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Redactioneel

Het clubblad in elkaar zetten en foto's
erin plakken heb ik tot nog toe prima

werk gevonden. Temeer daar ik veel copy
van de Toekomst website kon plukken.
Bij PC problemen leende Mirko mij een PC
die hij zelfs aan huis bracht. Hij heeft mij in
de beginfase wegwijs gemaakt in het om-
gaan met Pagemaker en Photoshop.

Dit nummer moest ik mij er flink toe zetten
om er aan te beginnen. Ik heb daarom
besloten dat dit nummer het laatste club-
blad is waarvan ik de layout verzorg.
Mijn eerste nummer maakte ik in 2007. In
totaal 24 nummers.

Het is misschien de gelegenheid om het
clubblad in een ander jasje te steken,
bijvoorbeeld met kleurenfoto's dat in elkaar
gezet is met nieuwe software.

Bart Ebskamp

Memo
De advertentie-pagina's zijn in deze versie niet opgenomen, met het gevolg dat de pagina- nummering onderaan de bladzijde soms "verspringt".De advertentiepagina's stonden op : Pagina 4, 5, 7 Pagina 10,14, 17 Pagina 20, 22, 24, 27, 29 Pagina 30, 32, 34
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Agenda

Contributie :
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 54 euro 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 vereni-
ging 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!!!

De agenda voor: April 2013
01 april Paasbrunch aanvang 11.00 uur (2e paasdag!) <- afgelast
10 april Ben Wenneker Bokaal voorrondes. aanwezig 20.15 uur <- verplaatst naar 17 april
11 april Bedrijventoernooi (5e en laatste avond (20:00 - 22:00 uur))
17 april Ben Wenneker Bokaal voorrondes. aanwezig 20.15 uur Zie aankondiging..
24 april Ben Wenneker Bokaal finale rondes. aanwezig 20.15 uur Zie aankondiging..

De agenda voor: Mei 2013
08 mei Hal gesloten in verband met de keidagen
25 mei Toekomst toppers toernooi (ALTC) 08:00 - 17:00 uur

De agenda voor: Juni 2013
01-02 juni Finales jeugdmeerkampen met Emine Ernst en Ellen Mogezomp in Panningen

De agenda voor: Juli 2013
17 juli Seizoensafsluiting Recreanten Woensdag

De agenda voor: Augustus 2013
28 augustus Seizoensstart Recreanten Woensdag

De agenda voor: September 2013
07-08    Uitwisseling met Stedebroec. De strijd om de bloemkoolbokaal in onze hal
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Van de bestuurstafel

Tafeltennissen bij De Toekomst,

meer dan een sport...

Uw secretaris heeft tijdens de laatste ALV (25 oktober 2012) beloofd meer te zullen berich
ten    over zaken die spelen binnen en buiten de bestuurskamer.

‘Bouw en beheer’ is een van de belangrijkste portefeuilles waarmee het bestuur de komende
jaren intensief aan de slag gaat. Dat moet ook wel, want onze hal is nu bijna dertig jaar oud
en steeds vaker worden we geconfronteerd met onderdelen en voorzieningen die schreeu-
wen om herstel, renovatie en/of vernieuwing. Voordat we het ene probleem hebben opgelost,
heeft zich vaak alweer een ander probleem aangediend. Het bestuur vraagt dan ook om enig
begrip en geduld.

Een voorbeeld. Vorige week bereikten ons klachten over een te hoge temperatuur in de kan-
tine en daags erna over het uitvallen van de centrale verwarming. Jochem is onmiddellijk met
een paar deskundige clubgenoten achter de oorzaken aangegaan. Uiteindelijk heeft hij profes-
sionele hulp van buitenaf moeten inhuren, wat hem nog meer kostbare tijd en onze vereniging
extra geld heeft gekost. Wat bleek: in de kantine waren twee radiatoren opengedraaid die
normaal gesproken dicht moeten blijven (en dan wil het in een volle kantine wel eens onaan-
vaardbaar heet worden) en in de grote hal was een schakelaar (waarvan zelfs de meest
actieve leden binnen de vereniging het bestaan niet eens weten) omgezet.

Het heeft geen zin lang stil te blijven staan bij de vraag wie wat heeft gedaan. Meestal - zoals
in het geval van het opendraaien van de radiatoren - doen leden dat met de beste intenties.
Soms realiseert men zich echter totaal niet wat een dergelijke handeling voor consequenties
heeft. Hoe dan ook: ga niet eigenhandig aan knoppen zitten draaien of aan schakelaars zitten.
Of het nu apparaten en installaties in de hal, de doucheruimten, de kantine of in de keuken/
achter de bar betreft. Overleg zaken en/of klachten eerst met mensen die zitting hebben in de
bouw- en beheercommissie.

Een tweede, telkens terugkerend probleem is de schoonmaak van ons clubgebouw. Alles valt
of staat op dat punt met de bereidwilligheid en de inzet van leden. Het aanstellen van een
betaalde kracht, die alle rotzooi opruimt, die tussentijds schoonmaakt, koffie zet, een luiste-
rend oor heeft etc. etc., zit er (helaas) niet in. Onze schoonmaakploegen zullen er daarom
voor moeten zorgen dat de boel aanvaardbaar schoon blijft. De ene schoonmaakgroep - zo is
ons inmiddels andermaal duidelijk geworden - functioneert beter dan de andere. Uw secreta-
ris is bezig met maken van het schoonmaakrooster voor het komend voorjaar. De nieuwe
leden zullen ook worden ingeroosterd, zodat enkele groepen meer man/vrouwkracht zullen
krijgen. Schrijf zodra de nieuwe data bekend zijn, de keren dat je schoon moet maken in je
agenda en regel als je onverhoopt op de desbetreffende ochtend of avond niet kunt een
vervanger. Laat je groepsgenoten in ieder geval niet in de steek!

Jonn van Zuthem
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Henk Emsbroek overleden

Op woensdag 16 januari 2013 is oud lid Henk Emsbroek overleden.

Henk was al een paar jaar (sinds 01-06-2009) geen lid meer van de vereniging, maar tot het
laatste moment wel lid van "De club van 100" en was nog steeds een goede donateur van de
vereniging.
Henk heeft in de periode als actief lid van de vereniging diverse functies bekleed.
Zo maakte hij meer dan 25 jaar deel uit van het bestuur (in 2 perioden), waarvan hij 18 jaar
de functie van secreataris bekleede. Daarnaast draaide hij altijd bardiensten, help altijd mee
met het schoonmaken van de hal, nam deels de organisatie van het scholerentoernooi op
zich en was nooit te beroerd om belangeloos allerlei hand en spandiensten voor de club te
verrichten.

Voor al zijn activiteiten is Henk op de jaarvergadering in 1995 benoemd tot
"Lid van verdienste".
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Verslag Nieuwjaarsreceptie (1)

Vrijdagavond 4 januari 2013 vond de nieuwjaars-
receptie van onze vereniging weer plaats.
Zo'n 60 leden maakten van de gelegenheid gebruik
om elkaar op deze avond de beste wensen  te
geven.
De avond die traditiegetrouw werd geopend met
een woord van voorzitter Gert Mogezomp (in
tegenstellng tot wat in enkele kranten heeft ge-
staan was het zijn 2e nieuwjaarsreceptie).

Hier werd onder andere stil gestaan bij de
leden die ons afgelopen jaar zijn ontvallen (te
weten: Harry Albers, Maarten Vermeulen,
Theo Lens en Gerhard Alting) en werd er
vooruitgekeken naar het komende jaar.

Na de toespraak was er tijd voor muziek. Dit
werd verzorgd door oud-lid Mark Willems,
die zichzelf muzikaal begeleidde op gitaar.

Tussen alle nummers door
werden de 4 seniorenteams
welke het afgelopen seizoen
kampioen zijn geworden in het
zonnetje gezet. Het vlaggenschip
van onze vereniging (het eerste
herenteam) werd overtuigend
kampioen in de landelijke derde
divisie.
Dit team, bestaande uit: Erik
Ernst, Tom Bleumink, Jaap van
Hummel en Tonnie Heijnen zullen
het komende seizoen uitkomen
in de tweede divisie.
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Verslag Nieuwjaarsreceptie (2)

Naast dit team zijn eveneens
kampioen geworden: Toekomst 6
welke uitkwam in de regionale
derde klasse.
Dit team bestond uit Jan School-
derman, Ronald van Mourik en
Sjako Beekman.

In de vierde klasse zijn kampioen
geworden: Toekomst 9 (Arend
Horstman, Jan Schrijver, Rino
Knippen en Gerrit Hofland) en
Toekomst 10 (Nico Horstman,
Richard Veninga, Henk Franssen
en Raymond Boesveld).

Dit jaar werd gebroken met de traditie
om de percentagebekers uit te reiken.
In plaats daarvan werd er een
aanmoedigingsprijs uitgereikt door de
technische commissie. Boris Bosch
kreeg uit handen van Ronald Swaters
een waardebon voor een slipcursus.

Ook mocht Jaqueline Vos nog naar voren komen.
Zij werd door de recreantencommissie in het zonnetje gezet en kreeg
uit handen van Henk Franssen een bos bloemen voor het feit dat ze
afgelopen jaar (12-12-2012) in het huwelijk is getreden met Peter
Nijstad.
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De eretitel “Oliebol van het jaar” (een oorkonde voor diegene die zich het afgelopen jaar zeer
verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging) ging dit jaar naar Jaantje Fleming en Geert
Zeelte.

Na het officiele gedeelte zette het informele gedeelte zich tot in de vroege uurtjes voort. Het
bestuur kan weer terugkijken op een zeer geslaagde avond.

Verslag Nieuwjaarsreceptie (3)

Copy voor het clubblad

Gaarne per e-mail: redactie@lttcdetoekomst.nl
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Verslag Clubkampioenschappen senioren 2013

Op zondag 13 januari 2013 werden bij tafeltennis vereniging L.T.T.C. De Toekomst uit
Lochem de jaarlijkse clubkampioenschappen tafeltennis voor de senioren gehouden. De

opkomst was lager dan verwacht, maar dat mocht voor de 23 spelers die wel meededen
(waarbij uit elke competitieklasse meerdere spelers vertegenwoordigd waren) de pret niet
drukken.
Om 10:00 uur werden gestart met de voorrondes. Hiertoe werd iedereen ingedeeld in 5
poules van 4 personen en 1 poule van 3 personen (waarbij de indeling op sterkte was). De
kruisfinales bepaalde uiteindelijk de indeling voor de finalepoules die in de middag werden
afgewerkt.

De toernooileiders Albert te Hoopen en Gerrit Hofland hadden naar aanleiding van de resulta-
ten van de morgen in de middag 3 keer een zeskamp en 1 keer een 5 kamp op papier gezet.
In alle poules werd flink gestreden en viel er voor het publiek op zowel hoog als een wat lager
niveau veel te genieten van de wedstrijden die tegen 16:00 uur afgelopen waren.

De verrassing van de dag was dat uiteindelijk een speler uit het tweede herenteam, Frank
Bruggeman, zich mocht laten kronen tot clubkampioen 2013. Dit ging ten koste van Erik Ernst
(die zijn titel van vorig jaar niet wist te prolongeren en dit keer genoegen moest nemen met
een tweede plaats) en Tom Bleumink die evenals vorig jaar derde wist te worden.

De overige poulewinnaars waren: Jos Zonneveld (plaats 7), Mark Boot (plaats 13) en Michelle
Zonneveld (plaats 19).

Frank Bruggeman serveert tegen Erik Ernst (Jaap van Hummel telt)
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Naast de verrassing van de dag was er nog een tweede verassing.
Deze kwam op naam van Erwin Driessen. Een jaar of 30 geleden had hij (toen spelend in de
6e klasse) tijdens de clubkampioenschappen tegen de clubkampioen van dat jaar (Jos
Zonneveld) gezegd: "Ik ga nog eens met de clubkampioenschappen van je winnen !!!".
In 2013 was het dan zover en won Erwin nipt in 5 games van Jos.
Hieronder de klassering van alle spelers (de vetgedrukte spelers zijn poulewinnaars):

Verslag Clubkampioenschappen senioren 2013

Kersverse "Oliebol van het jaar", Jaantje Fleming verzorgde samen met Adrie Fleming dit
keer de bardienst, waarvoor hulde.

13 Mark Boot
14 Sander Schoolderman
15 Gerrit Hofland
16 Gert Mogezomp
17 Jan Bouwmeester
18 Joop Stokvisch

19 Michelle Zonneveld
20 Marco Schepers
21 Alie Hofland
22 Jeroen Schrijver
23 Rob Jorritsma

01 Frank Bruggeman
02 Erik Ernst
03 Tom Bleumink
04 Marten Adolfsen
05 Jeroen de Boer
06 George Oudt

07 Jos Zonneveld
08 Frans Snijder
09 Jan Schrijver
10 Sjako Beekman
11 Boris Bosch
12 Erwin driessen
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ALTC sportploeg van de gemeente Lochem (1)

Op vrijdag 01 februari 2013 vond de sportverkiezing plaats van de gemeente Lochem. Een
en ander vond plaats bij zalencenrtum Stegeman te Laren waar onder belangstelling van

ruim 200 mensen het sporttalent, jeugdsportploeg, de sportvrouw, sportman en sportploeg
van het jaar 2012 bekend werd gemakt.

In de caterogie Sportploeg is uiteindelijk het ALTC team van de Toekomst, welke vorig jaar
uitzondelijk hebben gepresteerd bij de Nationale Spelen in Den Bosch, het team welke sport-
ploeg van het jaar 2012 is geworden. Het team bestaande uit Erwin Stegeman, Marina van
der Zee, Wilco Brunsveld, Gerrie Wolferink en Geert Zeelte werden tijdens de spelen
gecoached en begeleidt door Esther Wissink en Mirko Egbers.

(Tijdens deze spelen was er een gouden medaille voor Erwin in het enkelspel en goud voor
Erwin en Gerrie in het mixed dubbel. Gerrie behaalde een bronzen medaille in het enkelspel
en er was brons voor het dubbelduo Wilco en Geert.)

Het jury rapport van de Sportploeg:
In deze categorie is door 1 ploeg enorm lobbywerk verricht. De jury wil benadrukken dat de
publieksstemmen en stemmen van de sportverenigingen een adviserende functie hadden. Dit
neemt niet weg dat de jury vanaf deze plaats een compliment wil maken aan het Vrouwen 1
team van de Witkampers. Zij hebben enorm veel voor de breedtesport en het vrouwenvoetbal
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in de regio betekend! En dat al ruim 40 jaar lang. Talenten stromen door naar de sportclubs in
de regio en met dit team is een enorm mooie prestatie geleverd! Een zeer bijzondere presta-
tie!
Ook de twee andere teams verdienen vanaf deze een compliment voor hun prestatie. Net als
overigens alle voorgedragen en genomineerde sporters en teams.
Toch... de jury heeft uiteindelijk een beslissing genomen en daarom gekozen voor een 'spe-
ciaal' team. Een bijzonder samengesteld team dat op een bijzonder niveau heeft gepresteerd.
Met elkaar hebben zij prestaties op individueel niveau mogelijk gemaakt en onderling in ver-
schillende samenstellingen. Juist daarom zijn deze bijzondere sporters voorgedragen als een
gezamelijk team. Zonder elkaar hadden zij nooit dit Olympische niveau kunnen bereiken. Dat
maakt dat zij de titel voor Sportploeg met recht verdienen. De sportploeg van het jaar 2012
is.... ALTC De Toekomst!

Het team kreeg naast de standaard een boeket bloemen, een oorkonde en een golfclinic
aangeboden.

Erwin Stegeman neemt namens het team de standaaard in ontvangst

ALTC sportploeg van de gemeente Lochem (2)
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Ledenmutaties

Nieuwe leden
Jeroen (J.) Brouwer,
geboren: 29-10-2005,
Graanweg 48
7242AV, Lochem
tel.: 0573 250876
dienke75@gmail.com

Carin (C.S.) Nijenhuis, tel.: 0573 257226
geboren: 16-03-1962,
Hammarskjoldweg 13
7242 HV Lochem,
carin-nijenhuis@hotmail.com
(Jazz)

Jonas J.F.H. Kersten
geboren: 17-12-1999
Pinksterbloem 7
6971 MB, Brummen
tel.: 06-16362228
Info@trouytown.nl

Stan Bruggeman
geboren: 20-02-2004
Rozenweg 10
7241ED, Lochem
tel.: 0573 459131

Henk Stegeman
geboren: 23-05-1963
Beatrixlaan 45
7261 XW, Ruurlo
tel.: 06 10053778

Annemiek Roelofs
Endepol 15
7241 CE Lochem
geboren: 15-08-1992

Sander Peters
geboren: 31-10-1998
Eerbeekseweg 23A
6964 BM Hall

Opzeggingen
Koen Schouten
Gijs Bruggeman.
Sirvan Emekli
William KrienFleur Kettelarij
Rinze Roseboom

Per 31 december 2012 is  het  lidmaat-
schap van Gerhard Altink stop gezet i.v.m.
zijn overlijden op 27 december

Copy voor het clubblad

Gaarne per e-mail: redactie@lttcdetoekomst.nl
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Bestuurs- en commissieleden

Bestuur:
Gert Mogezomp (voorzitter) 0573-258655
Jonn van Zuthem (secretaris) 0573-459750
Sandra Schepers (penningmeester) 06-15178426
Chris Schuiling 0573-258813
Jochem Veldmaat 06-41838474

Kascommissie: (ovv: Sandra Schepers)
Theo Beening
Henk Brinkerink 0573-254676
Sandra Bouck (reserve) 0573-256420

Recreantencommissie: (ovv: Sandra Schepers)
Chris Wenneker (voorzitter) 0573-256260
Iet Wissink (penningmeester) 0573-252630
Henk Franssen 0575-514207
Liesbeth Kok 0573-253146
Riet Pongers 0575-256103

Dinsdagmorgengroep: (ovv: Sandra Schepers)
Liesbeth Kok 0573-253146
Gerrie Vels 0573-257963

Redactie Meppers:  (ovv: Jonn van Zuthem)
vacante functie (lay-out clubblad)
Frans Snijder (corrector) 0573-254961

Jeugdcommissie: (ovv: Gert Mogezomp)
Jolanda Hofland (voorzitter) 0573-255801

06-21631458
Frank Bruggeman  (secretaris) 0548-361667
Kay Munk (wedstrijdsecretaris) 0573-280978 / 06-

40954860
Marten Adolfsen (toernooien) 06-26456241
Boris Bosch (feestactiviteiten) 0573-250145
Theo Beening (lid)

A.L.T.C.-commissie: (ovv: Gert Mogezomp)
Erna Eilers-Kraan (voorzitter) 0573-252703
Rob van der Zee (secretaris) 0575-521736
Gerrie Vels 0573-257963
Geert Zeelte 0573-257524
Riet Pongers 0573-256103
Rieki Brunsveld 0573-254644

Sponsorcommissie: (ovv: Gert Mogezomp)
Gert Mogezomp 0573-258655
Jochem Veldmaat 06-41838474
Jeroen Hoffman 06-20137779
Jan Wissink 0573-252630
Joop Stokvisch 0573-250991

Financieel manager: (ovv: Gert Mogezomp)
Jan Wissink 0573-252630

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

Technische commissie: (ovv: Chris Schuiling)
Chris Schuiling 0573-258813
Gerrit Hofland 0573-251216
Ronald Swaters 0573-253022

Wedstrijdsecretariaat: (ovv: Chris Schuiling)
Henk Brinkerink (senioren afdeling) 0573-254676
Henk Brinkerink (senioren landelijk) 0573-254676
Kay Munk (jeugd) 0573-280978 / 06-40954860

Barcommissie: (ovv: Chris Schuiling)
Jan Bouwmeester 0573-252678
Chris Schuiling 0573-258813

Accomodatie & Beheer: (ovv: J. Veldmaat)
Jochem Veldmaat 06-41838474
Gerrit Hofland 0573-251216
Rob van der Zee 0575-521736
Raymond Boesveld 0573-259499
Marco Schepers 0573-259704
Nico Horstman 0575-517667

Technisch beheer Website:  (ovv: Jochem Veldmaat)
Mirko Egbers (webmaster) 0545-293559

Jazz-gymnastiek:  (ovv: Jochem Veldmaat)
Gerrie Vels 0573-257963
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Bedrijventoernooi

Welk bedrijf wint de Lochemse Tafeltennis Kampioenschappen??
Altijd al eens gezellig willen sporten met collega's? Dit is uw kans!!!

De Lochemse Tafel Tennis Club De Toekomst organiseerde in de Jan Wissink-Hal aan de
Koedijk 64 in Lochem het jaarlijkse toernooi voor bedrijven in de Gemeente Lochem.

In dit toernooi spelen vrouwen en mannen, ongeacht leeftijd, door en met elkaar.
Er wordt niet gespeeld volgens een afvalsysteem, dus alle teams blijven tot het einde in het
toernooi. Deelname is geheel gratis.
De wedstrijden begonnen elke speelweek op de donderdagavond om 20:00 uur.
De zaal was vanaf 19:30 uur geopend, zodat men ruimschoots de tijd had voor een kop
koffie/thee, omkleden en het inspelen.
Er hadden zich dit jaar maar liefst 16 teams aangemeld en dat is boven verwachting. Vorig
jaar waren er bij de eerste editie namelijk slechts 5 deelnemende teams, maar desalniettemin
was het een groot succes.

Er werd net als voorgaande jaren begonnen met een optionele oefenavond op 21 februari en
over de opkomst van zo'n 20 spelers/speelsters was de organisatie zeer tevreden.
Het niveau was daarbij boven verwachting, dus dat gaat nog enkele spannende wedstrijden
opleveren. Na de training bleven enkelen nog gezellig naborrelen. Al met al was het dus een
sportieve en gezellige avond.
De speelrondes vonden plaats op 28 februari, 7-21-28 maart en 11 april.
Na de derde speelweek was de poulefase afgelopen, waarbij het in diverse poules nog flink
spannend was welk team welke plek bereikte.
Hieronder de uitslagen en de eindstand van de poulefase
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Parkeerplaats en oprit De Toekomst sneeuwvrij

Hallo Toekomst-leden,

Dankzij Marco Schepers (ook onze kledingsponsor) ziet onze parkeerplaats en oprit naar de
Jan Wissink-hal er weer helemaal sneeuwvrij uit.

Complimenten voor Marco om dit geheel belangeloos te doen!!! Er bestaat toch nog club-
liefde....

Met vriendelijke groet,

Chris Wenneker
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Verslag Kerstkaarten (1)

De kantine van de Jan Wissink-hal van de Lochemse Tafel Tennis Club De Toekomst was op
deze avond afgeladen vol, het aantal inschrijvingen overtrof het aantal deelnemers van de
laatste jaren.
Toch werd de organisatie wederom geconfronteerd met een aantal afzeggingen op het laatste
moment. Deze afmeldingen zorgen vooral bij het klaverjassen voor de nodige hoofdbrekens
maar zorgen ook voor de nodige vertraging voordat het kaarttoernooi kon beginnen.
 Afzeggers hebben er volgens mij geen notie van wat zij de organisatie aandoen door op het
laatste moment verstek te laten gaan maar goed……… het gebeurd en problemen zijn er om
opgelost te worden.

De recreantencommissie had met hulp van Erna Eilers en Wim Kok de kantine weer sfeervol
versierd. Met Iet en Riet in de bediening  voor de drankjes en de nodige hapjes en Wim
Wilgenhof en ondergetekende achter de bar, Henk Brinkerink was spontaan bereid om een
repetitie van het Mannenkoor af te zeggen en deze avond het “Rekencentrum” te bemannen.
Het kaarttoernooi verliep dan ook “gesmeerd” (alleen de verloren gegane tijd door de afzeg-
gingen was het enige minpunt).

Jochem Veldmaat had ook nog een verrassing in petto,
Hij had n.l. in de grote zaal voor de Hockeyheren van Lochem 1 een “tafeltennisclinic” georga-
niseerd waardoor het in de loop van de avond helemaal bomvol werd in de kantine maar niet
minder gezellig.
Plus nog een aantal leden die gingen trainen waardoor het aantal bezoekers zo rond de 75
lag.
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Verslag Kerstkaarten (2)

Ondergetekende maakte ca. 23.30 uur de
prijzen bekend die door Liesbeth Kok
werden de uitgereikt.

De prijzen bij het Jokeren werden als volgt
verdeeld:

1e prijs Wil Jansen ( vleesschotel beschikbaar gesteld door Poelier ’t Vöske)
2e prijs Jetty Schippers (mandje streekproducten , gesponsord door Slager Marco Pasman)
3e prijs Rikie Brunsveld (na loting, box chocolade Ferrero Rocher)

Prijswinnaars bij het Klaverjassen:

1e prijs Martje Finke (vleesschotel beschikbaar gesteld door Poelier ’t Vöske)
2e prijs Henri Oost (mandje Grimbergen, sorry foutje! Moet zijn: streekproducten gesponsord
door Slager Marco Pasman)
3e prijs Jan Wissink (box chocolade Ferrero Rocher)

Na alle medewerkers te hebben bedankt voor hun inzet, wenste ondergetekende een ieder
prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2013 en sprak de hoop uit op net zo’n opkomst met
het Paaskaarten op Goede Vrijdag.

Chris Wenneker
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Succesvolle start scholierentoernooi tafeltennis

Zo'n zestig leerlingen uit groep 5 en 8 namen woensdagmiddag 27 februari deel aan de
Lochemse scholierenkampioenschappen tafeltennis. Bij de meisjes van groep 5 won

Romy Stroeve de titel, Wilmer van der Giesen werd in diezelfde leeftijdscategorie winnaar bij
de jongens. In groep 8 was Mariska Lensink in de finale te sterk voor Sascha Verkerk. Bob
Wilschut werd overtuigend winnaar in groep 8.
Woensdag 6 maart nemen leerlingen uit groep 6 en 7 het  tegen elkaar op in de Jan
Wissinkhal aan de Koedijk in Lochem. Het toernooi begint om 13.15 uur.

Uitslagen: Meisjes groep 8: 1. Mariska Lensink. 2. Sascha Verkerk. Jongens groep 8. 1. Bob
Wilschut, 2. Sam van Gelder, 3. Anton Bouwmeester.
Meisjes Groep 5: 1. Romy Stroeve, 2. Sanne Boesveld, 3.Julia de Cler. Jongens groep 5: 1.
Wilmer van der Giessen, 2. Frank Plugge. 3. Jort Siebelink.

                                                                                                           Fotograaf: Rob Jorritsma.

Van links naar rechts (staand): Anton Bouwmeester, Sam van Gelder, Frank Plugge, Jort
Siebelink, Julia de Cler, Sanne Boesveld en Wilmer van der Giesen.
(zittend): Bob Wilschut, Sascha Verkerk, Mariska Lensink en Romy Stroeve.
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Succes voor welpen De Toekomst

Tafeltennissters Emine Ernst en Ellen Mogezomp zijn er afgelopen weekend in Zwolle in
geslaagd zich te plaatsen voor de finale van de Nationale Jeugdmeerkampen.

Een uitzonderlijk goede prestatie. Emine werd tweede,  Ellen derde in haar poule.
De finale met daarin de beste twaalf welpen van Nederland wordt gespeeld in het weekend
van 2 en 3 juni 2013 en vindt plaats in Panningen (Limburg).

Foto: Ellen (links),  Emine (rechts)
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Scoutingstage op Papendal

29 en 30 december 2012 ging ik, Emine, naar een scoutingstage op Papendal.
Je moest eerst in het hotel Van der Valk inchecken.
Toen ik had ingecheckt moest ik me in de kleedkamer  omkleden.
Snel daarna begon de training. Er waren drie trainers Yana, Rob en Terry.
Om de 2 uur hadden we pauze. Ik had veel geleerd de eerste dag.
´s Avonds  kregen we eten. Naar het eten gingen we nog trainen.
Om tien uur moesten we slapen.  De volgende dag moesten we vroeg opstaan.
Ik stond om half zeven al op. Om half acht hadden we een warming up.
Na de warming up hadden we een ontbijt. Toen het ontbijt afgelopen was
gingen we trainen. Om 11 uur gingen we hardlopen op een atletiekbaan.
5 rondjes dus dat was 2 km hardlopen. Daarna hadden we een lunch.
Toen hadden we een grote pauze van 2 uur lang.
Daarna  hadden we servicetraining. Met de servicetraining kwam er een Fransman
langs. Die deed een aantal servicevarianten voor.
Daarna kwamen de ouders de kinderen ophalen. Ik vond het heel erg leuk, maar ik heb papa,
Erik en mama, Jolanda en broertje Fabian wel gemist.

Emine Ernst
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Aankondiging Ben Wenneker Bokaal
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Aankondiging De Nacht van De Toekomst




	Inhoud
	Redactioneel
	Gegevens
	Agenda
	Contributie :
	Van de bestuurstafel
	Henk Emsbroek overleden
	Verslag Nieuwjaarsreceptie (1)
	Verslag Nieuwjaarsreceptie (2)
	Verslag Nieuwjaarsreceptie (3)

	Verslag Clubkampioenschappen senioren 2013
	Verslag Clubkampioenschappen senioren 2013

	ALTC sportploeg van de gemeente Lochem (1)
	ALTC sportploeg van de gemeente Lochem (2)

	Ledenmutaties
	Bestuurs- en commissieleden
	Bedrijventoernooi
	Parkeerplaats en oprit De Toekomst sneeuwvrij
	Verslag Kerstkaarten (1)
	Verslag Kerstkaarten (2)

	Succesvolle start scholierentoernooi tafeltennis
	Succes voor welpen De Toekomst
	Scoutingstage op Papendal
	Aankondiging Ben Wenneker Bokaal
	Aankondiging De Nacht van De Toekomst



