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Gegevens

Huis inrichten?

Boeken kaften?

Nieuwe schoolagenda?

Vakantiebrieven vertalen?

Nieuwe schoenen?

Informeer eerst bij onze
adverteerders!

Het seizoen is nog niet begonnen of we
moeten allemaal al weer improviseren

wegens de verbouwing die nu in volle gang
is. Het is even behelpen, maar “wie mooi wil
zijn moet pijn lijden” gaat hier ook op in ze-
kere zin. De redactionele werkzaamheden
worden nu tijdelijk uitgevoerd in het nieuwe
huis van Mirko Egbers op de Anna van
Burenlaan 21 in Lochem. De copybus in de
kantine doet nog gewoon dienst als inzamel-
punt van copy voor het clubblad.

De redactie heeft van de zomer niet stil ge-
zeten. Vooral Mirko is van de zomer druk
geweest met de voorbereidingen voor dit
clubblad, waaronder de advertenties. Som-
mige adverteerders hebben bedankt, maar
er zijn gelukkig weer nieuwe adverteerders
bijgekomen die het, samen met de bestaan-
de adverteerders, mogelijk maken dit club-
blad uit te brengen. Ons dank daarvoor.
Misschien maakt u binnenkort wel kennis met
één van onze nieuwe adverteerders via onze
rubriek ‘Adverteerder in de schijnwerper’.

In dit clubblad ontbreekt deze keer helaas
het Heuksken van Hendik Jan. We hopen
dat hij er de komende maand er weer bij is
met een extra lange aflevering.
Ook ontbreekt deze maand een stukje over
De Toekomst website. In plaats hiervan heeft
Jochem (onze webmaster) een stukje ge-
schreven over zijn opname in het ziekenhuis
(zie pagina 10).
De maandelijkse rubriek tafeltennispoëzie
ontbreekt eveneens. We hopen dat velen
van jullie de afgelopen vakantie veel inspira-
tie hebben opgedaan, zodat we deze rubriek
volgende maand weer op kunnen pakken.

Neemt niet weg, dat we ook deze keer weer
een clubblad hebben kunnen vullen en wen-
sen jullie dan ook veel leesplezier.

De redactie

Clubblad:
Toekomst Meppers
Cluborgaan van L.T.T.C. De Toekomst
27e jaargang, nr. 7, september 2001

Clubgegevens:
Tafeltennisvereniging L.T.T.C. De Toekomst
Koedijk 64
7241 CL   Lochem
Telefoon: 0573-256877
Internetadres: http://start.at/toekomst
E-mail: toekomst@bigfoot.com
Bankrekening nr.: 921919603
Postbankrekening nr.: 3098910
Beide t.n.v.: L.T.T.C. De Toekomst Lochem

Ereleden:
A. ten Hoopen
M.E. Theunissen
J.W. Wissink

Lid van verdienste:
H. Emsbroek
M.E. Theunissen
W. Tuitert-Broeke
W. Wilgenhof

Redactioneel
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Van het bestuur

De kogel is door de kerk. Op 3 augustus
is ons door de gemeente een bouwver-

gunning verleend en op 6 augustus heeft Jan
Wissink bij de gemeente het aanvangsbesluit
ingediend, zodat vanaf die dag met de ver-
bouwing van onze hal een aanvang gemaakt
kon worden.
Een felicitatie waard. Vele voorbereidende
werkzaamheden zijn er aan vooraf gegaan.
Het bestuur, de ingestelde bouwcommissie
en niet te vergeten onze financiële man Jan
Wissink, die het financiële plaatje heeft rond
gekregen, hebben met veel clubliefde en en-
thousiasme de draad opgepakt.
Er zal nog heel veel gedaan moeten worden
en het bestuur verwacht van onze leden de
nodige medewerking door ook hun steentje
bij te dragen.
Het einddoel zal zijn een prachtige multifunc-
tionele nieuwe hal, waar we allen trots op
kunnen zijn.

De statuten van de vereniging zijn opnieuw
vastgesteld en aangepast aan de moderne
tijd.
Een belangrijke wijziging is de doelstelling
van de vereniging.
Duidelijk komt nu naar voren, dat we ook
bezig zijn met de gehandicaptensport en
trachten het sociaal- en maatschappelijk
welzijn van onze leden te bevorderen.
Op de laatst gehouden algemene leden-
vergadering d.d. 26 juli 2001 gingen onze le-
den met de gewijzigde statuten accoord.

Namens het bestuur,

Henk Emsbroek

Memo
De advertentie-pagina's zijn in deze versie niet opgenomen, met het gevolg dat de pagina- nummering onderaan de bladzijde soms "verspringt".De advertentiepagina's stonden op : Pagina 04 Pagina 07 - 08 Pagina 13 - 14 Pagina 19 Pagina 22 Pagina 27 - 28 Pagina 33 - 34
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Agenda

September 2001:

01 - 02 September 3e trainingsweekend
04 September Aanvang dinsdagmorgengroep
05 September Aanvang ALTC
06 September Aanvang jazzgymnastiek
09 September OTC-toernooi Woerden te Woerden
15 September 1e competitieronde

Landelijk heren: De Toekomst 1 - Branderstad 1(aanv. 15:00 uur)
16 September OTC-toernooi ZTTC te Zaandam
17 September Start najaarscompetitie voor de afdeling
22 September 2e competitieronde

Landelijk dames: De Toekomst 1 - Twekkelerveld 1
Topklasse heren:De Toekomst 2 - Effect ‘74 1
Topklasse heren De Toekomst 3 - D.T.S. 1

22 September NEBAS-ranglijsttoernooi Eindhoven
23 September OTC-toernooi Nieuwegein te Nieuwegein-zuid
23 - 30 September Jaarbeurs van het Oosten
29 September 3e competitieronde

Landelijk heren: De Toekomst 1 -Schenker-BTL/SKF 1
30 September Nationale C-Meerkampen senioren achtste finales
30 September OTC-toernooi Irene te Tilburg

Oktober 2001:

06 Oktober 4e competitieronde
Landelijk heren: De Toekomst 1 - Moret-Salamanders 1

07 Oktober OTC- toernooi De Toekomst te Lochem (aanvang: 10:00 uur)

13 Oktober NEBAS-ranglijsttoernooi Amersfoort
13 Oktober 5e competitieronde

Landelijk dames: De Toekomst 1 - Dedemsvaart AC 1
Topklasse heren:De Toekomst 2 - Blauw-Wit 1
Topklasse heren:De Toekomst 3 - Olympia 1

14 Oktober Nederlandse Studentenkampioenschappen te Enschede
28 Oktober OTC- toernooi Branderstad te Schiedam

20 Oktober 6e competitieronde
Landelijk dames: De Toekomst 1 - Smash-in/Emmeloord 1
Topklasse heren:De Toekomst 2 - Smash-in 1
Topklasse heren:De Toekomst 3 - De Veluwe 3

20 Oktober Jeugdranglijsttoernooi (B/C) te Hoorn

28 Oktober Nationale A--Meerkampen senioren kwart finales
28 Oktober Nationale C-Meerkampen senioren kwart finales
28 Oktober OTC- toernooi Gispen te Culemborg
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Deze oproep heeft een wel heel bijzondere reden. De PLUS supermarkt organiseert name-
lijk een grandioze sponsoractie, waarmee onze club geld kan verdienen. Veel geld! En dat

kan op een snelle en eenvoudige manier...

Door uw dagelijkse boodschappen te doen bij PLUS spaart U voor sponsorbiljetten, want bij
elke besteding van ƒ10,= (� 4,54) aan boodschappen ontvangt U een sponsorbiljet. Deze
sponsorbiljetten kunt U vervolgens inleveren bij onze club en aan het eind van de sponsoractie
krijgen wij hiervoor contant geld uitgekeerd! Elke week wordt de actuele tussenstand in de
PLUS supermarkt bekend gemaakt zodat U in een oogopslag kunt zien hoeveel geld wij al
gespaard hebben voor onze club.

U begrijpt dat wij niet achter kunnen blijven bij de andere verenigingen, die ook meedoen aan
deze sponsoractie. En U hoeft niet alleen te sparen, want U kunt ook uw vrienden, familie,
kennissen of buren mee laten sparen voor de sponsorbiljetten. Op deze manier spekt U onze
clubkas nóg sneller! U heeft in elk geval ruim de tijd hiervoor want de PLUS sponsoractie loopt
van maandag 3 september tot en met zaterdag 24 november 2001.

Wij hopen dat u net zo enthousiast bent als wij. Ga dus snel voor uw dagelijkse boodschappen
naar PLUS, spaar de sponsorbiljetten en lever deze elke week in bij onze club.

Uw volle PLUS boodschappentas zorgt voor een volle clubkas!

Veel succes!

Het bestuur

Sponsoractie Plusmarkt
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Trainingsweekend

Alle weersvoorspellingen ten spijt!
   Zaterdag 25 augustus en zondag 26 au-

gustus vond er een trainingskamp plaats in
onze hal. Twee dagen lang hebben de aan-
wezigen zich in het zweet gewerkt bij tempe-
raturen die een tropenrooster zouden recht-
vaardigen.
De samenstelling van de selectie deed een
vraag reizen. Waarom waren er zo weinig
eigen selectieleden? Ongetwijfeld zal ieder-
een er zijn reden voor hebben gehad, maar
het is jammer omdat de voorbereiding op de
competitie de ideale periode is om gezamen-
lijk ergens naar toe te werken. Een stukje
eenheid is in mijn ogen erg belangrijk.
Wel verheugend was de opkomst van bui-
tenaf. Één eredivisie speler, 3 eerste divisie
spelers (uit Groningen) en 2 derde divisie
spelers. Qua niveau en qua gezelligheid niet
de minsten, hetgeen bleek uit de plannen die
’s ochtends al werden gesmeed over hoe de
avond zou worden ingevuld.
Maar eerst moest men afzien.

De oefenstof was toegespitst op drie
aandachtspunten:

Basispositie/houding
Voetenwerk

Slag

In iedere oefening werd er een aandachts-
punt als uitgangspunt genomen. Dit was
mentaal gezien zeker net zo zwaar als fysiek.
Toch kon iedereen er een goede invulling aan
geven. Ook voor, tijdens en na de oefening
en zelfs in de pauze werd druk gediscussi-
eerd over de stof. Dit kenmerkte de betrok-
kenheid van de aanwezigen.
De lunch werd 2 dagen achtereen (hoe de-
cadent!) besteld bij broodjeszaak “Petit
Paris”.
De grande baguettes met zalm, brie, warm
vlees en andere delicieuze samenstellingen
werden met een nog bezweet voorhoofd ver-
orberd.

Zaterdagavond splitste de groep zich, om
naar hartelust het bruisende nachtleven op
te zoeken of om een verjaardag te vieren of
om domweg gebroken op de bank in slaap
te vallen (nee, deze keer was het niet onder-
getekende).
De zondagmorgen deed zich voor een aan-
tal voelen. Vooral de gasten hadden zich niet
onbetuigd gelaten op verschillende recrea-
tieve bestemmingen. Qua thematiek bor-
duurden we voort op de zaterdag. Het ver-
baasde mij dat iedereen het einde van de
middag haalde ondanks de hoge intensiteit.
Een welgemeend compliment dan ook. Te-
gen vijf uur werd er nog wat nagekaart on-
der het genot van een fris biertje. Om 18:45
uur was iedereen huiswaarts gekeerd. Een
uitstekend weekend uit het oogpunt van sfeer
en op trainingstechnisch vlak.
Volgend jaar weer zou ik zeggen. Alleen moet
Feyenoord dan wel weer van Ajax winnen
want dat bracht toch een beetje een mineurs-
temming na al het leuke.

Remy Beelen
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Wist u dat...

Alwin een echte waaghals is.
hij op de kermis in de spacefall is geweest.
hij hierna helemaal niet misselijk was.
hij ook rustig in een achtbaan gaat.

Bep een nieuwe auto heeft.
de vorige Fiat achter helemaal in elkaar zat.
Bep zelf ook wel eens muurtjes over het hoofd ziet.
hier rustig overheen rijd en dan een lekker band het gevolg is.

we een leuk voorval van Iet weten maar dit op haar eigen verzoek niet zullen opschrijven.
we wel een mooie foto van haar hebben gezien van een vakantie op Kreta.
ze achter in een jeep bij Esther zat.
iedereen er zo zijn eigen tekst bij heeft bedacht en we daarover verder niet in details zullen
treden.

we een gezellige afsluitavond hebben gehad van de A.L.T.C.
deze avond was verzorgd door Gerda Sprukkelhorst. Onze dank hiervoor.
de heren van de Lathmer door Eveline, Bep en Toos naar huis werden gebracht.
dit heel gezellig was.
Gerard Nijhof niet met Eveline en Bep mee wilde, maar speciaal door Toos naar huis ge-
bracht wilde worden.
Toos hier natuurlijk aan voldeed.
Bep en Eveline wel een beetje teleurgesteld waren.

Alwin na ons etentje geen ijs wilde.
Toos speciaal voor hem een pilsje bestelde. Hoezo verwennerij.
Darjan het etentje wel zeer geslaagd vond.
dit wel elke week wilde doen. Als hij dan trakteert, waarom niet!

Annie Groot Lipman en Annie Blanken weer mee hebben gedaan met de avondvierdaagse
en met Anke Marjolein meeliepen.

Bep haast alweer toe was aan een nieuwe auto.
de dames bij Cato op bezoek gingen.
Bep Toos liet proefrijden.
het allemaal net goed is gegaan.

we hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad met veel mooi weer.

Tot de volgende keer,

Bep en Toos

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
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•
•

•
•
•
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•
•
•
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Toelichting op ziekte (1)

Bij deze wil ik iedereen informeren over
mijn ziekte van afgelopen zomer. Som-

migen zijn volledig op de hoogte, anderen
weten misschien zelfs nog van niets. Hier-
onder een beschrijving van wat er allemaal
gebeurt is en wat er nog komen gaat.

Vrijdag 29 juni werd ik ‘s ochtends (in
Lochem) wakker met erge buikpijn, welke in
de loop der dag steeds verder toenam. Na
een doktersbezoek ‘s middags werd er niets
bijzonders geconstateerd en werd ik met en-
kele medicijnen naar huis gestuurd. De buik-
pijn verdween hiermee grotendeels en de
daaropvolgende dagen ging het steeds be-
ter tot maandag. Toen kwam ‘s avonds de
pijn weer ernstig opzetten waarna ik dinsdag
3 juli weer een doktersbezoek heb gedaan.
Deze stuurde mij voor een bloedonderzoek
naar het ziekenhuis in Zutphen. Daar wer-
den ernstige uitdrogingsverschijnselen vast-
gesteld waarop ik meteen werd opgenomen.
Dit temeer door de warme dagen destijds en
het feit dat ik die dagen weinig gedronken en
gegeten had in combinatie met overgeven
en dergelijke. Voor de buikpijn had men ei-
genlijk geen diagnose.

Na verdere onderzoeken naar de buikpijn
kon men nog steeds geen diagnose stellen.
Men dacht aan een blinde darm ontsteking,
maar ik voldeed niet aan de bijbehorende
verschijnselen. Later zou men verder onder-
zoek doen aangezien ik toch al in het zie-
kenhuis moest blijven. Ik kreeg een infuus
voor de broodnodige vochttoevoer en mocht
niets meer eten en drinken. Dit duurde zo
dagen. Pas vrijdags ofzo, na een CT-scan,
kon men zeggen wat mij mankeerde en he-
laas was het toen al veel te laat. Het bleek in
eerste instantie toch om een blinde darm
onsteking te gaan welke door de lange duur
ernstig uit de hand was gelopen. Hierdoor
had ik ook diverse onstekingen aan mijn dar-
men erbij gekregen en was er tevens ook
een lichte buikvlies onsteking bijgekomen. Nu
kan ik jullie vertellen dat dit alles vergezeld

gaat met ontzettend veel pijn. Pas na enkele
dagen kreeg ik een soort van morfine toege-
diend wat een hele opluchting was. Verder
heb ik ook nog meer dan een week aan de
antibiotica gelegen.

Op maandag, na bijna een week ziekenhuis,
was ik zover afgetakeld door het niet eten
en drinken, de vele pijn, diverse medicijnen
enz. dat ik nauwelijks meer iets kon. Toen
hebben ze ook nog een speciaal infuus in-
gebracht bij het sleutelbeen, waar vloeibaar
voedsel rechtsreeks in de bloedbaan kwam.
De daaropvolgende dagen ging het steeds
beter en een week later, op dinsdag 17 juli,
mocht ik het ziekenhuis na 2 weken weer
verlaten. Ik was toen zo verzwakt, vermoeid,
afgevallen enz. dat ik nauwelijks kon lopen
enzo. Ik mocht ook 2 weken totaal niets doen
anders zouden de ontsteking onherroeppelijk
terugkomen met wederom ziekenhuis-
opname als gevolg.

Deze 2 weken evenals de voorgaande (bijna)
3 weken zijn snel verlopen en inmiddels mag
ik alles alweer voor zover het lichaam het toe-
laat. Vooral de laatste weken gaat het de
goede kant op en voel ik mij weer stukken
beter als de voorgaande (bovenbeschreven)
periode. Ik ben echter nog wel vaak en snel
moe en heb eigenlijk nog nergens zin aan.
Op de meeste dagen doe ik momenteel nog
vrijwel niks zinnigs, alhoewel ik inmiddels
weer met het nieuwe studiejaar ben aange-
vangen.

De ontstekingen zitten nog steeds in lichte
vorm in mijn lichaam en moeten vanzelf ge-
nezen. Dat proces gaat de goede kant op
weet ik inmiddels na een controle in het zie-
kenhuis welke plaatsvond op maandag 30
juli. Overenkele dagen (dinsdag 11 septem-
ber) moet ik wederom voor controle komen.
Dan wordt er weer een afspraak gemaakt
voor de volgende controle of opname. Ik ben
voor de duidelijkheid niet geopereerd in de
periode dat ik in het ziekenhuis lag. Dit was
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Op zondag 7 oktober kunnen we de oude
glorie van weleer weer in actie zien tij-

dens het Oldtimers toernooi in de Jan Wissink
hal te Lochem.
Het leuke is; iedereen die ouder is dan 40
jaar kan aan dit toernooi meedoen. De spe-
lers worden naar sterkte ingedeeld en dus
niet meer naar leeftijd.
Er is dus eigenlijk voor niemand een belem-
mering meer om eens mee te spelen, mits je
de40 gepasseerd bent. Het toernooi begint
tegen 10:00 uur en het is de bedoeling dat
we voor 18:00 uur klaar zijn.
Animator in onze regio is Rino Knippen. Hij
heeft er ook voor gezorgd dat deze editie al
voor de vijftiende keer in onze hal plaatsvindt.
We rekenen er eigenlijk op dat er ook een
flink aantal oldtimers van onze vereniging aan
dit toernooi deelnemen.
Het inschrijfgeld bedraagt ƒ7,50 (� 3,40) op
de speeldag te voldoen. U kunt zich telefo-
nisch inschrijven bi:
Rino Knippen, tel: 0575-552551 of
Albert ten Hoopen, tel: 0573-254982

We zien u graag 7 oktober in de Jan
Wissinkhal.

Namens Old Timesr Club Nederland,

Rino Knippen

Oldtimers toernooiToelichting op ziekte

namelijk vanwege de ontstekingen niet mo-
gelijk cq. te gevaarlijk. Ik word dus alsnog
geopereerd binnen afzienbare tijd, alleen is
nog niet bekend wanneer. Ze gaan dan als-
nog de blinde darm operatief verwijderen en
ben ik dus helaas weer even uit de running.

Dankwoord
Bij deze wil ik ook iedereen even bedanken
die tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en
de periode daarna een teken van medele-
ven heeft getoond. Diverse mensen hebben
een kaartje gestuurd, hebben gebeld of zijn
op bezoek geweest. Ook hebben mensen
een reactie op de website (op de berichten-
pagina) achtergelaten. Allen worden harte-
lijk bedankt!

Bouwcommissie
Vanwege de beschreven gebeurtenissen
heb ik deze zomer geen bijdrage kunnen le-
veren aan de bouwcommissie. Inmiddels heb
ik besloten om hier per direct ook uit te stap-
pen i.v.m. mijn gezondsheidsproblemen.

Redactie
Evenals bij de bouwcommissie, heb ik ook
vrijwel geen bijdrage kunnen leveren aan de
redactie de afgelopen zomer. Aangezien ik
het redactiewerk al jaren met veel plezier doe,
dit mede door het leuke team, wil ik deze
functie (nog) niet neerleggen. Wel schort ik
al mijn taken voor onbepaalde tijd op, wat
eigenlijk al dus vanaf eind juni het geval is.
De komende tijd wil ik mij beraden of ik mijn
taken ga hervatten (en zo ja welke). Dit geldt
voor de duidelijkheid voor al het redactiewerk,
dus ook mijn functie als webmaster.

Tot zover mijn uitleg over de diverse gebeur-
tenissen cq. beschrijving van mijn zomerva-
kantie. Ik hoop dat iedereen begrip kan op-
brengen voor de bovengenoemde situatie en
genomen besluiten.

Jochem Veldmaat
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Het was stil aan de overkant

Zondag 1 juli j.l., laat in de ochtend, stonden de vissers klaar om de forellen te gaan ver-
schalken. Chris W. had het weer goed geregeld, droog weer, iedereen op tijd en voldoende

vervoer. Ongeveer zestien mannen stonden klaar met hun visspullen om te vertrekken. Met de
auto’s reden we in colonne via een toeristische route naar Steenderen.

Een half uurtje later stonden we aan het water. Wie geen aas had, werd daarvan voorzien en
konden de lijnen worden uitgegooid. Ondergetekende viste voor het eerst en dat leken de
forellen ook te weten. De vangst was geen succes. De hele middag nada, niënte, nothing,
geen enkele forel die zin had in mijn maden en ook niet in ander voer. Links en rechts werd
goed tot succesvol gevangen, wat mijn leed nog verder aanscherpte.

Ik moet wel zeggen dat het leed samen werd gedragen met de mannen aan de overzijde van
de vijver. Iedere vangst aan onze zijde werd begeleid door een lied met de tekst: “Het is stil aan
de overkant.”  Ondanks dat er aan de overzijde ervaren vissers zaten, bleven die lijnen losjes
in de vijver liggen en kon er weinig tot niets worden binnengehaald. Treurig maar waar.

Jan W. zorgde voor het natje aan de binnenkant. Ondanks dat het niet al te warm was, kon Jan
slechts lege flesjes mee naar huis nemen. Jan ging met lege flesjes naar huis en anderen met
lege tassen. Deze lege tassen konden nog wel worden aangevuld met aangekochte vis. Benny
W. had zijn vrouw en visite beloofd te zorgen voor forel op de barbecue. Deze noodzakelijke
aankoop moest de belofte waarmaken. Ondergetekende mocht ook nog enkele forellen in
ontvangst nemen van vissers die succesvoller waren geweest, dus ook ik zonder gezichtsver-
lies naar huis.

Jeroen A. en Harry konden met Benny W. mee in de auto terug naar huis. Linea recta naar de
moeders die op de forellen zaten te wachten. Thuis in Lochem werden we keurig netjes voor
de deur afgezet en werden de visspullen weer uitgeladen. Later bleek wel dat we iets te veel
hadden uitgeladen, want ook de tas met vis van Benny stond bij de familie Albers in de keuken.
Snel gebeld met de familie Wijnhoud om te zeggen dat de vis snel zou worden nagebracht.

De rit naar Deventer ging zo snel dat in
Deventer Benny’s auto al in beeld kwam. Luid
toeteren en met de lampen knipperen hielp
niet en uiteindelijk zijn we in alle rust achter
Benny aangereden. Tot dicht bij zijn huis zijn
we hem gevolgd in de hoop Benny met ver-
bazing in de kofferbak te zien kijken wegens
de verdwenen vissen. Helaas ging Benny
eerst naar binnen. Toen het te lang duurde,
hebben we de vis netjes aan de deur afgele-
verd en konden we samen nog even lachen
om deze gebeurtenis. Ook zijn vrouw heeft
geprobeerd om Benny nog even te dollen.
Helaas niet gelukt. Dus terug naar Lochem
en einde verhaal.

 Met de visgroeten van,

Harry Albers
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De euro omwisselactie

U heeft een prettige vakantie gehad
maar nu

die buitenlandse munten die u over heeft.

Na 1 Januari 2002 heeft u niets meer aan uw buitenlandse munten.

Weggooien ?

Nee !
Onze vereniging organiseert in samenwerking met de actie sport-

kas, de

eurowisselactie
  een inzameling van vreemde munten.

50 % van de waarde van uw munten worden in Euro’s aan ons uitbetaald.
Ook uw Nederlandse munten kunt u via deze actie inleveren, van de Nederlandse munten ont-
vangt u het bedrag in Euro’s terug en de vereniging ontvangt een premie van 4 cent per munt.

Daarom vragen wij u om ons  te steunen en mee te sparen.

In onze kantine staat een bus waar u het geld in kunnen deponeren..

Alvast namens onze leden bedankt.

de A.L.T.C.  Commissie
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Afsluitavond (1)

Op 23 juni organiseerde de activiteitencommissie in samenwerking met diverse andere
commissies wederom de jaarlijkse afsluitavond en kampioenshuldiging. ‘s Middags werd

de zaal en kantine met behulp van diverse vrijwilligers en commissieleden versierd. Ook de
band NEON zette zijn spullen klaar. Vanaf ongeveer 19:30 uur kwamen de eerste mensen
binnen.
Voor de kinderen was er ditmaal weer een springkussen. Er waren echter maar een klein
aantal kinderen op deze avond afgekomen. Na een inleidend woordje door de ceremonie-
meester Marcel Snijder, nam de ad interim voorzitter Bart Ebskamp het woord voor een alge-
meen praatje, het opnoemen van de kampioenen van afgelopen seizoen en aansluitend de
uitreiking van de diverse percentagebekers.

Kampioenen:
1e klasse B: Toekomst 3 (Tom Bleumink, Frans Helmich, Paul vd Weerthof, Raymond v Felius)
3e klasse H: Toekomst 8 (Ferdinand van Hilst, Mark Willems, Remco Verwoert, Frank Dieks)
4e klasse K: Toekomst 14 (Dinand Woolschot, Johan Heijink,, Jan Bouwmeester)

Percentagebekers:
Jan Bosch bokaal (hoogste percentage heren): Tom Bleumink 96%
Henk Emsbroek bokaal (hoogste percentage 40+): Ron van Spanje 93%
Marcel Theunissen bokaal (hoogste percentage dames): Erna Eilers-Kraan 89%

Hierna werd Jochem Veldmaat door Jaantje
Fleming bedankt voor de bewezen diensten
voor de jeugdcommissie

Vervolgens  noemde ze het kampioenschap
van ons tweede welpenteam in de competitie
en reikte ze de percentagebeker uit.

Kampioen:
Welpenklasse B: Toekomst 5 (Jos Goossens,
Rick Leussink, Remy Grootjans)

Percentagebeker:
Jan Bosch bokaal
(hoogste percentage jongens):

Siebe Fettelaar 100%
Rick Leussink 100%
Jos Goossens 100%
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Afsluitavond (2)

Vervolgens kwam Marcel Theunissen aan het woord en
bedankte namens de redactie het aftredende redactielid
Koma Hage.

Vervolgens werd nog de puzzelprijswinnaar van het sei-
zoen bekend gemaakt. Annie Groot Lipman, mag ditmaal
de dinerbon van Chu Lin ten gelde maken.

Tot slot nam Bennie Wijnhoud het
woord om bekend te maken dat
De Toekomst 5 komend seizoen
gesponsord gaat worden door
Hoveniersbedrijf Heijink.

Hierna was het tijd voor een dansje, praatje, hapje en drankje. Dit onder begeleiding van de band
NEON. Ook dit jaar werd er tussendoor nog een verloting gedaan, waarbij men kans maakte om
mooie prijzen te winnen.
Met een mindere opkomst dan vorig jaar (ongeveer 70 (jeugd-) leden, vrijwilligers en aanhang)
was het ook dit jaar weer een mooi feest welke tot in de kleine uurtjes voortduurde.

Mirko Egbers
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Evenals voorgaande jaren is De Toekomst
ook dit jaar weer vertegenwoordigd op

de jaarbeurs van het Oosten welke gehou-
den wordt van 23 t/m 30 september in de
Hanzehal ze Zutphen.
Inmiddels is de bemanning van de stand, de
parkeerwacht en de kaartjescontrole zo goed
als rond. We hopen ook dit jaar weer op een
succesvol verloop van deze beurs.

Mirko Egbers

Jaarbeurs

Wij, de redactie, zouden graag zien dat
vanaf de komende maand de rubriek

tafeltennis-poëzie weer een plaatsje krijgt in
dit clubblad. Schroom niet en laat je fantasie
de vrije loop en lever de poëzie in, in de
copybus in de hal of via De Toekomst website
(http://start.at/toekomst).

Eventuele ideeën voor een andere “nieuwe”
rubriek zijn eveneens van harte welkom.

Tevens zijn we op zoek naar een nieuw
redactielid. Zeker na het (tijdelijk) uitvallen
van Jochem Veldmaat wordt de druk op de
overige redactieleden steeds groter.

Namens de redactie,

Mirko Egbers

Oproep

Onze hal wordt iedere week door een
schoonmaakploeg schoongemaakt en

schoon gehouden. In totaal zijn dit 4 teams,
die gemiddeld 1 keer in de maand aan de
beurt zijn.
Om verschillende redenen zijn er enige vrij-
willigers afgehaakt. Wij zitten dan ook zeer
verlegen om enige nieuwe vrijwilligers, zo-
dat de teams weer compleet kunnen zijn.
Overleg het eens met uw partner of mis-
schien hebben de ouders van onze jeugd-
leden wel eens gelegenheid onze hal schoon
te houden.

Je kunt je opgeven bij:
Charlotte Enterman, tel. 0573-471266.

Wij zijn zeer benieuwd over de reacties.

Namens het bestuur,

Henk Emsbroek

Noodkreet

Op zondag 26 augustus 2001 zou er ter
vervanging van de jaarlijkse After-Wad-

visparty een After-Forelvisparty gehouden
worden. Deze zou om 11:00 uur bij de fam.
Snijder aan de Hanzeweg 4a te Lochem aan-
vangen.
Ter afsluiting zou er een barbeque (ook voor
de ‘aanhang’) georganiseerd worden.
Echter doordat de deelname gering was heeft
men besloten om deze party niet door te la-
ten gaan.

De forel/wadviscommissie

After forelvisparty

Wij willen graag iedereen bedanken voor
de leuke attentie die we hebben ont-

vangen voor de opening van ons hoveniers-
bedrijf.

Groeten van,
Patrick Fleming

Marijke Besselink

(Ons telefoonnummer: 0573-259146)

Bedankje
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Bestuurs- en commissieleden

Jubileumcommissie:
C. Wenneker 0573-256260
H. Emsbroek 0573-253801
B. Wijnhoud 0570-653212
F. Snijder 0573-254961
H. Albers 0573-256867
S. Bouck 0573-256420
M. Theunissen 0573-252003

Kascommissie:
E. Driessen 0573-471200
F.  Moespot 0573-253852
M. Vermeulen 0573-253781

Recreantencommissie:
C. Wenneker (voorzitter) 0573-256260
I. Wissink (penningmeester) 0573-252630
L. Kok 0573-253146
H. Franssen 06-16670017

Redactie:
M.Theunissen  (eindredacteur) 0573-252003
J. Veldmaat  (webmaster) 06-25173638
M. Egbers (foto’s) 0573-255373
M. Snijder 06-22605821
E. Eggink 06-19534505

Schooltafeltennis Commissie:
H. Emsbroek 0573-253801
W. Voelman 0573-252659

Schoonmaakcommissie:
L. Kok 0573-253146

Technische Commissie:
B. Wijnhoud   (technisch manager) 0570-653212
B. Ebskamp  (wedstr. secr. sen.) 0573-255985
A. ten Hoopen 0573-254982

Trainers:
R.  Beelen 06-18155588
H. Franssen 06-16670017
W. Franssen 06-18546366
K. Hage 0573-254779
F. Snijder 0573-254961
B. Wijnhoud 0570-653212
H. Vels 0573-257963

Bestuur:
B. Ebskamp  (ad-interem voorzitter) 0573-255985
H. Emsbroek  (secretaris) 0573-253801
C. Enterman  (penningmeester) 0573-471266
B. Ebskamp  (wedstr. secr. sen.) 0573-255985
L. Kok 0573-253146
C. Wenneker 0573-256260

Activiteitencommissie:
K. Hage (voorzitter) 0573-254779
M. Appelo-Bolte (penningmeester) 0570-656775
W. Franssen 06-18546366
J. Hoffman 0573-258859
P. Oort 0573-258416
M. Snijder 06-22605821

A.L.T.C.-commissie:
H. Albers 0573-256867
E. Eilers-Kraan 0573-252703
B. Geverink-Beumer 0573-221557
A. Pater 0573-255659
R. van der Zee 0575-521736

Barcommissie:
J. Bouwmeester 0573-252678
C. Wenneker 0573-256260

Bouwcommissie:
A. Enterman 0573-471266
H. Franssen 06-16670017
C. Harmsen-Miedema 0573-251847
H. van der Lande 0573-256458
J. Veldmaat 06-25173638
B. Wijnhoud 0570-653212

Financieel manager:
J. Wissink 0573-252630

Jazz-gymnastiek:
J. Vos 0573-252066

Jeugdcommissie:
R. Otten (voorzitter) 0573-258277
E. Simmelink  (secretaris) 0547-361904
M. Enterman  (penningmeester) 0573-258264
J. Fleming  (wedstr. secr. jeugd) 0573-253461
B. Ebskamp 0573-255985
A. ten Hoopen 0573-254982
J. Osterloh 0573-251965
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Jarigen Ledenmutaties

Senioren:

September:
G. Alting 01-09
D. Woolschot 01-09
J.B. Wijnhoud 04-09
R. Berenpas 07-09
P. Carelse 08-09
C. Wenneker 12-09
H.W.M. Steg 13-09
E.G. Freriks 17-09
H.J. Bouwmeester 19-09
J. Laarhoven, van 21-09
P. Laarhoven, van 21-09
E. Driessen 24-09
A. Pater 28-09
F.W.H.M. Helmich 30-09
G.J. Sprukkelhorst-Post 30-09

Oktober:
R. Otten 01-10
W. Driezes 03-10
I.R. Faber 03-10
J.C. Bokkel, ten 06-10
H. Sloesarwij 06-10
J. Bouwmeester 14-10
J.A. Zweers 14-10
M.A. Boer 19-10
J. Kok 20-10
C. Smit 22-10
E.A. Wissink 25-10
J.J.J. Hoffman 26-10
H.C. Wilgenhof 26-10
H. Kleinsman 27-10
E. Mooy 29-10
J. Wichers 30-10

Jeugd:

September:
L.J. Veltman 14-09
M. Fleming 23-09

Oktober:
B. Stokkink 09-10
M.J.A. Knot 15-10

Nieuwe leden:

per 01-07-2001:

G.W. Wissink (Gerrit)
Esweg 13
7274 AK Geesteren (Gld)
0545-481504
14-04-1944

per 01-08-2001:

S.P. Mastenbroek (Sven)
Schepen van Ommerenstraat 375
6831 MG Arnhem
06-27114196
05-04-1976

Bedankt:

per 01-06-2001:

J.A. Ruiterberg (Jannet)
Prinses Margrietlaan 36
7242 GC Lochem

per 01-07-2001:

Letty van Driest Lucas Pater
Noorderbleek 64g Rosmolenstraat 55
7241 BX Lochem 7241 VP Lochem

Gerda Hofs Harry Versteeg
M. Hobbemalaan 32 Albert Cuyplaan 6
7242 DH Lochem 7242 DS Lochem

Bennie van Laarhoven
Rosmolenstraat 65
7241 VP Lochem

Verhuisd:

Hermien Kleinsman Mirko Egbers
Walsteeg 20 A. van Burenlaan 21
7241 RG Lochem 7242 BL Lochem
0573-255762 0573-255373
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Fietstocht

Eindelijk was het dan weer zover. De jaar-
lijkse fietstocht voor de recreanten van

de Dinsdagmorgengroep begon met goed
fietsweer en een grote deelname.

Tegen  9:30 uur zouden wij vertrekken, maar
Liesbeth Kok was er nog niet. Zij moest eerst
nog een ziekenhuisbezoekje afleggen.
Na vertrek van de hal gingen wij op pad naar
de Molen in Zwiep om daar gezellig met el-
kaar te vertoeven. Nog maar net onderweg
of er ontstond een probleem. De fiets van
Liesbeth Kok had een lekke achterband. Ie-
dereen stapte af en enige mannelijke
recreanten gingen aan het werk.
Toen het lek werd ontdekt op een vervelende
plek bij het ventiel, werd Liesbeth aangera-
den om de binnenband maar door te knip-
pen. Alleen deze vlieger ging niet op, want
Liesbeth reageerde met de opmerking: “dat
kan mijn Wim wel repareren.” Na haar fiets
tijdelijk te hebben achter gelaten bij een in
de buurt wonend familielid van Wim Klein
Wassink ging Liesbeth met een geleende
fiets en wij allen weer verder

Nauwelijks weer opgestapt, volgde weer een
incident. Gerard Alting kreeg en tak tussen
zijn spaken en toen hij deze wilde verwijde-
ren viel hij van de fiets. Gelukkig zonder ge-
volgen. Aangekomen in Zwiep hebben wij
gezellig koffie en een drankje genuttigd.
Marcel Theunissen gaf nog een rondje weg,
namens de redactie. Redactie nog bedankt.

Omstreek 12:15 uur ging iedereen voldaan
naar huis. Het winkeltje in de Molen kreeg
ook de nodige klandizie. Al met al een ge-
slaagde fietstocht en voor herhaling vatbaar.

Een van de deelnemers,

Klazien Emsbroek

Op zaterdag 14 juli was het dan zover:
het laatste uitje van het tafeltennis-

seizoen voor Lady’s Fun. Helaas kon de
rondleiding door het Pinetum van Etty niet
doorgaan vanwege de regen.
In plaats hiervan weken we uit naar kaas-
boerderij Weenink in Lievelde, waar we met-
een al met onze neus in de boter vielen op
een flinke plak krentenwegge van Bep.
Heerlijk!
Ook de koffie smaakte goed, deze keer ge-
serveerd met verschillende soorten boeren-
kaas, koek en chocolade.

Hierna werd er een film vertoond over het
maken van kaas. Plotseling werd de com-
mentator echter weggeroepen, omdat er een
koe moest kalveren. Een viertal dames be-
sloot dit wonder der natuur mee te beleven
en croste direct richting weiland, waar zij bijna
onder de voet werden gelopen door tiental-
len opdringerige nieuwsgierige koeien, die
ook op de eerste rang wilden staan. Hier
waren zij getuige van de geboorte van een
prachtig kalfje.
Weer teruggekeerd op erve Weenink was er
gelegenheid tot het kopen van allerlei zuivel-
producten.
Bijna reden we weg zonder Lienke, die maar
geen afscheid kon nemen van schattige ser-
vetjes met dikke biggetjes erop.

Hierna werd  koers gezet naar Peter Pan,
die weer vele tongstrelende gerechten voor
ons in de pan had (de hond die tussen de
tafels doorliep vonden we later niet in de pot).
Het eerste drankje werd ons aangeboden
door Jan Wissink, waarop Ietje prompt de
duurste cocktail bestelde.
Na het heerlijke toetje keerde iedereen vol-
daan huiswaarts.

Ietje en Liesbeth, bedankt voor het organi-
seren van deze gezellige middag.

Hermien Ebskamp

Uitje Lady’s Fun
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Definitieve team-indeling

Dames 1: 4 e divisie
I.R. Faber
M. Krikke
M. Fleming
M. Boer
E. Simmelink (res.)
E.A. Wissink (res.)

Team 7: 2e klasse
R. Verwoert
M. Willems
K.J. Snijder

Team 11: 3e klasse
J.H. Heijink
J. Bouwmeester
D. Woolschot

Team 15: 5 e klasse
A.C. Fisscher
R.B. Jorritsma
J.G.B. van der Lande

Team 19: 5 e klasse
F.N. Moespot
H.C. Franssen
C. Wenneker
B.G. Sieverink

Team 1: 2e divisie
R.A.D. Gerritsen
R.N. van Spanje
R.X.R. Beelen
M. A. Boer

Team 4: 1 e klasse
B.J. Kl.Teeselink
P. van Laarhoven
R.P. Swaters
H.T.M. van Boxtel

Team 8: 3 e klasse
W. Leidekker
J. Broeke
J. Schoolderman
M. Knippen

Team 12: 3 e klasse
H. Emsbroek
J. Schrijver
A. Horstman
W.J. Klein Baltink

Team 16: 5 e klasse
J.C. ten Bokkel
A. Hofland
H.J. Vels

Team 20: 6 e klasse
A. Enterman
J. Vos
D.A. Kaule

Team 3: Topklasse
E. Pijper
I. Moukaddim
G. van der Heuvel
R. van Felius

Team 6: 2 eklasse
S.J. Beekman
S. Hovenkamp
F. van Hilst
J. Veldmaat

Team 10: 3 e klasse
E. Simmelink
R.H.P. de Cler
M. Fleming
E.A. Wissink

Team 14: 4 e klasse
W. Wilgenhof
R. Otten
Q.J. Hoffman
J.J.J. Hoffman

Team 18: 5 eklasse
W.J. Voelman
L. Ebskamp
J.W. Wissink

Team 2: Topklasse
F.W.H.M. Helmich
C. Vredenveldt
T. Bleumink
P.W. vd Weerthof

Team 5: 2 e klasse
F.P. Snijder
H. Wittenberg
M. Egbers
G.J. Voelman
M.P. Snijder

Team 9: 3 e klasse
R. Broeke
J.L. Hendriksen
H.J. Stegeman

Team 13: 4 e klasse
E. Driessen
J. van Rijswijk
J. van Laarhoven
W. Stroeve-Bosch

Team 17: 5 e klasse
H.M. Albers
E. Eggink
M. Enterman
W. Franssen

Team 21: 6 e klasse
E. Eilers-Kraan
J. Koert
E.G. Freriks
M. Vruggink
A.S.G.G. Arts

Hieronder de definitieve team-indelingen voor het najaarsseizoen 2001. Dit seizoen starten
we in de competitie (evenals afgelopen seizoen) met 22 seniorenteams.

Bart Ebskamp
wedstrijdsecretaris senioren
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Competitie-indeling senioren

2e klasse-A
Overa 1
De Toekomst 7
Torenstad 2
WSV 1
De Veluwe 6
MTC 1

3e klasse-B
Holten 2
MTC 3
De Toekomst 8
Shot '78 2
Trias 5
Olst 3

4e klasse-K
Trias 9
Gelvandria 6
ABS 2
Swift 9
De Toekomst 13
MTC 5

5e klasse-D
Overa 3
Gelvandria 10
De Toekomst 18
Torenstad 6
Trias 16
Wijk 16 10

6e klasse-F
Swift 20
De Toekomst 21
DTTC 7
ABS 5
MTC 9

Topklasse 1
Effect '74 1
Blauw-wit 1
De Brug 1
Smash ‘70 1
Smash-in 1
De Toekomst 2

2e klasse-B
Swift 2
De Brug 6
Torenstad 1
De Toekomst 5
Trias 3
De Veluwe 7

3e klasse-C
Olst 2
De Brug 7
Shot '78 3
De Lieverdjes 4
Gelvandria 3
De Toekomst 11

4e klasse-L
De Lieverdjes 7
Gelvandria 5
Swift 13
De Toekomst 14
ETTV 3
Trias 10

5e klasse-G
De Toekomst 15
PTT 1
ETTV 4
Gorssel 3
Gelvandria 11
Trias 12

1e klasse-B
De Brug 2
De Brug 4
De Toekomst 4
De Veluwe 5
Wijk 16 1
Trias 1

3e klasse-A
De Lieverdjes 5
ABS 1
De Brug 8
Swift 7
Humanitas 1
De Toekomst 12

3e klasse-F
Trias 7
De Brug 12
Futura 1
Swift 4
De Toekomst 9
Holten 3

5e klasse-C
Shot '78 6
DTTC 5
Swift 15
Futura 3
MTC 7
De Toekomst 16

6e klasse-A
De Toekomst 20
Overa 4
WSV 6
Shot '78 7
MTC 8
Gorssel 5

Topklasse 2
D.T.S. 1
Olympia 1
Hoonhorst 1
Emmeloord 1
De Veluwe 3
De Toekomst 3

2e klasse-C
De Lieverdjes 2
De Brug 5
Swift 3
Ugchelen 1
Gelvandria 1
De Toekomst 6

3e klasse-D
De Brug 9
MTC 2
ZTTC 1
De Lieverdjes 3
De Toekomst 10
Wijk 16 4

5e klasse-B
MTC 6
Shot '78 5
Smash '82 2
Torenstad 7
De Toekomst 19
Gelvandria 16

5e klasse-H
Swift 17
De Lieverdjes 8
Trias 15
De Toekomst 17
Gelvandria 14
Wijk 16 9

4e divisie groep 1  (dames)
Twekkelerveld 1
Dedemsvaart AC 1
Trias 1
DTV 1
Smash-in/Emmeloord 1
De Toekomst 1

Hier is een overzicht van de senioren
competitie-indeling. Belangrijke wij-

zigingen zijn er bij de aanvangstijden van
de competitiewedstrijden op de zaterdag.
De wedstrijden van zowel Heren 1, 2 en
3 alsmede dames 1 vangen op de zater-
dag aan om 15:00 uur.

1e divisie groep 1
Moret-Salamanders 1
Schenker-BTL/SKF 1
BIT.NL 1
Integergroep 1
De Toekomst 1
Brandersstad 1
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Afsluiting gehandicapten

Hallo sportvrienden!

Hier een berichtje van Lienke Freriks.
Allereerst wil ik vragen of iedereen een fijne vakantie heeft gehad? Vast wel want het was erg
mooi weer! Ik wil jullie vertellen over de afsluitavond van de gehandicapten. Deze avond was
goed georganiseerd, dus een compliment voor de organisatie!

We moesten bij snackbar “De Lantaarn” bij elkaar komen, toen iedereen aanwezig was werd
er een groepsfoto gemaakt en daarna konden we naar binnen.

Eenmaal binnen kregen we een bordje patat met een heerlijk stukje vlees erbij. Iedereen zat te
smikkelen en te smukkelen, vooral Alwin. En toen we ook nog een ijsje als toetje kregen was er
een big smile bij Alwin te zien! Alleen was het jammer voor hem dat ze geen “Normaal” biertje
hadden!
Na het toetje zei Christa dat het nu pas leuk werd, want ze dacht dat we een kroegentocht à la
de “Nacht van Lochem” gingen doen! Gerard was op zijn manier  aan het mopperen maar daar
hebben we hartelijk om gelachen, want de stemming zat er uiteraard goed in!
De volgende verrassing was dat we naar café “Scholten” op de kleine markt gingen voor een
lekkere borrel! Ook dat was genieten voor iedereen, helemaal toen er meegedeeld werd dat
het eerste rondje van onze ex-voorzitter Chris Schuiling was ter afscheid, namens ons allen
bedankt Chris!
Na een aantal borreltjes waarbij Christa genoot van haar Advocaatje met slagroom was het
veel te snel alweer tijd om afscheid te nemen.
Het was al met al een geslaagde avond en zeker voor herhaling vatbaar!
Organisatie van harte bedankt voor de gezellige avond!
Ik hoop dat dit seizoen weer net zo gezellig wordt als vorig seizoen!

Lienke Freriks
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Een adverteerder in de schijnwerper

in de vakantie heb ik eens op m’n gemak rondgekeken in Lochem voor een gegadigde voor
deze rubriek. Loop ik daar op de Nieuwstad, valt mijn oog op een klein winkeltje en besloot ik

direct om dit winkeltje eens nader te bekijken en aan jullie voor te stellen. Dus lees snel verder
en ontdek wat meer over dit winkeltje.

Borgonjen is een naaimachinewinkel op de Nieuwstad. Het wordt gerund door het echtpaar
Borgonjen. Mevrouw Borgonjen woont sedert 30 jaar in Lochem en dat was ook gelijk het
begin van de zaak. Haar man kwam toen al uit het zakenleven en zat al in de “naaimachine-
wereld” en na enig rondkijken vonden ze dit een geschikte plek voor hun winkel.
Vanwege het feit dat de dieren zeer geliefd waren bij de heer Borgonjen heeft hij zijn vak-
diploma dierenspeciaalzaak ook gehaald en werd het een gecombineerde zaak. Een grappige
en niet veel voorkomende combinatie; een dierenspeciaalzaak en een naaimachinespeciaal-
zaak. Tevens werd en wordt er naast de naaimachines nog zogeheten kleinvak artikelen ver-
kocht ook wel naaiattributen genoemd. Ondanks de ietwat vreemde combinatie van specia-
lisme werd het toch een succes en draaide de zaak goed. Dit had echter ook een vervelende
kant voor het echtpaar Borgonjen want het werd bijna dag en nacht werk. Twee jaar geleden
hebben ze daar een eind aan gemaakt en hebben gekozen om alleen nog maar met de naai-
machines en naaiattributen verder te gaan. Dit onder andere in verband met het zware licha-
melijke werk wat een dierenspeciaalzaak met zich mee brengt.

Velen denken dat zo’n soort winkeltje ouderwets is, waaronder ikzelf, voordat ik dit interview
deed. Dat is echter niet het feit want  het beroep naaien zal nooit uitsterven. Daarbij komt dat er
altijd wel kleding zal blijven dat versteld moet worden. Helaas is het wel minder geworden dan
zo’n 15 jaar terug maar er zijn nog vele moeders en  dames die in de vut terechtkomen die de
hobby toch weer oppakken. Het jaar 1997 was een beetje het dieptepunt qua belangstelling,
maar er is de laatste jaren weer een stijging te constateren wat betreft interesse.

De klanten komen uit de hele regio. Deze verspreide klantenkring heeft waarschijnlijk voor een
deel te maken met het feit dat mevrouw Borgonjen zelf gespecialiseerd is en dus een ieder tips
kan geven over het handwerken in het algemeen en tot in de kleinste details. Ook voor kleding-
reparaties zoals ritsen inzetten en broeken korter maken kun je bij dit winkeltje terecht, dit
wordt eveneens door mevrouw Borgonjen gedaan.
De drukte is echter wel afhankelijk van het weer. Bij regenachtig weer is het aantrekkelijker om
te gaan handwerken en kleding te verstellen dan bij mooi weer. Dit klinkt een ieder die ooit
plaats heeft genomen achter de naaimachine of tussen de bolletjes wol om te gaan breien
uiteraard logisch in de oren.



Toekomst Meppers september 2001

30

Recreanten ontdekken Lochem (1)

Woensdagavond 11 juli 2001, was er weer een activiteit voor de recreanten. Ook deze
keer georganiseerd door de recreantencommissie.

Het betrof een foto-puzzeltocht met aansluitend een barbecue inclusief koud buffet.
De recreantencommissie had haar uiterste best gedaan om er een gezellige avond van te
maken, en wat ook zeker gelukt is.
Tijdens de koffie werden er groepen gevormd, inmiddels was het gestopt met regenen en
gingen de eerste groepen op pad (fiets c.q. snorfiets).

Via onze muzikale buur-
man, een parketboer,
zonnepaneel, VVV etc.
gingen we het centrum
in, om daar Coos en Ben
Janssen tegen te komen
voor een lekkere kop kof-
fie.

De tocht werd vervolgd met bekenden punten (voor de echte Lochemers), om uiteindelijk bij de
Jan Wissinkhal uit te komen.
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Recreanten ontdekken Lochem (2)

Bij elke foto stond een vraag, waarop echt maar één antwoord mogelijk was. Dit was goed voor
discussies, maar onze “wedstrijdleider” Henk Franssen liet zich niet van de wijs brengen.
Toos kon niet meefietsen vanwege een blessure aan de enkel, maar was als één van de
eersten bij het heerlijke buffet te vinden. Diverse salades werden smakelijk gepresenteerd (Ietje
bedankt) en diverse vleessoorten smaakten ook prima.

Voor de winnaars van de foto-puzzeltocht was er een fles wijn, aangeboden door onze sponsor
‘”De Komart”. Bosch Delicatessen zorgde voor de nootjes bij de borrel.
Recreantencommissie, namens alle deelnemers bedankt voor de gezellige avond. Ook gaat
er een compliment naar Mirko Egbers voor de prachtige foto’s van ons mooie vestingstadje.

Hartelijke groeten van een nieuw recreantenlid,
W.W.

Tafeltennissen bij De Toekomst,

meer dan een sport...
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De puzzelhoek (1)

rVoor al onze puzzelvrienden gaan we dit seizoen gewoon verder om jullie weer aan het werk
zetten, nadat wij ons klusje geklaard hebben. Onze puzzelmakers Marcel Groenhouwe,

alias Druif, Mirko Egbers of Evelien Eggink zijn altijd flink druk met het maken van zo’n puzzel.
Wij willen hun daarvoor bij deze nog eens bedanken en hopen dat ze voor jullie komend sei-
zoen weer een aantal (actuele) puzzels in petto hebben.

Tijdens de feestelijke afsluitavond op 23 juni j.l. is de winnaar voor de eindprijs van de puzzel-
deelname van het seizoen 200-2001 bekend geworden. Er waren twee personen die alle puz-
zels over het seizoen 2000-2001 met een juiste oplossing hadden ingeleverd en dus mee
konden dingen voor de eindprijs. Dit waren Marcel Theunissen en Annie Groot Lipman. Uit
twee enveloppen werd Annie Groot Lipman als winnaar getrokken. Zij heeft inmiddels haar
prijs in ontvangst mogen nemen (zie foto). Dit was een dinerbon beschikbaar gesteld door
Chinees restaurant Chun Lin aan de Barchemseweg.

Ook dit seizoen (2001-2002) is er weer een eindprijs te winnen, dus als redactie raden we jullie
aan om elke maand de puzzel goed te maken en vooral niet vergeten tijdig de oplossing in te
leveren. Wie weet win jij dan die eindprijs aan het eind van het seizoen!

Veel puzzelplezier dit seizoen en we hopen dat we veel (juiste) oplossingen binnen mogen
krijgen.

De redactie
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G N D I P L O M A U I S D A
T E T G X E P P I T T N L F
R N O A E E G Y M U E R E  W
E E L D R R U S D T T E G E
I O E N R L T I O A W P L Z
N R S E R I E N S E E E O I
K G U G O N E I U T E T O G
A T R A O G N H S U B I H H
A N E R S A E A O N O T C U
R O N A T D P E S E E I S I
T T L T E D U I T S K E F S
J K M R R S L E G N E T I   W
E IJ U A R A A R E L N E E E
L C O M P U T E R K A S T R
D A A N W E Z I G I E T S K

De puzzelhoek (2)

INLEVEREN UITERLIJK 30 SEPTEMBER IN DE COPYBUS!!!

Oplossing septemberrnummer :

Naam:

Tel. nummer:
t.a.v. de redactie

De juiste oplossing van de puzzel uit het vorige nummer was: De verbouwing wordt een
succes. Deze maand is er bij de redactie echter geen oplossing binnen gekomen, waar-

door we geen winnaar hebben.
De afgelopen jaren hebben hetzij Mirko Egbers, hetzij Chris Schuiling belangeloos een prijs ter
beschikking gesteld (waarvoor onze hartelijke dank) en hebben er per heden vanaf gezien.
Wie zich geroepen voelt om maandelijks een prijs ter beschikking te stellen kan dit melden bij
de redactie. Dit seizoen zijn we echter wel verzekerd van een einde-
jaarsprijs, dus blijf de oplossingen s.v.p. insturen. Aanwezig

Afwezig
Agenda
Boeken
Bus
Computerkast
Diploma
Duits
Engels
Etui
Fiets
Geodriehoek
Gym
Huiswerk
Klasgenoten
Leerling
Leraar
Lesuren
Lijm
Ontgroenen
Pen
Repetitie
Rooster
Schoolgeld
Studie
Tas
Test
Tippex
Tram
Treinkaartje

Thema van deze maandpuzzel heeft te maken met alle
leerlingen die vanaf heden weer beginnen met het nieuwe
schooljaar. Succes met het oplossen van de puzzel.

De redactie
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Jeugdhoek

Het is weer zover. De vakantie is weer af-
gelopen en het drukke leven is alweer

in volle gang. Iedere dag weer naar school
en dan ’s avonds lekker een balletje slaan in
de Jan Wissinkhal. Binnenkort of misschien
is het al bezig bij het uitkomen van dit club-
blad, zal de hal drastisch veranderd worden.
Er zit een grote verbouwing aan te komen,
waarbij men de hal een stuk uitbreidt. Dat
betekent een stuk zaal erbij, maar ook dat
de kantine helemaal gaat veranderen. Je zult
het straks allemaal wel zien, want ook ik weet
nog niet precies hoe het er uit gaat zien.
Wel staat het voor de jeugdcommissie als
een paal boven water dat, ondanks de ver-
bouwing, er voldoende activiteiten voor jullie
georganiseerd gaan worden. En daar zijn we
dan ook al druk mee bezig.
Het is moeilijk om te vertellen wat we alle-
maal gaan organiseren, omdat we hier zelf
ook nog niet helemaal uit zijn. Wel kunnen
we jullie vertellen dat als er een activiteit aan
zit te komen, jullie hier allemaal bericht van
krijgen, hetzij in de vorm van briefjes, via het
clubblad of affiches op de deuren in de hal.
Hou het dus ook zelf een beetje in de gaten.

Eind september gaat de competitie weer van
start. Hartstikke spannend natuurlijk, omdat
jullie vast ook dit jaar weer proberen de sterk-
ste te zijn. Dit seizoen zullen er 5 jeugdteams
uitkomen in de competitie  en wij zullen in de
gaten houden voor wie we aan het einde hier-
van een mooie bos bloemen moeten kopen.
Jongens zet hem op en veel succes.

Zoals jullie misschien wel weten heeft
Jochem Veldmaat besloten om zich met an-
dere dingen bezig te gaan houden in plaats
van met de jeugdcommissie. Hij heeft onge-
veer 5½  jaar in de jeugdcommissie gezeten
en daar heel wat taken volbracht. De laatste
jaren was hij voorzitter van de commissie en
dat betekende dat hij veel lastige problemen
moest oplossen. Wij willen Jochem dan ook
bedanken voor zijn grote inzet die hij deze
jaren getoond heeft.

Nu Jochem weg is, hebben we een nieuwe
voorzitter. Richard Otten heeft deze plaats
ingenomen en hij zal proberen deze taak zo
goed mogelijk te volbrengen.
Naast Richard zitten er nog een aantal men-
sen in de jeugdcommissie, namelijk Jaantje
Fleming, Marieke Enterman, Albert ten
Hoopen. Bram Ebskamp, Johannes Osterloh
en Ellen Simmelink.
Mocht je een idee hebben voor een leuke
activiteit of je hebt een probleem dan kun je
altijd bij een van deze mensen terecht. Mees-
tal zijn er wel een aantal van deze mensen
op een trainingsavond in de hal te vinden of
anders mag je ze altijd bellen (telefoonnum-
mers in het midden van het clubblad).

Tot slot wil ik nog even noemen dat onze
volgende activiteit waarschijnlijk begin sep-
tember zal plaatsvinden. Hou de affiches in
de hal dus in de gaten.

Tot ziens,

Namens de jeugdcommissie,

Ellen Simmelink
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De twee kanten van...

Wie is toch die vrouw die in de jeugdcommissie zit en regelmatig in de hal te vinden is en zo
veel plezier heeft? Daarom deze maand een interview met Jaantje Fleming, zodat jullie

weten wie Jaantje is, en wat ze allemaal doet en leuk vindt als ze niet op de club is.

Naam : Jaantje Fleming
Adres : Graaf Adolflaan 5
Postcode en woonplaats : 7242 CC  Lochem
Geboortedatum : 07-01-1958

Lid sinds : Nog nooit lid geweest.
Betrokkenheid bij de club : Komt door Marlies.
Taken binnen de club : Schoonmaken, jeugdcommissie en wedstrijdsecretariaat

van de jeugd.
Schoenmaat : 39
Huisgenoten : Adrie, Tim, Marlies en Remy
Huisdieren : Nero de hond.
Burgerlijke staat : Gelukkig gehuwd, gelukkig!!!!!
Hobby’s : Wandelen, borduren, prutsen, winkelen en koken.
Leukste gerecht om te bereiden : Uitgebreide kerstmenu’s voor 16 à 18 personen.
Favoriete speler : Colin Vredeveldt
Favoriete speelster : Marlies Fleming
Favoriete jeugdspeler : Max Ebskamp
Favoriete jeugdspeelster : Emmy Pater
Beste Internetsite : Ik heb geen internet
Mooiste Film : One flow over the Coocosnest
Wil later worden : Oud
Favoriete schrijver : Robin Cooksen
Beste karaktereigenschap : Gastvrij
Slechtste karaktertrek : Chagrijnig (vooral bij vermoeidheid)
Lekkerste eten : Spaghetti
Niet te eten : Bieten
Beste uitgaansgelegenheid : Pasman
Slechtste uitgaansgelegenheid : Pinot
Voorkeursdrank : Moezel
Afkeursdrank : Whisky
Mogen me wakker maken : Ze mogen me niet wakker maken.
Kijkt graag naar : As the world turns
Heeft een hekel aan : Fietsen
Ambities op tafeltennisgebied : Voorzitter worden.
De wereld over 100 jaar : Snel
Wensdroom : Samen met Adrie met pensioen gaan.
Wijze raad : Lach veel, doe gek!!
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“Toekomst Moppers”

Twee Belgen zitten in een bootje te vissen,
midden op de Vinkeveense Plassen. Ze van-
gen heel veel vis. “Awél,” zegt de ene Belg,
“dit is een goed plekje. Dit zouden we moe-
ten markeren.”
“Da’s ‘ne goei idee”, zegt de andere Belg en
hij zet een groot kruis achter op de boot. Dan
varen ze terug naar de kant.
Zegt de ene Belg ineens: “Niet zo slim hoor,
van dat kruis: wie zegt nou dat we volgende
week dezelfde boot weer hebben!”

“Jantje”, zegt de juffrouw, “je moet je gezicht
wat beter wassen, ik kan zo zien wat je van-
ochtend hebt gegeten.”
”Wat dan juf?”, vraagt Jantje. ”Brood met
chocoladepasta”.
Jantje: “Fout dat was gisteren.”

Er staan een Duitser, een Belg en een Ne-
derlander bij een leugendetector.
De Duitser sluit zich erop aan en zegt: “Ik
denk dat ik wel 20 hamburgers op kan.”
De leugendetector begint te piepen. ”Oke ik
denk dat ik er 10 op kan,” zegt hij en het blijft
stil.
Dan sluit de Nederlander zich op het appa-
raat aan en zegt: “Ik denk dat ik wel 20 gla-
zen bier opkan.” De leugendetector begint
te piepen. ”Oke ik denk dat ik 10 glazen bier
op kan.” Het blijft weer stil.
Dan sluit de Belg zich aan en zegt: “Ik denk...”
piep piep piep.

Komt een man een café binnen en zegt: Geef
mij een pilsje, voordat het gedonder begint.”
Even later zegt hij weer: “Geef mij een pilsje
voordat het gedonder begint.” Nog even la-
ter weer:” Geef mij nog een pilsje voordat het
gedonder begint.” Nu zegt de barman: “ Wil
je eerst even afrekenen voordat je door
drinkt?” “Zie je wel,” zegt de man, “daar be-
gint het gedonder al.”

Een Belg staat bij de Blokker voor een vak te
kijken waar thermoskannen staan. Hij pakt
een fel groen gekleurd exemplaar van de
plank en bekijkt die van alle kanten. Een ver-
koopster loopt op de man af en vraagt of ze
hem kan helpen. ”Ja juffrouw, kunt u mij ver-
tellen wat dit voor een wonderbaarlijk iets is,”
vraagt de Belg. ”Ja hoor, dat is een
thermoskan,” antwoordt de verkoopster.
”Oh, is dat nou een thermoskan, en wat kun
je dan met zo’n ding doen,” vraagt de Belg.
”Nou,” zegt de verkoopster, “je kunt er iets
warm en iets koud in houden.” ”Maar dat is
verrekte handig zegt de Belg, doet u er maar
een dat vinden ze vast leuk, thuis in België.”
Zo gezegd, zo gedaan. Terug in België laat
de Belg heel trots zijn nieuwe aanwinst zien.
“En wat mag dat dan wezen,” vraagt zijn
broer aan hem. ”Nou,” zegt hij, “je kunt er
iets warm en iets koud in houden.” ”Nou dat
is handig,” antwoordt de broer. “Maar wat heb
je er nu eigenlijk inzitten?” Antwoordt de Belg:
“Twee Magnums en een koffie.”

John de Mol rijdt van België naar Nederland.
Aan de grens stopt hij en denkt, ”Ik lust nog
wel een Belgisch biertje”. Hij loopt een café
binnen waar het een gezellige boel is. Een
groep Belgen en Nederlanders staan te fees-
ten met een polonaise en hij denkt “wat een
vrolijke gasten” en vraagt of ze zijn studio-
gasten willen zijn voor een show. Dat willen
ze wel. Hij zegt tegen hen: ”ik heb buiten een
bus klaar staan, dus stap maar in! Het is een
dubbeldekker.” De Nederlanders gaan on-
derin en de Belgen bovenin. In Aalsmeer
komt John de bus in en de Nederlanders
staan te zuipen en te feesten en John vindt
het fantastisch maar als hij boven komt zit-
ten de Belgen stokstijf op hun stoel, dus
vraagt John waarom ze zo stil zitten waarop
een Belg antwoordt;” Dat is niet zo gek want
de Nederlanders hadden een chauffeur en
wij niet”!

Lienke Freriks
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Team 1: 1 e klasse A
De Veluwe 1 Bram Ebskamp
Ugchelen 1 Max Ebskamp
Trias 2 Guido van Zwieten
De Toekomst 1
Torenstad 1
Swift 2

Team 3: 5e klasse B
De Toekomst 3 Ruben Hogervorst
De Brug 5 Jochem Beyer
Olst 3 Maurice Wissink
Ugchelen 9 Nicky Grootjans
Gelvandria 5
Swift 8

Team 5: welpenklasse B
De Toekomst 5 Marten Knot
De Brug 5 Siebe Vetlaar
Wijk 16 6 Sander Huting
Wijk 16 5
Gelvandria 6

Hieronder volgen de team-indeling en competitie-indeling voor het najaarsseizoen 2001.
De Toekomst komt uit met 5 jeugdteams (die hopelijk allemaal een verslagje schrijven van

elke wedstrijd). De aanvangstijden voor de thuiswedstrijden zijn vervroegd naar 10:00 uur.
VERGEET DIT NIET!!!

Mirko Egbers

Team-indeling jeugd

Team 2: 3 e klasse A
De Brug 3 Johannes Osterloh
DSC 1 Emmy Pater
Olst 2 Thomas Huting
Ugchelen 4 Guus Schutte
Torenstad 3
De Toekomst 2

Team 4: welpenklasse A
De Toekomst 4 Jos Goossens
Swift 10 Arie Goossens
Wijk 16 4 Rick Leussink
Torenstad 8
Gelvandria 6

Copy voor het clubblad
voor de 20 ste van de
maand inleveren!

Graag in de copybus in de kantine
of per e-mail: toekomst@bigfoot.com
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Volgende maand verwacht...

n Verslag jaarbeurs van het Oosten.

n Een tafeltennis-poëzie pagina.

n Vorderingen van de verbouwing.

n Het Heuksken van Hendrik Jan.

n De eerste competitieverslagen.

n Wellicht staat uw stukje in het volgende clubblad?
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