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Mededelingen
**********************************************************************
Wij hadden net samen een hele gezellige middag beleefd bij de Schole toen wij de volgende dag het
bericht ontvingen dat Jan Lueks geheel plotseling is overleden.
Jan heeft bijzonder veel voor onze buurtvereniging betekend.
Hij heeft de vereniging opgericht in 1981 en daarna ruim 25 jaar
in het bestuur gezeten. In 2005 werd Jan daarvoor benoemd tot
Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Hij heeft heel veel uren en energie gestoken o.a. in het werk bij
ons oudpapierhok.
Tot het laatst toe bezocht hij samen met Jo al onze activiteiten.
Wij zullen zijn aanwezigheid missen.
Wij wensen Jo en kinderen heel veel sterkte.

**********************************************************************

AVG
U heeft er vast wel van gehoord, de AVG. Deze nieuwe wet is op 25 mei jl. in gegaan. Om
aan deze wet te voldoen hebben wij een privacy protocol opgesteld. Deze is te downloaden
via onze website.
Wij gaan zorgvuldig met uw adresgegevens om. Daarnaast
publiceren wij foto’s van onze activiteiten in de Pompe of op
onze website en facebook. Af en toe kan ook een foto/artikel
geplaatst worden in de plaatselijke krant. Mocht u met het
plaatsen van deze foto NIET akkoord gaan dan vragen wij u dit
per direct aan ons kenbaar te maken. Wij zullen dan in het
vervolg daar rekening mee houden.
Zijn er nog vragen over de AVG, laat het ons gerust weten.

**********************************************************************
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Oudpapier
Inmiddels zijn wij al drie keer met
de vrachtwagen in het gebied
Klein Dochteren / t’ Venne
geweest om oudpapier op te
halen.
Het is natuurlijk wennen maar de
vrijwilligers die inmiddels mee zijn
geweest zijn best enthousiast.

Tijdens deze zaterdagmiddag
worden inmiddels 114 containers geleegd dat is 65% van al onze adressen in onze route.
Het kan natuurlijk zijn dat u de container nog niet
vol heeft of bent vergeten; geen probleem
zaterdag 7 juli komen wij weer bij u langs
(iedere eerste zaterdag van de maand)
Maakt u geen gebruik van de blauwe container,
breng het dan gerust naar ons oud-papierhok
bij de Schole.
Met de opbrengst van het oud-papier kunnen
wij onze activiteiten blijven organiseren.
Dank je wel!!!

**********************************************************************

Hart van Achterhoek
Ook dit jaar hebben wij ons aangemeld voor de actie
Hart voor de Achterhoek.
Inmiddels hebben wij van de Rabobank een cheque
ontvangen van € 342,68.
Heeft u op ons gestemd, dank je wel !!
Wij hopen met deze bijdrage de renovatie van ons plein
bij de Schole te kunnen starten.

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

**********************************************************************

Buurtgenoten,

overdracht van activiteiten.

Op een koude avond in april, met vorst op melkbussenhoogte, maar met de lente voelbaar
in de lucht, vindt er een overdracht van activiteiten plaats. De pen wordt doorgegeven.
Jaren, echt jaren terug, ontstond bij Gerrit Lueks het idee om de nieuwkomers in Klein
Dochteren te benaderen voor een soort kennismaking, een vorm van integratie. Het mes
sneed aan twee kanten. De lezers van de Pompe, veelal leden van de buurtvereniging,
leerden de nieuwkomers kennen en de buurtvereniging werd verblijd met nieuwe leden.
Gerrit vond Dina Nuis-Lueks bereid om zijn vaste gesprekspartner te worden en samen
vormden ze een duo, die jarenlang langs de deuren van de nieuwe buurtgenoten trok en het
doopceel lichtte van de nieuwe inwoners van Klein Dochteren. Allerlei onderwerpen
passeerden de revue, geboorteplaats, opleiding, hobby’s, werkzaamheden, de liefde en het
gezin. Bijna alles kwam ter sprake. Gerrit maakte notities en dat moest vlot gebeuren,
daardoor kon hij soms bij het uitwerken van de aantekeningen zelf niet meer lezen wat hij
genoteerd had. Volgens Gerrit was de taak van Dina om het gesprek gaande te houden,
maar op deze avond in april waren de rollen omgedraaid.
Natuurlijk komen deze avond de mooiste anekdotes ter sprake en de bijzondere
ontmoetingen en interviews. Want niet alleen nieuwe buurtgenoten werden bezocht, een
aantal keren werden ook “oude” buurtgenoten bezocht die in het oog sprongen. Lammert
Roekevisch, met zijn streekmuseum, Reint Sligman met zijn bijzondere hobby, Wim
Plekkenpol met prachtige verhalen over de oorlog en natuurlijk Peter Müller, die onder het
pseudoniem A.L. Snijders prachtige ZKV’s (Zeer Korte Verhalen) schrijft. Nog steeds luistert
Gerrit elke zondag ochtend om kwart voor 9 naar Radio 4 om de wekelijkse column van A.L.
Snijders te beluisteren. Prachtig vindt hij het.
Als je Dina vraagt naar een ontmoeting die haar is bijgebleven, noemt ze de ontvangst bij de
familie De Vos. Wegens de drukke werkzaamheden van Rob en Anneke vond het interview
plaats op eerste paasdag ’s ochtends. Er werden verhalen verteld over hun tijd in Afrika.
Prachtige en bijzondere verhalen waaraan Dina met plezier terugdenkt. Maar afgelopen jaar
besloot het buurtgenoten duo te stoppen. Overname kandidaten waren nog niet gevonden,
maar het besluit stond vast.
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Op een onverwacht moment in november 2017 kwam, weliswaar onder het genot van een
drankje, de openstaande vacature ter sprake. En na wat onderhandelingen over en weer
besloten drie dames de pen over te nemen. Margo Beekman-Nijenhuis, Ria HaarmanLangenkamp en Erna Nijenhuis-Schekman wagen de sprong in het diepe.
Dus werden onlangs, op een frisse
lenteavond, opnieuw onder het genot
van een drankje, de activiteiten officieel
overgedragen.
Wij zullen op onze eigen wijze, die vast
niet veel zal afwijken van het oude, de
nieuwe buurtgenoten in Klein Dochteren
gaan bezoeken en ze aan u voor gaan
stellen. Wij willen tot slot Gerrit en Dina,
heel hartelijk danken voor hun vele
prachtige verhalen waarvan de lezers van
de Pompe jarenlang hebben mogen
genieten.
Maak kennis met nieuwe buurtgenoten verderop in deze Pompe

**********************************************************************

Nieuwsbrief
Eind februari heeft iedereen, waarvan wij een emailadres hebben, onze eerste nieuwsbrief
ontvangen. Wij hopen op deze wijze iedereen tussentijds nog even aan onze activiteiten te
herinneren.
De nieuwsbrief zal ook tijdens onze activiteiten te lezen zijn in de Schole. Heeft u de
nieuwsbrief niet ontvangen? Stuur ons dan een mailtje: info@bv-kleindochteren.nl
In september wordt de 2e nieuwsbrief verstuurd.

**********************************************************************

Nieuwjaarsvisite, 5 januari 2018
Op 5 januari hebben wij onze nieuwjaarsvisite
gehouden.
Op deze avond wist Kappie
(Dinant Leferink uit Markelo) er een klein feestje
van te maken.
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Bij binnenkomst kreeg iedereen koffie met een heerlijke oliebol. Daarna kon het feest
beginnen, en ……..het werd een feestje.
Er werd deze avond volop meegezongen, gedanst en ook aan de polonaise werd
meegedaan.

Iedereen bedankt voor de komst, het was een mooi begin van het nieuwe jaar.

Gezellig middag, 7 maart 2018
Op deze middag was het gelukkig nog geen stralend voorjaarsweer zodat iedereen liever in
de tuin wilde gaan werken. Voor ons kwam dit goed uit, want de Schole zat deze middag
goed vol (48 personen). Gerrit Pelle uit Bentelo zong van achter zijn keyboard gezellige
liedjes, waar ook op gedanst kon worden.

In de pauze wist Gerrit Pelle van diverse ballonnen hele mooie figuren te maken. Dat zag er
erg kunstig uit. Aan het einde van de middag ging iedereen tevreden naar huis.
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Marathon kaarten, 27 januari 2018
Op zaterdag 27 januari was er
marathonkaarten in de Schole.
Dit jaar hadden er zich 32 personen
aangemeld voor een spannende dag
jokeren. Om 9 uur zijn wij begonnen.

Tussen de middag een korte pauze, waar iedereen
heerlijk heeft gegeten van het stamppotbuffet van
Café de Zonnebloem. Toen de inwendige mens weer was verzorgd ging het jokeren verder
tot half vijf. De volgende winnaars gingen met prachtige prijzen naar huis:
1e prijs Mies Onstenk
2e prijs Riek Plekkenpol
3e prijs Aaltje Dijkerman
4e prijs Riet van Ditshuizen
5e prijs Olaf Rothman
6e prijs Wim Hoentjen
7e prijs Rikie Rensink
8e prijs Jan Schutte
9e prijs Henk Lueks
10e prijs Jan Brunsveld

146 punten
147 punten
150 punten
155 punten
155 punten
164 punten
165 punten
166 punten
168 punten
169 punten

V.l.n.r: Aaltje Dijkerman, Mies Onstenk en Riek Plekkenpol
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Workshop Paasbrunch, 16 maart 2018
In samenwerking met slagerij Sieverink organiseerden wij op vrijdag 16 maart een Workshop
gerechten maken voor de Paasbrunch. Met de geweldige deelname van 28 personen was dit
een schot in de roos om te organiseren. Op vrijdag 16 maart kwamen wij in de Schole en
werden verwelkomt door Jan de Graaf samen met 3 medewerkers van slagerij Sieverink.
Zij hadden voor groepjes de ingrediënten klaar staan op de tafels en hadden een mooie
presentatie tafel gemaakt vol groenten en fruit.

Na een kopje koffie en uitleg werd er per groepje onder deskundige begeleiding een mooi
gerecht klaar gemaakt die iedereen mocht proeven.
Wij kregen informatie over de basis voor
soep maken, salades, rauwkosten, wraps,
sandwiches, omeletten zowel zoet als
hartig, quiche met vullingen, fruit / vlees
spiesjes en saucijzenbroodjes maken.
Alles gerelateerd aan het Pasen.
Je had beter niet kunnen eten thuis want
wat wij geproefd hebben was allemaal
super lekker.
Na dat iedereen langs alle bereide
gerechten was gelopen en het een
gezellige proeverij werd, trok Jan de Graaf
onze aandacht.
Hoe snij je een ananas aan? Jan liet het zien. Zo liet hij ons vele manieren van verwerken van
groeten en fruit aan ons zien.
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Het was geweldig om bij deze avond
aanwezig te mogen zijn.
Iedereen ging met een volle buik en een
receptenboekje met vele nieuwe weetjes
naar huis!
Wij kunnen terug kijken op een geslaagde
Workshop van slagerij Sieverink! Dit jaar
waren de gerechten bij alle Paasbrunches
vast extra verrassend !
Een deelnemer.

Fietstocht 2018, 21 juni 2018
Dit jaar ging de fietstocht richting buurtschap Stokkum. De prachtige route was uitgezet
door Gerard Zieverink en Derk en Gerrie Klein Baltink. Wij hebben voor de fietsers de route
een beetje moeten inkorten, maar ondanks dat bleef het een prachtige tocht.
Op deze tweede pinksterdag was het heerlijk fietsweer.
Vanaf de Schole vertrokken dan ook 103 deelnemers op
de fiets en nog 11 deelnemers met de auto.
Een record!
Bij de inschrijving kreeg iedereen gelijk een heerlijk
Pegro ijsje aangeboden, om daarna vol energie van start
te gaan.
Op de fiets eerst richting station en vanaf daar via het mooie fietspad langs het Twente
Kanaal naar Stokkum. Bij Café de Vennebekken was er een pauze-stop waar iedereen een
consumptie kreeg aangeboden.
Vanaf daar vertrok men
richting Diepenheim,
Gelselaar naar de School
van Nettelhorst. Daar
kreeg iedereen iets te
drinken aangeboden en
kon men raden hoeveel
golfballen er in de glazen
potten zaten.
Daarna vertrok iedereen
richting Zwiep om uiteindelijk weer terug te komen op het schoolplein van de Schole.
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Ook dit jaar had Oy Hietbrink weer heerlijk loempia’s voor iedereen klaar staan. Er was tijd
voor een koud drankje en er kon nog meegedaan worden aan ons golfbalspel.
Om vijf uur was iedereen in de zaal bij Café de
Zonnebloem aanwezig voor het afsluitende potje
bingo. Deze werd gewonnen door Marcia Ariës.
Het juiste aantal golfballen werd geraden door
Peter Pardijs. Het beste resultaat bij het
golfbalspel was voor Frans Ariës.
Het was een goed geslaagde fietstocht. Iedereen
bedankt voor zijn deelname;
Graag tot volgend jaar!!

Bustocht 2018, 8 juni 2018
De datum vrijdag 8 juni stond bij 57 personen allang op de kalender gearceerd: Busreis met
de buurtvereniging! Dit jaar had het bestuur samen met Gebo-tours een bustocht geregeld
naar Eindhoven/Den Bosch.
Was er vorig jaar nog een dubbeldekker nodig, dit jaar kon iedereen plaats nemen in een
prachtige verlengde touringcar. Stipt kwart voor acht vertrokken wij met onze inmiddels
vaste chauffeur Gert op weg naar Eindhoven.
Onderweg regende het behoorlijk, toch
was het bij aankomst van het Philips
Museum droog en beslist niet koud.
Tot 12 uur kon men het museum bekijken
en eventueel meedoen aan een
rondleiding met gids.

Het was erg interessant om te zien hoe Philips
door de jaren heen is gegroeid tot een
wereldwijd merk met vele verschillende
productielijnen.
Om half een was iedereen, naast het
museum, bij Brasserie van den Berg
voor een heerlijke lunch.
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Enkele onder ons hebben nog even de kans waar genomen om te shoppen, maar om half
twee vertrokken wij richting Den Bosch.

Daar aangekomen ging een kleine groep met de huifkar door Den Bosch. De rest ging
verdeeld over drie boten door de prachtige Binnendieze van de stad. Varend door de smalle
waterlopen kwamen wij langs en onder de mooiste plekjes in het historische stadscentrum.
Je hebt werkelijk geen idee hoe mooi het kan zijn onder de panden van de stad, door het
oude rioolstelsel

Daarna was er nog tijd om een heerlijk koud drankje te pakken op het terras. Bijzonder
gedisciplineerd was iedereen om half vijf weer bij de bus. Vanuit een zonnig Den Bosch
vertrokken wij richting Klein Dochteren.
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Exact half zeven waren wij weer op de
parkeerplaats van Eetcafé de Zonnebloem.
Daar hebben wij genoten van een heerlijk
diner-buffet.

Wij kijken terug op een prachtig dag. Het bestuur hoopt
dat jullie volgend allemaal weer meegaan,
Gewoon Gezellig!!
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Uitslagen
Sjoelen uitslag van 04-12-2017
1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs
6e prijs
Poedelprijs

Rob Kamsteeg
Willy Schekman
Cor Kamsteeg
Gerrit Brunsveld
Jo Brunsveld
Jan Brunsveld
Lies Hartman

365 punten
344 punten
338 punten
335 punten
334 punten
329 punten
212 punten

Sjoelen uitslag van 15-01-2018
1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs
6e prijs
Poedelprijs

Rob Kamsteeg
Jan van Silfhout
Cor Kamsteeg
Willy Schekman
Jan Brunsveld
Diny Elburg
Lies Hartman

362 punten
348 punten
336 punten
318 punten
311 punten
310 punten
196 punten

Sjoelen uitslag van 12-02-2018
1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs
6e prijs
Poedelprijs

Jan Brunsveld
Jo Brunsveld
Jan van Silfhout
Bennie Wesselink
Wim Sloetjes
Gerrit Brunsveld
Minie Wesselink

337 punten
333 punten
329 punten
317 punten
313 punten
311 punten
237 punten

Sjoelen uitslag van 19-03-2018
1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs
6e prijs
Poedelprijs

Rob Kamsteeg
Marcia Ariës
Yvonne van Silfhout
Irna Wagenvoort
Jan van Silfhout
Willy Schekman
Pia van Wijk

373 punten
336 punten
331 punten
321 punten
316 punten
314 punten
213 punten

Sjoelen uitslag van 16-04-2018
1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs
6e prijs
Poedelprijs

Rob Kampsteeg
Gerda Braakman
Yvonne van Silfhout
Jan Brunsveld
Cor Kamsteeg
Bennie Wesselink
Mini Wesselink

348 punten
331 punten
328 punten
325 punten
325 punten
322 punten
212 punten
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Sjoelen uitslag van 14-05-2018
1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs
6e prijs
Poedelprijs

Rob Kamsteeg
Jan van Silfhout
Jan Brunsveld
Gerrit Brunsveld
Albert Stegeman
Jo Brunsveld
Alberta Stegeman

370 punten
345 punten
329 punten
325 punten
323 punten
322 punten
228 punten

Kruisjassen uitslag van 08-01-2018
1e prijs
2e prijs

Gerrie Groen
Jan Stokkink

5215 punten
5026 punten

Kruisjassen uitslag van 05-02-2018
1e prijs
2e prijs

Herman Hazewinkel
Rob Groen

5287 punten
5187 punten

Kruisjassen uitslag van 05-03-2018
1e prijs
2e prijs

Harry Keukenkamp
Henk Schekman

4966 punten
4813 punten

Kruisjassen uitslag van 09-04-2018
1e prijs
2e prijs

Herman Hazewinkel
Jan Stokkink

5670 punten
4645 punten

Kruisjassen uitslag van 07-05-2018
1e prijs
2e prijs

Herman Hazewinkel
Jan Brunsveld

5306 punten
4844 punten

Jokeren uitslag van 08-01-2018
1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs
6e prijs
7e prijs
Poedelprijs

Jannie Stokkink
Hendrika Leussink
Willy Schekman
Annie Stokreef
Joke Lueks
Willy Bannink
Thea Amtink
Henk Lueks

24 punten
25 punten
26 punten
33 punten
34 punten
35 punten
36 punten
80 punten
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Jokeren uitslag van 05-02-2018
1e prijs
Gerrit Brunsveld
e

2 prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs
6e prijs
7e prijs
Poedelprijs

19 punten

Janna Schutte
Riet v Ditshuizen
Hennie Lubberdink
Hendrika Leussink
Dinie van Velzen

22 punten
26 punten
26 punten
28 punten
30 punten

Willy Schekman

33 punten

Jan Schutte

88 punten

Jokeren uitslag van 05-03-2018
1e prijs
Gerrie Brunsveld
e
2 prijs
Gertie Lammerdink
e
3 prijs
Tonny Klugkist
e
4 prijs
Thea Amtink
e
5 prijs
Joke Lueks
6e prijs
Gerrie Leussink
e
7 prijs
Annie Stokreef
Poedelprijs Hennie Lubberdink

22 punten
23 punten
24 punten
28 punten
28 punten
29 punten
30 punten
87 punten

Jokeren uitslag van 09-04-2018
1e prijs
Joke Lueks
2e prijs
Tony Klugkist
e
3 prijs
Marcia Ariés
Herbert Haarman
e
5 prijs
Teija Laakso
6e prijs
Hendrika Leussink
7e prijs
Toos Willemsen
Poedelprijs Gerrie Brunsveld

22 punten
27 punten
35 punten
35 punten
38 punten
39 punten
40 punten
75 punten

Jokeren uitslag van 07-05-2018
1e prijs
Henk Lueks
2e prijs
Dinie van Velzen
e
3 prijs
Herbert Haarman
Hennie Lubberdink
Diny Uckerman
e
6 prijs
Gerrie Leussink
7e prijs
Jo Amtink
Poedelprijs Hendrika Leussink

8 punten
27 punten
30 punten
30 punten
30 punten
31 punten
33 punten
87 punten

De volledige lijsten met sjoel- en
kaart uitslagen zijn te vinden op de
uitslagen pagina van
www.bv-kleindochteren.nl

Einduitslag Sjoelen seizoen 2017-2018

1e prijs Sjoelen
2e prijs Sjoelen

Rob Kamsteeg
Jan Brunsveld

Rob Kamsteeg en Jan Brunsveld
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Einduitslag Kaarten seizoen 2017-2018

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

Joke Lueks
Willy Schekman
Tony Klugkist

1e prijs Kruisjassen

Herman Hazewinkel

V.l.n.r.: Tony Klugkist, Herman Hazewinkel,
Willy Schekman en Joke Lueks

Agenda
03-09-2018
10-09-2018
01-10-2018
08-10-2018
22-10-2018
27-10-2018
31-10-2018
05-11-2018
12-11-2018
16-11-2018
03-12-2018
10-12-2018
14-12-2018
04-01-2019

Kaarten
Sjoelen
Sjoelen
Kaarten
Algemene Ledenvergadering
Herfstwandeltocht
Gezellige middag
Kaarten
Sjoelen
Bierproefavond
Kaarten
Sjoelen
Kerstbingo
Nieuwjaarsvisite

07-01-2019
14-01-2019
04-02-2019
11-02-2019
04-03-2019
11-03-2019
01-04-2019
08-04-2019
06-05-2019
13-05-2019
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Kaarten
Sjoelen
Sjoelen
Kaarten
Sjoelen
Kaarten
Sjoelen
Kaarten
Sjoelen
Kaarten

Algemene Ledenvergadering, 22 oktober 2018
Wij nodigen alle leden van de buurtvereniging Klein Dochteren uit voor onze Algemene
Ledenvergadering op maandag 22 oktober. 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 : - Herbert Haarman
- Irna Wagenvoort
Kandidaten kunnen zich tot een half uur voor de vergadering opgeven.

Pauze
9
10
11

Activiteiten
Rondvraag
Sluiting

Na het officiële gedeelte komen medewerkers van de
Gemeente Lochem (Circulus Berkel) ons vertellen over de
verwerking van afval en grondstoffen.

Het bestuur van de Buurtvereniging Klein Dochteren
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Herfstwandeltocht
Op zaterdag 27 oktober gaan wij met elkaar een heerlijke herfstwandeling maken. Wij
verzamelen ons deze middag om 13.30 uur bij De Schole
De totale lengte van de wandeling is ongeveer
8,5 km.
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 2018 bij:
Ida Mombarg : tel 0573-251923 of Irna Wagenvoort : tel 0573-256860
Mailtje sturen mag ook: info@bv-kleindochteren.nl

50 plus Gezellige middag
Op woensdag 31 oktober is er een gezellige middag in de Schole.
Voor deze middag hebben wij uitgenodigd :

Het is een groep enthousiaste mannen en
komen uit Borculo en omstreken.
Zij zingen voor ons deze middag een gevarieerd
programma. U komt toch ook….dan wordt het
gezellig!! 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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Bierproefavond
Op vrijdag 16 november komt Alain Schepers uit Ruurlo bij ons voor een heerlijke
bierproefavond. Alain is gediplomeerd biersommelier en heeft Bieresta opgericht.
Wij gaan deze avond verschillende bieren proeven, van wit (=licht biertje) naar een donker
biertje. Daarnaast zal hij ons de verhalen vertellen over de feiten en fabels van bier.
Deelname kost € 25,00
Graag aanmelden voor 1 nov. 2018 bij:
Ina Bolink tel: 0575-431803 of
Irna Wagenvoort : tel 0573-256860
Mailtje sturen mag ook:
info@bv-kleindochteren.nl

Kerstbingo
Dit jaar organiseren wij op vrijdag 14 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.
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Buurtgenoten – Kijksteeg 2
Op een mooie avond in mei bezoeken we Rinke Feenstra en Martijn Vorselman met hun drie
zonen, wonende aan de Kijksteeg 2 in Klein Dochteren. De prachtige ligging van de woning
en de grote tuin nodigen uit om op een plekje voor het huis de prachtige zonsondergang te
bewonderen.

Renswoude, 1974, in het gezin Vorselman wordt de tweede zoon geboren, Martijn. Hij groeit
op in Wieringerwerf en weet al op jonge leeftijd dat hij naar het CIOS in Heerenveen wil. Hij
is zich echter bewust van de strenge selectiecriteria voor het CIOS en besluit op 14 jarige
leeftijd dat schaatsen de sport gaat worden om binnen te komen bij deze opleiding. Zijn
vader brengt hem voor elke training naar de ijsbaan in Alkmaar en zo probeert Martijn zijn
plekje op het CIOS veilig te stellen.
Hij wordt echter niet direct geselecteerd en gaat daarom een vooropleiding doen van één
jaar om vervolgens door te stromen naar zijn doel, het CIOS. Deze vooropleiding is ook in
Heerenveen en dus gaat hij al op 16 jarige leeftijd richting Friesland. Hij woont alleen in een
toercaravan, geplaatst bij kennissen. Het is echter bijna onmogelijk om in de koude winter
de caravan warm te krijgen, dus wanneer het niet meer lukt om de nacht zonder bevroren
lichaamsdelen door te komen, bieden deze kennissen hem een slaapplek aan. Na verloop
van tijd wordt er dan toch een plekje gevonden in een studentenhuis. Hij krijgt les van Foppe
de Haan en Henk Gemser en beleeft een prachtige tijd in Heerenveen. Ook ontdekt hij dat er
toen nog geen droog brood te verdienen is in de schaatswereld en dus verbreedt hij zijn
horizon. Hij behaalt de papieren voor sportschoolhouder, squashen en zelfs Cesartherapie.
Na de CIOS gaat Martijn een jaartje naar de ALO (Academie voor Lichamelijke Opvoeding) in
Amsterdam en maakt deze opleiding af in Groningen. En daar ontmoet hij….
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Rinke Feenstra, geboren in 1975 in Amsterdam, dochter van Gerda en Hans Jaap Feenstra, zij
woonden jarenlang in de woning aan de Kijksteeg in Klein Dochteren. Rinke is de oudste in
het gezin en er volgen nog 2 broertjes, Arne en Coppe. Tot haar 2e levensjaar woont het
gezin in Weesp bij Amsterdam, daarna verhuizen ze naar Veenendaal. Hier slaat het noodlot
toe, haar jongste broertje verdrinkt op anderhalf jarige leeftijd. Om deze nare herinneringen
achter te laten verhuist de familie Feenstra naar Parijs, waar Hans Jaap een baan heeft
gevonden. Rinke is dan 6 jaar. Als ze 9 jaar is verhuist ze naar Sidney, Australië. Op 13 jarige
leeftijd keert het gezin terug naar Nederland en strijken ze neer aan de Kijksteeg in Lochem.
Rinke bezoekt de Vrije School in Zutphen en moet, weer of geen weer, met de fiets naar
school. Hierna gaat ze Fysiotherapie studeren in Groningen. In de stamkroeg van de Fysio’s
“Het Café” ontmoet ze Martijn die met zijn fysiotherapie studerende huisgenoten ook deze
kroeg bezoekt. Ze zijn dan 22 en 23 jaar.
Na de studie gaat Martijn werken in een sportschool in Utrecht en Rinke verhuist met hem
mee. Ze vinden woonruimte op een boot, een oud binnenvaartschip, liggend in de
Loosdrechtse Plassen. Ze moeten douchen in de haven, maar ach, alles heeft zo zijn charme.
Toch verruilen ze daarna de woelige baren voor een chalet in Tienhoven.
Dan wordt Rinkes broer Coppe ernstig ziek. Om de ouders van Rinke te steunen verhuizen ze
naar Barchem. Helaas overlijdt Coppe in 2003.
Martijn heeft inmiddels een baan bij de jeugdgevangenis in Zutphen, waar hij sportlessen
verzorgt en een functie heeft als coördinerend teamlid. Deze baan brengt behoorlijk wat
pressie met zich mee wat niet altijd als prettig wordt ervaren. Inmiddels wonen ze in
Apeldoorn, maar als Martijn een baan op het CIOS in Heereveen accepteert vertrekken ze
naar Friesland, Lange Zwaag.
Rinke heeft een baan in de farmacie. Op dit moment werkt ze in de buitendienst bij een
grote farmaceut. Ze is verantwoordelijk voor de medicijnen voor de ziekte van Kahler (een
vorm van beenmergkanker). Ze bezoekt o.a. hematologen, hematologie verpleegkundigen
en ziekenhuisapothekers en informeert over de bijwerkingen en de doseringen van het
medicijn.
In Friesland worden drie zonen geboren, Joppe, Ridde en Bo. En dan doet zich, na 10 jaar in
Friesland gewoond te hebben, de mogelijkheid voor om weer terug te keren naar het
ouderlijk huis in Lochem. In mei 2017 verhuist het gezin naar Lochem en proberen ze hier
hun drukke leven te vervolgen. Martijn werkt inmiddels drie dagen per week op het ROC in
Amsterdam Zuid Oost, dat betekent drie keer per week vroeg vertrekken richting
Amsterdam. Hij is vooral bezig met ICT en onderwijs, zijn functie is online communicatie
adviseur en hij is belast met de uitvoering van vernieuwingen in het onderwijs. Hij is druk
doende de leeromgeving (opnieuw) in te richten, waarbij inspraak van ouders en studenten
hoog in het vaandel staat.
Rinke trekt regelmatig haar hardloopschoenen aan en rent een rondje door Klein Dochteren
en omgeving. Ook bezoekt ze de sportschool voor een les bodypump, zumba of kickboksen.
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De kinderen bezoeken de basisschool De Vennegötte en hebben inmiddels hun plekje wel
gevonden.
Zoon Joppe (10) houdt van dansen en
gaat naar dansstudio Pop-up en naar de
theaterschool van Elly Janssen.
Zoon Ridde (8) houdt van voetballen en
gaat vanaf komend seizoen voetballen bij
De Graafschap. Zoon Bo (6) dartelt nog
vrolijk achter zijn broers aan om te
ontdekken waar zijn talenten liggen.
En Martijn bedrijft de topsport om het
drukke gezin in banen te leiden en de
prachtige woonomgeving te
onderhouden.
Sinds kort past hij op een Massy
Ferguson uit 1956.
Dus ziet u rond de Kijksteeg een jonge
vent op een oud tractortje rijden, dan
weet u inmiddels wie hij is……

Winnaar Pompe puzzel 299
De prijswinnaar van de woordzoekerpuzzel van Pompe nr. 299 is
mevr. Henriette Siepel.
Zij kreeg uit handen van Anke Lueks
de cheque van 20 euro.
De oplossing: HET VLIEGENDE PAARD
Van harte gefeliciteerd met de prijs!
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Pompe puzzel
Zoek het juiste woord bij de gegeven omschrijvingen. De in te vullen woorden zijn opgebouwd uit
onderstaande lettergrepen. Het cijfer tussen haakjes geeft aan uit hoeveel lettergrepen het in te vullen
woord bestaat. Bij juiste invulling vormen de eerste letters van de ingevulde woorden een zegswijze.
1. gezichtskring (2)
2. tekenaar op steen (3)
3. opruier (3)
4. hulppriester (3)
5. gedurende lange tijd (3)
6. handwerkster (2)
7. afhankelijk (2)
8. onaangenaam (3)
9. onnoemelijk (3)
10. glimmend (2)
11. beroerd (3)
12. lichtroze (3)
13. onoverwonnen (4)
14. bevochtigen (3)
15. eenvoudig akkoord (2)
16. zeer aandoenlijk (3)
17. finish (2)
18. vrijkopen (3)
19. miezerig (3)

□ ………………………………….
□ ………………………………….
□ ………………………………….
□ ………………………………….
□ ………………………………….
□ ………………………………….
□ ………………………………….
□ ………………………………….
□ ………………………………….
□ ………………………………….
□ ………………………………….
□ ………………………………….
□ ………………………………….
□ ………………………………….
□ ………………………………….
□ ………………………………….
□ ………………………………….
□ ………………………………….
□ ………………………………….

AAN
AF
BLIK
DIG
DRIE
DRUI
EEU
EIND
EL
GE
GEN
GLAN
GRAAF
HART
IN
KA
KEN
KER

KLANK
KLEU
LAAN
LANG
LE
LEN
LI
LOOS
LOS
MA
ME
NA
NAAI
NAT
ON
PE
REND
RIG

RIG
ROE
SEN
SLA
SLAAFD
STER
STO
STO
STREEP
TEND
THO
VELD
VER
WEN
ZALM
ZEND

De winnaar van de puzzel krijgt € 20,00 namens buurtvereniging Klein Dochteren.
Stuur de oplossing voor 1 september 2018 op naar: A. Lueks | Zutphenseweg 114 | 7241 SG Lochem.
Of mail naar: lueks009@planet.nl
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Recept Rauwkost salade
Ingrediënten:
Komkommer
Tomaat
Radijs
Lente Ui
Yoghurt / mayonaise
Azijn
Zout en peper
Was de groenten en snijd ze in middel grote blokjes.
Schep alles goed door elkaar en maak het af met 2 el yoghurt en 2 el mayonaise. Maak het
geheel op smaak met azijn of citroensap, peper en zout.
Om de salade niet te nat te laten worden kun je van de tomaten het beste het zaad eruit
halen.
Bron: kookboekje “workshop paas brunch 2018” van slagerij Sieverink.
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Wij zijn voornemens om de komende periode onze
website www.bv-kleindochteren.nl grondig te gaan
verbouwen.
Het kan dus zijn dat deze dan tijdelijk niet bereikbaar is.
Meer hierover in de aanstaande nieuwsbrief

Programma
14.00 uur
15.00 tot 18.00 uur
18.30 uur
19.00 tot 20.30 uur

Terrein open
Zeskamp
Start BBQ tot eind
Vogelschieten

(opgave via; dochterenstentfeest@gmail.com)
(opgave verplicht via; dochterenstentfeest@gmail.com)

Programma muziek
17.00 uur
18.00 uur
21.30 uur

de band “LAVA”
de band “SIXPACK”
de band “ANDERS IS HET NIET”

24

Het was weer fantastisch !!

Groep Bustocht 8 juni 2018

Bedankt allemaal

Het bestuur van Buurtvereniging Klein Dochteren wenst u
een gezellig Tentfeest en een fijne Vakantie toe!
We zien u graag terug in het komende seizoen
Irna Wagenvoort Voorzitter
Anke Lueks

Secretaris

Johan Hietbrink

Penningmeester

Jan Brunsveld

Bestuurslid

Ina Bolink

Bestuurslid

Ida Mombarg

Bestuurslid

Herbert Haarman Bestuurslid

W

bv-kleindochteren.nl

E

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

