots zijn wij op alle vrijwilligers, zowel bij ons papierhok als bij het inzamelen met de vrachtwagen.
Door jullie inspanningen kunnen wij mooie activiteiten blijven organiseren.
Dus oud-papier: brengt het naar Klein Dochteren, alle beetjes blijven helpen!! Dank je wel!!

Paasvuur
Het Paasvuur is een traditie in het oosten van het land. Vele jaren hebben wij een prachtig paasvuur
gehad op het land van de familie Lueks. Helaas hebben wij besloten, in goed overleg met de familie
Lueks, te stoppen met het organiseren van het jaarlijkse paasvuur. Wij zijn ons bewust dat hiermee
een einde komt aan een stukje traditie. Maar de strenge regelgeving, zoals vergunning, milieu en
veiligheid hebben mee geholpen in het maken van ons besluit. Wij hopen op uw begrip.
Wij bedanken de familie Lueks en alle vrijwilligers die altijd klaar hebben gestaan om het paasvuur in
Klein Dochteren te organiseren. Dank jullie wel!!

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

Goorseweg 20, 7241 DC Lochem
Tel.: 0573-251001/255210
Mobiel: 06 5279 5199
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Gezellige middag, 31 oktober 2018
Op deze herfstmiddag zouden de Berkelzangers voor ons optreden. Helaas moesten zij op de
avond voor het optreden vanwege een sterfgeval afzeggen. Daar hebben wij natuurlijk alle
begrip voor.
Ja, wat gaan we doen: hebben wij een
alternatief of moeten wij deze middag
helemaal afzeggen. Anke heeft diezelfde
avond Gerrit en Tera Lueks gebeld, die
zonder te twijfelen hun medewerking
toezegden, Chapeau!!!
De 44 personen die aanwezig waren kregen mooie gedichten
en liedjes in ons eigen dialect te horen.
De liedjes waarvan de tekst was geschreven door Gerrit waren
erg herkenbaar.
Het was soms wat improviseren maar aan het einde van de
middag zong iedereen verschillende liedjes uit volle borst mee.
Het werd een bijzondere middag.

Een mooie voordracht van
Dinie Groot Jebbink

Irna Wagenvoort bedankt Tera en Gerrit Lueks

Het bestuur bedankt nogmaals Gerrit en Tera voor het verzorgen
van deze middag.
Rond half vijf ging iedereen tevreden naar huis.
Het optreden van de Berkelzangers die houden jullie nog te
goed, wellicht volgend jaar.
De volgende Gezellige Middag is op 6 maart 2019, zie pagina 10.
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Algemene Ledenvergadering, 22 oktober 2018
Op maandag 22 oktober waren er 28 personen aanwezig op onze Algemene
Ledenvergadering. Dat was opnieuw een mooi aantal. Het was een snelle en prettige
vergadering. Binnen een uur waren alle agendapunten behandeld. Tijdens onze
bestuursverkiezing waren Herbert Haarman en Irna Wagenvoort herkiesbaar.
Zij werden onder luid applaus herkozen.
Het bestuur heeft de volgende samenstelling:
Irna Wagenvoort

Voorzitter, Pompe

Johan Hietbrink

Penningmeester

Anke Lueks

Secretaris

Ida Mombarg

Boodschappen en cadeaus

Jan Brunsveld

Boodschappen

Herbert Haarman

Website, Pompe, technisch deskundige

Ina Bolink

Contactpersoon activiteiten

Even voor negen uur werd het woord gegeven aan Ester Hillen (Circulus Berkel) en Martin
Niessink(Gemeente Lochem)

Door een quiz werden wij
op hoogte gebracht van
allerlei weetjes over de
verwerking van ons afval.

Het was een leerzame avond waarbij de conclusie was dat de inwoners van Lochem goed
bezig zijn met het scheiden van afval. Het bestuur kijkt terug op een fijne avond.
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Herfstwandeling, 27 oktober 2018
Op zaterdag 27 oktober hebben 18 deelnemers meegelopen met onze herfstwandeling.
Wat een mazzel hadden wij dit jaar, het was prachtig wandelweer.
De route, uitgezet door Anke Lueks en Margo Beekman ging om kwart voor twee bij de Schole van
start. Via Ruighenrode, naar de crossbaan, langs Scheperskamp en de Paasberg richting Lochemse
Enk. Bij het opgaan van de Enk werden wij
voorzien van een lekkere versnapering.
Vandaar uit liepen wij via de hockey en het
Venne weer richting ons startpunt.
Om kwart voor vier kwamen wij voldaan weer
terug bij de Schole. Na een wandeling van ruim
9 kilometer smaakte de verrassing des te beter.
Johan verraste iedereen met een heerlijke
zelfgemaakte Loempia.
(u weet wel die zelfgemaakte van Oy, zoals
jaarlijks bij onze fietstocht, echt heerlijk!!)
Allemaal bedankt voor de komst en graag tot volgend jaar.

Bierproefavond, 16 november 2018
Dat wij in Klein Dochteren graag een pilsje drinken is geen geheim. Tijdens tentfeest of
bezoek aan de Café de Zonnebloem smaakt een pilsje altijd heerlijk. Op de bierproefavond
werd er geen “gewoon” pils gedronken maar juist ander heerlijk gebrouwen bier.

Biersommelier Alain Schepers uit Ruurlo heeft ons op deze avond kennis laten maken met
bier die je juist rustig en met smaak moet drinken. Juist in deze tijd, bij de houtkachel,
smaakt zo’n speciaal gebrouwen biertje echt bijzonder.
Op deze avond in de Schole waren 26 deelnemers aanwezig om deel te nemen aan deze
gezellige proefavond. Alain gaf goede uitleg en iedereen deed enthousiast mee.
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Geproefd werden de volgende bieren:
•
•
•
•
•
•
•

Westmalle Extra (7,0%)
Schneider Weisse Tap7 (5,4%)
Willemken (5,5%, Brouwernös Groenlo)
Jopen Mooie Nel (6,5%)
Tripel Karmeliet (8,5%)
Hertog Jan Grand Prestige (10%)
Schneider Weiss Aventinus Eisbock (12%)

Aan het eind van de avond kreeg iedere deelnemer ook het boek dat door Alain zelf is
geschreven: “Wereld vol bier”
(ISBN13: 9789082108200).
Het was een avond die de lijfspreuk van
Alain liet uitkomen:
Met bier is er altijd gezelligheid en
plezier.
Zo was het ook op deze avond.
Wij bedanken iedereen voor de deelname, Proost!!

Uitslagen
Sjoelen uitslag van 10-09-2018
1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs
6e prijs
Poedelprijs

WillySchekman
Jo Brunsveld
Jan Brunsveld
Nienke Freriks
Irna Wagenvoort
Jan van Silfhout
Gerrit Braakman

348 punten
345 punten
337 punten
337 punten
334 punten
326 punten
251 punten

Sjoelen uitslag van 01-10-2018
1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs
6e prijs
Poedelprijs

Jo Brunsveld
Rob Kampsteeg
Jan van Silfhout
Alberta Stegeman
Cor Kamsteeg
Bennie Wesselink
Minie Wesselink

362 punten
345 punten
339 punten
327 punten
319 punten
316 punten
247 punten
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Tip voor hondenbezitters:
“Kwispelbier”
Verkrijgbaar bij de betere
dierenspeciaalzaken

Sjoelen uitslag van 12-11-2018
1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs
6e prijs
Poedelprijs

Jan Brunsveld
Rob Kamsteeg
Jan van Silfhout
Cor Kamsteeg
Bennie Wesselink
Jo Brunsveld
Minie Wesselink

343 punten
342 punten
331 punten
327 punten
320 punten
319 punten
223 punten

Klaverjassen uitslag van 03-09-2018
1e prijs
2e prijs
Poedelprijs

Herman Hazewinkel
Jan Brunsveld
Gerrie Groen

5010 punten
4988 punten
3530 punten

Klaverjassen uitslag van 08-10-2018
1e prijs
2e prijs
Poedelprijs

Harry Keukenkamp
Herman Hazewinkel
Rob Groen

5331 punten
4911 punten
3456 punten

Klaverjassen uitslag van 05-11-2018
1e prijs
2e prijs
Poedelprijs

Wim Barink
Gerard Gotink
Henk Schekman

4406 punten
4096 punten
2796 punten

Klaverjassen uitslag van 03-12-2018
1e prijs
2e prijs
Poedelprijs

Rob Groen
Jan Stokkink
Harry Keukenkamp

4458 punten
4096 punten
3744 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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Jokeren uitslag van 03-09-2018
1e prijs
2e prijs
3e prijs
5e prijs
6e prijs
7e prijs
Poedelprijs

Jan Schutte
Ria Spa
Anke Lueks
Olaf Rothman
Diny Uckerman
Jo Amtink
Janna Schutte
Toos Willemsen
Teija Laakso

28 punten
29 punten
31 punten
31 punten
36 punten
38 punten
39 punten
39 punten
73 punten

Jokeren uitslag van 08-10-2018
1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs
6e prijs
Poedelprijs

Hennie Lubberdink
Jan Brunsveld
Marcia Ariës
Dinie Elburg
Toos Willemsen
Diny Beumer
Willy Schekman
Gerrie Leussink

21 punten
23 punten
26 punten
29 punten
31 punten
32 punten
32 punten
103 punten

Jokeren uitslag van 05-11-2018
1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
6e prijs
7e prijs
Poedelprijs

Ria Spa
Ida Mombarg
Thea Amtink
Gertie Lammerdink
Joke lueks
Ans Jolink
Henk Lunneker
Dinie van Velzen
Gerrie Leussink

9 punten
28 punten
37 punten
38 punten
38 punten
39 punten
40 punten
40 punten
89 punten

Jokeren uitslag van 03-12-2018
1e prijs
2e prijs
3e prijs

6e prijs
Poedelprijs

Betsie Leussink 31 punten
Olaf Rotman
33 punten
Hendrika Leussink
37 punten
Henk Lueks
37 punten
Dina Nuis
37 punten
Rikie Brunsveld
38 punten
Jan Schutte
38 punten
Diny Beumer
81 punten
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Agenda
07-01-2019

Kaarten

11-01-2019

Nieuwjaarvisite

14-01-2019

Sjoelen

26-01-2019

Marathonkaarten

01-04-2019

Sjoelen

04-02-2019

Sjoelen

08-04-2019

Kaarten

11-02-2019

Kaarten

06-05-2019

Sjoelen

15-02-2019

Verkeersavond

13-05-2019

Kaarten

04-03-2019

Sjoelen

17-05-2019

Bustocht

06-03-2019

Gezellige middag

10-06-2019

Fietstocht

11-03-2019

Kaarten

21-09-2018

Beverwijk

Oudpapier

1 december, laatste ronde van dit jaar. Ellen Bannink en Peter Pardijs samen op pad
Helaas was er deze dag een technisch mankement met de vrachtwagen.
Er werd een nieuwe wagen ingezet, volgens Peter komt het ondanks deze vertraging
helemaal goed !!
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Nieuwjaarsvisite
Op vrijdag 11 januari 2019 bent u van harte welkom
op onze Nieuwjaarsvisite.
Deze avond wordt verzorgd door Peter & Anja,

The Dutch Vocals
Zij komen uit Volendam dus dat belooft wat.
Het zal een muzikale avond worden met
Hollandse meezingers, popnummers en enkele
luisterliedjes.
Dus een avond voor iedereen.
Wij beginnen om 19.45 uur.
Let op: zaal open vanaf 19.15 uur.
Graag tot dan!!

Marathonkaarten
Op zaterdag 26 januari 2019 is het de gehele dag mogelijk om met elkaar te 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 2019 bij: Ida Mombarg tel: 06-12198590 of
Irna Wagenvoort tel: 0573-256860.
Het is ook mogelijk tijdens de sjoel- of kaartavonden of via de mail:
info@bv-kleindochteren.nl
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Verkeersvond
Kom vrijdag 15 februari naar de Schole voor een leerzame verkeersavond.
Op deze avond gaat Rijschoolhouder Jan ten Pas
uit Eefde ons bijpraten over de verkeersregels
anno 2019.
Dit gebeurt aan de hand van verschillende dia’s.
Het belooft naast leerzaam ook een gezellige
avond te worden.
Wie doet er mee??
Kosten deelname leden: gratis
Niet-leden zijn welkom, bijdrage € 5,00 pp
Opgeven is niet noodzakelijk maar wij vinden het fijn als je ons laat weten dat je er bij bent:
Stuur een mailtje naar info@bv-kleindochteren.nl

50 plus Gezellige middag
Voor woensdag 6 maart 2019 hebben wij
uitgenodigd Black Pearl.
Deze zanggroep bestaande uit 10 personen
komt uit de omgeving van Eibergen.
Wij zien u graag op deze muzikale middag.
Wij beginnen om 13.30 uur.
In de pauze is er een verloting waar mooie
prijzen te winnen zijn.
De toegang is gratis.
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FIETSTOCHT
Onze jaarlijkse fietstocht is op 2e pinksterdag, 10 juni 2019
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)

BUSTOCHT
Dit jaar staat de bustocht gepland op vrijdag 17 mei 2019
De bestemming voor deze dag is
Wij vertrekken om 8.00 uur vanaf de parkeerplaats bij
Café de Zonnebloem (uiterlijk 7.45 uur aanwezig zijn).
Wij bezoeken ’s morgens een struisvogelboerderij in
Boerakker. Wij worden daar ontvangen met koffie en
wat lekkers. Daarna zal er een rondleiding zijn op deze boerderij.
Met de middag rijden wij door naar Groningen voor een heerlijke lunch.
Om twee uur gaan wij aan boord voor een rondvaart door de Stad Groningen
Na de rondvaart is er nog even
gelegenheid om zelf Groningen te
verkennen, te schoppen of een
terrasje te pakken.
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.
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Dit jaar gaan wij naar het noorden van het land. Wij
denken dat het bij de Martinetoren heel gezellig kan
worden, dus ga met ons mee!!
De kosten zijn

- voor leden
- voor niet-leden

€ 55,00 pp
€ 67,50 pp

Bij deelname graag de kosten voor 15 april 2019 over
maken op banknummer NL 49 RABO 0532 72 1330 t.n.v.
Buurtvereniging Klein Dochteren
Opgeven kan tot 10 april 2019 bij:
Anke Lueks tel : 06-27598502 of
Ida Mombarg tel: 06-121988590
Mailtje sturen mag ook: info@bv-kleindochteren.nl

BEVERWIJK
Op zaterdag 21 september vertrekt er om half 9 van
de parkeerplaats bij Café de Zonnebloem een bus naar
De BAZAAR in Beverwijk.
Ga met ons mee en ontdek wat daar allemaal valt te zien en te beleven.
Het is geen totaal verzorgde bustocht, wij regelen alleen voor jullie de bus om met elkaar
deze Bazaar te bezoeken.

Om 4 uur vertrekt de bus weer richting Klein Dochteren
Kosten deelname:

- voor leden
- voor niet leden

€ 15,00 pp
€ 20,00 pp

Meer info volgt ook in de volgende Pompe, noteer alvast in de agenda.
Opgaven kan tot 1 augustus 2019.
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BUURTGENOTEN
Grenzen verleggen….
De Deedingsweerdweg, is dat nu de fysieke grens tussen Lochem en Klein Dochteren?? Jaren
terug niet, toen was Klein Dochteren vele hectares groter en lag de grens meer richting het
oosten. Maar thans, anno 2018, lijkt de Deedingsweerdweg een prima grens. Maar deze
buurtgenoten wonen aan de “Lochemse kant” van de Deedingsweerdweg, kom je dan in
aanmerking om als nieuwe inwoners van Klein Dochteren geïntroduceerd te worden? Wij
vonden van wel en verlegden de grens….
Op bezoek bij Marije Oosting en Dinand Langenkamp en hun gezin, Deedingsweerdweg
nummer 1.

Dinand, geboren in 1979 in Laren, Oolde wel te verstaan, aan de Broekdijk, waar zijn ouders
een boerderij hadden. Zijn vader werkte daarnaast als metselaar, ook toen was deze
combinatie al mogelijk. De boerderij bleek met het verstrijken van de jaren niet meer
rendabel, maar inmiddels is de woning aangepast en woont de broer van Dinand met zijn
gezin samen met zijn vader nog aan de Broekdijk. In Laren werd de basisschool De Branink
bezocht (en kreeg hij zelfs les van onze plaatselijke bekende juf Gerda) om daarna de HAVO
te doorlopen op het Staring College. Daarna volgde hij een HBO-Opleiding aan Larenstein in
Velp, Dinand woonde inmiddels in Arnhem.
Marije, ook van 1979, is geboren in Hardenberg. Maar verhuisde op 5-jarige leeftijd naar
Lochem om samen met haar ouders en broer aan de Vogelwikke te gaan wonen. Vader had
een baan geaccepteerd als technisch directeur van Papier-Metaal, een onderdeel van
Buhrmann Ubbens te Zutphen.
Zij studeerde HBO – Verpleegkunde aan het Windesheim in Zwolle. En na het afronden van
haar opleiding ging ze aan de slag in het ziekenhuis in Apeldoorn. Na een jaar kan ze
beginnen aan een baan op de kinderafdeling in het Gelre Ziekenhuis in Zutphen, voor
zuigelingen tot en met tieners, in de leeftijd van 0 tot 18 jaar.
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Ze volgt daar ook de opleiding neonatologie en nog steeds werkt ze tot volle tevredenheid
hier voor gemiddeld 24 uur per week.
Bijna 15 jaar geleden, in de nacht van 31 december 2003 op 1 januari 2004, ontmoeten ze
elkaar bij Witkamp in Laren, tijdens het jaarlijkse Oud en Nieuw Feest. De vonk sloeg over en
na verloop van tijd gingen ze samenwonen in Deventer. Dinand werkt dan bij Tauw, een
groot internationaal advies- en ingenieursbureau met een vestiging in Deventer. Onlangs
heeft hij de overstap gemaakt naar het Waterschap Rijn en IJssel en is hij o.a.
verantwoordelijk voor het onderhoud van de waterwegen.
In 2006 wordt een volgende stap gezet. Er wordt een woning gekocht in Lochem, aan de
Koedijk.
Daar wordt gewerkt aan het gezin Langenkamp-Oosting en dat blijkt aardig te lukken.
In 2008 wordt de eerste dochter geboren Yinthe.
In 2010 komt zoon Pepijn ter wereld.
Niet veel later, Pepijn is 7 weken oud, wordt
Yinthe ziek. Ze blijkt een hersentumor te hebben.
Het gezin komt in een achtbaan terecht met een
pasgeboren baby en een peuter die ernstig ziek is.
De strijd van Yinthe is kort en hevig, na 7,5 week
ziekte overlijdt ze op 2-jarige leeftijd.
Toch wordt de levensdraad weer opgepakt en in
2012 wordt Camiel geboren. Hij heeft het syndroom
van Down, maar gaat inmiddels naar de basisschool
de Vennegötte, net als zijn broer Pepijn, en dit gaat
tot volle tevredenheid van eenieder.
Na Camiel worden in 2014 nog zoon Faber, een pittig kereltje, en in 2016 dochter Vere
geboren. Dochter Vere is inmiddels 2 en heeft de leeftijd waarop Yinthe ziek werd, dit blijkt
toch een “mijlpaal” met de nodige emoties en gevoelens.
Het verlangen naar ruimte om de woning blijft, met name bij Dinand bestaan. Na 10 jaar aan
de Koedijk te hebben gewoond besluiten ze het huis te verkopen om op zoek te gaan naar
een vrijstaande woning. Ze wonen tijdelijk in een bungalow aan de Zutphenseweg in
Lochem. De zoektocht naar een woning begint. Verschillende mogelijkheden en adressen
passeren de revue en ondanks dat de woning aan de Deedingsweerdweg niet te koop staat
blijft het huis van de familie Wisselink een voorkeur te hebben bij Dinand en Marije.
Gesprekken met de familie Wisselink, met en zonder makelaar, leveren uiteindelijk de volle
winst op! De familie Wisselink verhuist naar Ruurlo en in oktober 2017 krijgen ze de sleutel.
Na een grondige verbouwing door Ronnie Weenk en Jan Lueks verandert de woning in een
prachtige woonboerderij aan de rand van Lochem.
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Op 1 maart 2018 verhuist het gezin definitief naar de nieuwe woning.
Op de vraag wat hun hobby’s zijn of hoe de vrije tijd wordt ingevuld, blijft het even stil.
Dinand heeft 25 jaar gevoetbald bij v.v. Witkampers, maar wegens tijdsgebrek is hij
inmiddels gestopt. Hardlopen en zwemmen vindt hij leuk, maar er de tijd voor vinden blijft
moeilijk. Marije houdt van wandelen, maar ook daarvoor moet ze echt tijd maken.
De werkzaamheden in en om de woning, de tuin, er is nog zo veel te doen, dit alles zorgt ook
voor veel ontspanning. En er zijn nog veel plannen, kippen, een moestuin. Samen met de
kinderen, gebruik maken van de ruimte in en om de woning brengt veel plezier met zich mee
en is een fijne vrijetijdsbesteding!

De grenzen zijn verlegd, Klein Dochteren heeft er prettige nieuwe bewoners bij !!
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POMPE PUZZEL
Alle woorden zijn kriskras verborgen in het diagram. Sommige woorden overlappen elkaar
met één of meer letters. De overgebleven letters vormen - gelezen in de leesrichting - de
oplossing.

ANNA
BEREIDEN
BIEFSTUK
COUSCOUS
DAISY BOO
DECOR
DESSERT
DINER
DRUK
ETEN

FARFALLE
FIFTEEN
FORNUIS
GARDE
GARNALEN
GEZOND
GRATIN
GRILLEN
GROENTEN
HYGIENE

KEUKEN
KOKEN
KOKSMUTS
MAALTIJD
NETJES
OVEN
PASTA
PITTIG
QUICHE
SAUTEREN

SCHOLEN
SCOOTER
SMAAKVOL
SOJA
TONIJN
VARIATIE
VERS
VLEES
VOEDZAAM
ZOUT

Stuur de oplossing vóór 1 februari 2019 naar:
A. Lueks
Zutphenseweg 114
7241SG Lochem.
Of mail naar: lueks009@planet.nl
De winnaar van de oplossing van de puzzel krijgt € 20,00 namens de buurtvereniging Klein
Dochteren.
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Pompe Puzzel Prijswinnaar
Rikie Rensink uit Laren is de prijswinnaar
van onze puzzel juni 2018
Zij ontving uit handen van Ida Mombarg
de enveloppe met 20 euro, aangeboden
door Buurtvereniging Klein Dochteren
Van harte gefeliciteerd!

Rikie Rensink & Ida Mombarg
www.bv-kleindochteren.nl
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MANDALA KLEURPLAAT JUNIOR
Mandala betekent volgens velen ‘cirkel’. Visueel worden ze vaak gezien als een
schematische verbeelding van het universum, en daarnaast vormen ze naar
Hindoeïstisch en Boeddhistisch gebruik de basis voor meditatie.
Op de achterzijde van deze Pompe is een setje kleurpotloden bijgesloten, aangeboden
door Buurtvereniging Klein Dochteren.
Veel kleur plezier!

MANDALA KLEURPLAAT SENIOR
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MANDALA KLEURPLAAT SENIOR
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Vrijdag 11 januari as.
verzorgen Peter & Anja
(The Dutch Vocals)
de nieuwjaarsvisite

Een voorproefje:
voorproefje:
www.peterenanja.nl

We zien u graag!

Met dank aan onze adverteerders

Alst
Alstublieft:
Een setje kleurpotloden zodat u
zich de komende feestdagen kunt
uitleven op de kleurplaat

Aangeboden door:
Buurtvereniging Klein Dochteren

Helaas
Iemand is u voor geweest..

Kleurrijke feestdagen gewenst!
gewenst!

Naam of adres niet juist ?
Gaat u verhuizen ?
Adreslabel

Geef dit s.v.p. aan ons door:
info@bv-kleindochteren.nl

