Klein Dochteren
Augustus 2012
30e jaargang
Nr 275
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
De zomer. De een vindt hem goed, de ander zegt: “het kan beter”. Hoe dan ook we
moeten het doen met wat we krijgen. De meesten zullen, of nog vakantie vieren,
zoals de bouwvakkers, of al weer aan het werk zijn. En zo vliegen de weken aan ons
voorbij.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Het Dochterens tentfeest kan terug kijken op een fantastisch feest. De ONA zorgde
voor een drukbezochte tent tijdens de uitvoering. De redactie wil onze koningin Dinie
en prins Sven nog van harte feliciteren, evenals de vrienden van Cinque met hun
welverdiende titel. Nr 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------Denk aan onze adverteerders.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Nog enkele weken, en dan begint het nieuwe sjoel- en kaartseizoen weer. U bent er
toch ook weer bij ???
------------------------------------------------------------------------------------------------------Ook de voetballers gaan de wei weer in, en zo ook de klootschieters. Natuurlijk is
iedereen in goede conditie na de vakantieperiode ???
------------------------------------------------------------------------------------------------------Kopie voor de volgende Pompe voor 15 okt in het bezit bij de redactie.
De Redactie
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GEZELLIGE 50+ MIDDAG
OP WOENSDAG 17 OKTOBER
Wij nodigen u uit voor een gezellige middag in de Schole.
Het begint om half 2. De middag zal worden verzorgd door
De MALLUMSE DEERNS uit Eibergen

Zoals u van ons gewend bent zorgen wij voor een hapje en een drankje.

Graag tot dan !!
==============================================
Hieronder de data voor onze gezellige sjoel- en kaartavonden.
Sjoelen

Kaarten

10-09-2012
15-10-2012
12-11-2012
10-12-2012

03-09-2012
01-10-2012
05-11-2012
03-12-2012

2

3

4

De nieuwe POMPE
Afgelopen weken is er hard gewerkt aan het totaal vernieuwen
van de Pompe. Afspraak was dat de Pompe moest worden
gerenoveerd, maar dan wel in de oude stijl.
Iedereen die inmiddels op het schoolplein is geweest heeft
kunnen zien dat dit met grote vakmanschap is gelukt.
De Buurtvereniging Klein Dochteren is blij dit met een bijdrage
uit het Coöperatiefonds van de Rabobank te hebben
gerealiseerd.

Met dank aan:
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Dochterens Tentfeest 2012
“Waar een kleine gemeenschap groot in kan zijn. In Klein Dochteren onder de rook
van Lochem werd afgelopen weekend feest gevierd”.
Zo opende de verslaggever van De Stentor haar artikel over het feest dat wij hebben
gevierd drie dagen lang en daar is geen woord aan gelogen.
Vrijdag 29 juni 2012
Het Dochterens Tentfeest werd
Traditioneel geopend door
toneelvereniging ONA. De
toneelvereniging opende met een
schitterende en humoristische
revue in een volle feesttent.
De leuke sketches werden
afgewisseld met zang en dans.
Daarna kon Duo Heer & Meester
het feest voortzetten tot de
kleine uurtjes.

Zaterdagochtend /middag 30 juni 2012
Een lange nachtrust was er dit jaar
voor velen niet bij, omdat op
zaterdagochtend vele vrijwilligers in
touw waren om het speelparadijs op
te bouwen en te begeleiden.
De buurtvereniging heeft de
organisatie van de braderie op zich
genomen en dit zorgde ervoor dat er
voor ieder iets te doen en te zien was.
Honderden kinderen en volwassen
waren op het speelparadijs afgekomen
wat onder schitterende
weersomstandigheden werd
gehouden.
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Zaterdagavond 30 juni 2012
Nadat de rust was wedergekeerd op
het feestterrein bereidde iedereen zich voor
op het ‘vernieuwde’ vogelschieten.
De dames hebben dit jaar voor het eerst ook
deelgenomen aan het schieten. In totaal
deden bijna 100 mannen en vrouwen een
poging zich tot schutterskoning(in)
te laten kronen. Dinie Beumer mocht zich dit
jaar laten kronen tot eerste
schutterskoningin van Klein Dochteren.
Daarnaast was er dit jaar tijdens het
vogelschieten voor ‘grote kinderen’ ook weer het jeugdschieten teruggekeerd. Sven
Haarman loste het winnende schot en mag zich een jaar lang schuttersprins van
Klein Dochteren noemen.
Hike zorgde ervoor dat er op zaterdag avond een schitterend feest los barste in Klein
Dochteren waarbij ongeveer 400 man getuige waren.
Zondag 1 juli 2012
Op zondag was het tijd voor de 6-kamp
waaraan dit jaar een record aantal teams
deelnamen, 16 in totaal.
Na vele spellen en quizzen mochten
uiteindelijk de ‘vrienden van Cinque’ zich de
beste noemen en restte voor de titel
verdediger van vorig jaar ‘de Nijkampsweg’
de tweede plaats. Derde werd LZVV.

De middag werd afgesloten door Strike Rock en nadat de weergoden het ook genoeg
vonden eindigde zondag aan het begin van het avond het gezellige en druk bezochte
Dochterens Tentfeest.
Dit alles was natuurlijk niet mogelijk zonder de hulp van vele vrijwilligers. Van de
opbouw tot de horeca tot de begeleiders van kinderspelen iedereen hartelijk dank
voor jullie hulp. Speciale dank gaat uit naar Herman Bolink en Joep den Ouden die
dit jaar het geluid van het gehele tentfeest hebben geregeld.
Op de website www.dochterenstentfeest.nl kunnen jullie nog na genieten van de
foto’s die door Jan Arendsen en Johan Braakman zijn gemaakt.
Iedereen tot volgend jaar en noteer maar vast in de agenda 5-6 en 7 Juli 2013
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Bestuur van Buurtvereniging Klein Dochteren was de hele zaterdag aanwezig op het
tentfeest terrein 2012. Verscheidene bezoekers van het tentfeest hebben geprobeerd
een balletje te gooien naar het bestuur.

Jeugd
1e prijs
2e prijs
3e prijs

(Speelgoedbon)
Anne Dijkhuis
Thomas Pardijs
Thijs Weusthof

Volwassenen (Vleesbon Keurslager)
1e prijs Harrie Brunsveld
2e prijs Tim Kollen
3e prijs Eric Nijenhuis
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V A N

D E

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

Nieuws.

Geen

Trainen

Zondagmorgen, aanvang 10.00 uur - aanwezig 9.45 uur
Woensdagmiddag, aanvang 14.00 uur - aanwezig 13.45 uur
Woensdagavond, aanvang 19.00 uur - aanwezig 18.45 uur (tot 14-09)

Klaverjassen en jokeren.
De eerstvolgende kaartavonden zijn op donderdag 13 september en 11 oktober 2012,

Familiedag Wordt gehouden op zondag 19 augustus 2012, aanvang 10.30 uur.
Receptie Kampioenen / Barbecue
Deze wordt gehouden op zondag 26 augustus 2012, aanvang 17.00 uur. Aanmelden voor BBQ in
Bethel of bij Dini Beumer vóór 23-08. Kosten BBQ 5Euro.

VAN

HET

KLOOTSCHIETEN

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

Nederlands Kampioenschap
Meisjes Categorie 3
Ilse Nijenhuis
Jongens Categorie 5:
Marc Nijenhuis
Heren Categorie 5:
Martijn Oltvoort
Heren Categorie 7:
Eric Nijenhus
Heren Categorie 8:
Harry Dolleman

straat
e
6 9s-73,05m
straat
e
14 9s-70,50m
straat
e
14 10s-111,00m
straat
e
3 9s-79,10m
straat
e
14 12s-6,10m

veld
e
15 259,50m
veld
e
16 437,70m
veld
e
14 445,20m
veld
e
12 372,30m
veld
18e 253,00m

zetten
e
12 32,95
zetten
e
18 44,25
zetten
e
21 55,77m
zetten
e
13 43,35m
zetten
17e 32,00m

Allround
e
12 33p
Allround
e
15 48p
Allround
e
13 49p
Allround
e
9 28p
Allround
18e 49p

Activiteitenplanning

WEEK DATUM
Za 15-09
Zo 16-09

VAN
E

ORG.
AKF
AKF

ACTIVITEIT
e

1 Competitie S
1e Competitie S

DE

LOC.
?
?

AANV.
?
?

VERZ.

13.30 uur 12.30 uur
12.45 uur 13.45 uur

REDACTI

Wist u dat:
-Henk W. oorbellen draagt. (volgens de kleinkinderen van Willy)
-Jan Gelder zaad op tafel gooit.
-Marcel N. in training is. Aan het bochtenwerk wordt extra aandacht besteed. (5 m is te kort)
-Unipro voor de laatste keer bij Klein Dochteren is geweest.
-De Landelijke Straat Competitie van de NKB op 25-10 bij Klein Dochteren is.
-De beukenhaag weer is gesnoeid en het parkeerterrein onkruidvrij is gemaakt door?.
-Onze kleine fietsenstandaard geleend of gestolen is.
-Het aangelanden klootschieten is gewonnen door het team met Henk W., Marcel N. en
Henk L. (50s-35m)
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TERUGBLIK REVUE “GAO ‘J MET?”
Het is alweer even geleden, maar we kunnen met een
goed gevoel terugkijken op de revue. Een fantastische
opkomst van een publiek, dat met veel enthousiasme
reageerde op de sketches, liedjes en dansjes. Namens
het bestuur nog veel dank aan alle medewerkers, en wie weet tot volgend jaar.
Toneelstuk november
“Boerenbont en rode lampjes”
Dat is de titel van het blijspel dat ONA zal gaan opvoeren. Het stuk is geschreven door
Carl Slotboom.
KORTE INHOUD:
Dolly en Betty, twee prostituees, wonen en werken bij elkaar in een huis dat ze samen
hebben gehuurd. De zaken schijnen niet zo goed te gaan en uit nood besluiten ze een kamer
te verhuren. Als Henderik Buitendijk, een naïeve boerenjongen, die voor zijn verloofde en
haar bemoeizuchtige moeder op de vlucht is, de kamer huurt, durven de beide dames hem
niet te vertellen waar ze hun geld mee verdienen. Ze maken hem wijs dat ze fysiotherapeuten
zijn. Wanneer er dan klanten komen en Henderik ontmoeten, worden de gesprekken wel zeer
verwarrend. Inmiddels is de bemoeizuchtige schoonmoeder van Henderik achter zijn
verblijfplaats gekomen en huurt, samen met haar dochter Klaartje, tevens verloofde van
Henderik, een kamer in het achterhuis. Wim, een klant van Betty, die denkt dat Klaartje een
nieuwe prostituee is, belandt, na veel verwarring, uiteindelijk met haar in het hemelbed.
Tenslotte komt Klaartje achter de beweegredenen van Henderik’s vlucht en komt toch alles
goed.
In de vorige Pompe is al bekend gemaakt dat het toneelstuk wordt opgevoerd in café De
Zonnebloem, en niet meer in De Exelse Molen. Omdat de zaal van De Zonnebloem wat
minder toeschouwers kan herbergen dan De Exelse Molen, zal het stuk 2 keer worden
opgevoerd.
De data zijn: Zaterdagavond 10 november en zondagmiddag 11 november.
Uitnodiging ONA leden voor de jaarvergadering
Datum:
Plaats:
Tijd:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dinsdag 25 september 2012
De Zonnebloem
20.00 uur

Opening en mededelingen.
Ingekomen stukken.
Notulen ledenvergadering 8 mei 2012.
Jaarverslag secretaris.
Jaarverslag penningmeester.
Bestuursverkiezing – Niemand aftredend
Verslag kascommissie – Martine Rouwenhorst en Gerrit Lueks.
Verkiezing kascommissie – Gerrit Lueks aftredend.
Evaluatie revue.

10. Uitvoering en plan van aanpak van het stuk “Boerenbont en rode lampjes”.

11. Rondvraag.
12. Sluiting.
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