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Klein-Dochteren
Juni 2016
34e jaargang
No 297
***************************************************************************
Het is al een poos geleden dat de Pompe op uw deurmat viel. Toch wel even wennen, maar
hier is dan het volgende exemplaar, met verslagen van de activiteiten van de
buurtvereniging, en een verslag van “Buurtgenoten”.
***************************************************************************
Denk aan onze adverteerders!!!!!!
***************************************************************************
Helaas is de workshop vogeltaart maken niet doorgegaan wegens te weinig deelname.
***************************************************************************
De Algemene Ledenvergadering is geweest, en werd afgesloten met een muzikale verrassing
van “Dochterense“ bodem.
***************************************************************************
Onlangs waren Gerrit en ondergetekende op bezoek bij Eric en Pauline, die van hun
boerderij een waar “paleisje” hebben gemaakt!! We werden hartelijk ontvangen, en aan
spraakstof geen gebrek. Samen met hun 2 zonen wensen we hen veel geluk in KleinDochteren.
***************************************************************************
Als laatste nog 1 goede raad!! Ook dit exemplaar goed bewaren!!! De volgende Pompe zal zo
rond juni 2017 weer verschijnen.
***************************************************************************
Rest ons nog om een ieder fijne feestdagen toe te wensen en een gezond en gelukkig 2017.
***************************************************************************

Dina Nuis.
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Mededelingen
Contributie:
Ieder jaar november/december komen wij bij u langs voor de betaling van de contributie.
Ook dit jaar komen wij weer bij u langs. Het is wel iets later dan u van ons gewend bent. Wij
willen u namelijk vragen ons te machtigen voor een automatische incasso. Dit bespaart ons
tijd en kosten. Binnenkort ontvangt u van ons een machtigingskaart. Wij hopen dat u deze in
gaat vullen. Alvast bedankt voor de moeite. Zijn er vragen dan kunt u terecht bij Johan
Hietbrink of Anke Lueks
De contributie bedraagt voor 2016/2017 nog steeds € 7,00 per gezin.
Voor alleenstaanden is het € 3,50

EMAIL
Om onze administratie helemaal up to date te hebben vragen wij u om uw emailadres door
te geven. Deze komt dan in ons ledenbestand. Hebben wij uw emailadres dan kunnen wij u
ook via de email op de hoogte houden van alle activiteiten van onze vereniging.
Geef uw emailadres door aan een van de bestuursleden of stuur ons een
mailtje: info@bv-kleindochteren.nl

Facebook
Buurtvereniging Klein Dochteren heeft naast een mooie actuele website
ook een facebookpagina. Volg ons op facebook door ons leuk te vinden

OPROEP
Bij voldoende belangstelling willen wij in het najaar van 2017 een danscursus
organiseren. Tijdens deze cursus leer je de o.a. de quickstep en de Engelse
wals. De cursus wordt gehouden in de Schole , wellicht op vrijdagavond.
Alleen bij voldoende belangstelling gaan wij dit idee verder uitwerken.
Wie doet er mee?? Laat het ons weten via email of bij een van de bestuursleden
___________________________________________________________________

Goorseweg 20, 7241 DC Lochem
Tel.: 0573-251001/255210
Mobiel: 06 5279 5199
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Algemene Ledenvergadering, 26 september 2016
Op maandag 26 september was het tijd voor onze jaarlijkse ledenvergadering. Er waren deze
avond 36 personen aanwezig. Tijdens deze vergadering werden Johan Hietbrink , Jan
Brunsveld en Ina Bolink herkozen.
Het bestuur heeft de volgende samenstelling:
- Irna Wagenvoort
Voorzitter, contact Pompe / Kijker
- Johan Hietbrink
Penningmeester
- Anke Lueks
Secretaris
- Ida Mombarg
Boodschappen en cadeaus
- Jan Brunsveld
Boodschappen
- Herbert Haarman
Website / Pompe en technisch deskundige
- Ina Bolink
Contactpersoon activiteiten
Het was een positieve en snelle vergadering. Nadat het programma voor het nieuwe seizoen
was doorgenomen kon om kwart voor negen de vergadering worden gesloten. De
vergadertafel werd snel opgeruimd. De muzikale verrassing uit Klein Dochteren kon
beginnen met hun optreden.
Onder aanvoering van Wim
Groot Roessink wisten
Janna en Henk Lunneker de
juiste noten zeker te spelen
Vrolijke tiroler liedjes
werden ten gehore
gebracht. Anneke Groot
Roessink en Henk Bannink
verzorgden de zang. Vanuit
de zaal werd er volop
meegezongen.
Wie weet dat dit optreden nog wel een vervolg gaat krijgen.
Aan hun enthousiasme zal het niet liggen.
Dames en heren bedankt voor jullie prachtige optreden.

Herfstwandeltocht, 29 oktober 2016
Eind juni fietsen Ida, Anke en Irna richting de Wildenborcherhof. In hun fietstas de route die
door Gerrit en Rikie Hazewinkel al eens was uitgezet. Je zou denken eind juni dat wordt een
prachtige avondwandeling. Prachtig was de route maar helaas, halverwege kwam de regen
met bakken uit de lucht. Als verzopen katten kwamen ze weer aan bij de Wildenborcherhof.
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Ze waren het er alle drie over eens: op zaterdag 29 oktober zouden zij deze mooie tocht
opnieuw lopen maar dan wel graag met droog zonnig weer.
Wat een geluk; zaterdag 29 oktober is het stralend herfstweer. Om twee uur zijn er 25
personen aanwezig bij de Wildenborcherhof. Er werd begonnen met een kopje koffie/thee
en een heerlijke Vordense zwanenhals met slagroom. Om iets voor half drie ging de gehele
groep van start.
Door het prachtige bos, over kronkelige bospaden, langs een zonnig bouwland, kwamen wij
in de Kranenburg uit. Inmiddels waren de jassen en fleecevesten allang uit.

Vanaf de Ganzensteeg een
stukje richting ’t Medler,
via Mossel weer terug naar
de Wildenborcherhof.
Voldaan nam iedereen op
het terras nog even een
afzakkertje.
Tegen de tijd dat iedereen
naar huis fietste kon de jas
wel weer aan.
Wij kijken terug op een prachtige sportieve middag. Gerrit en Rikie Hazewinkel bedankt voor
de mooie route.
Deelnemers bedankt voor de gezelligheid en graag tot volgend jaar,
laatste zaterdag van oktober.

Gezellig middag, 26 oktober 2016
Eind jaren 50 werd hij bekend met het lied
“de twee motten”. Daarna was hij in de zestiger
jaren vaak te zien en te horen als komiek/cabaretier.
Wie kent hem nog……..DORUS
Op woensdag 26 oktober klokslag half twee stond hij in
de Schole van Klein Dochteren. De 40 personen die aanwezig waren gingen terug in de tijd.
Het was een hele mooie voorstelling. Alle liedjes kwamen voorbij. Van Poessie Mauw tot
het geweldige borstellied.
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Zoals iedere gezellige middag was
er ook dit keer een verloting. Er
konden mooie prijzen worden
gewonnen.
Door de heer Langenbach was er
een prachtig eigen gemaakt
schilderij meegebracht. Deze werd
gewonnen door Jo Lueks. De
heerlijke appeltaart gemaakt door
Janna Schutte ging naar de familie
Braakman. Rond half vijf ging
iedereen weer tevreden naar huis.
Wij zien jullie graag allemaal terug
op de volgende gezellige middag:
woensdag 01-03-2017.
___________________________________________________________________________
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Uitslagen
Sjoelen uitslag van 05-09-2016
1e prijs
Jo Brunsveld
e
2 prijs
Rikie Brunsveld
3e prijs
Gerrie Leussink
e
4 prijs
Gerrit Brunsveld
5e prijs
Lienke Freriks
e
6 prijs
Jan Brunsveld
Poedelprijs Gerrit Braakman

338 punten
333 punten
331 punten
325 punten
324 punten
323 punten
236 punten

Sjoelen uitslag van 10-10-2016
1e prijs
Jo Brunsveld
e
2 prijs
Jan van Silfhout
3e prijs
Rob Kamsteeg
e
4 prijs
Yvonne van Silfhout
5e prijs
Ida Mombarg
6e prijs
Albert Stegeman
Poedelprijs Mini Wesselink

350 punten
337 punten
336 punten
333 punten
330 punten
329 punten
250 punten

Sjoelen uitslag van 07-11-2016
1e prijs
Rob Kamsteeg
2e prijs
Jan van Silfhout
e
3 prijs
Jo Brunsveld
4e prijs
Yvonne van Silfhout
e
5 prijs
Gerrit Brunsveld
6e prijs
Albert Stegeman
Poedelprijs Rikie Brunsveld

367 punten
362 punten
332 punten
322 punten
320 punten
319 punten
236 punten

Jokeren uitslag van 12-09-2016
1e prijs
Jo Lueks
2e prijs
Willy Schekman
e
3 prijs
Riet v Ditshuizen
Ria Spa
e
5 prijs
Anke Lueks
6e prijs
Dinie van Velzen
7e prijs
Jan Brunsveld
Poedelprijs Hans Spa

34 punten
39 punten
45 punten
45 punten
48 punten
50 punten
52 punten
98 punten

Jokeren uitslag van 03-10-2016
1e prijs
Herbert Haarman
e
2 prijs
Gerrie Brunsveld
3e prijs
Dina Nuis
e
4 prijs
Anke Lueks
5e prijs
Hendrika Leussink
6e prijs
Ina Bolink
Ria Spa
Poedelprijs Olaf Rotman

21 punten
32 punten
39 punten
40 punten
46 punten
47 punten
47 punten
93 punten
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Jokeren uitslag van 14-11-2016
1e prijs
Willy Bannink
e
2 prijs
Ria Spa
3e prijs
Toos Broeke
Gerda Vrugteveen
5e prijs
Diny Beumer
6e prijs
Gerrie Brunsveld
7e prijs
Hennie Lubberdink
Poedelprijs Gerrie Brunsveld

34 punten
38 punten
43 punten
43 punten
44 punten
45 punten
48 punten
134 punten

Kruisjassen uitslag van 12-09-2016
1e prijs
Harry Keukenkamp
2e prijs
Wim Haytink

4190 punten
3927 punten

Kruisjassen uitslag van 03-10-2016
1e prijs
Geert Barink
e
2 prijs
Wim Barink

3887 punten
3669 punten

Kruisjassen uitslag van 14-11-2016
1e prijs
Harry Keukenkamp
e
2 prijs
Rikie Oudenampsen

4245 punten
4193 punten
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De volledige lijsten met kaart
uitslagen zijn te vinden
op de uitslagen pagina van
www.bv-kleindochteren.nl

Agenda
06-01-2017

Nieuwjaarsvisite

09-01-2017

Sjoelen

16-01-2017

Kaarten

28-01-2017

Marathonkaarten

06-02-2017

Kaarten

13-02-2017

Sjoelen

10-04-2017

Sjoelen

01-03-2017

Gezellige middag

16-04-2017

Paasvuur

06-03-2017

Kaarten

01-05-2017

Kaarten

13-03-2017

Sjoelen

08-05-2017

Sjoelen

24-03-2017

Crea Avond

19-05-2017

Bustocht

03-04-2017

Kaarten

05-06-2017

Fietstocht

De “Goodnight Ladies”
6 januari 2016

Marathonkaarten
Op zaterdag 28 januari 2017 gaan wij de gehele dag met elkaar
jokeren in de Schole.
Wij beginnen ’s morgens om 09.00 uur (aanwezig uiterlijk 08.45 uur) en gaan door tot
ongeveer 17.00 uur.
Voor tussen de middag hebben wij weer een
heerlijk stamppot-buffet geregeld.
Met uw deelname gaat het vast weer een hele
gezellige dag worden. U kunt u opgeven bij:
Ida Mombarg tel: 251923
of Irna Wagenvoort tel: 256860
Mailtje sturen mag ook:
info@bv-kleindochteren.nl
Opgeven kan ook tijdens de sjoel- of
kaartavonden
De kosten zijn: voor leden
€ 17,50 pp
voor niet leden
€ 20,00 pp
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Gezellige middag
Op woensdag 01 maart 2017 wordt er een gezellige middag georganiseerd.
Dit keer hebben wij uitgenodigd:
Musitainer Aalt Westerman
Aalt komt uit Nieuwleusen.
Hij vertelt en zingt in Sallandse Streektaal.
Voor meer informatie: www.aaltwesterman.nl
Het belooft een muzikale middag te worden.
Wij beginnen om 13.30 uur. In de pauze is er
een verloting waar mooie prijzen te winnen zijn.
De toegang is gratis.

Crea avond
Op vrijdag 24 maart 2017 is er in de Schole de mogelijkheid om creatief bezig te zijn. Onder
leiding van Jacqueline de la Rie (van Lusterworkshop) gaan wij die avond bezig met
mozaïken. Er kan bijvoordeeld een mooie spiegel of dienblad gemaakt worden. De kosten
voor deze avond zijn all-inn, € 25,00.
Wij beginnen om19.30 uur. Om deze
avond door te laten gaan willen graag
vooraf weten of je komt.
Graag aanmelden voor 01 maart bij:
Irna Wagenvoort : tel 0573-256860 of
Ina Bolink : tel 0575-431803
Mailtje sturen mag ook:
info@bv-kleindochteren.nl

Paasvuur
Wij hebben inmiddels de vergunning weer aangevraagd voor ons jaarlijkse Paasvuur.
De voorbereiding is al weer in volle gang. Vanaf 1 februari 2017 is er de mogelijkheid
om snoeihout te brengen naar het weiland aan de Kelhoutsweg. Wij vragen u dit te doen in
overleg met de familie Lueks, tel 253392.
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1e Paasdag valt dit jaar op zondag 16 april 2017.
Die avond is er vanaf 20.00 uur op het plein bij de Schole
de mogelijkheid om een fakkel of lampion te kopen
(€ 1,50 per stuk). De opbrengst hiervan gaat naar KIKA.
Vanaf 20.30 uur worden dan de fakkels ontstoken en gaan
wij in optocht naar de Boake. Dit jaar zal ook dweilorkest
de DEURBLOAZERS uit Deventer weer van de partij zijn.
DEELNAME IS VOOR EIGEN RISICO (ouders let op uw kinderen!!)
GEBRUIK EN BEZIT VAN ALCOHOL OP HET TERREIN IS NIET TOEGESTAAN

Wij zien u graag op eerste paasdag bij het paasvuur in Klein Dochteren

BUSTOCHT
Op vrijdag 19 mei 2017 gaan wij met GEBO tours op pad. Dit jaar gaan wij naar Rotterdam.
Wij vertrekken om 8.00 uur vanaf de parkeerplaats bij de Zonnebloem (uiterlijk 7.45 uur
aanwezig zijn).

Om 11.00 gaan wij aan boord
van Spido. Op de boot krijgen
wij koffie met appelgebak.
Wij varen 75 minuten door de
imposante havens van Rotterdam.

Rond 12.45 krijgen wij een uitgebreide lunch aangeboden in een Rotterdams restaurant.
Daarna gaan wij met de bus via
een korte toeristische route naar
de overdekte markthal van
Rotterdam.
Deze Markthal is de eerste
overdekte marktvloer van
Nederland.
Een plek waar goed eten en uniek
wonen in een spectaculaire boog
samenkomen.
11

Hier kan men tot 16.00 vrij rondkijken, shoppen of gewoon lekker genieten op een terras.
Vanaf 16.00 uur gaan wij terug naar Klein Dochteren. Wij hopen dan rond 18.30 uur te
arriveren bij Café de Zonnebloem voor een afsluitend buffet. Wie gaat ermee?
De kosten zijn:

voor leden
voor niet leden

€ 55,00 pp
€ 67,50 pp

Bij deelname graag de kosten voor 1 mei 2017 over maken op banknummer
NL 49 RABO 0532 72 1330 t.n.v. Buurtvereniging Klein Dochteren
Opgeven kan tot 1 april 2017 bij
Anke Lueks tel : 253392
of Ida Mombarg tel: 251923
Mailtje sturen mag ook: info@bv-kleindochteren.nl

FIETSTOCHT
Onze jaarlijkse fietstocht is op
2e pinksterdag, 05 juni 2017
Gerard Zieverink en Derk Klein Baltink
gaan vast een mooie tocht voor ons
uitzetten. Wij starten vanaf 13.00 uur
bij de Schole. Onderweg zorgen wij
weer voor een hapje en een drankje.
Natuurlijk is er ook de mogelijkheid
mee te doen aan ons spelelement.
Met daarbij weer een gezellige afsluitende
bingo in Café de Zonnebloem.

Leuke fietstocht voor het gehele gezin..

Bent u niet in staat om te fietsen, dan hebben wij
voor u weer een autotocht uitgezet.

De kosten zijn:

voor leden
€ 3,00 pp
voor niet leden
€ 5,00 pp
Kinderen onder de 16 gratis
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Buurtgenoten……op ,, de Vromisse”
Al in 1832…..
Zouden de nieuwe bewoners wel weten dat hun huis al sinds eeuwen in de buurtschap bekend
staat onder de naam ,de Vromisse’ ? We hebben het hun niet gevraagd, maar het is wel waar.
Ook al is de boerderij in de dertiger jaren van de vorige eeuw nieuw herbouwd, in de kadastrale
atlas van Gelderland van 1832, staat ,de Vromisse’ reeds vermeld. En nu, in 2016 is de
oorspronkelijke boerderij herschapen tot een buitengewoon riante woning, waar Pauline en Eric
Joosten met hun 2 zonen Jur en Maurits van het buitenleven kunnen genieten.
Pipi Langkous …..
De vorige bewoner van de Vromisse
had een varkensfokbedrijf. De
malaise in die sector dwong hem te
stoppen. Na afbraak van een aantal
schuren leverde de ,rood voor rood’
regeling een extra bouwkavel op en
4 jaar geleden is een deel van de
grond verkocht. De familie Joosten
bewoonden (zoals ze het zelf
benoemen) een Pipi Langkous huis
in het bosrijke Joppe. Kleurrijk
houtwerk en de vele kleine
raampjes vergden veel onderhoud
en na 20 jaar groeide het verlangen
naar het open platteland.

“de Vromisse” anno 2016

Pauline….
Pauline had ervaring! Hoewel geboren in Nijmegen (1964), ging ze, toen ze 4 was, met haar
ouders op het platteland in Klarenbeek wonen. Haar ouders hadden een tuin- en
landschapsbureau. Na de middelbare school (het Baudartius) wilde ze, zoals vele meisjes de
paardenwereld in, in haar vrije tijd volgde ze de instructeursopleiding in Ermelo en gaf les bij
ponyclubs en de landelijke rijvereniging. Overdag werkte ze als intercedent bij een
uitzendbureau en later belandt ze bij Wegener Uitgeverij als manager binnendienst. Dan komt
ook Eric in beeld en in ’86 besluit het paar te trouwen. Na de geboorte van Jur (1999) besluit ze
voor zich zelf te beginnen en start ze een eigenbedrijf Vak Fotografie. Twee dagen in de week
gaat ze naar de fotovakschool, om de kneepjes van het vak onder de knie te krijgen. Pauline
Joosten werkt nu voor verschillende uitgevers en organisaties zoals: Seasons,
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en maar ook voor bedrijven in binnen- en dikwijls in het
buitenland ……
Mooi toch om door de opdrachtgever naar Zwitserland gestuurd te worden, om daar foto’s te
maken ……
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Een goed pensioen…..
Eric Joosten is in 1961 in Apeldoorn geboren. Hij groeit op in een gezin met 2 broers en 1 zus.
Eric is 9 jaar als de familie voor 4 jaar naar Duitsland verhuisd. (omgeving Mönchengladbach) In
een soort Hollandse enclave ervaart hij de betekenis van de militaire rangen en standen. Als hij
zijn militaire dienstplicht heeft vervuld, komt hij in ‘84 als financieel dienstverlener aan het
werk bij de Rabobank Brummen /Eerbeek. 4 Jaar later zijn het de Nationale Nederlanden die
hem met de pensioenwereld in contact brengen. Eric volgt een interne opleiding in R’dam.
7 Jaar is hij als account manager in dienst bij de Nat. Nederlanden. Reaal, Delta Lloyd en zelfs
Thoma assurantie maken achtereenvolgens van zijn diensten gebruik. Nu is Eric al weer ruim 4
jaar als pensioen specialist werkzaam bij Rabobank Nederland. Zijn taak is om bedrijven te
benaderen, die voor hun werknemers op zoek zijn naar… een goed pensioen!
,,Zou je dat wel doen”….?
Het huis in Joppe is te koop gezet
en boven verwachting was het met
4 weken verkocht; op zoek naar iets
anders: en het werd de Kijksteeg in
Klein Dochteren, maar vooralsnog
onbewoonbaar. De kids mochten
kiezen waar ze tijdelijk zouden gaan
wonen: in de schuur aan de
Kijksteeg of elders. Het werd elders:
in de binnenstad van Deventer. Eric
moest zijn auto parkeren aan de
overkant van de IJssel en ging 2 x
daags met boot naar de overzijde.
Pauline had een parkeerplaats in de
binnenstad en de jongens hadden
het naar hun zin.

De familie Joosten:
Jur, Eric, Pauline en Maurits

Maar er moest nog gebouwd worden in Klein Dochteren. Pauline was voor de bouwvakkers de
uitvoerder. Zij bepaalde voor 90 % hoe het geheel er uit zou gaan zien en zij kon dat als geen
ander! En voor hobby’s blijft er dan niet veel tijd over. Pauline houdt van tuinieren en Eric loopt
graag hard. Zijn de jongens ook zo sportief? Maurits (15) zeker: hij hockeyt op hoog niveau en
moet daarvoor soms ver reizen. Verder is het de school die veel tijd vraagt. Voor Jur, het Staring
Col. (5VWO) en Maurits 3 HAVO in Deventer.
Jur is in zijn vrije tijd enthousiast DJ-er, samen met een vriend draait hij op feesten en partijen.
Tot slot komt Eric’s vader nog even in beeld. Als Eric plannen maakte om iets nieuws te
beginnen, vroeg Pa zich hardop af: ,,Zou je dat wel doen..?” Ook dit jaar m.b.t. het huis.
Maar nu het eindresultaat ook voor hem zichtbaar is, kwam de opmerking:
,,Dat heb je goed gedaan!”…en daar sluiten wij ons graag bij aan…..
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WOORDZOEKER (prijspuzzel)
Streep de woorden door in het diagram. De overgebleven letters vormen de oplossing.


















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 één keer voorkomen.

1

Amandelspijs
Amuse-gueule
Brunch
Cantharellen
Carpaccio
Consomme
Erwtensoep
Fazant
Flamberen
Fondue
Hachee
Hete bliksem
Kalkoen
Medaillon
Ragout
Remouladesaus
Souffle
Zuurkool

4

9

7

2

3

6

9

8

3

9

8

6

1

1

4

7

6

8

8

9

9

5

3

2
4

De winnaar van de oplossing van de prijspuzzel krijgt
€ 20,00 namens de buurtvereniging Klein Dochteren.
Stuur de oplossing vóór 1 februari 2017 naar:
A. Lueks
Zutphenseweg 114
7241 SG Lochem
Of mail naar: lueks009@planet.nl
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De prijswinnaar van de woordzoeker-puzzel
van Pompe nr. 296 is dhr. A. Nijman uit
Zutphen.
Hij kreeg uit handen van Anke Lueks de
cheque van 20 euro.

______________________

Wij wensen
u gezellige
kerstdagen en een
gezond en voorspoedig
nieuwjaar!
Wij zien u graag op onze
nieuwjaarsvisite

De volgende Pompe verschijnt medio juni

2017
www.bv-kleindochteren.nl
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Buurtvereniging Klein Dochteren
nodigt u uit voor de

op vrijdag 6 januari 2017
Aanvang 19.45 uur
Deze avond wordt muzikaal verzorgd door de
“Goodnight Ladies” uit Almen.
De ladies zijn een groep van zeven enthousiaste
zangeressen met theater lef. Ze zijn speels, ontroeren en
zijn er altijd op gericht om het publiek te ontmoeten. Ook
wordt er een lied met een passende theater act uitgevoerd.

Goodnight Ladies

www.goodnightladies.nl

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

