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18 maart Voorrondes Ben Wenneker Bokaal aanvang 20.30 uur

24 maart Vergadering Afdelingsbestuur

28 maart 25 jaar A.L.T.C. Jan Wissinkhal

29 maart Nationale C Meerkampen ¼ finales

 1 april Bestuurdersoverleg

                   European Nations League Oostenrijk- Nederland (vrouwen)

  2 april Bestuurdersoverleg

  7 april Vergadering afdelingsbestuur

  8 april       Finales Ben Wenneker Bokaal aanvang 20.30 uur

  9 april Bestuursvergadering aanvang 19.45 uur

10 april

Paaskaarten, Klaverjassen & Jokeren aanvang 19.30 uur Jan Wissinkhal

28/4 t/m 5/5/2009 Wereldkampioenschappen Individueel Yokohama, Japan

  2 mei Seizoensafsluiting Jan Wissinkhal, nader bericht volgt

  5 mei        Bestuursvergadering Jan Wissinkhal aanvang 19.45 uur

  8 mei Nacht van De Brug

14 mei        Algemene Leden Vergadering NTTB/afd. Oost

  2 juni Bestuursvergadering Jan Wissinkhal aanvang 19.45uur

  9 juni Vergadering afdelingsbestuur

13 juni Bondsraad

14 juni        Pannenkoekenfietstocht Jan Wissinkhal aanvang 13.30 uur

  7 juli Vergadering afdelingsbestuur

  8 juli         Seizoensafsluiting Recreanten

26 sept.      Vrijwilligersavond LTTC De Toekomst, Jan Wissinkhal , aanvang 20.00 uur

Redactioneel

Agenda

D
e A.L.T.C. viert zijn 25 jarig jublieum. In dit nummer wordt hier uiteraard aandacht aan

besteed.

De website van onze vereniging is uitgeroepen door de N.T.T.B.  tot de beste

tafeltenniswebsite. Een prima blijk van waardering voor onze Webmaster Mirko Egbers.

Van de diverse activiteiten zijn weer prima verslagen met foto’s binnengekomen. Waaronder

de vossenjacht van de jeud, de wandeltocht met soepenbuffet en natuurlijk de nieuwjaars-

receptie.

Ook in dit nummer een korte evaluatie betreffende het schoonmaakrooster en het nieuwe

schoonmaakrooster voor de maanden mei t/m november.2009.

Veel leesplezier,

Namens de redactie,

Bart Ebskamp

Interesse in vrijwilligerswerk?

Informeer eens bij de diverse commissies.
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Van het bestuur

Het werd een schot in de roos want nu na
25 jaar is de ALTC de goed geoliede en
hechte groep binnen de Toekomst waar
veel mensen iedere week weer plezier aan
en mee beleven.
 Van harte gefeliciteerd met dit jubileum en
ga zo door.
 Verder wens ik iedereen weer veel lees-
plezier met dit nummer van de Mepper.

Namens het bestuur,
Albert Enterman

De nieuwe Mepper ligt weer voor u, vol
weetjes en watjes, leuke artikelen en

belangrijke mededelingen.
Meestal heeft het bestuur dan ook nog wel
iets te melden zo ook deze keer.
Allereerst wil ik toch nog eens erop wijzen
dat het bestuur nog steeds geen nieuwe
secretaris heeft.
 Dit heeft tot gevolg dat de overige be-
stuursleden dit werk erbij moeten doen.
Chris Wenneker is waarnemend secretaris
maar ook andere bestuursleden moeten
een steentje bijdragen.
Het geeft extra werk voor mensen die toch
al druk waren met onze vereniging.
Ik hoop dan ook dat, na dit te hebben gele-
zen, iemand bedenkt dat hij of zij ook wel
wil meewerken binnen het bestuur en deze
functie wil invullen.

Op 23 maart is het 25 jaar geleden dat door
Ietje, Bep en Erna de ALTC werd opgericht,
een jubileum dus dat op 28 maart door de
ALTC wordt gevierd.
 In 1984 was dit een initiatief om mensen
met een beperking waar toen niet veel voor
georganiseerd werd, deel te laten nemen
aan sportieve en gezellige tijd besteding in
verenigings verband.

Copy voor het clubblad
zo spoedig mogelijk

inleveren!

Het liefst per e-mail: redactie@lttcdetoekomst.nl
of in de copybus in de kantine.

Verloren

Wie heeft mijn rode inklapbare paraplu
na de winterwandeling per ongeluk

meegenomen of gezien?

Laat me s.v.p. even weten.

Iet Wissink
0573-252630
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Schoonmaakrooster vanaf 25 april  t/m 28 november 2009

Aan alle actieve leden,

Hierbij de evaluatie van de schoonmaak van afgelopen seizoen en het nieuwe schoonmaak-
rooster vanaf 25 april 2009 t/m 28 november 2009.
Evaluatie schoonmaak:
Om de hal schoon te maken in 2 uur is een schoonmaakgroep bestaande uit 5 personen
voldoende.
Toch zijn we gestart met 10 schoonmaakgroepen bestaande uit 7 of 8 personen.
De reden is dat we de opkomst van te voren niet konden inschatten.
Een aantal groepen heeft met een duidelijke onderbezetting moeten schoonmaken.
Dit is te wijten doordat 8 leden niet op zaterdag kunnen, 3 leden te kennen gaven liever te
betalen en 3 leden lichamelijke niet konden schoonmaken door blessure of zwangerschap.
3 leden kregen alsnog dispensatie vanwege hun leeftijd of bijvoorbeeld vanwege het volgen
van een trainingscursus. 5 leden zijn niet meer actief door opzegging of anderszins.
Jeugdspelers konden vaak niet vanwege de competitie.
Een aantal leden kwam zonder opgaaf van reden niet schoonmaken. Deze personen halen in
het nieuwe rooster hun schoonmaakbeurt in.

In het nieuwe schoonmaakrooster, dat loopt van 25 april t/m 28 november, is met boven-
staande rekening gehouden. Er zijn 2 groepen die op de maandagavond schoonmaken buiten
de competitieweken om. Zoals het rooster nu is, maakt u 4x per jaar de hal schoon.
Het rooster met aftekenlijst hangt op de deur van de bestuurskamer.

Alle actieve leden maken in principe schoon waaronder de competitiespelers die in de
seniorencompetitie uitkomen, recreanten die regelmatig op de woensdagavond of dinsdag-
morgen komen trainen en jeugd die per 1 september 2009 17 jaar of ouder zijn.
Kunt U niet, dan dient U zelf voor een vervanger te zorgen of te wisselen met een ander lid.
Groep 1 en 2 maken op de maandagavond schoon van 18.45 tot 20.45 uur.
De overige groepen op de zaterdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur.

Bent u niet aanwezig op de schoonmaakavond of –ochtend en u heeft geen vervanging c.q.
wisselbeurt geregeld, dan haalt u de schoonmaakbeurt in het volgende rooster in.
Wilt u absoluut niet schoonmaken  dan wordt door LTTC De Toekomst 14 euro per schoon-
maakbeurt in rekening gebracht, hiertoe kan ook worden besloten bij geregeld verzuim.
De 14 euro boeteregeling geldt alleen voor de senioren die ouder zijn dan 18 jaar.
Dispensatie krijgen leden die niet kunnen schoonmaken vanwege bijvoorbeeld hun leeftijd,
blessure, zwangerschap, langdurige ziekte of omdat u buitensporig veel werk verricht voor de
vereniging.
Wilt u niet schoonmaken (boeteregeling) of kunt u niet schoonmaken (dipensatieregeling) dan
dient u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met ondergetekende.

De vereniging is er gebaat bij dat u allen meewerkt aan dit rooster. Een alternatief is er m.i.
niet.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Namens Het Bestuur,
Bart Ebskamp
e-mail: b.ebskamp@hotmail.com
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Schoonmaakrooster vanaf 25 april  t/m 28 november 2009 (2)

Indeling schoonmaakgroepen

Schoonmaakgroep 1   (maandagavond)  Telefoonnummer
Sjako Beekman 0575-570082
Ronald  van  Mourik 0545-274919
Alie Hofland-Franssen 0573-251216
Jan Schrijver 0573-257744
Reint  Broeke 0573-253652
Laus Halsema 06-41577110

Schoonmaakgroep 2   (maandagavond)
George Oudt 0573-258888
Frank Bruggeman 0548-361667
Jan Voelman             0546-853001
Jeroen de Boer 0575-546625 (2x per jaar)_
Irma Schoot 0573-250106
Jos  Zonneveld 0573-257596
Paul van de Weerthof  (inhaalbeurt) 0573-254747 (alleen maandag 13 juli)
Richard Otten              (inhaalbeurt) 0573-258277 (alleen maandag 25 mei)

Schoonmaakgroep 3   (zaterdagmorgen)
Guido van Zwieten 0573-257823
Marten Adolfsen 06-16468985
Henry  Wittenberg 0573-258184
Emmy Pater 0573-255659
Frans Snijder 0573-254961
Sandra Bouck 0573-256420

Schoonmaakgroep 4   (zaterdagmorgen)
Marlies Fleming 06-53582876
Paul van de Weerthof 0573-254747
Richard  Otten 0573-258277
Ronald Swaters 0573-253022
Jolanda Hofland 0573-255801
Patrick van Laarhoven 06-40587725

Schoonmaakgroep 5  (zaterdagmorgen)
Arend Horstman             0573-253837
Wim Klein Baltink 0575-545472
Michelle  Zonneveld 0573-257596
Mimi Zweers-Jansen 0573-254969
Harry Albers 0573-256867
Jan Schoolderman             0573-252311
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Schoonmaakgroep 6  (zaterdagmorgen)
Cor ten Bokkel 06-40367128
Gerrit Wassink 0573-257883
Wim Voelman 0573-252659
Albert Enterman             0573-471266
Rikie Brunsveld 0573-254644
Liesbeth Kok 0573-253146

Schoonmaakgroep 7  (zaterdagmorgen) Telefoonnummer
Bart  Ebskamp 0573-255985
Jacqueline  Vos                        06-41735882
Ferdinand van Hilst 06-52012215
Jan Vreeman 0573-252631
Henk Franssen 06-48516174
Chris Wenneker 0573-256260

Schoonmaakgroep 8   (zaterdagmorgen)
Kevin Kamma 0573-257211
Rob Jorritsma 0573-259193
Charlotte Enterman 0573-471266
Ab Harkink 0573-254732
Erna Eilers-Kraan             0573-252703
Peter van Ark 0573-257471

Schoonmaakgroep 9  (zaterdagmorgen)
Gert Mogezomp                                            0573-258655
Henk Brinkerink 0573-254676
Henk Harmsen 0573-252401
Gerrit Brunsveld 0573-254644
Geert Zeelte 0573-257524
Bart Fleming 0573-251726

Schoonmaakgroep 10  (zaterdagmorgen)
Arie Pater 0573-255659
Gerda Post 0573-258448
Bep Geverink 0573-221557
Willem Klein-Wassink 0573-255830
Tine Leemkuil 0573-255231
Marian Brinkerink 0573-254676

De volgende personen worden in december op de maandagavond ingedeeld:
Erwin Driessen             0573-471200
Annemiek Roelofs 0573-257711
Boris Bosch 0573-250145
Wim Wilgenhof 0573-251821
Groep 1 en 2 maken op de maandagavond schoon van  18.45 tot 20.45 uur.
De overige groepen op de zaterdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur.

Schoonmaakrooster vanaf 25 april  t/m 28 november 2009 (3)
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Poetsrooster:

Zaterdag    25 april schoonmaakploeg 3
Maandag    11 mei schoonmaakploeg 1
Maandag    25 mei schoonmaakploeg 2
zaterdag     6 juni schoonmaakploeg 4
Maandag    22 juni schoonmaakploeg 1
Zaterdag      4 juli schoonmaakploeg 5
Maandag    13 juli schoonmaakploeg 2

Maandag    17 augustus schoonmaakploeg 1
Zaterdag     29 augustus schoonmaakploeg 6
Zaterdag      5 september schoonmaakploeg 7
Zaterdag     12 september schoonmaakploeg 8
Zaterdag     19 september schoonmaakploeg 9
Zaterdag     26 september schoonmaakploeg 10
Zaterdag      3 oktober schoonmaakploeg 3
Zaterdag     10 oktober schoonmaakploeg 4
Zaterdag     17 oktober schoonmaakploeg 5
Zaterdag     24 oktober schoonmaakploeg 6
Zaterdag     31 oktober schoonmaakploeg 7
Zaterdag     7 november schoonmaakploeg 8
Zaterdag     14 november schoonmaakploeg 9
Zaterdag     21 november schoonmaakploeg 10
Zaterdag     28 november schoonmaakploeg 7

Deze vrijwilligers maken per keer schoon:
1 persoon      herendouche, kleedkamer en toilet
1 persoon      damesdouche, kleedkamer en toilet en het gangetje
1 persoon      beide speelzalen
1 persoon      keuken en bar [ voorraadkamer indien genoeg tijd]
1 persoon      nieuwe herenkleedkamer en douche
1 persoon      kantine, rookhok en vergaderruimte
1 persoon      gehandicapten toilet en gang [indien genoeg tijd]

Sleuteladressen:
Harry Albers, Kopermolenring 22/ Jan Bouwmeester, Stalkaars 8.
Albert Enterman,  Goorseweg 36 en Chris Wenneker, Prins Clauslaan 83 hebben ook
sleutels.

Groep 1 en 2 maken op de maandagavond schoon van  18.45 tot 20.45 uur.
De overige groepen op de zaterdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur.

Schoonmaakrooster vanaf 25 april  t/m 28 november 2009 (4)
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Uitnodiging 25 jarig jubileum.
De afdeling A.L.T.C. tafeltennis voor mensen met een beperking van de tafeltennisvereniging

LTTC de Toekomst is 25 jaar geworden.

Op Zaterdag 28 Maart 2009 willen we dit op gepaste en sportieve wijze vieren.

In de jaren zijn we uitgegroeid van een zeer kleine groep in het prille begin tot een landelijk

bekende afdeling met een brede maatschappelijke functie.

Wij bieden een kostbare tijdsbesteding aan mensen die in de sportwereld vergeten dreigen

te worden.

Mensen, die vanwege een lichamelijke en/of verstandelijke beperking minder kans hebben

volgens de maatstaven van in de sport.

Om u te laten delen in dit heugelijk feit en kennis te laten maken met onze doelgroep willen

we u graag hierbij uitnodigen.

Deze feestdag zal een gevarieerd programma hebben, waarbij mogelijk iedereen van kan

genieten.

We hebben tijd voor sport en spel in de ochtend en muziek en entertainment in de middag.

U bent van harte welkom vanaf 10.00 tot 16:00 om van gedachte te wisselen met een hapje

en een drankje.

Namens de afdeling ALTC, Erna Eilers; Rob van der Zee;Bennie Bannink;Geert Zeelte;Gerrie

Vels en Arie Pater.

Voor verdere info:A.Pater

 Rosmolenstraat 55

 7241 VP Lochem

 Tel.:0573-255659(na 18:00)

L.T.T.C. De Toekomst

Jan Wissinkhal

Koedijk 64

7241 CL Lochem

Tel.:0573-256877

E-mail: info@lttcdetoekomst.nl

Website: www.lttcdetoekomst.nl

Uitnodiging 25 jarig jubileum A.L.T.C. voor alle leden
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Verloting 25 jarig bestaan ALTC
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A.L.T.C. viert 25-jarig jubileum (1)

Terugkijkend in het archief van van onze vereniging zien we een verslag van de eerste
vergadering van 23 Maart 1984. Toen vond namelijk de eerste bespreking plaats voor het

oprichten van een afdeling tafeltennis voor mensen met een beperking. Iet Wissink, Bep
Geverink en Erna Eilers (laatst genoemde is nog steeds actief binnen de afdeling) waren de
initiatiefneemsters.

Dhr. Bos van de invalidensportbond stond ons met goede raad terzijde want er kwam na-
tuurlijk heel wat bij kijken. De eerste leden destijds waren Jans Gotink, Bertha Harmsen,
Marian van Laar (woonachtig op Anke Marjolein) en Maarten Vermeulen. Maarten is nog
steeds lid van onze vereniging en viert dus ook zijn 25-jarig jubileum. We begonnen met een
paar leden en anno 2009 hebben we een ledental van 24. Toen ons ledental begon te groeien
moest er natuurlijk hulp bij komen, dus gingen we op zoek naar vrijwilligers. En als we dat na
25 jaar bekijken dan hebben we inmiddels een groep van 25 vrijwilligers die ons per toerbeurt
elke woensdagavond bijstaat. Omdat we dit jaar 25 jaar bestaan willen we dit niet ongemerkt
voorbij laten gaan. Elke 5 jaar hebben we er een feestdag van gemaakt maar 25 jaar is toch
wel heel speciaal. 28 Maart 2009 zal daarom in onze hal een jubileumdag plaatsvinden. ’s
Morgens zullen we dit met onze eigen leden en vrijwilligers vieren. Hierbij zijn onze zuster-
verenigingen ook uitgenodigd. Tussen de middag gebruiken we een gezamenlijke lunch in de
naastgelegen boerderij van Advendo. ’s Middags zal er een muzikaal gedeelte plaatsvinden.
Rond 16.00 uur zullen we de dag afsluiten. Deze dag is voor ons mogelijk gemaakt door de
sponsoring van verschillende bedrijven en stichtingen, zoals de Kuurman Stichting, Stichting
Maatschappelijk Belang, Steunfonds Lochem, Viverion, Thoma Assurantie- en
pensioenadviseurs, Rabobank Graafschap Noord, Nationaal Fonds Gehandicaptensport,
Fonds 1819 en de Delta. De man achter deze sponsoring is Jan Wissink. Hij draagt zoals
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A.L.T.C. viert 25-jarig jubileum (2)

zovelen onze afdeling een warm hart toe.

De A.L.T.C is een afdeling binnen de tafeltennisvereniging die steeds aan de weg timmert op
zoek naar nieuwe leden. Vrijwilligers melden zich spontaan aan om ons te komen helpen. Wij
zijn elke woensdagavond te vinden in onze eigen hal, de Jan Wissink hal aan de Koedijk 64 te
Lochem van 19.45 uur tot 21.15 uur. Er is elke woensdagavond ook altijd een trainer aanwe-
zig. Er wordt recreatief en in competitieverband gespeeld. Iedereen is bij ons welkom, onge-
acht de aard van de beperking. We hebben indertijd bewust gekozen voor de woensdagavond
i.v.m. de integratie met onze recreantengroep die deze avond ook aanwezig is. Er wordt
samen gespeeld en er worden gezamenlijke activiteiten gedaan. Bij ons geldt ook meedoen is
belangrijker dan winnen. Het gevoel hebben erbij te horen staat bij ons hoog in het vaandel.
Wij zijn een afdeling om trots op te zijn. Aan het einde van het seizoen sluiten we altijd af met
een gezellig dagje uit voor alle leden en vrijwilligers.

Als er mensen zijn die op 28 maart een kijkje in onze hal willen nemen dan bent U van harte
welkom. Wilt U nog meer over ons horen dan kunt U zondag 22 Maart tussen 17.00 uur en
18.00 uur luisteren naar radio Achterhoek FM www.achterhoekfm.nl . Daar zullen de drie
initiatiefneemsters een interview geven.

Namens de L.T.T.C. De Toekomst
Afdeling A.L.T.C.
Erna Eilers
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Website Toekomst beste clubwebsite (1)

De website van onze vereniging (L.T.T.C. De Toekomst) is onlangs door de N.T.T.B. (Ne
derlandse TafelTennis Bond) uitgeroepen tot beste clubwebsite.

Sinds de oprichting van de website www.lttcdetoekomst.nl 10 jaar geleden (24 januari 1999)
is deze bijna dagelijks bijgewerkt en heeft in die tijd ruim 95.000 bezoekers getrokken. (de
gegevens zijn als volgt verzameld: van 24 januari 1999 tot 10 maart 2002 is deze ruim 25.000
keer bezocht. Na een korte periode is er gestart met een andere teller (die alleen meet hoe-
veel mensen de hoofdpagina bezoekt). Deze heeft gelopen van 10 oktober 2002 tot 28 fe-
bruari 2006, daarbij is 32.841 bezoekers getrokken.
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Website Toekomst beste clubwebsite (2)

Vanaf 28  februari  t/m heden wordt er van een andere teller gebruik gemaakt. Deze heeft van
28 februari 2006 t/m heden (04-01-2009)  36.369 bezoekers geteld.
De actuele statistieken kan men bekijken door op de hoofdpagina rechts onderin op het
plaatje van onestat.com te klikken.

Naast de meest actuele informatie over de club in het algemeen, competitie-uitslagen, stan-
den en persoonlijke resultaten, het schoonmaak rooster, barrooster en de agenda kan men
hier onder andere ook ruim 400 verslagen, ruim 400 krantenknipsels, ruim 9000 foto’s, 150
tafeltennisgedichten, 50 clubbladen, ruim 150 affiches bekijken en is er de mogelijkheid om
een aantal tafeltennisspelletjes te spelen.

Miko Egbers

De voorzitter van L.T.T.C. De Toekomst
(Albert Enterman) feliciteerde tijdens de
nieuwjaarsreceptie (2 januari 2009) de
website beheerder Mirko Egbers met het
behalen van dit resultaat.

het laatste nieuws het eerst bij

WWW.LTTCDETOEKOMST.NL
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Nieuwjaarstoespraak van de voorzitter Albert Entermen die hij uitsprak tijdens de nieuwjaars-
receptie in de Jan Wissinkhal op 2 januari 2009. (red.)

Goedenavond allemaal en welkom op de nieuwjaars receptie van de LTTC de Toekomst.
           Ik ben blij dat u allen weer hierheen bent gekomen. .

In 2008 zijn helaas 2 leden van onze vereniging overleden.
Aan het begin van deze avond wil ik U daarom verzoeken om enkele momenten stilte in acht
te nemen om: Ben Wenneker  en  Martijn Buil te gedenken..

2008 was voor de Toekomst een jaar waarop we zowel sportief als recreatief tevreden kun-
nen terug zien. Bovendien werd de Website van de Toekomst door de NTTB verkozen tot de
beste van 2008. Mirko gefeliciteerd met dit succes.

2008 was voor de Toekomst een belangrijk jaar en 2009 zal evenzo een belangrijk jaar wor-
den. In 2008 hebben we een nieuwe combiketel voor de oude zaal aangeschaft en ook onze
oude koelkasten en vriezer zijn vervangen door nieuwe. Verder hebben we nog enkele nood-
zakelijke investeringen gedaan die dankzij een gezonde financiële situatie bij onze club moge-
lijk waren.

Nieuwjaarstoespraak van de voorzitter (1)

De voorzitter Albert Enterman tijdens zijn speech
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Nieuwjaarstoespraak van de voorzitter (2)

Problemen zijn er echter op het personele vlak en dat is niet nieuw, want we proberen al jaren
mensen voor bepaalde werkzaamheden te vinden.
Dit jaar zagen we ons echter genoodzaakt om een dringend beroep op het solidariteits gevoel
van onze leden te doen. Met name de schoonmaak van de hal werd dit jaar een acuut pro-
bleem. We hebben noodgedwongen een plan moeten introduceren waarbij we onze leden
voor zover mogelijk hebben ingezet in een schoonmaak rooster dat voorziet in een wekelijkse
schoonmaakbeurt van onze hal.
Het slagen van deze maatregel is van groot belang voor het goed functioneren van onze
vereniging. We rekenen dan ook op ieders medewerking.
Tot op heden lijkt het goed te werken. Er zal nog wat aan gesleuteld moeten worden maar ik
heb er wel vertrouwen in dat het lukt.

Met betrekking tot de vacature voor een nieuwe penningmeester heb ik goed nieuws, Harry
Albers heeft toegezegd dat hij graag eind 2009 Charlotte wil opvolgen in die functie.
De vacature van Secretaris is nog steeds niet ingevuld, we hopen snel iemand te vinden die
ons bestuursteam wil komen versterken.

Op de valreep van 2008 kwam de NTTB toch nog met een contributie verhoging uit de hoge
hoed. Voor de competitie spelende leden zal dit over enkele weken nog een naheffing van
enkele euro’s ten gevolg hebben.

Onze vele vrijwilligers zullen gemerkt hebben dat het eindejaar presentje dit jaar achterwege
is gebleven. Wij zijn ze zeker niet vergeten maar zijn van plan om later dit jaar iets te organi-
seren voor alle vrijwilligers. U hoort hier nog meer over t.z.t.

Een korte terugblik op afgelopen jaar:

Ons ledental is iets afgenomen, van rond de 190, naar ca. 180
Wij zijn blij dat de positieve tendens bij de junioren zich doorzet en hopen dat dit zo blijft. Aan
de begeleiding van de Jeugd zal het niet liggen, de Jeugdcommissie en het trainers zetten
zich in ieder geval optimaal in. Ook zijn wij blij met de inzet van steeds meer ouders, deze
betrokkenheid is zeker in het voordeel van de jeugd en een steun in de begeleiding.

De ALTC was ook in 2008 weer met veel enthousiasme bezig. Zij hadden opnieuw een goed
programma en ook hier was de inzet van veel vrijwilligers een doorslag gevende factor voor
hun succes. Evenementen zoals de Sinterklaas viering en een bezoek aan Giethoorn inclu-
sief maaltijd zijn hierbij jaarlijks weer een hoogtepunt. Ook de deelname van enkele leden aan
de Special Olympics in Amsterdam waar zij opnieuw enkele medailles veroverden was een
sportief hoogtepunt. 2009 is het jaar waarin de ALTC 25  jaar bestaat, alvast een mooi hoogte
punt in het verschiet voor dit jaar.

Van de recreantencommissie was de inzet ook weer buitengewoon in dit 25 jarig jubileumjaar
van deze commissie waarbij evenementen zoals de jaarlijkse winterwandeling dit keer in
Ampsen, met na afloop een soepen buffet, de winterbarbeque het Paas- en Kerstkaarten zijn
maar enkele van de vele evenementen die zij organiseerden. Hoogtepunt was op 5 juli het
afsluitende buffet met live muziek en Karel v/d Kate een cabaretier.
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Ook de Wedstrijdsecretarissen Jeugd en Senioren met hun medewerkers hebben opnieuw
veel werk verzet om iedereen zoveel mogelijk op de juiste plek in de competitie te laten spe-
len en ik weet dat dit veel werk is en niet altijd goed gegrepen. Over de behaalde resultaten
zullen zij straks zelf het e.e.a. vertellen.

De Club van 100  had ook dit jaar weer enkele sterke activiteiten, zoals een Boottocht over
het Twentekanaal met na afloop een uitstekend diner in Almen bij de Nieuwe Aanleg en een
goed georganiseerde Cocktail avond waarbij de deelnemers kans zagen de meest vreemde
en lekkere drankjes te mixen.

Met betrekking tot de Mepper kunnen we melden dat deze regelmatig uitkomt en wij hopen dat
u, onze leden hieraan ook zo af en toe een geschreven bijdrage wilt leveren.
Opnieuw hebben heel veel mensen zich ingezet om het afgelopen jaar weer tot een succes
te maken maar ik kan moeilijk iedereen noemen zonder iemand te vergeten.
Voor al deze mensen, nagenoeg allen vrijwilligers, graag een groot applaus.

De muziek vanavond is opnieuw van DJ Sunfield (Jos Zonneveld)

Nu op 2 januari kijken wij weer graag vooruit naar een nieuw jaar met vele uitdagingen.
Ik wil 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 ontspanning door inspanning en
gezelligheid te vinden.

Ik wens iedereen mede namens het gehele bestuur een goed, sportief en gezond 2009 toe,
samen met familie en vrienden.

Albert Enterman.

Nieuwjaarstoespraak van de voorzitter (3)
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Bestuurs- en commissieleden

Bestuur:
Albert Enterman (voorzitter) 0573-471266
Vacant (secretaris) tijdelijk: 0573-471266
(secretariaat@lttcdetoekomst.nl)

Charlotte Enterman (penningmeester) 0573-471266
Chris Wenneker 0573-256260
Jacqueline Vos 06-41735882
Albert ten Hoopen 0573-254982
Bart Ebskamp 0573-255985
1x vacante funcie als bestuurslid

A.L.T.C.-commissie:
Erna Eilers-Kraan (voorzitter) 0573-252703
Arie Pater (secretaris) 0573-255659
Rob van der Zee 0575-521736
Bennie Bannink 0573-252195
Gerrie Vels 0573-252630
Geert Zeelte 0573-257524

Barcommissie:
Jan Bouwmeester 0573-252678
Chris Wenneker 0573-256260

Club van 100:
Jan Wissink (voorzitter) 0573-252630
Wim Wilgenhof (penningmeester) 0573-251821
Chris Wenneker (secretaris) 0573-256260

Financieel manager:
Jan Wissink (o.a. sponsoring) 0573-252630

Jazz-gymnastiek:
Gerrie Vels 0573-257963

Wedstrijdsecretariaat:
Harry Albers (sen. regio en afdeling)       0573-256867
Henk Brinkerink (sen. landelijk) 0573-254676
Albert ten Hoopen (ondersteuning) 0573-254982

Schooltafeltennis Commissie:
Richard Otten 06-21828171

Rooster Schoonmaak:
Bart Ebskamp 0573-255985
e-mail : b.ebskamp@hotmail.com

Kascommissie:
Harry Albers 0573-256867
Henk Emsbroek 0573-253801
Chris Schuiling 0573-258813

Recreantencommissie:
Chris Wenneker (voorzitter) 0573-256260
Iet Wissink (penningmeester) 0573-252630
Liesbeth Kok 0573-253146
Henk Franssen 0575-514207

Redactie:
Bart Ebskamp (redacteur) 0573-255985
Frans Snijder (corrector) 0573-255985
Linda Spruit (copy)(redactie@lttcdetoekomst.nl) 0545-293559
Chris Wenneker (agenda) 0573-256260

Technische Commissie:
Vacante functies

Website:
Mirko Egbers (webmaster) 0545-293559
Chris Wenneker (agenda) 0573-256260

Algemene Jeugdcommissie:
Johannes Osterloh (voorzitter) 06-45426584
Ria van Alen (secretaris) 0573-253181
Jacqueline Vos (penningmeester) 06-41735882
Irene Faber (hoofdtrainer) 06-20030686
Hans de Boer (wedstrijdsecretariaat) 0573-252199
Theo Beening (externe toernooien) jeugdtoernooien@lttcdetoekomst.nl

Remi Beelen (advies/ondersteuning) 06-14492744
Vacant (coördinator recreatie)

Jacqueline Vos (lid recreatie) 06-41735882
Laurens van Alen (lid recreatie) 0573-253181
Esther Wissink (lid) 0573-491310
Nico Horstman (lid) 0575-517667
Jara de la Court (jeugdvertegenwoordiger)

Albert ten Hoopen(advies/ondersteuning)0573-254982

Trainers:
Irene Faber (hoofdtrainer) 06-20030686
Remi Beelen 06-14492744
Esther Wissink 0573-491310
Nico Horstman 0575-517667
Frans Snijder 0573-254961
Henny Vels 0573-257963
Jos Zonneveld 0573-257596
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Nieuwe leden:

September

Jonas Vos
Kijksteeg 1
7241 SW Lochem
0573 441512

Tim van Dijk
Biesterveld 49
7251 VR Vorden
0575 551076

Oktober

Laus Halsema
De Weed
1614 KH Lutjebroek
0641577110

Ida de Groot
Hammerskjoldweg 31
7242 HV Lochem
0573 255369

November

Johanneke Doornbos
Pr. W. Alexanderlaan 11
7242 GH Lochem
0573 251041

Juliet van Zuilekom
Pr. W. Alexanderlaan 11
7242 GH Lochem
0573 254028

Leonie Deen
Stellingmolenlaan 31
7241 VX Lochem
0573 250795

Januari

Romi Goorman
Zwiepseweg 140
7241 PV Lochem
0573 251490

Maart

Huberto Schrijver
Zwiepseweg 107
7241 GR Lochem
0573 289688

Bedankt:

Jan Hagens
Jan Uitterlinden
Remco Verwoert
Mark Willems

Kimberley Schellen
Imke Visser
Maaike Visser
Tim Vermeulen
Gino van Wessel

Ledenmutaties

Tafeltennissen bij De Toekomst,

meer dan een sport...
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Paaskaarten
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Verslag Nieuwjaarsreceptie (1)

Op 2 januari 2009 vond de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in onze hal plaats. Deze avond
werd muzikaal ingeleid door de huis DJ: DJ Sunfield. Verder was er een live band (de

Nieuwjaarsband) bestaande uit de 2 enthousiaste muzikanten: Niels en Joost

De avond werd om 20:15 uur geopend door een welkomstwoord van de voorzitter Albert
Enterman van de vereniging. Er werd 2 minuten stil gestaan bij de 2 leden (Ben Wenneker en
Martijn Buil) die het afgelopen jaar zijn overleden en liet alle hoogtepunten van het afgelopen
tafeltennisjaar de revue passeren, waaronder vervanging van de cv ketels, koelkasten,
diepvriezer, het feit dat de website van de vereniging door de N.T.T.B. uitgeroepen is tot beste
clubwebsite (zie dit nieuwtje), de viering van het 25 jarig bestaan van de recreantenafdeling
het afgelopen jaar. Hij meldde de aanstaande viering van het 25-jarig jubileum van ALTC
afdeling (de afdeling voor minder validen) binnen onze vereniging in 2009 en tot slot wenste
de voorzitter een ieder een goed en sportief 2009 toe.

Hierna nam Jacqueline Vos het woord en bedankte uitvoerig Jan Wissink die een 100 tal loten
voor de grote clubactie wist te verkopen.

Jan nam van de gelegenheid gebruik om alle mensen te bedanken die in welke vorm dan ook
zijn/haar interesse en medeleven heeft getoond tijdens zijn ziekte.

Vervolgens werd door de wedstrijdsecretaris (Henk Brinkerink) het team welke het afgelo

pen seizoen kampioen geworden is (Toekomst 3, bestaande uit Guido van Zwieten, Marten
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Verslag Nieuwjaarsreceptie (2)

Adolfsen, Frank Bruggeman en Jolanda Hofland) en mede daardoor promoveerde naar de
Hoofdklasse in het zonnetje gezet.
Hierna werden de percentagebekers uitgereikt. De percentagebeker voor de vrouw die het
hoogste percentage heeft gescoord in de afgelopen competitie ging naar Erna Eilers-Kraan.
Die van de hoogste percentage heren ging naar Kevin Kamma (een speler die naast de

Kevin ontving uit handen van Henk Brinkerink de percentagebekers

jeugdcompetitie ook uitkomt in de seniorencompetitie).
Tevens ontving Kevin de beker voor het hoogste percentage algemeen.

Chris Wenneker nam nog even het woord voor een mededeling. Tot op heden was er bij de
recreanten namelijk elk jaar het Ben Wijnhoud toernooi georganiseerd. Ben Wijnhoud heeft
het idee ge-opperd om het toernooi vanaf dit jaar om te dopen tot het Ben Wenneker toernooi.
Een eerbetoon dus voor de helaas vorig jaar overleden Ben Wenneker.

Na een praatje, drankje, gedans en veel meezingen met de nieuwjaarsband kwam tegen
24:00 uur aan de avond een einde.

Mirko Egbers
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Jan Ubels Toernooien

Inmiddels zit het tweede Jan Ubels toernooi erop. De eerste vond plaats op 10 Januari in
onze hal . Om kwart voor negen druppelden de eerste spelers en speelsters al binnen. De

koffie en thee waren klaar en de cake die we normaal hadden was vervangen door allerlei
koeken die er gretig ingingen want aan het einde van de dag was alles op. Rond tien uur
begon het toernooi. Doordat Bennie Bannink bij één van de teams uitviel heeft Rob van de
Zee hem vervangen. Rob speelde het dubbel hierdoor met Marleen en dat was een mooi
koppel zo samen. Marleen vond het ook schitterend. De soep tussen de middag ging er ook
weer goed in en door de broodjesvoorraad waren we helemaal heen. Menige gehaktbal vloog
er over de toonbank. Iedereen liet het zich goed smaken. We krijgen ook altijd complimenten
dat het bij ons ook altijd goed verzorgd is en dat ze het gezellig vinden om te komen. Dan
doen we het als vereniging toch goed. De tweede wedstrijd werd 14 februari gespeeld in
Rijssen. Inmiddels is de derde wedstrijd ook gespeeld in Beltrum. Aan het einde van de vier
wedstrijden zal dan de einduitslag bekend worden gemaakt. Wie de winnaar wordt we zullen
zien.

Namens de ALTC Erna  Eilers.

Iet Bep en Erna op radio Achterhoek Fm een  interview gaan geven over de jubileumdag van
de ALTC op 28 Maart. Bep hiervoor speciaal naar de kapper wil gaan omdat ze goed in

beeld wil komen voor de radio.

Hermiene het altijd wel gezellig vind als Bep en Toos er samen zijn. Toos het eigenlijk wel
lekker rustig vind als Bep er niet is.

Gert en Arie nog  steeds revanche willen nemen op Bep en Toos. De heren niet konden
winnen van de dames. Hun verlies eerst lag aan het chinese batje waar Arie mee speelde en
ze hierna eerst wat moesten drinken om wat moed te verzamelen. Het ze nog steeds niet is
gelukt om van de dames te winnen.

Toos met man en zoon mee heeft gedaan aan de snertwandeling. Ze wel een dubbele route
hebben gelopen. De beschrijving wat problemen gaf of niet goed hadden geluisterd naar de
verandering die was aangebracht. Er zich uiteindelijk 2 groepen  samenvoegden en ze gezel-
lig samen verder liepen. Het soepenbuffet nadien heerlijk smaakte.

Groetjes Bep en Toos.

Wist U datjes van Bep en Toos
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Geboorte dochter Tess

 Op 5 januari 2009 is om 20.25 uur
onze prachtige dochter Tess geboren

in het Bronovo ziekenhuis te Den
Haag.

Een mooiere start van het nieuwe jaar
hadden we ons niet kunnen wensen.

De postcode 2593 leverde ons de
hoofdprijs, en dat zonder loten.

Statistieken bij geboorte:
- lengte 52 cm

- gewicht 3320 gram

We willen jullie bij deze bedanken
voor alle belangstelling via de post,

hyves, sms en telefoon gedurende de
zwangerschap en na de geboorte.

We komen de (nu nog) kleine Tess
wel een keertje met jullie kennis laten

maken op de vereniging.

Liefs,
Marcel en Susanne Snijder

De familie Snijder; Marcel en Susanne
met dochter Tess
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Verslag wandeltocht met soepenbuffet (1)

Zondagmiddag 15 februari 2009 om 13:30 werden de wandelaars die mee zouden lopen
met de zes kilometertocht verwacht bij de Ossenbeltsdijk, even buiten Lochem richting

Zutphen. Een 36-tal (over het algemeen leden al dan niet met aanhang) werden verdeeld in 4
groepen en kregen van Chris Wenneker de routebeschrijving (van de tocht, uitgezet door
Chris Wenneker en Iet Wissink) uitgereikt.

 Mocht het onverhoopt gebeuren dat men zou verdwalen, kon men ten alle tijden contact
opnemen met Chis en/of de hal aangezien een papier werd meegegeven met deze telefoon-
nummers erop. Dat dit niet voor niks was bleek later, toen de als laatst vertrokken groepen
(groep 3 en 4 ) als eerste bij het rustpunt waren. Hennie en Gerrie Vels wachtten de wande-
laars op met een bak koffie, thee en voor de liefhebber een stevige borrel.

Na het rustpunt werd de rest van de route gevolgd en kwam men uiteindelijk weer uit bij het
beginpunt. Vandaaruit werd per fiets of auto gekoerst richting de hal, waar Chis en Swannie
Schuiling nog druk bezig waren met de voorbereiding voor het soepenbuffet. Intussen ging
Liesbeth Kok de aanwezigen langs om de kosten voor de wandeling en/of alleen soepenbuffet
te innen. Dit is Liesbeth wel toevertrouwd, want binnen no time had iedereen afgerekend
(zelfs Frans Snijder, die in de veronderstelling was dat ie misschien al betaald zou hebben).

Voor vertrek....Chris heet ons hartelijk welkom
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Toen ook de laatste lopers (ja, zelfs de verdwaalden, waaronder degene die de route heeft
uitgezet (Iet)) binnen waren, waren ook de voorbereidingen klaar en konden de (49) aanwezi-
gen genieten van het soepenbuffet.

Een geweldig soepenbuffet bestond dit keer
uit drie soorten soep, namelijk Erwtensoep,
Bruine bonensoep en Uiensoep (in totaal 45
liter!). Daarnaast was er stokbrood met
kruidenboter, geroosterd brood met kaas,
roggebrood met spek, knapperbollen,
maggie, soepstengels en kaasstengels.

Tegen 18:00 uur was iedereen voldaan en
eindigde deze wandeltocht met soepenbuffet.
Ook dit maal weer hulde aan de organisastie
voor dit evenement.

Mirko Egbers

Verslag wandeltocht met soepenbuffet (2)
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Verslag IJsselstreekkampioenschappen senioren

Afgelopen zondag 25 januari 2009
ijsselstreekkampioenschappen senio-

ren bij Swift.
Dit zijn de personen die allemaal mee
deden van de club: Ferdinand van Hilst,
Marten Adolfsen, Frank Bruggeman en
Guido van Zwieten.
 's Morgens speelde ze voor de licentie.

Poule 1 Ferdinand 2e gworden.
Poule 2 Marten 1e geworden.
Poule 3 Guido 2e geworden.
Poule 4 Frank 2e geworden.

Kwartfinale:
Frank verloor met 0-3
Ferdinand verloor met 1-3
Marten en Guido speelde tegen elkaar.
Uitslag 11-4 4-11 11-6 12-14 7-11
Guido heeft met 2-3 gewonnen.

Halve finale:
Guido tegen Rikus Ottens (Veluwe)
Uitslag 7-11 12-14 11-8 11-4 11-8
Guido heeft met 3-2 gewonnen.

Finale:
Guido tegen Wouter Rusman (Wijk16)
Uitslag 11-9 8-11 6-11 11-7 4-11
Guido heeft 2-3 verloren.

Dit zijn wat uitspraken van Guido tijdens de
wedstrijden:
Lekker op kracht
Backspin
Kom-aan
Kop d'r bij
Doe zelf eens wat
Lekker hoor
Waarom ik nou niet
Sorry
Neeeeeeeeeh, waarom doe je dat nou
Krul hem erop
Laffe zak
Niet doen
Actief
Niet overpakken

Je geeft hem het initatief
Op conditie
Slag van een inktvis
Je moet het maar durven
Die bal hoef je niet te beuren eikel
Alles op de rand

's Middags waren de ronde's van eigen klasse.
Poule 1 Marten 1e geworden.
Poule 2 Guido 2e geworden.
Poule 3 Ferdinand 3e geworden.
Poule 4 Frank 2e geworden.

Kwartfinale:
 Guido verloor zijn partij met 2-3.
Marten en Frank moesten tegen elkaar spelen.
Uitslag 8-11 11-13 9-11
Frank heeft gewonnen met 3-0.

Halve finale:
 Frank tegen Rikus Ottens (Veluwe)
Uitslag 10-12 10-12 12-10 12-10 11-8
Frank heeft gewonnen met 3-2.

Finale:
Frank tegen Wouter Rusman (Wijk16)
Uitslag 7-11 15-17 7-11
Frank heeft met 3-0 verloren

  Jacqueline Vos
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Training door Erik Ernst

In verband met de zwangerschap van Irene verzorgt Erik op donderdagavond de training van
groep A en B. De donderdagtraining die hij gaat verzorgen gaat om de periode van 1 februari

2009 t/m de zomervakantie.

Erik heeft jarenlang op landelijk niveau gespeeld bij verschillende clubs (Amstelveen, Odion-
Gaanderen, Swift-Deventer). Begin jaren negentig heeft hij ook een jaar in het eerste team
van De Toekomst gespeeld. Geheel onbekend is hij dus niet met en bij de club. Zijn actieve
tafeltennisloopbaan is ten einde. Tegenwoordig is hij op zondagochtenden te vinden op het
voetbalveld in het zesde team van spc. Lochem.

Erik (rechts op bovenstaande foto) is 38 jaar en woont sinds drie jaar in Lochem. Hij is werk-
zaam als bedrijfsvoerder bij een ROC in Doetinchem. Hij is getrouwd met Jolanda Hofland
(links op bovenstaande foto en speelster van Toekomst 3 (in de vooraarscompetitie 2009)) en
heeft twee kinderen Emine (5 jaar) en Fabian (3 jaar).
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Verslag Vossenjacht

Op 7 maart 2009 hadden we de vossenjacht voor de wat jongere jeugd.
        De jeugd verzamelen rond 14.00 uur de hal.
Na wat drinken, gingen ze na de stad van Lochem om de vossen te zoeken.
De jeugd werd in vier groepjes verdeeld met een begeleider.

Er deden 6 vossen aan mee Susanne Kamma , Esther Wissink, Henry, Jeroen van Alen,
Ferdinand van Hilst en Jacqueline Vos.

Elke vos had een plekje waar ze gingen staan of zitten met daarbij drie vragen en de pot met
eitjes waarvan je moest raden  hoe veel er in zaten. Na een tijdje gelopen te hebben en de
vossen gevonden waren, gingen we terug na de hal. Daar aten we een broodje knakworst en
nog wat te drinken.
Tot slot werd de winnaar bekend gemaakt:
1e Team van Irma.            punten 12
2e Team van Michelle.      punten 10
3e Team van Peter.          punten 8
4e Team van Laurens.      punten 6

Team 2 zat wel dicht bij het raden van de eitje in de pot. 125 zeiden ze en het waren er 135
stuks.

Rond half 6 ging iedereen weer naar huis.
Het was weer een geslaagde dag.
Groetjes van de jeugdcommissie Fun.
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Verslag Decemberviering jeugd (1)

Op 20 december was het dan zover. Iedereen had van te voren al een lootje gekregen om
voor iemand een cadeautje te maken. Sommige hadden zich uitgeleefd in gedichten en

zelf een enkeling had een surprise gemaakt.
In totaal 31 jeugdleden, trainers, coaches en leden van de JC waren om 2 uur samen geko-
men in de Jan Wissinkhal.

Eerst kregen we (kinder)champagne met iets lekkers en heette Jacqueline ons welkom.

Daarna kon het uitpakken van de cadeautjes beginnen. Iemand begon en wie een cadeau
uitgepakt had kon weer voor een ander pakken. Zo kregen we allemaal ons presentje. Veel
snoep en (douche)gel, maar ook pennen, stripboeken en sierraden kwamen uit de pakjes.
Na het uitreiken van de pakjes werden ook de winnaars van de lotenverkoop van de Grote
Clubactie bekend gemaakt: de eerste prijs is gewonnen door Emiel: hij heeft 34 loten ver-
kocht. De tweede prijs was voor Tjerk met 29 loten en Rutger had de derde prijs met 20 loten.
Alle 3 kregen wat te snoepen en voor Emiel was er nog een jeu-de-boules set. Een eervolle
vermelding was er voor Jan Wissink: hij had 100 loten verkocht. Zijn presentje is inmiddels
uitgereikt op de nieuwjaarsreceptie.

Daarna werd de hal opnieuw ingericht voor het eten. In de tussentijd werden de kids vermaakt
door Esther en Nico, die allerlei spelletjes bedacht hadden.  De tafels werden gedekt en de
gourmetstellen aangezet. Daarna kon iedereen aan tafel en werd er lekker gegeten. Allerlei
soorten vlees maar ook vegetarische hapjes en het stokbrood vonden grote aftrek.
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Er moest natuurlijk nog wel wat bewaard worden, want Marten en Annemiek kwamen later
(die moesten nog een wedstrijd spelen) en ook Kevin was met hen mee om te coachen. Maar
gelukkig was er nog genoeg over. Ook lag er voor hen een pakje onder de boom.
Na met zijn allen nog bijna 5 liter ijs en 2 bussen slagroom verorbert te hebben heeft

Jacqueline het feest afgesloten en iedereen
een fijne kerstvakantie gewenst. Daarna
was het voor de JC nog afwassen gebla-
zen, maar gelukkig hadden we daarbij hulp.
Ook een dank-je-wel voor Lynn, die bij het
voorbereiden van het eten geholpen heeft.
Wij als JC kijken terug op een heel gezellige
middag, waarbij bijna alle jeugdleden aan-
wezig waren. Zeker voor herhaling vatbaar!

          Michelle en Lynn aan het kokerellen

Verslag Decemberviering jeugd (2)
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