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Redactioneel
In dit nummer o.a. een verslag van de
nieuwjaarsreceptie. Het bestuur wil het
werven van nieuwe jeugdspelers tot een
van de speerpunten van beleid maken.
Een scholierentoernooi en een
kennismakingsles voor groep 4 waren al
reeds succesvol.
Mogelijk een nieuwe rubriek, ontvangen van
Harry Albers is “de 2 kanten van”.
Ook was de redactie blij verrast met het
uitgebreide interview dat Remie Beelen
had met Chris. Alle “schrijvers” bedankt
voor u inzending.
De redactie.

Clubblad:
Toekomst Meppers
Cluborgaan van L.T.T.C. De Toekomst
37e jaargang, nr. 1 maart 2011
Clubgegevens:
Tafeltennisvereniging L.T.T.C. De Toekomst
Koedijk 64
7241 CL Lochem
Telefoon: 0573-256877
E-mail: info@lttcdetoekomst.nl
Website: www.lttcdetoekomst.nl
Rabobank rekening nr.: 108260925
ING bankrekening nr.: 3098910
Beide t.n.v.: L.T.T.C. De Toekomst Lochem
Ereleden:
E. Eilers-Kraan
A. ten Hoopen
M.E. Theunissen

J.W. Wissink
G. Wissink-Tellinga

Lid van verdienste:
M. Egbers
A.Enterman
I. Faber
B. Geverink-Beumer
B. Jansen

J.G.B van de Lande
F.P. Snijder
M.E. Theunissen
W. Wilgenhof

Eieren?
Paasbrunch?
Voorjaarsvakantie?
Tuinonderhoud?
Vakantieplannen?

Informeer eerst bij onze
adverteerders!
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Agenda
De agenda voor maart:
12 maart
Trainingsmiddag Special Olympicgangers
30 maart
Voorrondes om de Ben Wenneker bokaal
(recreanten toernooi) aanwezig 20:15 uur
De agenda voor: April:
02 april
Jan Ubelstoernooi (Amersfoort)
02-03 april Special Olympics regoionale spelen Nordthein-Westfalen (deelname door Erwin, Marina)
13 april
Finalerondes om de Ben Wenneker bokaal (recreanten toernooi) aanwezig 20:15 uur
22 april
Paaskaarten, aanwezig 19:00 uur (zie het affiche (pagina 22) voor meer informatie)
25 april
2e paasdag PAASBRUNCH
(zie het affiche (pagina 47) voor meer informatie)
(aanvang 11:00 uur kosten 10 euro opgave voor 10 april)
De agenda
06 mei
15 mei
21 mei
22 mei
28 mei

voor: Mei:
Nacht van De Toekomst (zie het affiche (pagina 48) voor meer informatie)
Pannenkoekenfietstocht (zie het affiche (pagina 12) voor meer informatie)
Presentatie Special Olympics ploeg in Den Haag
Club van 100 on tour (Preston Palace (zie het affiche (pagina 46) voor meer informatie)
Special Olympics Regionale spelen Groningen (deelname door Erwin, Geert, Marina)

De agenda voor: Juni:
20 Juni
Vertrek Nederlandse ploeg naar Special Olympics World Summer games in Athene
20 - 24 Juni Special Olympics World Summer games (host town programma)
25 - 30 Juni Special Olympics World Summer games
De agenda voor: Juli:
01 - 04 Juli Special Olympics World Summer games
05 Juli
Terugkeer Nederlandse ploeg vanuit Athene (Special Olympics World Summer Games)
06 Juli
Seizoensafsluiting Recreanten met een fiets-foto puzzeltocht.
16 Juli
Huldiging Special Olympics World Summer Games gangers (in Den Haag o.v.b.)
De agenda voor: Augustus:
17 Augustus Seizoenstart Recreanten Woensdag
De agenda voor: September:
10-11 september Uitwisseling TTV. Stedebroec om de Bloemkool Bokaal
18 september
Forelvissen

Contributie per 1 april 2011:
Senioren betalen per maand 14 euro, per half jaar 84 euro of per jaar 168 euro
Jeugdleden betalen per maand 9 euro, per half jaar 54euro of per jaar 108 euro
Opzeggen lidmaatschap:
Opzegging dient te geschieden 1 maand voor het aflopen van het halve of het hele jaar.
De bond dwingt de vereniging hiertoe en wel op de volgende wijze:
In de eerste maand van het jaar en in de zevende maand van het jaar, moet de vereniging
vooraf de gelden afdragen aan de bond voor uw lidmaatschap.
De vereniging dient 1 maand voorafgaande van deze betalingen het opzeggen van het
lidmaatschap te melden bij de bond, anders moet voor het lopende halve jaar worden
betaald door de vereniging. Deze periodebetalingen kunnen niet worden teruggevorderd!!!
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Contributie L.T.T.C. De Toekomst.

i

n de laatste algemene ledenvergadering van afgelopen jaar is besloten de contributie te
verhogen met ingang van 1 april 2011.
De maandelijkse contributie van de senioren en de jeugdleden zullen met 1 euro per maand
worden verhoogd.
Senioren betalen per 01-04-2011 per maand 14 euro, per half jaar 84 euro of per jaar 168 euro.
Jeugdleden betalen per maand 9 euro, per half jaar 54 euro of per jaar 108 euro
Het bestuur heeft grote voorkeur voor betalingen per half jaar of per jaar om de administratieve
werkzaamheden te vereenvoudigen.
Ook is er weer een moment aangebroken om aan alle leden te vragen de correcte bedragen
over te maken. Mede vraagt het bestuur aan alle leden om de contributie automatisch over te
maken. Dit kan per internet voor leden die internet bankieren. Voor de leden die dit nog niet
doen, willen wij vragen contact met hun bank op te nemen om een automatische betaling te
regelen.
Voor de goede orde wil het bestuur laten weten dat het lidmaatschap van onze vereniging
L.T.T.C. De Toekomst op het einde van ieder jaar automatisch zal worden verlengd.
Opzegging dient te geschieden 1 maand voor het aflopen van het halve of het hele jaar. In de
eerste maand van het jaar en in de zevende maand van het jaar, draagt de vereniging vooraf de
gelden af aan de bond voor uw lidmaatschap. Ook dienen wij 1 maand vooraf het opzeggen van
het lidmaatschap te melden bij de bond, anders moet voor het lopende halve jaar worden
betaald door de vereniging. Deze periodebetalingen kunnen niet worden teruggevorderd!!!
Leden die in januari 2011 hebben betaald voor een half jaar, 78 euro worden verzocht 3 euro
bij te betalen. Voor de tweede helft van het jaar moet daarna 84 euro worden betaald.
Leden die in januari 2011 hebben betaald voor het hele jaar, worden verzocht 9 euro bij te
betalen voor het jaar 2011.
Leden die per maand willen blijven betalen, worden verzocht om (per 01-04-2011)
14 euro per maand over te boeken.
De bedragen kunnen worden gestort op rekening 1082.60.925 van de RABO of
op rekening 3098910 van de ING t.n.v. LTTC De Toekomst.
Het bestuur hoopt op ieders medewerking.

Copy voor het clubblad
Gaarne per e-mail: redactie@lttcdetoekomst.nl
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Verslag Kerstdiner LTTC 2010 (1)

B

eseffen de inwoners van Lochem wel hoe ze het treffen met een eigen openluchttheater,
gelegen op zo’n unieke plek? Het is al een prachtige stek als er geen activiteiten zijn.
Maar natuurlijk is het nog leuker als er iets speciaals te beleven valt. Daarom stapten we op
11 december Winterwonderland binnen en dwaalden daar een poosje rond. Het speciale
sfeertje opsnuiven bij het zien van de zweefritjes van kinderen op een bezemsteel. Sfeer
proeven bij een menselijke ijsbeer.
Beseffen de tafeltennissers van Lochem wel hoe ze het treffen met een eigen kok in hun
midden? En dan ook nog een kok die er geen been in ziet een dinertje te regelen voor 40
mensen? Van zoiets moet je genieten. Daarom boekten we voor een plekje op 11 december
en stapten weer een andere wereld binnen. We hoefden niet rond te dwalen, maar mochten
aanschuiven aan een feestelijk versierde tafel.
Toen iedereen was gearriveerd kon het beginnen: LTTC’s kerstdiner, verzorgd door C&C
(Chris & crew).

Laus en Gerrie hebben het goed naar de zin
Terwijl ik als zevende aan onze tafel voor kippensoep kies, vraag ik me af hoe groot je voorraad soep van twee aangeboden soorten moet zijn, om niemand teleur te stellen.
Waarschijnlijk is zoiets het geheim van de kok, net als de samenstelling van de soep die
uitstekend smaakt. Het lintje aan de stoel van een van onze disgenoten wijst erop dat zij niet
voor vis als voorafje heeft gekozen. Ik zie haar genieten van de carpaccio, maar die gerookte
zalm, doet er beslist niet voor onder. Het tussendoortje zet ik op mijn verlanglijstje en voor de
duidelijkheid, ik ben jarig in januari.
Dan volgt het hoofdgerecht. De ellende met een hoofdgerecht in buffetvorm is de hoeveelheid. Je wilt van alles toch minimaal wat proeven en dan jouw favorieten, in de tweede ronde,
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Verslag Kerstdiner LTTC 2010 (2)
nog eens op je bord scheppen. Die eerste rond lukt nog wel, maar in de tweede moet ik de
zalm toch laten liggen, omdat er alleen nog een plekje is nog mijn persoonlijke voorkeur: de
rundermedaillons met cranberryroomsaus.

Er is nog wel ruimte om lekker met elkaar te praten en
nog een flesje wijn in de glazen leeg te schenken. En daar
wordt aan alle tafels goed gebruik van gemaakt.
De kok komt persoonlijk even langs. Maar niet voor lang.
Er staat nog een toetje op het programma.
Een nagerecht dat ik thuis graag nog eens wil uitproberen, maar ik zie vooral op tegen het vlammende gedeelte.
Maar goed, nu wordt de crème brulee ter plekke kant en
klaar voor me neergezet en samen met het ijs en de
slagroom lepel ik het langzaam genietend op.
Ik ben te weinig ingeburgerd om precies te weten wie er
nu om welke reden nog even genoemd werd toen het
afsluitend praatje werd gehouden. Maar de complimenten
voor C&C snapte ik wel! Het was een heel geslaagde,
smakelijke avond. Ik ben benieuwd hoe snel een mogelijke lijst voor het volgende kerstdiner bij LTTC volgeboekt
raakt.
Gerrie Halsema
Het vlammende gedeelte... de crème brulee
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Verslag kerstkaarten

H

et kerstkaarten vond plaats op vrijdag
17 december 2010 en vond plaats in
de Jan Wissinkhal aan de koedijk achter de
manege.
Er deden zo’n zestien personen mee die
konden klaverjassen; en er deden ook nog
zo’n vijftien mensen mee die konden jokeren.
Het was een heel gezellige avond, met
ontvangst een kopje koffie, die je zelf mocht
pakken.
Om ± 8 uur begon de avond.
Iet Wissink kwam tijdens het spelen rond
wat we drinken wilden en dat werd ook
verzorgd. Ook kregen we tussendoor
hapjes warm en koud.

Adrie Fleming is de klaverjas winnaar
Om ± half 12 werden de prijzen uitgereikt.
Eerst bij het klaverjassen:
No 1: Adrie Fleming
No 2: Albert Enterman
No 3: Henri Oost
Poedelprijs ging naar: Henk Franssen
Ook bij het Jokeren waren er de nodige
prijzen met op:
1 Gerrie Vels
2 Gerrie Brunsveld
2 Gerrit Vos
3 Marlies Fleming
Poedelprijs: Jaantje Fleming
Bij de 2e prijs moest geloot worden: Gerrie
Brunsveld kreeg de prijs aangewezen en
Gerrit kreeg een fles wijn
Gerrie Vels wint bij het jokeren

Rieki Brunsveld
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Verslag Kennismakingsles groep 4 (1)

D

insdag 21december 2010 hield tafeltennisvereniging L.T.T.C. De Toekomst uit Lochem
een tafeltennisworkshop voor alle groep 4 leerlingen van de basisscholen in en rondom
Lochem.

balletje hooghouden.
Om half tien s’ochtends stonden ruim twintig enthousiaste kinderen klaar om de instructies
van de hoofdtrainster Irene Faber op te volgen.
Na een speelse tafeltenniswarming-up waarin onder meer balletjes werden hooggehouden
mochten de kinderen in groepjes van vijf een tafeltenniscircuit afwerken.
Op het programma stonden de onderdelen schuiftafeltennis,bekertjes proberenomver te
tafeltennissen,de bal in een paraplu slaan met een batje, balanceren met een bal op een batje
terwijl je over een smalle bank loopt en het spel”rondom de tafel”.

Balanceren met een bal
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Rondom de tafel
Het circuit bleek een gouden greep want alle leerlingen genoten zichtbaar. In de pauze stond
er voor iedereen een bekertje ranja en wat lekkers klaar. Om half één keerden de leerlingen,
een stukje tafeltenniswijzer, huiswaarts.

Bal in een paraplu slaan
11
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Verslag Oliebollentoernooi

O

p woensdag 29 december 2010 werd het jaarlijkse oliebollentoernooi bij onze vereniging
afgewerkt.
In tegenstelling tot vorig jaar (waar men mbv dobbelstenen het te behalen puntentotaal bepaalde) werd er dit jaar gespeeld met de al ouderwetse 38 mm bal (tegenwoordig word er
gespeeld met een 40 mm bal).
Via loting werden de 28 deelnemers gekoppeld waardoor 14 dubbelkoppels ontstonden.
Na de voorronden (2x een poule van 5 koppels en 1x een poule van 4 koppels), waarbij men 3
games tot de 11 punten speelde een kruisfinale en finale bleek Bep Geverink evenals vorig
jaar de sterkste. Ditmaal deed ze dat met Mirko Egbers. Als nummer 2 eindigden het koppel
Frans Snijder (vorig jaar 1e met Bep) en Harry Albers.
De 3e plaats was weggelegd voor het koppel Henk Brinkerink en Richard Otten die in de
verliezersfinale wisten te winnen van Sander Schoolderman en Wim Wilgenhof.
Mirko

Frans en
Harry in hun
finalepartij...

... tegen Bep
en Mirko...
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V

oor het eerst sinds 2004 werd er op donderdag 30 december 2010 weer een Scholieren
toernooi georganiseerd. Om negen uur s’ochtends stonden 42 leerlingen uit de Groepen
5, 6, 7 en 8 van de Lochemse basisscholen te popelen om mee te doen.
's Ochtends werden er meerkampen gehouden. In verschillende poules zaten jongens en
meisjes door elkaar heen. Tussen de wedstrijden door konden de kinderen bij de bar gratis
ranja drinken en een lekkere oliebol nuttigen. Ook de vele vrijwilligers werden prima verzorgd
door het barpersoneel met soep en broodjes. [ gemaakt door kok van De Toekomst]. Halverwege het toernooi kregen de leerlingen een spectaculaire demonstratie van trainer Koen
Molenwijk en ons succesvolle talent Rutger Carelse.

’s Middags vonden de spannende finalepartijen plaats. Uiteindelijk werd Jelle Wilgenhof als
niet lid van L.T.T.C. De Toekomst recreantenkampioen, maar mocht Rutger Carelse zich
algemeen kampioen van het scholierentoernooi noemen.
‘s Avond was er nog een gezellige kinderdisco waar DJ Sunfield de plaatjes draaide.

groep 5
2) Jip Linartz
1) Connor
Kerkdijk
3) Job
Mogezomp
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meisjes groep 6
2) Rieke van Blokland
1) Lisette Vos
3) Femke Dollenkamp

groep 7
2) Jeroen Schrijver
1) Tjerk Carelse
3) Tony Hoekstra

jongens groep 6
2) Mattisse de la Rie
1) Michel Mousu
3) Bob Wildschut

groep 8
2) Marleen Westra
1) Jelle Wilgenhof
3) Mieke Mogezomp
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Verslag Nieuwjaarsreceptie (1)

V

rijdagavond 7 januari 2011 vond de
Nieuwjaarsreceptie plaats in de Jan
Wissinkhal.
De naamgever van de hal, die herstellende
is van een heupbreuk, moest zelf helaas
verstek laten gaan vanwege de gladheid.
En glad was het! Gert Mogezomp was ‘s
middags nog druk met zijn trekker in de
weer geweest om de parkeerplaats
sneeuwvrij te maken.
Meer dan zestig leden en aanhang kwamen
‘langs’ (in de Achterhoek komt men ‘aan’)
om elkaar een gelukkig en voorspoedig
2011 toe te wensen.
Het werd een heel gezellig samenzijn.

De Esther Wissink bokaal (hoogste percentage jeugd) was er voor Peter Beening
geen Camp Nou en onze spelers worden
niet zo goed betaald – maar wij hebben dan
ook geen 400 miljoen schuld -, in Lochem
doen we in populariteit niet onder voor het
grote Barça.”.
Voorzitter Mogezomp, die voor de gelegenheid gestoken was in een kek colbertje met
dito overhemd, hield zijn eerste nieuwjaarsrede en gaf daarmee zijn visitekaartje voor
de komende jaren af.
Voorzitter Mogezomp houdt zijn eerste
nieuwjaarsrede
“Ik ben nog niet zo lang lid van De Toekomst, maar iedere keer realiseer ik mij dat
onze LTTC ‘més que un club’ (meer dan
een club) is. Onze hal is dan weliswaar
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Het afgelopen jaar kende naast dieptepunten – zo ontviel ons in februari Hennie Vels
– gelukkig ook hoogtepunten. Zo gaat
bijvoorbeeld het eerste team landelijk spelen en is er voor het eerst sinds jaren weer
een schooltafeltennistoernooi georganiseerd. Liefst 42 leerlingen kwamen op 30
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Verslag Nieuwjaarsreceptie (2)
december een balletje slaan.
Het bestuur wil het werven van nieuwe
jeugdspelers tot een van de speerpunten
van beleid maken. Maar ook voor de huidige
leden zal gepoogd worden de club nog
aantrekkelijker te maken.
Esther Wissink nam ook nog het woord en
lichtte ons in over de gang naar Athene.
Zoals u ongetwijfeld al weet gaan liefst drie
leden van De Toekomst deelnemen aan de
Special Olympics World Summer Games.
Er is zelfs een mooie DVD gemaakt waarin
de vorderingen van onze toppers worden
getoond.

Emmy Pater behaalt de hoogste percentage bij de dames...

Om de trip nog wat meer financiële armslag te geven, werd er een loterij gehouden
met mooie prijzen.
De muzikale omlijsting werd wederom
verzorgd door Niels en Joost. Ook dit jaar
lieten deze heren zien dat hun optreden
zich kan meten met dat van het landelijk
veel bekendere duo Nick en Simon. DJ
Sunfield zorgde vervolgens voor een ware
discoshow. Reden voor enkele leden vooral dames - zich op de dansvloer te
begeven.
We gaan er een mooi jaar van maken!
Jonn van Zuthem

Hoogste percentage totaal voor de heren:
Richard Otten.
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O

p 15 Januari is de start van het 5de Jan Ubels toernooi gespeeld.

Vanaf 1980 tot 2005 stond dit toernooi onder tafeltennissers met een beperking bekend als
het Enno Wijsbeek toernooi. Sinds 2006 draagt het de naam van medeoprichter, Jan Ubels,
met zijn 77 jaar nog steeds zeer actief in de wedstrijdleiding en altijd prominent aanwezig.
Vanaf 2006 heeft Wim van der Zwan (van de Peperbus) samen met Jan Ubels en Harry
Albers de leiding over dit toernooi.
Als uniek toernooi dat zich afspeelt op 1 dag in de eerste 4 maanden van elk jaar is het ook
het enige toernooi voor deze doelgroep waarbij in dubbels gespeeld wordt.
De speeldagen zijn:
15 Januari 2011 in Lochem (sinds 1980 startplaats voor dit toernooi)
12 Februari in Rijssen; 19 Maart in Beltrum en op 2 April vindt de finale plaats in Amersfoort.

Dit jaar hebben zich 52 spelers opgegeven om in 26 koppels te strijden voor de hoofdprijs.
Van de Toekomst spelen in de A poule: Wilco Gerrit Brunsveld met als reserve Jaap Bood.
In de C Poule spelen Erwin Stegeman en Geert Zeelte met als reserve Marina van der Zee.
In verband met ziekte van Geert en Marina, is Rob van der Zee als extra reserve ingevallen in
het 2de team. Ook Jaap Bood is nog herstellende van zijn ziekbed.
Volgens de eerste 3 ronden op de eerste dag staat ons 1ste team als laatste genoteerd.
Nog even hard trainen dus en er vol tegenaan de volgende keer.
Het 2de ligt op de 3de plaats van 6, alle kans nog, zeker omdat het puntenverschil met de
koplopers minimaal is.
20
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Wat sinds 2010 nieuw is bij dit toernooi is het schuiven. Op initiatief van een schuiver uit
Amersfoort hebben we hier vorig jaar een begin mee gemaakt.
Na het succes van 2010 denken we dat het een vast onderdeel van het Jan Ubels toernooi
gaat uitmaken.
De tussenstand na de eerste ronde is:
Christa Smit van ALTC De Toekopmst met 88 punten
Mark Hofman van GSVA Amersfoort met 82 punten
Darjan Wamelink van ALTC De Toekomst met 79 punten
Annie Pongers van ALTC De Toekomst met 58 punten.

Interesse in vrijwilligerswerk?
Informeer eens bij de diverse commissies.
21
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Bestuurs- en commissieleden
Bestuur:
Gert Mogezomp (voorzitter)
Jonn van Zuthem
(secretariaat@lttcdetoekomst.nl)
Harry Albers (penningmeester)
Chris Wenneker
Jacqueline Vos
Chris Schuiling
Jochem Veldmaat

0573-258655
0573-459750
06-57039608
0573-256260
06-41735882
0573-258813
06-41838474

A.L.T.C.-commissie:
Erna Eilers-Kraan (voorzitter)
Arie Pater (secretaris)
Rob van der Zee
Bennie Bannink
Gerrie Vels
Geert Zeelte

0573-257524

Barcommissie:
Jan Bouwmeester

0573-252678

0573-252703
0573-255659
0575-521736
0573-252195

0573-257963

Club van 100:
Jan Wissink (voorzitter)
Wim Wilgenhof (penningmeester)
Chris Wenneker (secretaris)

0573-252630
0573-251821
0573-256260

Financieel manager:
Jan Wissink (o.a. sponsoring)

0573-252630

Jazz-gymnastiek:
Gerrie Vels

Wedstrijdsecretariaat:
Harry Albers (sen. regio en afdeling)
Henk Brinkerink (sen. landelijk)
Albert ten Hoopen (ondersteuning)

Rooster Schoonmaak:
Jacqueline Vos

24

0573-257963

0573-256867
0573-254676
0573-254982

06-41735882

Kascommissie:
Chris Schuiling
Henk Brinkerink
Joop Stokvisch

0573-258813
0573-254676
0573-250991

Recreantencommissie:
Chris Wenneker (voorzitter)
Iet Wissink (penningmeester)
Liesbeth Kok
Henk Franssen
Marian Hoentjen

0573-256260
0573-252630
0573-253146
0575-514207
0573-252631

Redactie:
Bart Ebskamp (redacteur)
Frans Snijder (corrector)
Linda Spruit (copy)(redactie@lttcdetoekomst.nl)
Chris Wenneker (agenda)

0573-255985
0573-254961
0545-293559
0573-256260

Technische Commissie:
Vacante functies
Website:
Mirko Egbers (webmaster)
Chris Wenneker (agenda)
Algemene Jeugdcommissie:
Remi Beelen ((interim) voorzitter))
Vacant (secretaris)
Gert Mogezomp (voorzitter)

0545-293559
0573-256260

06-14492744
0573-253181
0573-258655

(afgevaardigde bestuur algemene zaken)

Chris Schuiling

0573-258813

(afgevaardigde bestuur algemene zaken)
Irene Faber (coördinatie training)
Wendela de Vos (wedstrijdsecretariaat)
Theo Beening (externe toernooien)

06-20030686
0573-253181

jeugdtoernooien@lttcdetoekomst.nl
Remi Beelen (lid)
Nico Horstman (lid)
Marten Adolfsen (afgevaardigde jeugd)
Vacant (coördinator recreatie)

06-14492744
0575-517667
0573-256067

Trainers:
Irene Faber (hoofdtrainer)
Remi Beelen (hoofdtrainer)
Nico Horstman
Koen Molewijk
Frans Snijder (intervaltrainer)

06-20030686
06-14492744
0575-517667
06-10067738
0573-254961
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Ledenmutaties
Nieuwe jeugdleden:
per 1 maart 2011:
Tomas Roelofsen
Voorletters A.H.
Noorderbleek 15
7241BRLochem
Geboren: 01-02-2000
0573-255223
tptroelofsen@hetnet.nl
Emine Ernst
Endepol 37
7241LE Lochem
Geboren:20-08-2003
0573-255801
j_hofland@planet.nl

Jeroen Schrijver
Stiggoor 38
7241 LA Lochem
Geboren:20-06-2000
0573-257744
schrijverfamilie@gmail.com

Nieuw leden senioren:
R. de Cler (Rob)
Pillinkstraat 33
7241EE, Lochem
Tel.: 0650640231
Opzeggingen:
Per 18 januari 2011, is Jelmer geen lid
meer van tafeltennisvereniging "De Toekomst".
Yvonne Hagens heeft per 01/07 schriftelijk
bedankt als lid.
1 juli 2011
G.J. Bos (Gert)
Francois Ballochilaan 127
Lochem
Johan Wichers
Tineke Friskes
Zutphenseweg 49
7241 KP - Lochem

Jasper Selles
Noorderbleek 95
7241BT Lochem
Geboren:10/10/99
per 01/04/2011
Ellen Mogezomp
Tusselerdijk 9
7241PZ Lochem
Geboren:28/06/2002

Copy voor het clubblad
Gaarne per e-mail: redactie@lttcdetoekomst.nl
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Reservespeler en coach voor WSG 2011

V

an 25 juni t/m 4 juli 2011 strijden 7.500 sporters met een verstandelijke beperking uit 185
landen tegen elkaar tijdens de Special Olympics World Summer Games 2011 in Athene!

Samen met 2.500 coaches, 3.000 officials, 25.000 vrijwilligers en 40.000 bezoekers zijn de
World Summer Games ‘s werelds grootste sportevenement in 2011 waaraan De Toekomst
uit Lochem deelneemt!
Naast de drie tafeltennissers (Erwin Stegeman, Geert Zeelte en Marina van der Zee) en coach
begeleider (Miro Egbers) van onze vereniging, Tatjana Hinz van de Brug uit Groningen die
deelnemen is het team uitgebreid met één reservespeler (Wilco Brunsveld) en reservecoach
(Arie Pater); beide actief binnen onze vereniging.
Mocht één van de mannelijke spelers of de coach onverhoopt niet mee kunnen dan kan deze
plek ingevuld worden. Voor de dames kon zowel De Brug uit Groningen als onze club geen
reservespeelster leveren.
Op 1 februari verstreek de termijn om een reservespeler en coach aan te melden.
Wilco heeft in 2003 al met succes deel mogen nemen aan de Special Olympics World
Summer Games in Dublin (1x goud in het dubbelspel en 1x zilver in het enkelspel)
Arie is jarenlang secretaris/bestuurslid geweest voor de aangepaste sporters, is sinds vele
jaren actief als coach/begeleider en sinds 1 januari 2011 trainer van de aangepaste sporters.
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Verslag Clubkampioenschappen 2011 (1)
Bloedstollende finale tijdens Clubkampioenschappen L.T.T.C. De Toekomst
Afgelopen zondag 16 januari werden inonze hal (de Jan Wissink-Hal) de clubkampioenschappen verspeeld. Maar liefst 39 deelnemers (ondanks nog een aantal afzeggingen) melden zich om 9.00 uur bij de organisatie Gerrit Hofland en Albert ten Hoopen , die al
snel daarna de poules voor de voorronden bekend maakten.
De betere spelers werden ingedeeld bij de dames, jeugd en minder sterke spelers. Fanatiek
maar sportief werd gestreden (zonder ook maar één onvertogen woord: waar vind je dat nog
in de sport?) om de punten in de wedstrijden die gingen onder het systeem “the best of
three”.
Kort na de middag werden de kruisfinales gespeeld waarna de organisatie opnieuw alle
deelnemers in poules bijeenbracht. Dit keer werden de spelers/speelsters ingedeeld naar
sterkte die uit de voorrondes was gebleken.
Uiteindelijk bleven 2 finalisten over: Paul van de Weerthof en Erik Ernst.

Paul van de Weerthof en Erik Ernst strijden in de finale om het clubkampioenschap

Deze wedstrijd (the best of five) was prachtig om te zien en bijzonder spannend .
Uiteindelijk trok Erik Ernst aan het langste eind door met 3-1 te winnen.
Hij mag zich in 2011 dus de Clubkampioen (vorig jaar 3e) van de Lochemse Tafel Tennis Club
DE TOEKOMST noemen.
In de kantine mochten alle poulewinnaars en de nummers 1 t/m 3 een taart in ontvangst
nemen en de winnaars bij de dames, jeugd en heren een geborduurde handdoek met het
logo van De Toekomst en de tekst clubkampioen 2011 .
Bovendien kreeg Erik Ernst uit handen van voorzitter Gert Mogezomp de wisselbokaal uitge-
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Verslag Clubkampioenschappen 2011 (2)

Erik Ernst krijgt uit handen van voorzitter Gert Mogezomp de wisselbokaal
uitgereikt.

reikt die hij nu voor een jaar mee naar huis nemen. Ook Rogier Fransen kreeg een taart als
aanmoedigingsprijs en bovendien was hij met 9 jaar de jongste deelnemer.
Onderstaand de beste drie spelers/speelsters in de diverse categoriën:
Dames:
1) Marlies Fleming
2) Emmy Pater
3) Alie Hofland

Jeugd:
1) Rutger Carelse
2) Emiel Herkert
3) Tjerk Carelse

Heren:
1) Erik Ernst
2) Paul van de Weerthof
3) Marten Adolfsen

Aanmoedigingsprijs: Rogier Fransen
Hieronder de klassering van alle spelers (de vetgedrukte spelers zijn poulewinnaars):
1. Erik Ernst
2. Paul van de Weerthof
3. Marten Adolfsen
4. Koen Molenwijk
5. Roland Voppel
6. Jos Zonneveld
7. Henri Wittenberg
8. Frank Bruggeman

9. Rutger Carelse
10. Marlies Fleming
11. Emmy Pater
12. Sjako Beekman
13. Boris Bosch
14. Reint Broeke
15. Erwin Driessen
16. Jan Schrijver

25. Jan Bouwmeester
26. Emiel Herkert
27. Michelle Zonneveld
28. Sander Schoolderman
29. Esther Wissink
30. Jonn van Zuthem
31. Henk Brinkerink
32. Albert Enterman

17. Rob de Cler
18. Arend Horstman
19. Nico Horstman
20. Gert Mogezomp
21. Gijs Bruggeman
22. Wim Wilgenhof
23. Alie Hofland
24. Chris Wenneker

33. Mark Boot
34. Ab Harkink
35. Tjerk Carelse
36. Gerrit Brunsveld
37. Kira van Londen
38. Claudia Wittenberg
39. Rogier Fransen
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NIETS MEER TE DOEN.
Ik heb 40 jaar lang gewerkt als een paard
Ik verdiende een pensioen en heb ook nog wat gespaard
Ik woon nu in een huis met een tuin als plantsoen,
En ik ga nu heerlijk rusten, omdat ik niets meer heb te doen.
"Ik werk door"zei toen mijn vrouw, "ik word nooit gepensioneerd,
Het is niet meer dan recht en billijk dat je mij wat assisteert".
En nu kan ik koffie zetten en ik doe de afwas en ik boen
Ik ontruim de tafel, omdat ik niets meer heb te doen.
In ons allerliefste tuintje, dat moet worden uitgebuit.
"Doe het zelf' zei toen mijn vrouw "dat spaart weer de tuinman uit",
En nu sta ik maar te spitten; ik zaai wortelen en meloen
Ik heb blaren in mijn handen, omdat ik niets meer heb te doen.
Als mijn kleinzoon zich verveelt, doet hij niets dan kattenkwaad
"Ga naar opa" zegt zijn mammie, "die weet met zijn tijd geen raad".
Ma en oma gaan de stad in en verteren mijn pensioen
En ik speel dan indiaantje, omdat ik niets meer heb te doen.
Ik heb pas mijn huis geschilderd,
Dat moet je doen voor het verwildert.
Ik kruip de ladder op en neer en pas op dat ik mij niet bezeer.
Ik smeer er verf op, wit en groen
Tot ik zeer vermoeid in slaap val, omdat ik niets meer heb te doen.
Ik heb ook een motorboot, die op Loosdrecht ligt in een sloot
Steeds gaan we daar weer heen.
Och, laat ik het maar zeggen, het is een reuze prettig blok aan het
been
Steeds dat bootje schoon gaan maken, water spoelen en geboen
Waar ik op blote voeten rondspring, omdat ik niets meer heb te doen.
Ik ben daghit, ik ben tuinman, wasknecht, schipper en chauffeur
Schilder, timmerman en dekknecht, gouvernante en administrateur.
Ik loop te zweten en te zwoegen, met een hoofd als een pioen
Ik raak zowaar nog overspannen, OMDAT IK NIETS MEER HEB TE
DOEN
Door Jan gescand voor Sandra voor Mirko voor de Meppers.
Bye,
Jan met Sandra's laptop.

ik

tafeltennis
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Geslaagde winterwandeltocht 2011(1)

D

e 2011 editie van de winterwandeltocht op zondag 6 februari mocht zich verheugen op
een groot aantal sportieve deelnemers, weliswaar was het aantal deelnemende eters
twee maal het aantal sportieve wandelaars, maar wie maalt daarom.

De weersomstandigheden waren uitermate geschikt om eens goed uit te waaien. Omstreeks
14.00 vertrok de eerste van de pakweg 6 groepen vanaf de Hessenweg om een schilderachtig en bij tijd en wijle heuvelachtig parcours rond en zelfs op de vermaarde vijfentwintig-meterhoge Lochemse Paaschberg af te leggen.
De Organisatie was zoals gebruikelijk in handen van een voortreffelijk functionerende
recreanten commissie onder de bezielende leiding van “De Vrijwilliger van het jaar”, dus niet
zomaar iemand. Hij wees ons regelmatig op de wonderen der natuur en in het bos op de zeer
zeldzame roodgekraagde kroeskopkuifmees, maar die waarneming kon door niemand van
het overigens aangename gezelschap bevestigd worden.
Onder zijn bezielende leiding vertrok de eerste ploeg om met behulp van minuscule aanwijzingen, maar met een zeer duidelijke en overzichtelijke routebeschrijving de ruim zes kilometer te voet af te leggen. Dat deze aanwijzingen niet altijd even goed geïnterpreteerd werden
door sommige groepen, bleek bij het pauzepunt, alwaar diverse later vertrokken groepen zich
al breeduit aan de koffie, thee of alcoholische versnapering tegoed hadden gedaan.
Er werd nog geopperd om degene, die niet de volledige route hebben afgelegd te korten op de
vleeswaren behorende bij het verwachtingsvolle stamppottenbuffet, maar de diverse groepen
vervolgden onverstoord hun weg en namen vervolgens op eigen iniatief de kortste route naar
de JW Hal. Volgend jaar zal er vermoedelijk een strenger beleid worden gevoerd met
stempelpunten, zodat je voor elk stempel een stukje vlees naar keuze mag uitzoeken.
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Geslaagde winterwandeltocht 2011(2)

Voor de overgebleven groepen had onze gewichtige reisleider nog een klimmetje van de
tweede en de derde categorie en dito afdaling in petto, evenals een rondje of drie om de
Toren. Moe maar voldaan en onder de indruk van de prachtige omgeving en de pittige wandeling was er nog het mooie vooruitzicht op een gezellig samenzijn onder het genot van een
hapje en een drankje.
Het stamppottenbuffet was weer van ongeëvenaarde kwaliteit. Onze Chef-kok en zijn charmante partner hadden kosten nog moeite gespaard om ook deze maaltijd tot een succes te
maken.
Vijftig kilo met de hand geschilde kruimige
aardappelen waren de basis voor een overheerlijke stamppot boerenkool, stamppot
zuurkool, stamppot hutspot met spekjes
aangevuld met heerlijke spareribs, rookworst,
speklapjes, gehaktballetjes en een uitmuntende hachee.
Er was genoeg eten voor een middelgroot
weeshuis en vrijwel alle aanwezigen konden
zich minimaal twee opschepbeurten veroorloven en sommigen van ons gaan er vanavond
ook nog van genieten.
En dan natuurlijk het overheerlijke toetje met
diverse ijssoorten, Bavarois en een Crème
Brûlée, subtiel gekarameliseerd met de verfbrander, om je vingers bij af te likken.
De drie C’s - Chris, Chris en Consorten
stonden wederom garant voor een Groots
Gezapig Genoeg Geinig en vooral Gezellig
Gebeuren.
Uw vaste verslaglegger.
(Frans Snijder L.V.V.)
een rondje of drie om de toren
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"de 2 kanten van Nanni Ngatra ” (1)

V

oor me zit een leuke,spontane goedlachse,donkerharige jongeman die het wel spannend
vindt om in de Toekomst Meppers te komen.
Zeker als er een aantal foto’s zijn gemaakt wordt zijn lach steeds breder. Nanni heeft er
blijkbaar veel zin in.
Hij heeft een lekker malt biertje voor zich staan waar hij zichzelf elke week op trakteert naar
een avondje tafeltennis wat hij dus niet lekker vindt is een glaasje melk.
Nanni is een 24 jarige alleenstaande jongeman die op de Torenmolenlaan 62 woont in
Lochem met meerdere personen en een van zijn groepsleiding is Hazel Jansen waar hij wel
een goede band mee heeft.
Bij zijn vader thuis heeft hij een hond die Boy heet waar hij stapelgek op is maar ook een
knuffelhond en een computer.
Boeken met plaatjes van diverse auto’s boeit hem zeer en hoe meer boeken hoe liever en hij
kan zich hier uren mee vermaken
Maar ook tv kijken is een hobby van hem.
Een goed gesprek is voor hem heel belangrijk en doet dat ook zeker elke woensdagavond waar je hem in de hal kan aantreffen
want dat is toch echt een hobby van hem
zeker als zijn favoriete speler aanwezig is
namelijk Arie Pater.
Hij voelt zich prettig met vele gezellige mensen om hem heen dus de woensdagavond is
dan ook de ideale avond voor hem.
Je mag Nanni elke ochtend wel ontbijt op bed
brengen (Ik denk dat iedereen dat wel wil in
de vereniging!).
Hij werkt op de Clip wat hij erg leuk vindt en
bij thuiskomst mag hij zich dan ook graag
ontspannen door naar muziek te luisteren
en vooral naar de TOP 30.
Na het warm eten en dan het liefst witlof met ham en kaas gaat hij dan ook zoals vele Nederlanders Goede Tijden Slechte Tijden kijken.
Wat hij niet zo lekker vindt is sla.
Een van zijn goede eigenschappen verteld Nanni dat hij goed kan luisteren maar hij kan er
niet tegen als mensen ruzie maken.
Als het gesprek bijna is afgelopen laat hij ontvallen dat hij wel een vriendin wil om samen een
leuk gesprek te hebben of een leuk potje te tafeltennissen. Hij is een lange jongeman van wel
1.85 meter lang en zoekt een meisje/vriendin van ongeveer 1.80 meter met het liefst donker
haar.
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"de 2 kanten van Nanni Ngatra ” (2)
Dus mijn vraag is aan alle leden van de Toekomst: heeft u nog boeken, plaatjes met auto’s
e.d. dan kunt u dit persoonlijk aan Nanni geven.
Of afgeven op de Torenmolenlaan 62, telefoon 0573-250515.
Mocht u iemand weten om een keer te tafeltennissen met hem of weet u een leuke vriendin
voor hem dan kunt u hem
Elke woensdagavond van 19.30 tot 21.00 uur vinden in de hal.

Gezocht mensen/teams die wat te vertellen hebben over zichzelf of over hun team of weet u
iemand die wel eens uitgelicht mag worden omdat hij /zij iets bijzonders doet in of om de
vereniging en wat wel eens onder de aandacht gebracht moet worden kunt u zich wenden tot
de redactie.
Heeft u misschien spullen over of houdt u binnenkort een garageverkoop dan willen wij dit
graag weten en plaatsen wij dit in de Meppers.
Of zoekt u misschien iets dan gaan wij dit er ook zeker in zetten.
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De Tafeltennis Vrijwilliger (1)

I

n navolging van de verkiezing van de vrijwilliger van het jaar, door de NTTB georganiseerd,
wil ik een poging doen om de vrijwilliger wat vaker in het zonnetje te zetten.
Ik zou het leuk vinden als dit navolging krijgt en ik wil de leden van de site dan ook oproepen
om een gewaardeerde vrijwilliger te interviewen of via een leuke foto met begeleidende info.
Te introduceren.
Mijns inziens is de rol van de vrijwilliger binnen de sportvereniging aan het afnemen,.
Ook maatschappelijk gezien lijkt het draagvlak voor sport en vrijwilligerswerk verder achteruit
te gaan, een negatieve tendens! Juist deze groep mensen zijn onontbeerlijk voor het voortbestaan van het clubleven en spenderen vaak veel tijd en energie ten behoeve van het
grotere geheel. Juist ook deze mensen kunnen aangeven hoe mooi en dierbaar hun bijdragen kunnen zijn.
Ik heb de eer gehad om VRIJWILLIGER VAN HET JAAR 2010, Chris Wenneker te mogen
interviewen over zijn ervaringen.
Onderstaand een verslag hiervan. Hopelijk vindt het navolging en spoort het meer mensen
aan het clubleven actie(f)(ver) te ondersteunen!

Tijdens de Masters 2010
De Druïde (links)als trotse winnaar van VRIJWILLIGER VAN HET JAAR 2010 en als steun
en toeverlaat van Beelski.
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De Tafeltennis Vrijwilliger (2)
Naam:
Chris Wenneker
Bijnaam:
“De beer van Lochem”, “De Druïde”, “Chrizzzly”
Geboortedatum: 12-09-1949 te Lochem
Lid bij LTTC De Toekomst sinds: 1994/1995
Vrijwilliger sinds: Vanaf midden jaren 70 in diverse hoedanigheden.
Vrijwilliger bij:
O.a. Nederlandse Klootschiet Federatie,
Koninklijk Wilhelmina Fonds (kankerbestrijding),
Vrijwilliger bij de Lochemse keidagen,
vanaf 1995 bij LTTC De Toekomst.
De lijst is te lang om alles te vermelden.
Vrijwilliger als:
Bestuurslid (diverse functies), penningmeester, organisatie,
diverse commissies. Bij de tafeltennisvereniging in al deze hoedanigheden.
Huidige functie(s) LTTC De Toekomst:
Algemeen bestuurslid,
Voorzitter recreantencommissie, organisator van diverse activiteiten,
zowel sportief als recreatief, begeleiding gehandicapten

Het interview
Remi: Chris, hoe lang ben je actief als vrijwilliger?
Chris: In principe vanaf midden jaren 70, in diverse hoedanigheden, bij onze club sinds begin
1995.

Chrizzzly & Beelski paraat voor de volgende “Battle”
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De Tafeltennis Vrijwilliger (3)
Remi: Waarom vrijwilliger bij een tafeltennisclub en waarom uitgerekend bij LTTC D/T?
Chris: Dat laat zich logisch verklaren. Mijn vader was reeds eerder lid en ik was toe aan een
verandering. Ik was tussen 1985 en 1995 lid en bestuurslid van de Nederlandse Klootschiet
Federatie. Daar was ik o.a. belast met de bondswedstrijden. Leuke tijd, maar zoals gezegd
was ik aan iets anders toe. En dus wat doet een zoon? In de voetsporen van zijn vader treden.
Daarnaast ben ik mijn leven lang een Lochemmer en jawel, onze club is ook in Lochem.
Remi: Wat was je gevoel ten aanzien van je nominatie als VRIJWILLIGER VAN HET JAAR?
Chris:
Totaal verrast. Totdat ik door een medelid op de hoogte werd gesteld wist ik niets
van deze verkiezing af.
Remi: En je gevoel toen bekend werd dat je als winnaar uit de bus kwam?
Chris: Ook erg verrast natuurlijk! Vooral de impact die het heeft gehad heeft mij verbaasd.
Natuurlijk de steun van clubleden en bekenden, maar ineens werd ik door diverse media
gevraagd voor interviews en mensen in het dorp spraken mij erover aan. Dat het op deze
manier leefde heeft mij aangenaam verrast.
Kijk ik ben natuurlijk al langere tijd in de gemeente Lochem actief en woon er mijn leven lang,
naar aanleiding daarvan ken je natuurlijk best veel mensen.( Lochem is ook niet een hele
grote gemeente (ca. 16.500 inwoners).Ik kan alleen maar zeggen: Erg mooi dat ik heb gewonnen, maar vooral mooi dat het door veel mensen gewaardeerd wordt en ze het je gunnen.
Remi: Tot die laatste categorie mensen behoor ook ik zeker. Even terugkomend op die media, hoe is het om ineens een BL’er (Bekende Lochemmer) te zijn en waar ben je zoal voor
gevraagd?
Chris: Ha ha, BL’er, zo had het nog niet gezien. BL kan natuurlijk ook voor andere mooie
zaken staan ? (Chris doelt hierbij o.a. op Bacardi Lemon ;-). Ik ben achtereenvolgens door De
Stentor, Graafschap TV, KRO TV, Achterhoek FM, Berkelbode, Extra Nieuws, Sportraad
Lochem en enkele Lochemse sites benadert. Aan alles heb ik met plezier deelgenomen.
Vooral het radioverslag bij Achterhoek FM was erg leuk om te doen.
Remi: En nu dus een interview voor TT Nieuws!
Chris: Ja ook mooi natuurlijk. Dat is toch volledig tafeltennisgericht he. Misschien ook nog een
stukje extra publiciteit voor de club (het belang van de club blijft altijd meetellen voor onze
Chrizzzly). Ik lees overigens ook regelmatig de berichten op de site. Zo blijf ik mooi bij over de
ontwikkelingen in tafeltennisland.

De Beer van Lochem (onder) in 2 karakteristieke houdingen.
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De Tafeltennis Vrijwilliger (4)
Remi: Ik weet dat je ook op andere maatschappelijke vlakken actief bent (o.a. Wilhelmina
Fonds, Lochemse Keidagen). Mag ik zo vrij zijn om te vragen hoeveel uur het vrijwilligersleven kost?
Chris: Met vrijwilligerswerk denk je niet in vaste uren. Ik ben er dagelijks met veel plezier en
volle overgave mee bezig. Soms is dat een enkel uurtje, soms een hele dag.
Remi: Kun je geen concrete schatting maken? (Ik weet dat hij veel tijd aan de club besteedt!)
Chris: Ik kan en wil dat niet, want nogmaals, ik wil niet in uren denken. Ik wil doen wat ik voor
de club nodig acht.
Remi: Ok, over dan naar jouw ervaringen. Kun jij, uit jouw rijke ervaring puttend, 1 of enkele
gebeurtenissen aangeven die jou in het bijzonder zijn bijgebleven?
Chris: (Peinzend) Ik zal het tot het tafeltennisdeel beperken, het is natuurlijk wel voor een
tafeltennissite. Er zijn zoveel mooie dingen gepasseerd, maar ik zal er 3 uitlichten:
1.
De uitwisseling met LTTC D/T en een club uit Königswinter. Het idee is aan onze eigen
bar geboren., tijdens de nazit bij de recreantenavond. Ik ben de weddenschap aangegaan dat
ik een grote bus vol zou krijgen voor een weekend naar Königswinter en Bonn Ober-Kassel.
Toen moest ik het uiteindelijk ook maar waarmaken. Uiteindelijk zijn we met 60 man een lang
en erg gezellig weekend tegemoet gegaan. Aangezien jij (Remi) er zelf ook bij was kun je
beamen dat dit een geweldige happening was. (noot Remi: Ik kan dit alleen maar bevestigen!
Na het weekend nog dagen plezier van gehad ?). Vooral het Rhein in Flammen was prachtig
en de boottocht met aansluitend braderie in Bonn een mooi sluitstuk.
2.
De opmars van heren 1 sinds 1999. Vanaf 4e divisie in 1 keer door naar 1e divisie en
uiteindelijk uitmondend in eredivisie. In 2002 zouden we als club 50 jaar oud worden en het
doel was om dan voor het eerst 1e divisie te spelen. Dat we dat haalden was een soort van
kers op de taart.
3.
Het jubileüm in 2002. Prachtig jaar in alle opzichten met een schitterend feest en een
prachtig naslagwerk in de vorm van een boek dat de geschiedenis van de club beslaat.Dat ik
daar een bijdrage aan heb mogen leveren vervult mij met genoegen.
4.
En ach, nog eentje dan. Alle wadvisparty’s hebben ook hilarische taferelen opgeleverd.
Qua anekdotes kunnen we daar nog wel menig avond mee vullen.
Remi: We ontkomen ook niet aan de dieptepunten, Chris. Het is natuurlijk niet altijd
himmelhoch jauchzend, toch?
Chris: Ach alles in het leven kent leuke en minder leuke kanten. De leuke kanten en de voldoening overheersen voor mij.(Na enig aandringen van mijn kant). Chris: Ach als ik toch 2 zaken
mag noemen:
1.
De terugloop van de jeugd de afgelopen jaren, ondanks alle tijd en energie die wij er met
ons allen insteken (doelt op bestuur, trainers, commissies, vrijwilligers e.d.).
2.
Meer in het algemeen het gebrek aan reacties bij activiteiten. In principe is reageren een
kleine moeite, ook als je niet kunt. Bovendien hoor ik tegenwoordig zo vaak dat mensen geen
tijd hebben. Ik wil niet zijn, maar jammer is het wel. Mijn adagium is: “Vele handen maken licht
werk!”
Maar goed, het mooie overheerst veruit!
Remi: We gaan richting afsluiting Chris. Heb je nog persoonlijke doelen/wensen als vrijwilliger
en lid van onze club?
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De Tafeltennis Vrijwilliger (5)
Chris:Absoluut!!! Mijn wens is dat we de jeugd weer voor onze club kunnen interesseren en
winnen. De jeugd heeft de toekomst, in de toekomst en bij DE TOEKOMST willen wij weer de
jeugd!!!
Verder hoop ik stiekem nog een keer mee te maken dat we Europees gaan spelen. We
hebben het 2 x bijna behaald, het mocht helaas net niet zo zijn. Chris grapt: “Misschien moet
jij maar weer de kicksen onderbinden Beelski (=koosnaampje Remi), gaan we samen op
hoogtestage haha.
En in 2012 hoop ik het 60 jarig jubileummee temaken. De voorbereidingen zijn daarbij al in
volle gang. Het mooiste zou zijn als we daarvoor een mooie tafeltennisdemo kunnen regelen.
(Chris is, het zal u niet verbazen, ook voor het jubileum al weer erg actief).
Remi: Tot slot Chris, kun jij in een kort betoog aangeven waarom een ieder vrijwilliger zou
moeten worden en wat daarvan het belang is?
Chris:
•
Vele handen maken licht werk
•
Meer saamhorigheid
•
Samen ergens hard voor werken om doelen te verwezenlijken geeft een geweldig
gevoel
Remi: Mooie en wijze woorden om mee af te sluiten Chrizzzly! Mijn dank voor je tijd en medewerking aan dit interview.
Chris: Daar nemen we er eentje op Beelski!

Chrizzzly(links) in de basishouding: Gereed om toe te slaan!
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Affiche (Club van 100)

Het uitgaanscentrum biedt volop mogelijkheden tot ontspanning. Van
een kop koffie of thee met een gebakje naar keuze in de Koffiecorner,
tot een drankje op één van de gezellige binnen- of buitenterrassen. In
de zomermaanden is het tuinterras met grill een heerlijke plek om te
ontspannen. Op De Deel kunt u in de avonduren in Twentse sfeer genieten van een smakelijk grillgerecht.Er zijn veel spelfaciliteiten, zoals
midgetgolf, bowlen,snookeren en biljarten.. Luxe koffiebuffet in de Koffiecorner ,Warme en koude buffetten in het uitgaanscentrum met overheerlijke grillgerechten, soepen, vleeswaren, stokbrood, visbufet, salades, een wokbuffet en ijs als nagerecht. Entertainment, Alle drankjes
uit het assortiment. Spelfaciliteiten, zoals bowlen, midgetgolf, snooker
en biljart. Toegang tot de indoor-kermis tot 18.00 uur.
Toegang tot het zwem- en saunaparadijs met whirlpools, stoombad en
zonnehemels.(VERGEET DUS UW ZWEMBROEK of BIKINI NIET!!)
Verzamelen 13.45 uur bij de Jan Wissinkhal,Koedijk 64. Vertrek vanuit
Lochem 14.00 uur
Vertrek uit Almelo 19.15 uur Terugkomst in Lochem ca. 20.00 uur
Opgave tot 15 mei via de opgavelijst op het info-bord in de hal of bij
Wim Wilgenhof (wilgenhof8@hotmail.com of bij Chris Wenneker
(c.wenneker@hetnet.nl)
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Affiche (Paasbrunch)
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Affiche (Nacht van De Toekomst)
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