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Bij het schrijven van dit voorwoord,is de Klein-Dochterendag(voorheen
Klein Dochterendag(voorheen mixmix
toernooi) in volle gang.
Bertouwbare bronnen zeggen dat het gezellig druk is.Er is voor elk wat
wat wils.
Voetballen,klootschieten.workshop volgen enz,enz.
De dag zal worden afgesloten met een bbq.

En dan is er ook de fietstocht geweest,die Zondag werd georganiseerd
georganiseerd door
de buurtvereniging.
Deze was ook met de auto te volgen.Er zal ongetwijfeld een verslag volgen in de Pompe.

DENK AAN ONZE ADVERTEERDERS!!!!!!!!
****************************************************************************************
***********************************************************************
De redaktie wil bij deze alle KAMPIOENEN feliciteren met hun behaalde
resultaat.Proficiat!!!!
************************************************************************************
De jaarlijkse
aarlijkse busreis is wederom een succes geweest.
De reizigers vertrokken richting Weeze om daar de 1e excursie te hebben.
Daarna op naar Haps,om te zien hoe veel soorten advocaat er zijn en te horen dat witte kippen
ook bruine eieren kunnen leggen!!!
Er werd
rd geproefd en natuurlijk gekocht!!!!
***************************************************************************************
De vakantie periode staat weer voor de deur.We wensen jullie allen een
Veilige reis en veel plezier.
**************************************************************************************
*********************************************************
Buurtgenoten sloeg dit keer 2 vliegen onder”1kap”.Het voor-interview
voor
begonnen we bij André en Gerda,om vervolgens een deurtje verder te
gaan, en vervolgens terecht te komen bij Ricardo en Ellen.
Wat we deze avond aan verhalen hoorden,heeft Gerrit in een beknopt
verslag geprobeerd te beschrijven.
We wensen beide gezinnen een gelukkig leven in hun nieuwe huis.
***************************************************************************************
Kopie voor de volgende Pompe voor 5 augustus in het bezit bij de redaktie.
De redaktie

Tijdens de laatste kaart- en sjoelavond werd zoals gebruikelijk bekend gemaakt wie zich winnaar mag
noemen van het seizoen 2012-20133.
De volgende personen ontvingen een mooie vleesschotel.
Jokeren
1e prijs

Jo Lueks

2e prijs Gertie Lammerdink

3e prijs Grada Plekkenpol

Sjoelen
1e prijs Rob Kamsteeg

2e Prijs Jo Brunsveld

Kruisjassen
1e prijs Harrie Keukenkamp

Dames wandel tweedaagse.

Het laatste weekend van April was het weer zover: twee dagen wandelen.
Dit keer ging het naar camping ‘De Kleine Wolf’ in Ommen.
De vooruit zichten wat het weer betreft,waren niet zo
gunstig,maar we hadden er zin in. De eerste dag heeft het
dan ook de hele dag geregend, maar zie foto we waren er op
gekleed, bikkels als we zijn……
We hebben 12 Km gewandeld op de Lemelerberg super
mooi..Daarna door gereden naar de camping waar we direct
gingen zwemmen om toch weer een beetje warm te worden,
daarna het diner..
We sliepen in drie trekkershutten,en het was nog lang
rumoerig op de camping,ja wat wil je met 12 vrouwen..

Na het ontbijt,verzorgd door Gerrie en Ans gingen 10 dames wandelen voor weer een tocht van 12
Km,rond de Besthmenermolen in Ommen.

Annie en Henny gingen fietsen,in de mooie natuur van
Ommen, en hebben mooie foto’s gemaakt…
Tijdens de lunch pauze,ontmoetten we elkaar weer.

Trouwens de tweede dag was het zonnig. Aan het eind
van de wandeling nog even een café opgezocht in
Hellendoorn voor een kopje koffie met een glaasje likeur…
Daarna de terug tocht naar Lochem voor een afscheidsdiner bij de Éetgalerij’het waren weer twee
fantastische dagen..
En we eindigen dan ook met de woorden:
Herinner je gisteren
Droom van morgen
Maar leef vandaag!

Groetjes van de wandelgroep.
UITSLAGEN

Sjoelen

Uitslagen

Uitslag van 15-04-2013
1e prijs
Rob Kamsteeg
2e prijs
Jo Brunsveld
e
3 prijs
Willy Schekman Nijkamp
4e prijs
Janny Lammerdink
e
5 prijs
Ria Spa
6e prijs
Gertie Lammerdink
Poedelprijs
Jopie Reusink

374 punten
346 punten
328 punten
326 punten
325 punten
319 punten
201 punten

Sjoelen
Uitslag van 13-05-2013
1e prijs
Geert Zeelte
2e prijs
Rob Kamsteeg
e
3 prijs
Irna Wagenvoort
4e prijs
Jan Brunsveld
e
5 prijs
Bennie Wesselink
6e prijs
Willy Schekman Nijkamp
Poedelprijs
Minie Wesselink

356 punten
353 punten
339 punten
336 punten
333 punten
332 punten
221 punten

Jokeren
Uitslag van 08-04-2013
J.Lammerdink
1e prijs
2e prijs
J.Lueks
e
3 prijs
R.Brunsveld
4e prijs
W.Schekman
e
5 prijs
H.Haarman
J. Schutte
Gr Plekkenpol
6e prijs
Poedelprijs
J.Lueks

26 punten
27 punten
37 punten
41 punten
42 punten
42 punten
43 punten
106 punten

Jokeren
Uitslag van 06-05-2013
1e prijs
I.Mombarg
e
2 prijs
W.Schekman
J.Schutte
4e prijs
J.Amtink
5e prijs
Jan Schutte
e
6 prijs
Dina Nuis
Jo Lueks
Poedelprijs
T.Amtink

23 punten
24 punten
24 punten
31 punten
43 punten
45 punten
45 punten
111 punten

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

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

www.bv-kleindochteren.nl

Kruisjassen
Uitslag van 08-04-2013
1e prijs
R.Oudenampsen
e
2 prijs
M.Oudenampsen

4068 punten
3832 punten

Kruisjassen
Uitslag van 06-05-2013
1e prijs
mevr.R.Sligman
2e prijs
H.Keukenkamp

3410 punten
3397 punten

-------------------------------------------------------------------------------------Noteer alvast in uw agenda……….zet het op uw kalender!!!!
Belangrijke data:
Sjoelen
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag

09-09-2013
14-10-2013
11-11-2013
09-12-2013

Kaarten
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag

02-09-2013
07-10-2013
04-11-2013
02-12-2013

Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag

20-01-2014
10-02-2014
10-03-2014
14-04-2014
19-05-2014

Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag

13-01-2014
03-02-2014
03-03-2014
07-04-2014
12-05-2014

Jaarvergadering
50+ middag

Maandag
Woensdag

30 september 2013
09 oktober 2013

De eerste computercursus gaat in september van start!!
Denkt u nu……..had ik mij ook maar opgegeven?
Het kan nog!! Twijfel niet langer en geef u alsnog op.
Dit kan nog tot 01 juli bij Anke Lueks (tel 253392)

Revue 2013 VALS PLAT.
ONA hoopt op vrijdagavond 5 juli het tentfeest traditioneel weer te openen
met een spetterende revue. De repetities zijn in volle gang, en we doen er
alles aan om op tijd de teksten er goed in te krijgen. Dit laatste geldt vanzelfsprekend ook voor de liedjes van de
zanggroep. Helaas hebben we dit keer geen bijdrage van de dansgroep, maar we hopen dit te compenseren met
een tweetal verrassingsacts. We gaan ervan uit dat er volgend jaar weer dans is. We hopen op een

massale publieke belangstelling, en zeggen graag tot 5 juli!
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

Novemberstuk 2013
De spelersgroep is compleet, dus we zijn weer verzekerd van een toneelstuk in november. We zijn in klein
comité druk doende om een passend stuk uit te zoeken, en hopen daar deze maand uit te komen. Wegens groot
succes vorig jaar in De Zonnebloem, zijn we het erover eens dat dit wederom de locatie moet worden waar de
uitvoering plaatsvindt. Er zijn inmiddels data vastgelegd. Dit zijn vrijdagavond 8 november en zaterdagavond 9
november. Hiermee hebben we ervoor gekozen om de zondagmiddag te vervangen door de vrijdagavond. Ook
proberen we een oplossing te zoeken dat iedereen in het publiek de voorstelling goed kan volgen. Ons is
gebleken dat vooral achterin de zaal dat niet altijd het geval was. Aangezien het decorproject helaas niet is
geslaagd, zullen we waarschijnlijk weer een beroep doen op het decor van toneelvereniging KRATO uit
Kranenburg. We zullen daarnaast onderzoeken of in de toekomst een eigen decor alsnog tot de mogelijkheden
behoort.

In de volgende Pompe meer nieuws over het novemberstuk.
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

Terugblik Klein Dochteren dag
Terugblikkend op deze dag is slechts één woord van toepassing: FANTASTISCH. Een pluim voor de organisatie,
dat alles in goede banen leidde. Daarnaast zorgde het mooie weer voor een gouden omlijsting.
Bewezen is dat de Klein Dochterense verenigingen veel in beweging kunnen brengen, wanneer de handen
worden ineengeslagen. Dat is in het verleden ook meerdere keren gebleken, en dat was ook weer te zien op 8
juni.
ONA kan terugkijken op een tweetal geslaagde workshops. Dit alles onder de bezielende leiding van Sander van
Voorst. Op onnavolgbare wijze zorgde hij voor veel enthousiasme bij de deelnemers, en het publiek. De twee
workshops mochten zich verheugen op een grote deelname. Daarbij was veel ontluikend talent zichtbaar. We
hopen dan ook dat veel van dit talent zal besluiten om lid te worden van ONA.

Heb je interesse? Meld je dan aan als lid bij Henk Noordman: h.noordman@scandler.nl.
Tel.nr. 06-57666851.
Het bestuur wil Sander nogmaals bedanken, en hoopt in de toekomst nog vaker een beroep op hem te
mogen doen.

Henk Noordman, namens het ONA bestuur

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

KAMPIOEN
Het dameselftal van onze vereniging heeft in de voorjaarscompetitie alle wedstrijden gewonnen.
Dat betekende dat na de voorlaatste wedstrijd, een superspannende wedstrijd tegen de dames van
Baakse Boys, de kampioenen gehuldigd konden worden. Dit gebeurde natuurlijk op de velden in Baak,
maar het feestje werd voortgezet in de feesttent op de Kleine Markt, tijdens het frühshoppen van de
Keidagen. Het feest duurde dus nog tot in de kleine uurtjes.........
BEKERWINNAARS
Op zaterdag 25 mei vonden op de velden van Sportclub Lochem de bekerfinales van de KNVB plaats.
Zowel de F1 als de F2 hadden via de voorrondes een plaats weten te bemachtigen in deze finales.
In een fantastische ambiance startte de F2 tegen Terborg F1. Als de jongens nog niet zenuwachtig
waren, dan werden ze het wel van de vele supporters, trommels, luchthoorns, ballonnen en ander
feestmateriaal. Na 2 x 20 minuten stond de eindstand op het scorebord: 5-2 voor Klein Dochteren F2!!
De beker was binnen. De helden werden op professionele wijze gehuldigd
Om 13.00 uur was de F1 aan de beurt tegen VV Dieren F2. Er werd volop strijd geleverd en het bleef
lange tijd gelijk op gaan. Helaas sloeg VV Dieren F2 in de laatste minuten toe en werd de wedstrijd
eervol verloren met 3-1. Ook de tweede plaats leverde een mooie huldiging op.
SCHEIDSRECHTERS
Zondag 26 mei floot Gerrit Brunsveld zijn laatste officiële wedstrijd op de velden van v.v. Klein
Dochteren. Gerrit heeft aangegeven te willen stoppen, na vele jaren actief te zijn geweest als
clubscheidsrechter. Gerrit bedankt voor de inzet, uit handen van de scheidsrechterscoördinatoren
ontving Gerrit een bos bloemen.
Het volgende talent heeft zich inmiddels al weer aangediend. Lars Wullink, speler van de D1 slaagde
onlangs voor pupillenscheidsrechter.
Lars gefeliciteerd!
HELP !!
Om onze vereniging vlekkeloos de komende jaren door te loodsen hebben we nog diverse
vrijwilligersfuncties vacant.
Enkele nog in te vullen vacatures zijn:
* grensrechter 1e elftal
* leider seniorenelftal
* "kartrekker" vrijwilligerswerving
Meld je aan bij één van de bestuursleden, namen en telefoonnummers staan voor in deze Pompe.
Erna Nijenhuis-Schekman, voorzitter voetbalvereniging Klein Dochteren

,,Buurtgenoten…….”
Wereldkampioen zijspancross; niet één, maar tien keer!....Daniël Willemsen uit Lochem. Geen postuum
eerbetoon, maar na het behalen van de vierde wereldtitel in 2005 achtte de burgerij de tijd rijp, om de toegangsweg
naar het Lochemse crossterrein naar hem te vernoemen: het Daniël Willemsenpad. Vijf jaar na dato werd aan deze
weg de bouw gestart van een dubbele woning. En daar, waar eens de wormen welig tierden in de wormenkwekerij
van Andre Sligman, wonen nu 2 gezinnen in een riant onderkomen; de familie Snoek op 1 en de familie Sligman
op 3.

Oude buurtgenoten…
Om de nieuwe buurtgenoten te introduceren
kunnen we niet om de oude heen. Andre Sligman
en z’n vrouw Gerda (meisjesnaam Schot) hebben
vanaf hun trouwdag in ’88 op het Veen gewoond,
in een boerderijtje aan Het Langen. Samen met zijn
vader begon Andre in 1992 met het opzetten van
een wormenkwekerij in een voormalige
kippenschuur op de locatie waar nu hun woning
staat. 16 Jaar lang duizenden kilo’s glibberige
beestjes kweken en sorteren om ze daarna te
kunnen leveren aan hun afnemers in de
sportvisserij, diervoederbedrijven of aan
grondverbeteringsprojecten. Toen ze in 2008 voor
de keus werden gesteld om hun gehuurde
boerderijtje te kopen of elders het geluk te
beproeven, werd uiteindelijk besloten om gebruik
te maken van de rood voor rood regeling. Op de
1ha. grond waar de kwekerij op stond, mocht, als
aan de eisen werd voldaan een dubbele woning
worden gebouwd, Maar voor het zover was…. Op
zoek naar tijdelijke woonruimte konden Gerda en
Andre met hun 2 kinderen (zoon Marko-nu 22 ) en
( dochter Bea – nu 20) terecht op Het Gagel, bij Ria
en Dinand Brunsveld. Met plezier denken ze nu
terug aan hun tijdelijke vacantie van 3½ jaar.
Gerda en Andre Sligman
De aanloop naar Koninginnedag 2011…….
De uitvoering en de bouw ging niet altijd van een leien dakje. De eerste aannemer ging failliet. Bouwbedrijf Schot
mocht na een flinke onderbreking het karwei afmaken. Via internet was inmiddels een partner gevonden voor de
andere helft van het dubbel. Tijdens de bouw kon in overleg nog het een en ander geregeld worden. Toch ging het
bijna mis. Op 29 april, in aanloop naar Koninginnedag werd Andre benaderd door mensen van de Scouting groep
Lochem, met het verzoek om een klein klusje te klaren. Een 200 liter benzinevat moest gehalveerd worden. Het vat
werd 2 maal met water gevuld om de dampen te verdrijven. Als Andre de slijptol door de metalen wand jaagt, volgt
er een explosie die ver in de omtrek is te horen. De toestand ziet er aanvankelijk vreselijk uit. Met hulp van velen,
maar zeker ook van Ria en Dinand ondervindt de familie veel steun en wonder boven wonder herstelt Andre toch
nog snel.
Precies een jaar geleden zijn ze de eerste bewoners aan het Daniël Willemsenpad. Er is een flinke loods bijgebouwd
en vele kubieke meters Amerikaans eikenhout wachten op het erf op de kloofbijl om er brandhout van te
maken…..voorlopig nog werk genoeg.

De nieuwe buurtgenoten…
Het buurtgenotenteam maakt de oversteek van 3 naar 1 en wordt ontvangen door Ricardo Snoek met de 5 weken
oude Rick op z’n arm. Ellen, zijn vrouw is nog boven, om de 2 jaar jonge Thijs in bed te stoppen. Hoewel Ricardo
Snoek in Rotterdam is geboren (1971) en 5 maanden later verhuisde naar Oosterhout, is hij in het Lochemse geen
vreemde. Zijn vader die toen bij de politie werkte, kreeg in 1976 een baan aan de politieopleidingsschool De Cloese.
De familie betrok een woning aan de H.Dunantweg en Ricardo leerde rekenen op de Rembrandtschool. In ’83 werd
van huis en school gewisseld: Daslook werd de nieuwe woonlocatie en aan de Dr. Van Disselweg werd op de RSG
de HAVO volbracht. Toen hij daarna in de Schalkhaarse kazerne Hare Majesteit had gediend, moest er op een andere
wijze geld worden verdiend. Na 25 jaar politieopleidingsschool ging pa Snoek voor zich zelf aan de slag. . Er werd
een beveiligingsbedrijf opgezet, waarin ook Ricardo volledig werd betrokken. Het hoge noorden (Groningen) werd
hun uitvalsbasis met een kantoor in Slochteren. In 1997 werd de beveiligingstak verkocht en verhuisde het
trainingsbureau naar Lochem.
Van hier uit worden opleidingen en trainingen verzorgd op het gebied van communicatie, leiding geven, omgaan met
agressie en beveiliging. Ricardo laat zich permanent bijscholen en heeft op zijn vakgebied alle benodigde papieren
behaald om verantwoord en vakbekwaam trainingen te verzorgen aan klanten in het hele land. Inmiddels is Ricardo’s
vader 67 en heeft hij de passie voor trainen grotendeels omgeruild voor zijn nieuwe hobby : opa en oppassen op de 2
kleinkinderen. Zoonlief gaat zelfstandig verder……

Verstand van eten…
Als de moeder van Thijs naar beneden komt, richten we de
pijlen op Ellen Snoek-Huisman
Zij heeft hetzelfde ,bouwjaar 1971’ als Ricardo. Ze is
geboren in Eeneind, een dorpje in de omgeving van
Nuenen. Hoewel haar vader uit Dieren kwam en haar
moeder uit Vorden, werd het Brabantse land haar
bakermat, omdat haar vader een baan kreeg aan de
universiteit in Eindhoven. Ze kijkt terug op een superleuke
jeugd en na een HAVO en VWO opleiding gaat ze naar
Leiden om de Biomedische Wetenschap te bestuderen. Een
zwaar auto ongeval verstoort het studie ritme. Na een
flinke onderbreking pakt ze toch de draad weer op.
,Voeding en Diëtetiek’ is haar specialisme…. en met
succes. Met deze kennis wil ze graag mensen helpen, ook
en vooral in praktische zin. Aan de overkant van de
Zutphenseweg, binnen de muren van Strada Sport heeft ze
haar eigen praktijk en is ze 2 dagen in de week aanwezig
om mensen, die daar voor kiezen, in een optimale
voedingstoestand te brengen. Waar ze echt blij van wordt,
is om vrouwen met een kinderwens een voedingsadvies te
geven, die op termijn letterlijk en figuurlijk haar vruchten
afwerpt! Daarnaast is ze aan het UMC in Utrecht bezig
aan een promotie onderzoek. Het onderzoeksresultaat is al
gepubliceerd en binnenkort is Klein Dochteren een
Doctor rijker!

Ellen met de kleine Rick en Ricardo met Thijs
De ontmoeting…

Hier, in de Achterhoek is menige eerste ontmoeting op de dansvloer geweest en als het ,brommers kieken’ een
vervolg opleverde, dan was er sprake van verkering. Bij Ellen en Ricardo liep dat even anders;….. moderner, meer
van deze tijd. Een datingsite op het internet leverde een telefoongesprek op tot diep in de nacht. Gevolgd door een
weekend waarop ze elkaar diep in de ogen keken. Het klikte en Ricardo vestigde zich bij Ellen in Leiden. Na verloop
van tijd was de kinderwens de aanleiding om het oosten van ons land als ideale woonplek te beschouwen. Zijn wens
was:…. een nieuwbouwwoning; haar wens:..een grote tuin! Opnieuw bood het internet uitkomst. Middels Funda
kwam het paar in contact met Andre en Gerda en werden er spijkers met koppen geslagen. Om dicht bij en op de
bouw van hun nieuwe veste te zitten, werd er een huisje gehuurd op Ruighenrode. Van hieruit was het lijntje kort
tussen de aannemer en andere betrokkenen.
Het huis is inmiddels af, maar rondom de woning moet nog het één en ander gebeuren. Hoewel Ricardo graag met
hout knutselt en Ellen groei en bloei in de tuin wil bereiken, gooien de kids nu nog roet in het eten. Tegelijkertijd
was de geboorte van Rick aanleiding voor de nieuwe buren om hun heen, te laten blijken dat zij van harte welkom
zijn. 3 Ooievaars stonden de kleine en hun ouders op te wachten toen ze uit het ziekenhuis huiswaarts keerden! Een
fantastisch gebaar dat Ellen niet onberoerd liet!
En zo leert de familie Snoek de omgeving kennen….
Het Daniël Willemsenpad wordt in ieder geval intensief door hun bewandeld. Ook en vooral met de
kinderen…..maar zonder crossmotor.

Eens een wormenkwekerij, nu een gerieflijk onderkomen van de familie Snoek en Sligman.

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 (m.i.v.17-4)
Woensdagavond, aanvang 19.30 uur - aanwezig 19.15 uur Juni-Juli.

Belangrijke data

Za/Zo 24-25 augustus 2013. Cupfinale NKB bij Klein Dochteren
Za. 31 augustus 2013: Familiedag - Barbecue (€ 5) - Kampioenen.
Aanvang 14.00 uur - voor deelname aan de BBQ schriftelijk melden
bij Natasja, e-mail: natasja@veldmaat.com
Consumpties De consumptieprijzen zijn met ingang van 1-6-2013 verhoogd.
Klaverjassen en jokeren.
De eerstvolgende kaartavond is op donderdag 2 oktober 2013 .

VAN

HET

KLOOTSCHIETEN

Secretariaat: Tonnie Otten, tel. 0573-258905 of 06-51453219.
AKF PK, Gelderse PK en NK 2013
Uitslagen in de volgende Pompe.
PK wedstrijden 2013
Daniëlla (83-162) en Harold (62-148) zijn onze verenigingskampioenen.
Uitslagen NKB Cup: Heren 1 (Henk, Harold, Maarten en Martijn) verliest op meters.
Heren veteranen (Eric, Erik, Tonnie en Harman verliezen op meters.
Dames veteranen (Dini, Gerrie B, Willy en Rikie) verliezen op meters.
Keientoernooi:
Team 1 wordt tweede met 70-08
Team 2 (mix) wordt eerste met 84-75

VAN
Wist u dat:

DE

REDACTIE

-Reint Sligman Marinus Oudenampsen eraf heeft gegooid.
-Daniëlla en Rob (weer) deel uitmaken van het bestuur
-muizen de vaatwasser hebben gesaboteerd.
-het meetwiel weer in bedrijf is.
-de buitenkraan al twee keer is gestolen.
-Gerrie G zeven mannen heeft begeleid.

-de harken weer in orde zijn.
-Martin O, ná een 24-er persoonlijk, een bijzonder lange nazit had.
-de veteranen-uitwisseling met de Respelhoek bij camping Reusterman is gehouden.
-het clubhuisterrein is voorzien van een nieuw toegangshekwerk. (zie foto)

Busreis 30 mei 2013
Al dagen van tevoren hielden we de diverse weermannen in de gaten.
Een reis in de regen stond niet op het programma. En toen we de
laatste puntjes op de i zetten bleek een geldig identiteitsbewijs
noodzakelijk. We hadden dat niet expliciet vermeld in de
aankondiging. Een extra ronde langs de deelnemers bracht de
oplossing en dus vragen van wat gaan we doen. We hebben dat
uitgesteld tot in de bus.
Donderdagmorgen waren we als eerste bij de Zonnebloem en amper stond de kassa klaar of
daar kwamen de deelnemers. En ze waren er
allemaal ,de laatste aanmelding als laatste. Uiteraard
kwam de ook op tijd, met als chauffeur Willem. En
dan denk ik direkt aan
Willempie.
We vertrekken en het weer is uitstekend, en Willem
ontpopt zich als een uitstekende gids. En op zijn
kenmerkende manier van spreken, een beetje traag,
lootst hij ons, met wetenswaardigheden en
annecdotes op een zeer onderhoudende manier door
de binnenlanden van de Achterhoek en de Liemers
naar Weeze ( in Duitsland).
En zo komen we bij ons eerste reisdoel, het huidige vliegveld Weeze, Weeze airport.
Via smalle wegen en door afrasteringen ,langs bunkers ,kazernes en een toegangspoort duikt
ineens een heus vliegveld op.
Onze begeleider ter plekke arriveert dan ook. Hij is tegelijk met ons vertrokken uit Maastricht.
En als hij de bus betreedt en zich voorstelt voel je de zuidelijke warmte, en ook het Limburgs
accent is aangenaam. Hij past direct bij de groep , hij heeft dan ook onze leeftijd.
Na een korte introduktie gaan we via de
vertrek/aankomsthal naar de kantine op de
eerste verdieping. Een splinternieuw
onderkomen ,dat gisteren voor het eerst in
gebruik werd genomen. We genieten van de
koffie ,het uitzicht, en van elkaar en het is goed.
In een klein theaterzaaltje vertelt Aart ons over
het vliegveld.
Toen de koude oorlog begon, begin jaren 50,
werd Weeze uitgezocht als uitvalsbasis voor de
luchtmacht om de vijand tegen te houden. Onze
Oosterburen kozen de Engelsen als bewoners van dit terrein. Dat
toen de naam Laarbruch kreeg.Op een oppervlakte van 620
hectare heideland begonnen de werkzaamheden in 1953. Een
vliegveld werd aangelegd met een start en landingsbaan van 3
kilometer. En er moesten 4 squadrons worden gelegerd met alle
infrastruktuur. Dit resulteerde in een stad met 5000 inwoners, met
scholen ,kerken ,banken ,winkels ,ziekenhuis en
onderhoudswerkplaatsen. Alles ingedeeld volgens de Engelse
hieerarchie. Hoe lager de rang hoe kleiner de leefruimte. En om
het herkenbaar te houden werden de rangen in kleur ingedeeld.

De aanwezige vliegtuigen werden van brandstof voorzien via een speciaal aangelegde
pijpleiding vanaf Rotterdam. Alle 64 vliegtuigen stonden in hangars, op 4 plaatsen verspreid
over de basis. Twee toestellen startklaar, binnen 5 minuten in de lucht.
Verder werd er een atoombunker gebouwd om ca.100 man technische dienst te herbergen,
zodat de vliegtuigen altijd gebruikt konden worden. Deze mensen konden daar 3 weken
verblijven. Verder lagen op strategische plaatsen alle soorten munitie, stonden er beveiligings
posten en werd het terrein omzoomd met een hek. Om buitenstaanders daar ook te houden en
inwonenden ook.
En om alles enigssinds te camoufleren is het hele terrrein herplant. Van de eerdere
heidevelden is maar weinig over.
In 1999 is de basis opgeheven. En met achterlating van een intact vliegveld werd er door
investeerders gekeken naar voortzetting van dit complex als burgervliegveld. Na een aantal
pogingen lukte dat in 2003. En onder de naam vliegveld Weeze ging de zaak van start.
Succesvol. De potentie om zeker door te groeien is er , er zijn 7000 parkeerplaatsen ,en
tegenwoordig heet het Airport Weeze.
Na een korte rondrit ,en een kijkje in de ABC bunker nemen we afscheid van de gids.
Wij gaan nog eens naar de kantine voor een geweldige lunch. Voldaan sluiten we het eerste
gedeelte van de reis af.
Drie kwartier later ,na een
autobaanrit, staan we voor
Landhuis Aalshof. Nabij de
plaats Haps. We worden

hartelijk ontvangen en verzocht de
groep in twee gelijke delen te splitsen.
En door twee deuren naar binnen te
gaan. En wat schetst onze verbazing.
We komen samen in hetzelfde zaaltje.
Dicht bij elkaar wachten we af en
consumeren de voorgezette koffie. Als
versnapering worden eierschalen
geserveerd met creme brule.
Dat maakt de tongen echt los. Een verrassende binnenkomst is de in rode jas geklede Connie.
De baas van de zaak legt uit dat we hier in een kippen gerelateerd bedrijf zijn. We maken
advocaat, in vele soorten. En de hiervoor benodigde eieren halen we van onze kippen. Deze
speciaal geselecteerde dieren worden goed
verzorgd. En in ruil daarvoor mogen ze blijven leven
als ze maar voldoende eieren leggen. Ook een paar
handzame aanwijzigingen. Als er nieuwe kippen bij
een bestaand koppel moeten krijgen ze ruzie, het
territorium afbakenen. Spuit alle kippen s'avonds in
met een mengsel met azijn. Ze ruiken dan allen
eender en de volgende morgen is het probleem
verholpen. Het ontstaan van een ei duurt 23 uur. Als
een kip een dubbele dooier legt ,slaat ie een keer
over ,en doet dit maar een keer. Het leggen gaat

anderhalf jaar door en dan is de kip rijp voor de slacht.
En wij waren rijp voor een proeve van hun kunnen; maar liefst 4 soorten advocaat werden
gepresenteerd , beoordeeld op smaak en kleur en er bleef niets staan.
In deze toestand besloten we deze presentatie met een wedstrijd eiertikken. Niet uit te leggen
maar wel te doen en Jannie, net terug van vakantie, werd de winnaar: uiteraard verblijd met
advocaat.
In de gezellige tuin maakten we het laatste uurtje van de reis op. Nog even shoppen ,kletsen
,in zon zitten en de terugreis ,stipt op tijd , kon beginnen.
Via de binnenlanden van Loenen, Klarenbeek, Wilp en Epsen arriveerden we 2uur later bij de
Zonnebloem. Willem had zijn taak volbracht, op een zeer overtuigende ,grappige en solide
wijze, waarvoor we hem in de bus hebben bedankt.
Ons restte nog een uitgebreid buffet ,dat net zo goed was als de complete reis. We hebben
genoten, en iedereen kan hier met genoegen op terugkijken.
De reiscommissie bedankt iedereen voor het vertrouwen , gaat volgend jaar verder.
Bedankt: Anneke , Derk , Jan
Leerzame avond met Gerrit Hazewinkel
Op maandag 22 april was Gerrit Hazewinkel weer aanwezig in de Schole om
iedereen weer even bij te praten over de verkeersregels ed.
Opnieuw was er weer voldoende animo voor deze avond. Gerrit liet een aantal
dia’s vanuit de theorie lessen zien en gaf daarbij de nodige uitleg.
Nieuwe borden, nieuwe vormen van rotondes, wat mag wel of juist niet.
Aan het eind van avond was iedereen weer bijgepraat.
Het was weer een leerzame avond die zeker voor herhaling vatbaar is.
Gerrit bedankt voor het verzorgen van deze avond.

