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Agenda buurtvereniging
Klein Dochteren

Deze pagina wordt
mede mogelijk
gemaakt door:

11 oktober 2017
Algemene ledenvergadering,
aanvang 19.45 uur

Uitgave van de gezamenlijke verenigingen uit Klein Dochteren
Presenteert de toneeluitvoering: ¨Ruilen is niet
altijd huilen¨

Geschreven door Hans van Wijngaarden.
Wanneer: Zaterdag 25 november
Tijd: 13:30 uur en 20:00 uur
Waar: Café de Zonnebloem aan de
Zutphenseweg 103, 7241 SC Lochem
Voorverkoop: Vanaf zaterdag 11
november in Café de Zonnebloem
Dit jaar speelt ONA, de toneelver-

Nieuwe Sponsoren
Op zondag 24 september jl. zijn tijdens
de eerste thuiswedstrijd van ons heren

Dringende oproep:
Scheidsrechters gezocht!!
Om iedere thuiswedstrijd van een
scheidsrechter te voorzien zijn we
dringend op zoek naar aanwinsten
voor ons scheidsrechterskorps! Iedereen, met name alle spelende leden,
wordt opgeroepen om mee te helpen
en te denken. Uiteindelijk moeten we
het samen doen. Zonder scheidsrechter geen wedstrijd…
Dus: • Vind je het leuk om wedstrijden te leiden?
• Wil je ondersteunt worden door

eniging van Klein Dochteren, het
novemberstuk ‘Ruilen is niet altijd
huilen’. Het is een avondvullend
blijspel. In tegenstelling tot vorig
jaar hebben we dit jaar 2 voorstellingen op één dag. Op zaterdag
25 november is er een middag- en
avonduitvoering. De middaguitvoering is mede bedoeld om mensen die
het niet prettig vinden om ‘s avonds
de deur uit te gaan een kans te geven
deze leuke klucht te gaan zien.
In totaal zijn 10 spelers, waaronder
2 gastspelers, druk bezig hun rol in
1 elftal de nieuwe tassen uitgereikt, gesponsord door BZV Zonwering. BZV
staat voor Bronckhorst Zonwering en
Veranda’s afkomstig uit Vierakker.
Tevens hangt langs ons hoofdveld
een nieuw reclamebord van Autobedrijf Wijma Lochem.

middel van bijvoorbeeld een Basis
Opleiding Scheidsrechter KNVB?
• Wil jij fluiten op een leuk, maar ook
recreatief niveau?
Geef je dan nu op bij één van de
bestuursleden.
Wat krijg je daarvoor terug?
• Waardering
• Uiteraard een drankje in de pauze
en na de wedstrijd
• Eventueel een Basis Opleiding
Scheidsrechter vergoed door v.v.
Klein Dochteren
• En vooral…. veel plezier!

Klootschietersvereniging Klein Dochteren
Tussenstand uitslagen 1e en 2e klootschietcompetitie
De start van de
klootschietcompetitie vond op zaterdag 16 september plaats op het parcours van Klootschietersvereniging
De Mölle in Exel. Op zaterdag 30
september trotseerden alle teams het
stormachtig en regenachtige herfstweer om deel te nemen aan de tweede competitie bij Klootschietersvereniging De Hemmele in Zieuwent.
De einduitslagen van deze twee wedstrijden voor onze vereniging waren:
Team Klein Dochteren 1 (1e klasse):
1e plaats met 108 schoten en 103 meter
Team Klein Dochteren 2 (1e klasse):
8e plaats met 120 schoten en 194 meter
Team Klein Dochteren 3 (2e klasse):
6e plaats met 126 schoten en 140 meter
Team Klein Dochteren 4 (3e klasse):
7e plaats met 146 schoten en 73 meter
Team Klein Dochteren 5 (5e klasse):
1e plaats met 155 schoten en 76 meter
Team Klein Dochteren 6 (6e klasse):

2e plaats met 188 schoten en 37 meter
Landelijke Straat Competitie Albergen 24 september 2017
Op zondag 24 september heeft het
1e team van Klein Dochteren deelgenomen aan de eerste competitiewedstrijd van de Landelijke Straat in
Albergen. Ze zijn op de tweede plaats
geëindigd met 68 schoten en 16 meter. Drie schoten meer dan de eerste
plaats die op naam gezet werd van het
team uit Beuningen. Het eerste team
van Klein Dochteren bestond uit:
Hendri Bannink, Harold Dolleman,
Henk Lunneker en Marc Nijenhuis.
Een goede prestatie geleverd heren,
proficiat! De volgende wedstrijd
vindt plaats op zondag 22 oktober in
Beuningen.
Kaartavonden op donderdag bij
Bethel
Op 12 oktober, 9 november, 7 en 21
december 2017 kan iedereen die van
klaverjassen of Amerikaans jokeren

te studeren voor het blijspel: ¨Ruilen
is niet altijd huilen¨ geschreven door
Hans van Wijngaarden. Nieuwsgierig geworden naar de inhoud van het
verhaal? Om een klein tipje van de
sluier op te lichten: Wat ’n ontreddering voor pa en zoon als ma besluit
’t bijltje erbij neer te gooien en in
een supermarkt te gaan werken. De
mannen staan met twee linkse handen als het om huishoudelijk werk
gaat, dus heeft ma voor een vervangster gezorgd. Wat er daarna allemaal
gebeurt zal u verrassen! Genoeg ont-

25 oktober 2017
Gezellige middag,
aanvang 13.30 uur
28 oktober 2017
Herfstwandeltocht,
aanvang 14.00 uur bij “de Schole”
6 november 2017
Sjoelen, aanvang 19.45 uur
13 november 2017
Kaarten, aanwezig 19.30 uur
wikkelingen voor een geestig blijspel.
De voorverkoop van de entreekaarten start in Café de Zonnebloem op
zaterdag 11 november. In de voorverkoop kosten de kaarten € 8,- en aan
de zaal zijn de kaarten € 10,-. In de
pauze is er weer onze gebruikelijke
verloting met mooie prijzen.

abamotten1956@kpnmail.nl

Lochem
0573-257849
06-29347139
ron.weenk@planet.nl

molenveld 14
7245 ca laren
tel. 0573-401659
www.hekkelmanschilders.nl

Herfstwandeling 28 oktober
Op zaterdag 28 oktober gaan wij vanaf de Schole een
prachtige herfstwandeling maken.
De totale lengte van de wandeling is
ongeveer 8,5 km. Onderweg is er dit
keer ook een korte pauze. Het is niet de
bedoeling dat het een wedstrijd wordt,
iedereen kan meedoen! Deelname kost
€ 3,50 voor leden (voor niet-leden €
5,-). Dit is inclusief koffie/thee met
iets lekkers. Wij vertrekken deze mid-

houdt bij het clubhuis van de klootschietersvereniging Klein Dochteren,
Bethel (Kijksteeg 8, Lochem), terecht.
De avonden beginnen om 19.30 uur
en de kosten bedragen € 3,00 per
persoon. Informatie over eventueel
carpoolen naar Bethel kan ingewonnen worden bij Diny Beumer, tel.
0573-251701.

St. Nicolaastoernooi 2 december
2017
St. Nicolaas met zijn pieten hebben
na jaren van afwezigheid, doordat de
animo voor het St. Nicolaastoernooi
terug liep, besloten dit klootschiettoernooi weer te gaan organiseren.
De deelname staat open voor iedereen. Men kan zich inschrijven tot za-

dag vanaf 14.00 uur. Graag aanmelden
voor 18 oktober 2017, stuur een mailtje naar: info@bv-kleindochteren.nl.
Leden van onze Buurtvereniging
kunnen op woensdag 25 oktober genieten van een gezellige middag in
de Schole. Voor deze middag hebben
wij Ben Lansink uitgenodigd. Wij
beginnen om half twee. Zoals altijd
krijgt u deze middag een hapje en
een drankje aangeboden. In de pauze
is er een verloting met mooie prijzen.

Autobedrijf
Henk Goorman BV
Hoeflingweg 1 Lochem
0573-257923

Lochem | 0573-251227
terdag 2 december 13.00 uur bij clubwww.bakkerij-tenbroeke.nl
huis Bethel, Kijksteeg 8 in Lochem.
De wedstrijden starten om 13.30 uur.
Allround
Komt allen naar dit gezellige St. Ni- (ver)bouw, reparatie, renovatie
colaas klootschiettoernooi op zaterdag 2 december.

Lochem - 06-29156946
www.janlueks.nl

Zwiepseweg 157
7241 PT Lochem
0573-745002

R.M. Ossewaldt-Schuitema
Lageweg 4, 7241 SK Lochem
T 0573-281333 - M 06-41848768
www.schuitemanvmmakelaar.nl

