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Mooie zomerweken in juli,een forse bui op zijn tijd,kortom een wisselend weertype deze
zomer.
De mais in onze regio vaart er wel bij!De hoogte zegt genoeg,
Hopelijk kunnen we nog enkele weken genieten van zomerse
zomerse dagen en
avonden.
****************************************************************************************
In september beginnen de activiteiten van de buurtvereniging weer.
U komt toch ook???
***************************************************************************************
******************************************************
*********************************
De organisatie van het Dochterens Tentfeest kan terugkijken op een zeer
geslaagd weekend.
De ONA opende met de revue. De zaterdagavond verliep door het W.K.
voetbal anders dan voorgaande jaren.Op een mega-scherm
mega
kon men de
wedstrijd kijken,daarna speelde de muziek tot in de late uurtjes.
Zondag streden 14 teams om de 1e plaats tijdens de zeskamp.
Team NIJKAMPSWEG bleek de beste en mocht zich winnaar noemen!!!!
Van harte gefeliciteerd met dit resultaat.
Dan bedanken
ken we iedereen die op wat voor manier dan ook een helpende hand hebben
geboden voor hun inzet.FANTASTISCH!!!!

De sportverenigingen beginnen weer aan een nieuw seizoen.
We wensen jullie allen sportieve en succesvolle wedstrijden.

Een interview regelen in de vakantie periode is toch wel bijzonder!
Het is buurtgenoten gelukt om bij kersverse “buurtgenoten”aan te schuiven.
We waren te gast bij Rien en Jeanet,die samen met hun 2 dochters,en hun beesten op
een mooi plekje in Klein-Dochteren
Dochteren wonen.
We wensen hen er een lang en gelukkig leven.

Kopie voor de volgende Pompe graag voor 20 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 13 oktober 2014 om 19.45 uur in “De Schole”.
Agenda:
1
2
3
4
5
6
7
8

Opening
Notulen (secr.)
Jaarverslag (secr.)
Mededelingen
Verslag penningmeester
Verslag kascommissie
Verkiezing kascommissielid
Bestuursverkiezing: - Aftredend en herkiesbaar : - Anke Lueks
- Ida Mombarg
Kandidaten kunnen zich tot een half uur voor de vergadering opgeven.

Pauze
9
10
11

Activiteiten
Rondvraag
Sluiting

Na het officiële gedeelte wordt de avond verzorgd door :

MICHIEL SCHAAP (natuurfotograaf Lochem)
Hij komt die avond foto’s laten zien gemaakt in het prachtige bosrijke
Klein Dochteren.

Het bestuur van de
Buurtvereniging Klein Dochteren

WIJ NODIGEN U ALLEMAAL UIT
VOOR ONZE ACTIVITEITEN!!!
(noteer het op uw kalender, en kom
naar de schole,…Gewoon
Gewoon Gezellig!!)
Gezellig

KAARTEN
(aanwezig 19.30 uur, begin 19.45 uur)

SJOELEN
(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

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

50 plus middag
Op woensdag 15 oktober komt de groep VOOR ONS EN UW PLEZIER ons
weer een hele middag vermaken. Ze zijn al eens eerder geweest maar het
beloofd opnieuw een verrassende middag te worden.
Wij zien u graag in de SCHOLE, aanvang 13.30 uur.

Papiermannetjes.

Anderhalve week geleden mochten we met de Ente mee. Varen op de Berkel. Een bijzonder leuke
ervaring ,misschien ook wel omdat ik de beide schippers persoonlijk ken. Onder ideale
omstandigheden hebben de omgeving verkend. Vanuit een andere hoek: en dan zie je hoe mooi
het hier is. Qua natuur ,rust en reinheid. Hier komen geen vuilnismannen of vrouwen.
Hier kun je nog rustig op een schone bank wachten, met dank aan de buurtvereniging uit Klein
Dochteren.

Dan valt het wegbreng punt aan de Koedijk direkt op. Dat ziet er niet uit. Hooguit een halve dag
,als de rommel is opgeruimd is het nog aan te zien. Maar dan. Niet te filmen.En dat mag allemaal.
Niemand die er iets aan doet. De gemeente vindt dit kennelijk wel goed. Dan had Andre dat beter
voor elkaar, maar dat mag dan weer niet.
Net onder de tunnel door, laat ik de zaak maar over me heen komen. Het rustpunt van Hazewinkel
nodigt daar toe uit. En het uitzicht over ons schone Klein Dochteren. Hier wordt tenminste wat
gedaan aan het schoon houden van de omgeving. Door de eigen bewoners. En als ik dan verder
fiets naar de Schole , naar het papier wegbreng punt dan is dat een wereld van verschil met de
Koedijk. Hier wordt vrijwillig met zorg het hok opgeruimd gehouden. En dat blijft dan schoon. Zelfs
de rommel die toch met het papier wordt gedumpt. De papiermannetjes die dit doen, bijna allemaal
vutters ,en geheel belangeloos , verdienen een extra waardering. Als lezer van de Pompe wil ik
iedereen uitnodigen om vooral alleen papier te brengen. De rest doe maar in de grijze en oranje
container thuis. En als er dan een beroep gedaan wordt om eens te helpen, zeg dan ja.

Klein Velde

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Buurtgenoten……..
,,Dit is ‘m!”,…….
Meer dan een jaar….meer dan een jaar is het geleden dat we in onze buurtschap nieuwe
bewoners mochten verwelkomen. Nu de woningmarkt weer enigszins in beweging is gekomen,
zijn we te gast bij de familie Flipse aan de Lageweg; op ,Velderman’ zoals op de gevel van de
boerderij staat vermeld. Op een mooie zomerse avond zetten we ons aan een grote houten
tuintafel en maken kennis met Rien Flipse en zijn vrouw Jeannet Brouwer. Hun 2 dochters,
Nynke en Sanne springen vanaf een grote trampoline een gat in de lucht. Gelukkig voorkomt
de zwaartekracht een definitieve lancering!
,,Dit is ‘m!”, riep Rien toen ze samen met een makelaar naar Klein Dochteren reden, om de te
koop staande woonboerderij te bezichtigen. Voor hem was het helder. Jeannet mocht nog even
de kat uit de boom kijken, maar tijdens een rapportvergadering op school, belde Rien haar, met
de mededeling: ,,Je moet nu beslissen….ja of nee! …” Het antwoord laat zich gemakkelijk
raden……
En op de warmste zaterdag van het jaar (19 juli) vond bij een temperatuur van 32 graden de
,overtocht’ plaats: de verhuizing van Zutphen naar Klein Dochteren. Onder het motto: vele
handen maken licht werk, werd met 25 mensen de klus vlotjes geklaard. Of er bij de
meewerkende vrienden, familie of kennissen nog lui zweet is vrijgekomen?......niet naar
gevraagd.
Alles zwart...en de
knieval
Zelf noemt Jeannet
Brouwer haar
geboortedorp Neij Pekel…
voor Groningers heel
gewoon, maar voor ons is
het Nieuwe Pekela. Ze is
een nakomeling in een
gezin van 7 kinderen. Het
is 1967. Na de middelbare
school gaat ze naar
Groningen om scheikunde
te studeren.
Een opmerkelijke periode
in haar leven: daar treft ze
Rien als studiegenoot en
tegelijk is ze een fervent
aanhangster van New
Wave. Een muziekstijl die
donker en meeslepend is
en waarbij de ,liefhebbers’
zwart door het leven gaan:
Sanne,Rien,Jeannet en Nynke met op voorgrond de “Baron”
zwarte kleding’, zwarte nagels, zwarte haren, kort en wild. Ze raken verliefd en na 3 jaar
verkering, aan het einde van de studie, maakt Rien een knieval voor haar, in de sneltram tussen
Nieuwegein en Utrecht.
,,Jeannet,….wil je met me trouwen?....”. Aanleiding voor deze actie van Rien was de uitnodiging
om in Steenwijkerwold Hare Majesteit te dienen. Om de dienstplicht te ontlopen als ,kostwinner’
voor het gezin Flipse, wordt in 1991, met een ,low budget’ het glas geheven op het jonge
bruidspaar.
Omdat een baan in de chemie niet voor het oprapen ligt en ook bij de brandweer geen werk voor
haar is, begint ze aan een lerarenopleiding. Dan vindt ze toch een baan: bij de Servo in Delden.
Geen baan voor het leven en opnieuw probeert ze een onderwijsbevoegdheid te halen. Met succes
en nu staat ze als scheikundelerares 4 dagen in de week aan een brede scholengemeenschap in
Hengelo, met inmiddels 20 jaar ervaring!

Amerika?....Canada?... of toch…..
Rien Flipse en Jeannet hebben veel gemeen. Ten eerste: hetzelfde bouwjaar (’67), ten tweede:
dezelfde studierichting en de locatie en tot slot: beiden in het onderwijs. Rien ziet het levenslicht op
nieuwjaarsdag in Emmeloord. De watersnoodramp van ’53 bracht de grootouders van Zeeland naar
de N.O.polder. Tot z’n Groningse studietijd beleeft hij veel plezier aan voetbal en werken op het
boerenland in de vakantietijd. Als na 5 jaar de studie scheikunde is voltooid en de kennismaking
met Jeannet uiteindelijk tot een huwelijk hebben geleid, is het tijd om een baan te zoeken. Hij kan
als onderzoeker aan de slag bij Akzo Nobel in Arnhem. Hij wordt voor zijn werk naar Amerika
gestuurd. Geen week, maar 9 maanden lang verblijft hij in Orlando. Later gaat hij ook nog een keer
naar de omgeving van San Francisco. Jeannet komt hem een aantal keren bezoeken en er worden
schitterende tochten gemaakt door de Amerikaanse natuur. Als een deel van het bedrijf overgaat in
ander beheer, kan hij het werk voortzetten in Canada. Er wordt gewikt en gewogen. Het
grensgebied tussen Canada en Amerika is mooi, heel mooi, maar om er te wonen?..De conclusie: ze
blijven in Nederland. Maar wat nu? Rien stapt het onderwijs in en geeft 1½ jaar natuurkundeles op
een gymnasium in Arnhem. Later haalt hij nog een scheikundebevoegdheid en nu is hij al met veel
plezier 13 jaar verbonden aan het Isendoorncollege in Warnsveld.
Volop actie….
3 Jaar geleden begon Rien de zoektocht op Funda.nl naar rust en ruimte. Voorlopig zal van rust niet
te veel verwacht mogen worden…. plannen zijn er in overvloed, er is nog veel te doen. De geliefde
bergsportvakanties komen voorlopig op een lager pitje, maar zonder sneeuw kan de familie niet.
Actief en sportief de
vrije tijd besteden geldt
voor de hele familie.
Nynke, de oudste
dochter (’99) houdt van
hardlopen,maar zal
ondanks de droom van
een marathon-deelname,
toch de fiets pakken om
op tijd de lessen te
volgen in 4 VWO aan
het Isendoorn.
Sanne (2002) doet ook
aan atletiek en dan met
name de technische
nummers, maar ook zij
moet fietsen. 30 km per
dag, omdat zij dit
schooljaar start op het
AOC in Borculo.
Velderman in de avondzon.
En dan zijn er nog de beesten….. Baron ( de naam van de hond ) heeft gezelschap gekregen van een
paar katten en in de wei lopen nu 2 paarden. Straks misschien per paard, in plaats van de fiets……?
Sneeuw en bergen….bergen sneeuw
Met veel enthousiasme verhaalt Rien over de werkweek op school. Met enkele collega’s (en
afgelopen jaar met 30 leerlingen) trekken zij de bergen in. Ook in mei kan er nog meters hoge
sneeuw liggen, als je maar hoog genoeg gaat. Trektochten van hut naar hut, zonder mobieltje of ipad, maar wel met een schep. Soms is het nodig om een sneeuwhol te creëren, om in te slapen als
de hut niet genoeg ‘ruimte’ meer biedt. Een unieke beleving…….Maar voorlopig is het Klein
Dochteren, waar de hele familie hopelijk een mooie toekomst tegemoet gaat..!

v.v. Klein Dochteren

Agenda Algemene Ledenvergadering
Datum: vrijdag 3 oktober 2013, aanvang 20.00 uur
Plaats: Café "De Zonnebloem".
1. Opening.
2. Vaststellen notulen van de ledenvergadering van 11 oktober 2013.
3. Mededeling:
Ledenwervingproject: “Klein Dochteren grootse toekomst.”
4. Jaarverslag 2013/2014 v.v. Klein Dochteren.
5. Jaarverslag seniorencommissie.
6. Jaarverslag jeugdcommissie.
7. Jaarverslag accommodatiecommissie.
8. Jaarverslag activiteitencommissie.
9. Jaarverslag commissie Sponsoring & PR.
10. Jaarverslag penningmeester.
11. Verslag kascommissie.
12. Benoeming leden kascommissie.
13. Vaststelling van de begroting en van de contributies.
14. Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar: G. Tiemessen, Heggerank 164, Lochem.
Aftredend en herkiesbaar: J. Knoef, Zaagmolenerf 4, Lochem.
Namen van tegenkandidaten kunnen worden ingestuurd tot 2 oktober 2013 bij de
secretaris met tenminste 3 handtekeningen van leden en een handtekening van de
tegenkandidaat.
15. Rondvraag.
16. Sluiting.
Boekwerk jaarverslagen is te bestellen bij de secretaris.
Jan Knoef, Zaagmolenerf 4, 7241 VJ Lochem. Tel 0573-258350
e-mail: janknoef@freeler.nl

Terugblik revue:
Het is Zomer, voor de meesten vakantie, Nederland is geen wereldkampioen voetbal geworden en
het Dochterens tentfeest was een succes en is voorbij gevlogen. De revue is opgevoerd en er zijn
veel verschillende maar vooral positieve reacties op de zang, dans en de sketches geweest. Erg
leuk om te horen.

Vooruitblik Novemberstuk:
ONA is weer volop aan de gang met de allereerste voorbereidingen voor het Novemberstuk. Dit
vindt plaats op vrijdag- en zaterdagavond 14 en 15 november 2014 in Café De Zonnebloem. De
rollen zijn inmiddels verdeeld en de repetities beginnen aanstaande dinsdag. Een klein tipje van de
sluier het (k)luchtige stuk heet: Bonje na het Bal en is geschreven door Max Andrea.

Uitnodiging ONA leden voor de algemene ledenvergadering op
donderdag 18 september a.s. om 20:00 uur.
Afgelopen januari was de opkomst op de vergadering erg goed. Wij hopen dan ook, dat dit in
september weer het geval zal zijn. Agenda voor de ledenvergadering volgt per mail

Vacature bestuur:
Helaas gaat onze secretaris Emma na 5 jaar het bestuur verlaten en hebben wij een vacature.
Wie oh wie zou ons bestuur willen komen versterken? Mocht er een ONA lid zijn die informatie wil
en/ of interesse heeft, je kan contact opnemen met ondergetekende of een van de ander
bestuursleden.

Voor iedereen een hele fijne vakantie en tot ziens bij de ledenvergadering of het Novemberstuk,

namens het bestuur ONA, Angela Zwiers

secretariaatkvkleindochteren@gmail.com

VAN

HET

Clubhuis Bethel, Kijksteeg 8, tel. 0573 257571

BESTUUR

Klaverjassen en jokeren is op donderdag 11 september en 9 oktober 2014.
Familiedag, kampioenen huldiging, jubilarissen en barbecue
-10.00 uur:

Klootschieten met 43 deelnemers in teams met wisselende samenstelling.
Harold - Rudie 44-17, Maarten - Marco 47-05, Tonnie - Kim 48-13, Hans - Nick 48-11,
Natasja - Mirco 50-34, Guido - Henk - Jan 52-34, Eric - Marc 52-14, Harman - Reinder 52-05,
Jan - Dick 53-15, Jeroen - Roy 54-11, Appie - Ilona 55-07, Bennie - Ryan 57-07,
Jan - Rikie 59 -64, Marcel - Henk - Tijha 59- 29, Martin - Marinka 60-64,
Dickie - Mythe - Jasper 62-14, Harrie - Gerrie 67-17, Carlien - Ivanka 68-17, Hans - Wil 69-29

-15.00 uur:

Kampioenen:
Team 1 kampioen AKF competitie eerste klasse, met Harold Dolleman, Henk Lunneker, Maarten Otten en
Albert Stokkink.
Team 5 kampioen AKF competitie vijfde klasse, met Henk Wijers, Appie Lunneker, Rudie Elferink en
Bennie Beumer.
Invallers: Harman Brunsveld, Marinus Oudenampsen, Martin Beumer.
e
NKB CT: Harold Dolleman 1
e
NKB Kernploeg: Albert Stokkink 10
e
NKB LSC: Heren 1 behaalde landelijk de 2 plaats.
e
AKF PK: 1 Daniélla Vermeer en Eric Nijenhuis
e
AKF competitie: Team 3 behaalde een 3 plaats.
KD: Clubkampioen Daniélla Vermeer en Eric Nijenhuis.
Jubilarissen:
25 jaar lid; Ellen Bannink en Dinant Brunsveld.

17.00 uur

Uitstekende BBQ in de schaduw van de bomen.

VAN

HET

KLOOTSCHIETEN

PK Klein Dochteren:
Kampioen dames Daniëlla Vermeer!!!!!!!!!!!!!, heren Eric Nijenhuis!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NK Senioren:
Eric Nijenhuis is 3e geworden op het veld cat. 7, totaal 5e.
GK:
Willy Bannink is 3e geworden cat. 7. Henk Wijers is 12e geworden in cat. 8.
NKB Cup: De dames veteranen hebben de finale helaas niet gehaald door verlies tegen Oud Ootmarsum.

VAN

DE

REDACTIE

Wist u dat: -er veel ziekenhuis bezoeken voor onderzoeken en behandelingen zijn geweest. Harry, Bennie, Dini, Appie,
en Gerrie G waren de “gelukkigen”. Allen beterschap gewenst,
-een poging tot inbraak Bethel veel schade heeft opgeleverd, maar het grootste deel wordt door de
verzekering vergoed,
-het dartbord een plank is geworden. Wie heeft er één beschikbaar, die toch niet meer wordt
gebruikt?
-“onze” Rient Sligman 80 jaar is geworden!!!!!!! En steeds beter gaat gooien.
-onze nieuwe sponsor Otten Timmerwerkplaats nieuwe trainingspakken en jacks mogelijk heeft gemaakt.
-indien nog geen info over de nieuwe outfit is ontvangen kan bij Gerrie Brunsveld werden geïnformeerd.
-een bezoek aan de website / facebook veel informatie oplevert.

