
 

Jubileumdag (35 jaar), 21 mei   “Dochteren leeft Lekker & Gezond” 

 
Wat een geluk, het weer was deze dag bijzonder mooi.  

Alle leeftijden hebben onze middag bezocht. De optredens zorgden voor een mooie 

opvulling/vermaak op het plein. De bezoekers konden actief darten op een reuze dartbord, 

boogschieten en de bal in de gaten en tegen de pionnen van het doel schoppen. Na al die 

actieve acties kon men de inwendige mens vullen mat lekkere hapjes zelf gemaakt bij slagerij 

Sieverink, Bij Oy Hietberink Thaise hapjes  en bij de koffie een mooi cup cakeje versieren. 

Vervolgens kon men lekker uitrusten onder het vlinder pimpen. Na de kraampjes te hebben 

bekeken en leuke dingen te hebben gekocht konden de kinderen zich laten schminken en 

lekker uitleven op het springkussen. Hiervan kreeg iedereen dorst en kon men lekker wat 

drinken op ons terrasje!!  Wat was het een gezellige middag.  Het 35 jarig bestaan hebben 

we afgesloten met een gezellige feestavond voor onze leden!  

 

Anke 

 

 

Na een lange voorbereiding was het op 21 mei dan 

zover: De Jubileumdag. Het was een prachtige dag die 

we met vele leden hebben gevierd. De diverse 

optredens en de workshops werden goed bekeken. 

Ondanks dat er in de regio meerde activiteiten waren  

Op naar de 40 jaar! 

 

Herbert 

 

 

Wat was het een prachtige dag. Wij kijken terug op een mooie jubileum dag met veel 

gezelligheid.  

 

Ida 

 

 

Gelukkig was het op deze dag prachtig weer. 

Het terras zat ’s middags dan ook vol. 

Er moest wel hard gewerkt worden, maar                                                                                                          

het is een geslaagde dag geworden. 

 

Jan       

      

 

Vooraf van alles geregeld,  Blijft het deze dag droog, was de grote vraag. Uiteindelijk was het 

prachtig weer. Iedereen heeft van alles kunnen zien, horen en proeven. 

Ook de feestavond was gezellig. Een geslaagde jubileum dag!! 

 

Johan 



 

Hele gezellig dag en avond met vertier 

voor jong en oud. Lekker eten en drinken. 

Leuke workshop, zang en boerendansers. 

De avond met Sixpack was een hele leuke 

afsluiting.  

 

Ina  

 

 

 

Vergaderen, afspraken maken, uitnodigen,  bellen, mailen,  check en dubbel check. Bij het 

organiseren van de bijzondere dag moet er vooraf veel gebeuren. Maar als je dan vlak voor 

de dag het gevoel hebt dat alles geregeld is, dan moet het maar gebeuren.  

’s Morgens schijnt de zon, bestuur en vrijwilligers lopen dan ook blij rond op het schoolplein. 

Rond half één staat alles klaar, het kan beginnen! Het wordt een hele gezellige middag met 

vele activiteiten voor jong en oud. 

Wij weten nu wie de lekkerste cake van klein dochteren bakt. Er waren mooie optredens. 

Ook voor de inwendige mens was er van alles te proeven. Rond zes uur zat deze middag er 

op. Tevreden werd er opgeruimd. Tijd om de met de voeten op de bank te gaan liggen was 

er niet. Vanaf acht uur speelde de band Sixpack in Café de Zonnebloem voor een prachtig 

avondfeest. Door de andere verenigingen van Klein Dochteren werd ons een afbeelding van 

de Pompe op hout aangeboden. De verbinding tussen alle verenigingen!                                             

Deze krijgt een mooi plekje in de Schole. Rond middernacht was de jubileum dag dan ook 

echt voorbij. Het was een mooie dag. Iedereen die hieraan heeft meegeholpen, iedereen die 

er is geweest, BEDANKT! 

 

Irna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitslag cake-bak wedstrijd: 

1 – Mevr. Hagedoorn                           

2 – Lars Haarman                                                    

3 – Mary Gosselink 

Winnaar bij het sjoelen: 

Jan van Silfhout 

Winnaar bij het handboogschieten: 

André Wagenvoort 

Winnares bij het handboogschieten: 

  Marjon Saalmink 

  


