
Zo langzamerhand beginnen de bladeren te kleuren,en af te vallen. 
Een nieuw seizoen ligt voor ons.
De maïsvelden worden geoogst,loonwerkers zijn tot laat in de avond 
druk. 
Het wordt weer kaal om ons 
komen. 
Tijd voor dingen binnenshuis.
 

Maar men kan er ook uit gaan.
De buurtvereniging organiseer
maken. 
Er is een behoorlijke groep aangemeld,dames wel te verstaan!!!
Het belooft een gezellige avond te worden.
 
******************************************************
De computercursus is van start g
degevorderden,kunnen worden bijgespeikerd om nog meer te kunnen 
met een  
computer.  

De ONA is druk aan het oefenen om het toneelstuk “De Rechter en de 
Linker” 
op 8 en 9 november ,onder de knie te krijgen.
Dat zal vast gaan lukken.U komt toch ook?????
********************************************************
Denk aan onze adverteerders!!!!!!
********************************************************
Kopie voor de volgende Pompe voor 9 december in het bezit bij de 
redaktie. 
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Zo langzamerhand beginnen de bladeren te kleuren,en af te vallen.  
Een nieuw seizoen ligt voor ons. 
De maïsvelden worden geoogst,loonwerkers zijn tot laat in de avond 

Het wordt weer kaal om ons heen.De avonden bij de kachel gaan 

Tijd voor dingen binnenshuis. 

Maar men kan er ook uit gaan. 
De buurtvereniging organiseert op 1 nov.een workshop armband 

Er is een behoorlijke groep aangemeld,dames wel te verstaan!!! 
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Ook dit jaar weer superprijzen !! 

 



 
Algemene ledenvergadering  
 

Op maandag 30 september waren 34 personen aanwezig 
op onze jaarlijkse ledenvergadering. Tijdens deze vergadering 
werden Jan Brunsveld, Ina Bolink en Johan Hietbrink herkozen als  
bestuurslid. Ook is er afgesproken dat vanaf  01 januari 2014 de deelname  
aan onze kaart- en sjoelavonden 2 euro gaat kosten (was 1,50) 
Verder zijn de geplande activiteiten voor het komende jaar besproken.  
Om tien voor negen werd dan ook de vergadering tevreden afgesloten. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na een korte pauze werd de avond verder verzorgd door 
Jan Oudenampsen. Met mooie dia’s werd ons verteld hoe 
een luchtballon wordt gemaakt en wat er allemaal bij komt 
kijken voordat je veilig de lucht in gaat. Ook vertelde hij 
over zijn prachtige reizen naar onder andere Afrika. Het 
was een hele geslaagde avond. 

 
 
 
 
 
Computercursus in Klein Dochteren 
 
In september zijn wij begonnen met de 
eerste groep. Maar liefst 12 deelnemers  
die wilden leren om met een computer 
(laptop) om te kunnen gaan. Inmiddels 
is er een tweede groep gestart.  
Een derde groep gaat zelfs in  
november van start. Het is natuurlijk 
een beginners cursus. Het kan niet zo  
zijn dat je in drie avonden alles weet  
en kunt. Wellicht dat wij daar volgend  
jaar mee verder gaan.  
 
Zeker willen wij nog een zogenaamde 
terugkomavond organiseren voor  
vragen.     



Sjoelen                                       Uitslagen 

Uitslag van 09-09-2013 
1e prijs   Rob Kamsteeg    357 punten     
2e prijs  Jan Brunsveld  356 punten 
3e prijs  Gerrit Brunsveld  339 punten 
4e prijs  Jo Brunsveld   337 punten 
5e prijs  Cor Kamsteeg  337 punten 
6e prijs  W.Schekman Nijkamp 337 punten 
Poedelprijs   Minie Wesselink  223 punten    

Klaverjassen 

Uitslag  van 02-09-2013 
1e prijs  Gerrie Groen   5402 punten   
2e prijs  Herman Hazewinkel 4366 punten 

Jokeren 

Uitslag van 02-09-2013 
1e prijs  Gerrie Leussink            32 punten 
2e prijs  Hennie Lubberdink   35 punten 
3e prijs  Toos ten Broeke  41 punten  
   Joke Lueks   41 punten 
5e prijs  Hendrika Leussink  42 punten 
6e prijs  Mini Visschers  43 punten 
Poedelprijs  Jo Veldmaat   105 punten 

Kruisjassen 

Uitslag  van 07-10-2013 
1e prijs  Gerrit Barink   3197 punten   
2e prijs  Rikie Oudenampsen 3042 punten 

Jokeren 

Uitslag van 07-10-2013 
1e prijs  Dinie Beumer            28 punten 
2e prijs  Jan Lueks    39 punten 
3e prijs  Nel Tuin   46 punten  
4e prijs  Thea Amtink   47 punten 
5e prijs  Ina Bolink   53 punten 
6e prijs  Marcha Ariës   53 punten 
Poedelprijs  Frans Ariës   106 punten 
 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
Belangrijke data 
Vrijdag   01-11-2013  Crea avond  aanvang 20.00 uur 
Maandag  04-11-2013   Kaarten 
Maandag   11-11-2013  Sjoelen 
Maandag  25-11-2013   Lezing Dr. Rob de Vos 
Maandag  02-12-2013  Kaarten 
Maandag  09-12-2013  Sjoelen 



 
Maandag 25 november 2013 aanvang 19.45 uur 
 
Rob de Vos  vertelt over ziekenhuis in Oeganda 
 
 
Sinds 1990 heeft Rob de Vos, huisarts in Lochem  
en wonend in Klein Dochteren, een innige band met een ziekenhuis 
in Oeganda. Van 1990 tot 1995 woonde  hij daar samen met zijn  
vrouw en kinderen. In eerste instantie als  tropenarts en later als 
directeur leerde hij alle ins en outs van het ziekenhuis goed kennen. 
Teruggekomen in Nederland heeft hij de relatie met het ziekenhuis voortgezet door het 
oprichten van de stichting “ Vrienden van Nyakibale Hospital”. 
Via deze stichting worden kleinschalige gezondheidsprojecten in en rondom het ziekenhuis 
gefinancierd zoals aanschaf van apparatuur (oa Echo- en Ro apparaat), ondersteuning van 
opleidingen van personeel en neerzetten van nieuwe gebouwen op het ziekenhuisterrein. 
Momenteel zijn ze druk bezig met het verbeteren van de waterhuishouding van het ziekenhuis 
en het inrichten van de operatiekamer. 
Om de 2-3 jaar bezoeken bestuursleden van de stichting het ziekenhuis om de projecten te 
controleren en inspiratie op te doen.  In juli van dit jaar hebben we in het ziekenhuis het 
gouden jubileum (50 jaar) kunnen meevieren.  
 
Deze avond zal Rob de Vos ons alles vertellen over Oeganda met daarbij natuurlijk mooie 
dia’s. De avond begint om 19.45 uur, Tot dan!!!   

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Interessante 50 + middag in de Schole. 
 
Op woensdagmiddag 09 oktober was er weer een gezellig 50+ middag. 
Dit keer namen de heren Graaskamp en Rouwhorst uit Vorden ons mee naar het boerenleven 
van vele jaren terug. Met bijzondere foto’s en prachtige muziek werd het boerenleven van toen 
goed in beeld gebracht. In de pauze was er natuurlijk weer een verloting. Ook ontbraken de 
lekkere hapjes niet. Ondanks al onze inspanningen hadden wij ditmaal geen volle zaal. Dat is 
niet erg…….maar uw komst was echt de moeite waard geweest.  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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

www.bv-kleindochteren.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 



Op vakantie gaan. 
 
 
Ach, buurvrouw, U gaat dit jaar toch niet met vakantie. 
Zou U in de weken dat ik weg ben een oogje op mijn huis willen houden? 
Ik zet de ramen op een kiertje, maar wilt U ze s'avonds wel dicht doen? 
Er op letten dat het niet inregent? En als het onweert wilt U dan de stekker 
van de T.V. uit het stopcontact halen? 
 
De brievenbus hoeft niet elke dag geleegd te worden hoor, maar om de twee 
dagen, anders raakt hij verstopt. En als U toch de brievenbus leeg haalt, wilt U 
dan de post op stapeltjes leggen en de kranten op volgorde? 
Dat is voor U geen moeite en voor mij een gemak als ik terugkom. 
 
Wilt U opletten dat het waakvlammetje niet uitwaait? Houdt U de glazenwasser in 
de gaten, die komt toch bij U, U wilt het geld wel even voorschieten,niet? 
En als U toch Uw eigen buitenboel doet, neem dan bij mij even de ramen mee, 
als U wilt. 
 
De loodgieter kan nog komen. Ik heb hem gezegd dat hij bij U de sleutel kan 
halen. Ik heb namelijk een kleine lekkage en daarom moet de hoofdkraan worden 
afgesloten, nadat U water hebt gebruikt. 
O, ja, wilt U dinsdagmiddag op de telefoon letten, er kan een kennis bellen, die niet 
weet ,dat ik met vakantie ben. Als U toch op de telefoon wacht, wilt U misschien 
wel de stofzuiger door het huis halen en hier en daar wat stoffen. 
Dat is toch niet te veel gevraagd he? 
 
Ja, en de oleander moet elke dag een klein scheutje water hebben, de vingerplant 
om de dag een wat groter scheutje, de vetplant twee maal in de week vloeibare 
kunstmest, de cactussen een maal in de week een paar druppeltjes, de stefanotis 
twee maal per week in een bak lauw water zetten en de lobelia een maal in de 
week in koud water. Het bakje voor de hertshoorn moet wel voor eenderde gevuld 
blijven en wilt U de bladeren elke week afsponzen? 
 
Zou U de koelkast willen ontdooien als het niet te veel moeite is? 
Dat hoeft maar een keer. Het is weinig werk, alleen met het uitbikken van het 
vriesvak uitkijken voor het element. 
En dan heb ik hier een lijstje boodschappen. Wilt U die in huis halen, want bij mijn 
terugkomst zijn de winkels dicht. Brood koop ik onderweg wel. 
Een bloemetje staat ook wel gezellig als ik terugkom. Wilt U alstublieft het huis en 
de kasten bijtijds luchten?  
 Wat een organisatie voor een vakantie!! 
Eerst die voorbereidingen, dan die vermoeiende reis. En dan nog die ongelukken 
onderweg. U hebt groot gelijk dat U rustig thuis blijft...... 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Voetbalvereniging "Klein Dochteren" te Lochem      K.N.V.B. District Oost 

                                  
 
Modelgedragscode (vrijwillige) medewerkers voetbalverenging Klein Dochteren 
 
Misbruik, en met name seksueel misbruik is een lastig onderwerp, waarvan elke vereniging, elke 
vrijwilligersorganisatie hoopt dat het bij hen niet voor zal komen. Maar de kop in het zand steken en het 
er maar niet over hebben is geen oplossing. Onze voetbalvereniging heeft dit onderwerp al geruime tijd 
op de agenda staan. We proberen door goed preventief beleid ervoor te zorgen dat de kans op 
seksueel misbruik zo klein mogelijk is. 
In de afgelopen twee jaar hebben we gewerkt aan een protocol, een document waarin handvaten 
worden aangereikt voor het voorkomen van en adequaat omgaan met seksueel misbruik. 
Dit protocol is een onderdeel van het project "in veilige handen" van de vereniging Nederlandse 
organisaties Vrijwilligerswerk. Dit protocol is ook terug te vinden op onze website 
www.kleindochteren.nl onder VERENIGING - IN VEILIGE HANDEN 
We zijn inmiddels begonnen om een belangrijk onderdeel van dit protocol, dit is de zogenaamde 
"Modelgedragscode (vrijwillige) medewerkers voetbalverenging Klein Dochteren", te laten 
ondertekenen door alle vrijwilligers/medewerkers van onze vereniging. 
Dit is een A4-tje waarop duidelijk de bij ons geldende regels worden weergegeven en waarin de 
vrijwilliger of medewerker wordt gewezen op de gevolgen van het niet naleven van deze regels. 
Deze gedragscode wordt ondertekend door elke vrijwilliger en elke medewerker binnen onze 
vereniging. De eerste gedragscode is inmiddels getekend op de algemene ledenvergadering van 11 
oktober jl. In de aankomende periode zal dus elke vrijwilliger benaderd worden om de gedragscode te 
ondertekenen. 
 
Seizoen 2013-2014 
 
Inmiddels is het huidige seizoen al weer een aantal weken onderweg. 
Zoals altijd met wisselende resultaten. 
Won dat ene team vorig jaar alle wedstrijden met overtuiging, dan zou het zo maar kunnen dat er nu 
met moeite een puntje wordt binnengesleept. Terwijl het andere team vorig seizoen voetbalde voor de 
sociale contacten, nu opeens kampioensaspiraties heeft! 
Kortom er valt weer veel te beleven langs de velden van onze vereniging. 
Kom ook eens een kijkje nemen om onze talenten te bewonderen. 
En mocht u niet kunnen komen, kijk dan eens regelmatig op onze website www.kleindochteren.nl 
daar worden fantastische verslagen van de wedstrijden gepubliceerd. 
Onze club beschikt niet alleen over voetbaltalenten maar heeft ook zeker leden met schrijverstalent! 
 
Nieuw tenue 
 
Inmiddels voetballen alle teams in de nieuw uitgereikte tenues. 
Een tweetal leden zijn de afgelopen periode druk geweest met het omwisselen, uitreiken, bedrukken 
van de nieuwe kleding. 
Alle teams mogen dan ook weer gezien worden. 
Op de website staat inmiddels van bijna elk team een teamfoto. 
Michel en Jan, goed werk geleverd! 
 
 
Erna Nijenhuis-Schekman, voorzitter voetbalvereniging Klein Dochteren 
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Info  In de recente info is bericht over het huidige reilen en zeilen van de vereniging.   
Trainen   Zondagmorgen, aanvang 10.00 uur - aanwezig 9.45 uur. 
  Woensdagmiddag, aanvang 14.00 uur - aanwezig 13.45 uur. 
  Ook niet-leden zijn 4x maal per jaar welkom. 
Klaverjassen en jokeren.  De eerstvolgende kaartavond is op donderdag 7 november en 5 december 2013.  
Bestuursvergaderingen. De eerstvolgende bestuursvergadering is op dinsdag 12 november 2013 
 
 

V A N               H E T              K L O O T S C H I E T E N 

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

NKB LSC De eerste wedstrijd in Geesteren heeft een fraaie tweede plaats opgeleverd, maar 

had een eerste   kunnen zijn. Helaas was het laatste schot een echte misser. 

NKB Champions Tour Onze enige deelnemer Albert Stokkink heeft bij de voorrondes een fraai 
   resultaat behaald. Na vier wedstrijden heeft Albert zich weten te 

plaatsenvoor de eindronden. Hierbij   heeft hij mannen als André Lutke Willink, 

Jurgen te Brake, Mark Schutten en Bart Kuenen achter   zich weten te houden. Harold 

Dolleman heeft zich al geplaatst. Succes!!!!!  

AKF competitie 2010 -2011  Uitslagen / Standen 1e wedstrijd in Winterswijk bij 
Winterswijk: 

1e Klasse       2e Klasse 

Zwolle 1      1   057 - 024    Zwolle 3   1   063 - 073 

Klein Dochteren 2      2   060 - 068   De Mölle 1       2   065 - 022

  

Respelhoek 1      3   060 - 066               Klein Dochteren 3 3   066 - 048 

Klein Dochteren 1        6   064 - 004   Klein Dochteren 4 6   071 - 005 

 

4e Klasse       5e Klasse 2     
Klein Dochteren 5  1   079 - 060    Dijkhoek 4  1   056 - 029 

Dijkhoek 3        2   079 - 004    Zwolle 7  2   057 - 012 

Winterswijk 1           3   082 - 004     ‘t Broek 4  3   059 - 006 

         Klein Dochteren  6   066 - 084 

6e Klasse 4,4 Zz      
Zwolle 8  1   066 - 004 

Onderlingen 5  2   067 - 010    

Dijkhoek 5   3   070 - 017    

Klein Dochteren 7 4   073 - 030      
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Wist u dat: -De Unipro-vloer in de commissie kamer, met de hulp van vele handen is aangebracht. 
  -Reintje en Rob een nieuwe “joint care” - heup hebben en alles goed gaat.  

  -Appie Lunneker ook even in het ziekenhuis is beland. 

-Henk Lunneker het asfalt van de Kijksteeg heeft gerepareerd omdat de gemeente   

dit, ook na een schriftelijk verzoek, heeft nagelaten. 

  -De aangelanden / buurtschap bijeenkomst voor dit jaar is gehouden op zondag 6 oktober 2013.  
Hoewel de opkomst tegen viel is het, gelet op de vele gesprekken, toch een 

gezellige middag geweest. 

-Tom Otten een behoorlijk ernstig motorongeluk heeft gehad en hierdoor een 

schouderoperatie moet ondergaan. Sterkte hierbij. 



Jao, wie bint nog fantastisch…(0p de wijze: Wild Rover) 
 
Met ons senioren is niks an de hand, 

Wie bint nog geweldig van lief en verstand 

Al loopt wie met pennen in heup en in ‘t knee 

Die zit onder’t vel, dus ie zeet ze toch neet 

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

Ook al plög ons de blaoze,……de astma of jicht 

Jao wie bint nog fantastisch…..op het eerste gezicht. 

 

 

Soms snappe wie neet, wat een ander ons zeg 

Wie heurt minder goed, of wie luustert soms slech 

En kik onzen dokter ons deep in de hals 

Een heel fraai gebit, maor de tande bint vals 

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

En al weagt ons lichaam,…..te zwaor of te licht 

Jao wie bint nog fantastisch…..op het eerste gezicht 

 

 

De jeugdige liefde was mooi en apart 

Een pacemaker zorgt noe veur ’t kloppen van’t hart 

De boek vol met vlinders, want liefde maakt blind 

Maor op onze leaftied…..veural völle wind 

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

Ook al völt soms ‘t leaven….het leaven neet licht 

Jao wie bint nog fantastisch….op het eerste gezicht 

 

 

Het heufd soms te heite, de veute te kold 

De één mag geen suuker, de ander geen zolt 

Toch is het gelukkig geen kommer en kwel 

Want anticonceptie is neet meer in ’t spel 

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

Ook al bint wie tachtig….wie kent onze plicht 

Jao wie bint nog fantastisch ….op het eerste gezicht 

 

 

Hoe older hoe wiezer, dat wordt vaak gezegd 

Maor volgens de jeugd is dat echt neet terecht 

Al binne wie misschien wat minder begaafd 

Wie bint neet an twitter en face book verslaafd 

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

Dus wie zingt nog éénmaol….. an ’t eind van ‘t gedicht 

Jao wie bint nog fantastisch….op het eerste gezicht! 

 

    ,De Veldkamp’   Klein Dochteren   okt.2013 
 

 



 
 
 
 
 
Novemberstuk 2013  
 
De repetities voor het novemberstuk: ‘De Rechter en de Linker’ zijn in volle gang, inmiddels wordt er 
naast de donderdag- ook de dinsdagavond gerepeteerd.  
Omdat het geplande nieuwe toneeldecor, een eindexamenproduct van een groepje 
Graafschapstudenten, helaas niet veilig genoeg is bevonden voor gebruik, wordt ook dit jaar weer het 
decor van de toneelclub Krato uit Kranenburg geleend.  

 
Voorverkoop:  
 
In de vorige Pompe beloofde Henk Noordman meer informatie over de voorverkoop van het 
Novemberstuk. Als bestuur hebben wij dit jaar de voorverkoop geheel weggezet bij Eetcafé de 
Zonnebloem. Op vrijdag 25 oktober tot en met donderdag 7 november kunnen hier kaarten voor € 
8,- gekocht worden. Op de avonden zelf gaan de kaarten € 10,- kosten. Dit is inclusief een kopje thee 
of koffie. Kinderen t/m 16 jaar mogen gratis mee.   
De avonden zelf zijn vrijdag 8 en zaterdag 9 november om 20:00 uur. 
 

Verloting in de pauze:  
Ook dit jaar vindt er in de pauze weer een verloting plaats met mooie prijzen.  
 

Gezocht donateurs:  
 
Omdat het leden- en donateurenbestand van ONA niet explosief groeit de laatste jaren, hebben we 
gemeend dit jaar extra aandacht te moeten besteden aan donateurwerving. In het op de avond 
uitgereikte het programmaboekje vindt u een invulbon om de ONA financieel te steunen. Wij hopen op 
veel nieuwe donateurs, natuurlijk zijn nieuwe leden ook van harte welkom, zodat wij nog vele 
theaterstukken op kunnen blijven voeren.  
 
Namens het bestuur Angela Zwiers. 
 

 
 


