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Verslagen *****************************

Nieuwjaarsvisite met “The Dutch Vocals”, 11 januari 2019
Op 11 januari hebben wij onze nieuwjaarsvisite
gehouden.
Peter en Anja waren die dag al vroeg vanuit
Volendam vertrokken om hier in Klein
Dochteren op tijd aanwezig te zijn.
Tijdens de soundcheck hoorden wij al dat ze
allebei een geweldige stem hebben.
Om kwart voor acht ging de gezellige avond
van start. Natuurlijk was er gezorgd voor een
heerlijke oliebol van Dick ten Broeke.
Daarna werd er een drankje ingedaan met
daarbij heerlijke hapjes. In het eerste gedeelte
van de avond werden er prachtige serieuze
liederen gezonden.
Na de eerste pauze was het tijd voor de echte
“palingsound”.
Het was een mooi muzikaal begin van het nieuwe jaar.
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Marathon kaarten, 26 januari 2019
Op zaterdag 26 januari was er
marathonkaarten in “de Schole”.
Dit jaar hadden er zich 31 personen aangemeld
voor een spannende dag jokeren.
Stipt 9 uur zijn wij begonnen. Tussen de
middag even een korte pauze, waar iedereen
heerlijk heeft gegeten van het stamppotbuffet
van eetcafé “de Zonnebloem”. Toen de
inwendige mens weer was verzorgd ging het
jokeren verder tot half vijf. De volgende
winnaars gingen met prachtige prijzen naar
huis:

1e prijs Diny Beumer

128 punten

2e prijs Janna Schutte

128 punten

3e prijs Betsie Leussink

131 punten

4e prijs Wim Hoentjen

131 punten

5e prijs Jan Schutte

136 punten

6e prijs Ria Spa

141 punten

Vrnl: Diny Beumer, Janna Schutte & Betsie Leussink

Verkeersavond met Jan ten Pas, 15 februari 2019
Op vrijdag 15 februari was er de mogelijkheid om alles te
weten te komen over de huidige verkeersregels.
Rijschoolhouder Jan ten Pas uit Eefde praatte ons deze
avond bij.
Alle aanwezigen maakte een proefexamen zoals dat nu
bij een echt theorie-examen wordt gemaakt.
Dat viel voor iedereen nog niet mee.
Antwoorden moesten snel worden gegeven.
Hoe zat het ook alweer, ……. mag je daar wel of niet
parkeren of wat is de maximum snelheid.
Aan het einde van de avond was het geheugen wel weer
opgefrist en kon iedereen “veilig” naar huis.
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Gezellige middag, 6 maart 2019
Op deze woensdagmiddag hadden wij
uitgenodigd Black Pearl uit
Haaksbergen. Een groep bestaande uit
5 dames en 3 heren. Wat een leuke
enthousiaste groep. Nummers van
John Denver, ABBA en het mooie
Halleluja werden prachtig uitgevoerd.
De Schole was goed gevuld (46
personen) om te genieten van dit
optreden. Er waren lekkere hapjes
gemaakt door Ida en zoals iedere keer
een mooie verloting. Aan het einde
van de middag bedankte Black Pearl
ons voor deze goedverzorgde gezellige
middag met fijne enthousiaste
mensen. Gewoon Gezellig!

Bustocht, 17 mei 2019
Er hadden zich 60 personen aangemeld,
helaas waren er in de laatste week nog
enkele afmeldingen, die gelukkig toch snel
weer waren opgevuld. Zo vertrokken wij
’s morgens om 8 uur met 59 personen
richting Groningen. De eerste stop was de
struisvogelboerderij van familie de Krey in
Boerakker.
De familie stond ons op te wachten met
een heerlijk kopje koffie of thee. Wij
hebben een presentatiefilm gezien over
het dagelijkse leven van de struisvogel op
het bedrijf.
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Bij de tweede kop koffie kregen wij een heerlijke struisvogeleierkoek. Er werd duidelijk uitleg
gegeven over het wel en wee op deze boerderij met leuke anekdotes.
Daarna gingen wij
naar buiten om de
struisvogels te
bewonderen. Enkele
moesten nog
gevoerd worden.
Naast struisvogels
waren er ook
emoes, nandoes en
alpaca’s te zien.
Helaas begon het toen net iets te miezeren. Er was
nog even tijd om in het winkeltje te kijken of zelfs
iets te kopen. Daarna vertrok de bus naar Groningen
voor een heerlijke lunch.
Na de lunch moesten wij 700 meter lopen om bij de
rondvaartboot te komen. Dit viel niet voor iedereen
mee, gelukkig hadden wij voldoende tijd en was
iedereen om 14.00 uur aan boord van boot. Onder
het genot van een drankje kregen wij een mooi
stukje van Groningen te zien.
Na de bootreis was er nog een uurtje tijd om op
eigen gelegenheid wat rond te lopen en kijken.
Enkelen bekeken het oude station van Groningen,
anderen zochten een terrasje op.
Kwart over vier stond de
bus weer op de afgesproken
plek. Toen iedereen was
ingestapt kon de terugreis
beginnen. Onderweg viel er
nog meer regen zodat we
eigenlijk wel geluk gehad
hebben op deze bewolkte
dag. Om half zeven zat
iedereen tevreden weer in
de zaal van de Zonnebloem
voor een heerlijk buffet.
Het was een geslaagde dag. Alle deelnemers bedankt en graag tot volgend jaar!
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Fietstocht 2019, 10 juni 2019
Dit jaar ging de fietstocht richting Ruurlo. Gerard, Derk en Gerrie hadden net als voorgaande
jaren weer een mooie tocht uitgezet. Om kwart voor één was het al redelijk druk op het
schoolplein. Vanaf één uur kon er gestart worden. Uiteindelijk vertrokken er dit jaar 90
deelnemers. Via de Wildenborch richting Ruurlo voor een stop bij “de Heikamp”.
Daarna via buurtschap Linde, Kranenburg en Mossel weer richting Klein Dochteren.
De eerste stop was bij Jan en Herman.
Naast een drankje kon men daar
raden hoeveel spekjes er in de pot
zaten. Het aantal werd exact geraden
door Rob Fluit.
Op het terras bij “de Heikamp” zaten
Ina, Ida en Ria klaar om iedereen van
een consumptiebon te voorzien. In
de slotfase van de tocht stond Sjef
met zijn ijskar, dat was smullen.
Eenmaal aangekomen bij “de Schole”
kreeg iedereen een heerlijke Thaise
loempia gemaakt door Oy.
Het bus gooien leverde een prijs op voor Gert Nijkamp. Goed
half zes, net voordat het begon te regenen was iedereen in de
Zonnebloem voor het eindspel, BINGO. Dit jaar was de bingo
voor Harman Brunsveld. Alle prijswinnaars gefeliciteerd.

Wij kijken terug op een mooie fietstocht.
Wij bedanken alle deelnemers, per auto of fiets, voor jullie
deelname. Hopelijk tot volgend jaar. Het was Gewoon Gezellig!!
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Goorseweg 20, 7241 DC Lochem
Tel.: 0573-251001/255210
Mobiel: 06 5279 5199

Uitslagen
Sjoelen uitslag van 10-12-2018
1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs
6e prijs
Poedelprijs

Rob Kamsteeg
Marcia Ariës
Cor Kamsteeg
Jan van Silfhout
Jo Brunsveld
Betsie Goorman
Gerrie Leussink

360 punten
352 punten
348 punten
326 punten
322 punten
315 punten
236 punten

Sjoelen uitslag van 14-01-2019
1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs
6e prijs
Poedelprijs

Rob Kamsteeg
Jan van Silfhout
Jo Brunsveld
Gerrit Brunsveld
Yvonne van Silfhout
Jan Brunsveld
Ida Mombarg

366 punten
341 punten
339 punten
337 punten
321 punten
317 punten
229 punten

Sjoelen uitslag van 04-02-2019
1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs
6e prijs
Poedelprijs

Rob Kamsteeg
Jan Brunsveld
Ida Mombarg
Willy Schekman
Cor Kamsteeg
Irna Wagenvoort
Pia van Wijk

356 punten
339 punten
333 punten
328 punten
325 punten
318 punten
217 punten
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Sjoelen uitslagen van 04-03-2019
1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs
6e prijs
Poedelprijs

Jan van Silfhout
Jo Brunsveld
Rob Kamsteeg
Cor Kamsteeg
Ida Mombarg
Yvonne van Silfhout
Hans Spa

350 punten
344 punten
342 punten
337 punten
323 punten
322 punten
228 punten

Sjoelen uitslag van 01-04-2019
1e prijs
2e Prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs
6e prijs
Poedelprijs

Jan van Silfhout
Rob Kampsteeg
Yvonne van Silfhout
Jan Brunsveld
Cor Kamsteeg
Willy Schekman
Lies Hartman

375 punten
340 punten
333 punten
330 punten
326 punten
324 punten
218 punten

Nieuwe data seizoen 2019/2020

Sjoelen
9 september
7 oktober
4 november
2 december
13 januari
10 februari
9 maart
6 april
18 mei

Sjoelen uitslag van 06-05-2019
1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs
6e prijs
Poedelprijs

Jan van Silfhout
Gerrit Brunsveld
Rob Kamsteeg
Jan Brunsveld
Irna Wagenvoort
Albert Stegeman
Hans Spa

354 punten
349 punten
349 punten
338 punten
336 punten
321 punten
239 punten

Klaverjassen uitslag van 03-12-2018
1e prijs
2e prijs

Rob Groen
Jan Stokkink

4458 punten
4326 punten

Klaverjassen uitslag van 07-01-2019
1e prijs
2e prijs

Rob Groen
Gerrie Groen

4153 punten
4091 punten

Klaverjassen uitslag van 11-02-2019
1e prijs
2e prijs

Rob Groen
Jan Stokkink

4671 punten
4330 punten

Klaverjassen uitslag van 11-03-2019
1e prijs
2e prijs

Gerard Gotink
Jan Stokkink

4857 punten
4700 punten
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De volledige lijsten met sjoel- en
kaart uitslagen zijn te vinden op de
uitslagen pagina van
www.bv-kleindochteren.nl

Klaverjassen uitslag van 08-04-2019
1e prijs
2e prijs

Wim Barink
Gerard Gotink

4857 punten
4813 punten

Klaverjassen uitslag van 13-05-2019
1e prijs
2e prijs

Gerrie Groen
Henk Schekman

3038 punten
3010 punten

Jokeren uitslag van 03-12-2018
1e prijs
2e prijs
3e prijs

6e prijs
Poedelprijs

Betsie Leussink
Olaf Rotman
Hendrika Leussink
Henk Lueks
Dina Nuis
Rikie Brunsveld
Jan Schutte
Diny Beumer

31 punten
33 punten
37 punten
37 punten
37 punten
38 punten
38 punten
81 punten

Jokeren uitslag van 07-01-2019
1e prijs
2e prijs
4e prijs
5e prijs
6e prijs
Poedelprijs

Dinie van Velzen
Gerrie Brunsveld
Janna Schutte
Herbert Haarman
Toos Willemsen
Rikie Brunsveld
Marcia Ariës
Hennie Lubberdink

22 punten
25 punten
25 punten
31 punten
33 punten
34 punten
34 punten
80 punten

Jokeren uitslag van 11-02-2019
1e prijs
2e prijs
4e prijs
5e prijs
7e Prijs
Poedelprijs

Henk Lueks
Rikie Brunsveld
Riet v Ditshuizen
Jan Schutte
Diny Beumer
Dinie Elburg
Herbert Haarman
Janna Schutte

18 punten
26 punten
26 punten
30 punten
36 punten
36 punten
37 punten
86 punten
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Jokeren uitslag van 11-03-2019
Nieuwe data seizoen 2019/2020
1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs
prijs
7e prijs
Poedelprijs

Jan Schutte
Diny Beumer
Hendrika Leussink
Anke Lueks
Dinie van Velzen
Toos Willemsen
Olaf Rotman
Annie Stokreef

24 punten
33 punten
34 punten
35 punten
36 punten
39 punten
40 punten
80 punten

Kaarten
2 september
30 september
11 november
9 december
6 januari
3 februari
2 maart
30 maart
11 mei

Jokeren uitslag van 08-04-2019
1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs

7e prijs
Poedelprijs

Riet van Ditshuizen
Diny Beumer
Willy Schekman
Herbert Haarman
Hennie Lubberdink
Jan Schutte
Dinie van Velzen
Betsie Leussink

6e

20 punten
21 punten
22 punten
25 punten
25 punten
25 punten
28 punten
82 punten

Jokeren uitslag van 13-05-2019
1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
6e prijs
7e prijs
Poedelprijs

Tonny Klugkist
Ria Spa
Jan Schutte
Rikie Brunsveld
Henk Lueks
Marcia Ariës
Diny Beumer
Hendrika Leussink

11 punten
29 punten
34 punten
37 punten
37 punten
39 punten
40 punten
89 punten

Einduitslagen Sjoelen seizoen 2018-2019
1e prijs Sjoelen Rob Kamsteeg
2e prijs Sjoelen Jan van Silfhout

Jan van Silfhout & Rob Kamsteeg
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Einduitslagen Kaarten seizoen 2018-2019
1e prijs Jokeren
3e prijs Jokeren

2e prijs Jokeren
1e prijs Kruisjassen

Jan Schutte
Dinie van Velzen

Diny Beumer
Harry Keukenkamp

Vlnr: Dinie van Velzen, Diny Beumer, Jan Schutte en Harry Keukenkamp

Agenda
02-09-2019

Kaarten

09-09-2019

Sjoelen

21-09-2019

Busreis Beverwijk

30-09-2019

Kaarten

07-10-2019

Sjoelen

14-10-2019

Algemene Ledenvergadering

23-10-2019

Gezellige middag

26-10-2019

Herfstwandeltocht

04-11-2019

Sjoelen

08-11-2019

Workshop Schilderen

11-11-2019

Kaarten

06-01-2020

Kaarten

02-12-2019

Sjoelen

10-01-2020

Nieuwjaarsvisite

09-12-2019

Kaarten

13-01-2020

Sjoelen

13-12-2019

Kerstbingo

25-01-2020

Marathonkaarten
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Algemene Ledenvergadering, 14 oktober 2019
Wij nodigen alle leden van de buurtvereniging Klein Dochteren uit voor onze Algemene
Ledenvergadering op maandag 14 oktober 2019. Aanvangstijd: 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 : - Jan Brunsveld
- Ina Bolink
- Johan Hietbrink
Kandidaten kunnen zich tot een half uur voor de vergadering opgeven.

Pauze
9
10
11

Activiteiten
Rondvraag
Sluiting
Na het officiële gedeelte komt Gerda Marsman uit
Raalte vertellen over haar passie, het fietsen door
verschillende continenten. In Australië, NoordAmerika, Zuid-Amerika en Azië heeft zij grote
fietstochten gereden. Samen met haar bepakte fiets
en een prachtige presentatie komt zij naar
Klein Dochteren om iedereen mee te laten genieten
van haar tochten.
Het bestuur van de Buurtvereniging Klein Dochteren
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Beverwijk
Op zaterdag 21 september vertrekt er om half 9 van
de parkeerplaats bij café “de Zonnebloem” een bus
naar De BAZAAR in Beverwijk.
Ga met ons mee en ontdek wat daar allemaal valt te zien en te beleven.
Het is geen totaal verzorgde bustocht, wij regelen alleen voor jullie de bus om met elkaar
deze Bazaar te bezoeken.

Om 4 uur vertrekt de bus weer richting Klein Dochteren
Kosten deelname:

- voor leden
- voor niet leden

€ 15,00 pp
€ 20,00 pp

Let op: bij opgave is betaling verplicht
De kosten graag vóór 1 september 2019 over maken op banknummer
NL 49 RABO 0532 72 1330 t.n.v. Buurtvereniging Klein Dochteren
Opgeven kan tot 15 augustus 2019
Bij:
Anke Lueks : tel 06-27598502 of
Irna Wagenvoort: tel 06-20428280
Mailtje sturen mag ook:
info@bv-kleindochteren.nl

12

50 plus Gezellige middag
Op woensdag 23 oktober is er een gezellige herfstmiddag in de Schole.
Voor deze middag hebben wij (opnieuw) uitgenodigd: De BERKELZANGERS

Het is een groep enthousiaste mannen en komen uit Borculo en omstreken.
Zij zingen voor ons deze middag een gevarieerd programma.
In de pauze is er een verloting, waar mooie prijzen te winnen zijn
U komt toch ook, dan wordt het gewoon gezellig!! Wij beginnen om 13.30 uur.
De toegang is gratis.

Herfstwandeltocht
Op zaterdag 26 oktober gaan wij met elkaar een
heerlijke herfstwandeling maken. Wij verzamelen ons
deze middag om 13.30 uur bij “de Mölle” in Exel
De totale lengte van de wandeling is ongeveer 8,5 km.
Het is niet de bedoeling dat het een wedstrijd wordt,
iedereen kan meedoen!
Deelname kost € 3,50 voor leden (voor niet-leden
€ 5,00) Dit is inclusief koffie/thee met iets lekkers.
Graag aanmelden voor 15 oktober 2018 bij:
Ida Mombarg
Irna Wagenvoort

: tel 06-12198590 of
: tel 06-20428280

Mailtje sturen mag ook: info@bv-kleindochteren.nl
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Workshop Schilderen
Op vrijdag 8 november gaan wij een mooi schilderij maken onder leiding van Betty uit
Borculo. Op deze avond wordt er gewerkt met acrylverf en gebruiken daarbij zand voor
verschillende effecten. Nu denk je misschien dat klinkt ingewikkeld, maar echt iedereen kan
het!!
Om deze avond echt alleen met het schilderen bezig te zijn worden de lijnen door Betty
vooraf op het doek gezet. Dit scheelt tijd en dan kan iedereen aan het einde van de avond
met een prachtig zelfgeschilderd doek naar huis.
Je kunt deze avond kiezen uit de volgende 4 voorbeelden:

1

2

3

Let op: Deze voorbeelden worden straks geschilderd in de
kleuren die jij mooi vindt.
Het resultaat zal daardoor straks anders maar erg verrassend
zijn.
Kosten deelname leden: € 30,00. (Niet leden € 35,00)
-

Inclusief doek (50x50) en materiaal
Koffie/thee met wat lekkers

4

Meld je aan voor 1 oktober 2019
Bij:

Anke Lueks
Irna Wagenvoort

: 06-27598502 of
: 06-20428280

Via Mail : info@bv-kleindochteren.nl
(vergeet niet door te geven welk
schilderij je wilt gaan maken.)

5
www.bv-kleindochteren.nl
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Kerstbingo
Dit jaar organiseren wij op vrijdag 13 december
onze jaarlijkse KERSTBINGO
Er zijn prachtige prijzen te winnen. Wij spelen 6 ronden
en een speciale finaleronde voor de hoofdprijs.
Kom dus naar de Schole en doe met ons mee. Misschien gaat u die avond wel met de
hoofdprijs naar huis.
Wij beginnen om 19.45 uur.

Buurtgenoten
Op bezoek bij de Familie Mensink, Zutphenseweg 105 in Klein Dochteren.
Het is een avond in mei, eigenlijk had het een avond moeten zijn, waarop we heerlijk buiten
hadden kunnen zitten in de lommerrijke omgeving van de hoek Zutphenseweg,
Ossenbeltsdijk. Maar het frisse voorjaar gooit roet in het eten, met nog steeds koude
nachten zitten we binnen bij Wim en Janine Mensink, alwaar we gastvrij worden ontvangen.
De bewoners van Zutphenseweg 105 zijn
Wim en Janine Mensink, met kun kinderen
Sander (19), Lars (15) en Simone (15) en
natuurlijk de hond Sammy.
Wim, werd 53 jaar geleden geboren als
oudste zoon in een gezin in Nijverdal, na
hem volgden nog een broer en zus. Janine,
net Sara gezien, kwam ook in Nijverdal ter
wereld.
Toch ontmoeten zij elkaar pas als Wim al
niet meer woonachtig is in Nijverdal. Hij
reist ieder weekend weer naar het ouderlijk
huis om in Nijverdal met zijn vrienden te
gaan stappen. Bij het uitgaan in Nijverdal,
in de plaatselijke kroeg slaat de vonk over.
Wim woont op dat moment in een oud herenhuis op de zolderkamer in Den Haag, alwaar hij
werkzaam is bij de KPN als systeemspecialist. Het duurt niet lang om Janine richting Den
Haag te bewegen om daar samen in een verbouwd deel van datzelfde herenhuis te gaan
samenwonen. Janine was werkzaam bij de bank, de ABN-AMRO bank, en kon worden
overgeplaatst vanuit Overijssel naar het prachtige pand van de bank aan de Javastraat.
Het kost ze niet veel moeite om het naar de zin te hebben in Den Haag, ze woonden in de
prachtige ambassadewijk, dicht bij de Scheveningse Bosjes en ook het strand was op korte
15

afstand. Op hun werk hadden ze het prima naar hun zin, het was een tijd waarin nog veel
mogelijk was, er werden prachtige feesten gegeven en ook de enorme kerstpakketten zijn de
moeite waard om nog even te noemen.
Als er bij de KPN werknemers worden gezocht voor overplaatsing naar het Noorden van het
land, besluiten Wim en Janine om de stap te wagen. Wim wordt te werk gesteld bij het
grondstation voor satellietcommunicatie in Burum in Friesland. Bij de banken is het dan de
tijd van de opkomende automatisering en als gevolg daarvan de sanering van het personeel.
Janine stapt over naar Van Lanschot Bankiers in Groningen. Ze betrekken een huurwoning in
Zuidhorn. Eerst zijn ze nog verbaasd over het grote aantal bejaarde buurtgenoten, en wat is
het toch makkelijk dat de slaapkamer op de begane grond is met daarnaast de badkamer en
een deur verder ben je al in de garage. Maar dan blijkt dat ze dus in een bejaardenwoning
wonen. Geen probleem, alles went. Toch wordt er na verloop van tijd een huis gekocht. Ook
in het Noorden van het land beleven ze, zoals ze het zelf zeggen: “gouden tijden en dolle
avonden”.
Maar een volgende verhuizing dient zich aan, Wim gaat aan de slag bij de KPN in Amersfoort
en Janine bij Van Lanschot in Hilversum. Ze huren een huis in Zeewolde, het huis in Zuidhorn
is op dat moment nog niet verkocht.
De polder is niet echt hun favoriete woonomgeving dus als Wim bij Volker Wessels aan de
slag kan in Deventer besluiten ze om in Zutphen te gaan wonen. Janine kan dan bij Van
Lanschot in Apeldoorn en later in Enschede aan de slag. Zoon Sander wordt nog in Zeewolde
geboren, maar wordt door Wim ’s ochtends vroeg op weg naar zijn werk in Deventer, naar
de kinderopvang gebracht. Die kinderopvang is in Zutphen, alvast vooruitlopend op een
aanstaande verhuizing.
In de nieuwe wijk Leesten wordt een huis
gekocht en daar blijkt dat alles wat je als
gezin nodig hebt binnen handbereik ligt.
Een winkelcentrum, de scholen, de opvang
en ook sportmogelijkheden. Opnieuw
vinden er bij de banken reorganisaties
plaats, Janine moet cursussen volgen, de
wetgeving wordt strenger. Ze wordt
overgeplaatst naar Enschede, naar de Regio
Service Unit. Ze is inmiddels zwanger van
een tweeling. De uitgerekende datum van
de geboorte van de tweeling is eind
februari, maar begin december wordt ze
met spoed opgenomen in het ziekenhuis in
Zwolle, de tweeling Simone en Lars, wordt
met 28 weken geboren. Pas eind februari mogen ze naar huis. In juni begint Janine weer met
werken in Enschede, 24 uur per week gedurende 5 dagen per week.
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Het is een pittige tijd, Lars is slechthorend en Simone heeft een spraak-taalachterstand. De
tweeling bezoekt diverse therapeuten en specialisten, de weken staan vol gepland met
afspraken.
Als Simone en Lars 4 jaar worden gaan ze naar het speciaal onderwijs in Arnhem. Lars stapt
na 1 jaar al over naar het regulier basisonderwijs en Simone volgt een jaar later.
In 2010, stopt Janine met werken. Maar door het drukke gezinsleven is er van verveling geen
sprake. Simone rijdt vanaf 7 jaar al paard, eerst bij een manege in Baak, later in de manege
om de hoek. Ze heeft zelfs een eigen pony. Het maakt ook Janine enthousiast voor
paardrijden, zodat ze ook rijles neemt. Lars vermaakt zich bij de voetbalclub FC Zutphen, ook
om de hoek.
Wim stopt in 2011 bij Volker Wessels en begint voor zichzelf. Hij haalt opdrachten binnen
voor interim-management en is momenteel werkzaam in de energiesector.
Dan komt toch bij het hele gezin de wens om buitenaf te wonen. De kinderen worden wat
ouder en als de kinderen op een gegeven moment allen buiten Zutphen op school zitten, is
de noodzaak om in Zutphen te wonen minder groot. Er volgt een lange zoektocht met ook
bezichtigingen, de juiste woning vinden is een lastige opgave, en soms is het object net
verkocht of heeft dat ene schattige boerderijtje wel heel veel achterstallig onderhoud.
Dan wordt Zutphenseweg 105 bezichtigd, bij binnenkomst weet Janine het al, dit is wat ze
zoeken! En dan gaat het snel. Het huis in Leesten is snel verkocht en in december 2017
tussen kerst en oud & nieuw vindt de verhuizing plaats.
Inmiddels heeft ieder zijn weg op de nieuwe woonlocatie al wel gevonden. Er zijn paarden
op het erf, die moeten natuurlijk verzorgd worden, maar ook de tuin heeft de nodige
aandacht nodig. Ondertussen zijn er ook plannen om een uitbouw/serre aan de achterzijde
van de woning te realiseren. Simone rijdt veel paard en geniet van het buitenleven. Lars
voetbalt bij Sportclub Lochem en gaat naar de muziektheaterschool van Elly Jansen. Sander,
inmiddels al 19, heeft al zijn groot rijbewijs en is internationaal vrachtwagenchauffeur. Zijn
hobby’s zijn motorrijden, opgevoerde brommers en zelfs circuit racen. Wim voetbalt (nu
nog) bij FC Zutphen, maar wie weet zien we hem op termijn zijn carrière nog een boost
geven op de Dochterense velden.
Wees welkom in Klein Dochteren, bewoners van de “Kanienenvrange”
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Pompe Puzzel “Guus Meeuwis”
Alle woorden zijn kriskras verborgen in het diagram. Sommige woorden overlappen elkaar
met één of meer letters. De overgebleven letters vormen, gelezen in de leesrichting, de
oplossing

Bekroning
Brabant
De weg
Duitsland
Ereburger
Hitparade

Humor
Jubileum
Leuven
Lieshout
Nijenrode
Op straat

Optreden
Piano
Platina
Producent
Radio
Schilderij

Sentiment
Stem
Tekst
Tijdloos
Trombone
Turbulent

Stuur de oplossing vóór 1 augustus 2019 naar:
A. Lueks
Zutphenseweg 114
7241SG Lochem
Of mail naar: lueks009@planet.nl
De winnaar van de oplossing van de puzzel krijgt
€ 20,00 namens de buurtvereniging Klein Dochteren.
18

Vader
Valerie
Verbazing
Zachte G
Zingen

19

Pompe Puzzel Prijswinnaar
Ineke Kieskamp uit Klein Dochteren is de
prijswinnaar van onze puzzel december
2018.
Zij ontving uit handen van Johan Hietbrink
de enveloppe met 20 euro, aangeboden
door Buurtvereniging Klein Dochteren.
Van harte gefeliciteerd!

Gymclub
In samenwerking met voetbalvereniging Klein Dochteren starten wij op dinsdag 10
september met de gymclub.
Bewegen is goed, daar blijf je fit bij. Als je dit in groepsverband doet dan is het ook gezellig
om samen sportief bezig te zijn. Oefeningen als rekken
en strekken maar ook spelelementen worden gedaan
onder deskundige leiding.
Wij beginnen om 13.30 uur in “de Schole”.
Na een uurtje bewegen wordt iedere week nog even
gezellig met elkaar koffie of thee gedronken.
Kom je ook mee doen? Wij zien je graag op dinsdag 10 september

Dochterense Tentfeest, zaterdag 6 juli 2019
Programma
13.00 uur
14.00 tot 17.00 uur
17.30 uur
18.30 tot 20.30 uur

Terrein open
Zeskamp
Start BBQ tot eind
Vogelschieten

opgave via; dochterenstentfeest@gmail.com
opgave verplicht via; dochterenstentfeest@gmail.com

Programma muziek
16.00 uur – 19.00 uur
20.30 uur – 21.30 uur
21.30 uur – 22.15 uur
22.15 uur – 23.15 uur
23.15 uur – 00.00 uur
00.00 uur – 01.00 uur

de band “HANDKAR TRIO”
de band “LIVIN’ ROOM”
de band “DR BOOZE”
de band “LIVIN’ ROOM”
de band “DR BOOZE”
de band “LIVIN’ ROOM”
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Het bestuur van Buurtvereniging Klein Dochteren wenst u
een gezellig Tentfeest en een fijne Vakantie toe!
We zien u graag terug in het komende seizoen
Irna Wagenvoort Voorzitter
Anke Lueks

Secretaris

Johan Hietbrink

Penningmeester

Jan Brunsveld

Bestuurslid

Ina Bolink

Bestuurslid

Ida Mombarg

Bestuurslid

Herbert Haarman Bestuurslid

W

bv-kleindochteren.nl

E

info@bv-kleindochteren.nl

Met dank aan onze adverteerders

Adreslabel

Naam of adres niet juist ?
Gaat u verhuizen ?
Geef dit s.v.p. aan ons door:
info@bv-kleindochteren.nl

