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Nog ruim een week en de kalender geeft de langste dag (of kortste nacht) al
weer aan.
We hebben al prachtig weer gehad. Op tijd de zon,op tijd de regen.
Er is al veel ingekuild
ngekuild en gehooid! Fijn weer voor iedereen.
****************************************************************************************
De jaarlijkse fietstocht van de buurtvereniging heeft velen op de been(fiets)
gebracht. De weersomstandigheden dwongen deelnemers een schuilplek te
zoeken,vanwege een onweersbui. Proficiat voor de winnaars, en een pluim
voor de organisatie!!!.

Denk aan onze adverteerders.
****************************************************************************************
****************************************************************************
Met een goed gevulde bus ging men 23 mei op reis voor een leerzame dag.
Men kreeg uitleg over fruitverwerking en uiteindelijk kon men de wijn natuurlijk
ook proeven!

Over enkele weken barst het DochterensTentfeest weer los.
De zeskamp kan nu al rekenen op 15 teams!
Ona zal waarschijnlijk de teksten al wel uit hun hoofd kennen?
Al met al iedereen
n veel plezier op het Dochterens Tentfeest.

De sportverenigingen hebben het seizoen afgesloten.
De kampioenen feliciteren wij van harte met hun resultaat.
Nu kan men gaan
aan genieten van het WK voetbal.
Oranje begon met een droomstart door met 5-1
5 te winnen van Spanje.
Veel kijkplezier allemaal.
****************************************************************************************
Als laatste willen we u allen een hele fijne vakantie toewensen.
****************************************************************************************
Kopie voor de volgende Pompe voor 18 aug. in het bezit van de redaktie.
De redaktie

Tijdens de laatste kaart- en sjoelavond werd zoals gebruikelijk bekend gemaakt wie zich winnaar mag noemen van het
seizoen 2013-2014.
De volgende personen ontvingen een mooie vleesschotel.
Jokeren
1e prijs

Dinie Beumer

2e prijs

3e prijs Ria Spa

Thea Amtink

Sjoelen
1e prijs

2e Prijs

Rob Kamsteeg

Kruisjassen
1e prijs Harrie Keukenkamp

Jan Brunsveld
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Vervolg "Toekomst voetbalvereniging Klein Dochteren".
Inmiddels hebben we een aantal vrijwilligers bereid gevonden ons te willen helpen het plan
geschreven door Tetske Rouweler van Tetske Fikst 't verder uit te werken.
In een aantal bijeenkomsten zijn al enkele plannen opgepakt om leden te werven voor onze
vereniging.
Met name is er aandacht voor de inloop. Plannen om meerdere kinderen te activeren onze
inloopochtend of in de toekomst wellicht inloopmiddag te komen bezoeken worden verder
uitgewerkt.
Ook zijn een groot aantal leden bereid om te helpen met incidentele activiteiten. Dat loopt uiteen van
bijvoorbeeld schilderwerkzaamheden tot het assisteren bij het organiseren van een toernooitje.
Laten we de wens uitspreken dat de inzet van al deze mensen mag leiden tot een aantal nieuwe
leden zodat met name onze jeugdafdeling met vertrouwen de toekomst tegemoet kan zien.
Scholentoernooi
Op woensdag 23 april jl. organiseerden we weer het scholentoernooi voor de basisscholen, voor de
groepen 3, 4, 5 en 6.
Het weer was ons opnieuw gunstig gezind en ruim 600 kinderen streden om een eerste plek in de
poule.
Nieuwkomer "Julianaschool" uit Almen bleek een tegenstander om rekening mee te houden. Ze
wonnen meteen de overheerlijke slagroomtaart die behoorde bij een eerste plek.
Alle sponsoren en vrijwilligers worden hartelijk bedankt voor hun inzet.
En natuurlijk een pluim voor de leerkrachten en begeleiders van de teams.
Volgend jaar, 22 april 2015, vindt het volgende scholentoernooi plaats !
Kampioenschap B1
Op dinsdag 6 mei jl. kon de B1 het kampioenschap binnenhalen.
Het publiek was in grote getale op sportpark 't Schooldert samengestroomd.
Maar helaas de prima entourage mocht niet bijdragen aan het kampioenschap.
In een zinderende wedstrijd werd verloren van Concordia Wehl met 3-2.
In de weken die daarop volgden verloren alle kandidaten die ook nog kans maakten op het
kampioenschap.
Dat betekende dus kampioen worden zonder zelf te voetballen !
Op zaterdag 24 mei werd dan toch het kampioenschap officieel door te winnen van VVL in Lengel.
Met maar liefst 5-2 werd er gewonnen en kon het kampioensfeestje beginnen !
Proficiat !
Jeugdkamp 2014.
Volgend weekend staat het jaarlijkse jeugdkamp weer op de agenda.
Het belooft een oergezellig weekend te worden, de organisatie heeft weer een druk programma
bedacht, op de site kunt u het exacte programma nalezen.
Hopen dat het weer een beetje meewerkt....veel plezier.
Erna Nijenhuis-Schekman, voorzitter voetbalvereniging Klein Dochteren

Hallo lezers van de Pompe,
Ieder jaar schrijven we een klein verhaal over onze twee daagse wandeling en fietsdag.
Dit jaar was de overnachting in Apeldoorn bij de Stayokay..
Op vrijdag morgen 25 April vertrokken we vanaf het Graafschapsterrein, met 13 dames naar
het van der Valk hotel de Cantharel, voor natuurlijk eerst koffie en gebak.
Daarna begon de wandeling van ongeveer 12 km.
Zo kwamen we door
het mooie Willems
bos,en de lunch
pauze was in
Uchelen..
Waar we heerlijk een
zelf mee gebrachte
boterham nuttigen,in
een klein parkje.
En we moesten
natuurlijk ook wat rek
en strek oefeningen
doen,want ja wij zijn
ook niet meer zo
piep jong..
Daarna ging het weer verder, met veel kunst onderweg..
Eind van de middag kwamen we aan bij onze overnachting
de Stayokay..
Waar we s'avonds van een heerlijke maaltijd genoten.
Met onze buiken vol, zijn we nog een eindje gaan wandelen,
en onderweg hebben we nog wat selfies gemaakt, dolle
pret..
S'avonds natuurlijk nog een wijntje gedronken, en een
spelletje gedaan..
Nadat we s'morgens hadden genoten van een heerlijk ontbijt, gingen er 11 dames in oranje kleding
en ballonnen weer op pad voor weer 12 km..
Twee dames hebben die dag gefietst..
Deze dag was de eind bestemming Kasteel Cannenburch
in Vaassen, waar ook de start was..
Aan het eind van die dag, kwamen we weer bij elkaar voor
koffie en gebak..
We hebben de tuin nog bewonderd..
Daarna ging het weer richting Lochem, waar we een diner
hadden bij Grand Merlot..
En daar kwam Jannie ook nog mee genieten..
Met dank aan de twee organisatoren Annie en Annie...
Tot volgend jaar...
Groeten van 14 dames van de wandel
en gym club.

Busreis 23 mei 2014
De keuze van de reiscommissie was snel gemaakt. In januari legden twee van de drie leden
dezelfde keuze op tafel. Anneke kende vanuit haar eerdere reizen fruitkwekerij Verhagen in
Luttelgeest. De tweede locatie werd hieraan gekoppeld via het reisbureau. En zo schreven 42 leden
zich in voor : Appel en Wijn, d'as pas fijn.
Op 23 mei stonden we om 8:00 uur klaar voor vertrek. Derk kon niet ,hij was gevallen, en de
vroegste aanmelders Corrie en Rob arriveerden als laatsten.
Tot onze verrassing , ook voor hem , was chauffeur Willem ,
bekend als piloot van vorig jaar, wederom van de partij. Een hele
geruststelling. En op zijn eigen wijze leidde hij ons naar Luttelgeest. Uiteraard
via de toeristische route, er is immers tijd genoeg. Hij wist hoe laat we
verwacht werden en paste de route daar op aan, al of niet met opmerkingen
als: we hebben de goede afslag gemist, jullie leiden me af.
Verhage, een familie bedrijf, kweekt appels, peren en zelfs kersen.
Alles volgens de modernste kweekmethoden. En uiteraard met de
hoogste kwaliteitsstandaard. De volautomatische sorteermachine was
daar een voorbeeld van. Een zeer bevlogen senior wist op boeiende
wijze zijn bedrijf aan ons te
presenteren en toonde op
video's hoe biologische
bestrijding werkt.
Met een aantal voorbeelden liet
hij zien hoe je zelf dit ter hand
kunt nemen.
Tijdens de rondleiding liet hij zien dat bewust gekweekt werd
op grootte van fruit, en niet op hoeveelheid. en als met
sorteren uitval ontstond ging dat naar de perserij voor appel- en perensap.
Als extra inkomstenbron is hij een paar jaar geleden een stokerij begonnen.
En op een paar vierkante meter staat inderdaad in een schuurtje een
glimmende distilleerderij. Vol bewondering over dit staaltje techniek krijgen
we een proeve van zijn
kunnen. En hij kan er wat
van. Nog voor de middag
nuttigen we met z'n allen
een paar borrels. Gezellig
met 42 man in een kleine
schuur, bijna bij mekaar op
schoot sluiten we bezoek
aan kwekerij Verhage af. Via
de gebruikelijke winkel , we
hebben een half uur, vullen we de bus met vele
extra's. En dan verlaten we de polder, op weg naar
Staphorst.
Kenmerkend voor deze plaats. De blauwe onderzijde van de huizen en
kozijnen. Dat de Staphorsters in klederdij lopen is alleen voor de beeldvorming
, maar in werkelijkheid heb ik er maar een gezien. Verder straalde alles rust uit.
Zo ook de uitspanning waar we geacht werden te lunchen. Zelfs de chauffeur
begon te vrezen dat we ergens anders moesten zijn. Een kort gesprek met een
uit het pand komende meneer leerde ons dat we eigenlijk tot morgen moesten wachten, want dan
was de bediening besteld en werden wij verwacht. Willem ,zoals wij hem kennen, was er binnen
een paar minuten uit en we zetten ons rustig aan de gedekte tafels terwijl in allerijl de benodigde
bediening was opgetrommeld. Een voortreffelijke lunch volgde. alsof ze wat goed te maken
hadden. Een zeer goede indruk heeft Staphorst zo achtergelaten

Op naar het volgende moment. IJhorst. Een grote boerenhoeve die compleet was verbouwd
tot wijn proeverij lokalen. Gezien de omvang van het gezelschap werden we in twee groepen
opgedeeld. Een willekeurige selectie van de groep, al of niet goed ter been ,toog naar de
bovenverdieping. De rest nestelde zich beneden. En toen was het echt vol. Onze
gastheer, van jonge leeftijd , gezien de aanwezige wijn proevers, stelde zich
voor , professioneel, en rad van tong. Staande op de trap tussen de boven en
beneden gasten maakte hij het doel van deze middag duidelijk. Het proeven
,waarderen en liefst kopen van de door hem aangeboden wijnen. Wijnen die
speciaal exclusief door hem waren uitgezocht en verkocht werden per doos. Het
proeven is
als volgt
uitgelegd.
Neem een
beetje wijn
in de mond
,spoel dit
door de mond ,wacht even en
proef de smaak. Daarna
uitspugen in de gereed
staande bussen. De mond
spoelen en brood en sterk
geurende kaas eten. De smaak
van de wijn waarderen en
noteren. En dan de volgende.
In hoog tempo rende de
gastheer de trap op en af en
voorzag onze glazen van een natte bodem. De geschonken wijn toelichtend. Als spoedig bleek dat
zijn smaak niet geheel de onze was. Van de wijn dan. De kaas was meer dan goed en voldoende.

En ik vraag me achteraf of de keuze van wijn bij het
merendeel van de normaal bier en borrel drinkende
aanwezigen ooit zal aanslaan. In ieder geval vervulde de
gastheer zijn rol met verve en wij deden maar met hem mee.
Iets anders was er trouwens niet. En de niet wijn drinkers
bleven droog staan.
Na anderhalf uur was het voorbij. De wijn op en de kaas op.
We namen afscheid van de gastheer en maakten ons op om
te vertrekken, zonder inkopen te doen deze keer. En toen
bleek deze bijeenkomst in het water te vallen. Letterlijk gingen
we af door de zijdeur. De gastheer bleef voorkomend en liet
ons uit.
Willem begon aan de terugtocht en liet zich alleen leiden door
de aankomsttijd in Klein Dochteren. Via een groot aantal extra
kilometers waren we op de minuut af weer thuis. Voldaan door
de gezellige groep liet het door de buurtverenging
aangeboden diner zich uitstekend smaken. Met dank aan de
Zonnebloem voor de gelegenheid. Het is weer voorbij. Op
naar het volgend jaar.

Namens de reiscommissie.
Kleinvelde.

VERSLAG MOOIE FIETSTOCHT

Op tweede pinksterdag organiseerden wij dit jaar onze gezellige jaarlijkse fietstocht.
Vanaf 1 uur kon er gestart worden.
Voordat men van start ging werd
eerst onze nieuwe bank op het plein
van de Schole onthuld.
De bank is bekostigd door de
opbrengst van de sponsoractie van
Plus Cornelis.

Ondertussen werd er nog snel even op de buienradar gekeken. Een buiengebied was
onderweg en de vraag zou zijn of iedereen wel droog zou blijven. Toch gingen er 82
personen goed gemutst onderweg. Helaas rond twee uur, half drie brak de bui los.

Gelukkig heeft bijna iedereen
een schuilplaats kunnen vinden,
zoals op de foto hiernaast.
Deze groep schuilde in een
ligboxenstal waar ze van de
boer tekst en uitleg kregen over
zijn melkrobot

Door dit oponthoud kwam
iedereen later dan gepland via
zwiep/beekvliet bij café Baan
in Geesteren terecht.
Na een korte pauze
p
werd de
route vervolgd.
Via de Lebbenbrugge,
ebbenbrugge, richting
Barchem,om
m daarna weer aan
te komen bij de Schole
Schol in
Klein Dochteren.

Onderweg voorzien van
een drankje en iets lekkers,
ook was er weer een Pegro ijsje.

Tot slot bij de Schole was er voor
iedereen een heerlijke loempia
gemaakt door Oy Hietbrink.

Om 6 uur was iedereen bij de
Zonnebloem
oem voor het
vervolgen van de fietsbingo.
Onderweg had iedereen alvast
12 bingonummers kunnen
kunne
noteren.
Onderweg moest men ook
raden hoeveel bierdoppen er
in een pot zaten.
Dat kwam tevens goed van pas bij een gelijke bingo.
Een gelijke bingo was er, maar
aar door de bierdoppen werd
Johanna Nijman eerste en Ineke Kieskamp tweede.
De derde prijs ging naar Albert Stegeman. Hij zat het dichtst
bij het juiste aantal bierdoppen. Na deze prijsuitreiking ging
iedereen tevreden naar huis.
Derk Klein Baltink, Gerard Zieverink en Gerrie Klein Baltink
hadden weerr een prachtige tocht uitgezet. Bedankt hiervoor!
Tot slot iedereen bedankt die heeft meegedaan,
op de fiets of met de auto…….graag tot volgend jaar.

Paasvuur 2014
De weersomstandigheden waren dit jaar perfect.
Rond 8 uur hadden zich al velen verzameld bij de Schole.
Op het plein speelde het dweilorkest de deurbloazers al een vrolijke noot.
Goed half negen liepen wij allemaal naar het terrein van de familie Lueks.
Het is dan altijd even spannend maar het duurde niet lang of de paasboake
stond in vuur en vlam. Een prachtig gezicht!!!

Het werd een warme gezellige avond. Wij bedanken de familie Lueks voor het beschikbaar stellen van het
terrein. De opbrengst van de fakkels en lampions, een mooi bedrag van EUR 250,00 is overgemaakt aan de
stichting KIKA.

Noteer alvast in uw agenda!!!
KAARTEN

SJOELEN

(aanwezig 19.30 uur, begin 19.45 uur)

(begin 19.45 uur)

Maandag 01 september 2014
Maandag 29 september 2014 !!!
Maandag 10 november 2014
Maandag 08 december 2014
Maandag 19 januari 2015
Maandag 09 februari 2015
Maandag 09 maart 2015
Maandag 20 april 2015
Maandag 18 mei 2015
Algemene Ledenvergadering:
50 plus middag

Maandag 08 september 2014
Maandag 06 oktober 2014
Maandag 03 november 2014
Maandag 01 december 2014
Maandag 12 januari 2015
Maandag 02 februari 2015
Maandag 02 maart 2015
Maandag 13 april 2015
Maandag 11 mei 2015
13 oktober 2014
15 oktober 2014

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

www.bv-kleindochteren.nl

UITSLAGEN

Sjoelen
Uitslag van 14-04-2014
e
1 prijs
Rob Kamsteeg
353 punten
e
2 prijs
Jan Brunsveld
344 punten
e
3 prijs
Jo Brunsveld
338 punten
e
4 prijs
Hennie Sloetjes
328 punten
e
5 prijs
Jan van Silfhout
322 punten
e
6 prijs
Irna Wagenvoort
321 punten
Poedelprijs
Gerrit Braakman
238 punten

Sjoelen
Uitslag van 19-05-2014
e
1 prijs
Rob Kamsteeg
370 punten
e
2 prijs
Albert Stegeman
325 punten
e
3 prijs
Cor Kamsteeg
323 punten
e
4 prijs
Geert Zeelte
322 punten
e
5 prijs
Jan Brunsveld
320 punten
e
6 prijs
Wim Sloetjes
315 punten
Poedelprijs
Rikie Brunsveld
264 punten

Kruisjassen
Uitslag van 03-03-2014
e
1 prijs
Marinus Oudenampsen 3905 punten
e
2 prijs
Rikie Oudenampsen
3725 punten

Kruisjassen
Uitslag van 12-05-2014
e
1 prijs
Marinus Oudenampsen 4057 punten
e
2 prijs
Harry Keukenkamp
3539 punten

Jokeren
Uitslag van 12-05-2014
e
1 prijs
Gerrie Brunsveld
e
2 prijs
Willy Bannink
e
3 prijs
Hans Spa
e
4 prijs
Tiny Hilsman
e
5 prijs
Riet van Ditzhuizen
e
Nel Tuin
6 prijs
e
7 prijs
Herman Hazewinkel
Poedelprijs
D. te Velthuis

32 punten
37 punten
40 punten
42 punten
48 punten
49 punten
51 punten
143 punten

VAN

HET

BESTUUR

Receptie Kampioenen, familiedag en Barbecue wordt gehouden op zondag 20 juli 2014, aanvang 10.00
Klaverjassen en jokeren is op donderdag 4 september en 2 oktober 2014.
VAN

HET

KLOOTSCHIETEN

Uitslagen
PK Klein Dochteren: De laatste inhaalwedstrijd is zo 6 juli 2014 aanvang 10.00 uur, daarna tentfeest.
PK AKF: Allround kampioen cat. 5 t/m 8: Eric Nijenhuis (cat. 7) Heel bijzonder, gefeliciteerd.
Uitslagen: Cat. 6: 1e Daniëlla S.1e 19-86,60 V.1e 8-5,56 Z. 2e - 29,00 P. 5
Cat. 7: 2e Willy
S. 2e 26-15,35 V. 1e 13-47,40 Z. 2e - 22,90 P. 8
Cat. 5: 7e Albert
S. 7e 20-51,60 V. 6e 10-0,75 Z. 5e 40,12 P. 25
Cat. 7:
1e Eric
S.1e 16-68,55 V. 1e 8-40,00 Z. 1e 48,74 P. 4
e
Cat. 8:
10 Henk W
S.10e 26-65,55 V. 5e 11-13,10 Z. 10e - 0,99 P.36
PK Gelderse
Eén deelnemer in categorie 8: Henk Wijers
Keientoernooi
Deelname met: KD dames met Diny, Gerrie en Natasja, KD heren Henk L, Harman
en Guido en KD heren met Tonnie, Henk W, Bennie en Rob; helaas weinig.

VAN
Wist u dat:

DE

R EDACTIE

-Hans Heuvelink (81) een zware hartoperatie heeft ondergaan, maar inmiddels weer thuis is,
-onze facebook pagina veel recente informatie bevat. Link via website kv-kleindochteren.nl,
-Erik, Eric, Ans, Henk, Tonnie, Maarten, Kim (Otten), Frans, Betsie en Angela voor KD een
“Keidagendienst” in de tent hebben “gedraaid”; voor KD.
-de Super Actie een aardig bedrag heeft opgeleverd,
-Tonnie op de Kijksteeg 3 keer meer dan 150 heeft gegooid,
-het bezwaarschrift tegen de WOZ waarde gegrond is verklaard en tot minder kosten leidt,
-de wijzigingen bij van Gansewinkel veel geld hebben kosten bespaard.
-Eric en Rob op 15 juni bij het NK Jeugd scheidsrechter zijn geweest,
-Alie Wijers haar enkel heeft gebroken.
-het energieverbruik en energiekosten inmiddels onder controle zijn.

