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1 Paasdag.Voor velen een dag met familie,eieren en het paasvuur.
Het liep anders.Vanwege de enorme droogte mocht het paasvuur
in Klein-Dochteren
Dochteren en omliggende regio’s
regio niet ontstoken worden.
En is er op t land nog steeds de “boake”te zien.
Eerdaags zal het in alle stilte in vlammen opgaan
Eerst wachten op een regenbui!!!!

DENK AAN ONZE ADVERTEERDERS
Zo langzamerhand laat de lente zich toch zien.
Na een lange ,koude winter, verlangt menigeen naar een zonnestraal.
Tijd om de tuin weer in te gaan en de bloemetjes buiten te zetten????
Er hebben zich al verscheidene teams opgegeven voor de 6-kamp,bij
6 kamp,bij de
organisatie van het Dochterens Tentfeest .
Mocht je denken,dat lijkt me leuk,geef je op!!!
Hoe meer zielen,hoe meer vreugd!!!

De sporters onder ons zien het einde van het seizoen dichterbij komen.
We hopen natuurlijk op kampioenen.
Veel succes allen.

Buurtgenoten trok er ook weer op uit,en wel op 2e paasdag
Vanwege drukte was een ander tijdstip niet mogelijk.
Maar Theo en Miranda konden toch nog een gaatje vinden om ons
te ontvangen.
Onder het genot van een drankje kregen we een beeld van dit wel zeer
druk zijnde paar. Waar we waren en wat ze doen leest u in deze Pompe.
We wensen Theo en Miranda nog veel succesvolle jaren toe.

Ook dit jaar is de reiscommissie er in geslaagd om een aantrekkelijke bestemming te vinden.
Zie verderop.

Kopie voor de volgende Pompe voor 10 juni in het bezit bij de redaktie.
De redaktie

Revue 2013
De revue 2013 is nagenoeg afgerond.
De titel is geworden: “VALS PLAT”. De titel geeft niet direct een rode draad
aan van de revue, maar heeft meer te maken met onbetrouwbare gedragingen in het dagelijks leven, en het feit
dat een deel van de revue in het dialect wordt gespeeld. Ook zijn sommige sketches voorzien van een schuin
randje. Er zijn 6 sketches door Stef Marsman geschreven. Verder is 1 sketch geschreven door Gerwin Nijkamp en
1 door een deel van de brainstormgroep. Tot slot hebben we 1 sketch geleend van de Lettelse revuegroep. De
medewerkers van de revue vinden dat de sketches erg leuk zijn geworden, en hebben er weer zin in. Naast de
sketches zijn er nog 3 à 4 liedjes, en 2 speciale act te zien. De liedjes worden geschreven door Gerrit Lueks.
Helaas moeten we het dit keer zonder de dansjes doen. De meiden van de dansgroep zijn te druk met hun
school. Uiteraard valt er de komende maanden nog heel veel te doen: zo zal aan de decors moeten worden
gewerkt, en kleding en rekwisieten worden gemaakt of gehuurd. Maar we zijn er van overtuigd dat dit allemaal
weer op tijd gaat lukken. De kick-off is op 18 april, en daarna zullen de repetities plaatsvinden. De repetities
vinder weer plaats bij de familie Wesselink. Waarvoor onze dank. De revue wordt weer geregisseerd door Gerly
Slinkman. Houdt de komende tijd ook nauwlettend de Facebookpagina van ONA in de gaten. Hier zal regelmatig
wat nieuws op te vinden zijn. Voor de volgers op Facebook: hier is de revue inmiddels als evenement opgevoerd.
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

Novemberstuk 2013
ONA heeft onlangs alle leden opgeroepen zich op te geven voor het novemberstuk. Op dit moment zijn er te
weinig spelers om daadwerkelijk een stuk te kunnen spelen. Het spreekt voor zich dat dit ontzettend
teleurstellend is. Zeker na het succes van vorig jaar, met de primeur in De Zonnebloem, zou het jammer zijn dat
het geen vervolg krijgt. Om toch te proberen voldoende spelers enthousiast te krijgen, willen we zien of het
mogelijk is 2 eenakters op te voeren. Hiermee is wat minder tijd gemoeid om te repeteren. Het bestuur wil een
ieder daarom nogmaals verzoeken zich op te geven.
Verder is bekend geworden dat het decor zoals dit als project is uitgevoerd door leerlingen van het Graafschap
College in Doetinchem, uiteindelijk is afgekeurd. Tijdens het opbouwen van de grote opstelling bleek het geheel
te instabiel. Ook de grote overspanning bleek te veel door te hangen door de verbindingsstukken. Omdat de
veiligheid van het geheel niet gewaarborgd kan worden heeft de desbetreffende onderwijzer besloten dat het
geheel niet mag worden afgeleverd. Ze hebben samen bekeken of met aanpassingen nog wat te redden viel
maar ook dit werd afgewezen. Kortom teleurstelling, maar wel een juiste beslissing. Hieropvolgend heeft het
bestuur besloten om voor het novemberstuk weer het decor van Krato te lenen.
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

Klein Dochteren dag
Zoals elders in De Pompe is vermeld, organiseert de voetbalvereniging op zaterdag 8 juni een zogenoemde Klein
Dochteren dag. De bedoeling is dat alle verenigingen uit Klein Dochteren hieraan meedoen. Dus ook ONA. ONA
heeft besloten op die dag diverse workshops te houden. Dit alles onder leiding van Sander van Voorst. Sander
heeft in het verleden ook al workshops georganiseerd voor de leden van ONA. Dit was een fantastische ervaring,
en we zijn er dan ook van overtuigd dat Sander in samenspraak met ONA weer een leuk programma uit de hoge
hoed tovert. Wij roepen dan ook alle Pompe lezers uit om op deel te nemen aan een workshop. Vanzelfsprekend
zijn alle andere bezoekers welkom.
Een geweldig initiatief van de voetbalvereniging, dat door ONA wordt toegejuicht. Dit zal zeker bijdragen aan
een onderling verstevigde band. Zijn er ONA leden die willen helpen op die dag: geef je dan op bij één van de
bestuursleden.
We rekenen dan ook op een prachtige dag, met naar we hopen mooi weer!

Henk Noordman, namens het ONA bestuur

VERKEERS-THEORIE AVOND: MAANDAGAVOND 22 APRIL
Ik nodig jullie uit voor een verkeers-theorie avond om de verkeersregels
weer wat op te frissen. Want zeg nou zelf:
Weet U wel wat er de laatste jaren allemaal veranderd is?
En ben je ook inmiddels niet iets vergeten?
Nou dan is deze avond uitermate geschikt om weer wat bij te spijkeren.
De verkeersregels zijn nog al eens aangepast aan de stormachtige ontwikkelingen in het verkeer. Als we
even terug blikken, dan gaat er een verhaal dat in 1910 de lagere school van Klein Dochteren, nog vrij
kreeg om aan de Zutphenseweg een voorbijkomende auto te zien, dat toen nog werd aangeduid als een
rijtuig zonder een paard.
En wist je dat er tot 17 mei 1917, in Rotterdam nog links gereden werd, terwijl de rest van Nederland
allang het rechts houden hanteerde. Onvoorstelbaar.

Foto: Rotterdam 17 mei 1917. Deze fietser wordt door “bromsnor” gewezen op de verplichting om vanaf
vandaag rechts te rijden. Er was die dag veel sensatiebelust publiek op de been die hoopten natuurlijk
stiekem, dat er bij de omschakeling van links naar rechts wat mis ging. ( Dus ook toen al ramptoeristen)

Vooral na 1950 is het hard gegaan, met de toename van het aantal auto’s.
Dit had als gevolg dat er in 1972 300.000 autobezitters waren en te gelijkertijd het aantal verkeersdoden
naar een record aantal van 3.300 steeg!
Toen is men maatregelen gaan nemen: Auto’s werden daarna veiliger gemaakt.
Denk hierbij aan: gordelplicht, kreukelzones, remmen met antiblokkeersysteem (ABS),
airbags, ingebouwde anti-slipprogramma’s, bochtencorrectie systemen, enz.

Wegen werden veiliger gemaakt: Zoals beter asfalt, duidelijkere verkeerstekens, bochten werden
herkenbaarder gemaakt, invoeren van 30 en 60 KM zones,
z
teveel om allemaal op te noemen.
Daarnaast werd de rijopleiding beter en het rijexamen op hoger niveau gebracht.

Al deze maatregelen heeft als resultaat gehad,
gehad dat er in 2011 op een aantal van
8.000.000 auto’s “slechts” 661 doden te betreuren waren.
wa
Kijk
jk nu ook eens na de cijfers van 1972 terug;
wat een gigantische vooruitgang!
De meeste dodelijk slachtoffers vallen bij de automobilisten (in 2011:
201 231)) en op de tweede plaats bij de
fietsers (210) Met name op 80-wegen,
wegen, op vrijdagavond en zaterdagavond vallen de meeste slachtoffers.
(Jullie kunnen zelf wel nagaan wat de reden hiervan is, denk ik)
En de maand december is ook debet aan het aantal ongelukken.
Ook scoort de provincie Zeeland slecht, hier vallen in verhouding ook veel
verkeersslachtoffers.
Bovendien is het opvallend dat het aantal ongelukken met fietsers uit de leeftijdsgroep 60+ gestegen is.
Hierbij valt ook op, dat er veel slachtoffers op een elektrische
ele
fiets reden.
Natuurlijk is het aantal verkeersdoden van 661
6 nog veel te veel. Daarom reken
eken er maar op dat de
ontwikkelingen in het verkeer de komende jaren hard zullen gaan.
Voor automobilisten zal dat betekenen dat er via de navigatie meer informatie zal binnen komen via
v
sensoren aan de weg.
En het zal ook niet zo veel jaren meer duren dat de auto volledig elektronisch
tronisch gestuurd wordt.
Je kunt dan zelf de krant achter het stuur gaan lezen. Dit zal eerst op de snelwegen ingevoerd
worden, omdat dan meteen de files tot de verleden tijd behoren. Kijk maar na de reclame op TV: Ford
heeft al een type
ype auto dat zichzelf in een kleine ruimte kan parkeren.
Al met al veel ontwikkelingen die we maar op ons af moeten laten komen.
In Klein – Dochteren zullen we ons eerst nog even in de verkeersregels van nu gaan verdiepen.
v
Ik
verwacht dat jullie allemaal komen, dan gaan we er gezellige en leerzame avond van maken.

Maandagavond 22 april,
april aanvang 19.45 uur in De Schole
Zutphenseweg 101, Klein Dochteren.
Toegang voor leden gratis / niet leden € 3,00 (incl. gratis koffie of thee)

Op Zondag 09 juni 2013 organiseert de buurtvereniging
van Klein-Dochteren voor jong en oud de jaarlijkse super
gezellige

Deze leuke gezinsfietstocht wordt gereden over
verharde wegen. Onderweg zijn er
gezellige stops.
….dus fiets allemaal mee!!
Tussen 13.00 uur en 13.30 uur kan er
gestart worden en we starten dan bij ‘De
Schole’ in Klein-Dochteren (te vinden naast
café de Zonnebloem).
De kosten voor deze gezellige tocht
bedragen voor:
- leden: 2 euro.
- niet-leden: 2,50 euro.
- kinderen t/m 16 jaar: GRATIS.
Ook is het mogelijk deze tocht met de auto af te leggen

De deelname aan de fietstocht is voor eigen risico.

Sjoelen

Uitslagen

Uitslag van 11-02-2013
1e prijs
Rob Kamsteeg
e
2 prijs
Cor Kamsteeg
3e prijs
Jan Brunsveld
e
4 prijs
Ida Mombarg
5e prijs
Gertie Lammerdink
e
6 prijs
Jo Brunsveld
Poedelprijs
Rikie Brunsveld

373 punten
341 punten
341 punten
327 punten
326 punten
326 punten
249 punten

Sjoelen
Uitslag van 11-03-2013
1e prijs
Jo Brunsveld
e
2 prijs
Jan Brunsveld
3e prijs
Rob Kamsteeg
e
4 prijs
Janny Lammerdink
5e prijs
Hennie Sloetjes
6e prijs
Ria Spa
Poedelprijs
Minie Wesselink

374 punten
349 punten
344 punten
321 punten
315 punten
314 punten
177 punten

Kruisjassen
Uitslag van 04-03-2013
1e prijs
H.Keukenkamp
R.Oudenampsen
2e prijs

3951 punten
3556 punten

Jokeren
Uitslag van 04-03-2013
1e prijs
G.Groen
2e prijs
H.Lueks
e
3 prijs
G.Lammerdink
A.Lueks
H.Lunneker
5e prijs
6e prijs
H.Haarman
N.Tuin
Poedelprijs
J.Amtink

22 punten
31 punten
32 punten
32 punten
38 punten
42 punten
42 punten
106 punten

-------------------------------------------------------------------------------------Belangrijke data
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Zondag

15-04-2013
22-04-2013
06-05-2013
13-05-2013
09-06-2013

Sjoelen
Verkeersavond
Kaarten
Sjoelen
Gezellige Fietstocht

Op 25 maart was er in de Schole een info avond verzorgt
door Gerard Tiemessen van de Archeologische Werkgroep Lochem.
Helaas was die avond de opkomst niet groot. Dat was jammer,
want wij kunnen zeggen dat je dan toch wat gemist hebt.
Gerard wist namelijk boeiend te vertellen, aan de hand van een mooie
powerpoint presentatie, over het werk van de werkgroep Lochem.
Daarnaast vertelde hij over het ontstaan van de Berkel en het
Waterschap. Het was een interessante avond.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Gezellige middag verzorgd door: Voor ons en uw Plezier
Normaal worden onze 50+ activiteiten op woensdagmiddag georganiseerd.
Echter dit keer wilden wij een groep laten komen, maar die konden alleen op vrijdag.
Dus op vrijdagmiddag 22 maart konden wij genieten van de muziek en zanggroep die hun
eigen naam eer aandeden;

Voor ons en uw Plezier!!

De groep bracht oude bekende liedjes zoals; Het Dorp, Zuiderzeebalade en Heb je even voor
mij? Bij elk lied had men zich verkleed in gepaste kleding.
Er werd meegezongen, geklapt en er werd gedanst!
We kunnen weer terug kijken op een gezellige middag.
Voor ons en uw plezier, bedankt.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

www.bv-kleindochteren.nl
---------------------------------------------------------------------------------------------

Programma
Dochterens Tentfeest 2013
Vrijdag 5 juli 2013
19:00 uur:

22:00 uur:

Feesttent open
 Revue Ona: “Vals Plat”
 Pauze + verloting
 Revue Ona:
Ona “Vals Plat”
Feest met Tante Annie

Zaterdag 6 juli 2013
11:00 uur:

Speelparadijs voor basisschoolkinderen
basisschool
 Wipe out baan (50 meter lang)
 Springkussens
 Sport & Spel

13:00 uur:

Vogelschieten en overige spelen
 Blaaskapel
 Kop van Jut

20:30 uur:

Live muziek
 Instaet
 The
he Heinoos

Zondag 7 juli 2013
11:30 uur:
14:00 uur:
18:00 uur:

Zeskamp
Live muziek:
 Livin`Room
Room
Einde Dochterens Tentfeest 2013

www.dochterenstentfeest.nl

Klein Dochteren Dag 8 juni 2013
Op 8 juni zal voor de eerste keer de Klein Dochteren Dag plaatsvinden.
Een dag waarop ontmoeting tussen de verschillende verenigingen uit Klein Dochteren centraal
staat.
Diverse activiteiten nodigen uit om bij elkaars vereniging een kijkje achter de schermen te nemen.
In een actieve en informele sfeer kan er kennis gemaakt worden met wat iedere vereniging te
bieden heeft.
Deze dag is ook bedoeld als uitnodiging voor belangstellenden om eens nader kennis te maken
met het levendige verenigings gebeuren in Klein Dochteren.
Mede door Achterhoek Netwerk als sponsor en animator en Zonnerock die voor diverse prijzen
zal zorgen is deze dag mogelijk gemaakt.
Maar liefst vijf verenigingen hebben hun krachten gebundeld en bieden gezamenlijk een
aantrekkelijk programma.
Zo kunnen bezoekers hun creatieve en artistieke talent ontdekken in een workshop van toneel
vereniging ONA.
Bij de voetbalvereniging is er voor de jeugd, vanaf de inloop tot en met de c-jeugd, het
jeugdvoetbalspel van Ruud Luijken. De b-jeugd tot en met de veteranen kunnen hun krachten
met elkaar meten in het bekende mix-toernooi.
De klootschiet vereniging heeft een speciaal parcours uitgezet waarop men deze bijzondere sport
kan leren kennen.
Bij de biljartvereniging kan men het overbekende “tien over rood” nu eens verrassend in de
buitenlucht spelen.
De stichting Dochterens tentfeest (DTF) gaat in feestelijke sfeer het tentfeest promoten om dit
evenement een flitsende start te geven.
Naast deze activiteiten is er volop gelegenheid om met een hapje en een drankje elkaar te
ontmoeten.
Onderstaand globaal het programma:
13.00 – 16.00 uur jeugdvoetbalspel op hoofdveld
13.30 – 14.00 uur en 16.30 – 17.00 uur ONA workshop 18.00 – 19.00 ONA improvisatiespel
14.15 – 17.00 uur mixtoernooi op veld 2 en eventueel pupillenveld
14.30 – 16.30 uur klootschieten start begin Kelhoutsweg
16.00 – 19.00 uur DTF bij “de schole”
17.30 – 19.30 uur biljart tien over rood bij “de schole”
17.30 – 19.00 uur barbecue – muziek – drinken – prijsuitreiking
21.30 uur einde
De kosten voor de barbecue bedragen € 3,00 (kinderen tot en met c-jeugd gratis)
Opgave voor het mixtoernooi kan via je teamleider of via mail bij annetpotman@live.nl
Verdere informatie en definitieve programma volgt op www.kleindochteren.nl
We hopen op 8 juni veel bezoekers te ontmoeten om er een fantastische
Klein Dochteren Dag van te maken.
Mede namens de andere verenigingen uit Klein Dochteren,
Activiteiten commissie vv klein Dochteren.

Klein Dochteren 1:

Kampioen van de AKF!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Onze mannen hebben het weer voor elkaar. Albert, Harold, Henk, Maarten
en invallers van harte gefeliciteerd met het behalen van dit altijd
weer bijzondere resultaat.

V A N

D E

B E S T U U R S T A F E L

Het bestuur heeft alle leden uitgenodigd voor de Algemene
Ledenvergadering, die wordt gehouden op dinsdag 23 april 2013, aanvang
20.00 uur in het clubgebouw Bethel.
Trainen

Zondagmorgen, aanvang 10.00 uur - aanwezig 9.45 uur
Woensdagmiddag, aanvang 14.00 uur - aanwezig 13.30 uur
Woensdagavond, aanvang 19.00 uur - aanwezig 18.45 uur (m.i.v.17-4)

Klaverjassen en jokeren.
De eerstvolgende kaartavonden is op donderdag 11 april 2013 en 02-05.

VAN

HET

KLOOTSCHIETEN

Secretariaat: Ton Otten, tel. 0573-258905 of 06-51453219.

NKB Landelijke Straat Competitie
Een fraaie tweede plaats bij de landelijk straatcompetitie
2012/2013.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
De laatste wedstrijd is KD 4e geworden met 55 schoten, 47 meter; dit leverde 11
punten op.
Helaas wordt één afgelaste wedstrijd niet ingehaald. Voor een topcompetitie in
Nederland lijkt dit een onjuiste beslissing.
Eindstand:
1e
Nooit Gedacht (KWB)
punten 76
(318 schoten en 168 meter)
2e
Klein Dochteren (AKF)
punten 70
(322 schoten en 520 meter)
De andere AKF teams: Respelhoek 9e en Zwolle 12e .

AKF Competitie 2012-2013
Klein Dochteren toch weer de sterkste in de Achterhoek. Gefeliciteerd
kampioenen!!!
Verder hebben maar liefst drie teams een fraaie tweede plaats in hun
klasse weten te behalen; Het 4e , 6e en 7e hebben dit weten te
bewerkstelligen en worden uiteraard gefeliciteerd met het behaalde
resultaat.

Eindstanden:
1e Klasse

2e Klasse

Klein Dochteren 1
Zwolle
1

1
2

568 - 430
584 - 705

De Heksenkring 1
Eibergen 2

1
2

671 - 380
682 - 527

Respelhoek 1
Klein Dochteren 2

3
6

601 - 711
618 - 603

Respelhoek 2
Klein Dochteren 3

3
6

688 - 252
698 - 391

1
2
3
5

759
790
793
808

4e Klasse 4e

3e Klasse
Zwolle 5
Klein Dochteren 4
Onderlingen 3

1
2
3

697 - 472
710 - 587
725 - 393

’t Broek 3
Respelhoek 5
Respelhoek 4
Klein Dochteren 5

6e Klasse

616
265
457
525

7e Klasse

De Hemmele 1
Klein Dochteren 6
Dijkhoek 5

1
2
3

715 - 768
728 - 348
459 - 199

Onderlingen 5
Klein Dochteren 7
Dijkhoek 6

1
2
3

792 - 434
801 - 406
890 - 287

AKF PK en NK 2013
Onze deelneemsters en deelnemers wordt succes gewenst

PK wedstrijden 2013
Zaterdag 13 april, start 12.30 uur, aanwezig 12.15 uur
Zondag 28 april, start 9.30 uur, aanwezig 9.15 uur
Zondag 5 mei, start 9.30 uur, aanwezig 9.15 uur
Zaterdag 18 mei, start 12.30 uur, aanwezig 12.15 uur

Activiteitenplanning

DATUM

-

ORG.

ACTIVITEIT

LOC.

AANV.

Bethel

19.0uur

Do 1104 KD

Parkoers
opschonen
Kaarten

Bethel

19.3uur

Za 2004 AKF
Zo 2104 AKF

PK heren
Dijkek Kerkem
PK jeugddames Dijkek Kerkem

Do 0205 KD

Kaarten

Bethel

Zo 2606 AKF

GK

KFIJ

Za 0806 KD

KDochterendag

Wo 1004 KD

19.3uur
?

VERZ.

VAN

DE

REDACTIE

Wist u dat:
- Marinus niet te gelijk kan schrijven en harken.
- Er paniek was omdat Hans van der Berg zijn autosleutels in de auto
van Ans laat liggen, die inmiddels naar Utrecht zou zijn, en er de
andere dag mee naar Schiphol moest.
- Wijers-Groen (Lochem) tegen Oudenampsen-Heuvelink (Vorden) in de
sneeuw en
2 graden onder nul een uitslag 55-59 heeft opgeleverd.
- De nieuwe reglementen voor de NKB en KWB door de NKB zijn
aangenomen.
- Eric Nijenhuis nog steeds deel uitmaakt van de Landelijke
Trainerscommissie, Harold Dolleman voorzitter van de AKF is, Rob Groen
nog steeds 2e secretaris van de AKF is en ook zij zich inzetten voor
KD.

,,Buurtgenoten”…..op Café Grand Merlot .
….leukste restaurant van….
Omdat ze het merendeel van hun tijd in Klein Dochteren verblijven, heeft ,Buurtgenoten’ om hun
medewerking voor deze rubriek gevraagd. De reactie kwam spontaan: ,,Graag!”.
Waar zijn we?...we zijn het Landgoed Ruighenrode opgereden en nog voor de slagboom rechts en dus voor
iedereen toegankelijk, ligt daar het Café Grand Merlot. Hoewel de zitjes buiten door het koude
voorjaarsweer nog ,onbemenst’ zijn , is het binnen behaaglijk. Al meer dan een jaar, (sinds januari 2012 )
runnen Theo Blaauw en Miranda Keizer het ,leukste restaurant van Lochem’, volgens een december
nummer van het weekblad ,De Berkelbode’. Hier, op deze mooie locatie aan de Ploegdijk, speelt voor het
grootste deel hun beider leven af. Slapen doen ze in hun huis aan de Zutphenseweg in Lochem, maar dat is
ook bijna het enige.

Kok in hart en nieren…
De in Steenwijk geboren Theo Blaauw (1961)
heeft op de koksschool in Heerenveen de basis
gelegd voor het grootste deel van zijn
arbeidzame leven. Na de militaire dienst vond
hij zijn eerste baan op de stationsrestauratie in
Meppel. 11 Jaar lang schotelde hij de
treinreizigers de in de keuken gemaakte
gerechten voor. Maar toen de soep in Meppel
dezelfde uniforme smaak moest hebben als op
de stations in Maastricht of Den Helder en eigen
creaties niet meer aan de orde waren, hield Theo
het voor gezien. Hij ging aan de slag bij ScaniaCabinebouw in Meppel, maar het bloed kruipt
waar het niet gaan kan en 1½ jaar later vindt hij
zijn draai in het hotel en restaurant deel van
,Groot Stokkert’ in Wapenveld.

Miranda en Theo voor hun entree
Groot Stokkert is een vakantieoord, waar ook met name reuma patiënten tijdens hun vakantie de nodige
zorg kunnen verkrijgen. Theo verzorgt voor de bezoekers zowel buffetten als à la carte menu’s. In 2011, als
Theo daar al 20 jaar werkzaam is, krijgt de zorgorganisatie RAZ (Residentiele en Ambulante Zorg) op
Groot Stokkert het voor het zeggen. Nog belangrijker voor Theo is, dat Miranda Keizer ook al een aantal
jaren op Groot Stokkert haar boterham verdient……

kussen in de koelcel ………
Miranda Keizer is in ’68 in Deventer geboren en getogen. Na het LHNO volgt ze het MDGO en haalt het
diploma verzorging. Dan gaat ze naar Rotterdam, om na een half jaar opleiding tot ziekenverzorger er
achter te komen, dat heimwee naar het oosten van ons land een niet te genezen kwaal is. Ze stopt met
school en gaat aan de slag in de horeca. In Epe en Elburg runt ze nog een tijdje een kinderkledingzaak,

maar later is het toch de horeca waar ze weer haar draai vindt. Daarin is ze van alle markten thuis, zowel
voor als achter de bar en waar nodig in de keuken.
Dan belandt ze op Groot Stokkert en fungeert als gastvrouw voor de bezoekers. 3½ Jaar onthaalt ze gasten
en een speciaal onthaal is er voor Theo! Overal komen ze elkaar tegen, zelfs tot in de koelcel, waar
onbespied één (of meer ) zoenen worden uitgewisseld.
De relatie krijgt vaste vormen en samen komen ze tot de conclusie: ,,Wat we hier doen, kunnen we ook
elders …..en dan voor ons zelf ”! Waar biedt zich nu zo’n mogelijkheid aan? Op zoek naar een geschikte
locatie komt Giethoorn en later Ootmarsum in beeld, maar hier vissen ze achter het net.
Dan worden ze getipt: een café restaurant in Lochem,…. nee, in Klein Dochteren om precies te zijn, op het
landgoed Ruighenrode. Ze wagen de stap en ondanks lange dagen en hard werken hebben ze geen moment
spijt. Een eigen zaak runnen is toch anders dan werken voor de baas.

Café Grand Merlot in het voorjaarszonnetje.
geen tijd voor hobby’s …
Tijd om aan een hobby te besteden is er voorlopig niet. Hoewel er op het park een flinke vijver aanwezig is,
zal Theo het niet in zijn hoofd halen om hier te duiken. Vroeger een rustgevende en leuke bezigheid:
duiken in diepe zandgaten, liefst s’nachts om het leven in het water zo goed mogelijk te observeren.
Miranda kan haar hobby ook dicht bij huis uitoefenen; of beter gezegd: in huis. Biljarten. Ook in hun eigen
café restaurant staat een biljart ,.Ook al was ze ooit vijfde van Nederland (in de zesde klasse), het komt er
niet van om de keu te hanteren…..geen tijd.

Welkom…
Miranda en Theo hebben het hier naar hun zin. Ze voelen zich welkom in de Achterhoek en de mentaliteit
van de mensen bevalt hun prima. Gelukkig hoeven ze de klus niet alleen te klaren. Hun restaurant is een
erkend leerbedrijf. Leerlingen van de Horeca Academie, het Graafschap College en de Middelbare
Hotelschool vinden hier met plezier een stageplek. Al met al gelegenheid genoeg om van een hapje en
eendrankje te genieten. De drempel is laag en iedereen is er van harte welkom!
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Talent
Als je voetbalt bij Klein Dochteren is talent geen must.
Natuurlijk is het meegenomen als je over een beetje talent beschikt, maar plezier hebben met voetbal is
en blijft toch het belangrijkste. En plezier kun je ook hebben als je wat minder (voetbal)talent hebt.
Talenten hebben we overal in onze vereniging, bij de senioren, bij de dames en ook bij de jeugd.
Op dit moment heeft FC Twente ook een talent ontdekt bij Klein Dochteren.
Jort Ribbers, speler van de F1 mag na een aantal stagemiddagen de komende periode meedoen aan
de selectieactiviteiten van de FC Twente Voetbalacademie. Succes Jort !
Pupillendoeltjes
Ronald Meurs heeft onze vereniging verblijd door een aantal nieuwe
pupillendoeltjes voor op het trainingsveld te maken. Met hulp van een
aantal vrijwilligers zijn deze doeltjes echt een aanwinst voor onze
vereniging !!
Ronald bedankt voor je inzet en ideeën.
Schoonmaakhulp
Om onze accommodatie enigszins toonbaar te houden voor de leden van de
voetbalvereniging maar zeker ook voor de leden van de buurtvereniging hebben de
voorzitters van beide verenigingen dit seizoen al menig keer de handen uit de mouwen
gestoken.
De hal, de toiletten en de "zaal" worden geveegd en gedweild.
Dit gebeurt elk weekend tussen zaterdagmiddag 4 uur en maandagmiddag half 7. Aan tijd
kost dit maximaal drie kwartier.
Omdat er maar twee voorzitters zijn, zijn we op zoek naar enkele leden, van de
buurtvereniging of voetbalvereniging, die tijd en zin hebben om bij toerbeurt mee te draaien
in het schoonmaakrooster.
Meld je aan bij Irna Wagenvoort of Erna Nijenhuis, de contactgegevens staan voor in de
Pompe.
Scholentoernooi
Op woensdag 24 april a.s. organiseren we weer het scholentoernooi voor de basisscholen voor de
groepen 3, 4, 5 en 6.
Het is dan altijd bere-gezellig en een drukte van belang.
De organisatie kan altijd nog vrijwilligers gebruiken voor diverse taken (scheidsrechter,
verkeersregelaar, catering etc.) meld je aan bij erna_nijenhuis64@hotmail.com
Kom kijken en geniet !
Erna Nijenhuis-Schekman, voorzitter voetbalvereniging Klein Dochteren

Busreis.

De reiscommissie heeft de draad weer opgepakt. En hoewel successen uit het verleden geen garantie
voor de toekomst zijn, zijn Anneke, Derk en Jan er in geslaagd om weer een leuke locatie te vinden.
Op donderdag 30 mei gaat het gebeuren. We vertrekken om 8:00 uur vanaf de Zonnebloem. De eerste
excursie houden we in Weeze waar we een kijkje in het verleden nemen. Na de middag verkassen we
naar Haps voor de middaginvulling. En de reis eindigt weer bij de Zonnebloem voor een diner.
Om elk lid van de buurtvereniging in de gelegenheid te stellen om mee te gaan , kun je je vanaf 17 april
aanmelden bij Jan op telefoon 06-51557972 (mobiel). Omdat de bus max. 60 personen kan herbergen
vullen we deze in volgorde van aanmelden. En voor deze reis, inclusief diner,lunch, koffie en meer
vragen we van jullie een bijdrage van € 60,- per persoon, bij opstappen te voldoen.

Tot 30 mei dan maar,
De reiscommissie :Anneke, Derk en Jan.

