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**********************************************************************
De zomer voorbij, de herfst bijna voorbij, de winter in aantocht!!! Sinterklaas
gearriveerd, kerstballen komen uit de kast. Het jaar 2017 loopt ten einde.
**********************************************************************
U heeft het afgelopen jaar kunnen genieten van veel activiteiten. Het paasvuur, de
busreis, de fietstocht, de gezellige middagen, de wandeltocht en het sjoelen en
kaarten. Dit allemaal georganiseerd door de buurtvereniging.
Wat fijn dat deze groep mensen dat allemaal mogelijk maken.
Hartelijk dank hier voor. Ook voor de vrijwilligers die altijd klaarstaan om te helpen.
**********************************************************************
Denk aan onze adverteerders. Deze regel noemen we regelmatig. Zonder hen heeft
ons clubblad geen bestaansrecht. We hopen ook in 2018 weer op jullie te mogen
rekenen. Bedankt dat u ons steunde !!!!
**********************************************************************
Gerrit Lueks en Dina Nuis hebben besloten om te stoppen met de rubriek
”Buurtgenoten”. We hebben genoten van alle interviews, en de gastvrijheid van onze
nieuwe buurtgenoten. Of de rubriek voort gezet gaat worden is mij niet geheel
duidelijk!! Mocht het zo zijn, dan wensen wij onze opvolgers veel succes.
**********************************************************************
Mocht iemand een idee hebben voor een activiteit, een workshop of iets dergelijks,
laat het weten en geef het door aan de buurtvereniging.
**********************************************************************
En zo als elk jaar luid de laatste regel:
Voor ieder een Prettige feestdagen en een Gelukkig 2018.
**********************************************************************

Dina Nuis.
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Mededelingen
Nieuwsbrief
Afgelopen twee jaar hebben wij samen met de andere verenigingen uit Klein Dochteren
regelmatig een nieuwspagina gemaakt voor het blad “In de Kijker”.
In overleg met alle betrokkenen is er besloten om daar met ingang van 2018 mee te
stoppen.
Gelukkig krijgt u als lid van onze buurtvereniging twee keer per jaar (maand juni en
december) het blad de Pompe. Zo blijft u op de hoogte van al onze activiteiten.
Daarnaast gaan wij vanaf volgend jaar een nieuwbrief maken.
Deze ontvangt u alleen als wij van u een emailadres hebben.
Dus wilt u ook via een nieuwsbrief op de hoogte blijven, stuur dan een mailtje naar:
info@bv-kleindochteren.nl De eerste nieuwsbrief ontvangt u dan eind februari 2018.

Buurtgenoten
Helaas hebben Gerrit Lueks en Dina Nuis aangegeven dat ze stoppen met het maken van de
rubriek Buurtgenoten. Dat vinden wij jammer maar kunnen het ook begrijpen. Vele jaren
hebben zij dit voor ons gedaan, Dank je wel daarvoor!
Helaas is hierdoor ook in deze uitgave geen buurtgenoten te vinden.
Maar wij kunnen u geruststellen, Buurtgenoten komt terug.
Voor ons nieuwe nummer in 2018 gaan Margo Beekman, Ria Haarman en Erna Nijenhuis op
bezoek bij nieuwe buurtgenoten. Nog even geduld dus……

Tafelbladen
Misschien heeft u het al gezien maar wij hebben de tafelbladen in de Schole vernieuwd. De
oude bladen waren helaas behoorlijk beschadigd en pasten eigenlijk niet meer zo mooi bij
de prachtige nieuwe vloer.
Wij vragen een ieder die gebruik maakt van
deze tafels om er voorzichtig mee om te gaan
(ze zijn bijvoorbeeld niet vochtbestendig).
Bij het weg zetten achter het gordijn moet er
bescherming tussen de bladen worden gedaan!!
Als iedereen hieraan meewerkt kunnen wij nog
jaren plezier hebben van deze tafels.
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Algemene Ledenvergadering, 11 oktober 2017
Op woensdag 11 oktober waren er 27 personen aanwezig op onze Algemene
Ledenvergadering. Daar waren wij erg blij mee. Dit keer was de vergadering op een
woensdag omdat onze gast Willem Beekman niet op de gebruikelijke maandagavond
aanwezig kon zijn. Het was een snelle en prettige vergadering. Binnen een uur waren alle
agendapunten behandeld. Tijdens onze bestuursverkiezing waren Anke Leuks en Ida
Mombarg herkiesbaar. Zij werden onder luid applaus herkozen.
Voor de korte pauze werd de penningmeester Johan Hietbrink nog even in het zonnetje
gezet. Inmiddels zit hij 25 jaar in het bestuur. Hij ontving uit handen van de voorzitter een
prachtig boeket met een bijbehorende cadeaucheque.
Het bestuur heeft de volgende samenstelling:
Irna Wagenvoort
Johan Hietbrink
Anke Lueks
Ida Mombarg
Jan Brunsveld
Herbert Haarman
Ina Bolink

Voorzitter, contact Pompe/ Kijker
Penningmeester
Secretaris
Boodschappen en cadeaus
Boodschappen
Website/ Pompe en technisch deskundige
Contactpersoon activiteiten

Even voor negen uur werd het woord gegeven
aan Willem Beekman.
Hij vertelde over zijn werk bij de Vijfsprong,
zijn deelname aan Boer zoekt Vrouw en zijn
huidige werkzaamheden bij
Perma-Cultuurtuin Lief Lekkerland.
Vanuit deze tuin ontving iedereen na afloop
een pompoen met daarbij een heerlijk recept.
Het bestuur kijkt terug op een fijne avond.
De perma-tuin aan de Klein
Dochterense schooldijk

Goorseweg 20, 7241 DC Lochem
Tel.: 0573-251001/255210
Mobiel: 06 5279 5199
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Gezellig middag, 25 oktober 2017
Dit hadden wij niet verwacht, zo’n volle Schole.
Prachtig!
Om half twee was de zaal vol want vierenvijftig
personen waren aanwezig om het optreden van
Ben Lansink mee te maken.
Deze muzikant uit Markelo heeft bij velen op
een feestje gespeeld.
Hij had voor deze middag ook de Ebbekinka’s
meegenomen. Deze drie zussen uit Markelo
zongen, begeleid door Ben Lansink, prachtige liedjes.
Tijdens de eerste pauze zat de stemming
er al goed in. Voorzien van een hapje en
een drankje werd deze feestelijke middag
vervolgd. Uiteindelijk werd er zelfs nog
een dansje gedaan. Rond half vijf klonk er
een luid applaus voor het mooie
optreden.
Het was een fijne middag:
Gewoon Gezellig!

Herfstwandeling, 28 oktober 2017
Op zaterdagmiddag 28 oktober organiseerden wij
onze 2e herfstwandeling.
Helaas was er deze middag geen herfstzonnetje
te zien maar gelukkig gingen wij op pad met droog
weer. Anke Lueks en Margo Beekman hadden
samen een mooie tocht uitgezet.
Rond twee uur wandelden de 32 deelnemers
vanaf de Schole richting de golfbaan en
daarna naar het mooie Kienveen.
Bij de familie Gosselink aan de Lageweg was er een korte stop.
Een oppeppertje voor de laatste kilometers stond voor ons klaar.
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Helaas begon het vanaf daar licht te regenen, maar vol goede moed ging de wandeltocht
via de Boekhorst verder. Uiteindelijk kwam iedereen weer voldaan aan bij de Schole.

Deelnemers bedankt en hopelijk tot volgend jaar!
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Uitslagen
Sjoelen uitslag van 04-09-2017
1e prijs

Jan Brunsveld

348 punten

2e prijs

Rob Kamsteeg

344 punten

3e prijs

Cor Kamsteeg

341 punten

4e prijs

Jo Brunsveld

335 punten

5e prijs

Albert Stegeman

315 punten

6e prijs

Ida Mombarg

301 punten

Poedelprijs

Gerda Braakman

228 punten

Sjoelen uitslag van 09-10-2017
1e prijs

Rob Kamsteeg

340 punten

2e prijs

Jan Brunsveld

340 punten

3e prijs

Gerrit Brunsveld

325 punten

4e prijs

Ria Spa

325 punten

5e prijs

Yvonne van Silfhout 324 punten

6e prijs

Jan van Silfhout

321 punten

Poedelprijs

Gerrit Braakman

230 punten

Sjoelen uitslag van 06-11-2017
1e prijs

Rob Kamsteeg

351 punten

2e prijs

Jo Brunsveld

341 punten

3e prijs

Jan Brunsveld

328 punten

4e prijs

Yvonne van Silfhout 327 punten

5e prijs

Ria Spa

319 punten

6e prijs

Marcia Ariës

318 punten

Poedelprijs

Lies Hartman

216 punten
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Klaverjassen uitslag van 11-09-2017
1e prijs

Henk Beckers

4343 punten

2e prijs

Herman Hazewinkel

4210 punten

Poedelprijs

Harry Keukenkamp

2968 punten

Klaverjassen uitslag van 02-10-2017
1e prijs

Herman Hazewinkel

4758 punten

2e prijs

Wim Barink

4388 punten

Poedelprijs

Rob Groen

3197 punten

Klaverjassen uitslag van 13-11-2017
1e prijs

Wim Barink

5159 punten

2e prijs

Jan Stokkink

4788 punten

Poedelprijs

Rob Groen

3926 punten

Jokeren uitslag van 11-09-2017
1e prijs

Annie Stokreef

24 punten

2e prijs

Dina Nuis

25 punten

3e prijs

Hennie Lubberdink

28 punten

4e prijs

Jan Brunsveld

31 punten

5e prijs

Rikie Brunsveld

31 punten

6e prijs

Gerrie Brunsveld

33 punten

7e prijs

Fenny Sangers

36 punten

Poedelprijs

Gerrie Groen

89 punten

De volledige lijsten met kaart uitslagen zijn te vinden
op de uitslagen pagina van www.bv-kleindochteren.nl
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Jokeren uitslag van 02-10-2017
1e prijs

Ina Bolink

13 punten

2e prijs

Joke Lueks

24 punten

Jan Schutte

24 punten

4e prijs

Dinie van Velzen

25 punten

5e prijs

Anke Lueks

28 punten

6e prijs

Willy Schekman

30 punten

7e prijs

Herbert Haarman

35 punten

Poedelprijs

Betsie Leussink

91 punten

Jokeren uitslag van 13-11-2017
1e prijs

Ida Mombarg

24 punten

2e prijs

Tony Klugkist

25 punten

3e prijs

Ina Bolink

26 punten

4e prijs

Herbert Haarman

30 punten

Jan Lueks

30 punten

Willy Schekman

30 punten

Derkje te Velthuis

30 punten

Henk Lunneker

92 punten

Poedelprijs
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Agenda
05-01-2018

Nieuwjaarsvisite

08-01-2018

Kaarten

15-01-2018

Sjoelen

27-01-2018

Marathonkaarten

02-02-2018

Witte Wieventocht

05-02-2018

Kaarten

12-02-2018

Sjoelen

05-03-2018

Kaarten

07-03-2018

Gezellige middag

12-03-2018

Sjoelen

16-03-2018

Workshop Slagerij Sieverink

01-04-2018

Paasvuur

09-04-2018

Kaarten

14-05-2018

Sjoelen

16-04-2018

Sjoelen

21-05-2018

Fietstocht

07-05-2018

Kaarten

08-06-2018

Bustocht
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Nieuwjaarsvisite
Op vrijdag 05 januari bent u van harte welkom op
onze Nieuwjaarsvisite.
Deze avond wordt verzorgd door

Kappie.

Regelmatig wordt hij in onze omgeving gespot:
Hij komt namelijk uit Markelo en was te horen
op de Loarnse Karmse!!
Het belooft een mooie avond te worden.
Wij beginnen om 19.45 uur, graag tot ziens!!

Marathonkaarten
Op zaterdag 27 januari 2018 is het de gehele dag mogelijk om met elkaar te 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 een heerlijk stamppot-buffet geregeld.
De kosten zijn:

-

voor leden

€ 17,50 p.p.

-

voor niet-leden

€ 20,00 p.p.

Met uw deelname gaat het vast weer een hele gezellige dag worden.
Opgave is mogelijk tot 20 januari 2018 bij:
Ida Mombarg tel: 0573-251923 of
Irna Wagenvoort tel: 0573-256860.
Tijdens de sjoel-, kaartavonden of via de mail:
Info@bv-kleindochteren.nl
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Witte Wieventocht
Op vrijdag 02 februari gaan wij met elkaar de Witte Wieventocht wandelen.
Wij startten om 19.00 uur bij Restaurant de Witte Wieven in Zwiep.
Na een kopje koffie of thee gaan wij onder begeleiding de Lochemse Berg op.
Bij terugkomst staat er een heerlijk stamppotbuffet voor ons klaar.
De kosten voor deze spannende avond zijn € 25,00 per persoon.
De consumpties verder deze
avond zijn voor eigen rekening.

Wie durft……,
Geef je snel op voor 10 januari 2018 bij
Ina Bolink tel: 0575-431803 of
Irna Wagenvoort tel: 0573-256860 of
via ons mailadres: info@bv-kleindochteren.nl

50 plus Gezellige middag
Voor woensdag 07 maart 2018 hebben wij uitgenodigd Gerrit Pelle

Gerrit komt uit Bentelo. Hij begeleidt zichzelf met keyboard en zal deze middag verschillende
herkenbare liedjes voor ons zingen. Ook zal er een surprise-act zijn.
Wij beginnen om 13.30 uur. In de pauze is er een verloting waar mooie prijzen te winnen
zijn. De toegang is gratis.
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Workshop Paasbrunch Ideetjes
verzorgt door Slagerij Sieverink
Op vrijdagavond 16 maart wordt er in de Schole een workshop
gegeven verzorgd door Slagerij Sieverink.
Tijdens deze workshop wordt er door kok Jan de Graaff een menu
met de aanwezigen uitgewerkt bestaande uit:
basis voor soep maken, salades, rauwkosten, wraps, sandwiches, omeletten zowel zoet als
hartig, quiches met diverse vullingen , fruit / vlees spiesjes, saucijzenbroodjes maken.
Diverse Paas gerelateerde hapjes.
Ook worden er tips gegeven hoe je een vleeswarenschotel op maakt.

Tijdens deze avond kunnen
er ook allerlei vragen gesteld
worden over bereidingswijzen
van vlees en andere gerechten.
Het belooft een lekkere
leerzame avond te worden.
Wie doet er mee??
Dat wordt smullen!!

Deze avond wordt normaal gegeven voor € 39,95 p.p.
Slagerij Sieverink biedt deze totaal verzorgde avond aan voor € 25,00 p.p.
(dus inclusief gerechten, recepten, tips en gezelligheid)
Geef je snel op voor 15 februari 2018 (vol=vol)
Ina Bolink tel: 0575-431803 of
Irna Wagenvoort tel: 0573-256860 of
Ida Mombarg tel: 0573-251923 of via ons mailadres:
info@bv-kleindochteren.nl
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Paasvuur
Wij hebben inmiddels de vergunning weer aangevraagd voor ons jaarlijkse Paasvuur.
Vanaf 1 februari 2017 is er de mogelijkheid om snoeihout te brengen naar het land aan de
Kelhoutsweg. Wij vragen u dit te doen in overleg met de familie Lueks, tel 253392.
1e Paasdag valt dit jaar op zondag 1 april 2018. Deze avond is er
vanaf 20.00 uur op het plein bij de Schole de mogelijkheid om
een fakkel of lampion te kopen ( € 2,00 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

FIETSTOCHT
Onze jaarlijkse fietstocht is op 2e pinksterdag, 21 mei 2018
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. Bent u niet in staat om te fietsen, dan hebben wij voor u een autotocht
gemaakt.
De kosten zijn :

-

voor leden

€ 3,00 pp

-

voor niet-leden

€ 5,00 pp (kinderen onder de 16 gratis)
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BUSTOCHT
Dit jaar gaan wij op vrijdag 08-06-2018 met GEBO tours op pad.
De bestemming voor deze dag is EINDHOVEN

/ DEN BOSCH

Wij vertrekken om 7.45 uur vanaf de parkeerplaats bij de Zonnebloem
(uiterlijk 7.30 uur aanwezig zijn). Wij rijden gelijk richting Eindhoven
waar wij ‘s morgens een bezoek brengen aan Philips.
Wij krijgen daar een rondleiding en bezoeken het museum.
Tussen de middag krijgen wij daar
ook een heerlijk lunch
aangeboden.
Om half twee vertrekken wij naar
Den Bosch. Daar stappen wij aan
boort van de rondvaartboot die
ons door het oude Den Bosch
vaart.
Na de rondvaart is er nog even
gelegenheid om zelf Den Bosch te
verkennen, te shoppen of een
terrasje te pakken.
Om half vijf vertrekken wij richting Klein Dochteren. Wij hopen dan rond 18.30 uur te
arriveren bij café de Zonnebloem voor een afsluitend buffet. Het is altijd goed toeven in het
Brabantse land, dus ga gezellig met ons mee.
De kosten zijn:

- voor leden

€ 55,00 p.p.

- voor niet-leden

€ 67,50 p.p.

Bij deelname graag de kosten voor 15 mei 2018 over maken op banknummer
NL 49 RABO 0532 72 1330 t.n.v. Buurtvereniging Klein Dochteren
Opgeven kan tot 1 april 2018 bij
Anke Lueks tel : 0573-253392 of
Ida Mombarg tel: 0573-251923
Mailtje sturen mag ook:
info@bv-kleindochteren.nl
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DUIZEND-EN-ÉÉN-NACHT
Alle verborgen woorden maken een knik.
De overgebleven letters vormen in de
leesrichting de oplossing.

De winnaar van de oplossing van de prijspuzzel krijgt € 20,00 namens de buurtvereniging
Klein Dochteren. Stuur de oplossing vóór 1 februari 2018 naar:
A. Lueks
Zutphenseweg 114
7241 SG Lochem
Of mail naar: lueks009@planet.nl
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De prijswinnaar van de woordzoekerpuzzel van Pompe nr. 298 is
mevr. Marina van Loo geworden.
Samen met haar man, Wiliam, woont
zij aan de Dochterenseweg.
Die op deze prachtige winterse dag met
een mooie sneeuwlaag was bedekt.
In een gezellige woonkamer werd de
prijs, een cheque van 20 euro,
overhandigd.
De oplossing:
GOED DRINKEN IS BELANGRIJK
Van harte gefeliciteerd met de prijs!

De volgende Pompe verschijnt medio juni 2018
Buurtvereniging Klein Dochteren
E-mail: info@bv-kleindochteren.nl
Web: bv-kleindochteren.nl
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Aanpassing OUD PAPIER inzameling Gemeente Lochem
Door de gemeenteraad is er besloten dat de gehele Gemeente Lochem over gaat naar
inzameling van oud papier via een minicontainer. De Gemeente denkt dat het oud papier
dan nog beter gescheiden ingezameld gaat worden. Ook vindt men de huidige
inzamelingsmethode, huis-aan-huis, niet voldoen aan de Arbowet.
Daar zijn wij als buurtvereniging, net als andere verenigingen in de Gemeente Lochem, niet
blij mee. Inmiddels is er een gesprek geweest en heeft men ons toegezegd dat:
het brengpunt bij de Schole blijft !!!!
Om opbrengst via huis-aan-huis inzameling te behouden is het mogelijk om als vereniging
de inzameling te blijven doen. Volgens schema zal dan 1x per maand een route worden
gereden door Klein Dochteren en ‘t Venne. Het werk bestaat uit het legen van de blauwe
minicontainer in de vrachtwagen die door Berkelmilieu beschikbaar wordt gesteld.
Deze kans willen wij niet laten liggen maar kunnen dit als bestuur niet alleen.
Wie komt ons helpen?? Het is 1 (waarschijnlijk op zaterdag) morgen per jaar, en het is
ongeveer 3 uurtjes werk.
Laat ons niet in de steek en meld je aan !! ( graag voor 01 januari 2018)
Met het behoud van deze opbrengst kunnen wij, Gewoon Gezellig, activiteiten blijven
organiseren.
Wil je meer informatie neem gerust contact met ons op;
Anke Lueks:
tel. 253392
Irna Wagenvoort:
tel. 256860

Het bestuur
van buurtvereniging
Klein Dochteren
wenst u fijne feestdagen en
een voorspoedig

2018

Met dank aan onze adverteerders
Uw advertentie
in de Pompe ?
Informeer:
info@bv-kleindochteren.nl

Naam of adres niet juist ?
Gaat u verhuizen ?
Geef dit s.v.p. aan ons door:
info@bv-kleindochteren.nl

