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Gegevens

Kadootje?

Auto in de was?

Nieuw terras?

Etentje?

Schilderen?

Informeer eerst bij onze
adverteerders!

Hierbij de eerste Mepper van het nieuwe
jaar. Aanvankelijk leek het een pro-

bleem te worden om copy te ontvangen.
Nadat de inzenders in de gaten kregen dat
nieuwe copy kon worden aangeleverd,
kwam de eerste copy weer binnen.

Helaas moest ik van Hendrik Jan horen dat
de copy in december wel was aangeleverd,
maar op de een of andere ongelukkige
manier verloren is gegaan. Het spijt de
redactie dan ook zeer dat deze graag
gelezen rubriek in december niet kon wor-
den geplaatst. De trouwe lezers kunnen in
deze Mepper weer genieten van de wetens-
waardigheden en verslagen van Hendrik
Jan.

Ondergetekende heeft de feestdagen en de
nieuwjaarsborrels daarna redelijk goed
doorstaan. Wel was het schrikken  bij het
wegen na de feestdagen. De pondjes
waren er stevig aangekomen. Ik ben dan
ook weer als een speer aan het werk ge-
gaan om de pondjes weer in rook op te
laten gaan. De eerste kilootjes zijn er inmid-
dels af. En dus nog maar even doorgaan.

Gelukkig is de competitie weer begonnen.
De eerste twee wedstrijden zijn gespeeld.
De eerste wedstrijd werd gewonnen en de
tweede verloren. De mannen van team 17,
waarin ik speel, gaan door en hopen weer
veel spelplezier te beleven in deze competi-
tie.

Nadat onze lieve viervoeter, die ons twaalf
jaar veel plezier verschafte, is overleden
was het voornemen geen nieuwe viervoeter
weer te nemen.
Soms is het dan wel eens goed om niet al
te konsekwent door het leven te gaan.
Na een avondje goed gesprek met Ria,
werd alsnog besloten om Dino, die nu nog
in Belgie woont te adopteren. Straks lekker
weer wandelen. Gezond en gezellig.

Harry
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Inhoud

Een terugblik op een leuk, lekker en lache
rig tournooi.Op 29 december vorig jaar

hebben diverse leden meegedaan aan een
oliebollentournooi.Het was gezellig. Bij bin-
nenkomst kreeg je vrijwel meteen een oliebol
aangeboden. Had je op dat moment even
geen trek, geen punt. Wat later op de avond
was er nog eens gelegenheid voor degenen
die nog niets gehad hadden. Intussen werd
het spel uitgelegd. Tja, natuurlijk hadden di-
versen onder ons al flink ingespeeld.
De organisatoren hadden wat bijzonders be-
dacht. In plaats van spelen met je eigen
tennisbadje, speelde iedereen met een bij-
zonder exemplaar van pollepel naar borstel,
een koekplankje, vlees- of broodplank t/m
badminton- en tennisracket. Verder was er
nog aan gedacht om de deelnemende per-
sonen in te delen naar kennis, kunde en lach-
spieren, drie gradaties van sterkte om het spel
onderling wat spannender te maken. Naast
het gelach in de zaal, de oliebollen en de
drankjes in de groepsruimte waren er mooie
prijzen verzorgd. Voor ieder wat wils en voor
de echte prijswinnaars wat extra’s. Voor wie
niet aanwezig was, heeft Mirko weer wat op
de digitale plaat gezet om te bekijken op de
website. Inmiddels is 2004 overgegaan in
2005 en misschien is zelfs als de tweede
ronde competitie al gestart als deze Mepper
in de postbus ligt.  Een papieren applaus
(klapklapklap) voor de organisatoren, een
dankjewel voor de mensen achter de bar, een
knipoog voor de prijsregelaars en natuurlijk
een pluim voor alle sportieve deelnemers en
aanmoedigend publiek. Een avondje om te
herhalen en suggesties om mee te helpen
zijn natuurlijk altijd welkom.

29-12-2004 YBE
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Agenda

FEBRUARI
Za  26 febr. 4e ronde Landelijke Competitie Jeugd/Senioren
Zo 27 febr. Eredivisie Heren De Toekomst 1 – Re/Max Hendrix 1

Jan Wissinkhal Aanvang 14.00 uur
¼  finales Nationale Jeugd Meerkampen
org. : Play Fair, ‘t Spant, Larkslaan 20, Leimuiden
info: Joost Schoenmakers tel.: 0165-561261
j.schoenmakers@home.nl
OTC-Toernooi Veteranen
Org.: Rijnsoever, Sandtlaan 54, Katwijk a.d. Rijn
 info: Joop Velthuysen tel. 0171-4021775

MAART.
za-zo  5 + 6 mrt. Nederlandse Kamipoenschappen A/Senioren
din 8 mrt. Bestuursvergadering LTTC. De Toekomst

Jan Wissinkhal. Aanvang: 19.30 uur
Vergadering Afdelingsbestuur Wijk 16 19.30 uur

Wo 9 mrt. BINGO in de kantine van de Jan Wissinkhal voor alle leden!!!
 aanvang: 19.00 uur
Organisatie: Recreantencommissie i.s.m. A.L.T.C.

za. 12 mrt. 5e ronde Landelijke Competitie Jeugd/Senioren
Zo 13 mrt. Eredivisie Heren: Scylla 1 – Toekomst 1 aanvang 13.30 uur

35e Maaslandtoernooi.(nadere info volgt)
OTC-Toernooi Veteranen
org.: ATC, Meerblauw Sportpark Wierdenpark, Almere Haven
 info: Jan Lina tel. 036-5329548
Jan Willem van Asch tel. 036-5344166
3e ronde Limburgse Jeugd Masters
Swalmen. info: J. Krewinkel tel. 046-4519372
 j.krewinkel@wanadoo.nl

Za 19 mrt. Eredivisie Heren: De Toekomst 1 – Arboned/Westa 1
Jan Wissinkhal Aanvang 18.00 uur
6e Ronde Landelijke Competitie Jeugd/Senioren

Zo 20 mrt. 2e A-Jeugdranglijsttoernooi.
OTC-Toernooi Veteranen
 org.: Het Markiezaat, Wilhelminaveld 96
Bergen op Zoom.
info: Harry Rosenboom tel. 0165-511117
 jrosenboom@hccnet.nl

Vrij 25 mrt. Goede Vrijdag. PAASKAARTEN in de kantine van de
Jan Wissinkhal. Aanvang 19.30 uur.
Inschrijfgeld euro 2,00 p.p. (inclusief koffie en hapjes)
Opgave tot 18 maart op de inschrijflijst in de hal op het
 informatiebord.

Za 26 mrt. 7e Ronde Landelijke Competitie Jeugd/Senioren
Red Stars Internationaal Gehandicapten Toernooi
Jeugd / Senioren.                                        (Verder op pagina 9 onderaan)
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Kerstkaarten

Op vrijdag 17 december is er weer een kaartavond georganiseerd. Wilde het de laatste tijd
niet meer zo goed lukken om deelnemers hiervoor te interesseren, dit keer waren de aan-

meldingen overweldigend. Maar liefst veertig mensen hadden zich opgegeven. Twintig
klaverjassers en twintig jokeraars. Volle bak dus in de kantine.
De aanvang was gesteld op half acht ’s avonds. Prima op tijd was iedereen aanwezig, zodat we
op tijd konden beginnen.
Het aloude systeem om een nummer te trekken om te bepalen aan welke tafel je moest gaan
zitten, werd gehandhaafd.
Voor het bijhouden van de scores had Henk Brinkerink zich beschikbaar gesteld.

De einduitslagen na vier rondes:

Jokeren:
1e prijs: Jetty Schippers, 39 pnt.
2e prijs: Attie Vels, 42 pnt
3e prijs: Liesbeth Kok, 52 pnt.
Poedelprijs: Mark Willems, 117 pnt.

Klaverjassen:
1e prijs: Dick Boesveld, 5450 pnt
2e prijs: Albert Enterman, 5371 pnt
3e prijs: Jan van Hilst: 5027 pnt.
Poedelprijs: Fred Moespot, 3136 pnt.

Voor  hen was een prijs welke stond in het teken van de Kerst.
Daarbij was er voor iedereen nog een aardigheidje zoals een kalender, agenda, pen, blocnote,
o.i.d.

We mogen spreken van een zeer geslaagde avond.
Inmiddels is de volgende kaartavond al weer gepland en wel:

PAASKAARTEN OP (GOEDE)VRIJDAG 25 MAART, WEDEROM AANVANG HALF  ACHT ’S
AVONDS.
                               Let op de inschrijvingslijst in de hal. (De organisatie.)
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Heuksken van Hendrik Jan

Umdat wie veurig joar buutengewoon e
presteert hebt, meugen wie dit seizoen

spöllen in de tweede klasse. Vlak veur de
kasdage heb wie een trainingsprogramma op
e zet   um zodoende better uut de startblokken
te kunnen kommen.
Niejjoar vieren en te good doan an
buutenspoarig gevret, wie heb ut allemoale
achterweage e loaten. Begin januari zag ie
een dudelukkepgoande liene in ons spel. HJ
hef zich nog een paar nieje schoone e koch
en ok op zien batjen zit an weerskanten
gloodnieje rubbers op. Toafeltennissen zal’k
wal nooit good leern, mor an ut materiaal mag
ut in ieder geval neet liggen.

De eerste wedstried was tegen ut eigen Toe-
komst team bestoand uut Jos , Patrick   en
Ferdinand . In principe kun wie de kort oaver
wezen. Ze waren gewoon  eets better as ons.
Ze stoppen dan ok alle tien punten in de tasse
en dat waren der eigenluk een paar te völle.
Rient en Joop waren de hele wekke grieperig
e wes en HJ had problemen met ziene
sluitspiercontrole. Aj de hele wekke allene mor
crackers dreug brood en slappe thee heb e
getten en e dronken dan wort ie doar neet
better van.
Boavendien hadden ze miene fietse e jat en
doar was ik good mieterig van in de hoet.
De aovund was wal gezellig en dat maken
een hoop goed.
Um effen op die gejatte fietse terugge te kom-
men. Achteraf was ut een betjen een knullige
samenloop van omstandigheden. Mor laot ik
mor bie ut begin beginnen.
Onze kinder zit op schole woar ie bie wieze
van sprekken hen kunt kroepen. Vlak noast
de deure dus.
HJ had woensdag-smargens net een niej
Gazelle-achterlicht op ziene bolide e-monteert
en um veur de achterdeure loaten stoan. Die
klotenlampe kosten zowaar 39 hele Euro’s.
Wil ik de kinder op halen, spring ik in de sleur
op miene fietse en zet um tweehonderd me-
ter wieter weer tegen ut schoolhekke an. Ie
veult um misschien al an kommen. HJ geet

met de kinder noar huus en lut de fietse stoan.
(Met de vrouwe heb ik ut wal us een keer
andersumme had, dan leet ik de vrouwe
staon en ging ik met de fietse noar huus)
Mor good vriedagmargen wil ik weg met de
fietse um een boodschap te doane, wat dag
ie, fietse weg.  HJ had toen nog neet in de
gaten dat e bie schole was blieven stoan.
Hej was nog steeds in de veronderstelling dat
ze de fietse uut de schuure hadden weg e
haalt.
Zundagmorgen kwam ik der pas achter deur
een telefoontje van een kennis dat de fietse
bie schole had e stoane, mor noen onder-
hand wal e jat was.
Wort ik noen al vergetachtig? In ieder geval
wet ik nog wal dat miene fietse e jat is. Loat e
HJ neet in de vingers kommen want ik voole
de fietse um ziene nekke.

Woar waren wiele al weer e bleven, o ja. De
tweede wedstried van disse competitie mos-
sen wiele tegen de Brug 4. Wie hadden der
al wal is vaker tegen e spölt  en meestal was
de uutslag 10 – 0 of  9 – 1 in ut veurdeel van
de Brug.
HJ had al weer wat biezonders. He had namel
uk sliembeursontstekking an beide kneene.
Opgelopen deur een meddag met de kinder
hen zwemmen te goane.
De helen godsganselukken meddag op de
kneene op de gliebane achter de kinder an.
Bunt miene butte noen al versletten.
Wie spöllen alle dree dissen aovund  good
toafeltennis en de 7 – 3 uutslag veur de Brug
had ok een 5 – 5 stand kunnen wezen. Reint
was weer olderwets op dreef en won twee
partijen. Ut dubbel Reint – Joop kon nog wal
us een vast dubbel word’n. Met good spel kre-
gen ze de tegenstanders op de kneene.  Met
een tevreden geveul ondanks de dree neder-
lagen ging ik richting Reurle. Onderweg alles
in de gaten e hollen. Ik zolle mor zo miene
fietse weer tegen kunnen kommen.

HJ uut Reurle.



maart 2005Toekomst Meppers

9

Wist u dat...

Toos zich toch weer heel vereerd voelde  dat ze door Liesbeth werd uitgeroepen tot
favoriete speelster. Bep hier natuurlijk weer het nodige commentaar op gaf.

Hermien Kleinsman vaak in een deuk ligt om Bep en Toos. Ze bijna pampers nodig heeft
om de zaak droog te houden

Lienke, Albert en Erna (Toos) competitie moesten spelen in Deventer. Lienke bij Albert
achterin zat. Toos Lienke moest bevrijden van het kinderslot. Toos Lienke liet zitten en het
eigenlijk wel mooi rustig vond. Ze Lienke er toch maar uitliet want ze wilde graag tegen
haar dochter (Evelien) spelen, onze tegenstander.

Er op een woensdagavond soms een modeshow op de tafeltennis is. De nieuwe shirts en
broeken moeten worden gepast. Er dan natuurlijk van alles moet worden geshowd.

Tot de volgende Mepper
Bep en Toos

•

•

•

•

Zo 27 mrt. Summa Internationaal Tafeltennis Evenement Jeugd
Ma 28 mrt. Summa Internationaal Tafeltennis Evenement Senioren

APRIL.
Wo 13 april 1e Ronde om de Bennie Wijnhoudbokaal

Wo  20 april  2e Ronde + Finales om de Bennie Wijnhoudbokaal

APRIL 2006                     Wereldkampioenschap Landenteams

Chris Wenneker

ik

tafeltennis
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Nieuwjaarstoespraak 1

Goedenavond allemaal en welkom op de
nieuwjaars receptie van de LTTC de Toe-

komst.

Ik ben blij met deze grote opkomst. Bij bin-
nenkomst kan iedereen aan de bar een kop
koffie of thee krijgen met daarbij 2 muntjes
voor nog 2 consumpties, wat verder nog ge-
dronken wordt moet gewoon afgerekend wor-
den.
Voor vanavond geldt een eenheidstarief  van
1 munt per consumptie, behalve voor mix
drankjes en speciale gedestilleerde dranken.

Afgelopen jaar is Jo Kok, lid van de ALTC bin-
nen onze vereniging, overleden.
Op tweede kerstdag heeft zich in Azie een
ramp voltrokken met vele tienduizenden do-
den en gewonden. Hierbij wil ik U vragen aan
het begin van deze avond enkele momenten
stilte in acht te nemen om Jo en de vele
slachtoffers van de zeebeving te gedenken.

Wat op 27 december gebeurde in Azie heeft
diepe indruk gemaakt op vrijwel iedereen die
het via de media heeft gehoord en gevolgd.
Een ramp van deze omvang is nauwelijks
voorstelbaar en de korte en lange termijn ge-
volgen hiervan ook niet, maar voor de betrok-
kenen moet de impact van dit gebeuren ver-
schrikkelijk groot zijn. Een aantal leden van
de club hebben ons de afgelopen dagen be-
nadert met de vraag of wij als vereniging ook
een bijdrage zouden kunnen leveren om de
slachtoffers te helpen. Het bestuur heeft naar
aanleiding hiervan zijn medewerking en goed-
keuring gegeven aan een plan om voor on-
bepaalde tijd collecte bussen voor Giro 555
in de hal te plaatsen. Jan Wissink heeft aan-
geboden e.e.a. te regelen en te coordineren.
Voor eventuele ideeen en/of vragen kan men
zich bij Jan vervoegen.
Wij hopen dat wij ondanks de vele akties die
er al zijn, toch een mooie bijdrage kunnen le-
veren om de mensen in de ramp gebieden te
helpen.
De mensen die ons hierover benadert heb-

ben wil ik graag bedanken voor dit initiatief.
Overigens, voor de mensen die consumptie
munten in de bus willen doneren, de munten
die vanavond in de bussen gedaan worden
zullen worden omgewisseld voor 1 Euro per
munt. Wij hopen dat menigeen hier aan wil
meewerken.

De naam Jan Wissink is hier zo even al ge-
vallen, graag maak ik van de gelegenheid
gebruik om hem namens de vereniging te
feliciteren met zijn benoeming tot Vrijwilliger
van het jaar 2004 in de gemeente Lochem.
Jan van harte, jou inzet voor de club is ieder-
een hier bekend, ik ga dat niet nog eens ver-
tellen. Ik hoop dat je nog lang en met veel
succes door zult gaan.

Nu ik het over vrijwilligers hebben, moet ik toch
kwijt dat wij binnen de vereniging grote pro-
blemen hebben met het opvullen van tekor-
ten aan menskracht in diverse commissies.
Gedurende de laatste anderhalf a twee jaar
hebben wij op veel manieren getracht men-
sen aan te trekken voor verschillende func-
ties binnen de club, meestal via de Mepper of
op bijeenkomsten maar ook persoonlijk. Tot
op heden is dit slechts gedeeltelijk gelukt, en
door natuurlijk verloop en overbelasting van
sommigen zijn er alweer  invullingen  teniet
gedaan.

Willen wij als een gezonde vereniging, die
geheel afhankelijk is van vrijwilligers, door
gaan dan betekent dit dat iedereen daaraan
zijn steentje zal moeten bijdragen, daarmee
bedoel ik dat het betalen van contributie niet
voldoende is om ervoor te zorgen dat wij hier
allen met plezier kunnen vertoeven en onze
sportieve plichten vervullen.
Het kan niet zo zijn dat een aantal mensen
niet meer aan tafeltennis toekomt omdat er
zoveel andere dingen te doen zijn binnen de
vereniging.
Wij zijn inmiddels begonnen om te inventari-
seren waar de problemen zijn, wat er aan
gedaan kan of moet worden. Op deze ma-
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Nieuwjaarstoespraak 2

Kortom er is genoeg te doen en met jullie hulp
gaat dat ook zeker lukken.
Ik wil dit verhaal niet langer maken, wij zullen
jullie zeker op de hoogte houden via de Mep-
per of anderszins.
De gezelligheid is bij onze vereniging nog
steeds ontzettend belangrijk.
Daarom wil ik besluiten met de hoop uit te
spreken dat iedereen, lid, vrijwilliger of
donateur het nieuwe jaar weer met heel veel
plezier onze hal bezoekt om hier de brood-
nodige ontspanning en gezelligheid te vinden.

Wij hebben binnen de vereniging enkele le-
den die al gedurende langere tijd ziek zijn, naar
hun gaan onze gedachten ook uit en wij ho-
pen dat zij spoedig zullen herstellen.

Ik wens iedereen mede namens het gehele
bestuur een goed, sportief en gezond 2005
toe, tesamen met familie en vrienden.

Albert Enterman.

nier willen we de problemen in kaart brengen
en proberen geschikte mensen te krijgen om
e.e.a. op te lossen. Dit zal niet eenvoudig zijn
en betekent dat wij opnieuw mensen per-
soonlijk gaan benaderen. Bedenk wel dat hulp
betekent dat de taak van andere vrijwilligers
die soms al veel doen verlicht kan worden.
Wij hopen op Uw medewerking want een ding
is zeker wij redden het niet zonder Uw me-
dewerking.

Misschien vraagt U zich nu af is er dan nog
wel goed nieuws.
Zeker wel, los van de hiervoor genoemde pro-
blemen gaat het goed met de club, zowel op
financieel als op sportief gebied draaien we
naar tevredenheid, en wat betreft de gezel-
ligheid doen we ook goed mee.
Vorig jaar kon ik trots mededelen dat Wilco
Brunsveld en Marina van der Zee
genomineerd waren voor sportploeg van het
jaar van de gemeente Lochem.
Tijdens de nieuwjaars receptie van de ge-
meente Lochem in de Lochemse Schouw-
burg op 5 januari zijn zij verkozen tot Sport-
ploeg van het jaar van de gemeente Lochem.
Dit was voor de derde keer in een paar jaar
dat een Team van de  Toekomst succes had
bij deze verkiezingen.
Ons Heren 1 Team weet zich met verve te
handhaven in de eredivisie.
Verder zijn er afgelopen jaar weer diverse
Senioren en Jeugd Teams kampioen gewor-
den hierop zal straks nog worden ingegaan
door de TC en/of wedstrijdsecretarissen.
Ook de recreanten Commissie heeft nog het
een en ander in petto vanavond.

Nu op 7 januari kijken wij weer vooruit naar
een nieuw jaar met nieuwe uitdagingen.
Wij hopen dat ons 1ste Heren Team kan vast-
houden wat zij bereikt hebben.
Het bestuur wil dit jaar de bezetting en de
efficientie van enkele commissies verbeteren.
Verder willen we dat vanaf september ieder-
een in de competitie in een nieuw clubshirt
speelt.
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Op zaterdag 18 dec. 2004 werden de pen
ningen voor de “vrijwilliger van het jaar

2004” uitgereikt.. De gemeente Lochem had
nominaties voor verschillende categoriën.
Voor iedere categorie waren vier mensen die
kans maakten op een titel. Eén categorie was
sport in de brede zin van het woord.

Volgens velen was Erna voor deze tak een
genomineerd  kanidate. Dus wij met een grote
groep naar zwembad “De Beemd” waar de
penningen zouden worden uitgereikt. Enige
honderden waren aanwezig en konden ge-
nieten o.a. van duo HaDieJan. Wij zaten ech-
ter te wachten op de aankondiging van de
genomineerde kandidaten van de sport. Ein-
delijk na ongeveer een uur te hebben gestaan
(want stoelen waren er niet) met een drankje
in de hand, was het dan zover.
Ex-wethouder Piet Loo: We beginnen met de
genomineerden voor de sport. Van de volley-
bal, de heer en mevrouw Maas. Van de tafel-
tennis, de heer Wissink bla bla bla. Wie de
anderen genomineerden waren konden we
door het enthousiaste geroep van de
Toekomstaanhang niet meer horen.
Wel werd het duidelijk dat het twee leden van
de kanovereniging waren die naar voren wer-

Vrijwilliger van het jaar (1)

den geroepen.
Een verwarring ontstond bij Jan Wissink. Im-
mers hij dacht dat Erna genomineerde was.
Nu nog spanning wie van de vier
genomineerden de penning in ontvangst
mocht nemen.
En weer schreeuwden de aanhangers van
De Toekomst de longen uit hun lijf, toen Jan
de eer te beurt viel.
Met een penning, veel aandacht, een grote
bos bloemen van de gemeente Lochem, bloe-
men van de club en ALTC keerde Jan, na een
aantal consumpties  te hebben genuttigd,
overgelukkig naar huis.
Maar hoe zat dat nou met Erna? Nou de ALTC
had Jan voorgedragen bij de gemeente en
gedaan of Erna genomineerd zou worden.
Immers, huldigingen moeten een verrassend
en overdonderend effect hebben. En dat was
het dan ook.

Jan bedankt iedereen die er voor gezorgd
heeft dat hij de penning voor “VRIJWILLIGER
VAN HET JAAR 2004” mocht ontvangen.

Iet

Tafeltennissen bij De Toekomst,

meer dan een sport...
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Enno Wijsbeek

Met 20 deelnemende teams was het Enno Wijsbeektoernooi weer goed bezocht op 8
januari Samen met de begeleiders van deelnemende teams en de vele vrijwilligers

waren de beide speelzalen en de kantine goed vol.
’s Morgens om negen uur kwamen de eerste deelnemers al binnen en werden ontvangen met
koffie en cake. Daarvoor hadden de ALTC-vrijwilligers al gezorgd. De gesmeerde organisatie
in de keuken kon het tempo dan ook goed bijhouden.
Om half tien was iedereen aanwezig en werd de groep welkom geheten door Wim van de
Zwan die de hele dag als toernooileider aanwezig zou zijn. Het werd nog wel even puzzelen
om de goede teamformaties op te stellen, maar om tien uur ging het toernooi van start. Tot
twaalf uur liep het toernooi als een tierelier, daarna was er tijd om de inwendige mens te
sterken. Kroketten, gehaktballen en broodjes gingen snel over de tafel. Iedereen had goed trek
die gestild moest worden. Het keukenpersoneel kon de piek goed doorstaan en ze konden
rond 1uur weer verder gaan in een lagere versnelling.
Er werd verder gespeeld tot ongeveer drie uur. Toen was de eerste speeldag afgelopen.
Enkele teams bleven nog even napraten, maar rond vier uur kon de hal worden  afgesloten.
Op vijf februari, 12 maart en 23 april zullen de resterende partijen worden gespeeld. Nu het
toernooi 2005 wordt gespeeld worden al weer plannen gemaakt voor het komende jaar. In
2006 zal het toernooi extra glans krijgen omdat het Enno Wijsbeek toernooi dan voor de
vijfentwintigste keer zal worden gespeeld. Hier volgen de standen.

 Poule A
1. De Peperbus Fredli en Fevzi 30 punten
2. Breng Christel en Willie 25 punten
3. GSVA Rene en Willem 25 punten
4. GSVA Trudy en Ab 9   punten
5. De Toekomst Jaap en Wilco 7   punten
6. VASA Coen, Wim en Jan 6   punten

(Er zijn in deze poule extra inhaalwedstrijden gespeeld die niet de in stand zijn opgenomen)
Poule B
1. GSV Hans, Arnold en Gerben 26 punten
2. De Peperbus Stephan en Heleen 22 punten
3. Bravo Herman, Otto en Joop 21 punten
4. De Toekomst Marina en Dorina 13 punten
5. GSVA Gerard en Carlos 12 punten
6. De Toekomst Erwin en Claske   8 punten
7. De Peperbus Ferdinand en Coby   6 punten

Poule C
1. Bravo Marion en Aggy 21 punten
2. GSV Ceciel en Raymond 19 punten
3. De Peperbus Jolande en Simon 18 punten
4. GSV Ferdinand en Richard 15 punten
5. Breng Jeroen en Dennis 15 punten
6. GSVA Sabine, Rein en Lelie 10 punten
7. GSVA Saskia en Dorine   9 punten
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Oliebollentoernooi

Op 29 dec ’04 heeft de recreantencommissie de traditionele “oliebollentoernooi”georganiseerd.
De opzet van dit toernooi is het verrassing aspect. Dit jaar hadden er zo’n 30 deelnemers zich
opgegeven, waaronder enkele hoog genoteerde competitiespelers. Zelfs een jeugdlid, die lan-
delijk niveau speelt, had zich opgegeven.
 Dit jaar had de organisatie bedacht om met een “alternatief batje” te gaan spelen. Het “alterna-
tieve batje” bestond uit; broodplankjes, koekenpannen, tennisrackets, badmintonrackets, liniaal,
borstels en mini tafeltennisbatjes. Een tweede verrassing was het aantal te behalen punten. De
deelnemer grabbelt in een zakje met getalletjes. Hieruit behaalde getal is de score waarbij de
wedstrijd gewonnen is. Men weet van elkaar niet welk getal men heeft, verrassing!! De deelne-
mers werden, na sterkte, in drie groepen verdeeld. Een groep van 4 t/m 9, een groep van 10 t/m
14 en 15 t/m 21 punten.
Na een korte uitleg werd er snel begonnen. Er werd lustig op los gespeeld. Een hoop hilariteit
was er in de zaal, vooral als er een dikke vette smash wordt ingeslagen met een schoenen-
borstel. Er was veel leut en schik.
Uiteindelijk werd er in 5 poules gespeeld met 6 spelers. Voor elke poule waren 2 prijzen beschik-
baar.

De winnaars waren:
Poule 1 - 1e Johan Zweers 2e Henk Harmsen
Poule 2 - 1e Dorine Molenaar 2e Yvonne Beening
Poule 3 - 1e Henk Brinkerink 2e Harry Albers
Poule 4 - 1e Ben Wenneker 2e Mimi Zweers
Poule 5 - 1e Arie Pater 2e Hans v/d Lande

Als bonus had Jan Wissink nog voor iedereen een prijsje.
Er werd na de tijd nog gezellig nagebabbeld, onder een genot van een drankje en hapje. Ver-
zorgd door onze barmedewerkers Hans en Joop En  Jos Zonneveld verzorgde de muzikale
omlijsting, zodat het nog erg gezellig werd.

-

ik

tafeltennis
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Tijd

Tijd beheerst je leven op een hele magische en dynamische manier
Elke gedachte, elk gevoel en elke daad omvat een zekere tijdsduur

Zelfs niets doen kost tijd
Wat je doet in en met die tijd die je gegeven is, bepaalt wie en wat je bent

Wie en wat je nog zult zijn
Tijd is leven, jouw leven

En je ontloopt die tijd niet
Als uiteindelijk de tijd daar is, kan vluchten niet meer

Nadenken over en het beleven van tijd is niet hetzelfde als weten hoe laat het is
Tijd leeft, tijd doet wat

Het horloge registreert slechts
Op de klok heeft de tijd geen belevenis

De grote paradox in tijd is, dat je alle tijd hebt die er voor jou is
Maar toch steeds weer tijd tekort komt

En dan gaan we haasten
Totdat we niet sneller kunnen

Dan, plotseling kan de tijd op zijn
Heb je zelfs geen tijd meer om te worden wie je was

Maar goed, op is op
Veel erger nog is het je tijd voorbij laten gaan en daar achteraf spijt van hebben

Dat is pas zuur
Nee, als het dan zo anders is gelopen

Zijn milde berusting en relativeren beter op hun plaats

Tijd kun je niet inhalen
Je kunt tijd ook niet sparen of delen

Omdat tijd geen materie heeft
Je kunt tijd nu eenmaal niet beetpakken

Beetnemen al helemaal niet
Het rare is dat de tijd dat wel met jou doet

Tijd kan je onverwacht verrassen of overvallen
De tijd kan dingen van je stelen die je dierbaar zijn of waren
Momenten waarvan alleen de herinnering nog blijft bestaan

En als de tijd eenmaal voorbij is, is alles voorbij, overdoen kan niet

Ingezonden door Lienket



Toekomst Meppers maart 2005

20

Bestuurs- en commissieleden

Kascommissie:
W. Brinkerink
F.v. Hilst

Recreantencommissie:

C. Wenneker (voorzitter) 0573-256260
I. Wissink (penningmeester) 0573-252630
L. Kok 0573-253146
H. Franssen 0575-514207

Redactie:

H. Albers (eindredactie) 0573-256867
K. Bergsma (redactie) 0573-280344
F. Snijder (corrector) 0573-254961
C. Wenneker (agenda) 0573-256260
R. Scheggetman (redactie)          0573-402408
Y. Beening                         t.beening@hccnet.nl

Schooltafeltennis Commissie:

H. Emsbroek 0573-253801
W. Voelman 0573-252659

Schoonmaakcommissie:

L. Kok 0573-253146

Technische Commissie:

H. Brinkerink (voorzitter) 0573-254676
A. ten Hoopen (secretaris) 0573-254982

Trainers:

M. Krikke
F. Snijder      0573-254961
H. Vels 0573-257963
J. Zonneveld                                  0573-257596
F.v. Hilst                                        06-27142060
I. Faber                                         06-20030686

Bestuur:

A. Enterman  (voorzitter) 0573-471266
C. Harmsen-Miedema  (secretaris) 0573-251847
(claske-harmsen@planet.nl)
C. Enterman  (penningmeester) 0573-471266
H. Emsbroek  (vice-voorzitter) 0573-253801
L. Kok 0573-253146
C. Wenneker 0573-256260

Wedstrijdsecretariaat:

A. ten Hoopen      0573-254982
J. Vos 06-14681944

A.L.T.C.-commissie:

E. Eilers-Kraan 0573-252703
L.  Freriks     06-45354704
A. Pater 0573-255659
R. van der Zee 0575-521736
B. Bannink 0573-252195
G. Sprukkelhorst     0573-258448

Barcommissie:

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

Financieel manager:

J. Wissink 0573-252630

Jazz-gymnastiek:
J. Vos 0573-252066

Jeugdcommissie:

L. Spruit (voorzitter) 0573-255373
J. Vos  (wedstrijdsecretaris) 06-14681944
R. Otten (penningmeester) 0573-258277
H. Franssen 06-40258738
Y. Beening t.beening@hccnet.nl
P. van Laarhoven 06-40587725
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Jarigen Ledenmutaties

Senioren:

Jarig in maart 2005

A. Horstman 9-3
W.J. Klein Baltink 15-3
C.S. Nijenhuis 16-3
M. Brinkerink 25-3
J. Koert 19-3
W.J. Voelman 19-3
M.M. Spruit 26-3
D.J. Vries,de 27-3
K. Nengerman 31-3

Jarig in april 2005

C. Harmsen-Miedema 1-4
H.M. Harmsen 2-4
J. Sijken 2-4
R.N. Spanje,van 2-4
J.H.G. Hofman 3-4
B. Jansen 3-4
J. Willems 4-4
J. Stokvisch 9-4
G.A.M Giovanella 14-4
J.R. Heijink 14-4
M. Enterman 19-4
A. Slooten,van 23-4
P. Goedknegt 29-4
E.M. Stegeman 29-4
W. Wilgenhof 30-4

Jeugd

Jarig in maart 2005

M. Visser 19-3
W.C.A. Tjepkema 23-3
C. Molen,van der 27-3

Jarig in april 2005

J. Molen,van der 13-4
F. Jansen 17-4

Nieuw jeugdlid: per 1 januari 2005

R. Columbro(Rosa)
Standaardmolenerf 19
7241 MZ Lochem
Tel : 0573-250343

D.H.J.M van Alen(Dennis)
Rosmolenstraat 18
7241 VR Lochem
Tel: 0573-253181

M. de Groot(Maikel) December 2004.
Pr. Willem Alexanderlaan 50
7242 GK Lochem
0573-281519

Bedankt als lid van ALTC:

G. de Boer
F. Verheyen

Mededeling .

E-mailadres Sandra Bouck:
Sandra@Bouck.nl

Adreswijziging

Remco Verwoert:
Bernhard Lievegoedstraat 18
7207 DT Zutphen
Tel: 0575- 544726
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Het barrooster

De sleutel van de hal is af te halen bij:
Jan Bouwmeester, Stalkaars 8
of bij Linda Spruit Anna van Burenlaan 21
of bij  Harry Albers, Kopermolenring 22

Harry Albers
m.m.v. Jan Bouwmeester

Hieronder is het barrooster van de actuele maand en de daarop volgende maand(en). Het
onderstaande rooster is voor de bardiensten tijdens de competitieavonden (maandag, vrij-

dag en zaterdag). De hal is echter vaker open dan het barrooster doet vermoeden. Momenteel
is de hal ook open op dinsdagmorgen (Gerrie Vels draait dan normaliter de bardienst), woensdag-
avond (hier regelen de recreanten onderling de barbediening), donderdagmorgen (één van de
jazzgymdames zorgt voor de barbezetting) en de trainingen op de dinsdag en de donderdag-
avond (dan is er geen barbezetting).
Bij evenementen en toernooien zorgen de organisatoren in principe voor de barbezetting, dit in
overleg met de barcommissie. Ruilen van bardiensten kan in onderling overleg. Het barrooster
kan men nu ook weer op onze website terugvinden (www.lttcdetoekomst.nl).

Barrooster voor de competitieavonden, waarbij de bardienst aanvangt om 19:15 uur op maan-
dag en vrijdag en om 13:00 uur op zaterdagmiddag.

             FEBRUARI Maart
Vrij. 4 Febr. Dames 1. Vrij.    4 Mrt. F.Moespot + N.Horstman.
Ma. 7 Febr. T 12. Ma.  7 Mrt. T 12.
Vrij. 11 Febr. K.J.Snijder + M.Willems. Vrij. 11 Mrt. J.Veltmaat + P.v.d.Weerthof.
Zon. 13 Febr. J.Bouwmeester + Za. 12 Mrt. J.Jorritsma.

E.Driessen + J.v.Laarhoven.
Ma. 14 Febr. Gesloten. Ma. 14 Mrt.   Gesloten.
Vrij. 18 Febr. A.ten Hoopen + L.Spruit. Vrij. 18 Mrt. H.Franssen + B.v.Well.

Za.   19 Mrt.   H.v.d.Lande + A.Enterman.
( aanvang 17.00 uur.)

Ma. 21 Febr. Gesloten. Ma. 21 Mrt.   T 12.
Vrij. 25 Febr. J.Zonneveld + R.v.Maurik. Vrij. 25 Mrt. B.kl.Teeselink +

P.v.Laarhoven.
Za. 26 Febr. J.Heyink. Za. 26 Mrt.   R.Swaters.
Zo. 27 Febr. R.Broeke + J.Fleming.
Ma. 28 Febr. T. 12. Ma. 28 Mrt.   Gesloten.

 APRIL
Vrij. 1 April J.Heyink + A.ten Hoopen
Za. 2 April P.v.d.Weerthof.
Ma. 4 April T. 12.
Vrij. 8 April H.Stegeman + J.Vos.
Ma. 11 April Gesloten.
Vrij. 15 April J.Zonneveld + J.Veltmaat.
Ma. 18 April Gesloten.
Vrij. 22 April  F.v.Hilst.
Ma. 25 April  Gesloten.
Vrij. 29 April C.Wenneker.
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Meer van de redactie.

De eerste editie van de Mepper in dit nieuwe jaar 2005 is weer uit. Ik hoop dat iedereen er
weer leesplezier uit zal halen. De competitie is inmiddels al weer begonnen en ik hoop

daarbij dat alle teams goede resultaten gaan halen. Uiteraard wordt het opsturen van verslagen
en digitale fotopost van wedstrijden weer zeer op prijs gesteld.
Uw redacteur zijn typevaardigheid is in de afgelopen weken weer sterk toegenomen. De reden
is dat weer veel verslagen handgeschreven werden ingezonden. Lieve inzenders bedankt voor
jullie moeite, maar probeer je inzending te mailen of op een schijfje af te leveren. Als het niet
anders kan, wel blijven inzenden hoor!!!!

Er staan nog steeds enkele vacatures open in de redactie. De redactie zoekt nog steeds naar
leden die periodiek, eens in de 6 a 8 weken een stukje willen schrijven. De adverteerder in de
schijnwerper is b.v. een item dat in de vorige Mepper heeft ontbroken. Het is spijtig dat deze
rubriek ten onder lijkt te gaan  Wie pakt dit op??? In de regel is een half a4-tje voldoende. Dus
echt niet heel veel werk. Als iemand dit wil doen, met de gebruikelijke foto er bij dan is al weer
een pagina gevuld. Als iemand een idee heeft om periodiek een stukje te schrijven over het een
of ander dan hoor ik het graag.

De redactie heeft kenisgenomen van de verkiezing van Jan Wissink. De redactie feliciteert Jan
met deze verdiende uitverkiezing.  Op  pagina 12 in de Mepper staat verder een verslag van de
verkiezing. Jan is dan wellicht om de tuin geleid over waarom hij in de Beemd werd verwacht, de
verrassing was er niet minder om. Uiteraard komt De Toe-komst weer positief in beeld. Maar
verder, alle eer voor Jan”

De trainingsavond voor de jeugd op donderdagavond loopt als een trein. Er wordt in diverse
groepen gespeeld en de opkomst is bijzonder hoog. Dertien tafels worden gebruikt. Dus maal
twee en dat betekent zesentwintig jeugdleden die de hal vullen. Prima ontwikkeling dus. Ook is
het aantal trainers goed compleet. Er is ruimte voor individuele training en daar plukt menig
jeugdlid de vruchten van. Frans, Sandra, Maaike, Irene en  Jos zorgen samen voor de training.
Dit kan dus als goed nieuws worden geplaatst.

De nieuwkomers krijgen bij hun eerste kennismaking een strippenkaart waarop tien strippen
staan. Deze strippen staan voor tien keer een trainingsavond bijwonen. Daarna moet uiteraard
worden  besloten of er wordt overgegaan naar een lidmaatschap voor langere tijd. In ieder geval
kan het betreffende jeugdlid de kat eerst uit de boom kijken. Ook voor de ouders is het prettig te
weten dat er niet direct moet worden besloten. Dit idee van Jos is dus weer van het betere werk.

het laatste nieuws het eerst bij

WWW.LTTCDETOEKOMST.NL
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Tafeltennisvereniging De Toekomst - Lochem
Website:    www.lttcdetoekomst.nl
E-mail:       info@lttcdetoekomst.nl

Het is alweer maanden geleden dat er een mailing ten aanzien van de toekomst website is
geweest. Dat er nu een weer een mailing is heeft onder andere te maken met de start

van het nieuwe jaar. Vanaf deze plek op het internet (www.lttcdetoekomst.nl) wens ik alle
belangstellenden voor deze website een goed gezond en sportief 2005. Surf ook het ko-
mende jaar vaak naar en over deze website om op deze manier goed op de hoogte te blijven
voor al het reilen en zeilen binnen de tafeltennisvereniging L.T.T.C. De Toekomst uit Lochem
(zie ook: http://www.lttcdetoekomst.nl/internet_archief/nieuws/2005_nieuws/
2005_01_01_gelukkig_2005.htm)

De laatste wijzigingen
Nog steeds word getracht om meerdere malen per week de website bij te werken. Om de
laatste wijzigingen te bekijken gaat men in het beginscherm naar de link De laatste wijzigin-
gen. Via het menu is deze pagina ook op te roepen en wel via De Website -> Wijzigingen
 Het laatste nieuws
Van verslagen van allerlei activiteiten binnen de tafeltennisvereniging, teamindelingen en
dergelijke word een nieuwtje geschreven. Zo zijn er de laatste weken onder andere nieuwtjes
(verslagen) verschenen van het scholierentoernooi (gehouden op 29 december 2004), het
oliebollentoernooi (gehouden op 29 december 2004), het programma van de eredivisie in de
voorjaarscompetitie 2005, definitieve teamindelingen voor de jeugd en senioren en het verslag
van het kerstkaarten (gehouden op 17 december 2004). Om de laatste nieuwtjes te bekijken
gaat men in het beginscherm naar de link het laatste nieuws. Via het menu is deze pagina
ook op te roepen en wel via De Vereniging -> Nieuws

Foto bestel service
Bij de Foto bestel service staan de foto's die men kan bestellen, om ze vervolgens op foto-
papier te ontvangen. Dit wordt gedaan bij de fotograaf, waardoor men een echte foto kan
ontvangen. Het formaat van de foto is 10x 15 cm en de kosten bedragen ongeveer 30
eurocent per foto. Deze service is primair bedoelt voor leden en mensen die afgebeeld staan
op desbetreffende foto's. De foto's die onder de map Foto bestel service staan, zijn in lage
resolutie. De foto's die naar de fotograaf gaan echter niet.
Op de website staat een instructie hoe de foto's te bestellen zijn.

Let op: De foto's zullen niet onbeperkt op internet blijven staan, aangezien het veel ruimte
kost. Wees dus snel met het bestellen.

De foto's die op dit moment nog besteld kunnen worden zijn:
2004_01_02_njaar (foto's van de nieuwjaarsreceptie van 2 januari 2004)
2004_07_03_sluit (foto's van de seizoensafsluiting van 3 juli 2004)
2004_12_01_sint (foto's van de sinterklaasavond van 1 december 2004)
2004_12_17_kaart (foto's van de kaartavond van 17 december 2004)
2004_12_29_oliebol (foto's van het oliebollentoernooi van 29 december 2004)
 Ga om de foto's de bekijken of te bestellen naar(Het menu:  --> Foto bestel service)

Het LTTC WEB
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Bingo

Ze zegt van oe

Ze zegt van oe a-j lastig bint
Nuumt oe ”een slecht bereikbaar kind”

Ze mient alsof ie ’t extra doet
Viendt veul van wat a-j bint niet goed

Mar mij b-j altied zo lief
Da-k  iewig oen bescharmer blief
Veur mij bi-j ’t allermooiste kiend

Mien jong, mien beste kleine vriend

Dat luu oe ofwiest, dut zo piene
Op schoele, kiender iederiene

In dizze stried krieg ie mien steun
Ik hol van oe, prachtige zeun

In mien gedachten neeem k oe mi’t
Wied vut van hier, ’n varre rit

Naor é aandre weerld zunder verdriet
Waor leven naor oens harte giet

Ik help oe wel de weg weer zuken
Ie meugt mien kracht altied gebruken
Geef mijn oen handtien –tot a-j leert:

’t leven is de muite weerd

Ingmar Roerdinkholder
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Van afdeling Oost

rDe Afdeling Oost gaat aan de slag met haar nieuwe beleid. We willen meer kwaliteit en een
volwassen uitstraling. En dit moet meehelpen om 50.000 NTTB-ers actief te laten tafelten-

nissen. Om dit voor elkaar te krijgen hebben we hulp nodig. En dat zal wel niet zo moeilijk zijn
als de leden van dit moment ook de komende jaren met plezier willen blijven spelen.
Daarom vragen we leden met ons mee te denken over een aantal onderwerpen waarin het
nieuwe beleid vorm moet krijgen. We willen dit doen met werkgroepen die uit zo´n vijf mensen
moeten bestaan. We hebben werk voor ongeveer tien werkgroepen, maar we doen niet alles
tegelijk. Alles met elkaar denken we daar twee jaar voor nodig te hebben.

We stellen ons voor binnenkort met drie of vier werkgroepen te starten. We schatten in dat elke
werkgroep zo´n drie maanden nodig heeft om haar ei te leggen. Wat er precies gevraagd wordt
en hoe er gewerkt kan worden, wordt bij de eerste gelegenheid met de deelnemers besproken.
De resultaten van de werkgroepen worden aan het afdelingsbestuur en vervolgens aan de
afdelingsledenvergadering (ALV) voorgelegd.

Voor 2005 hebben we zes onderwerpen geselecteerd. De onderwerpen, waarmee we gaan
starten, worden bepaald door het aantal inschrijvingen. Je kunt nu nog kiezen uit de volgende
onderwerpen:
- vrijwilligersbeleid
- jeugdbeleid
- promotie afdelingsgevoel (imago)
- communicatieplan
- topsport

Voor een aantal werkgroepen hebben zich al enkele deelnemers aangemeld, maar er kan nog
meer bij. Wil je daadwerkelijk invloed uitoefenen op de gang van zaken in de afdeling, dan is dit
echt iets voor jou! Meld je daarom zo snel mogelijk aan bij onze secretaresse, Marleen van
Ulsen, via secretaris@nttb-oost.nl

Met sportieve groeten,
namens het afdelingsbestuur

Jochem Veldmaat
Bestuurslid PR & Communicatie NTTB / Afdeling Oost
pr@nttb-oost.nl

Website NTTB / Afdeling Oost: www.nttb-oost.nl

Klik op onderstaande link om je af te melden voor deze nieuwsbrief:http://www.nttb-oost.nl/
index.php?menu=nieuwsbrief&open=nieuwsbrief_afmelden&html=0&email=harryalbers@planet.nl&check=20030720080341
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70-80-jaren party

Eindelijk is het dan zo ver

Zaterdag16 april a.s. zal de
70-80-jaren party plaatsvin-

den

Aanvang is om 21.00 uur

De entree is drie euro
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In antwoord op uw vraag. Een aantal
rokers onder ons, heeft naar het bestuur

de klacht geuit, dat de rook zo blijft hangen
in de Nicotinekamer.

Er is gevraagd naar een betere ventilatie in
het hok.
Bestuur heeft besloten, dat we hier voorlo-
pig geen gehoor aan geven.

Zij vindt dat de rokers eerst maar eens
moeten zorgen, dat ze deze kamer netter
achterlaten, dan de afgelopen tijd.

Is het dan zo’n grote moeite, om spontaan
eens de tafels met een sopje te behande-
len?

Is het een nog grotere moeite om bij het
verlaten van deze kamer eens de asbakken
te legen of de vloer te vegen?

Laat niet als dank voor het aangenaam
verpozen, de eigenaar, en daar bent u er
ook een van……….de peuken,vieze tafels
en vieze vloer.

Bedankt voor de medewerking.
Het Bestuur.

Ik ben trots op onze club. De accommoda
tie, de leuke mensen, de vele activiteiten.

Steeds vaker echter prijs ik niet zozeer aan
nieuwelingen onze hal en tafeltennis-
mogelijkheden aan, maar juist de 'rand-
verschijnselen'. Zoals de vloeibare avondjes.

Donderdag 17 februari werd wie dat maar
wilde voor een schappelijk prijsje vergast op
een wijnproefavond. Arie, want zo wilde hij
genoemd worden, Arie dus van het Zwijns-
hoofd, verzorgde de inleiding. Enkele tiental-
len mensen, vrouwen zowel als mannen,
schaarden zich als belangstellend publiek om
hem heen achter de tafels die voor de gele-
genheid in een vierkant waren gezet.

Arie stond achter een tafel waarop een keur
aan vloeibaar lekkers stond uitgesteld. Naar
later bleek flessen wijn uit wijnland Frankrijk
maar ook uit voor velen wellicht wat onbe-
kendere oorden zoals Zuid-Afrika, alhoewel
op de club ook een Zuid-Afrikaanse wijn wordt
geschonken, Argentinië en Spanje.

Hij vertelde waar je zoal op moet letten bij de
aanschaf van een lekkere wijn. Welke wijn
het over het algemeen goed doet bij welk ge-
recht en hoe witte dan wel rode wijn of rose
wordt gemaakt. Maar hoe dat allemaal pre-
cies in elkaar zat, weet ik niet meer hoor. Het
enige wat me heel goed is bijgebleven is dat
je vooral moet schenken wat je lekker vind,
ook al is dat rode wijn bij bijvoorbeeld vis.
Normaal 'hoort' er witte wijn bij maar een lichte
rode kan dus ook best als je niet van witte
wijn houdt.

Oh ja, hij had het ook nog over de juiste tem-
peratuur. Witte wijn hoort lekker koud te staan
en rode moet feitelijk op kamertemperatuur.
Waarbij de temperatuur van de gemiddelde
familie tegenwoordig, zo'n twintig graden, ei-
genlijk een paar graadjes te warm is. Het is
maar dat u het weet.

Sandra

Van het bestuur Vloeibaar avondje
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Helden

(Ben jij geboren voor 1980? Lees dit!)

Hoe is het  toch mogelijk dat wij, als geboren vóór de 80-er jaren, nog leven? Volgens de
theorieën anno nu zouden we toch al lang dood moeten zijn?

Wij zaten in auto's zonder veiligheidstoeltjes, gordel of airbag.
Onze bedden en speelgoed waren geschilderd met verf vol lood en cadmium.
Boven aan een trap was géén hekje; wie te ver ging kukelde naar beneden.
Als je wakker werd in bed hoorde niemand dat, en als er écht iets was moest je hard schreeu-
wen voordat je ouders het merkten.
Flessen met gevaarlijke stoffen en alle apotheekflessen konden we gewoon met onze handjes
en beperkte motoriek openen.
Poorten en deuren gingen gewoon dicht, en als je er met je vingers tussen zat waren ze weg.
Op de fiets zat je achterop met je gat op de bagagedrager en probeerde je je vast te houden aan
de schroefveren van het zadel voor je.
Een helm hadden ze nog niet eens op een bromfiets, laat staan op een fiets.
Water dronken we uit de kraan, niet uit een fles.
Brood stond stijf van conserveringsmiddelen; na twee weken was een Bums nog net zo vers
als in de winkel.
Kleur- en smaakstoffen moeten ook toen al bestaan hebben, want zo rood, groen of geel als die
limonade toen was, zie ik ze nu écht niet meer.
Een kauwgom legde je 's avonds op het nachtkastje en stak je 's morgens weer in je mond.
Op school hadden ze maar één maat bank, met zo'n heerlijk gevaarlijke klep eraan.
Schoenen waren meestal al ingedragen door broer, zus, neef of zo, en ook je fiets was óf te
groot óf te klein.
Een fiets had geen versnellingen en als een band kapot was leerde je vader je zo snel mogelijk
om hem zelf te plakken.
We gingen 's morgens weg van huis en we kwamen terug als de straatverlichting aanging.
Niemand wist waar we waren in de tussentijd en we hadden geen GSM mee!
Het bos of een park was een plek om te spelen en géén vieze-mannetjes-verzamelplek.
Als we naar een vriendje gingen, liep je er gewoon naar toe; je hoefde niet aan te bellen en ook
geen afspraak te maken. Er ging ook geen volwassene met je mee.
Wij aten ook al koekjes en kregen brood met veel boter en werden toch niet dik.
We dronken uit dezelfde fles als onze vrienden en niemand werd er ziek van.
Wij hadden geen Playstation, Nintendo, X-box, 64 televisiezenders, videofilms, surround sound,
eigen televisie's, computer of internet. Wij hadden vrienden!
De televisiezender begon pas om 18.00 uur. Dan kwam een uurtje wat leuks voor kinderen, en...
Oh wee, als je daarna durfde op te staan om op een knopje van een andere zender te duwen
(die zaten aan het toestel vast).
Pa bepaalde wat, en hoe lang je daarna nog keek.
We hebben ons gesneden, botten gebroken, tanden uitgevallen en er werd niemand voor naar
de rechter gesleept. Dat waren gewoon 'ongelukken' en soms kreeg je er ook nog zelf een extra
pak slaag voor.
Wij vochten en sloegen elkaar soms groen en blauw, en er was geen volwassene die zich er
druk over maakte, laat staan een lieveheersbeestje die op je jas kroop.

Zie verder pagina 39 linker kolom.
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De twee kanten van...

Iedereen kent Gerrie van de recreantenavonden. Ze lijkt de betere helft te zijn van haar man
Hennie. Of is dat misschien niet zo? Dat ze geregeld een balletje slaat, dat de gordijntjes er

weer spic en span bijhangen en dat de zaal er weer representatief uit ziet, dat wisten we wel,
maar Ria sprak met Gerrie en vroeg verder, wie is Gerrie Vels nog meer.

Woonplaats: Lochem
Geboorteplaats: Lochem
Leeftijd: 52
Verliefd of getrouwd: Verliefd en getrouwd
Kinderen: Geen
Speelklasse: Geen yota verstand van, recreant
Trainingsarbeid: 1 uur
Lid sinds: 2003, maar vanaf 1985 vrijwilliger
Wat is het minst leuke: Rommel laten liggen
Ambities prive: Gezond blijven
Ambities tafeltennis: Lekker meespelen bij ALTC
Beste prestatie ooit: Ze is gewoon altijd goed
Grootste blunder: Iemand voor iemand anders aanzien
Het eerste wat ik doe als ik wakker wordt: Bril op
Mijn beste eigenschap: Doet veel voor de vereniging.
Mijn slechtste eigenschap: Ongeduldig
Favoriete muziek: Van alles en nog wat.
Niet om te horen: Echt klassiek.
Lekkerste eten: Buitenlands, Chinees, Grieks en Italiaans.
Niet te eten: Boerenkool en snert.
Favoriete drankje: Amaretto met ijs.
Niet te drinken: Citroen brandewijn.
Huisdieren: Geen
Hobby’s: Handwerken, naaien, lezen en TV kijken.
Ik ging op tafeltennis omdat: Ontspanning en beweging.
Favoriete film: Ciske de Rat.
Favoriete speler: Alwin (Normaal)
Favoriete speelster: Christa.
Wens/droom: Samen gezond en oud worden.
Wijze raad: Verbeter de wereld en begin bij jezelf.
Je levensmotto: Geniet vandaag, morgen is het “Carpe Diem”.
Dit interview was: Ernstig met een slappe lach.

Ria
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Ze zegt van oe

Ze zegt van oe a-j lastig bint
Nuumt oe ”een slecht bereikbaar kind”

Ze mient alsof ie ’t extra doet
Viendt veul van wat a-j bint niet goed

Mar mij b-j altied zo lief
Da-k  iewig oen bescharmer blief
Veur mij bi-j ’t allermooiste kiend

Mien jong, mien beste kleine vriend

Dat luu oe ofwiest, dut zo piene
Op schoele, kiender iederiene

In dizze stried krieg ie mien steun
Ik hol van oe, prachtige zeun

In mien gedachten neeem k oe mi’t
Wied vut van hier, ’n varre rit

Naor é aandre weerld zunder verdriet
Waor leven naor oens harte giet

Ik help oe wel de weg weer zuken
Ie meugt mien kracht altied gebruken
Geef mijn oen handtien –tot a-j leert:

’t leven is de muite weerd

Ingmar Roerdinkholder
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“Toekomst Moppers”

Een dronken vent stommelt een katholieke
kerk binnen en vindt een rustplaats in de

biechtstoel maar zegt geen woord. De pries-
ter aan de andere kant van het gordijntje kucht
een paar keer om zijn aandacht te vragen
maar krijgt geen enkele reactie. Na een paar
minuten klopt de priester drie keer op de
dunne tussenwand. De dronken vent mom-
pelt: "gleen zin makker... om te kloppen... aan
deze kant izz ook geen papiel te vinden!"

Vincent mag voor het eerst samen met zijn
jongere zusje in bad. Met verbazing stelt

hij vast dat ze lichamelijk iets anders gescha-
pen is dan hij. Nadenkend naar zijn zusje kij-
kend, zegt hij: “Jullie maken ook altijd alles
kapot!”

Een vent moet bij de rechtbank getuigen
over een verkeersongeluk.

Zegt de president: "Hoe ver stond je er van-
daan?"
Zegt-ie: "Eén meter, 45 centimeter en 2 milli-
meter."
Zegt die president: "Zo, heb je het opgeme-
ten?"
Zegt-ie: "Ja."
Vraagt de president: "Waarom heb je dat op-
gemeten?"
Hij zegt: "Nou, ik dacht bij mezelf, ik zal wel
moeten getuigen. En er zal vast wel één of
andere idioot zijn die wil weten hoe ver ik
er vanaf stond."

Concierge: "Genoteerd, hoor. Peter Bier-
buik kan niet op school komen, hij heeft

buikgriep. Wie kan ik zeggen dat er gebeld
heeft?"
"Mijn vader natuurlijk."

Een man vraagt aan een blondje: “Ik heb
hier een bak met 99 witte knikkers en 1

rooie. Hoeveel procent kans heb je dat je de
rooie trekt?”
Het blondje zegt: “50 procent kans.”
“Neeeee", zegt de man, "luister goed: ik heb
99 WITTE KNIKKERS en 1 ROOIE. HOE

VEEL procent kans heb je om de ROOIE te
trekken?"
Het blondje zegt weer 50% kans.
De man: “Leg eens uit”.
Het blondje: “Nou, of je pakt 'm of je pakt 'm
niet!”

Officier van justitie: "Hebt u die man ver-
moord?"

Verdachte: "Nee."
Officier: "Weet u wel wat er op meineed
staat?"
Verdachte: "Ja, heel wat minder dan op
moord."

Met welke zin begint de site van het Open-
baar Ministerie?

Klik hier!
Marcel Snijder

Een man zit bij de dokter op zondagmorgen
met krassen op z'n gezicht en de stropdas
half af. De dokter vraagt wat er gebeurd is en
de man vertelt: “Ik zat in de kerk en we zou-
den ter communie gaan. Voor mij zat een ta-
melijk forse vrouw en toen ze opstond zag ik
dat ze de rok tussen de bilnaad had. Ik wou
haar zo niet door de kerk laten lopen en trok
de rok eruit. Tsja, en dat vond zij niet goed.
Ze werd erg boos en nu zit ik hier.”
De dokter behandelt de man en laat hem naar
huis gaan. Maar 2 weken later is de man al-
weer terug en weer op dezelfde tijd op zondag-
morgen. Alleen nu is de man nog ernstiger
gewond. Z'n pak is aan flarden en het ziet er
niet goed uit.
Na de behandeling vraagt de dokter hoe dit
toch gekomen is. En de man vertelt: “Ik zat
weer in de kerk. En weer zat die vrouw voor
mij en weer had
ze de rok in de bilnaad toen ze ter communie
wou gaan. Mijn buurman zag het ook en trok
zomaar die rok uit de bilnaad. Ik wist echter
wel dat ze dat niet wou hebben en heb de rok
er toen maar weer gauw ingeduwd..."

Hasib Moukaddim
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Naar aanleiding van een enquête onder
jeugdtrainers en ouders van de jeugd, is

te melden dat er 7 reacties zijn ontvangen
van 25 belanghebbenden, die benaderd zijn.

Voorlopige conclusies:
Deelnemers zijn tevreden over de organisa-
tie van activiteiten en het enthousiasme van
de jeugd.
Meer begeleiding voor jeugdleden is wense-
lijk tijdens de activiteiten.
Overdracht van informatie (bijtijds, recht-
streeks en regelmatig) aan betrokkenen kan
beter.
Er is gevraagd naar een herkenbare taakver-
deling binnen jeugdcommissie.

Advies:
Behoud van goede organisatie van deelname
aan training, competitie, toernooien en ove-
rige activiteiten. Meer tijd besteden aan het
begeleiden van jeugd tijdens de activiteiten.
Meer regelmaat en verbetering van contact-
momenten met personen die betrokkenen
zijn bij de jeugd.
Structuur binnen de club zichtbaar maken en
de taken van de jeugdcommissie verduidelij-
ken.

Eindconclusie:
Belanghebbenden willen bijtijds, rechtstreeks
en regelmatig geïnformeerd worden als er iets
te vermelden is, dat de jeugdleden aangaat.
Het is kennelijk wenselijk dat duidelijk om-
schreven is wat de taken zijn van de jeugd-
commissie en hoe personen die betrokken
zijn bij de jeugd te benaderen zijn.  De jeugd-
commissie zal het bestuur vragen om eigen
inbreng te mogen hebben bij (de ontwikke-
ling van) jeugdbeleid, passend binnen de
structuur van onze club.

Toelichting ter inzage
bij de jeugdcommissie

JeugdbelangHelden (vervolg)

Pedagogisch verantwoord speelgoed maak-
ten we zelf; met stokken sloegen we naar
ballen, we bouwden zeepkisten en merkten
onder aan de berg dat we de rem vergeten
waren.
We voetbalden op straat, en alleen wie goed
was mocht mee doen; wie niet goed genoeg
was, moest maar blijven kijken en leren om-
gaan met teleurstellingen.
Op school zaten ook domme kinderen: zij
gingen en kwamen op dezelfde tijd als wij en
kregen de zelfde lessen. Zij deden soms een
klas nóg een jaar over en daarover waren ook
geen discussies op ouderavonden.
De meester had altijd gelijk.
We smeerden onze boterhammen zelf, met
een grote-mensen-mes, en als je ze verge-
ten was kon je op school niets kopen!
Als je de korst niet at had je een beetje meer
honger de rest van de dag.
Wij gingen met de fiets naar school, helemaal
zelf, ook in de winter! Als je moeder aan de
huisdeur nog naar je zwaaide was je al een
watje!
Als je problemen veroorzaakt had, waren je
ouders het eens met de politie. Ze kwamen
wél om je te halen, maar niet om je eruit te
lullen.
Onze daden hadden consequenties, dat was
duidelijk en je kon je niet verstoppen.
Wij hadden vrijheid, mislukkingen, succes en
verantwoordelijkheid. We hebben ermee
moeten leren omgaan.
Onze generatie heeft véél mensen voortge-
bracht die problemen kunnen oplossen,
innovatief bezig zijn en daar bij risico durven
nemen en voor de gevolgen instaan.
Hoor jij ook daar bij?

Gefeliciteerd! Wij waren HELDEN!!!

Inzender onbekend
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Volgende maand verwacht... en obligaties

n Wedstrijdverslagen?

n Topprestatie?

n Uitslag en verslag paaskaarten?

n Weer te veel vrijwilligers?

n Het voorstellen van nieuwe redactieleden?

n Verslag nieuwe uitstapjes?

Uitgeloot  3e obligatielening in het jaar 2005
De uitgelote nummers zijn”

510 519 529 539 544 551 562 577 590 593

603 609 628 631 647 652 666 679 682 694

709 716 721 738 748 751 764 775 789 791

806 811 824 839 843 853 866 872 889 892

903 917 929 932 946 954 969 971 990 993

(Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend)
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