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Het is lente! En dat is te zien.De bomen worden groen en menig struik staat
al in bloei.
Door het zachte weer van afgelopen weken is de natuur 4 weken vooruit.

Pasen komt eraan. De “poasboake” is opgestapeld,en klaar voor 1e paasdag.
Dan kan U weer genieten van het enorme vuur. U bent van harte welkom!!

Het seizoen voor de sporters van de Klein-Dochterense
Klein
verenigingen
ingen loopt
op zijn einde.Nog enkele wedstrijden te spelen,en men weet of er wat te vieren
valt. Succes voor allen.
Zo ook voor de sjoelers en kaarters van de buurtvereniging. Zij strijden op 12
en 19 mei voor de bekers!!
****************************************************************************************
*********************************
*******************************************************
DENK AAN ONZE ADVERTEERDERS
****************************************************************************************
De sponsor actie bij de Plus supermarkt is een groot succes geworden.
Menig vereniging
g zag de clubkas groeien!! Wij bedanken u van harte voor uw
gulle gebaar.
****************************************************************************************
De organisatie van het Dochterens Tentfeest is druk met de voorbereidingen
voor het 3daagse feest.
eest.
Er hebben zich al verscheidene teams opgegeven voor de zes-kamp.
zes kamp.
Geweldig!!
Ook ONA repeteert hun teksten en dansjes,om zoals altijd ,weer goed voor de
dag te komen.
****************************************************************************************
Kopie voor de volgende Pompe voor 16 juni in het bezit bij de redaktie.
De redaktie.

Prettige feestdagen, met Pasen, Hemelvaart en Pinsteren.
Pinsteren

PAASVUUR 2014
De voorbereidingen zijn al volop aan de gang.
Ook de Boake staat alweer klaar in het weiland
van de familie Lueks. Met een beetje geluk gaat het dit
jaar eindelijk weer gebeuren een prachtig, gezellig en
veilig paasvuur in Klein Dochteren.
Vanaf 19.45 uur staan wij op het schoolplein bij de Schole klaar voor de
verkoop van een fakkel of lampion. Deze kost 1 euro per stuk.
De opbrengst komt geheel ten goede aan de stichting KIKA. Om half
negen worden de fakkels aangestoken om daarna in optocht naar de boake
te lopen. Vanaf daar wordt er een startsein gegeven om de Boake aan te
steken. Dweilorkest de Deurbloazers zullen aanwezig zijn voor een
vrolijke noot.
DEELNAME IS VOOR EIGEN RISICO (ouders let op uw kinderen!!)
GEBRUIK EN BEZIT VAN ALCOHOL OP HET TERREIN IS NIET
TOEGESTAAN
Wij zien u graag op eerste paasdag bij het paasvuur in
KLEIN DOCHTEREN

BEDANKT
BEDANKT

BEDANKT

BEDANKT

BEDANKT

BEDANKT

SPONSOR ACTIE PLUS CORNELIS GROOT SUCCES!!!
De sponsor actie is zo goed als voorbij en wat hebben wij met z’n allen goed gespaard.
Ruim 900 euro is onze opbrengst, geweldig.
Door deze actie heeft de Voetbalvereniging extra geld voor de jeugdafdeling en gaat
ONA toneel wellicht binnenkort een mobile decor bouwen. De buurtvereniging gaat er
voor zorgen dat er een nieuwe bank op het schoolplein van de Schole wordt geplaatst.
Op deze manier komen wensen dichterbij of worden zelfs waargemaakt.
Wij bedanken de Plus Cornelis voor deze geweldige sponsoractie en natuurlijk u voor
het brengen van de muntjes.

50 plus middag opnieuw gezelllig
Op woensdag 5 maart was er weer een 50 plus middag
Buurtvereniging in de Schole.
Voor deze middag hadden wij de DREE VROUWLEU
UUT DEN ACHTERHOOK uitgenodigd. Nou deze dree vrouwleu
kwamen allemaal uit de buurt van het inmiddels Lochemse Harfsen en wat
waren ze goed.

Bijna 50 personen genoten van hun talentvolle optreden. Met cabaret,
toneel en zang wisten zij ons de hele middag goed te vermaken en werden
onze lachspieren goed gebruikt.

Tussendoor hadden wij de gebruikelijke verloting met weer prachtige
prijzen. Ook werd iedereen voorzien van heerlijk hapjes en drankje.

Aan het eind van de middag gingen wij allemaal tevreden naar huis.

UITSLAGEN

Sjoelen
Uitslag van 10-02-2014
e

1 prijs
e
2 prijs
e
3 prijs
e
4 prijs
e
5 prijs
e
6 prijs
Poedelprijs

Gerrit Brunsveld
Rob Kamsteeg
Jan Brunsveld
Geert Zeelte
Wim Sloetjes
Jan van Silfhout
Gerda Braakman

349 punten
348 punten
348 punten
335 punten
325 punten
316 punten
217 punten

Sjoelen
Uitslag van 10-03-2014
e

1 prijs
e
2 prijs
e
3 prijs
e
4 prijs
e
5 prijs
e
6 prijs
Poedelprijs

Rob Kamsteeg
Jo Brunsveld
Lienke Freriks
Jan Brunsveld
Bennie Wesselink
Jan van Silfhout
Minie Wesselink

348 punten
329 punten
318 punten
314 punten
313 punten
309 punten
242 punten

Kruisjassen
Uitslag van 03-03-2014
e

1 prijs
e
2 prijs

Marinus Oudenampsen 3905 punten
Rikie Oudenampsen
3725 punten

Kruisjassen
Uitslag van 07-04-2014
e

1 prijs
e
2 prijs

Rob Groen
Herman Hazewinkel

3417 punten
3414 punten

Jokeren
Uitslag van 03-03-2014
e

1 prijs
e
2 prijs
e
3 prijs
e
4 prijs
e
5 prijs
e
6 prijs
e
7 prijs
Poedelprijs

Tony Klugkist
Gerrie Brunsveld
Thea Amtink
Jan Brunsveld
Jo Veldmaat
Olaf Rotman
Lienke Freriks
Rikie Ditshuizen

34 punten
35 punten
38 punten
39 punten
40 punten
43 punten
45 punten
108 punten

Jokeren
Uitslag van 07-04-2014
e

1 prijs
e

3 prijs
e
4 prijs
e
5 prijs
e
6 prijs
e

8 prijs
Poedelprijs

Jannie
annie Lammerdink
Jan Lueks
Jan Stokkink
Dinie Beumer
Willy Schekman
Willy Bannink
Joke Lueks
Jan Schutte
Hans Spa
Janny Stokkink

36 punten
36 punten
44 punten
45 punten
46 punten
51 punten
51 punten
52 punten
52 punten
108 punten

Voor meer informatie over onze activiteiten, bezoek onze website.
Voor mooie foto’s van onze activiteiten, bezoek onze website.

www.bv
www.bv-kleindochteren.nl
E

Zondag

20-04-2014
2014

Paasvuur (1 PAASDAG)

Maandag

12-05-2014

Kaarten

Maandag

19-05-2014
2014

Sjoelen

Vrijdag

23-05-2014

Bustocht

Maandag

09-06-2014
2014

Fietstocht (2 pinksterdag)

e

Helaas is de AED herhalingscursus niet doorgegaan. Dit jaar hadden wij maar twee spontane
aanmeldingen. Wij gaan het volgend jaar weer proberen en rekenen dan op uw komst.

De eerste 6 minuten bij een hartstilstand zijn van levensbelang. Als u kunt reanimeren
en weet hoe u een AED gebruikt, dan kunt u een leven redden.

Meneer Van Nelle..

(op de wijze: Toen onze mop een mopje was )

Meneer Van Nelle had een zaak
In koffie, thee en shag
Dat dreide as een tierelier
Z’n waren waa’n in trek
Refrein;
Van Nelle’s koffie, thee en shag
Dat doet een mens geen kwaad
Mits men met mate consumeert
Want anders is’t te laat
Van Nelle was een koffieleut
Hee dronk veur inkoopspries
Minstens tien köpkes op een dag
En dat was neet zo wies
Van Nelle’s koffie thee en shag
Dat doet een mens geen kwaad
Mits men met mate consumeert
Want anders is’t te laat
En dat meneer van roken heel
Dat hef ons neet verrast
Twee pekskes daags, van eigen mark
Van Nelle is ver…ast
Van Nelle’s koffie, thee en shag
Dat doet een mens geen kwaad
Mits men met mate consumeert
Want anders is’t te laat
De arfenis die was neet mis
Uut liefde en uut trouw
Ging volgens dólde testament
De zaak toen noar zien vrouw
Van Nelle’s koffie thee en shag
Dat doet een mens geen kwaad
Mits men met mate consumeert
Want anders is’t te laat
Mevrouw Van Nelle was deur’t lot
Tot shagverkoop gedoemd
En sinds die tied was d’r nog nooit
Een weduw’ zo beroemd !
Van Nelle’s koffie thee en shag
Hoelang zou’t nog bestaan?
…………………………….
Totdat het laatste pakje shag
In rook is opgegaan!
Gerrit Lueks

Jan. 2014

HET IS WEER ZO VER.

APPEL EN WIJN, DA’S PAS FIJN.
ONDER DIT MOTTO ORGANISEERT DE
REISCOMMISSIE WEER EEN BUSREIS.
OP VRIJDAG 23 MEI OM 8:00 UUR
STAAN WE KLAAR BIJ DE
ZONNEBLOEM OM MET LEDEN VAN DE
BUURTVERENIGING EEN LEERZAME
EN AANGENAME DAG DOOR TE
BRENGEN.

WE HEBBEN TWEE DOELEN
UITGEZOCHT.
ALLEREERST GAAN WE NAAR
LUTTELGEEST , IN DE POLDER ,WAAR
FRUITKWEKERIJ VERHAGE DE EERSTE
STOP IS. EEN UITLEG OVER
FRUITKWEKEN EN BEZICHTIGING VAN
EEN DEEL VAN HET BEDRIJF VORMEN
HET EERSTE DEEL VAN DE DAG.
NA EEN TUSSENSTOP IN STAPHORST, RIJDEN WE
VERDER NAAR DE KASTEELHOEVE IN IJHORST. HIER
WORDEN KUNST,( MAYA WILDEVUUR), TUIN EN WIJN
GECOMBINEERD.
EEN ENERVERENDE DAG BESLUITEN WE ALS VANOUDS
MET EEN DINER BIJ DE ZONNEBLOEM.
DE PRIJS VOOR DIT ALLES IS
PERSOON.

€ 55,- PER

AANMELDING VANAF: 22 APRIL 2014 OP
TEL.NUMMER: 06-51557972
U HOORT DAN OF ER PLAATS IS, EN U DIENT DAARNA
VOORAF TE BETALEN OP
REKENING NL 14 RABO 0336605420 ONDER VERMELDING VAN BUSREIS 2014.
DEELNAME AAN DE REIS IS OP EIGEN RISICO.

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
Bankrekening nr. 3366.13.350

Inschrijf nr. KVK –Apeldoorn: 40101634

Toekomst voetbalvereniging Klein Dochteren.
Op 5 maart jl. was er een bijeenkomst gepland over de toekomst van onze vereniging
Op de site heeft u een verslag kunnen lezen over het verloop van de avond.
Inmiddels zijn we alweer ruim een maand verder en hebben het bestuur, de
jeugdcommissie en enkele leden niet stilgezeten.
Na evaluatie van deze avond is besloten om Tetske Rouweler van Tetske: Fikst 't een
actieplan te laten schrijven voor het werven van (met name) jonge leden. Het plan is in
concept gereed en binnenkort zullen we een aantal leden benaderen om te vragen of
ze bereid zijn mee te helpen aan het uitvoeren van de plannen voor het werven van
nieuwe leden. Ondertussen hebben een aantal leden vooruitlopend op dit plan een
trainingsmiddag/voetbalclinic georganiseerd voor deelnemers aan het
scholentoernooi. Deze middag werd druk bezocht en was geslaagd.
In het resterende deel van dit jaar staan er nog meer acties op de planning (als we
genoeg vrijwilligers kunnen vinden die ons willen ondersteunen/helpen met de
uitvoering daarvan), op deze manier hopen we nieuwe leden te mogen begroeten.
In tegenstelling tot enkele geruchten houdt Voetbalvereniging Klein Dochteren niet op
te bestaan !!
Scholentoernooi
Op woensdag 23 april a.s. organiseren we weer het scholentoernooi voor de
basisscholen voor de groepen 3, 4, 5 en 6.
Het is een gezellige middag waar ongeveer 600 kinderen voetballen in een
gemoedelijke sfeer.
De organisatie kan altijd nog vrijwilligers gebruiken voor diverse taken (scheidsrechter,
verkeersregelaar, toezicht etc.) meld je aan bij erna_nijenhuis64@hotmail.com
Kom kijken en geniet !
Kampioenschappen / bekertoernooi
Zijn er nog kampioenen of potentiële kampioenen bij Klein Dochteren?
Jazeker, Dames 1 werd afgelopen zondag kampioen door alle wedstrijden van de
voorjaarscompetitie te winnen en afgelopen zondag de achtervolgers, FC Zutphen
dames 1, te verslaan.
Dames Proficiat !!
Klein Dochteren B1 staat bovenaan de ranglijst dus kans op het kampioenschap !
En de B1 doet nog mee in de bekercompetitie, op 19 april aanstaande spelen ze de
halve finale tegen Grolse Boys B1
Ook Klein Dochteren A1 heeft de halve finale van de bekercompetitie bereikt, op 19
april spelen zij tegen SV Babberich/Liemers A1.
Hou de website in de gaten voor de afloop en het vervolg van deze (beker-)competitie
Erna Nijenhuis-Schekman, voorzitter voetbalvereniging Klein Dochteren

STERRENWACHT PHOENIX
Op vrijdag 7 februari brachten wij een bezoek aan de
Sterrenwacht in Lochem.
Wij waren met meer dan 40 personen zodat de groep moest
worden opgesplitst. In een grote zaal kregen wij een presentatie van
ons zonnestelsel.

Daarna werden wij meegenomen in de Dome waar je half zittend het heelal in keek.
Zo werden we meegenomen naar onze eigen sterrenhemel. Doordat niet iedereen
geconcentreerd kon blijven zitten ontstonden er enkele hilarische lachbuien.

Uiteindelijk gingen wij naar het dakterras of eigenlijk het Observatorium waar wij met
een telescoop zelfs Jupiter hebben gezien.
Het was een leerzame avond. Kijk voor meer informatie op de website van de
sterrenwacht: www.sterrenwachtphoenix.nl
Bij de sterrenwacht zijn er iedere week publieksavonden, zeker de moeite waard!!

Kampioenen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Gefeliciteerd
Het LS-team NKB met Harold Dolleman, Henk Lunneker, Eric Nijenhuis, Maarten Otten en reserve Albert
Stokkink heeft een fraaie tweede plaats bij de landelijke competitie van de NKB behaald met 113 punten.
Winnaar Beuningen behaalde 114 punten. Op schoten en meters is er wel gewonnen; 363 schoten - 440
meter.
Beuningen behaalde het zelfde aantal schoten, maar slechts 317 meter.
Het eerste team met Harold Dolleman, Henk Lunneker, Maarten Otten, Albert Stokkink is met ruime
voorsprong kampioen van eerste klasse AKF competitie geworden.
Het vijfde team met Bennie Beumer, Rudie Elferink, Appie Lunneker (voor het eerst), Henk Wijers en
invallers is kampioen van vierde klasse AKF competitie geworden.

Klaverjassen en jokeren De eerstvolgende kaartavonden zijn op donderdag 1 mei en 5 juni 2014.
Wist u dat:

-Dini Beumer in een sloot is beland
-Hans Heuvelink (81) op safari zou gaan, maar belandde met een hartaanval in het ziekenhuis.
(het gaat nu wat beter, maar is erg onrustig)
-Rob Groen zijn fietssleutel kwijt was, maar Dini deze weer heeft gevonden en terugbezorgd.
-Martin nog steeds niet rookt.
-Rob Groen met strontschoenen Bethel binnen loopt, enorm stinkt en het zelf niet in de gaten heeft.
-Gerrie Brunsveld tijdens een training 4 superschoten weet te produceren.
-Henk Bannink aan zijn rug is geopereerd in Amsterdam. (Henk was de andere dag al weer thuis en
moet nu revalideren)
-De nieuwe erfafscheiding van Bethel in de olie is gezet.
-Biljarten, kaarten en voetballen soms helaas belangrijker blijken te zijn dan klootschieten.
-Harold en Albert zich hebben geplaatst voor de kernploeg van de NKB
-Dat onze facebook pagina veel recente informatie bevat. Link via website kv-kleindochteren.nl
-Fenny Stokkink een kijkoperatie meniscus goed heeft doorstaan en weer loopt als een kievit.
-Het Keientoernooi 2014 op za. 31-5-2014 om 13.00 uur start bij Bethel, verzamelen v.a. 12.00 uur.

VAN

HET

AKF competitie 2013 -2014 Eindstanden:
1e Klasse
Klein Dochteren 1
1 636 - 438
Zwolle 1
2 647 - 685
Respelhoek 1
Klein Dochteren 2
4e Klasse

3
5

676 - 691
682 - 786

KLOOTSCHIETEN
2e Klasse
Zwolle 3
Onderlingen 2

1
2

701 - 721
728 - 562

Klein Dochteren 3
Klein Dochteren 4
5e Klasse 2

3
8

758 -552
807 -458

Klein Dochteren 5
Dijkhoek 3
Winterswijk 1

1
2
3

845 - 507
853 - 490
858 - 503

Zwolle 7
Dijkhoek 4
‘t Broek 4
Klein Dochteren 6

1
2
3
5

729 - 647
734 - 404
745 - 526
772 -561

6e Klasse
Dijkhoek 5
Zwolle 8

1
2

778 - 448
822 - 480

Respelhoek 6
Klein Dochteren 7

3
5

844 - 362
894 -400

