Klein Dochteren
December 2012
30e jaargang
Nr: 277
******************************************************************************************************
Laten we het eerst maar weer over het weer hebben.De eerste sneeuw is gevallen, op het
journaal was de eerste schaatser te zien, en in tegenstelling tot het witte gebeuren wordt code
oranje afgekondigd. Een kleurig begin van de hopelijk echte winter.
*******************************************************************************************************
********************************************************
***********************************************
Net voor het uitbreken van de winterse taferelen is de redaktie na uitleg van de
vogelwerkgroep naar het Kienveen getogen. Indachtig de instruktie ,hoofd
,hoof omhoog dan zie je
ze vliegen en oren open want dan hoor
hoor je de onzichtbare vogels hebben we anderhalf uur in
het veld doorgebracht. En het valt niet mee om het geleerde in de praktijk te brengen. Toch
was het in de Schole en in het Kienveen een leerzame bezigheid.

Denk aan de adverteerders.!
*******************************************************************************************************
De Ona zocht het dit jaar dichter bij huis. En de redaktie was uiteraard
uiteraard van de partij. Uit de
reaktie van de aanwezigen ,die in grote getale waren gekomen, het was uitverkocht ,bleek
duidelijk dat dit een goede zet was geweest. Mede door het uitstekende spel zijn de
voorstellingen voor volgend jaar een aanrader.
************************************************************************************************
******************************************************************************************************
De buurtgenoten legden ook nu weer ieder dezelfde afstand af. En weer bezochten ze een
immigrant terug op het ouderlijk huis. Margo en Huub doen verslag.
*******************************************************************************************************
****************************************************************************************************
Het afgelopen weekend stond bijna de hele wereld weer stil bij geweld. Voetbalgeweld deze
keer. En als ik dan als toeschouwer hoor hoe het publiek zich met spelers en leiding op het
veld bemoeit , zowel bij de jeugd als bij de senioren, is het niet raar dat dit zijn weerslag heeft
op gedrag van degenen die nog moeten leren.
Hier valt nog veel te doen, en begin dan bij jezelf.
*************************************************************************
*******************************************************************************************************
En dan dit : na jarenlang de Pompe te hebben rondgebracht heeft Derk Bulten besloten om
hier mede te stoppen. Jammer ,maar we respekteren zijn besluit. Bedankt Derk voor je inzet,
zelfs
lfs nog op deze gevorderde leeftijd, en wij zullen zorgen dat dit blad bij je in de bus blijft
vallen.
En de opvolger kan zich bij hem of de redaktie aanmelden.
*******************************************************************************************************
**********************************************************************************************
Tot slot wenst de redaktie een ieder prettige feestdagen en een gezond 2013
Inleveren van kopy voor de volgende Pompe :
voor 11 februari 2013
De daarop volgende data zijn: 8/4 - 10/6 - 5/8 - 14/10 en 9/12-2013

Feestelijke onthulling gerenoveerde Pompe

Vrijdag 2 november was het dan zover.
De gerenoveerde Pompe in Klein Dochteren werd feestelijk
onthuld. Op het schoolplein van de Schole staat al jaren een
oude Pompe. Deze is het boegbeeld van Buurtvereniging
Klein Dochteren. Door de jaren heen vertoonde deze Pompe inmiddels wel wat gebreken.
Gelukkig kon de buurtvereniging met een bijdrage uit het coöperatiefonds van de plaatselijke
Rabobank, de Pompe
vakkundig laten renoveren.
Het resultaat mag er zijn, de “oude” Pompe
staat volledig gerenoveerd te pronken op
het schoolplein. Velen waren dan ook
naar de Schole gekomen om bij deze
onthulling aanwezig te zijn.
Om half negen mocht Anke Lueks,
die het gehele project tot dit succes
heeft gemaakt, de onthulling doen.

Na een luid applaus ging het feestje in de Schole verder. De band Sixpack zorgde er voor dat
het nog lang gezellig en onrustig bleef in Klein Dochteren.

www.bv-kleindochteren.nl

Mooie gezellige middag met de Mallumse Deerns en Co
Woensdagmiddag 17 oktober hebben wij met zijn allen
genoten van zangkoor de Mallumse Deerns en Co uit Eibergen.

Het koor bestaande uit 24 vrouwen en enkele mannen zongen
voor ons vele herkenbare liedjes. De liedjes werden door het publiek vaak enthousiast
meegezongen. Natuurlijk was er in de pauze weer een verloting met mooie prijzen.
Rond half vijf ging iedereen weer tevreden naar huis.

AED CURSUS
Op dinsdag 5 februari 2013 is er weer een AED Cursus avond.
Aanvang 19.30 uur. Inmiddels hebben zich 14 personen
opgegeven. Maar er is nog plek!!
Dus mocht je nog mee willen doen,
geef je dan op voor 15 januari bij:
Irna Wagenvoort,
email: wagen919@planet.nl
(kosten 10 euro, niet-leden 15 euro)

Vogelwerkgroep Lochem vertelde een mooi vogelverhaal

Op maandag 19 november waren Hans van Hoorn en
Eddy Oosthof van Vogelwerkgroep Lochem te gast bij
de Buurtvereniging.

Aan de hand van schitterende dia’s vertelden
zij over de vogels die leven in de buurt van het Grote Veld.
De veranderingen van dit natuurgebied door de jaren heen
heeft ook gevolgen voor de aanwezige vogels.
Door de jaarlijkse vogeltellingen die door de vogelwerkgroep
gedaan worden, zijn de gevolgen in een prachtig boek in
beeld gebracht.
Het was een zeer interessante avond.

Belangrijke data:
Kaarten
14-01-2013
04-02-2013
04-03-2013
08-04-2013
06-05-2013

Sjoelen
21-01-2013
11-02-2013
11-03-2013
15-04-2013
13-05-2013

Uitslagen
Sjoelen
Uitslag van 15-10-2012
1e prijs
Jo Brunsveld
e
2 prijs
Rob Kamsteeg
3e prijs
Willy Schekman Nijkamp
e
4 prijs
Albert Stegeman
5e prijs
Cor Kamsteeg
6e prijs
Bennie Wesselink
Poedelprijs
Hennie Koop

355 punten
344 punten
336 punten
324 punten
321 punten
320 punten
260 punten

Sjoelen
Uitslag van 12-11-2012
1e prijs
Jan Brunsveld
2e prijs
Rob Kamsteeg
e
Ria Spa
3 prijs
4e prijs
Jo Brunsveld
e
5 prijs
Willy Schekman Nijkamp
6e prijs
Gerrit Brunsveld
Poedelprijs
Mini Wesselink

345 punten
330 punten
329 punten
319 punten
315 punten
314 punten
220 punten

Kruisjassen
Uitslag van 05-11-2012
1e prijs
J. Lubberdink
2e prijs
R. Groen

3377 punten
3348 punten

Kruisjassen
Uitslag van 03-12-2012
1e prijs
H.Keukenkamp
2e prijs
H.Hazewinkel

3826 punten
3486 punten

Jokeren
Uitslag van 05-11-2012
1e prijs
J.Lueks
G. Plekkenpol
3e prijs
H.Haarman
4e prijs
H. Lubberdink
e
5 prijs
I.Bolink
6e prijs
G.Groen
J.Schutte
Poedelprijs
H.Lunneker

34 punten
34 punten
38 punten
42 punten
47 punten
51 punten
51 punten
93 punten

Jokeren
Uitslag van 03-12-2012
1e prijs
Jo. Lueks
2e prijs
G.Groen
3e prijs
G. Lammerdink
e
4 prijs
Gr. Plekkenpol
5e prijs
G.Leussink
e
6 prijs
J.Schutte
7e prijs
T.ten Broeke
Poedelprijs
T.Amtink

24 punten
37 punten
38 punten
41 punten
48 punten
51 punten
52 punten
100 punten

Op zaterdag 26 januari 2013 gaan wij weer

marathonkaarten
Wij jokeren dan van ‘s morgens 9.00 uur tot ongeveer 17.00 uur
Tussen de middag is er dan weer een heerlijk stamppot buffet.
Kosten : € 13,50 pp (inclusief koffie en stamppotbuffet )
Aanwezig: 8.45 uur
Wie doet er mee??
Geef je op tijdens de sjoel- en/of kaartavonden of
telefonisch bij Ida Mombarg tel. 251923 of Irna Wagenvoort tel. 256860

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

Op vrijdag 15 februari 2013

CASINO AVOND
Aanvang: 20.30 uur in de Schole
Gespeeld kan worden:
Roulette Blackjack
Entree: leden gratis - niet leden € 2,50
Zaal open om 20.15 uur

Buurtgenoten
Terug op het oude nest….
De eerste sneeuw van deze winter is in aantocht, maar binnen, op het adres Vordenseweg 3 zorgt een
speksteenkachel voor een behaaglijke warmte en…het is er gezellig! We zijn te gast bij de familie Beekman, die
in augustus 2012 de switch maakten van Apeldoorn naar Klein Dochteren.
Als je ouderlijk huis leeg komt te staan, omdat beide ouders overleden zijn en je hebt de mogelijkheid om het
woongenot te verbeteren, dan is zo’n stap heel begrijpelijk. En daarmee is Margo, (dochter van Jan en Agnes
Nijenhuis) die hier geboren en getogen is, na ca. 30 jaar weer terug op het oude nest.
Van weg naar waterbouw….
Margo is in 1993 getrouwd met Huub Beekman en inmiddels heeft het paar 3 kinderen; Eline (18 ), Dennis (17
) en Lars (14 ). Voor Huub is Apeldoorn -vanaf 1961- de bakermat. Als jongste uit een gezin van 5 volgt hij op
de MTS in Zwolle de opleiding weg- en waterbouwkunde. De militaire dienst vervult hij bij de Koninklijke
Marechaussee en zijn eerste baan vindt hij bij het Deventer bedrijf: Tauw. Een jaar lang houdt hij zich bezig met
grondonderzoek.
In 1986 komt hij in dienst van het Recreatieschap Veluwe. Tot 2000 houdt hij zich bezig met het beheer
en onderhoud van de Veluwse recreatieve locaties. Strand Nulde, de Randmeren, maar ook Bussloo en
omgeving is zijn werkterrein. De ,hulp’ van soms vreemde vogels, zoals cliënten uit de zorg-instellingen
van alcohol- en drugsverslaafden maakte het werk bijzonder. Na 14 jaar houdt hij het voor gezien en
gaat bij aannemersbedrijf Van Gelder als uitvoerder in de wegenbouw aan de slag.
Als er in Brummen voor het gemeentelijk riolerings-systeem een projectleider wordt gevraagd,
dan wordt Huub van uitvoerder gemeente – ambtenaar!

De familie Beekman,
v.l.n.r.: Huub, Lars, Dennis, Margo en Eline.
Tot op de dag van vandaag is hij bezig met het beheer, aanleg en onderhoud van de Brummense
,ondergrondse’. Was het eerst de weg, nu is vooral het water wat hem al 10 jaar bezig houdt….en naar
tevredenheid!

Welbestede zorg….
In de bedrijfswoning van de toenmalige varkens selectiemesterij is Margo in 1963 geboren. Hoewel ,De Schole’
in Klein Dochteren toen nog gewoon een school was, ging ze naar de Sint Jozef school in Lochem, want de
familie Nijenhuis was katholiek. Na een (valse) start op de Mavo volgt ze de INAS opleiding in Zutphen en
daarna de interne opleiding ziekenverzorgster op de Leeuwerikweide. Na 10 jaar stapt ze in ’91 over naar het
psychiatrisch centrum De Wellen in Apeldoorn. Met verschillende bijscholingscursussen houdt ze het 8 jaar vol,
maar als Lars wordt geboren, stopt ze 4 jaar met het werken buitenshuis.
In 2002 maakt ze een herstart bij Vérian, een thuiszorginstelling in A’doorn. Klanten met een grote
verscheidenheid aan karakter en achtergrond gaven kleur aan het leven en maakten het werk boeiend. Nu ze hier
woont, is het sinds kort, dat Sensire haar ( het liefst op de fiets ) langs het cliëntenbestand voert. De breed
gehoorde klacht, dat alles heel strak en efficiënt is geregeld, waarbij er geen tijd meer is voor een praatje, kan ze
volmondig beamen, maar de zorg is aan haar welbesteed!
Inburgeren…
Was de overstap van A’doorn naar Klein
Dochteren voor Huub en Margo een stille
wens; de kinderen stonden niet direct te
juichen. Vrienden en vriendinnen op die
leeftijd achterlaten, is niet fijn. Maar
voetbalwedstrijden op TV zijn hier ’t zelfde
als in A’doorn en Lars voetbalt al in een
Dochterens elftal en heeft z’n school vlak
naast de deur. Dennis volgt op het ROC een
opleiding marketing en communicatie en
Eline studeert op het Saxion verpleegkunde.

Vordenseweg 3, het verblijf van de famiilie Beekman.
In de Apeldoornse wijk Zevenhuizen, waar de familie al 21 jaar woonde werd het huis snel verkocht.
Zevenhuizen was een leuke buurt. Het accent op was, is terecht. Hier, aan de Vordenseweg ondervinden ze meer
vrijheid en geen overlast.
Het huis ondergaat momenteel een ,facelift’. Dat vergt tijd, maar het zelf doen geeft naast de besparing ook
voldoening. Huub is een doener; stapels berkenhout wachten buiten op de kloofbijl,
TV kijken is niet aan hem besteed, maar de radio kan niet gemist worden. Als liefhebber van blaasmuziek is het
misschien ook te verklaren, waarom hij zelf al een aantal midwinterhoorns heeft gemaakt.
Mocht iemand de komende dagen het sonore geluid van zo’n hoorn op het trommelvlies krijgen, dan zou het
Huub Beekman kunnen zijn!
Ook Margo is een doe-mens. Met plezier klust ze thuis en hanteert de verfkwast; zelfs figuurzagen behoort tot
haar hobby’s. En wanneer er de tijd voor is, leest ze graag een boek; dan moet het wel een thriller zijn. Ook
wandelen heeft haar voorkeur; erop uit om de verre omgeving te verkennen, maar geen vierdaagse, dat is haar te
massaal. De sportbeoefening beperkt zich nu tot de fitness. Lang geleden heeft ze nog een paar jaar gespeeld in
het dameselftal van Klein Dochteren. Dat waren andere tijden!
Het was de tijd dat ze nog naar de disco gingen : naar Dieka of nog beter naar Boode in Bathmen en daar Huub
tegen het lijf liep. Het bleef niet allen tot ,brommers kieken’, zoals nu wel duidelijk is.
Behalve een mountainbike, staat er ook een Kawasaki in de garage. Als in Juni de Asser TT weer wordt verreden,
gaat het tentje mee en is Huub weer de trouwe bezoeker.
Vrijheid, blijheid zou het motto van de familie Beekman kunnen zijn en met de caravans van Holiday Sport op
de achtergrond, wanen ze zich soms campinggasten. Maar ze zijn nu Klein Dochterense ingezetenen, die met
plezier hier oud hopen te worden.

Toneelstuk november
Na jaren in De Exelse Molen te hebben gespeeld, had ONA besloten om het
toneel dichter bij huis te brengen. Zodoende kwamen we op het idee als
locatie te kiezen voor De Zonnebloem. Dit bleek een gouden greep. Zaterdagavond 10 november en
zondagmiddag 11 november was De Zonnebloem tot de nok gevuld. Het podium kwam uit De Schole, en het
decor was geleend van toneelvereniging Krato uit Kranenborg. Het publiek kreeg een prachtige
prachtig uitvoering te zien
van het blijspel “Boerenbont en rode lampjes”.
lampjes” Er werd veel
en hard gelachen om de hilarische scènes. Er werd goed en
tekstvast geacteerd. Op beide dagen ging in de pauze de
loten grif van de hand, en konden leuke prijzen worden
gewonnen. Na afloop van de voorstelling op zaterdagavond
werd ONA lid Irene Kappert nog even in het zonnetje gezet.
Irene viert dit jaar haar 25-jarig
jarig jubileum als lid van
toneelvereniging ONA. Irene:: nogmaals gefeliciteerd, en ONA
hoopt je binnenkort weer op het toneel te zien.
zien Volgend jaar
hoopt
pt ONA met een eigen mobiel decor te komen. Onder
Onde
leiding van Henk Gosselink, wordt dit gemaakt door
leerlingen van het Graafschap College in Doetinchem.
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

Revue 2013
ONA heeft onlangs van de Tentfeestcommissie een uitnodiging
ng ontvangen om de revue in 2013 te verzorgen.
Vanzelfsprekend kijkt ONA er naar uit om hier weer een geslaagde voorstelling van te maken. Tijdens een prettig
overleg werden vervolgens de details besproken. Op 10
1 december is een commissie van 9 ONA leden voor het
eerst bij elkaar gekomen om te brainstormen over de vorm en inhoud van de revue. We hebben voor 2013
dezelfde 2 auteurs weten te strikken die dit jaar de revue hebben geschreven,
geschreven, namelijk Stef Marsman en Gerwin
Nijkamp. Beiden maken ook deel uit van de commissie. De bedoeling is dat eind maart, begin april de revue
zodanig vorm heeft gekregen dat in april kan worden gestart met de repetities. Met het oog op de uitvoering
hebben we de cast nog niet compleet. Wie zich nog niet heeft opgegeven,
opgegeven, kan zich alsnog aanmelden bij
ondergetekende. Doe dat vooral, want we willen er weer iets moois van maken. Het is nog een verrassing, maar
maa
de revue krijgt in 2013 een speciaal tintje!
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

Uitnodiging ONA leden
Datum:
Plaats:
Tijd:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dinsdag 22 januari 2013
Café De Zonnebloem
20.00 uur

Opening en mededelingen.
Ingekomen stukken.
201
Verslag ledenvergadering 25 september 2012.
Evaluatie novemberstuk en vooruitblik novemberstuk 2013.
2013
Revue 2013.
Feestavond.
Rondvraag.
Sluiting.

ONA wenst u allen prettige kerstdagen en een heel gelukkig 2013
201

Voetbalvereniging "Klein Dochteren" te Lochem

K.N.V.B. District Oost

Opgericht: 24 september 1960
Kon. Goed keuring: 5 september 1961
WEB site: www.Kleindochteren.nl
Bankrekening nr. 3366.13.350

Inschrijf nr. KVK –Apeldoorn: 40101634

Stil
Het was afgelopen weekend stil op de voetbalvelden. De KNVB heeft alle wedstrijden van 8 en 9
december niet door laten gaan in verband met het overlijden van grensrechter Richard Nieuwenhuizen.
Klein Dochteren heeft deze maatregel ondersteund. Het is een duidelijk signaal naar voetballers en
supporters dat we de normen en waarden in acht moeten blijven nemen, binnen en buiten de lijnen.
Modelgedragscode (vrijwillige) medewerkers voetbalverenging Klein Dochteren
Misbruik, en met name seksueel misbruik is een lastig onderwerp, waarvan elke vereniging, elke
vrijwilligersorganisatie hoopt dat het bij hen niet voor zal komen. Maar de kop in het zand steken en het
er maar niet over hebben is geen oplossing. Onze voetbalvereniging heeft de taak om dit onderwerp op
de agenda te zetten, en er door goed preventief beleid, voor te zorgen dat de kans op seksueel
misbruik zo klein mogelijk is.
In het afgelopen jaar hebben we gewerkt aan een protocol, een document waarin handvaten worden
aangereikt voor het voorkomen van en adequaat omgaan met seksueel misbruik.
Dit protocol is een onderdeel van het project "in veilige handen" van de vereniging Nederlandse
organisaties Vrijwilligerswerk. Deze vereniging werkt nauw samen met o.a. het NOC/NSF.
Om onze vereniging veilig te maken zal dit protocol in de komende tijd verder uitgewerkt gaan worden.
We willen echter beginnen om een belangrijk onderdeel van dit protocol als eerste te presenteren, dit is
de zogenaamde Modelgedragscode (vrijwillige) medewerkers voetbalverenging Klein Dochteren.
Dit is een A4-tje waarop duidelijk de bij ons gelden regels worden weergegeven en waarin de vrijwilliger
of medewerker wordt gewezen op de gevolgen van het niet naleven van deze regels.
Deze gedragscode wordt ondertekend door elke vrijwilliger en elke medewerker binnen onze
vereniging.
In de aankomende periode zullen we het protocol verder gaan uitwerken, het streven is om bij de
volgende algemene ledenvergadering een aanpassing van de statuten te realiseren.
In de statuten zal dan preventie van seksueel misbruik als punt worden opgenomen.
We willen echter proberen deze Modelgedragscode (vrijwillige) medewerkers voetbalvereniging Klein
Dochteren op korte termijn in te voeren.
Kampioenen!
De najaarscompetitie leverde weer twee kampioenen op!
De F1 werd opnieuw overtuigend kampioen, geen enkele wedstrijd werd verloren!
Op 24 november jl. was bij winst op BSC Unisson in Boekelo het kampioenschap een feit.
En er werd gewonnen met maar liefst 0-7.
Diezelfde dag werd de F2 ook kampioen, ook zij wonnen alle 10 competitiewedstrijden.
De laatste wedstrijd werd met maar liefst 19-0 gewonnen bij onze buren, Witkampers F3.
Na afloop van de wedstrijden werd er samen met de ouders, leiders en al het publiek een mooi feestje
gebouwd. Laat in de middag werd de dag afgesloten met een heerlijk feestmaal in de Schole.
F1 en F2 spelers en technische staf, gefeliciteerd!

Erna Nijenhuis-Schekman, voorzitter voetbalvereniging Klein Dochteren

V A N
Trainen

D E

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

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

Klaverjassen en jokeren.
De eerstvolgende kaartavonden is op donderdag 3 januari 2013,
daarna 14-02, 14-03, 11-04 en 02-05.

VAN

HET

KLOOTSCHIETEN

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

NKB Landelijke Straat Competitie
De derde wedstrijd is KD 4e geworden met 50 schoten, 56 meter en leverde elf punten
op. Een punten systeem blijft bij het klootschieten een vreemde zaak, want naar
schoten en meters gemeten zou KD op de tweede plaats staan. Stand ná drie
wedstrijden:
Nooit Gedacht (KWB)
punten 38
155 schoten en 034 meter
1e
2e
Nei Drenthe Vledder (DR)
punten 37
157 schoten en 241 meter
3e
Klein Dochteren (AKF)
punten 35
156 schoten en 243 meter
11e
Respelhoek (AKF)
punten 17
168 schoten en 168 meter
13e
Zwolle
(AKF)
punten 14
172 schoten en 094 meter

AKF Competitie 2012-2013
1e Klasse
Klein Dochteren 1
Zwolle
1
Klein Dochteren 2

1
2
3

standen ná vijf wedstrijden
2e Klasse

202 - 135
211 - 221
217 - 222

1
2
3
4

247 - 216
261 - 190
261 - 074
262 - 261

6e Klasse
Dijkhoek 5
KleinDochteren 6
Respelhoek 6

1
2
3

243 - 270
243 - 191
245 - 131

1
2
3
6

274
283
284
294

4e Klasse 4e

3e Klasse
Zwolle 5
Dijkhoek 2
Onderlingen 3
Klein Dochteren 4

De Mölle 1
Klein Dochteren 3
Eibergen 2

’t Broek 3
Respelhoek 4
Respelhoek 5
Klein Dochteren 5

-

216
269
062
193

7e Klasse
1
2
3

261 - 150
262 - 114
265 - 126

Klein Dochteren 7
Onderlingen 5
Dijkhoek 6

1
2
3

285 - 095
295 - 179
330 - 089

PK wedstrijden 2013
Zaterdag 9 februari, start 12.30 uur, aanwezig12.15 uur
Zondag 7 april, start 9.30 uur, aanwezig 9.15 uur
Zaterdag 13 april, start 12.30 uur, aanwezig 12.15 uur
Zondag 5 mei, start 9.30 uur, aanwezig 9.15 uur
Zaterdag 18 mei, start 12.30 uur, aanwezig 12.15 uur
NKB Champions Tour
Deze wedstrijden zijn ook weer begonnen. Helaas heeft de NKB de 3e en
4e wedstrijd in het zelfde weekeinde gepland als de Landelijke Straat
Competitie.

Harold heeft hierbij een achtste ( 8s - 43,30m) en een fraaie eerste
plaats (6s - 11,50m) behaald en daarmee 23 punten.
Activiteitenplanning
Voor de competitieteams: Zie het blauwe boekje.
DATUM

ORG.

ACTIVITEIT

LOC.

Di 26-12 Respelh. Kersttoernooi
Baan
Za 26-01 Mölle
Nieuwjaarstoernooi Exel

VAN

DE

AANV.

VERZ.

10.30 uur 10.00 uur
13.30 uur 13.00 uur

REDACTIE

Wist u dat:
-Op 20 oktober 2012 Charlize Heléne Dolleman is geboren, dochter van Harold en Lena. Uiteraard
worden Harold en Lena van harte gefeliciteerd met deze aanwinst. Ook een felicitatie voor Opa
Harry, Daniëlla en Jeroen.
-Reint zijn kloten zoekt, in zijn handen (in zijn zakje) blijkt te hebben.
-Op 7-11 weer een bezoek aan de senioren van de Respelhoek is gebracht. Het voorspelmet de
kaarten was nog niet helemaal onder knie, maar verder was alles weer net zo gezellig als altijd.
-Drie shirts van KV Klein Dochteren, van verschillende sponsoren, een wand van het clublokaal sieren.
Er wordt nog gezocht naar het eerste zwarte jack van KV Klein Dochteren met het bekende logo. Wie
o wie heeft er nog een bewaard en wil deze beschikbaar stellen?
-Er wordt gewerkt aan een verbeterde website, de eerste fase is gereed.
-De opknapbeurt van Bethel bijna is afgerond; alleen de vloer van de commissieruimte zal nog worden
afgewerkt.
-Appie een superschot heeft gegooid op de Nijkampsweg bij Kreunen.
-Er op woensdagmiddag 5-12 sinterklaas gooien was bij Bethel met boterletter, gehaktballetjes en
harde worst.
-Het laatste bericht is dat Hendri en Marchien zijn verrijkt met een zoon met de naam Teun.
-De kersttoegift van de redactie over een kerstboom gaat:Het hele jaar sta ik heerlijk in het bos,
niet in een standaard maar lekker los.De familie gezellig om mij heen, net als ik allemaal op één been.
Dan komt december voor alle mensen, wij bomen kunnen ons wel iets beters wensen.
Mannen met zagen komen het bos inlopen, om ons te gaan verkopen.Met veel geweld, wordt ik dan
geveld.
Ik lig op eenhoop in een wagen, maar gelukkig bovenop en hoef dus niet te klagen.Bij de verkoop lig ik
op de grond, heel naar als je eerst altijd stond.Dan zeuren klanten over ons figuur, wij zijn te vol, te
dun of te duur.Voor men tot een koop besluit, schudden ze je zelfs uit.
Zo verlies je vele naalden, en verlangt naar de plek vanwaar ze je haalden.Het ergste komt als bent
verkocht, wat dan geschiedt is wel heel ver gezocht.Ik wordt in de hoek van een kamer geplant, een
piek op en een bal in de hand.
Ik zit ook onder de kaarsjes en engelenhaar, ná lange tijd is het werk pas klaar.Ik denk dus dat heb
ik gehad en geeuw, maar dan komt de spuit met sneeuw.
Zo sta ik dan een aantal dagen voor gek, maar halen mij toch weer van de plek.Alles gaat eraf en
wordt afgetuigd, ik voel mij vrij en mijn hartje juicht.Dan pakken zij mij beet en ben verwonderd, ik
wordt zomaar uit het raam gedonderd.
Jongens rennen op mij af, en slepen mij mee in volle draf.
Na een uurtje, lig ik in een schuurtje.
Ik ben daar niet de enige boom, maar bij de familie en denk dat ik droom.
Na een paar weken ga ik weer op een hoop, nu lig ik op buurman Joop
Dit is het bijna laatste wat ik weet, daarna werd het vreselijk heet.

