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***************************************************************************
Het is al weer tijd voor een nieuw exemplaar van de Pompe. Zo vliegen de maanden voorbij,
en zitten we al bijna in de zomer. De langste dag is weer in zicht!!! We hebben prachtige
dagen gehad ,wat ook voor de nodige droogte zorgde.
***************************************************************************
Even een terugblik op het paasvuur. Onder prima weersomstandigheden, en een grote
opkomst werd het vuur ontstoken. De opbrengst van de fakkelverkoop ging zoals elk jaar
naar KIKA.
***************************************************************************
De winnaars van de sjoel en kaartcompetitie zijn bekend!!! Rob Kamsteeg mocht de 1e prijs
in ontvangst nemen bij het sjoelen. Harry Keukenkamp was de beste kruisjasser, en Hendrika
Leussink kwam als beste jokeraar uit de bus!!! Allen van harte gefeliciteerd met de
hoofdprijs.
***************************************************************************
De busreis naar Rotterdam is een groot succes geworden. Met een dubbeldekker ging het
richting het westen. Daar werd de haven bezocht en de overdekte markthal.
***************************************************************************
Op 2e pinksterdag hadden zich ruim 100 personen zich gemeld voor de fietstocht.
Prima weer en een prachtige tocht met leuke opdrachten.
****************************************************
We willen alle vrijwilligers bedanken die zich inzetten om al
deze activiteiten te doen slagen!!
***************************************************
We wensen iedereen een fijne zomer en een heerlijke vakantie
……met veel zon!!
***************************************************
Dina Nuis.
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Mededelingen
Contributie 2017
Afgelopen winter hebben wij onze leden gevraagd om een automatische incasso af te geven
voor de betaling van onze contributie. Geweldig, bijna 90% van onze leden doet hieraan
mee. Het is helaas nog een hele klus om deze gegevens te verwerken. Vandaar dat de
automatische incasso van de contributie 2016-2017 erg is vertraagd. Wij hopen op uw
begrip.
Voor het komende seizoen 2017-2018 zal de incasso plaatsvinden in de maand november.
Kosten contributie bedragen € 7,00 per gezin en € 3,50 voor een alleenstaande.

Ideeën
Heeft u een goed idee voor een activiteit, laat het ons weten. Wij willen graag nieuwe
activiteiten voor u organiseren. Dit kunnen wij als bestuur niet alleen.
Weet u een leuke activiteit, of heeft u ergens een leuk optreden gezien. Laat het ons weten.
Alle ideeën zijn welkom!

Pompe
Af en toe horen wij geluiden dat men al een hele periode geen Pompe heeft ontvangen.
Dat klopt want de Pompe verschijnt twee keer per jaar. Hij wordt bezorgd bij alle leden van
de buurtvereniging in de maand december en juni van ieder jaar.
Tussendoor is ons nieuws te lezen in het blad In de Kijker. Ook is er veel informatie te vinden
op onze website www.bv-kleindochteren.nl of op onze facebookpagina.
__________________________________________________________________

Goorseweg 20, 7241 DC Lochem
Tel.: 0573-251001/255210
Mobiel: 06 5279 5199

__________________________________________________
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Kerstbingo, 9 december 2016
Bij het lezen van deze Pompe is het al weer
even geleden maar op 9 december
organiseerden wij onze jaarlijkse Kerstbingo

Er waren weer mooie prijzen te winnen. Na diverse
speelrondes werd uiteindelijk gespeeld voor de
hoofdprijs. Dit jaar is deze prijs gewonnen door
Mary Gosselink.

Nieuwjaarsvisite, 6 januari 2017
Dit jaar hadden wij de Goodnight Ladies gevraagd om
een gezellige avond bij ons te verzorgen. Dat wilden ze
graag doen maar dan wilden ze graag vooraf het een
en ander weten over de buurtvereniging. In het
“geheim” is er een interview geregeld. De dames
hadden aan het eind van het gesprek voldoende input
om het repertoire van deze avond daarop aan te passen.
Op vrijdag 06 januari was het opnieuw een vol huis in de Schole. Met een nieuwe theater
opstelling was het misschien even wennen maar dat ging allemaal goed. De ladies
presenteerden zich eerst met een toost op het nieuwe jaar. Daarna werden stukjes cabaret
met vlotte liedjes afgewisseld.
Belangrijke mensen zoals Herman Hazewinkel en
Jan Lueks, als opperhoofden van onze oudpapier
werkgroep, werden nog speciaal in het zonnetje
gezet. Zij gingen met een welverdiende PLUIM
naar huis. Aan het eind van de avond was er nog
een speciaal cadeau voor de buurtvereniging.
Er was door de Ladies een mooi lied gemaakt
over de Buurtvereniging (op de melodie van
Droomland). De tekst van dit prachtige nummer
staat ook in deze Pompe.
Wij denken dat het een geslaagde avond was zo aan het begin van het nieuwe jaar.
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Marathonkaarten, 28 januari 2017
Op zaterdag 28 januari was onze jaarlijkse
marathonkaartdag. De hele zaterdag werd er in
de Schole gejokerd. Dit jaar waren er maar liefst
40 deelnemers. Rond twaalf uur stond er een
heerlijk stamppotbuffet klaar verzorgd door
Eetcafé de Zonnebloem.
Dit gaf iedereen weer energie om door te kaarten
tot klokslag half vijf. Aan het eind van de middag
werd de volgende uitslag bekend gemaakt:
1. Jan Schutte
2. Willy Schekman
3. Reina Broeke
4. Dolf de Vries
5. Anke Lueks
6. Hanneke Wolsheimer
7. Rieki Brunsveld
8. Oy Hietbrink
9. Janna Schutte
10. Fenny Sangers

Willy Schekman, Jan Schutte en Reina Broeke

Gezellige Middag, 1 maart 2017
Op woensdag 1 maart waren er 40 personen naar de Schole gekomen voor een muzikale
middag. Dit keer een optreden van Aalt Westerman uit Nieuw Leusden. Hij is bekend van
Radio Oost waar hij een eigen radio programma had. Ook is hij jaren beroepsmuzikant
geweest in een band. Dat was wel te merken want tussen de mooie liedjes vertelde hij
daarover ook leuke anekdotes.

Tijdens het zingen was er
prachtig beeldmateriaal te
zien over de streek waar
hij woont namelijk: Salland.

Daarnaast kon het geamuseerde publiek ook zelf meezingen. De tekst was daarbij op het
beeldscherm te zien. Het was een gezellige middag die voor herhaling vatbaar is.
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Paasvuur, 16 april 2017
Vanaf begin maart was er al een aardige stapel hout verzameld op het terrein van de familie
Lueks. Iedereen mocht hout brengen in overleg met Henk Lueks.
De grootste partij werd dit jaar aangeleverd door een snoeiactie van de familie Haverkamp.
De bouwers en vrijwilligers kregen daarvoor bij de koffie een lekkere traktatie van de familie
Haverkamp. Top! Met hulp van Dinant Brunsveld stond het paasvuur op zondag 16 april
helemaal start klaar.

Vanaf 20.00 uur kwamen vele ouders met hun kinderen naar de Schole voor een fakkel en/of
lampion. De totale opbrengst is dit jaar € 350,00. Wat een prachtig bedrag voor KIKA.
Om half negen werd het vuur gebracht door
Jarno en Sam Krabbenborg. Met het dweilorkest
de Deurbloazers uit Deventer voorop ging
iedereen in optocht naar de overkant van de
weg. Toen iedereen zich rondom het paasvuur
had verzameld kon iedereen de fakkel in het

paasvuur leggen. Altijd een spannend moment,
maar ook dit jaar verliep dat goed.
Het duurde maar even of het paasvuur brandde
volop. Het bestuur wil iedereen die heeft
meegeholpen om dit paasvuur weer veilig te
laten verlopen bedanken voor hun inzet. Wij
hopen u allemaal volgend jaar weer te zien bij
het Paasvuur in Klein Dochteren.
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Busreis, 19 mei 2017
`s Morgens om 7.30 uur
verzamelden op een zonnige
parkeerplaats van de Zonnebloem de eerste reizigers voor de busreis naar Rotterdam.
Om 7.45 uur waren alle 86 deelnemers voor de busreis aanwezig. Super!
De buschauffeur (Gert) van Gebo Tours had ook
de weg naar de Zonnebloem gevonden ondanks
de afsluiting van de N346. Allemaal instappen in
de dubbeldekker en vervolgens kon deze om 8
uur vertrekken richting Rotterdam. Na een kort
overleg hoe te rijden i.v.m. alle
wegwerkzaamheden aan de wegen in de buurt
was de route bepaald. Wij gaan richting de A1.
Na een uurtje rijden, ter hoogte van Amersfoort kon je geur van koffie ruiken.
De buschauffeur had 2 grote kannen met koffie gezet en het bestuur voorzag iedereen van
een lekkere bak koffie.
Er waren dit keer ook nieuwe deelnemers aanwezig bij
onze busreis die hadden ontbeten en dachten dat ze de
hele dag niet van een natje of hapje voorzien zouden
worden (ze hadden een heerlijke boterham met
gebakken ei mee genomen). Ha, ha, Bij de koffie kreeg
iedereen een lekker stuk kaneelcake, mmmmmm.
Bij aankomst in Rotterdam sloeg het weer om en begon het te regenen ( Jammer) Maar het
regende gelukkig alleen maar totdat wij op de boot van Spido konden stappen voor een
mooie rondvaart door de haven. Wij
hadden zelfs schippers en
havendeskundigen aan boord die hier
veel gewerkt hadden en mooie verhalen
konden vertellen.
De informatie die aan boord werden
verteld door de spreker van de
rondvaartboot was helaas wat minder te
verstaan maar de koffie en het
appelgebak wat aan boord werd geserveerd maakte veel goed.

6

Na een uur en 15 minuten en alle verbazing over de grote en vele zeevaartcontainers en
scheepsdokken voeren wij terug naar de aanlegplek.
Na een korte wandeling ( voor sommigen toch wat te ver…) kwamen wij aan bij het gebouw
dat als een van de weinige gebouwen is overgebleven na de oorlog in Rotterdam. In dit
mooie gebouw wat van binnen er ook fantastisch uitzag stond voor ons een overheerlijke
lunch klaar.
Met volle buik reed de bus ons door Rotterdam
en liet de kubuswoningen zien.
Ook in Rotterdam waren ze met het vernieuwen
van de wegen aan het werk en de buschauffeur
moest zelf de borden opzij zetten om de weg te
kunnen vervolgen.
En daar kwamen wij aan bij de” overdekte
markthal”. Wat een grote overdekte markt was
met allemaal woningen in de overkapping. De
kraampjes bestonden vooral uit eetkraampjes en
wij hadden onze buik nog vol van de lunch ( ze
hebben aan ons in de markthal niet veel
verdient). Maar veilig bij een bankje gekomen
was het goed vertoeven( mensen kijken).
Voor veel deelnemers aan de busreis waren
boven de marktkraampjes mooie terrasjes/ zitjes
gemaakt waar je gezellig kon zitten en alles kon
overzien.
Klokslag 15.45 uur stonden alle reizigers op de afgesproken plek klaar om de terug reis in te
zetten. Onderweg werd iedereen voorzien van een drankje en een snoepje. Sommige
deelnemers waren op dat moment al in slaap gevallen.(erg vermoeiend….)

Het was erg druk op de weg
maar om 19 uur stonden we
op de parkeerplaats van de
Zonnebloem.
Binnen stond een heerlijk
Warm buffet voor ons klaar
met een drankje.

We kunnen terug kijken op een mooie reis!
Zijn er reis ideeën (tips) voor volgend jaar, laat het ons weten.
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Fietstocht, 5 juni 2017
Vanaf 13.00 uur kon er gestart worden bij de Schole.
Rond die tijd stond het plein echt vol. De inschrijving
verliep dan ook voorspoedig. Uiteindelijk hadden wij
102 deelnemers, waarvan 3 auto’s , 10 kinderen en
1 hond. De route ging vandaag via de Wildenborch
richting buurtschap Mossel.
Onderweg was er aan de Mosselseweg een eerste stop
bij Jan & Jan. Even een drankje en het raadspel: hoeveel
spijkers zitten er in deze bus. Vervolgens ging de route
via Kranenburg/Linde naar Café Wapen van Medler.
Daar zaten Ina en Ida op het terras voor het uitdelen van
de consumptiebonnen. Na deze korte pauze ging de
route via de Brandenborg/Formerhoek naar de Wiersse.
Daar kreeg iedereen een Pegro IJsje aangeboden. Rond 4 uur waren de eerste deelnemers
weer terug bij de Schole.
Met twee lekkere loempias gemaakt door Oy
Hietbrink kon men weer op krachten komen.
Wie wilde kon meedoen met het spel eiergooien.
Voorzien van een beschermjasje moest men een
(rauw) ei vangen. Dat viel nog niet mee, maar de
uiteindelijke winnaars waren Lianne Lueks en
Barend Wernsen.
Rond half zes was iedereen inmiddels naar de
Zonnebloem gegaan voor het uitspelen van de
fietsbingo. De fietsbingo is gewonnen door Willy
Bannink. Het raadspel door Anneke van Zutphen.

Gerard, Derk en Gerrie bedankt voor het uitzetten
van deze mooie tocht. Volgens ons heeft iedereen
een heerlijke middag gehad. Graag allemaal tot
volgend jaar:
Op tweede pinksterdag 21 mei 2018
Bingo winnares; Willy Bannink
8
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Uitslagen
Sjoelen uitslag van 28-11-2016
1e prijs
Gerrit Brunsveld
e
2 prijs
Jan Brunsveld
e
3 prijs
Ria Spa
e
4 prijs
Rob Kamsteeg
e
5 prijs
Willy Schekman
e
6 prijs
Cor Kamsteeg
Poedelprijs Pia van Wijk

370 punten
355 punten
352 punten
346 punten
338 punten
334 punten
217 punten

Sjoelen uitslag van 09-01-2017
1e prijs
Rob Kamsteeg
e
2 prijs
Jo Brunsveld
e
3 prijs
Gerrit Brunsveld
e
4 prijs
Jan van Silfhout
e
5 prijs
Jan Brunsveld
e
6 prijs
Geert Zeelte
Poedelprijs Gerrit Braakman

359 punten
329 punten
328 punten
312 punten
311 punten
309 punten
243 punten

Sjoelen uitslag van 13-02-2017
1e prijs
Jan Brunsveld
e
2 prijs
Jan van Silfhout
e
3 prijs
Gerrit Brunsveld
e
4 prijs
Jo Brunsveld
e
5 prijs
Willy Schekman
e
6 prijs
Rob Kamsteeg
Poedelprijs Pia van Wijk

358 punten
348 punten
341 punten
339 punten
337 punten
333 punten
244 punten

Sjoelen uitslag van 13-03-2017
1e prijs
Rob Kamsteeg
e
2 prijs
Jan Brunsveld
e
3 prijs
Gerrit Brunsveld
e
4 prijs
Bennie Wesselink
e
5 prijs
Albert Stegeman
e
6 prijs
Jan van Silfhout
Poedelprijs Mini Wesselink

373 punten
336 punten
331 punten
321 punten
316 punten
314 punten
224 punten
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Sjoelen uitslag van 10-04-2017
1e prijs
Rob Kampsteeg
e
2 prijs
Jan van Silfhout
e
3 prijs
Cor Kamsteeg
e
4 prijs
Jan Brunsveld
e
5 prijs
Jo Brunsveld
e
6 prijs
Ria Spa
Poedelprijs Mini Wesselink

368 punten
355 punten
352 punten
342 punten
339 punten
333 punten
253 punten

Sjoelen uitslag van 08-05-2017
1e prijs
Rob Kamsteeg
2e prijs
Jan Brunsveld
e
3 prijs
Jan van Silfhout
e
4 prijs
Jo Brunsveld
e
5 prijs
Yvonne van Silfhout
e
6 prijs
Willy Schekman
Poedelprijs Pia van Wijk

379 punten
359 punten
339 punten
336 punten
334 punten
321 punten
251 punten

Kruisjassen uitslag van 12-12-2016
1e prijs
Harry Keukenkamp
e
2 prijs
Marinus Oudenampsen

4170 punten
4097 punten

Kruisjassen uitslag van 16-01-2017
1e prijs
Harry Keukenkamp
e
2 prijs
Henk Schekman

3819 punten
3624 punten

Kruisjassen uitslag van 06-02-2017
1e prijs
Herman Hazewinkel
e
2 prijs
Jan Stokkink

3869 punten
3818 punten

Kruisjassen uitslag van 06-03-2017
1e prijs
Wim Barink
e
2 prijs
Harry Keukenkamp

4033 punten
4026 punten

Kruisjassen uitslag van 03-04-2017
1e prijs
Marinus Oudenampsen

3936 punten

2e prijs

3678 punten

Wim Barink

Kruisjassen uitslag van 01-05-2017
1e prijs
Rikie Oudenampsen
e
2 prijs
Henk Schekman

3956 punten
3745 punten
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Jokeren uitslag van 12-12-2016
1e prijs
Ina Bolink
Betsie Leussink
e
3 prijs
Teija Laakso
e
4 prijs
Dina Nuis
5e prijs
6e prijs
Poedelprijs

Willy Bannink
Jan Brunsveld
Henk Lueks
Tonny Klugkist

30 punten
30 punten
43 punten
45 punten
46 punten
49 punten
49 punten
112 punten

Jokeren uitslag van 16-01-2017
1e prijs
Hennie Lubberdink
Anke Lueks
e
3 prijs
Hendrika Leussink
e
4 prijs
Mini Visschers
e
5 prijs
Jannie Stokkink
e
6 prijs
Herbert Haarman
e
7 prijs
Jan Lueks
Poedelprijs Teija Laakso

34 punten
34 punten
38 punten
39 punten
44 punten
47 punten
48 punten
108 punten

Jokeren uitslag van 06-02-2017
1e prijs
Hendrika Leussink
e
2 prijs
Riet van Ditshuizen
e
3 prijs
Diny Beumer
e
4 prijs
Gerrie Brunsveld
e
5 prijs
Herbert Haarman
e
6 prijs
Toos Broeke
e
7 prijs
Hennie Lubberdink
Poedelprijs Jan Brunsveld

19 punten
32 punten
38 punten
40punten
42 punten
44 punten
47 punten
97 punten

Jokeren uitslag van 06-03-2017
1e prijs
Gerrie Groen
e
2 prijs
Ria Spa
e
3 prijs
Joke Lueks
e
4 prijs
Hendrika Leussink
e
5 prijs
Diny Beumer
e
6 prijs
Willy Schekman
e
7 prijs
Dinie van Velzen
Poedelprijs Dina Nuis

33 punten
38 punten
43 punten
47 punten
49 punten
50 punten
52 punten
101 punten
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De volledige lijsten met kaart
uitslagen zijn te vinden
op de uitslagen pagina van
www.bv-kleindochteren.nl

Jokeren uitslag van 03-04-2017
1e prijs
Joke Lueks
e
2 prijs
Marcia Ariës
e
3 prijs
Ria Spa
e
4 prijs
Henk Lueks
e
5 prijs
Diny Beumer
Toos Broeke
e
7 prijs
Annie Stokreef
Poedelprijs Betsie Leussink

41 punten
43 punten
43 punten
46 punten
48 punten
48 punten
49 punten
106 punten

Jokeren uitslag van 01-05-2017
1e prijs
Herman Hazewinkel
e
2 prijs
Ida Mombarg
e
3 prijs
Gerrie Brunsveld
e
4 prijs
Betsie Leussink
e
5 prijs
Jan Schutte
e
6 prijs
Anke Lueks
Fenny Sangers
Poedelprijs Annie Brummel

20 punten
28 punten
31 punten
37punten
39 punten
41 punten
41 punten
98 punten

Einduitslag Sjoelen & Kaarten seizoen 2016-2017
1e prijs Sjoelen
2e prijs Sjoelen

Rob Kamsteeg
Jan van Silfhout

1e prijs Jokeren
2e prijs Jokeren
3e prijs Jokeren

Hendrika Leussink
Ria Spa
Gerrie Brunsveld

1e prijs kruisjassen

Harry Keukenkamp

Winnaars kaartseizoen 2016-2017
Vlnr: Gerrie Brunsveld, Hendrika Leussink,
Harry Keukenkamp en Ria Spa

Winnaars sjoelseizoen 2016-2017
Vlnr: Jan v. Silfhout, Rob Kamsteeg
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Agenda
04-09-2017
11-09-2017
02-10-2017
09-10-2017
11-10-2017
25-10-2017
28-10-2017
06-11-2017
13-11-2017
04-12-2017
11-12-2017
15-12-2017

Sjoelen
Kaarten
Kaarten
Sjoelen
Ledenvergadering
Gezellige middag
Herfstwandeltocht
Sjoelen
Kaarten
Sjoelen
Kaarten
Kerstbingo

08-01-2018
15-01-2018
05-02-2018
12-02-2018
05-03-2018
12-03-2018
09-04-2018
16-04-2018
07-05-2018
14-05-2018

Sjoelen
Kaarten
Kaarten
Sjoelen
Kaarten
Sjoelen
Kaarten
Sjoelen
Kaarten
Sjoelen

Algemene Ledenvergadering, 11 oktober 2017
Wij nodigen alle leden van de buurtvereniging Klein Dochteren uit voor onze Algemene
Ledenvergadering op woensdag 11 oktober 2017. Aanvangstijd: 19.45 uur in “de Schole”

Agenda:
1
2
3
4
5
6
7
8

Opening
Notulen (secr.)
Jaarverslag (secr.)
Mededelingen
Verslag penningmeester
Verslag kascommissie
Verkiezing kascommissielid
Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar : - Anke Lueks
- Ida Mombarg
Kandidaten kunnen zich tot een half uur voor de vergadering opgeven.

Pauze
9
10
11

Activiteiten
Rondvraag
Sluiting

Na het officiële gedeelte komt Boer Willem vertellen
over zijn deelname aan het programma Boer zoekt
vrouw (man) en zijn huidige werk in Lochem.
Het bestuur van de Buurtvereniging Klein Dochteren

14

50 plus Gezellige middag
Op woensdag 25 oktober is er een gezellige middag in
de Schole.
Voor deze middag hebben wij uitgenodigd :
BEN LANSINK
Hij speelt die middag voor ons herkenbare liedjes uit de
jaren 50-60-70 en tachtig. Liedjes waarop u vroeger
danste zullen u weer in herinnering brengen. Meezingen
zal dan ook de sfeer zeker verhogen. Wij beginnen om
13.30 uur.
In de pauze is er een verloting, waar mooie
prijzen te winnen zijn.
De toegang is gratis.

Herfstwandeltocht
Op zaterdag 28 oktober gaan wij met elkaar een
heerlijke herfstwandeling maken. Wij verzamelen
ons deze middag om 14.00 uur bij De Schole
De totale lengte van de wandeling is ongeveer 8,5 km.
Onderweg is er dit keer ook een korte pauze.
Het is niet de bedoeling dat het een wedstrijd wordt,
iedereen kan meedoen!
Deelname kost € 3,50 voor leden. (voor niet-leden € 5,00)
Dit is inclusief koffie/thee met iets lekkers.
Graag aanmelden voor 10 oktober 2017 bij:
Ida Mombarg : tel 0573-251923 of Irna Wagenvoort : tel 0573-256860
Mailtje sturen mag ook: info@bv-kleindochteren.nl

Kerstbingo
Dit jaar organiseren wij op vrijdag 15 december onze jaarlijks KERSTBINGO
Er zijn prachtige prijzen te winnen. Kom dus naar de Schole en doe mee.
Misschien gaat u die avond wel met de hoofdprijs naar huis. Wij beginnen om 19.45 uur.
15

SUDOKU
Vul de diagrammen zo in dat in elke rij,
elke kolom en elk vierkant van 3 bij 3 vakjes alle cijfer
van 1 tot en met 9 precies één voorkomen.
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WOORDZOEKER om-een-hoek (prijspuzzel)
Alle verborgen woorden maken een knik en kunnen elkaar kruisen.
De overgebleven letters vormen de oplossing.

M
E
E
F
I
E
E
H
A
K
E
L
E
N

G
R
A
N
N
T
C
S
E
A
F
R
IJ
K

O
E
D
P
S
S
N
R
E
D
N
I
B
L

S
V
T
W
P
E
L
T
A
A
R
T
E
T

E
R
I
U
A
N
N
I
N
G
N
N
C
T

L
E
I
T
O
A
I
D
L
T
S
E
S
L

N
O
D
N
A
R
L
B
N
R
J
B
I
L

N
D
R
E
E
K
S
D
F
A
R
G
S
E

E
D
U
V
R
V
O
T
I
O
B
U
T
Z

U
R
S
T
P
A
U
Z
E
S
G
N
U
E

De winnaar van de oplossing van de prijspuzzel
krijgt € 20,00 namens de buurtvereniging
Klein Dochteren. Stuur de oplossing vóór
1 augustus 2017 naar:
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● Appeltaart
● Binnenband
● Dagtraject
● Derailleur
● Fietsbroek
● Fietsroute
● Gezellig
● Inspanning
● Meefietsen
● Randonneur
● Rustpauzes
● Schakelen
● Snelbinder
● Souvenirs
● Stuur
● Ventiel
● Verdwaald

A. Lueks
Zutphenseweg 114
7241 SG Lochem
Of mail naar: Lueks009@planet.nl

De prijswinnaar van de woordzoeker-puzzel
van Pompe nr. 297 is Lianne Lueks uit
Deventer.
Zij kreeg uit handen van Irna Wagenvoort
de cheque van 20 euro.

____________________________________
Tegeltjes wijsheid:
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10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar

10 jaar

10 jaar

10 jaar

Hallo lezers van de Pompe,
Weer een berichtje van onze Nordic-Walking groep..
Op 21 en 22 April hadden wij een jubileum ..
10 Jaar een weekend wandelen, met de groep..
Super gezellig was het weer.
Dit jaar iets extra's gedaan..
Wij zijn naar Doesburg geweest..
En hadden voor ieder een opvouwbaar rugzakje,
als aandenken..
Daarna natuurlijk koffie met gebak bij de Waag..
Een stadswandeling met een gids, heel interessant..
Als lunch de Doesburgse mosterd soep, heerlijk..
Vervolgens museum “De Roode Tooren” en de
Mosterdfabriek..
Toen was er tijd voor thee en koffie..
En we hebben geshopt in de snoepwinkel mmmmm..
Tijd voor een glaasje wijn, en de Hanzepot bij de Waag..
Dat is een wisselend maand menu..
Tegen half acht naar onze overnachting gereden. Dat was in Olburgen bij Dorado-Beach.
Daar hadden wij een Trekkershut op palen en twee natuurhutten.. Alsof we weer op
schoolreis gingen , helemaal te gek.
Volgende dag stond het ontbijt al weer
klaar om negen uur.. Het was heerlijk..
Half elf klaar voor vertrek naar Hoog Keppel voor een wandeling van 12 km..
Langs de oude IJssel naar Laag-Keppel...
Bij de Gouden Leeuw koffie zonder gebak
; niet goed voor de lijn...
5 km wandelen, en daarna de lunch bij de
“Olde Schole”..
Weer een stukje wandelen naar de auto in Hoog -Keppel..
We hadden nog een uurtje over, en zijn naar de Wijngaard “Heekenbroek” gereden.
In Achter - Drempt, natuurlijk voor een wijntje..
Het afscheid diner hadden wij bij “t Medler” ..
Het was een geslaagde tweedaagse...
Groetjes van de Nordic-Walking groep.
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Zaterdag 1 juli 2017
Feesttent Klein Dochteren
Zutphenseweg 99 te LOCHEM

(Op het terrein voor de “Schole”)

Programma:

Extra info:

Zaterdag 1 juli 2017
14:30 uur:

Feestterrein open

15:00 uur:

Start zeskamp
-Deelname gratisSpringkussens voor de kinderen

18:00 uur:

Gezamenlijke BBQ
-Deelname € 10,- p.p.-

19:30 uur :

Vogelschieten volwassenen
-Deelname € 5,- p.p.-

20:00 uur:

Live muziek: Bad Shoes
-gratis entree-

Opgeven zeskamp:
info@dochterenstentfeest.nl
-Deelname gratis-

Opgeven gezamenlijke BBQ:
info@dochterenstentfeest.nl
-Deelname € 10,- p.p.-

Opgeven vogelschieten:
Ter plekke
-Deelname € 5,- p.p.-
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__________________________________________________
Het Gymclubje onder leiding van Trees Woltjer is iedere dinsdag van 13.30 uur tot 14.30 uur.
Dit jaar hebben wij het seizoen afgesloten op Landgoed Ruighenrode met midgetgolf en
daarna pannenkoek gegeten bij de Zonnebloem.
Heeft u zin om met ons mee te doen, kom dan DINSDAG 5 september in de Schole.
___________________________________________________________________

Wij wensen u een gezellig Tentfeest en een fijne vakantie toe!

De volgende Pompe verschijnt medio december 2017
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De

Goodnight Ladies

nomineren buurtvereniging
Klein Dochteren als hun…

…Droomclub
We zijn met plezier in de Schole
Verbinding staat hier voorop
Al veel meer dan dertig jaren
Staat Klein Dochteren aan de top!
Het is hier Gewoon….Gezellig!

Een paasvuur en ook een
tentfeest
Van alles is hier te doen
Met sjoelen en met de kerstbingo
Kan je winnen en krijg je veel
poen

Voor iedereen zeer vermakelijk
Je zit op vernieuwde kussens
Dat is toch zo fijn en behaag-elijk

Ook busreizen in het programma
Naar Duitsland en Rotjeknor
Ze doen veel voor goede doelen
Met deze club zit het wel snor

Droomclub Droomclub
Wij vinden jullie een droomclub
Saamhorig en fijn
Hier wil je echt zijn
Wij vinden jullie een droomclub

Droomclub Droomclub
Wij vinden jullie een droomclub
Saamhorig en fijn
Hier wil je echt zijn
Wij vinden jullie een droomclub

U kunt ons vinden op www.goodnightladien.nl of via facebook.
Hotel Landgoed “Ehzerwold” te Almen is de hoofdsponsor van de Goodnight Ladies

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

