Klein-Dochteren
Oktober 2012
30e jaargang
Nr.276
De bomen beginnen te kleuren,de kachels gaan weer aan,de mais verdwijnt van het
land.
Kortom,de herfst is begonnen.Een mooi jaargetijde voor de natuurliefhebber.
De buurtvereniging kan terugkijken op een geslaagde ledenvergadering.Rene Bruns
verzorgde de avond.Hij vertelde over zijn werk en hobby:
hobby houtbewerken.
Denk aan onze adverteerders
Bent u al bij de Schole geweest?Dan is het u vast niet ontgaan dat de Pompe is
gerestaureerd.Ons symbool voor de buurtvereniging
buurtvereniging kan weer jaren mee!!!!
Op 10 en 11 november komt de ONA met het toneelstuk “Boerenbont en rode
lampjes”op de planken.Dit allemaal bij Cafe De Zonnebloem.Noteert u de datum
alvast?
Buurtgenoten ging weer op pad voor een interview.Hemelsbreed legden beiden
dezelfde afstand zo’n beetje af.Dus centraal gelegen in Klein-Dochteren
Klein Dochteren zou je
zeggen.We waren op bezoek bij F en M. Sinds mei inwonenden van onze
buurtschap.Hoe hun leven er uit ziet leest u elders in de Pompe.
We bedanken jullie voor de gastvrijheid en wensen jullie een lang en gelukkig leven
in Klein-Dochteren.
*************************************************************************************************
*************************************************************************************************
Kopie voor de volgende Pompe voor 10 dec.in het bezit bij de redactie.
De Redactie
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Verslag Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

Op 8 oktober waren 30 personen naar de Schole gekomen voor
onze jaarlijkse ledenvergadering. Er werd terug gekeken op een
jaar vol activiteiten die door jong en oude goed zijn bezocht.
Trots is het bestuur op de gerenoveerde Pompe die nu op het
schoolplein staat. Tijdens een feestelijke avond op vrijdag 2 november
zal de vernieuwde Pompe officieel worden onthuld. Iedereen is van
harte welkom om daar bij aanwezig te zijn. Tijdens de bestuursverkiezing zijn Herbert Haarman en Irna Wagenvoort herkozen.
Na een korte pauze werden de plannen voor het nieuwe jaar bekend
gemaakt. Jan Lueks en Gerti Lammerdink hebben aangegeven te
stoppen met de organisatie van de busreis. Namens het bestuur werden zij verrast door
leuke attentie. Het bestuur is daarom op zoek naar versterking voor Anneke Groot Roessink,
die nu alleen in de commissie overblijft. Gelukkig duurde dat niet lang want spontaan gaf Jan
Jansen aan haar te komen helpen. Wij zijn nu nog op zoek naar een derde man/vrouw die dit
duo wil helpen met het organiseren van onze jaarlijks busreisje. Aanmelding kan bij Jan of
Anneke of bij een bestuurslid.

Na het officiële gedeelte werden wij op de hoogte gebracht over het werk van een
Schrijnwerker. Rene Bruns uit Laren wist veel te vertellen over zijn leven als schrijnwerker.
Het was een interessant verhaal en nodigt uit om eens in Laren te gaan kijken naar zijn
werkzaamheden. Het bestuur kijkt weer tevreden terug op deze avond.

Kijk ook op onze website www.bv-kleindochteren.nl
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Gezellige zonnige fietstocht 2012
Het weer was prima om te fietsen. Al dreigde er af en toe een spatje regen, het waaide
gelukkig allemaal over. Om half twee waren inmiddels 66 deelnemers ingeschreven en
gestart. Via Ampsen en Verwolde ging de tocht naar Laren. Daar moesten bij Cafe
Stegeman
an enkele vragen worden opgelost. Na een drankje fietste men van Groot Dochteren
weer naar de Schole in Klein Dochteren.

Rond vijf uur werd in de Zonnebloem de volgende prijswinnaars bekend gemaakt.
3e prijs Frank Pardijs
e
2 prijs Harman Brunsveld
1e prijs Joke Westhoek.
Het was nog lang gezellig bij de Zonnebloem. Wij hopen u volgend jaar allemaal weer met
de fiets of auto aan de start te zien.

3

UITSLAGEN
Sjoelen
Uitslag van 10-09-2012
1e prijs
R.Kamsteeg
2e prijs
C.Kamsteeg
J. Brunsveld
3e prijs
4e prijs
Jo Brunsveld
e
5 prijs
F.Sangers
J.Reusink
6e prijs
Poedelprijs A. Stegeman

343 punten
329 punten
326 punten
322 punten
311 punten
307 punten
195 punten

Kruisjassen
Uitslag van 03-09-2012
1e prijs
M.Oudenampsen
2e prijs
H.Keukenkamp

3596 punten
3487 punten

Kruisjassen
Uitslag van 01-10-2012
1e prijs
H.Keukenkamp
2e prijs
H.Schekman

3724 punten
3356 punten

Jokeren
Uitslag van 03-09-2012
1e prijs
J.Schutte
G.Lammerdink
2e prijs
3e prijs
W.Bannink
e
4 prijs
J.Schutte
5e prijs
J.Lueks
6e prijs
H.Lunneker
H.Lubberdink
7e prijs
Poedelprijs G.Vrugteveen

31 punten
31 punten
36 punten
46 punten
51 punten
52 punten
53 punten
123 punten

Jokeren
Uitslag van 01-10-2012
1e prijs
W.Bannink
2e prijs
J. Schutte
3e prijs
I.Mombarg
e
4 prijs
R.Brunsveld
5e prijs
T.ten Broeke
R.Spa
7e prijs
H.Hazewinkel
Poedelprijs J.Lammerdink

37 punten
38 punten
45 punten
46 punten
48 punten
48 punten
49 punten
121punten
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Vogelwerkgroep
Noord-west
Achterhoek
LOCHEM

Op maandag 19 november komen Hans van Hoorn en Eddy Oosthof
vertellen over het werk van de vogelwerkgroep.

Deze avond gaat over “vogels in bos en veld”.
Het begint om 19.45 uur.
U bent van harte welkom!!

OPROEP OPROEP

OPROEP

OPROEP

OPROEP

Weet u al/nog wat u moet doen bij een hartstilstand…..
Weet u al/nog hoe het AED apparaat werkt……
Sta niet machteloos aan de kant ……iedere minuut telt!!!
Geef je nu op voor de AED cursus.
Iedereen is welkom, nieuw of herhaling.
Meldt je aan voor 1 november bij: Irna Wagenvoort tel: 256860
Email : wagen919@planet.nl
DOEN!!!
De cursus zal in januari/februari plaatsvinden in de Schole.
Kosten 10,00 euro incl. koffie

Belangrijke data:
Kaarten
05-11-2012
03-12-2012
14-01-2013
04-02-2013
04-03-2013
08-04-2013
06-05-2013

Sjoelen
12-11-2012
10-12-2012
14-01-2013
11-02-2013
11-03-2013
08-04-2013
13-05-2013

07-01-2013 Nieuwjaarsvisite
05-01-2012 Marathonkaarten
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Agenda Algemene Ledenvergadering
Datum: vrijdag 26 oktober 2012, aanvang 20.00 uur
Plaats: Café "De Zonnebloem".
1. Opening.
2. Vaststellen notulen van de ledenvergadering van 28 oktober 2011.
3. Mededelingen.
Vertrouwenscontactpersonen – modelgedragscode vrijwilligers
4. Jaarverslag 2011/2012 v.v. Klein Dochteren.
5. Jaarverslag seniorencommissie.
6. Jaarverslag jeugdcommissie.
7. Jaarverslag accommodatiecommissie.
8. Jaarverslag activiteitencommissie.
9. Jaarverslag commissie Sponsoring & PR.
10. Jaarverslag penningmeester.
11. Verslag kascommissie.
12. Vaststelling van de begroting en van de contributies
13. Benoeming leden kascommissie.
14. Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar: J. Potman Veenweg 4A, Lochem.
Aftredend en herkiesbaar: E. Arendsen, Van Hogendorplaan 10, Lochem
Namen van tegenkandidaten kunnen worden ingestuurd tot 25 oktober 2012 bij de
secretaris met tenminste 3 handtekeningen van leden en een handtekening van de
tegenkandidaat.
15. Rondvraag.
16. Sluiting.

Boekwerk jaarverslagen is te bestellen bij de secretaris.
Jan Knoef, Zaagmolenerf 4, 7241 VJ Lochem. Tel 0573-258350 e-mail: janknoef@freeler.nl
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Toneel in De Zonnebloem
Toneelvereniging ONA uit Klein Dochteren gaat dit jaar haar toneelstuk opvoeren in eetcafé De
Zonnebloem. Na jarenlang in De Exelse Molen te hebben gespeeld, heeft het bestuur besloten om de
uitvoering dichter naar huis te brengen. Om de zaal van De Zonnebloem geschikt te maken voor
toneel, wordt gewerkt met een mobiel decor en podium. Het decor is geleend van toneelvereniging
Krato uit Kranenburg, en het podium van de Schole in Klein Dochteren. Vanaf volgend jaar gaat ONA
werken
erken met een eigen mobiel decor. Deze wordt met behulp van leerlingen van het Graafschap
College in Doetinchem gebouwd. Dat betekent dus dat ONA ervan uitgaat dat spelen in De
Zonnebloem na 2012 gecontinueerd wordt.
Welk stuk wordt dit jaar gespeeld?
Err is gekozen voor een blijspel geschreven door Carl Slotboom. De titel van het stuk is:

“Boerenbont en rode lampjes”.
Een korte inhoud van het stuk:
Dolly en Betty, prostituees, wonen en werken bij elkaar. De zaken
gaan wat minder en ze besluiten een kamer te verhuren. Hendrik,
een naïeve boerenjongen, op de vlucht voor zijn verloofde en zeer
bemoeizuchtige schoonmoeder, huurt de kamer.
Dolly en Betty maken hem wijs dat ze fysiotherapeuten zijn. Als er
dan klanten komen en ook de verloofde en schoonmoeder,
schoonmoe
dan
beginnen de problemen pas echt…

Het blijspel wordt 2 keer opgevoerd:
Op zaterdag 10 november om 20.00 uur en
Op zondag 11 november om 14.00 uur.
De toegangsprijs is in de voorverkoop 8 euro en 10 euro aan de zaal.
Voor leden en donateurs van ONA is de toegangsprijs 7 euro in de voorverkoop, en 9 euro aan de
zaal.
De toegang is voor jeugd tot en met 16 jaar gratis.
In de toegangsprijs is een kop koffie of thee inbegrepen.

De voorverkoop vindt plaats op zaterdag 20 oktober in De Zonnebloem van 15.00
15
tot 17.00
uur!!
Op dat moment zijn ook de jeugdkaarten verkrijgbaar. Uiteraard verder ook aan de zaal.
In de pauze is er een verloting met vele prijzen.
KOMT ALLEN WANT VOL IS VOL!
Tot slot: om alvast de publieke reacties te testen, wordt het stuk op zaterdag 27 oktober opgevoerd
in het wijkgebouw van wijk 16 in Deventer. Dit is de thuisbasis van toneelvereniging Ons Genoegen in
Deventer.
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
Revue 2013
De Dochterense Tentfeestcommissie heeft ONA verzocht om ook in 2013 weer de revue te verzorgen
tijdens het tentfeest. Vanzelfsprekend geeft ONA graag gehoor aan dit verzoek. Het bestuur van ONA
is door de tentfeestcommissie uitgenodigd om op 22 oktober gezamenlijk hierover van gedachten te
wisselen. ONA is blij met het vertrouwen dat hiermee is uitgesproken, en zal alles in het werk stellen
om er weer een geslaagde
laagde revue van te maken.
Het bestuur van ONA wil hierop vooruitlopend de leden oproepen zich op te geven om deel te
nemen aan de revue. Dat mag bij ondergetekende. Graag ook even aangeven of je op het toneel wilt
staan, of op andere wijze een rol achter de schermen wilt spelen.In
In december zullen vermoedelijk de
eerste brainstormsessies plaatsvinden, en zo rond maart/april 2013 zal worden gestart met de
repetities.
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D E

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

Nieuws.

-

Trainen

Zondagmorgen, aanvang 10.00 uur - aanwezig 9.45 uur
Woensdagmiddag, aanvang 14.00 uur - aanwezig 13.45 uur
Woensdagavond, aanvang 19.00 uur - aanwezig 18.45 uur (tot 14-09)

Klaverjassen en jokeren.
De eerstvolgende kaartavonden zijn op donderdag 1 november en 6 december 2012,

VAN

HET

KLOOTSCHIETEN

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

De teams voor het seizoen 2012-2013 zijn bekend en de eerste wedstrijden zijn alweer
gegooid. Iedereen wordt een succesvolle en gezellige competitie toegewenst.
NKB Landelijke Straat Competitie
Ná één wedstrijd:
e
1
Nei Drenthe Vledder (DR)
e
2
Nooit Gedqacht (KWB)
e
3
Kluppelshuizen (KMT)
e
5
Klein Dochteren (AKF)
e
11
Zwolle (AKF)
e
13
Respelhoek (AKF)

55 schoten en 042 meter,
56 schoten en 023 meter,
57 schoten en 032 meter,
56 schoten en 141 meter,
62 schoten en 017 meter,
63 schoten en 017 meter,

punten 14
punten 13
punten 12
punten 10
punten 04
punten 02

AKF Competitie 2012-2013 standen ná twee wedstrijden

1e Klasse
Klein Dochteren 1
Klein Dochteren 2
Zwolle 1

2e Klasse
1 105 - 098
2 107 - 077
3 108 - 136

1
2
3
8

126 - 127
133 - 060
135 - 131
142 - 103

5e Klasse
Onderlingen 4
Dijkhoek 4
Heksenkring 2
Klein Dochteren 6

1 125 - 075
2 126 - 052
3 128 - 177

4e Klasse 4e

3e Klasse
Zwolle 5
Onderlingen 3
Zwolle 6
Klein Dochteren 4

Klein Dochteren 3
Heksenkring 1
De Mölle 1

’t Broek 3
Zwolle 7
Respelhoek 4
Klein Dochteren 5

1
2
3
5

141 - 114
141 - 030
146 - 152
147 - 144

1
2
3
7

132 - 054
143 - 064
147 - 045
165 - 037

6e Klasse
1
2
3
8

133 - 083
136 - 066
138 - 050
149 - 010

Eibergen 4
Zwolle 9
De Hemmele 1
Klein Dochteren 7
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Activiteitenplanning
Voor de competitieteams: Zie blauwe boekje.

WEEK DATUM
Zo 21-10
Za 10-11

VAN
E

ORG.

ACTIVITEIT

LOC.

NKB
DR

LSC AKF
Bethel
Toernooi TT Assen Assen

DE

AANV.

VERZ.

REDACTI

Op zondag 26-08 zijn onze kampioenen van het seizoen 2011 - 2012 en jubilarissen
van 2012 in het zonnetje gezet.
Kampioensteam AKF Competitie:
Rudie Knol, Eric Nijenhuis, Marc Nijenhuis en Harold Dolleman.
Gelders categoriekampioen: Martijn Oltvoort
AKF categoriekampioen: Ilse Nijenhuis, Marc Nijenhuis en Eric Nijenhuis.
Clubkampioen dames: Willy Bannink
Clubkampioen heren: Harold Dolleman
25 jaar lidmaatschap:
Gerrie en Harman Brunsveld, Willy Bannink en Hennie Leussink.
Op zondag 19-08 was er weer een gezellige familiedag.
De uitslag van het klootschieten:
1e :team Brunsveld 1 met 36 schoten en 70 meter
2e :team Brunsveld 1 met 40 schoten en 33 meter
3e :team Brunsveld 3 met 51 schoten en 55 meter
4e :team Brunsveld 4 met 52 schoten en 52 meter
5e :team Veldmaat 1 met 52 schoten en 1 meter
6e :team Veldmaat 2 met 53 schoten en 18 meter
Op zondag 22-06 was er weer een gezellige aangelandenbijeenkomst.
De uitslag van het klootschieten:
1e :team Marcel N, Henk W en Hen L met 50 schoten en 35 meter
2e :team Henk L, Ina B en Erna met 52 schoten en 1 meter
3e :team Rob, Ronald en Herman B met 62 schoten e 22 meter
4e :team Hanja, Gerda, Steven en Peter met 64 schoten en 73 meter
5e :team Appie, onleesbaar, Anneke en Jan met 66 schoten 20 meter
6e :team Anke, Gerrit Jan, Alex en Rob met 71 schoten en 6 meter
Wist u dat:
-De Landelijke Straat Competitie van de NKB op 21-10 bij Klein Dochteren is.
-Bennie met één worp van Pardijs naar de pomp van Pardijs heeft gegooid.
-Willy de kloot met één worp van de kruising Lageweg / Nijkampsweg voor de tuin van
Hettie Bolink heeft gegooid.
-Rikie Veldmaat door een jonge fietser is aangereden en behoorlijk is geblesseerd.
-Angela altijd op een herenfiets rijdt.
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