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Klein-Dochteren
Juni 2016
34e jaargang
No 296
*******************************************************
De Pompe in een nieuw jasje. Alleen de buurtvereniging verzorgt de inhoud.
In ”in de Kijker” zijn alle activiteiten van de sportverenigingen te lezen, maar dat
zal u niet ontgaan zijn.
********************************************************
Het paasvuur in Klein-Dochteren heeft honderden mensen mogen ontvangen.
Na een regenachtige periode kwam de vlam er goed in, en genoten velen van het
“vuur”! De opbrengst van de fakkels ging naar KIKA. Alle vrijwilligers die zich voor
deze avond beschikbaar hebben gesteld danken we voor hun inzet.
********************************************************
De activiteiten die al zijn geweest, waren ook weer goed bezocht. De
nieuwjaarsvisite, het marathonkaarten, de casino-avond, en de 50+ middag.
De sjoel en kaart avonden zijn bij velen in trek!!!
********************************************************
Bij deze het eerst voorwoord in een nieuw concept. De verslagen van de activiteiten
die zijn geweest, en nog zullen komen zijn te lezen in de Pompe die nu voor u ligt.
*******************************************************
En natuurlijk dit exemplaar goed bewaren, zodat u terug kunt lezen wanneer de
volgende activiteiten plaats vinden!!!!
Voor een ieder een fijne zomer toegewenst.

Dina Nuis.
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Nieuwjaarsvisite, 8 januari 2016
Dit jaar hielden wij onze nieuwjaarsvisite voor het
eerst op een vrijdag avond. Gelukkig was dit voor
velen geen probleem, want om kwart voor acht
waren er toch maar liefst 50 personen naar de Schole
gekomen. Nadat iedereen elkaar een goed en gelukkig
nieuwjaar heeft gewenst kon het avondprogramma
van start. Erik Knoef en Yvonne Makkink spelen beiden
al 25 jaar in Cabaretgroep Hoe?Zo! uit Vorden.
Nou dat was ook wel te merken, ze zongen samen
mooie liedjes. Ook de stukjes cabaret uitgevoerd door
Erik Knoef, maakte iedereen aan het lachen. De huidige actualiteiten zoals de vluchtelingen,
IS, en het gebruik van de smartphone kwam deze avond in snel tempo voorbij.
Tussendoor was er in de pauze de mogelijkheid om met elkaar de laatste nieuwtjes uit te
wisselen. Dit natuurlijk onder het genot van een drankje en een heerlijk hapje gemaakt door
Ida. Het was voor het bestuur een mooie start van het nieuwe jaar.

Marathonkaarten, 23 januari 2016
Er waren 42 personen aanwezig op onze jaarlijkse marathonkaartdag. Vanaf 9 uur tot ‘s
avonds 5 uur werd er de gehele dag gejokerd. Om dit vol te houden was er tussen de middag
een heerlijk stamppotbuffet geregeld, verzorgd door Eetcafé de Zonnebloem.
Aan het einde van dag werd de winnaar bekend gemaakt.:
1e werd Tiny Hulsman, 2e Gerrit Klein en 3e Tony Klugkist.
Het was een gezellige sportieve dag.

Casino avond, vrijdag 12 februari
Wie zou er aan het eind van de avond het meeste geld over houden??
Om klokslag 20.00 uur werd er begonnen met BLACK JACK en BACCARAT.
Verdeeld over de twee speeltafels was er
plek voor iedereen.
Zo begon men eerst voorzichtig te
gokken, maar later was er ook genoeg lef
om zelfs voor bank te spelen. Of dat nu
gelijk allemaal goed afliep? Rond half elf
werd de balans opgemaakt. Bij de dames
won Gereke Heuvel en bij de heren was
Herbert Haarman winnaar.
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Gezellige middag met de Pierewaaiers uit Slagharen, 23 maart
Op deze voorjaarsmiddag zijn er 28
personen naar de Schole gekomen.
Allemaal om van een heerlijk optreden te
genieten. Het piratenkoor de
Pierewaaiers is een koor bestaande uit 17
personen en waren allemaal goed van
stem. De Hollandse liedjes en oude
zeemansliederen werden uit volle borst
ten gehore gebracht. In de pauzes werd
iedereen voorzien van een hapje en een
drankje. Ook was er natuurlijk een kleine
verloting. De laatste set werd uitgevoerd
in Piratenkostuums. Dit zag er erg gezellig
uit. Iedereen ging rond half vijf tevreden
weer naar huis.

Paasvuur, 27 maart 2016
Het is een traditie in de Achterhoek om op eerste paasdag een paasvuur te organiseren.
Bij ons in Klein Dochteren doen wij dat al vele jaren in het weiland van de familie Lueks.
Eind februari leek het er niet op dat het een groot paasvuur zou worden.
De weersomstandigheden zorgden ervoor dat er nog niet veel werd gesnoeid in de tuinen.
Maar een week voor Pasen was er toch genoeg snoeihout om een mooie grote paasboake te
bouwen.

Op eerste paasdag begon vanaf acht uur het plein bij de Schole al aardig vol te lopen. Toen
kwart over acht de verkoop van fakkels/lampions begon stond er een grote rij. Goed half
negen werden de fakkels aangestoken om daarna in optocht naar het weiland te gaan.
De verkeersregelaars zorgden voor een veilige oversteek. Het dweilorkest de Deurbloazers
3

uit Deventer speelden hun beste deuntje. Altijd even een spannend moment…….. het
aansteken van de Paasboake. Maar gelukkig ook dit jaar verliep dit prima. Het was een
prachtig gezicht.
Wij hebben deze avond 270 fakkels en lampionnen verkocht. De totale opbrengst van EUR
300,00 (inclusief vrijwillige bijdrage) wordt door ons
overgemaakt aan KIKA.
Wij bedanken alle vrijwilligers, EHBO, opbouwploeg,
familie Lueks, de Deurbloazers, verkeersregelaars,
begeleiders en opruimploeg voor het slagen van deze
prachtige avond.

Jaarlijkse Fietstocht, 16 mei
Ondanks het weer opnieuw een succes.
Nadat de keidagen volop zonnig en warm zijn verlopen. Sloeg daarna het weer helemaal om.
Regelmatig op buienradar kijken heeft eigenlijk geen zin. Maar als op tweede pinksterdag
´s morgens toch de zon schijnt geeft dat hoop op een redelijke opkomst voor onze fietstocht.
Vanaf half één verzameld iedereen zich op het schoolplein. Als dan om half twee de teller op
90 deelnemers staat, is iedereen zeer tevreden. De tocht uitgezet door Gerard Zieverink en
Derk Klein Baltink ging vanaf de Schole eerst richting Ehzerwold.
De eerste stop was bij de familie Loman
aan de Broersdijk. Daar stonden Jan & Jan
gelukkig onder een kapschuur voor een
drankje en het raadspel. Helaas begon het
daar toch te regenen. Vol goede moed
fietste iedereen door, via de Exelse Tol,
voor een pauze naar de Exelse Molen. Ida
& Ina boden iedereen een consumptie
aan. Ook kreeg men de mogelijkheid om
tien echte raadsels op te lossen.
Vanaf Exel fietste men, gelukkig zonder regen, via Ampsen richting het station van Lochem.
Sjef van Hoorn stond zoals ieder jaar weer klaar voor een verfrissend Pegro ijsje. Uiteindelijk
kwam iedereen via het Twentekanaal en de Molengronden weer bij de Schole terecht. Het
was toch wel fris en koud op de fiets. Gelukkig had Oy Hietbrink heerlijke warme Thaise
Loempia’s klaar staan. Rond zes uur was bijna iedereen aanwezig in de Zonnebloem voor het
eindspel, de Bingo. Gerda Vrugteveen won de Bingo. Erik Pardijs zat het dichtst bij het aantal
blikopeners en de tien raadsels werden het best opgelost door Johanna Nijman. Alle drie
winnaars kregen een boodschappen bon van de Plus.
Ondanks het weer was het een hele mooie fietstocht. Iedereen bedankt voor de hulp en
deelname. Volgend jaar op tweede pinksterdag zien wij u graag allemaal weer terug.
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Jubileumdag (35 jaar), 21 mei “Dochteren leeft Lekker & Gezond”
Wat een geluk, het weer was deze dag bijzonder mooi.
Alle leeftijden hebben onze middag bezocht. De optredens zorgden voor een mooie
opvulling/vermaak op het plein. De bezoekers konden actief darten op een reuze dartbord,
boogschieten en de bal in de gaten en tegen de pionnen van het doel schoppen. Na al die
actieve acties kon men de inwendige mens vullen mat lekkere hapjes zelf gemaakt bij slagerij
Sieverink, Bij Oy Hietberink Thaise hapjes en bij de koffie een mooi cup cakeje versieren.
Vervolgens kon men lekker uitrusten onder het vlinder pimpen. Na de kraampjes te hebben
bekeken en leuke dingen te hebben gekocht konden de kinderen zich laten schminken en
lekker uitleven op het springkussen. Hiervan kreeg iedereen dorst en kon men lekker wat
drinken op ons terrasje!! Wat was het een gezellige middag. Het 35 jarig bestaan hebben
we afgesloten met een gezellige feestavond voor onze leden!
Anke

Na een lange voorbereiding was het op 21 mei dan
zover: De Jubileumdag. Het was een prachtige dag die
we met vele leden hebben gevierd. De diverse
optredens en de workshops werden goed bekeken.
Ondanks dat er in de regio meerde activiteiten waren
Op naar de 40 jaar!
Herbert

Wat was het een prachtige dag. Wij kijken terug op een mooie jubileum dag met veel
gezelligheid.
Ida

Gelukkig was het op deze dag prachtig weer.
Het terras zat ’s middags dan ook vol.
Er moest wel hard gewerkt worden, maar
het is een geslaagde dag geworden.
Jan

Vooraf van alles geregeld, Blijft het deze dag droog, was de grote vraag. Uiteindelijk was het
prachtig weer. Iedereen heeft van alles kunnen zien, horen en proeven.
Ook de feestavond was gezellig. Een geslaagde jubileum dag!!
Johan
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Hele gezellig dag en avond met vertier
voor jong en oud. Lekker eten en drinken.
Leuke workshop, zang en boerendansers.
De avond met Sixpack was een hele leuke
afsluiting.
Ina

Vergaderen, afspraken maken, uitnodigen, bellen, mailen, check en dubbel check. Bij het
organiseren van de bijzondere dag moet er vooraf veel gebeuren. Maar als je dan vlak voor
de dag het gevoel hebt dat alles geregeld is, dan moet het maar gebeuren.
’s Morgens schijnt de zon, bestuur en vrijwilligers lopen dan ook blij rond op het schoolplein.
Rond half één staat alles klaar, het kan beginnen! Het wordt een hele gezellige middag met
vele activiteiten voor jong en oud.
Wij weten nu wie de lekkerste cake van klein dochteren bakt. Er waren mooie optredens.
Ook voor de inwendige mens was er van alles te proeven. Rond zes uur zat deze middag er
op. Tevreden werd er opgeruimd. Tijd om de met de voeten op de bank te gaan liggen was
er niet. Vanaf acht uur speelde de band Sixpack in Café de Zonnebloem voor een prachtig
avondfeest. Door de andere verenigingen van Klein Dochteren werd ons een afbeelding van
de Pompe op hout aangeboden. De verbinding tussen alle verenigingen!
Deze krijgt een mooi plekje in de Schole. Rond middernacht was de jubileum dag dan ook
echt voorbij. Het was een mooie dag. Iedereen die hieraan heeft meegeholpen, iedereen die
er is geweest, BEDANKT!
Irna
Uitslag cake-bak wedstrijd:
1 – Mevr. Hagedoorn
2 – Lars Haarman
3 – Mary Gosselink
Winnaar bij het sjoelen:
Jan van Silfhout
Winnaar bij het handboogschieten:
André Wagenvoort
Winnares bij het handboogschieten:
Marjon Saalmink
Voor meer foto’s (ook van het 25 & 30 jarige jubileum): www.bv-kleindochteren.nl
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Uitslagen
Sjoelen uitslag van 14-12-2015
1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs
6e prijs
Poedelprijs

Rob Kamsteeg
Gerrit Brunsveld
Willy Schekman
Jan van Silfhout
Jan Brunsveld
Rikie Brunsveld
Gerrit Braakman

380 punten
341 punten
330 punten
325 punten
321 punten
316 punten
234 punten

Sjoelen uitslag van 11-01-2016
1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs
6e prijs
Poedelprijs

Rob Kamsteeg
Bennie Wesselink
Gerrit Brunsveld
Jo Brunsveld
Irna Wagenvoort
Jan van Silfhout
Gerrit Braakman

381 punten
343 punten
341 punten
338 punten
335 punten
331 punten
225 punten

Sjoelen uitslag van 08-02-2016
1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs
6e prijs
Poedelprijs

Rob Kamsteeg
Geert Zeelte
Cor Kamsteeg
Jan Brunsveld
Gerrit Brunsveld
Jan van Silfhout
Mini Wesselink

368 punten
358 punten
329 punten
328 punten
323 punten
314 punten
225 punten

Sjoelen uitslag van 07-03-2016
1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs
6e prijs
Poedelprijs

Jo Brunsveld
Jan Brunsveld
Lienke Freriks
Jan van Silfhout
Rob Kamsteeg
Gerrit Brunsveld
Hans Spa

349 punten
334 punten
331 punten
325 punten
317 punten
315 punten
248 punten

Sjoelen uitslag van 04-04-2016
1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs
6e prijs
Poedelprijs

Rob Kampsteeg
Gerrit Brunsveld
Rikie Brunsveld
Jan van Silfhout
Irna Wagenvoort
Jan Brunsveld
Mini Wesselink

359 punten
351 punten
334 punten
333 punten
327 punten
324 punten
241 punten
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Sjoelen uitslag van 02-05-2016
1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs
6e prijs
Poedelprijs

Rob Kamsteeg
Jo Brunsveld
Irna Wagenvoort
Willy Schekman
Jan van Silfhout
Lienke Freriks
Bennie Wesselink

373 punten
366 punten
330 punten
327 punten
318 punten
317 punten
259 punten

Kruisjassen uitslag van 07-12-2015
1e prijs
2e prijs

Marinus Oudenampsen
Henk Beckers

3712 punten
3622 punten

Kruisjassen uitslag van 18-01-2016
1e prijs
2e prijs

Herman Hazewinkel
Rob Groen

3932 punten
3923 punten

Kruisjassen uitslag van 15-02-2016
1e prijs
2e prijs

Marinus Oudenampsen
Rikie Oudenampsen

4618 punten
4127 punten

Kruisjassen uitslag van 14-03-2016
1e prijs
2e prijs

Gerard Gotink
Henk Beckers

3954 punten
3681 punten

Kruisjassen uitslag van 11-04-2016
1e prijs
2e prijs

Gerrit Barink
Rob Groen

4261 punten
4214 punten

Kruisjassen uitslag van 09-05-2016
1e prijs
2e prijs

Freek Weusthof
Harry Keukenkamp

4121 punten
4005 punten

Jokeren uitslag van 07-12-2015
1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs
6e prijs
7e prijs
Poedelprijs

Jan Schutte
Diny Beumer
Teija Laakso
Ida Mombarg
Gerrie Leussink
Gerrit Brunsveld
Hans Spa
Frans Aries

27 punten
30 punten
37 punten
42 punten
43 punten
44 punten
47 punten
117 punten
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Jokeren uitslag van 18-01-2016
1e prijs
2e prijs
3e prijs
5e prijs
6e prijs
7e prijs
Poedelprijs

Annie Stokreef
Ina Bolink
Riet van Ditshuizen
Gerrie Groen
Henk Lunneker
Jan Brunsveld
Jo Amtink
Ria Spa

41 punten
46 punten
47 punten
47 punten
49 punten
51 punten
54 punten
100 punten

Jokeren uitslag van 15-02-2016
1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
6e prijs
7e prijs
Poedelprijs

Hennie Lubberdink
Henk Lunneker
Jan Schutte
Gerrie Leussink
Anke Lueks
Jo Amtink
Dinie van Velzen
Lienke Freriks

21 punten
22 punten
27 punten
42 punten
42 punten
45 punten
46 punten
159 punten

Jokeren uitslag van 14-03-2016
1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
6e prijs
7e prijs
Poedelprijs

Gerrie Leussink
Hendrika Leussink
Tonny Klugkist
Jan Lueks
Jan Schutte
Thea Amtink
Annie Brummel
Gerrie Brunsveld

15 punten
28 punten
38 punten
42 punten
42 punten
45 punten
47 punten
113 punten

Jokeren uitslag van 11-04-2016
1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
6e prijs
7e prijs
Poedelprijs

Dina Nuis
Teija Laakso
Willy Bannink
Thea Amtink
Jan Lueks
Gerrit Brunsveld
Riet van Ditshuizen
Anke Lueks
Frans Aries

23 punten
32 punten
33 punten
39 punten
39 punten
44 punten
46 punten
46 punten
91 punten

De volledige lijsten met kaart uitslagen zijn te vinden
op de uitslagen pagina van www.bv-kleindochteren.nl
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Jokeren uitslag van 09-05-2016
1e prijs
3e prijs
5e prijs
7e prijs
Poedelprijs

Gerrie Groen
Anke Lueks
Thea Amtink
Willy Bannink
Toos Broeke
Dina Nuis
D. te Velthuis
Teija Laakso

39 punten
39 punten
40 punten
40 punten
41 punten
41 punten
42 punten
116 punten

Einduitslag Sjoelen & Kaarten seizoen 2015-2016
1e prijs Sjoelen
2e prijs Sjoelen

Rob Kamsteeg
Jo Brunsveld

1e prijs Jokeren
2e prijs Jokeren
3e prijs Jokeren

Anke Lueks
Jan Schutte
Gerrie Leussink

1e prijs Kruisjassen

Harry Keukenkamp
Anke Lueks & Harry Keukenkamp

11

Agenda
05-09-2016

Sjoelen

12-09-2016

Kaarten

26-09-2016

Algemene Ledenvergadering

03-10-2016

Kaarten

10-10-2016

Sjoelen

26-10-2016

50 plus middag

29-10-2016

Herfstwandeltocht

07-11-2016

Sjoelen

14-11-2016

Kaarten

18-11-2016

Crea Avond

28-11-2016

Sjoelen

09-12-2016

Kerstbingo

12-12-2016

Kaarten

09-01-2017

Sjoelen

16-01-2017

Kaarten

13-02-2017

Sjoelen

06-02-2017

Kaarten

13-03-2017

Sjoelen

06-03-2017

Kaarten

10-04-2017

Sjoelen

03-04-2017

Kaarten

08-05-2017

Sjoelen

01-05-2017

Kaarten

50 plus Gezellige middag
Op woensdag 26 oktober is er een gezellige middag
in de Schole. Voor deze middag hebben wij uitgenodigd : DORUS
Deze middag gaan wij met elkaar terug naar de jaren 50-60.
Het belooft een afwisselende middag te worden met sketches en zang. Wij beginnen om
13.30 uur. In de pauze is er een verloting, waar mooie prijzen te winnen zijn.
De toegang is gratis.
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Herfstwandeltocht

Op zaterdag 29 oktober gaan wij met
elkaar een heerlijke herfstwandeling
maken. Wij verzamelen ons op deze
middag om 14.00 uur bij Taverne de Wildenborcherhof, Wildenborchseweg 19 te Vorden.
De totale lengte van de wandeling is ongeveer 7,5 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 10 oktober 2016 bij:
Ida Mombarg : tel 0573-251923 of Irna Wagenvoort : tel 0573-256860
Mailtje sturen mag ook: info@bv-kleindochteren.nl

Workshop Vogeltaart maken
Op vrijdag 18 november gaan wij onder begeleiding van Irene Kappert een prachtige
vogeltaart maken. Alle benodigdheden voor het maken van deze taart zijn in de Schole
aanwezig. Wel is het handig dat u zelf een snoeischaar/ draadtang en mesje mee neemt.
Deelname kost € 25,00 pp. Wij beginnen deze avond om 20.00 uur.
Graag aanmelden voor 1 november bij:
Irna Wagenvoort : tel 0573-256860 of
Ina Bolink : tel 0575-431803
Mailtje sturen mag ook:
info@bv-kleindochteren.nl

Kerstbingo
Dit jaar organiseren wij op vrijdag 9 december onze jaarlijks KERSTBINGO
Er zijn prachtige prijzen te winnen. Kom dus naar de Schole en doe mee
Misschien gaat u die avond wel met de hoofdprijs naar huis.
Wij beginnen om 19.45 uur.
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Algemene Ledenvergadering
Wij nodigen alle leden van de buurtvereniging Klein Dochteren uit voor onze Algemene
ledenvergadering op maandag 26 september 2016. 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 er een muzikale
verrassing uit Klein Dochteren:
Wim (Groot Roessink) brengt mee….

Het bestuur van de Buurtvereniging Klein Dochteren

Goorseweg 20, 7241 DC Lochem
Tel.: 0573-251001/255210
Mobiel: 06 5279 5199
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,, Buurtgenoten”………aan de Vordenseweg
Op de scheiding van Het Grote Veld en Het Veen….
Voorbijgaande automobilisten zien ,, ’t Venne’’ niet en de bewoners van ,,’t Venne” zien geen
auto’s. Ietwat verscholen ligt het stijlvolle landhuis aan de rand van Het Grote Veld en Het Veen.
Wie het huis vanaf de Vordenseweg nadert komt bij de familie Van Triest terecht. Zij die via de
Gageldijk de buren bezoeken maken dan kennis met het gezin Wedzinga.
In 1977 liet de familie Garritsen hier een nieuw huis bouwen, toen hun boerderij aan de Enkweg
in Lochem moest wijken voor de stadsuitbreiding. 22 Jaar later werd – geheel in stijl – het huis
met een extra woongedeelte uitgebreid en sinds 15 september 2015 hebben hier 2 families hun
gedroomde ,buiten’ gevonden.
De aanhouder wint………
Het beoogde ideaal van Edwin
en Esther van Triest leefde al
7 jaar: ….wonen in de Achterhoek!
Als je 10 jaar in een 2 onder 1 kap
woning huist en nog nooit bij de
buren op bezoek bent geweest,
maar wel regelmatig de sfeer en
gemoedelijkheid van de Achterhoek
hebt ervaren, dan weet je wat je te
doen staat: op zoek ! De Funda
eving goed te verkennen.
Bezichtigingen in Aalten en Hengelo
verdwenen naar de achtergrond,
toen zich het ´t Venne´
aandiende. Een huis met 2½ ha.
grond, met een agrarische
bestemming en meer kapers op de
kust…..Spannend!

De familie van Triest;
Marit – Elise – Esther – Edwin en de hond

Er zijn heel wat hobbels te nemen,
maar…de aanhouder wint! … de koop gesloten en de caravan bij de Goldberg wordt nu
3 maanden ook de tijdelijke woning voor Edwin en Esther en hun 2 dochters Elise en Marit ,
omdat het huis in Hellevoetsluis al verkocht is.
Edwin:
Op de laatste dag van 1971 is Edwin in Zutphen geboren. Na Ede en Veenendaal wordt Rhenen
de thuisbasis. Hij droomt er van af om opgeleid te worden tot jachtvlieger ,maar helaas….het
wordt de Auto Technische School in Apeldoorn. Na de militaire dienst –Bergen op Zoom- vindt
hij een baan in Hoogvliet.
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Esther is dan al nadrukkelijk in beeld en na een jaartje ,hokken’ vinden ze een flatje in
Spijkenisse. Letterlijk onder de rook van de omgevende industrie en daarnaast het kale
polderland is het wonen niet ideaal te noemen.
Ze kopen een huis in Brielle en na 4 jaar een nieuwbouw woning in Hellevoetsluis. Hier worden
hun 2 dochters Elise (13jaar) en Marit (11jaar) geboren. Edwin werkt inmiddels bij de tank
terminal Odfjell, een beste baan, maar na de grote brand in Moerdijk wordt ook zijn werkgever
tegen het (veiligheids-) licht gehouden. De gevolgen zijn niet mis. Na de tweede reorganisatie
moet Edwin op zoek naar ander werk.
Esther:
De eerst 7 jaren van
Esther (1977) spelen
zich af in Zwartewaal
(op Voorne). Daarna
werd in Brielle een
knechtenhuisje met wat
grond betrokken. Een
mooie tijd; ook omdat
er ruimte was voor
paarden… en voor haar
grootouders! De ,doe
het zelf’ mentaliteit van
haar opa was voor haar
een leerschool ,
waarvan ze nu nog de
vruchten plukt! Hoewel
Zicht op ‘t Venne
ze in R’dam nog een
MBO
opleiding marketing/reclame volgt, biedt de RABO bank in Oostvoorne haar een werkplek en
later wordt het Voorne Putten. De bank is haar goed gezind, ook na de verhuizing, kan ze
opnieuw voor 3 dagen in de week op de RABO bank in Zutphen aan de slag.
Geen gespreid bedje….
Hoewel ,’t Venne’ een lust voor het oog is, kwamen Esther en Edwin toch niet in een gespreid
bedje. Het grondoppervlak was te groot….een herverdeling met de buren loste dit probleem op.
De energie voorziening van de aanleunwoning kwam uit hun meterkast. De schuur achter hun
huis kreeg een ,facelift’ en het asbest op het dak is verwijderd. Ach, en het houtwerk aan het
huis kon wel een likje verf gebruiken. Kortom; vrije tijd wordt klustijd.
Zoveel vrije tijd blijft er voor Edwin niet over. Hij is al een paar jaar als transport coördinator
werkzaam bij Nijhof/Wassing in Rijssen. Een transportbedrijf met tal van vestigingen in binnen
en buitenland. Kilometers maken is hem niet vreemd. Tijd voor hobby’s?... voorlopig niet,
hoewel de paarden voor Esther en de dochters heel belangrijk zijn…..Is er nog tijd voor
vakantie?...Toch wel, alleen de caravan is verkocht en een tent is de vervanger…ach, en het
buitenleven in Klein Dochteren is toch ook een beetje vakantie!
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,,Buurtgenoten”….aan de Gageldijk
Toegankelijkheid….
Wie vanaf de Vordenseweg de Gageldijk inrijdt, hoeft de eerste 100 meter niet meer te vrezen, dat
hij of zij in de modder blijft steken. De gemeente heeft zich van de goede kant laten zien; weliswaar
geen asfalt, maar toch dusdanig bewerkt, dat je zonder probleem de oprit naar de familie Wedzinga
in kunt slaan. Verbetering van de toegankelijkheid was geen overbodige luxe!....ook hier een
schitterend aanzicht, al is de tuinaanleg nog deels in wording.
We treffen Marc en Nicole Wedzinga met hun dochter Sanne aan de keukentafel. Zoon Thijs verblijft
momenteel in China, maar daarover verder meer. Voor de Wedzinga’s is Klein Dochteren geen
vreemd gebied, wanneer je jaren aan de Weidemolenlaan in Lochem hebt gewoond en de paarden
bij het Dierenhotel van de fam. Bannink graasden. Paarden hebben een weiland nodig. Hoewel bij de
woning 6 paardenstallen behoorden, was er weinig grond bij. Buurmans kavel was te groot en in
overleg hebben de 3 paarden nu 1 ha. tot hun beschikking.
….eigen weg….
Marc Wedzinga kent de gevangenis
van binnen en van buiten. Niet
omdat hij ,gezeten’ heeft, maar als
zowel je opa als je vader
gevangenisdirecteur zijn geweest en
ook je 2 broers initieel binnen
justitie begonnen zijn hun brood te
verdienen, dan weet je van de hoed
en de rand. Marc, die in ’68 in
Doetinchem is geboren en een
groot gedeelte van zijn leven naast
het gevang woonde, week af van
het familiepatroon en koos zijn
eigen weg. Eerst naar de MTS in
Deventer en daarna de HTS in
Arnhem: studierichting computer
technologie. Na de militaire dienst
werkt hij voor de Coberco in
Borculo en later in Zutphen.

De familie Wedzinga:
Sanne – Marc – Nicole.
Het paard van Marc vervangt zoon Thijs

Als het bedrijf in ’94 naar Meppel verkast, solliciteert Marc bij de IBM in A’dam. Met succes.
Inmiddels is hij na 21 jaar de ,probleemoplosser’ of in vaktermen: business manager en is hij in
staat met zijn medewerkers de best passende IT oplossingen voor zijn klanten te maken.
Voor z’n werk rijdt hij 3 a 4 keer in de week naar A’dam, of elders in het land naar grote bedrijven. Ook
Brussel was dikwijls het doelwit. Door zich goed te informeren over mogelijke vertragingen op z’n weg,
valt de filedruk mee. Naast het echte werk is het buitenwerk op de nieuwe stee een welkome
afwisseling.
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Op bezoek in China…
Nicole, in ’68 in te Zutphen geboren, heeft tot haar 35-ste daar ook gewoond. Pa had een audiozaak in
de Pelikaanstraat. Op de Martinet MAVO leert ze Marc al kennen. Na de MEAO komt ze op het kantoor
van Coberco in Zutphen. Nicole en Marc hebben daar dezelfde baas. Ook zij haakt af als het bedrijf
naar Meppel verhuist en doet daarna 8 jaar lang administratieve taken voor Justex. De laatste 8 jaar
werkt ze bij de Chiropractie in Lochem, aan de Emmastraat. Begin Juni vertrekt ze samen met een
vriendin naar China. Eerst een week de “highlight ‘s” rondom Peking en daarna op eigen houtje (met
de vriendin) 1000 km. naar het zuiden, om de 20 jarige zoon Thijs op te zoeken. Thijs is 9 januari
vertrokken om op een vechtsportacademie de Chinese vechtkunst ,Shaolin Kempo’ eigen te maken. Hij
is van plan daar een jaar te blijven en moeder zal straks thuis verslag uit brengen!
Paarden en Sanne…

Zicht op het huis vanaf de Gageldijk

Dochter Sanne is 18 jaar en
volgt op het AOC in Enschede
een opleiding voor de
paarden houderij. Zij kreeg de
schoolopdracht om een
concours op te zetten, maar
om die kar te trekken is pittig.
Thuis leidt ze samen met
Marc ook nog een paard op
en maken ze samen met
regelmaat een buitenrit op
de andere 2 paarden.
(Nicole is op koningsdag 2 jaar
geleden van het paard
gevallen en mijdt voorlopig
het galop! )

…agrarische bestemming…
Ze hadden de gemeente wel nodig, de familie Wedzinga. De oorspronkelijke toegang vanaf de
Vordenseweg veranderen in de Gageldijk. Deze beroerde zandweg weer berijdbaar maken, ook bij
slechte weersomstandigheden. Het gehele pand had een agrarische bestemming. Ook hier een
wijziging om er simpel te kunnen wonen. Het is allemaal gelukt! Toen de koop gesloten was, volgde
een verbouwing. Een dakkapel er op, van 1 naar 2 slaapkamers boven, badkamer, WC en de keuken
zijn weer nieuw en het hout van de kamervloer heeft Marc vakkundig verwerkt in de schuur met de
paardenstallen. Kortom: werk zat en dat zal voorlopig wel niet op houden! Ook hij heeft een passie
voor de vechtsporten. Voor de kenners: 3 maal zwarte band en les gegeven o.a. in judo. ………en de
buurman houdt van boksen!........
Toen ze op 10 oktober 2015 het huis betrokken, ervoeren ze : ,, Klein Dochteren ….een fantastische
plek om te wonen”! ……………………….. Welkom.

18

SUDOKU
Vul de diagrammen zo in dat in
elke rij, elke kolom en elk vierkant van 3 bij
3 vakjes alle cijfers van 1 tot en met 9
precies een keer voorkomen.

WOORDZOEKER (prijspuzzel)
Streep de woorden door in het diagram.
De overgebleven letters vormen de oplossing.

Asperge
Bekijks
Broer
Dressoir
Driftbui
Duikbril
Gilet
Hoest
Opsommen
Pauzeren
Pocket

Porto
Raadslid
Routine
Rugspier
Stads
Truck
Voetpad
Wortel
Zijspoor
Zweefrek

De winnaar van de oplossing van de prijspuzzel krijgt € 20,00 namens de buurtvereniging
Klein Dochteren. Stuur de oplossing vóór 1 augustus 2016 naar:
A. Lueks
Zutphenseweg 114
7241 SG Lochem
Of mail naar: lueks009@planet.nl
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Tijdens de fietstocht van 16 mei jl. kon men bij
de rust stop meedoen aan de Fiets-Quiz bestaande
uit 10 ietwat pittige vragen. Op één van deze vragen
kwamen veel reacties, uiteraard over de oplossing
hiervan.
De vraag luide:
Een groenteboer zet aan het begin van de dag 200 kg komkommers buiten, die voor 99% uit
water bestaan. Door de hitte bestaan de komkommers aan het eind van de dag nog maar
voor 98% uit water. Hoeveel kg komkommers heeft de groenteboer over aan het eind van de
dag?
Men kon kiezen uit de volgende oplossingen: A.196, B.192 of C.100 kg.
Uitleg:
Uit de eerste regel volgt dat 2 kg (1% van het totale gewicht) uit ander materiaal bestaat,
laten we zeggen een (niet verdampende-) vaste stof. In de 2e situatie is dus die 2 kg vaste
stof de resterende 2% van het totaal gewicht. Als 2% van het totaalgewicht 2 kg bedraagt,
dan is het totale gewicht (100%) 100kg. Antwoord C was dus correct.

Wij wensen u een gezellig
Tentfeest en een
fijne vakantie toe!

De volgende Pompe verschijnt
medio december 2016
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BV Klein Dochteren bedankt de deelnemers
van de Cake-bak wedstrijd

Mary Gosselink

Janna Schutte

Fam. Meurs
Marcia Ariës
Annie Stokreef
Angela Zwiers

Lars Haarman
Mevr. Hagedoorn
Willie Schekman
Marthe
Krabbenborg
Gerreke Heuvel

Ria Spa

Uw advertentie
op deze plek ?
Informeer:
info@bv-kleindochteren.nl

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

