Klein Dochteren
Februari 2013
31e jaargang
Nr:278

De eerste Pompe van 2013 is zojuist weer op uw deurmat gevallen.
2012 ligt alweer 6 weken achter ons.
Zoals we vaak zeggen:de tijd vliegt.Een nieuw seizoen voor de verenigingen.Tijd om weer
ideeën op te gaan doen.
Zoals de commissie van het jaarlijkse tentfeest,de ONA en de buurtvereniging.
Succes allemaal!!.

De winter leek te verdwijnen,maar heeft toch zijn intrede weer gedaan.Het is immers toch nog
winter???
De schaatsers hebben toch nog kunnen genieten van de georganiseerde tochten in het land,
of op de ijsbaan.En
.En zo was er natuurlijk ook sneeuwpret voor de kleintjes.

De Nieuwjaars visite in de Schole is een groot succes geweest.
Velen kwamen elkaar de hand schudden en genoten onder het genot van een hapje en een
drankje van de groep Alpenzwung.

Denk aan onze adverteerders

Bij de fam.Lueks op het land liggen de eerste beginselen van het komende paasvuur.
Eind maart is het weer zo ver!
We wensen de “bouwers”veel
veel succes met de opbouw van de brandstapel.

Onder overweldigende belangstelling, ook uit Klein Dochteren ,heeft afgelopen zaterdag de
open dag van het nieuwe gemeentehuis plaatsgevonden.
En de redaktie , die nogal sceptisch was ,werd aangenaam verrast. Niet alleen wachtte
burgervaarder Speckrijse ons persoonlijk op, het gebouw straalde van buiten en van binnen
zoveel uit dat er met plezier gewerkt gaat worden.

En dat plezier is ook te zien onder het hoofdstuk biljarten. En om goed te kunnen presteren hoef
je niet per se nieuwbouw te plegen.

Kopie voor de volgende Pompe voor 8 april in het bezit bij de redactie.
De redactie

Overzicht komende activiteiten
Noteer het in uw agenda, wij zien u graag!!
Maandag

04-03-2013

Kaarten

Maandag
11-03-2013
Sjoelen
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vrijdag

22-03-2013

50+ middag

aanvang 13.30 uur

Vanaf 13.30 uur bent u van harte welkom voor weer een gezellige middag in de
Schole. Deze middag wordt verzorgd door muziek en zanggroep:
VOOR ONS EN UW PLEZIER

Het belooft weer een gezellige middag te worden…zorg dat je er bij bent!!
LET OP : dit keer is het op vrijdagmiddag
(i.p.v. gebruikelijke woensdag)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maandag
25 maart 2013
aanvang 19.45 uur
Lezing Archeologisch Werkgroep Lochem
Tot 15 februari is er door de archeologische werkgroep voor Lochem (AWL) een
tentoonstelling georganiseerd van recente archeologische opgravingen in de gemeente
Lochem.
Eén van de onderwerpen van de tentoonstelling is de Berkel. Deze resten van een Berkelsluis
zijn in september 2012 bij de aanleg van de vispassage bij Thoma boven water gekomen.
Door deze sluis was scheepvaart op de Berkel mogelijk. In de lezing zal de geschiedenis van
de Berkelscheepvaart uitgebreid worden belicht. Daarnaast komt het ontstaan van de Berkel
en de bewoningsgeschiedenis van het Berkeldal aan de orde en worden de ingrepen
besproken die aan de Berkel ten behoeve van de waterhuishouding en waterbeheer in het
verleden en toekomst zijn gemaakt.
Deze leerzame avond wordt verzorgd door Gerard Tiemessen

Zondag 31 maart 2013
Verzamelen vanaf 20.00 uur bij de Schole
PAASVUUR
Op 1e paasdag wordt bij goede omstandigheden weer het traditionele paasvuur
ontstoken in het weiland van de familie Lueks.
Vanaf 20.00 uur is het mogelijk om een fakkel te ‘kopen” voor 1 euro.
De opbrengst van de fakkels en lampions komt geheel ten goede aan KIKA
Rond half negen gaan wij in optocht vertrekken vanaf de Schole, onder
onder muzikale
begeleiding van dweilorkest de Deurbloazers uit Deventer.
Nadat wij ons allen hebben verzameld rondom de BOAKE wordt er een teken
gegeven om de Boake aan te steken.
WEES VOORZICHTIG, deelname is voor eigen risico.
(Het nuttigen van alcohol iss op het terrein NIET toegestaan)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maandag

08-04-2013

Kaarten

Maandag

15-04-2013

Sjoelen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maandag

22 04-2013

aanvang 19.45 uur

Informatieavond verzorgd door Gerrit Hazewinkel

Op deze avond komt Gerrit Hazewinkel ons weer bijpraten over de huidige verkeersregels die
wij moeten volgen, als wij deelnemen aan het verkeer.
(volgende pompe meer informatie…)

Maandag

06-05-2013

Kaarten

Maandag

13-05-2013
2013

Sjoelen

Zondag

09-06-2013

Gezellige Fietstocht

Gezellige zaterdag in Klein Dochteren
Op 26 januari was het weer zover, gezellig een hele
dag naar de Schole om te Jokeren.
Dit jaar waren er zelfs 36 deelnemers aanwezig.
Goed uitgeslapen werd er om 09.00 uur begonnen.
Gelukkig werd iedereen op tijd van drinken voorzien.
Om half een was er weer een heerlijk stampottenbuffet van Eetcafé de
Zonnebloem.

Rond vijf uur werden de volgende prijswinnaars bekend gemaakt:
1e prijs 86 punten

2e prijs 136 punten

3e prijs 153 punten

Hennie Lubberding

Riet van Ditshuizen

Gerrit Klein

4e prijs
5e prijs
6e prijs
7e prijs
8e prijs
9e prijs
10e prijs

Grada Plekkenpol
Oy Hietbrink
Toos ten Broeke
Nel Tuin
Ida Mombarg
Jo Lueks
Dinie Beumer

154 punten
163 punten
166 punten
166 punten
169 punten
170 punten
171 punten

Deelnemers bedankt voor deze gezellige sportieve dag, graag tot volgend
jaar…..

Sjoelen

Uitslagen

Uitslag van 10-12-2012
1e prijs
Rob Kamsteeg
e
2 prijs
Jo Brunsveld
3e prijs
Cor Kamsteeg
e
4 prijs
Jan Brunsveld
5e prijs
Gerrit Brunsveld
e
6 prijs
Geert Zeelte
Poedelprijs
Minie Wesselink

396 punten
333 punten
330 punten
324 punten
323 punten
322 punten
228 punten

Sjoelen
Uitslag van 21-01-2013
1e prijs
Rob Kamsteeg
e
2 prijs
Jan Brunsveld
3e prijs
Gerrit Brunsveld
e
4 prijs
Wim Sloetjes
5e prijs
Jo Brunsveld
6e prijs
Lienke Freriks
Poedelprijs
Ida Mombarg
Marcia Ariës

362 punten
356 punten
320 punten
311 punten
309 punten
308 punten
245 punten
245 punten

Kruisjassen
Uitslag van 14-01-2013
1e prijs
M.Oudenampsen
2e prijs
H.Keukenkamp

3692 punten
3687 punten

Kruisjassen
Uitslag van 04-02-2013
1e prijs
H.Keukenkamp
2e prijs
R.Groen

4064 punten
3877 punten

Jokeren
Uitslag van 14-01-2013
W.Bannink
1e prijs
2e prijs
D.Nuis
3e prijs
G.Lammerdink
e
4 prijs
W.Schekman-Nijkamp
I.Bolink
6e prijs
D.van Velzen
7e prijs
M.Ariës
R.van Ditshuizen
Poedelprijs
J.Lueks

27 punten
28 punten
33 punten
39 punten
39 punten
42 punten
43 punten
43 punten
104 punten

Jokeren
Uitslag van 04-02-2013
1e prijs
H.Hazewinkel
2e prijs
R.Brunsveld
R. van Ditshuizen
4e prijs
W.Schekman Nijkamp
e
5 prijs
R.Spa
6e prijs
T.ten Broeke
7e prijs
T.Hulsman
Poedelprijs
H.Koop

33 punten
37 punten
37 punten
38 punten
39 punten
50 punten
51 punten
124 punten

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

www.bv-kleindochteren.nl
---------------------------------------------------------------------------------------------

BILJARTEN

Elk jaar tussen Kerst en Oud en Nieuw treffen ze elkaar op 27 december.
Voor de 25e keer. Een jubileum dus.
Een mix van spelers van de Zonnebloem speelt dan tegen de oude knarren van toen.
Oud biljarters die de keu al vast hielden in 't cafeetje van Derk de Groot ( de Zonnebloem in de
jaren 50 .)
Biljarten verleer je nooit, al daalt het gemiddelde met het verstrijken der jaren.
Gezelligheid, bijpraten en een kaartje leggen tot na middernacht hoort er die avond bij;en
gastvrouw Dinie zorgt voor de hapjes, hopelijk ook op 27december 2013.

Op dinsdag 05 februari was er een AED cursus in de Schole.
Onder leiding van Ronald (hartreanimatie Zutphen) werd er goed geoefend.
Je kunt wat doen als iemand een hartstilstand krijgt……iedere minuut telt!!!
Wij zijn blijij met de 18 personen die aanwezig waren op deze leerzame avond.
Volgend jaar gaan wij dit zeker weer doen, komt u dan ook??? DOEN!!!

Nieuwjaarsvisitee
7 januari 2013
Op maandagavond 7 januari was het alweer tijd voor onze
jaarlijkse Nieuwjaarsvisite. Op deze avond kwamen de
Alphenswung voor ons optreden. Halverwege de avond
werden er Tiroler hoedjes uitgedeeld. Tijdens de pauzes
werd er gezorgd voor een hapje en een drankje. Er waren
ongeveer 70 leden naar De Schole gekomen. Het was
wederom een zeer geslaagde avond.

www.bv-kleindochteren.nl

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

Heb je al gestemd voor Klein Dochteren bij de Klaas-Jan Huntelaar Foundation?
Mark, Mol, secretaris van het jeugdbestuur heeft, namens Klein Dochteren, bij de Klaas-Jan Huntelaar
Foundation een aanvraag ingediend om de aanschaf van pupillendoelen deels te financieren. Zodat we
ook tijdens de wintertijd op het trainingsveld voor de jongste spelers een écht doel hebben om te
scoren. De foundation is door Klaas-Jan en zijn vader opgezet. Het project met de meeste stemmen
wint.
We hebben dus stemmen nodig!!!
Aan jullie de vraag om zelf te stemmen (per mailadres kun je 1x stemmen). Vraag zoveel mogelijk
vrienden, familie, collega’s om ook te stemmen, breng je stem dus.
Via onderstaande link kun je jouw stem uitbrengen, je vindt deze link natuurlijk ook op onze website
www.kleindochteren.nl
https://www.klaasjanhuntelaarfoundation.nl/projecten/71-pupillendoelen-trainingsveld-klein-dochteren/1
Mocht de link niet werken, dan kun je de link kopiëren in je browser.

Op de website kun je ook meer informatie lezen over de Foundation en ook de andere ingediende
projecten bekijken.
Voorjaarscompetitie
Inmiddels is de voorjaarscompetitie voor veel teams weer van start gegaan. Voor een aantal teams is
ook meteen de eerste wedstrijd al weer afgelast.
Sommigen teams zijn een klasse hoger gaan spelen doordat de prestaties in de najaarscompetitie
dusdanig goed waren. Onze talenten durven het dus aan om in een hogere klasse te gaan voetballen.
Ook enkele seniorenelftallen hebben de voetbalschoenen alweer uit het vet mogen halen.
Het vierde elftal won de eerste wedstrijd na de winterstop, het prachtige wedstrijdverslag is al spoedig
na de wedstrijd te lezen op onze website.
Het eerste elftal kon helaas de ongeslagen status, die zij de hele competitie nog hadden, niet
behouden. In de belangrijke wedstrijd tegen V en L werd dit seizoen dus voor het eerst verloren.
Met nog 9 competitiewedstrijden te gaan, is nog alles mogelijk.
Erna Nijenhuis-Schekman, voorzitter voetbalvereniging Klein Dochteren

Biljartvereniging ,,de Zonnebloem”

Persoonlijke kampioenschap bandstoten
Tijdens de winterstop van de Libre competitie is er traditioneel het persoonlijk kampioenschap
bandstoten gespeeld. Ronny Hazewinkel had de teams voor de voorronden ingedeeld.
De 2 beste uit een poule gingen over naar de volgende ronde (16 pers.). Na de achtste en de kwart finale
bleven er 4 winnaars over; Rob Groen (15 car) speelde tegen Diëgo ter Welle (10 car) en
Herman Hazewinkel (21 car) trof Henk Gosselink (15 car). Rob en Herman speelden als verliezers
om de derde en vierde plaats, waarna Rob het brons veroverde. In een spannende finale ging uiteindelijk
toch Diëgo met de eer en de eerste prijs strijken.

Biljarten voor niet leden van de biljartver.
Vrijdag 11 en zaterdag 12 jan. werd het toernooi libre voor niet leden gespeeld. Ook hiervoor had
Ronny H. een indeling gemaakt ( hiervoor nog bedankt! ). 11 Dames en 8 heren gingen vrijdagavond
de strijd aan. Een ieder speelde 2 wedstrijden. Zaterdag werd er gestart om 12.00 uur. Het mooie en
soms snelle spel van enkele deelnemers, zou in de competitie niet misstaan. De 4 beste van de vrijdag
waren: Gido van Oosterum, Ed Reinders, Femmy Noordman en Taija Laakso (Finland).
De 4 winnaars van de zaterdag, t.w. Jan Brunsveld, Martijn Marsman, Wim Leusink en Erwin Boers
moesten het opnemen tegen de 4 van vrijdag. Jan, Wim, Gido en Femmy bleven over.
Om de derde en vierde plaats speelden Wim en Femmy tegen elkaar en Wim won.
Jan Brunsveld speelde de finale tegen Gido van Oosterum. Met een heel mooi gemiddelde won Jan
deze partij. De nummers 1,2 en 3 kregen een standaard als herinnering.
Voor de best spelende dame was een speciale prijs ter beschikking gesteld; namelijk een handgemaakt
zwart hardstenen beeld van Wim Leusink (de beeldhouwer van de Zutphenseweg). Femmy Noordman
was de gelukkige en was er heel blij mee!.......Wim bedankt voor dit mooie beeld.

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

V A N

D E

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

Nieuws.

De ledenvergadering staat gepland voor dinsdag 23 april 2013

Trainen

Zondagmorgen, aanvang 10.00 uur - aanwezig 9.45 uur
Woensdagmiddag, aanvang 14.00 uur - aanwezig 13.30 uur

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

VAN

HET

KLOOTSCHIETEN

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

NKB Landelijke Straat Competitie
De laatste wedstrijd is KD fraai 2e geworden met 49 schoten, 135 meter, dit leverde
13 punten op.
Stand:
1e
Nooit Gedacht (KWB)
punten 64
264 schoten en 166 meter
2e
Klein Dochteren (AKF)
punten 59
267 schoten en 473 meter

AKF Competitie 2012-2013
Door afgelasting en andere zaken zijn er competitiewedstrijden
gewijzigd!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Zie Activiteitenplanning
Standen ná negen wedstrijden
1e Klasse
Klein Dochteren 1
Zwolle
1
Respelhoek 1
Klein Dochteren 2

1
2
3
6

361
371
386
394

444 - 339
460 - 370
460 - 207

6e Klasse
De Hemmele 1
1
Dijkhoek 5
2
Klein Dochteren 6 3

2e Klasse
281
443
529
294

De Heksenkring 1
De Mölle 1
Eibergen 2
Klein Dochteren 3

1
2
3
5

429
437
439
441

-

203
427
215
310

1
2
3
4

474
455
503
512

-

254
089
314
290

4e Klasse 4e

3e Klasse
Zwolle 5
1
Klein Dochteren 4 2
Onderlingen 3
3

-

’t Broek 3
Respelhoek 5
Respelhoek 4
Klein Dochteren 5

7e Klasse
454 - 544
455 - 253
459 - 199

Onderlingen 5
1
Klein Dochteren 7 2
Dijkhoek 6
3

PK wedstrijden 2013
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

502 - 295
507 - 254
562 - 167

Sanne Ribbers toernooi
Harman, Henk W, Bennie en Hans behaalden een eerste plaats (met
wisselbeker) in de derde klasse.
Nieuwjaarstoernooi De Mölle
Helaas geen deelname.
Activiteitenplanning

DATUM

ORG ACTIVITEIT
.
Za 16-02 AKF Competitie S

LOC.

AANV.

VERZ.

Za 02-03 AKF Competitie S
Zo 03-03 AKF Competitie S

Wintersw Gebouw
13.30 uur 12.30 uur
Juliana
Zie onder
Wintersw Eetcafé
13.45 uur 12.45 uur
Doundrie Zie onder
Onderl. Prinsen
13.30 uur 12.30 uur
Onderl. Prinsen
13.45 uur 12.45 uur

Do 14-03 AKF Kaarten

Bethel

Za 16-03 AKF Competitie S
Za 17-03 AKF Competitie S

Heksenk
Heksenk

Za 06-04 AKF Competitie S

Dijkhoek Kerkem

13.30 uur 12.30 uur

Do 11-04 KD

Bethel

19.30 uur

Zo 17-02 AKF Competitie S

Kaarten

19.30 uur
Ondersc
Ondersc

13.30 uur 12.30 uur
13.45 uur 12.45 uur

Za 20-04 AKF PK heren
Dijkhoek Kerkem
Zo 21-04 AKF PK jeugd-dames Dijkhoek Kerkem
Do 02-05 KD

Kaarten

Zo 26-06 AKF GK

Bethel
KFIJ

19.30 uur
?

Gebouw Juliana: In Winterswijk 1e rotonde rechts, 2e rotonde links, 1e
rotonde rechts (dit is de Wooldseweg). Na 5 km links, de Gosselinkweg
op.
Eetcafé Doundrie: 1e rotonde rechts, 1e rotonde links, 1e rotonde
rechts (dit is de Misterweg).
Na circa 500 meter aan de linkerzijde op No. 77 is Doundrie

VAN

DE

REDACTIE

Wist u dat:
-op wo. middag 15-01, tussen de sneeuw maar op een prima Lageweg en
met mooi weer Lochem tegen Vorden heeft gegooid: Wijers/GroenOudenampsen/Heuvelink, uitslag 59-55.
-Henk Lunneker weer voor fraaie kerststukjes heeft gezorgd, maar deze
waren vóór de nieuwjaarsfelicitaties op 5/6-1 alweer verdwenen.
-de website door Jochem Veldmaat is verbeterd. Het maken van
panoramafoto’s voor site zal dit voorjaar geschieden.
-de trainingsopkomst op de zondagmorgen al een keer tot 2 leden is
gedaald.
-Janna Lunneker met succes een nieuwe heup heeft gekregen en uiteraard
een snel herstel wordt toegewenst.
-Hennie Lubberdink nog steeds met de knie sukkelt en Rob Groen met de
heup (nu rechts)
-veel leden, met het vorderen der jaren, steeds meer gebreken beginnen
te vertonen.Voorbeelden zijn Co, Harman, Eric, Hans, Marinus, Harry,
René, enz. Ook onze geblesseerden wordt spoedig beterschap toegewenst

