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Zomer in Nederland.Na een lange winter en een koud voorjaar kwam
dan toch nog de zon.
Een hittegolf werd een feit,wat niet iedereen kon bekoren.
Maar met op zijn tijd een bui regen,mogen we echt niet klagen.
Velen zullen nog vakantie vieren,en diegene die het al achter de
rug hebben ,kunnen nog lekker nagenieten.
De sportverenigingen gaan weer beginnen aan een nieuw seizoen.
We wensen ze allen sportieve wedstrijden en veel succes.
De buurtvereniging
iging start in september met de sjoel en kaartavonden.
Ook gaat er een computercursus van start.z
start.
***************************************************************************************
Denk aan onze adverteerders!!!!!!
****************************************************************************************
**********************************
******************************************************
De commissie van het Dochterens Tentfeest kan terugkijken op een zeer
geslaagd feest.De weergoden waren hun goed gezind!!!
ONA bracht een goed gespeelde revue op de planken.
Kinderen konden heerlijk spelen in het speelparadijs en men kon
genieten van de braderie.
Met het vogelschieten kon Dhr.Strokappe zich koning noemen.
De strijd om de titel tijdens de zeskamp werd gewonnen door
de selectie van het 1e van Klein-Dochteren.
Klein
Proficiat
roficiat voor koning en winnaars.
****************************************************************************************
En voor alle vrijwilligers die deze dagen mogelijk maakten een welverdiende
PLUIM
****************************************************************************************
************************************************************************
Kopie voor de volgende Pompe voor 14 oktober in het bezit bij de redaktie.
De redaktie.

Wij nodigen alle leden van de buurtvereniging
Klein Dochteren uit voor onze Algemene
ledenvergadering.
Op maandag 30 september 2013 om 19.45 uur in “De
Schole”.
Agenda:
Opening
Notulen (secr.)
Jaarverslag (secr.)
Mededelingen
Verslag penningmeester
Verslag kascommissie
Verkiezing kascommissielid
Bestuursverkiezing: - Aftredend en herkiesbaar :
- Jan Brunsveld
- Ina Bolink
- Johan Hietbrink
Kandidaten kunnen zich tot een half uur voor de vergadering opgeven.
Pauze
Activiteiten
Rondvraag
Sluiting
Na het officiële gedeelte wordt de avond verzorgd door :

JAN OUDENAMPSEN uit EXEL

WIJ NODIGEN U ALLEMAAL UIT
VOOR ONZE ACTIVITEITEN!!!
(noteer het op uw kalender, en kom
naar de schole,…Gewoon
Gewoon Gezellig!!)
Gezellig
Programma Buurtvereniging Klein Dochteren
Dochte
02 september 2013
09 september 2013
30 september 2013

Kaarten aanwezig 19.30 uur
Sjoelen aanvang 19.45 uur
Algemene Ledenvergadering

07 oktober 2013
09 oktober 2013
14 oktober 2013

Kaarten aanwezig 19.30 uur
50+ middag aanvang 13.30 uur
Sjoelen aanvang 19.45 uur

01 november 2013
04 november 2013
11 november 2013
25 november 2013

Creabea Workshop aanvang 20.00 uur
Kaarten aanwezig 19.30 uur
Sjoelen aanvang 19.45 uur
Lezing Rob de Vos aanvang 19.45 uur

02 december 2013
09 december 2013

Kaarten aanwezig 19.30 uur
Sjoelen aanvang 19.45 uur

06 januari 2014

Nieuwjaarsvisite aanvang 19.45 uur

Voor meer informatie: kijk ook op onze website: www.bv-kleindochteren.nl
www.bv kleindochteren.nl

Overige kaart- en sjoelavonden
Kaarten
Sjoelen
13-01-2014
20-01-2014
03-02-2014
10-02-2014
03-03-2014
10-03-2014
07-04-2014
14-04-2014
12-05-2014
19-05-2014

Computercursus gaat van start….
In september wordt er gestart met de 1e groep deelnemers aan onze
computercursus. Ook in de
e maanden oktober en november wordt er op
dinsdagavond in de Schole een computercursus gegeven. Mocht u zich nog niet
hebben opgegeven en heeft toch belangstelling, het kan nog!!! Neem dan contact
op met: Anke Lueks tel. 253392

50 plus middag
Op woensdag 9 oktober komen Henk Graaskamp en Fons Rouwhorst uit Vorden
ons vermaken met het programma:

“Alles geet veurbiej, Boer’n van gister’n”
Het programma gaat
aat over het boerenleven van ongeveer 100 jaar geleden.
Leidraad in het verhaal zijn de seizoenen,
seizoenen, die in het leven op het land altijd een
grote rol hebben gespeeld. Het klankbeeld neemt u mee naar het leven in en om
de boerderij en het werk op het land, met al zijn facetten. Fons Rouwhorst en
Henk Graaskamp hebben een zorgvuldige keuze gemaakt uit
uit het gekiekte
verleden en de beelden gerangschikt op het ritme van de seizoenen. Uiteraard
komt in dit klankbeeld aan de orde wat het boerenwerk in die tijd inhield. Maar
ook de feesten, de rituelen rond geboorte en dood, de kinderspelen, de
noaberhulp, de huisslacht en de invloed van de weersomstandigheden worden
belicht. Deze interessante middag mag u niet missen.
Wij zien u graag deze middag om 13.30 uur in de Schole.

CREA BEA WORKSHOP
Op vrijdagavond 1 november kunt u in de Schole een prachtig armband maken.
In een gezellige workschop, met hapje en drankje, wordt onder leiding van
Marianne Heuvelink deze avond verzorgd. Wij vragen voor deze avond een
bijdrage van € 6,00 (= inclusief armband
armband en kopje koffie/thee) Wij willen graag
weten met hoeveel personen wij die avond bij elkaar zijn.
Dus geef je op bij een van onze bestuursleden voor 01 oktober.

Dochterens Tentfeest 2013
Het stof is opgetrokken, de rust is wedergekeerd op de Kelhoutsweg, het Dochterens Tentfeest 2013 zit er op!
De vele vrijwilligers, toneelvereniging ONA, de buurtvereniging, de buurtbewoners, Herman Bolink, Tante Annie,
de braderie, het speelparadijs, het vogelschieten, The Heinoos, de zeskamp, Livin´Room Music en het goede
weer hebben er aan bijgedragen dat wij als bestuur terug kijken op een fantastisch Dochterens Tentfeest 2013.

Voor foto’s kijk eens op www.dochterenstentfeest.nl
Inmiddels zijn wij druk met de voorbereiding op het Dochterens Tentfeest 2014 dat gehouden zal worden op
vrijdag 4 juli, zaterdag 5 juli en zondag 6 juli 2014.
Wij willen onze buurtbewoners en overige belangstellenden graag betrekken bij de 4e editie van het Dochterens
Tentfeest. Daarom nodigen wij u uit om het Dochterens Tentfeest 2013 te evalueren en te kijken hoe we het
Dochterens Tentfeest voor 2014 gaan inrichten, daarom onderstaande uitnodiging:

UITNODIGING:
“MEEDENK”AVOND DOCHTERENS TENTFEEST 2014
Wij willen samen met u het Dochterens Tentfeest ieder jaar aantrekkelijker, gezelliger en beter maken. Wij als
bestuur hebben veel complimenten gehad maar er blijven altijd punten die beter kunnen. Daarnaast vinden wij
het belangrijk dat u als buurtbewoner, vrijwilliger of belangstellende de mogelijkheid krijgt om mee te denken
met UW feest.
Daarom nodigen wij u uit voor een “meedenk”avond. Heeft u tips, wilt u uw mening geven of op een andere
manier betrokken zijn bij het Dochterens Tentfeest kom dan woensdag 11 september om 20:00 uur naar Eetcafé
De Zonnebloem. U hoeft zicht niet van te voren op te geven ,wij zorgen dat er een kop koffie/thee voor u klaar
staat.
Wat:
Datum:
Locatie:
Voor wie:

“Meedenk” avond Dochteren Tentfeest
Woensdag 11 september 20:00 uur
Eetcafé De Zonnebloem
Iedere buurtbewoner, bezoeker of andere belangstellenden

Kunt u niet aanwezig zijn maar heeft u wel tips of opmerkingen dan kunt u altijd een mail sturen naar
info@dochterenstentfeest.nl
Let op:
Het vrijwilligersfeest wordt op vrijdag 13 september georganiseerd, een persoonlijke uitnodiging en meer
informatie volgt.

Gezellige fietstocht 2013
Het weer was prima om te fietsen. Om half twee waren er inmiddels 70 personen gestart.
Dit jaar ging de route richting Almen, Café de Zessprong, en via Harfsen weer richting Klein
Dochteren. Een mooie tocht die dit jaar opnieuw was uitgezet door Gerard Zieverink,Gerrie en
Derk Klein Baltink. Onderweg moest er nog een fotopuzzel worden opgelost.
opgelo Ook moest men
raden hoeveel bonen er in de pot zaten. Natuurlijk was er voor iedereen weer een hapje en
een drankje geregeld.

Rond vijf uur werd in de Zonnebloem de volgende prijswinnaars bekend gemaakt.
3e prijs Anja Bouwmeester
2e prijs Gerrit Oltvoort
e
1 prijs Bernard Koopman
Het was nog lang gezellig bij de Zonnebloem. Wij hopen u volgend jaar allemaal weer met de
fiets of auto aan de start te zien.

Voetbalvereniging "Klein Dochteren" te Lochem

K.N.V.B. District Oost

Opgericht: 24 september 1960
Kon. Goed keuring: 5 september 1961
WEB site: www.Kleindochteren.nl
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Seizoen 2013-2014
Inmiddels is de voorbereiding voor het komend seizoen al weer van start gegaan.
Verschillende teams zijn al weer aan het trainen en de eerste wedstrijden staan al weer op de agenda.
Achter de schermen zijn een aantal vrijwilligers druk geweest met de indelingen van de teams, het
regelingen van trainers en leiders.
Andere vrijwilligers zijn druk om de velden te prepareren voor het nieuwe seizoen, er moet gemaaid
worden, er moeten lijnen getrokken worden.
De beregeningsploeg heeft deze zomer ook niet stil kunnen zitten.
Door het aanhoudende mooie weer zijn de velden diverse malen beregend.
Kortom niet voor iedereen was er zomerstop.
Allen hartelijk dank.
Nieuwe tenues
We zijn inmiddels al drie jaren op weg met ons kledingplan. Dat betekent dat we het komend seizoen
voor alle teams weer een nieuw tenue hebben besteld.
De opzet van het kledingplan is om alle spelende leden van onze vereniging in een identiek tenue te
laten verschijnen. In eerste instantie is gekozen om na afloop van drie seizoenen alle teams weer in het
nieuw te steken.
Door de ervaringen opgedaan in de afgelopen drie seizoenen blijkt nu dat we deze keer gaan voor een
periode van vier jaar. Wees dus zuinig op de nieuwe tenues die bij aanvang van het komend seizoen
aan de spelende leden worden uitgereikt.
Ook bij deze "operatie" zijn weer een aantal vrijwilligers betrokken geweest om alles in goede banen te
leiden. hartelijk dank hiervoor.
Niet alle teams/tenues hebben een shirtsponsor, dus weet jij iemand die een elftal of zevental wil
sponsoren, laat het ons weten, want voor een gering bedrag staat de sponsor gedurende vier jaren op
de borst van onze getalenteerde spelers.
Even terugkijken................ de Klein Dochteren dag
Op 8 juni jl. werd voor het eerst de zogenaamde Klein Dochteren dag georganiseerd.
Een geslaagde dag voor en door mensen die Klein Dochteren een warm hart toedragen.
Bijna alle verenigingen uit onze buurtschap droeg een steentje bij, er waren activiteiten voor jong en
oud.
De dag werd gezamenlijk afgesloten met een hapje en een drankje.
Mede door het prachtige weer was deze dag een groot succes.
Er wordt al hard nagedacht voor een vervolg in 2014.
De organisatie, door vrijwilligers, was een zware klus, maar gaf veel voldoening. Bedankt!

Erna Nijenhuis-Schekman, voorzitter voetbalvereniging Klein Dochteren
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Bestuursvergadering dinsdag 20 augustus 2013. Leden met vragen of suggesties zijn welkom.
Trainen

Zondagmorgen, aanvang 10.00 uur - aanwezig 9.45 uur.
Woensdagmiddag, aanvang 14.00 uur - aanwezig 13.45 uur.
Woensdagavond, aanvang 19.00 uur - aanwezig 18.45 uur.

Website

Onze website wordt steeds beter onderhouden en bezocht en heeft nu een link naar Facebook.
www.kv-kleindochteren.nl

Belangrijke data

Za/Zo 24-25 augustus 2013. Cupfinale NKB bij Klein Dochteren. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Za. 31 augustus 2013: Familiedag - Barbecue (€ 5) - Kampioenen. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Aanvang 14.00 uur - voor deelname aan de BBQ schriftelijk melden
bij Natasja, e-mail: natasja@veldmaat.com
Klaverjassen en jokeren. De eerstvolgende kaartavond is op donderdag 2 oktober 2013.
Aangelanden / buurtschap Klein Dochteren
De bijeenkomst voor dit jaar wordt gehouden op
zondag 6 oktober 2013, aanvang 14.00 uur.
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Secretariaat: Tonnie Otten, tel. 0573-258905 of 06-51453219.
AKF PK, Gelderse PK en NK 2013
Uitslagen:
NK
cat. H4:
Marc straat 23e, veld 20e, zetten 34e, totaal 26e.
NK
cat. D5:
Daniëlla straat 12e, veld 14e, zetten 14e, totaal 15e.
NK
cat. H5:
Albert
straat 26e, veld 35e, zetten 37e, totaal 37e.
Maartenstraat 30e, veld 33e, zetten 36e, totaal 35e.
NK
cat. H6:
Harold
straat 6e, veld 10e, zetten 14e, totaal 12e.
Henk straat12e, veld 11e, zetten 13e, totaal 14e.
NK
cat. D8:
Willy straat 6e, veld 6e , zetten 6e, totaal 6e.
GK
cat. D8:
Willy straat 1e, veld 1e, zetten 1e, totaal 1e.
AKF cat. J4: Marc
straat 1e , veld 2e , zetten 1e , totaal 1e
AKF cat. D8: Willy
straat 1e, veld 1e, zetten 1e, totaal 1e.
Diny straat 2e , veld 2e , zetten 2e , totaal 2e .
AKF
cat. D5: Daniëlla straat 1e , veld 5e , zetten 3e , totaal 2e.
AKF cat. H5: Albert
straat 3e , veld 4e , zetten 2e , totaal 2e.
Maarten straat 2e, veld 3e , zetten 11e , totaal 3e.
AKF cat. H6
Harold
straat 2e , veld 2e , zetten 2e , totaal 1e
Henk L
straat 1e , veld 5e , zetten 4e , totaal 3e
AKF cat H8
Henk W straat 4e , veld 4e , zetten 5e , totaal 4e

VAN
Wist u dat:
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REDACTIE

-Bennie zijn bril kwijt was omdat Rob deze al mee naar huis had voor John Funke van Unipro.
-Reintje en Rob samen een nieuwe “joint care” heup krijgen aangemeten.
-Hans Heuvelink al jaren iedere woensdag gooit en inmiddels al weer 81 jaar is
geworden.
-Willy, Appie en Marinus het kleine rondje in 42 schoten hebben gegooid.
-Henk Lueks uit frustatie bovenhands beter gooit dan onderhands.
-Een kloot met lepel en vork is opgevist uit een buispaaltje.
-Jan Gelder verliefd is op Hengelóó.
-De blauwe competitieboekjes komen eraan.

