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En dan is het december.Het jaar 2013 bijna voorbij.
Sint is weer vertrokken naar Spanje,en de eerste kerstbomen
sieren de woonkamers.
De eerste winterse buien worden verwacht.Zou het een witte
Kerst worden????
****************************************************************************************
In de wintermaanden zullen ook de sporters een stop hebben.
Tijd om zich op te laden voor
voo de volgende helft van het seizoen.
En dan proberen om kampioen te worden volgend jaar.
****************************************************************************************
DENK AAN ONZE ADVERTEERDERS!!!!!!!!
****************************************************************************************
****************************************************************************************
Wij willen al onze mensen bedanken die er voor zorgen dat U 6 keer
per jaar de Pompe krijgt thuis bezorgd.
Zonder hen zou dit niet mogelijk zijn.
DANK jullie wel,voor weer een jaar vrijwilligerswerk.
****************************************************************************************
OPROEP aan de lezers en lezeressen.De Pompe mag wat ons betreft
wel wat meer variatie mogen hebben.Misschien hebt u wel iets te
vertellen over :Een oer hollands recept
recep
Een leuke hobby
Een vakantietip enz.enz.
Dus beste mensen……..neem de pen ter hand!!!!
****************************************************************************************
Er is nog een mogelijkheid om uw bedrijf of uzelf te promoten door middel
van een advertentie in de Pompe.
Dit moet dan voor 10 februari 2014 binnen zijn bij de redaktie.
Dan willen wij U als redaktie fijne Kerstdagen wensen en alle goeds
voor 2014.
Kopie voor de volgende Pompe voor 10
10 febr.2014 in het bezit van de redaktie.
De redaktie.
****************************************************************************************
****************************************************************************************
Indeling Pompe 2014.
10 Februari
14 April
16 Juni
18 Augustus
13 Oktober
15 December

LEGE FLESSENACTIE
DENKT U WEER AAN DE LEGE
FLESSEN?
DE LEDEN VAN VOETBALVERENIGING

DOCHTEREN

KOMEN

KLEIN

ZATERDAG 4 JANUARI BIJ

U AAN DE DEUR OM LEGE STATIEGELDFLESSEN MEE TE NEMEN.
BEWAAR DUS UW LEGE BIERKRAT, FRISDANK – OF
ZUIVELFLESSEN
VOOR KLEIN DOCHTEREN EN STEUN HIERMEE ONZE
VERENIGING.
WIJ DANKEN U BIJ VOORBAAT EN WENSEN U EEN GEZOND,
GELUKKIG EN SPORTIEF 2014 TOE!

DE ACTIVITEITENCOMMISSIE VAN V.V. KLEIN DOCHTEREN

CREATIEVE AVOND GROOT
GROO
SUCCES!!

Op vrijdag 2 november waren er vele dames in de Schole bij elkaar om
gezellig creatief bezig te zijn. Voor het eerst in lange tijd werd er een
workshop gehouden voor het maken van een mooie armband.
De opkomst was groot en
het was daarom ook erg
gezellig.
Onder het genot van een
hapje en drankje heeft
iedereen twee armbanden
kunnen maken.

Dames allemaal bedankt voor jullie komst.
Wij gaan proberen
volgend jaar opnieuw
een leuke workshop te
organiseren. Hebben
jullie leuke ideeën, laat
het ons dan weten!!

www.bv-kleindochteren.nl
Computercursus Klein Dochteren
Afgelopen maanden hebben wij met veel succes een computer
cursus gehouden in de Schole.
Voor de groep van september en oktober is er op dinsdag 7 januari
een terugkomavond gepland.
Hier is dan ook de mogelijkheid om vragen te stellen.
Aanvang half acht in de Schole.
Het is onze bedoeling om in het voorjaar nog enkele thema avonden
te organiseren.(op een dinsdagavond) Kosten 5 euro per avond.
Indien u meer wilt weten over:
O
O
O
O
O

WORD
EXCEL
Photoshop
Powerpoint
Internet

Geef u dan vóór 20 januari op bij Anke Lueks : tel 253392
(of email lueks009@planet.nl)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Op zaterdag 25 januari 2014 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 : voor leden € 15,00 pp
voor niet-leden € 18,50
(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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

www.bv-kleindochteren.nl

Informatieve lezing van Rob de Vos over Oeganda

Op maandag 25 november
was Rob de Vos bij ons in
de Schole.
Aan de hand van prachtige
dia’s vertelde hij ons over
”zijn” ziekenhuis in Oeganda.

Na er ruim vijf jaar te hebben
gewerkt is hij nog steeds
verbonden met het wel en wee
van dat ziekenhuis. Door het
oprichten van een stichting wordt
er nog steeds op vele fronten
steun gegeven.

Mooi was te zien dat men projecten zoals o.a. watervoorziening, door de
hulp vanuit Nederland, heeft kunnen realiseren.
Het was een geslaagde en informatieve avond.
Kijk voor meer informatie eens op hun website www.nyakibalehospital.nl
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Einde najaarscompetitie
De Najaarscompetitie is alweer ten einde. Verschillende teams behaalden wisselende
resultaten.
Er waren geen kampioenen, wel bijna kampioenen.
De meisjesteams C1 en D1 behaalden prachtige resultaten.
In Holten kon meisjes C1 kampioen worden met een gelijkspel of een overwinning.
De tegenstander Blauw-Wit MC1 trok in een gelijkopgaande wedstrijd aan het langste eind, zij
wonnen met 2-1. Wat een spanning.....
Ook de leiders en trainers van deze meisjes teams verdienen complimenten voor deze
prachtige resultaten
Komend voorjaar zullen alle teams op hun eigen niveau weer verder voetballen, zodat al die
teams weer kans hebben op een kampioenschap!
Spookavond
Op 17 januari 2014 organiseert de activiteitencommissie een spookavond.
Lees meer hierover op de website !
Trainer selectie heren 1 en 2
Vincent Jansen, trainer van de heren selectie, vertrekt aan het einde van dit seizoen. Vincent
is dan drie en een half jaar hoofdtrainer van onze vereniging geweest.
Inmiddels is het bestuur gestart met het zoeken naar een opvolger.
De bestuur en commissie taken zijn voor het seizoen 2013-2014 als volgt verdeeld:
Erna Nijenhuis:
Heleen Mogezomp:
Jan Knoef:

Voorzitter / Bezoek wedstrijden Heren 1
Penningmeester
Secretaris / Notulist vergaderingen / Ledenadministratie
Lid activiteiten commissie / Bezoek vergaderingen

voetbalbond - sportraad
Gerard Tiemessen:
Vervangend voorzitter / Secretaris Accommodatie commissie
Erik Arendsen
Wedstrijdsecretaris (senioren + jeugd) / Lid Seniorencommissie
Vervangend secretaris
Johan Potman:
Voorzitter Accommodatie commissie / Vervangend penningmeester
Ronald Logtenberg
Voorzitter Senioren Commissie / Coördinator Voetbal technische
zaken
Lid Commissie Sponsoring & PR
Commissie voorzitters (niet deeluitmakend van Bestuur)
Wibe Jimmink
Han Hiemstra
Michel ter Hart
Ondersteuning:
Rikie Weustman
Peter Pardijs

Activiteiten Commissie
Jeugdcommissie
Commissie Sponsoring & PR
Contributie inning
Consul

Erna Nijenhuis-Schekman, voorzitter voetbalvereniging Klein Dochteren

UITSLAGEN
Sjoelen
Uitslag van 14-10-2013
e
1 prijs
Rob Kamsteeg
e
2 prijs
Geert Zeelte
e
3 prijs
Jan Brunsveld
e
4 prijs
Lienke Freriks
e
5 prijs
Gerrit Brunsveld
e
6 prijs
Wim Reusink
Poedelprijs
Alberta Stegeman

363 punten
351 punten
348 punten
337 punten
333 punten
322 punten
224 punten

Sjoelen
Uitslag van 12-11-2013
e
1 prijs
Alita Zeelte
e
2 prijs
Rob Kamsteeg
e
3 prijs
Gerrit Brunsveld
e
4 prijs
Jan van Silfhout
e
5 prijs
Jan Brunsveld
e
6 prijs
Jo Brunsveld
Poedelprijs
Minie Wesselink

354 punten
342 punten
336 punten
334 punten
331 punten
325 punten
239 punten

Kruisjassen
Uitslag van 04-11-2013
e
1 prijs
Reintje Sligman
e
2 prijs
Herman Hazewinkel

3763 punten
3566 punten

Jokeren
Uitslag van 04-11-2013
e
1 prijs
Willy Schekman
e
2 prijs
Henk Lueks
e
3 prijs
Riet Ditshuizen
Marcia Ariës
e
Grada Plekkenpol
5 prijs
e
6 prijs
Janna Schutte
Poedelprijs
Janny Lammerdink

37 punten
40 punten
43 punten
47 punten
49 punten
51 punten
130 punten

Kruisjassen
Uitslag van 02-12-2013
e
1 prijs
Rob Groen
e
Harry Keukenkamp
2 prijs

3547 punten
3494 punten

Jokeren
Uitslag van 02-12-2013
e
1 prijs
Willy Bannink
Dinie Beumer
e
3 prijs
Ria Spa
e
4 prijs
Anke Lueks
e
5 prijs
Ina Bolink
Diny van Velzen
Poedelprijs
Dina Nuis

24 punten
24 punten
28 punten
30 punten
40 punten
40 punten
109 punten

Bezoek aan Phoenix Sterrenwacht
Op vrijdag 07 februari 2014 gaan wij een bezoek brengen aan de
Sterrenwacht Phoenix.
Vrijwilligers van de sterrenwacht maken ons met een uitgebreid programma wegwijs aan de
sterrenhemel. Dit doen zij door ons mee te nemen langs de planeten in ons zonnestelsel middels een
presentatie in de grote zaal. Daarna een aanvullende presentatie in de Dome. Tot slot laten zij ons het
observatorium zien (met de mogelijkheid om bij helder weer door telescopen te kijken. ……….
op zoek naar de grote beer??

Wie gaat er mee?
Wij vertrekken deze avond vanaf de Schole om 19.30 uur.
Verzamelen vanaf 19.15 uur. Kosten € 3,50 per persoon.
Om inzicht te krijgen met hoeveel personen wij de sterrenwacht gaan bezoeken,
kunt u zich tot 15 januari opgeven bij :
Ina Bolink tel. 0575-431803 of Irna Wagenvoort tel. 0573-256860

•
•

Inmiddels zijn wij weer bezig met het organiseren van een AED (herhalings) cursus.
In de volgende Pompe meer hierover.
Binnenkort gaan enkele bestuursleden weer naar de verplichte instructiecursus voor
verkeersregelaars. Denkt u nu dat wil ik ook….
Ga met ons mee!!! Neem even contact op met Anke Lueks tel. 253392.

Belangrijke data:
06 januari Nieuwjaarsvisite
13 januari Kaarten
20 januari Sjoelen
25 januari Marathonkaarten

03 februari Kaarten
07 februari Sterrenwacht Phoenix
10 februari Sjoelen

03 maart Kaarten
05 maart 50+ middag
10 maart Sjoelen

V

A

N

D

E

B

E

S

T

U

U

R

S

T

A

F

E

L

Info

Reint en Reintje Sligman worden sterkte gewenst bij het verwerken van het verlies van Sonja, oud lid
van de vereniging.
Trainen
Zondagmorgen, aanvang 10.00 uur - aanwezig 9.45 uur.
Woensdagmiddag, aanvang 14.00 uur - aanwezig 13.45 uur.
Ook niet-leden zijn 3x maal per jaar welkom.
Klaverjassen en jokeren
De eerstvolgende kaartavond is op donderdag 9 januari en 6 februari 2014.
Klaverjas - en jokerliefhebbers (amerikaans) zijn welkom.
Bestuursvergaderingen
De eerstvolgende bestuursvergadering is op dinsdag 10 december 2014.

VAN
Wist u dat:

DE

REDACTIE

-Het hekwerk aan de Kijksteeg nu helemaal is vernieuwd door Harman (met pen en gat zoals
vroeger), Henk L., Henk W., Bennie, Martin, Harman en Appie (met trekker) ervoor
hebben gezorgd dat ie geplaatst is.
-Tom Otten na de operatie nav zijn motor ongeluk, weer aan de beterende hand is.
-Martin O is gestopt met roken.
-De “pieper” (metaaldetector) is overleden en Tonnie voor “weinig” een vervanger heeft “geregeld”.
-Van Henny Nijenhuis (Boekhorstlaan) een leuke bijdrage voor de club is ontvangen.
-Rob zijn sleutel vergeet mee te nemen, Henk W zijn sleutel in Bethel laat liggen, Janna niet thuis is
en Appie een geheim sleutelplekje blijkt te hebben.
-De tweeling van Jarno (en Marthe) alweer ruim één jaar is, van Daniëlla (en Jeroen) alweer 4 jaar.
-Aan het plaatsen van een nieuwe cv ketel wordt gewerkt.
-De hond van Hans en Gerrie Heuvelink het gehoorapparaat van Hans heeft opgegeten.

VAN

HET

KLOOTSCHIETEN

Secretariaat: Tonnie Otten, tel. 0573-258905 of 06-51453219.
NKB Champions Tour
Harold Dolleman heeft de eerste wedstrijd een prima resultaat behaald en wel de eerste plaats met 1887,60 meter in 12
schoten en een voorsprong op de tweede plaats van 2248,70 meter. Albert, onze tweede
deelnemer, is negende (van de
20) geworden met 1540,70 meter. Proficiat mannen!!!!!!!
AKF competitie 2013 -2014
1e Klasse
Zwolle 1
Klein Dochteren 1
Klein Dochteren 2
4e Klasse
Winterswijk 1
Klein Dochteren 5
Dijkhoek 3
6e Klasse
Dijkhoek 5
Zwolle 8
Onderlingen 5
Klein Dochteren 7
NKB landelijke straat comp.

standen na 4e wedstrijd:
1 330 - 337
2 331 - 166
3 252 - 444

1
2
3

442 - 275
442 - 224
460 - 287

1
2
3
5

371 - 204
388 - 219
402 - 147
412 - 185

2e Klasse
Zwolle 3
Onderlingen 2
Klein Dochteren 3
Klein Dochteren 4
5e Klasse 2
Zwolle 7
Dijkhoek 4
‘t Broek 4
Klein Dochteren 6

1
2
3
8

368 - 375
374 - 352
394 - 272
419 - 184

1
2
3
6

352 - 347
355 - 198
360 - 298
371 - 354

Stand ná 3e wedstrijd: 1. - KV Klein Dochteren (AKF) met 51punten en 144 sch.
2. - KV De Meulewieke (DR) met 48 punten en 149 schoten.
3. - KV Beuningen (KWB) met 47 punten en 149 schoten.

