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Agenda buurtvereniging
Klein Dochteren

Deze pagina wordt
mede mogelijk
gemaakt door:

13 november 2017
Kaarten, aanwezig 19.30 uur
4 december 2017
Sjoelen, aanvang 19.45 uur

Uitgave van de gezamenlijke verenigingen uit Klein Dochteren

11 december 2017
Kaarten, aanwezig 19.30 uur

abamotten1956@kpnmail.nl

15 december 2017
Kerstbingo, aanvang 19.45 uur

Intersport Borculo
kledingsponsor
v.v. Klein Dochteren

Het zijn de vrijwilligers die de vereniging tot een succes maken!

Intersport Borculo heeft zich voor de
komende 4 jaar weer als kledingsponsor verbonden aan onze club.
Een mooie jaarlijkse bijdrage in materialen en kleding. Op de foto namens KD Stef Marsman en Richard
Wentink namens Intersport.
Intersport Borculo bedankt voor de
sportieve bijdrage en onze leden
weten nu weer waar ze voor nieuwe
sportkleding en schoenen moeten
zijn!

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

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

Meld je aan bij het secretariaat.
info@kleindochteren.nl

Toneelvoorstelling
“Ruilen is niet altijd huilen...”
Geschreven
eschreven door: Hans van Wijngaarden

Prachtige herfstwandeling door
Klein Dochteren
Op zaterdagmiddag
28 oktober organiseerden wij onze
2e herfstwandeling.
Rond twee uur waren er 32 personen
aanwezig om gezamenlijk op stap te
gaan. Vanaf de Schole, richting golfbaan en het mooie Kienveen. Onderweg kreeg iedereen nog een opkikker
voor de laatste kilometers. Om half
vijf was iedereen weer tevreden terug
bij de Schole.

Vrijwilligers
Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers. Daarom is het van belang
om ze af en toe te bedanken. Dit doen
wij eigenlijk traditiegetrouw met een
verzorgde bowlingavond bij Bousema. Iedereen die de afgelopen twee
jaren hebben meegeholpen, op welke
wijze dan ook: BEDANKT!

Autobedrijf
Henk Goorman BV
Hoeflingweg 1 Lochem
0573-257923

Café De Zonnebloem Klein Dochteren
Zaterdag 25
5 november
13.30 uur & 20.00 uur
uu
november

Kerstbingo
Op vrijdag 15 december is het tijd voor
onze Kerstbingo. Er worden in totaal 7
ronden gespeeld. Er zijn mooie prijzen
te winnen. Kom ook, gewoon gezellig! Wij beginnen om 19.45 uur in de
Schole.

Voorverkoop 11 t/m 24 november 2017
bij Café De Zonnebloem
Kaarten in de voorverkoop € 8,00. Aan de kassa € 10,00.
Kinderen t/m 16 jaar gratis.
Inclus
Inclusief
kop koffie/thee

Klootschietersvereniging Klein Dochteren
Tussenstand uitslagen na 5e klootschietcompetitiewedstrijd
De zes competitieteams van Klootschietersvereniging
Klein Dochteren hebben op zaterdag
11 november weer hun beste beentje
voorgezet tijdens het klootschieten bij
Klootschietersvereniging Respelhoek
in Geesteren (Gld.). We zitten nu bijna
halverwege de competitie en ziet de
uitslag er als volgt uit:
Klein Dochteren 1 (1e klasse):
2e plaats met 264 schoten en 194 meter
Klein Dochteren 2 (1e klasse):
7e plaats met 293 schoten en 357 meter
Klein Dochteren 3 (2e klasse):
6e plaats met 320 schoten en 230 meter
Klein Dochteren 4 (3e klasse):
4e plaats met 357 schoten en 149 meter
Klein Dochteren 5 (5e klasse):

1e plaats met 350 schoten en 182 meter
Klein Dochteren 6 (6e klasse):
4e plaats met 442 schoten en 112 meter
Kaartavonden op donderdag bij
Clubhuis Bethel
Hou je van klaverjassen of Amerikaans
jokeren. Dan ben je van harte welkom
in het clubhuis Bethel van klootschietersvereniging Klein Dochteren aan de
Kijksteeg 8 te Lochem op 7 en 21 december 2017. Aanvang: 19.30 uur. De

kosten bedragen 3 euro per persoon.
Informatie over eventueel carpoolen
naar Bethel kan ingewonnen worden
bij Diny Beumer, tel. 0573-251701.
Sinterklaas klootschiettoernooi
Bij Klootschietersvereniging Klein
Dochteren vindt op zaterdag 2 december het Sinterklaas klootschiettoernooi
plaats. St. Nicolaas met zijn pieten hebben na jaren van afwezigheid, doordat
de animo voor het Sinterklaastoernooi
terugliep, besloten dit klootschiettoernooi weer te gaan organiseren.
De deelname staat open voor iedereen.
Men kan zich inschrijven tot zaterdag
2 december 13.00 uur bij clubhuis
Bethel, Kijksteeg 8 in Lochem of tel.
nr. 0573-251701.
De wedstrijden starten om 13.30 uur.
Komt allen naar dit gezellige Sinterklaas klootschiettoernooi op zaterdag
2 december.

Hanzeweg 10 Lochem
0573-254983
www.greutink.nl
Allround
(ver)bouw, reparatie, renovatie

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

