Toekomst Meppers

Redactioneel

D

e laatste loodjes van dit jaar. Dit met
een hoop dat in het nieuwe jaar enkele
leden zich zullen melden voor hulp aan de
redactie.
Het zou werkelijk prettig zijn als leden een
deel(tje) van de Mepper voor hun rekening
zouden willen nemen. B.v. de adverteerder
van de maand of de 2 kanten van. Enkele
keren per jaar een avondje extra voor de
Toekomst. Moet kunnen toch?
Ook is in de afgelopen jaarvergadering dit
probleem aan de orde geweest. Helaas
moesten we daarbij ook ontdekken dat
steeds minder mensen meer gaan doen
omdat leden gaan afhaken die vinden dat
ze genoeg hebben gedaan.
Zo zou het o.a. erg prettig zijn als de training van de jeugd meer menskracht zou
kunnen krijgen. Ook is de schoonmaakploeg onderbezet. Dus genoeg werk voor
eventuele liefhebbers.
Op het einde van het jaar uiteraard ook
weer veel dank voor de trouwe schrijvers
en schrijfsters. Ditjes en datjes, Hendrik
Jan, nooit grappig, moppenpagina en meer
hebben weer trouw hun copy aangeleverd.
Nogmaals dank voor jullie inspanning.
In de jaarvergadering is ook gesproken over
het nieuwe sporttenue dat in het komende
jaar gedragen gaat worden. Omdat de oude
shirts niet langer worden gefabriceerd en
gesponsord moet naar een nieuw tenue
worden uitgekeken.
De redactie hoopt dat de leden begrip
hebben voor de zaak gezien de bond een
kledingvoorschrift afgeeft betreffende de
uniformiteit van clubkleding.
De jeugd zal voor in het jaar 2005 nieuwe
kleding gaan dragen en de senioren zullen
aan het begin van de nieuwe najaarscompetitie nieuwe kleding gaan dragen. Er
lijkt dus voldoende tijd te zijn voor aanschaf
van nieuwe kleding.
Verder wens ik iedereen een prettige kerst
en een gelukkig nieuwjaar
Harry
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Informeer eerst bij onze
adverteerders!
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N

et nu ik dacht dat ik bij de Toekomst het
mooiste baantje heb wat er bestaat namelijk; ballenraapster, wanneer je namelijk op
een verjaardag vertelt dat je ballenraapster
bent zie je alle mensen met vragende blikken
kijken, wat zou dat zijn ballenraapster en dat
vraagt natuurlijk ook om enige uitleg.
Maar 16 oktober jl vierden we het 20 jarig jubileum van de ALTC en net als je dan even
weg bent om de warme broodjes kroket die
besteld waren op te halen, besluiten ze om
mij tot LID VAN VERDIENSTE te benoemen,
op de video heb ik kunnen zien en horen hoe
mooi de toespraak is die Albert Enterman
voor mij houdt en Erna lichtelijk in paniek raakt
omdat ze mij op het hoogtepunt niet kan vinden, gelukkig is later op de middag alles toch
nog goed gekomen, en heb ik de bijbehorende
oorkonde en de bos bloemen toch zelf nog in
ontvangst kunnen nemen.
En als ik de lijst van leden van verdienste voor
in het clubblad bekijk, zie ik dat ik mij in goed
gezelschap begeef.
Ik vind het natuurlijk een hele eer dat ik verkozen ben tot lid van verdienste, ik heb 20 jaar
in de ALTC commissie gezeten, altijd met veel
plezier, Lienke Freriks en Gerda Sprukkelhorst
hebben mijn plaats ingenomen en zijn beiden zeer actief voor deze commissie.
Ik zelf kom nu op woensdagavond om ballen
te rapen of zelf te spelen en dat vind ik heerlijk, niks meer te notuleren of te copieren, maar
als ik de ALTC nog eens ergens mee kan
helpen dan doe ik dat graag.
Vanaf deze plaats wil ik het Bestuur nogmaals
hartelijk bedanken voor deze ere titel en wat
de ALTC betreft; veel succes en op naar de
25 JAAR!!!
Groetjes van Bep Geverink
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Agenda
DECEMBER 04
Dinsdag
28 dec. SCHOOLTAFELTENNISTOERNOOI GEMEENTE LOCHEM
Jan Wissink Hal/ Aanvang: 8.30 uur
org.: Jeugdcommissie/Schooltafeltenniscomm/T.C.
Woensdag
29 dec. OLIEBOLLENTOERNOOI LTTC De Toekomst voor alle leden
(aanwezig 20.00 uur)
deelname gratis. Opgave op de inschrijflijst in de entree
van de hal t/m 22 december a.s.
Woensdag
29
Hilversum Open/Wutto Championships
Donderdag
30 dec Internationaal Toernooi voor Standaardbats
Dudok Arena, Arena 303, 1213 NW Hilversum tel. 035-6422237
www.dudokarena.nl info:www.wutto.org e-mail: info@wutto.org
29 dec. jeugd, veteranen en recreanten
30 dec. Senioren
JANUARI. 05
Dinsdag
4 jan. Bestuursvergadering LTTC. De Toekomst
Jan Wissinkhal aanvang 19.30 uur
Vrijdag
7 jan. Nieuwjaarsreceptie LTTC. De Toekomst. Aanvang 20.00 uur
met o.a. kampioenen huldiging.
Zaterdag
8 jan. Toernooi The Back Hands, De Vijfsprong, Kozijnenhoek 21
Rucphen. info: A. Schijven tel. 0165-386372/382555
a.schijven@12move.nl
Za/Zo
8-9 jan. Regiokampioenschappen Afdeling Oost
Zondag
9 jan. OTC-Toernooi Veteranen
Org.: Xerxes, Delftshaven Japarastraat 2, Rotterdam
Info: Bertus de Rooy tel.: 06-51140363
Dinsdag
11 jan. Vergadering Afdelingsbestuur
Locatie: Wijk 16  Deventer. aanvang 20.00 uur
Dinsdag
18 jan. Rusland- Nederland. Kwalificatiewedstrijd voor EK 2005
Zaterdag
22 jan. 1e ronde Landelijke Competitie jeugd/senioren
Zaterdag
29 jan. 2e ronde Landelijke Competitie jeugd/senioren
Zondag
30 jan. Nederlandse Kampioenschappen B/C senioren
OTC-Toernooi Veteranen
Org.: Het Centrum, Lagelandsepad 12, Rotterdam
Info: Bert Uzeel tel. 010-4566780 a.uzeeldelange@chello.nl
FEBRUARI. 05
Dinsdag
1 febr. Bestuursvergadering LTTC. De Toekomst
Jan Wissinkhal Aanvang 19.30 uur
Zaterdag
12 febr. 4e C-Jeugdranglijsttoernooi.
org.: ATC-Nijmegen. Jan Massinkhal, Nieuwe Dukenburgseweg
6534 AD Nijmegen. info: Peter Vermeer 024-6782877/3502132
peter.vermeer@alsi-international.com
Zondag
13 febr. 3e B-Jeugdranglijsttoernooi
info: zie zaterdag 12 februari
Zaterdag
19 febr. 3e ronde Landelijke Competitie Jeugd/Senioren
Zondag
20 febr. 1/8 Finales Nationale C-Meerkampen Senioren.
OTC-Toernooi Veteranen/Ans de Lijstertoernooi
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Teamsamenstelling voorjaar 2005
Team 2
R. Swaters
P.v.d. Weerthof
B. Kl. Teeselink
T. Bleumink

1 e klasse
86%
89%
75%
96%

Team 11
3e klasse
J. Veldmaat
60%
J. Schoolderman 67%
W. Leidekker
22%
R.v. Mourik
29%

Team 3
J. Zonneveld
F.v. Hilst
P.v. Laarhoven

2e klasse
92%
87%
83%

Team 4
M. Egbers
H. Wittenberg
J. Voelman
F.P. Snijder

2e klasse
22%
48%
81%

Team 12
E. Driessen
S.v. Rijswijk
J.v. Laarhoven
J. Bouwmeester

3e klasse
59%
24
50%
24%

Team 5
M. Fleming
M. Krikke
R.K. Voppel

2e klasse
81%
89%
93%

Team 13
H. Franssen
F. Moespot
B.v. Well
N. Horstman

4e klasse
63%
0%
90%
80%

Team 6
M. Willems
K.J. Snijder
R. Verwoert
R. Otten

2e klasse
67%
90%
43%
7%

Team 14
W. Wilgenhof
Q. Hoffman
J. Hoffman
W. Voelman
J. Stokvisch

4e klasse
47%
100%
72%
78%
44%

Team 7
R. Broeke
J. Hendriksen
H. Stegeman

2e klasse
90%
57%
52%

Team 15
C.t. Bokkel
A. Hofland
W. Brinkerink

5e klasse
40%
54%
63%

Team 8
J. Heijink
S. Bouck
E. Simmelink

3e klasse
67%
33%
61%

Team 16
L. Spruit
J. Vos
M. Vruggink
C. Schuiling

6e klasse
57%
67%
67%
0%

Team 9
H. Emsbroek
J. Schrijver
A. Horstman

3e klasse
43%
54%
26%

Team 17
H. Albers
H. Brinkerink
R. Brand
C. Wenneker

6e klasse
63%
72%
17%
0%

Team 10
R. Knippen
W. Kl. Baltink
R. Jorritsma

3e klasse
73%
90%
59%

Zie verder pagina 13 tweede kolom onder
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Van het bestuur (nieuw tenue)

I

n de reglementen van de NTTB wordt aan
gegeven, dat het dragen van uniforme kleding voor teams tijdens de competitie wedstrijden verplicht is.
Bij de Toekomst dragen wij nu het donker
blauwe SNS shirt, met uitzondering van de
ALTC en de landelijke spelende teams, die
uniform gesponsorde clubkleding dragen.
De shirt sponsoring van de SNS is enige tijd
geleden gestopt, en de voorraad daarvan is
bijna op. Voor het bestuur was dit één van de
redenen, om de mogelijkheden van een nieuw
clubtenue te bestuderen.
We hebben bij verschillende leveranciers
gekeken naar geschikte kleding en ook bij
allen een prijsopgave gevraagd, met proefmonsters. Bij het uitzoeken hebben we gelet
op de prijs/kwaliteit verhouding.
Het bestuur heeft het tenue wat naar hun
mening het beste uit de bus kwam getoond.
Na een zeer levendige en lange discussie
werd in stemming gebracht of wij over moesten gaan op nieuwe uniforme clubkleding.
Besloten is dat wij vanaf de competitie in het
najaar (september) 2005 in een nieuw blauw
shirt zullen spelen met daaronder een donker blauw of zwart short. De voorzijde van
het shirt wordt voorzien van het logo van de
Toekomst. De kosten voor het shirt zijn voor
de Jeugd ca. 16 Euro en voor de Senioren
ca. 20 Euro. Deze kosten zullen door de le-
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den zelf moeten worden betaald. Uiteraard
kunnen ook niet-competitie spelende leden
voor dezelfde prijs een shirt aanschaffen.
(meerdere shirts kunnen natuurlijk ook). Wij
zijn ondertussen met diverse serieuze sponsors in gesprek om te proberen de genoemde prijzen verder omlaag te krijgen, hierbij is continuïteit over meerdere jaren belangrijk voor ons. Voor de jeugd zullen we al voor
de voorjaarscompetitie van 2005 een nieuw
shirt moeten hebben omdat de oude op zijn.
Note: Na invoering van het nieuwe clubshirt
is het dragen hiervan verplicht tijdens wedstrijden. De NTTB schrijft dit voor en kan ook
boetes geven, bij het niet nakomen hiervan
(dit komt voor rekening van de persoon in
kwestie), hierover is dan ook geen discussie
mogelijk.
Over de verdere ontwikkelingen met betrekking tot prijs enz. houden wij U op de hoogte.
Wij rekenen op u aller medewerking.
Namens het bestuur,

Albert Enterman.
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Wist u dat...
• Bep laatst werd gevraagd voor een interview bij Achterhoek FM over het 20 jarig jubileum van
de ALTC.
Nou dan moet ik eerst even shoppen en naar de kapper zei Bep tegen Toos.
Toen zei Toos dat is echt niet nodig het is namelijk voor een radio interview, en dan ziet
niemand je.
• Dat ze daar bij Acherhoek FM dachten dat Bep, vrouw Pater was, omdat ze daar samen met
Arie naar toe was gegaan.
Rob en Marina er ook waren, Rob namelijk een eigen uitzending daar op de radio heeft.
• Het 20 jarig jubileum van de ALTC op 16 oktober 2004 een groot succes was.
Vooral Dorus erg goed was, en het optreden van Erwin Stegeman en Bennie Vermeulen ook
erg vermakelijk was, Erwin en Bennie wel met Dorus mee kunnen en dan als trio wel op
kunnen treden.
• Bep laatst een avondje scrapbook maken had, gegeven door Sally Pater de vrouw van Arie,
Arie en Emmy ook gezellig mee kwamen, Arie zijn busje afgeladen vol had met allemaal
knutsel spullen. Het een hele gezellige en leerzame avond werd.
• Jacqueline een nieuwe actie heeft bedacht en dat ze hoopt dat het net zon succes wordt als
de loopathon, deze actie heet; help Jacqueline de winter door, hoe deze actie eruit gaat zien
weet ze op dit moment zelf ook nog niet.
• Sinterklaas met zn pieten is geweest en dat Sinterklaas dit jaar niet op zn paard kwam
maar op een bakfiets.
• Zelfs Arie wat van Sinterklaas kreeg namelijk een Spaans serviesje, maar Sinterklaas dit per
ongeluk liet vallen en Arie toen alleen nog maar een doos met scherven over had.
• Sinterklaas dacht dat Klazien zwanger was van een tweeling, en dat ze er ondanks dat nog
zo slank uitzag. Klazien toen aan Sinterklaas vertelde dat ze oma werd, want allebei haar
dochters verwachten een baby, zo nu is Sinterklaas ook weer helemaal op de hoogte.
• Sinterklaas ook wist dat Ria Scheggetman binnen kort gaat samenwonen met haar vriend
Jan Pieter.
• We onze zieken Bennie Bannink en Hans Stegeman (de vader van Erwin),
Gerrie Eilers (de man van Erna) en Annie Blanke van harte beterschap toewensen, en we
hopen dat we ze weer snel zien op onze vereniging.
• We iedereen PRETTIGE KERSTDAGEN en
een GOED, SPORTIEF en GEZOND 2005 toe willen wensen.
TOT DE VOLGENDE MAAND !!!
GROETJES VAN BEP EN TOOS.
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Jubileum ALTC (1)

O

p Zaterdag 16 Oktober bestond de aan
gepaste lochemse tafeltennis club 20
jaar eerst een stukje geschidenis hoe het zo
onstaan is.
In April 1984 kwamen aantal mensen (Iet
Wissink, Erna Eilers-Kraan,en Bep GeverinkBeumer) Van de LTTC de Toekomst op een
idee om een afdeling aangepaste sport op te
richten.
Het project werd mede-mogelijk gemaakt
door de NEBAS voorheen was dit nog de NIS
de naamsverandering is 22/08/92 gebeurd.
Het idee van Iet,Bep, en Erna was in oktober
1984 officeel geopend.
Een grootte stap in de toekomst maar een
klein begrip voor de Lochemse Tafeltennisvereniging de Toekomst deze stap is na 20
jaar weer een begrip geworden dat we allemaal kennen.
Ook zijn we met wedstrijden begonnen meedoen is belangrijker dan winnen. Zo kwamen
in aanraking met het Enno wijsbeek toernooi
dat zijn vier wedstrijden in de regio Gelderland en Overijsel het begint altijd in Januarie
en April is de laatste wedstrijd ook daar hebben we sucses in.
In de afgelopen 20 jaar hebben we ook diverse feesten van 10 en 15 jaar
gevierd, in 1999 bij het bestaan van het 15
jaar hadden we al 27 leden boven alle verwachting.
De training wordt op woensdag door Hennie
Vels gegeven en daarbij ook nog een groepje
ballen -oprapers en andere verrichtingen.
De mogelijkheid is ook te schuiftafeltennissen
ook hier is in de loop der jaren veel meer
belangsteling gekomen,in Juni 2000 hadden
we het eerste toernooi voor schuivers
georganiseert weer met sucses werd dit.
Nu twintig jaar later op 16 Oktober 2004 hadden we weer een lustrum.
Vroeg in de morgen werd de Zaal gekleed met
10

taloze ballonen slingers en feestelijke tafelkleden.
Om negen uur waren de eerste ze kregen
allemaal een kop koffie met cacke.
Om tien uur waren ze allemaal en het kon
beginnen na een openingtoespraakje van
Henk Harmsen gaf Henk het woord aan Albert
Enterman ook Albert had een woordje van
dank aan vrijwilligers die bijna elke week klaar
staan voor de ALTC ze werden beloond met
een mercie-chocolaadjes.Albert zij in zijn toespraak het zijn de zonnetjes van de ALTC.
Ook moesten de zonnenstralen naar voren
komen de drie oprichters Bep Erna en Iet en
de langstzittende van de LTTC Maarten
Vermeulen die kregen een kleine adtentie.
We hebben daarna verschillende spelletjes
gedaan.
Om streeks 12.30 uur gingen we eten bij het
blaas en drum vereniging Advendo die
hadden weer de ruimte gegeven om daar een
brood en soep en een kroket te
nuttigen.
Na het eten begon het feest eerst een 3 mans
bandje de steming zat er nog
niet in maar na de pauze kwam Dorus dat
was pas lachen een dikke pluim hoe
hij de dertig jaar geleden overleden echt Dorus
neer zette.
Ook kwam de Bugermeester van Lochem en
wedhouder van sport even
kijken.
Om vier uur was het feest afgelopen als ik zo
bekeek gingen iedereen met
een fijn gevoel richting huis.
Ik wil iedereen die wat er ook moest of uit liefde
gedaan moest worden in de twintig
jaar bedanken Namens choach

Maarten vermeulen
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Jubileum ALTC (2)

H

et was feest bij de 20 jarige ALTC. Zater
dag 16 oktober, was een dag, die nog
lang in onze herinnering zal voortleven.
Jongens wat een dag was dat.
Wat heeft de ALTC zich deze dag weer op
voortreffelijke wijze gepresenteerd.
Met hulp van sponsoren, hebben zij zich kosten noch moeite gespaard om ons allemaal
een gezellige dag te bezorgen.
We werden om 9.30 uur in onze kantine onthaald met een lekkere bak koffie en een heerlijke plak cake.
Vanuit alle streken van het land waren de aangepaste sporters gekomEn, om samen met
ons dit heugelijke feit te vieren.
Wie er zin in had, mocht nadat de geweldige
spreek stalmeester Henk Harmsen ons daarvoor uitnodigde, aan een spel circuit beginnen.
Al snel bleek, dat iedereen wel zin had om
hieraan mee te doen. Je kon tafeltennissen
met een batje, die precies in het midden een
gat had. Als je de bal ging serveren, kwam hij
soms helemaal niet op de tafel terecht, omdat het raakpunt van balletje en batje, een gat
was.
Je kunt je wel voorstellen, hoe moeilijk het
was als de bal bij het serveren in het spel
bleef, om deze dan ook weer fatsoenlijk terug te kunnen slaan.
Hebt u wel eens getafeltennist met een badmintonraket en een schuimrubber balletje?
Lachen gieren brullen is dat, want als je in
een rolstoel zit, is het moeilijk om sowieso,
dat racket al boven die tafel te houden.
Voetbalspel, met een hand doen, en dan twee
knoppen, stokken, vast houden om de bal bij
de tegenstander in het doel te krijgen is een
ervaring geweest, waarbij we het van het lachen niet droog hielden.
Zo kunnen we nog een reeks spelletjes noemen, waar de commissie ons mee heeft geconfronteerd.
Toen de spelronde afgelopen was, heeft de
commissie alle vrijwilligers in het zonnetje
gezet, door ze een doos chocolade aan te
12

bieden, een geste, die natuurlijk bijzonder op
zijn plaats was.
Want deze vrijwilligers(sters) helpen keer op
keer deze commissie met allerlei voorkomende werkzaamheden, variërend van ballen rapen, tot begeleiding, sociaal contact enz.
Door de voorzitter van de LTTC Albert Enterman, werd Bep Geverink die vanaf de startperiode van de ALTC, deze commissie met
raad en daad heeft bijgestaan, en nu haar
functie aan een ander heeft overgedragen,
gehuldigd tot lid van verdienste.
Zij kreeg een oorkonde overhandigd met een
prachtig boeket bloemen, als dank voor alles
wat zij voor deze commissie en dus de aangepaste sporters heeft gedaan.
Toen was het tijd om de inwendige mens te
verzorgen.
We mochten naar de boerderij, het clubgebouw van Advendo, waar ons een heerlijke
lunch aangeboden werd.
We konden een keuze maken uit groentesoep, of tomatensoep, verder waren er heerlijke broodjes, waaronder een broodje met
kroket en een lekker stukje fruit, zo waren
onze magen goed gevuld om aan het verdere
programma deel te nemen.
We mochten na de lunch weer naar de hal,
die in tussen door alle vrijwilligers weer omgebouwd was tot een gezellig terras, waar
we plaats mochten nemen.
Op dit terras, konden we luisteren naar de
muzikale familie Van Spronsen, echtpaar en
dochter. Zij waren bereid het gat te vullen, toen
de Sleppers het af lieten weten.
Moeder en dochter beide vocalisten van een
Jazzy kaliber, met een geweldige stem, hebben samen met man en vader als gitarist gigantisch hun best gedaan om het ons naar
de zin te maken. Dat jazz een genre van muziek is, waar je van moet houden, doet niets
af aan het feit, dat ze het geweldig gedaan
hebben.

Verder op pagina 12
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Jubileum ALTC (3)
De burgemeester Mevrouw Van Duyn en de
Wethouder de heer P. Loo, kwamen tijdens
deze muzikale omlijsting ons een bezoekje
brengen.
En als klap op de vuurpijl kwam ook Dorus
nog even op bezoek. Zij die in de loop van de
dag nog niet genoeg gelachen hadden, kwamen bij dit bezoek helemaal los.
Wat een parodie wist deze man te geven van
deze o, zo bekende Dorus.
Hij kreeg tijdens zijn act spontaan assistentie van Bennie(van de Lathmer), en we kunnen niet anders zeggen dan, geweldig zoals
Dorus daarop inspeelde. Ook het publiek
werd op allerlei manieren betrokken bij zijn
vertolking als Dorus. Bij de een werd de dot
van een mot Charlotte en bij de ander die hij
Bas noemde uit het haar gehaald.
Ook Erwin Stegeman heeft een duidelijk beeld
gegeven van zijn acteer talenten, want hij
mocht samen met Bennie en Dorus, zijn kunsten vertonen in een oude jas en met een
hoed op, als mondharmonica speler en
gitarist. De mondharmonica was in dit geval
een bezem zonder steel, en je kunt je voorstellen wat voor komisch effect dit geeft.
Bennie die ter ere van het feest een punthoedje droeg, wilde deze tijdens de act als
mondharmonica speler niet inruilen voor de
hoed, die hij hierbij moest opzetten.
Daar had Dorus wat op gevonden, je zet de
hoed gewoon op het feesthoedje en laat hem
dan daar bovenop ook nog eens rondtollen.
Als een ware artiest bleef Bennie daarbij gewoon rustig doorspelen op zijn
mondharmonica. Alleen toen hij het applaus
van het publiek met een buiging in ontvangst
wilde nemen, lagen hoed en puntmuts op de
grond.
Toen was het tijd om naar huis te gaan, een
dag waarvoor alle dank uitgaat naar de ALTC,
met haar vrijwilligers en sponsoren, want het
was een geweldige dag.
Claske Harmsen.

Vervolg teamsamenstellingen

Team 18
M. Enterman
A. Enterman
L. Freriks
E. Eilers
G. Zeelte

6e klasse
33%
50%
22%
75%
0%

Team 19
J. Wissink
G. Fisscher
H. Sloesarwij
H.v.d. Lande

6e klass
67%
78%
43%
70%
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Jubileum ALTC (4)
Het was buiten nog donker op zaterdag 16 oktober jl.. Ongeveer half 8 wees de klok aan als de
bel van de voordeur gaat. Nadat ik verrast ben door het vroege belletje doe ik de voordeur open,
Arie Pater komt de sleutel van de hal halen.
Het is vandaag de jubileumdag van ALTC, onze afdeling voor sporters met een beperking. Ik heb
de eer om deze dag te mogen zorgen voor de lunch. Er kunnen wel 100 bezoekers komen is
me beloofd. Dus, dan maar snel gaan beginnen.
Als ik om 8 uur de hal binnen kom is het er al behoorlijk druk. Lienke, Willemien, Klazien, Gerda,
Erna, Bep, Rob en nog meer commissieleden en vrijwilligers zijn bezig voorbereidin-gen te
treffen om de te verwachten groep te kunnen ontvangen.
Zelf ben ik direct daarna naar bakker Brummel vertrokken om de bestelde 200 broodjes te gaan
halen. De broodjes gaan warm mee in de auto richting JW-hal. De smeer en beleggroep staan
al klaar en gaan mee naar de boerderij waar s middags zal worden geluncht. Binnen no-time
zijn de broodjes gesmeerd en belegd. Terug in de plastic zakken die later weer open kunnen.
Weer naar de hal. De eerste bezoekers komen een uur voor de aanvang de hal al binnen. Uit
Enschede, Delden, Veghel en nog meer plaatsen zijn ze gekomen om aan de jubileumviering
deel te nemen.

Iedereen wordt ontvangen met koffie, thee en cake. Iedereen ontvangt 2 munten om de latere
dorst te kunnen lessen. Het is allemaal ruim te voren georganiseerd en het is goed geregeld.
Even paniek als Henk, met de mooie grijze krullen, de microfoon wil proberen. Geen geluid uit
te krijgen. Later als de storing is ontdekt, kan Henk namens de ALTC-commissie, de bezoekers
welkom heten. In de toespraak noemt Henk nogmaals de reden van de viering en het bijzondere
karakter van ALTC.
16
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Jubileum ALTC (5)
Daarna kan het spellencircuit worden gelopen. Er valt veel te lachen. Tafeltennis met sponsballen met als batje een badmintonracket. Spelers en kijkers lachen zich soms een breuk. Zo
ook veel lachers bij het spel met een gigabatje van een halve meter doorsnee. Soms ook een
zeer lastig spel. Een spel met oogkleppen voor je ogen waardoor je niets kan zien. Je moet
proberen om het balletje, met een belletje er in, te volgen en in het spel te houden. met je oren
als enige waarnemers. Het is werkelijk een kermis voor iedereen en tot het einde om 12 uur is
het meestal lachen geblazen.

Ondertussen heb ik de boerderij verder als restaurant kunnen inrichten. Het was wel schrikken
dat de gasten er 20 minuten te vroeg dan gedacht, aan kwamen lopen. Het probleempje was
snel opgelost en de lunch kon beginnen. Een broodje kroket, broodjes kaas en ham, soep, fruit
en een hoop verschillende drankjes waren snel in de hongerige monden verdwenen.

17
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Jubileum ALTC (6)
Tijdens de lunch werd Bep in het zonnetje gezet. Ze heeft 20 jaar ALTC trouw gediend op een
buitengewone wijze. Als commissielid, als schrijfster Bep van Toos met hun dit en datjes, als
begeleidster en wat niet meer. Albert sprak zijn lovende woorden uit en maakte haar die dag
lid van verdienste. En dat is heel erg dik verdiend. Na de lunch waren het weer veel handen
die licht werk maken en de boerderij zag er na een kwartiertje weer spic en span uit.

Ondertussen is de zaal al weer veranderd om de artiesten op te laten treden. Het is Dorus die
de show gaat stelen. Iedereen die Tom Manders nog kent van vroeger kon zijn hart ophalen.
Met hulp van het publiek werd het dolle pret.
De verloting van die middag was ik bijna vergeten. Bijna iedereen kon met mooie prijsjes naar
huis gaan. Bij het vertrek werden de commissieleden en de vrijwilligers door de bezoekers
bedankt voor de geweldige dag die ze hadden beleefd.
Tot over 5 jaar???

Harry
18
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Bestuurs- en commissieleden
Bestuur:
A. Enterman (voorzitter)
C. Harmsen-Miedema (secretaris)
(claske-harmsen@planet.nl)
C. Enterman (penningmeester)
H. Emsbroek (vice-voorzitter)
H. B. Albers
L. Kok
C. Wenneker
H. Brinkerink

0573-471266
0573-251847
0573-471266
0573-253801
0573-256867
0573-253146
0573-256260
0573-254676

Wedstrijdsecretariaat:
A. ten Hoopen
L.Spruit

0573-254982
0573-255373

A.L.T.C.-commissie:
E. Eilers-Kraan
L. Freriks
A. Pater
R. van der Zee
B. Bannink
G. Sprukkelhorst

0573-252703
06-45354704
0573-255659
0575-521736
0573-252195
0573-258448

Barcommissie:
J. Bouwmeester
C. Wenneker

0573-252678
0573-256260

Financieel manager:
J. Wissink

0573-252630

Jazz-gymnastiek:
J. Vos

0573-252066

Jeugdcommissie:
L. Spruit (voorz,-secr.)
J. Vos
R. Otten (penningmeester)
H. Franssen

0573-255373
06-14681944
0573-258277
0575-514207

20

Kascommissie:
W. Brinkerink
F.v. Hilst
Recreantencommissie:
C. Wenneker (voorzitter)
I. Wissink (penningmeester)
L. Kok
H. Franssen

0573-256260
0573-252630
0573-253146
0575-514207

Redactie:
H. Albers (eindredactie)
K. Bergsma (redactie)
F. Snijder (corrector)
C. Wenneker (agenda)
R. Scheggetman (redactie)

0573-256867
0573-280344
0573-254961
0573-256260
0573-402408

Schooltafeltennis Commissie:
H. Emsbroek
W. Voelman

0573-253801
0573-252659

Schoonmaakcommissie:
L. Kok

0573-253146

Technische Commissie:
H. Brinkerink (voorzitter)
A. ten Hoopen (secretaris)

0573-254676
0573-254982

Trainers:
R. Beelen
K. Hage
F. Snijder
H. Vels
E. Wissink
J. Zonneveld
F.v. Hilst
I. Faber

0316-223582
0573-254779
0573-254961
0573-257963
0573-491310
0573-257596
06-27142026
06-20030686
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Jarigen/Mutaties
Senioren:
J.W. Wissink
R.J. Mourik,van
R.B. Jorritsma
H. Ruiter
J.B. Vos
G. Zeelte
M. Krikke
M. Vermeulen
B. Geverink-Beumer
J.B.H. Schoolderman
B.W. Klein Wassink

4-1
4-1
6-1
8-1
8-1
11-1
19-1
23-1
27-1
27-1
29-1

Jeugd
B. Bosch
B. Noordzij
P.A.J. Beening

3-1
9-1
22-1
Van harte gefeliciteerd

Bedankt: (jeugdleden)
Michael Nijveld
Davy Wendesteyt
Dennis Kamphuis

Bedankjes/Bestuur
De fam Eilers wil iedereen bedanken voor de
getoonde belangstelling tijdens de ziekenhuisopname van Gerry (man van Toos) De vele
telefoontjes, kaarten en bloemen hebben ons
in de zeer spannende tijd erg goed gedaan.
Fijn dat zo veel mensen met ons hebben
meegeleefd. Nogmaals hartelijke bedankt.
Gerry, Jan-Willem en Erna Eilers.
PS Gerry is inmiddels weer thuis en het gaat
goed met hem.
xxxxxxxxx
Beste mensen
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor het
meeleven met de ziekte van Hans. Hij kreeg
zoveel telefoontjes en kaarten en bezoekjes
en dat werd erg gewaardeerd.
Wij hopen dat hij nu snel opknapt en dat hij
weer met Erwin mee kan op de woensdagavond.
Tevens wensen wij iedereen fijne feestdagen
toe.
Groetjes van Hans en Jenny Stegeman.

T

ijdens de jaarvergadering komt altijd het agendapunt contributie aan de orde. Voor het
komende jaar is er geen contributieverhoging, en dat is voor de penningmeester, bijna een
zegen. Want, zo kwam op de algemene ledenvergadering ter sprake, dat een aantal mensen
onder ons, nog steeds aan de bank de maandelijkse verhoging van  0,50(jeugd) en
 1,00 per maand niet heeft doorgegeven. Voor de jeugd is de contributie per half jaar  36,00
en voor de senioren  60,00. Wij doen een dringende oproep, aan allen die hier nog niet aan
hebben voldaan deze verhoging met terugwerkende kracht vanaf juli alsnog in te voeren.
Zij die na verschillende aanmaningen nog steeds geen gehoor gegeven hebben, zullen een
boete opgelegd krijgen.
Aan deze Mepper zullen zo als afgesproken de notulen van de algemene ledenvergadering
toegevoegd worden. Wij vragen u deze zuinig te bewaren tot de volgende alg.ledenverg. deze
worden dan namelijk niet weer uitgereikt bij de vergaderstukken.
Aan het einde van dit jaar wensen wij u allen prettige feestdagen.
Wij willen iedereen hartelijk danken voor zijn of haar inzet het afgelopen jaar.
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Bedankt/Jubileum/Nooit grappig (2)

O

p zaterdag 16 oktober 2004 werden we
om 10.00 uur ontvangen door de commissie. Iedereen had een goed humeur
meegebracht en we kregen allemaal een
onderscheiding, een button, en een feesthoed maat 22.
Na het feliciteren begon het feest. Hoewel
mijn spraakcomputer defect was, hij was niet
aan de praat te krijgen, mocht dat de pret niet
drukken.
Een gesprek met bekenden lukte ook wel
zonder dat ding, vooral als het over bier en
Normaal gaat komen we er wel uit.
Eerst werden er mensen, vrijwilligers in het
zonnetje gezet en bedankt, heel terecht!!!
Petje af voor wat hier door de club gedaan
wordt.
Het is geweldig, ook deze dag was alles weer
prima georganiseerd zoals de spelen, het
eten en het middagprogramma.
De muzikale familie oogste veel waardering,
hoewel het niet direct mijn smaak was vond
ik het toch wel knap.
Dorus was een succes. Dit werd mede
veroorzaakt door de professionele medewerking van enkele vrijwillige artisten uit het
publiek. Fantastisch wat hebben we gelachen.
De dag kon voor mij toch al niet meer kapot,
want Marie (Je weet wel van Normaal) was
ook nog gekomen. Super
Allemaal bedankt.
Alwin en familie
xxxxxxxxx
Hallo allemaal.

Z

aterdag 16 oktober hebben we het 20 jarig
jubileumvoor de aangepaste sporters gevierd. Een grandioos succes was dat. De dag
begon met koffie en cake en daarna werd de
dag geopend door Henk Harmsen. Compliment
voor Henk is wel op zijn plaats. s Morgens
waren er spelletjes zoals sjoelen schuiftafeltennis, hockey, darten enz.. Iedereen was
enthousiast en er werd gestreden op het
scherpst van de snede.
Om half twaalf werden de vrijwilligers in het

zonnetje gezet met een doos chocolade en
een bedankje voor alles wat iedereen doet.
Bep Geverink werd extra in het zonnetje gezet. Zij kreeg een oorkonde en een bos bloemen voor het feit dat ze 20 jaar in de
gehandicaptencommissie heeft gezeten. Bep
bedankt!
Ook Maarten Vermeulen, Erna Eilers en Iet
Wissink kregen een cadeaubon vanwege het
feit dat ze al 20 jaar klaar staan. Bep gaat
wegens haar drukke werkzaamheden stoppen met dit werk. Jammer Bep!
Daarna was er een heerlijke lunch met broodjes kroket en vlees, soep, drinken en fruit.
Na de lunch hadden we een muzikaal programma. Eerst was er zang van een echtpaar en na de pauze was er Dorus en dat
was super, echt geweldig.
Tussendoor hadden we ook nog een grandioze verloting met mooie prijzen.
Om half 5 ging iedereen tevreden naar huis.
Al met al een geslaagde dag en zeker voor
herhaling vatbaar.
Groetjes
L:ienke Freriks
xxxxxxxxx

A

ls Linda Spruit zegt dat we naar de Mc
Donalds gaan en iets later zegt dat het
een grapje is. Zodat de aardigste kinderen
(Freek en Jochem) naar huis gaan. Dan 2
weken later zegt dat het toch geen grapje
was, is nooit grappig. (En dan ook nooit
grappig)
Door Jochem Beijer en Freek Jansen)

Met Linda Spruit meerijden waarbij onderweg veel omleidingen zijn is juist daarentegen wel heel grappig.
Door Jochem Beijer en Freek Jansen
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Eindstanden najaar 2004 (1)
Dames 1
2e divisie
Reda Stars
Hotak
SVE
US
De Toekomst
Koningslust

2
1
1
1
1
1

Hoofdklasse
Trias
Effect 74
Bultman/
Smash 70
D.T.S.
Flits
De Toekomst
Be Quick

1
2
3
2
1

2e klasse
Trias
Wijk 16
De Toekomst
Olst
Torenstad
Warnsveld

Gesp.
10
10
10
10
10
10

1 11
1 11

Gew.
75
58
54
50
39
24

M. Fleming
I.R. Faber
M.L. de Boer
M. Krikke

Gesp.
21
18
24
24

Gew.
9
7
9
9

Perc.
43%
39%
38%
38%

11
11
11
11
11

79
66
B.
50
49
45
44
37

T. Bleuming
33
R.P. Swaters
15
J.G. Kl. Teeseling 4
P.W.v.d. Weerthof24

23
6
4
5

70%
40%
19%
21%

5
1
3
2
5
2

10
10
10
10
10
10 2

79
69
63
47
21
1

P.v. Laarhoven
G.J. Voelman
H. Wittenberg
M. Egbers

24
27
21
9

20
22
10
2

83%
81%
48%
22%

2e klasse
De Brug
De Toekomst
Swift (D)
Wijk 16
Holten
De Veluwe

4
4
5
2
2
4

10
10
10
10
10
10

65
57
48
45
43
24

K.J. Snijder
M. Willems
R.E. Verwoert
R. Otten

21
27
21
15

19
18
9
1

90%
67%
43%
7%

3e klasse
De Toekomst
Trias
De Brug
Warnsveld
Wijk 16
De Veluwe

5 10
7 10
12 10
3 10
3 10
8 10

78
73
45
45
30
29

J. Zonneveld
F.v. Hilst
J.R. Heijink
E. Simmelink
S. Bouck

24
30
12
18
6

22
26
8
11
2

92%
87%
67%
61%
33%

Zie verder pagina 26
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Eindstanden najaar 2004 (2)
3e klasse
De Toekomst
De Spinners
De Brug
Gelvandria
ETTV
ZTTC

6
1
7
2
1
1

Gesp.
10
10
10
10
10
10

3e klasse
De Toekomst
De Brug
Gelvandria
Trias
ZC Actief
De Lieverdjes

7 10
11 10
3 10
9 10
2 10
3 10

3e klasse
Futura
Olst
Swift
De Toekomst
De Brug
ABS

Gew.
85
70
54
35
30
26

R.K. Voppel
M. Krikke
M. Fleming

Gesp.
30
30
27

Gew.
28
28
22

Perc
93%
93%
81%

65
59
54
54
35
33

R. Broeke
J.L. Hendriksen
H.J. Stegeman

30
30
27

27
17
14

90%
57%
52%

1 10
3 10
7 10
8 10
10 10
2 10

74
62
58
45
40
21

J. Schrijver
H. Emsbroek
A. Horstman
E.A. Wissink

24
21
27
0

13
9
7
0

54%
43%
26%
0%

3e klasse
ABS
De Brug
De Toekomst
De Lieverdjes
Trias
Holten

1
9
9
4
8
3

10
10
10
10
10
10

55
52
52
48
48
45

J.B.Schoolderman 27
J. Veldmaat
30
R.J.v. Mourik
24
W. Leidekker
9

18
18
7
2

67%
60%
22%
22%

3e klasse
DTTC
Swift (D)
Wijk 16
De Veluwe
De Spinners
De Toekomst

1 10
8 10
5 10
6 10
2 10
10 10

72
62
48
44
37
37

E. Driessen
J.v. Laarhoven
J. Bouwmeester
J. Rijswijk

16
3
5
5

59%
50%
24%
24%

27
6
21
21

Zie verder pagina 27
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Eindstanden najaar 2004 (3)
4e klasse
De Toekomst
Swift (D)
SSVZ
DTTC
De Brug
MTC

11
11
1
2
15
4

10
10
10
10
10
10

73
57
56
50
42
22

W.J. Kl. Baltink
M. Knippen
R.B. Jorritsma

30
30
27

27
22
16

90%
73%
59%

5e klasse
De Toekomst
Swift (D)
De Lieverdjes
Gastec
Gelvandria
ETTV

12
12
6
3
14
5

10
10
10
10
10
10

78
75
52
42
37
16

B.M. v. Wel
N. Horstman
H. Franssen
F.N. Moespot

30
30
27
0

27
24
17
0

90%
80%
63%
0%

5e klasse
Trias
Shot 78
De Toekomst
Swift (D)
DSC
ABS

15
6
13
16
3
5

10
10
10
10
10
10

80
54
53
44
39
30

G.W. Brinkerink
A. Hofland-Franssen
J.C. t. Bokkel

27
24
30

17
13
12

63%
54%
40%

5e klasse
De Toekomst
Trias
Swift (D)
Overa
Wijk 16
ESV

14
14
13
4
7
1

8
8
8
8
8
0

51
51
45
33
20
0

Q.J. Hoffman
W.J. Voelman
J.J.J. Hoffman
W. Wilgenhof
J. Stokvisch

3
18
18
15
18

3
14
13
7
8

100%
78%
72%
47%
44%

6e klasse
Warnsveld
De Toekomst
Gelvandria
Trias
De Brug
Ugchelen

6
15
18
21
19
2

10
10
10
10
10
10

77
60
50
39
37
37

M. Vruggink
J.B. Vos
M.M. Spruit
C.J. Schuiling

27
18
30
0

18
12
17
0

67%
67%
5 7%
0%

Zie verder pagina 28
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Eindstanden najaar 2004 (4)
6e klasse
PTT
Trias
De Toekomst
Futura
Swift (D)
MTC

1
19
16
5
19
5

10
10
10
10
10
10

89
61
54
44
28
24

H. Brinkerink
H.B. Albers
M. Kazarian
R. Brand

18
30
12
18

13
19
5
3

72%
63%
42%
17%

6e klasse
Trias
Wijk 16

20
9

10
10

71
58

E. Eilers-Kraan
A. Enterman

12
18

9
9

75%
50%

Futura
Gelvandria
Overa
De Toekomst

6
17
5
17

9
10
10
9

49
45
34
33

M. Enterman
E.G. Freriks

12
18

4
4

33%
22%

6e klasse
Wijk 16
Futura
De Toekomst
Gorssel
Swift (D)
MTC

11
4
18
5
20
6

10
10
10
10
10
10

75
71
65
43
29
17

A.C. Fischer
J.G.B. v.d. Lande
J.W. Wissink
H. Sloesarwij

27
30
9
21

21
21
6
9

78%
70%
76%
43%

Op 8 januari a.s. is de eerstvolgende ronde van het
Enno Wijsbeektoernooi. Tijdens het toernooi wordt
een verloting gehouden om de kosten te kunnen
drukken voor de deelnemers. U kunt helpen door
prijzen beschikbaar te stellen.
Prijzen kunnen worden aangeboden bij Erna Eilers
of in de bestuurskamer worden gelegd met bericht
beschikbaar gesteld voor E.W, toernooi.
Met vriendelijke groet van ALTC
28
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De twee kanten van...
Liesbeth heeft een duidelijke plaats in de vereniging. Altijd staat ze klaar om haar inzet effectief
te maken. Al vele jaren zit ze in het bestuur van de club en heeft een duidelijke eigen mening. Het
clublokaal ziet er door haar inzet en haar schoonmaak
commissie spic en span uit. We hopen dat we haar
nog lang mogen zien bij de Toekomst. Ria sprak met
haar.

De twee kanten van.
Naam;
Woonplaats;
Geboorteplaats;
Leeftijd ;
Verliefd of getrouwd ;
Kinderen;
Speelklasse;
Trainingsarbeid ;
Ik ben lid sinds;
En het minst leuke;
Ambities prive;
Ambities tafeltennis;
Beste prestatie ooit;
Grootste blunder;;
Het eerste wat ik doe als ik wakker word:
Mijn beste eigenschap;
Mijn slechtste eigenschap;
Favoriete muziek;
Niet om aan te horen ;
Lekkerste eten;
Niet te eten;
Favoriete drankje;
Niet te drinken;
Huisdieren;
Werk;
Hobbys;
Ik ging op tafeltennis omdat;
Favoriete film;
Favoriete speler;
Favoriete speelster;
Wens/droom;
Wijze raad;
Je levensmotto;
Dit interview was;

Liesbeth Kok
Lochem .
Franeker
Niet van toepassing
Getrouwd
Ja, twee kinderen een jongen en en meisje
Recreant
Dinsdagmorgen en woensdagavond
1983
Eigenwijs
Denk er nog even over na
Lekker spelen
Spelplezier is belangrijk
In plaats van condoleren feliciteren
Opstaan
Open staan voor mensen
Weer eigenwijs
Jaren 60 muziek
Klassiek
Biefstuk van de haas
Witlof
Rode wijn
Bier
Geen
Thuismanager (Huisvrouw)
Tafeltennissen
Ik wilde sporten
Sissy
Chris Wenneker
Erna Eilers
1 miljoen
Blijf jezelf en respecteer de ander
Gezondheid is veel waard
Leuk
Auteur: Ria Albers
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Toekomst Moppers

D

e juffrouw van de eerste klas had problemen met één van haar leerlingen. De
juf vroeg hem: Pietje, wat is jouw probleem?
Pietje antwoordde: Ik ben veel te slim voor
de 1e klas. Mijn zusje zit in de derde klas maar
ik weet veel meer dan zij en dus moet ik ook
eigenlijk naar de 3e klas.
De juffrouw vond dat een moeilijke kwestie
en zij sprak daarover met de directeur.
Terwijl Pietje buiten het kantoor van de directeur moest wachten legde de juffrouw het
probleem aan de directeur uit.
Laat hem maar binnenkomen, dan zal ik hem
even persoonlijk testen, zei de directeur, "Als
hij ook maar één vraag niet kan beantwoorden dan blijft hij gewoon in de 1e klas.
De juffrouw ging hiermee akkoord en Pietje
mocht binnenkomen, en hem werd duidelijk
gemaakt wat de bedoeling van de test was.
De directeur vroeg Pietje: Hoeveel is 3 x 3?
Pietje:  9, meneer.
Directeur: Hoeveel is 6 x 6? Pietje: 36,
meneer.
En zo beantwoordde Pietje alle vragen die eigenlijk een derdeklasser pas behoorde te
weten.
De directeur keek de juffrouw aan en zei: Ik
denk dat Pietje eigenlijk wel naar de 3e klas
kan gaan.
Maar de juffrouw twijfelde nog steeds en
vroeg of ze ook nog een paar vragen mocht
stellen. De directeur ging hiermee akkoord en
de juffrouw stelde haar eerste vraag: Waarvan heeft een koe er vier, terwijl ik er maar
twee heb?" Pietje: "Benen."
De Juffrouw: "Wat heb jij in je broek en ik niet?
"Pietje: Zakken.
De Juffrouw: Wat begint met een K en eindigt met een T, is behaard, ovaal en smakelijk?"
Pietje: Een Kokosnoot.
Intussen zakte de mond van de directeur ver
open van verbazing.
De juffrouw vervolgde met: Wat gaat er hard
en stijf naar binnen en komt er zacht en slap
uit?" Pietje: Kauwgum.
De Juffrouw: Wat doet een man rechtop
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staand, een vrouw zittend en een hond op
drie poten?" Pietje: Een hand geven.
De Juffrouw: Noem een Engels woord dat
begint met een F en eindigt met een K. Pietje:
Firetruck.
De directeur zuchtte heel diep en zei: Laat
hem maar naar de vijfde klas gaan, want die
laatste zes vragen had ik al allemaal fout.

A

chmed rijdt met de auto over een brug.
Plots doet een patrouille hem stoppen.
De agent zegt: "Proficiat, meneer, u bent de
duizendste wagen die over deze nieuwe brug
rijdt en u ontvangt daarom 1.000 EUR!"
Achmed antwoord: "Ikke blij, ikke nu rijbewijs
kunnen halen!" Zijn vrouw die naast hem zit
zegt verontschuldigend: "Agent, niet geloof
wat Achmed zeggen, hij beetje te veel drinken vandaag!" Zijn schoonvader op de achterbank wordt wakker en roept: "Ziedewel,
Achmed! Ik gezegd hebben jij met gestolen
auto niet ver geraken!" Zijn zoon, eveneens
op de achterbank, zegt: "Papa, waarom jij
praten met polies? Jij toch altijd zeh-ggen zijn
allemaal klootzakken!"
Plots roept een stem vanuit de koffer: "Wat
gebeuren, Achmed? Wij al over grens zijn?"
Hasib Moukaddim

E

en politieagent doet een wagen stoppen
die maar 40 km/u. rijdt.
De agent vraagt om het raampje open te
draaien. Hij ziet dat er een non inzit met naast
haar ook een non. Hij vraagt: "Wel, waarom
rijdt u zo traag?"
Non: "We rijden toch op de E40?"
De agent ziet plots dat er achteraan een non
zit te schudden en te klappertanden.
Agent: " Wat scheelt er?"
Non 2 : "We komen net van de E310!"

W

at is het verschil tussen een tafeltennisbal en een kerstbal?
Laat ze maar eens vallen.
Marcel Snijder
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Nooit Grappig

E

r waren voor deze editie van het clubblad nog net voldoende tafeltennis-nooit-grappigs
om daar nog een pagina aan te wijden. Om in het volgende clubblad weer te kunnen genieten
van deze rubriek, zal je daar zelf ook een bijdrage voor moeten leveren. Dus: neem onderstaande in je op ter inspiratie en verzin zelf ook eens een leuke tafeltennis-nooit-grappigs.
Misschien doe je na aanleiding van de Sinterklaasviering of met Kerstmis en de jaarwisseling
wel ideeën op. Doe jou tafeltennis-nooit-grappig in de copybus, of zend ze in via de website
(www.lttcdetoekomst.nl) .
As ze an oe vroagt: "Bin ie Bennie en ie bunt
Bennie neet, dan is dat niet grappig!
Chris Wenneker
Bier drinken als ranja met Chris W. bij Normaal is niet normaal en is nooit grappig
(vooral de volgende dag).
Marcel Snijder
Ik zou Marcel willen adviseren: Harder trainen en vooral op de woensdag. Ik zou zeggen: Kom gerust een keer of is dat nooit grappig!!
Chris Wenneker
Als je in de krant leest dat je "Toekomst" niet
verzekerd is,is dat nooit grappig!!
Chris Wenneker
Als je op het Windstrekenfestival in het Openluchttheater een hoog zuurtjesgehalte" aantreft, is dat nooit grappig!! Chris Wenneker
Aan een scheidsrechter vragen waarom die
er nou zon punt van maakt, is nooit grappig.
Marcel Snijder
Op de mosselavond op 6 oktober a.s. zal er
heel wat "afgeklept" worden en dat is
(meestal) nooit grappig!
Chris Wenneker
Als je op de Kabelkrant moet lezen, dat in
Zutphen alweer een "Dag van de Toekomst"
wordt georganiseerd, zonder medeweten van
het Bestuur van De Toekomst, is dat nooit
grappig!!
Chris Wenneker

As ze an oe vroagt: "Bin ie Bennie en ie bunt
Bennie neet, dan is dat niet grappig!
Chris Wenneker
Bier drinken als ranja met Chris W. bij Normaal is niet normaal en is nooit grappig
(vooral de volgende dag).
Marcel Snijder
Ik zou Marcel willen adviseren: Harder trainen en vooral op de woensdag. Ik zou zeggen: Kom gerust een keer of is dat nooit grappig!!
Chris Wenneker
Als je in de krant leest dat je "Toekomst" niet
verzekerd is,is dat nooit grappig!!
Chris Wenneker
Als je op het Windstrekenfestival in het Openluchttheater een hoog zuurtjesgehalte" aantreft, is dat nooit grappig!! Chris Wenneker
Aan een scheidsrechter vragen waarom die
er nou zon punt van maakt, is nooit grappig.
Marcel Snijder
Op de mosselavond op 6 oktober a.s. zal er
heel wat "afgeklept" worden en dat is
(meestal) nooit grappig!
Chris Wenneker
Als je op de Kabelkrant moet lezen, dat in
Zutphen alweer een "Dag van de Toekomst"
wordt georganiseerd, zonder medeweten van
het Bestuur van De Toekomst, is dat nooit
grappig!!
Chris Wenneker
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Uitje van de Jazzdames

O

p donderdag 1 juli was het zo ver. Ons jaarlijkse uitje. Deze keer ging de trip met de jazz
dames naar Utrecht. We hebben s morgens om 9 uur in de stromende regen kaartjes
gekocht. Gelukkig klaarde het weer daarna op en hebben we vanaf Zutphen geen spat regen
meer gehad. Na aankomst in Utrecht bij de V en D op het dakterras koffie met gebak genuttigd,
waarvan we van een prachtig panorama over Utrecht konden genieten.
Om 12 uur stond een stadswandeling onder leiding van een gids gepland. Doordat deze gids te
laat was en radio Utrecht opnamen aan het maken was, werden we geïnterviewd. Dit werd s
middags uitgezonden. Het onderwerp laten we in het midden, maar we hebben vreselijk gelachen. Na de stadswandeling hebben we een hapje gegeten. Vervolgens lieten we ons om 15.00
uur rondleiden door het museum van de speelklok tot pierement. We zongen daar een smartlap
mee, wat erg gezellig was. Aan het einde van de rondleiding showden we onze danskunsten bij
het dansorgel. Toch nog even de spiertjes soepel maken.
Om 17.00 uur begonnen we aan een rondvaart door de grachten met de gezellige Jelle als
stuurman en gids..
Daarna zijn we bij een Indias restaurant aan de gracht gaan dineren. (wel pittig hoor!), wat een
goede afsluiting van deze dag was..
We namen om 21.00 uur de trein uit Utrcht, zodat we de laatste aansluiting naar Lochen konden
halen. Ca. 23.oo uur waren we weer thuis en konden terug kijken op een zeer geslaagde dag
De Jazzdames

Tafeltennissen bij De Toekomst,
meer dan een sport...
Er waren eens drie mensen: IEMAND, IEDEREEN en NIEMAND
Op een dag moest er een belangrijke opdracht worden vervuld.
IEDEREEN werd gevraagd dit te doen.
IEDEREEN dacht dat IEMAND het wel zou doen
En hoewel IEDEREEN het kon deed NIEMAND het
Hierdoor werd IEMAND boos omdat het de taak was van IEDEREEN en nu had NIEMAND het
gedaan.
IEDEREEN dacht dat IEMAND het had kunnen doen, maar NIEMAND had zich gerealiseerd dat
niet IEDEREEN het wilde doen.
Aan het einde beschuldigde IEDEREEN IEMAND omdat NIEMAND deed wat IEDEREEN had
kunnen doen.
Riet Morsink
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Uitstapje Ladys Fun

O

p zaterdag 30 oktober gingen de dames van Ladys Fun weer eens op stap. Voor de mees
ten was het een verrassing waar we naar toe gingen want iedere keer organiseert het
iemand anders.
Om 12.45 uur moesten we bij de hal verzamelen en om 13.00 uur gingen we rijden. De chauffeurs kregen te horen waar we naar toe gingen. Dat werd dus een ritje naar de Schurinkexpres.
Daar gingen we met zijn allen in een grote huifkar die door een traktor werd voortgetrokken. We
maakten een ritje door de omgeving van Laren, Holten en Markelo. De stemming zat er al snel
goed in want er werd vrolijk gezongen. Voor iedereen voelde het aan als een schoolreisje, voor
menigeen toch al een poosje geleden. Halverwege de rit werd er een koffiepauze ingelast bij
camping Ideaal. Er was daar ook een koffie en theeschenkerij genaamd de Koffiemölle. Bij de
koffie of thee werd een heerlijk stuk appelgebak geserveerd.De eigenaresse van de Koffiemölle
vertelde ons het een en ander over de koffiemolens. Ze had er heel wat verzameld. Je kon daar
ook een kijkje nemen in haar winkeltje. Na de pauze weer terug in de huifkar. Al snel werden er
weer verschillende liederen ten gehore gebracht. Wat gezellig was het toch. Er werd nog een
korte stop gemaakt om wat fris of wijn te drinken, verzorgd door de eigenaar van de
Schurinkexpres. Veel tijd voor drinken werd Erna niet gegund want ze moest enkele fotos van
buiten nemen. Ook moesten er een aantal dames erg nodig plassen en wat moet je dan doen
midden op een parkeerplaats met geen sanitaire voorziening. Dan maar achter een schutting
die daar in het bosje stond. Erna werd gevraagd om dit nog even vast te leggen. Helaas werden
de fotos te donker. Na de rit gingen we in de autos weer terug naar Lochem. De chauffeurs
werden weer ingelicht over de plaats van bestemming wat betreft het eetgebeuren. Eenmaal
aangekomen in Lochem werd het nog even gissen waar we heengingen. Het werd Omas Restaurant. Voor het eten bedankte Claske nog Iet, gerrie en Liesbeth die deze middag hadden
georganiseedr. We konden het geslaagd noemen. Ook werd er nog stilgestaan bij het feit dat
Letty van de Dries omdat ze overleden is en er niet meer bij kan zijn. We hielden een minuut
stilte.
Toen het warme eten werd opgediend lieten we het ons goed smaken. Iedereen kon zelf bestellen wat hij wilde. Er was ruim voldoende zodat niemand eigenlijk meer een toetje wilde.
Alleen Lienke had nog een plekje over want zij nam een Dame Blanche. De anderen namen
koffie van het huis. Tegen 9 uur ging iedereen voldaan naar huis. Dames nogmaals bedankt
voor de ontzettende leuke middag.
Groetje
Erna Eilers

het laatste nieuws het eerst bij
WWW.LTTCDETOEKOMST.NL
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Volgende maand verwacht...

40

n

Verslag oliebollentoernooi?

n

Verslag Kerstkaarten?

n

Verslag Nieuwjaarsborrel?

n

Nieuwe redactieleden?

n

Vrijwilligers op de wachtlijst?

n

Nieuwe successen in de voorjaarscompetitie?

n

Wellicht staat uw stukje in het volgende clubblad?

