
Mepper editie bedrijventoernooi 2018 





Clubblad: 

Mepper editie bedrijventoernooi 2018 

Clubgegevens: 

Tafeltennisvereniging L.T.T.C. De Toekomst 

Runmolenlaan 17 

7241 VE  Lochem 

Telefoon: 0573-256877 

E-Mail: info@lttcdetoekomst.nl 

Website: www.lttcdetoekomst.nl 

www.facebook.com/lttcDeToekomst 

Rekeningnummer: NL03 RABO 0108 2609 25 

Ten name van: L.T.T.C. De Toekomst 

Ereleden: 

E. Eilers-Kraan 

A. ten Hoopen 

J.W. Wissink

Lid van verdienste: 

J. Bouwmeester 

B. Geverink-Beumer   

F.P. Snijder  

C. Wenneker  

W. Wilgenhof 

M. Egbers

http://www.lttcdetoekomst.nl/




Wij stellen ons, als organisatie van het bedrijventoernooi, 

namens L. T. T.C. “de Toekomst” graag aan u voor, 

LTTC de Toekomst is een bruisende tafeltennisvereniging uit Lochem. De vereniging staat midden in de 

Lochemse samenleving en pakt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Naast competitie spelende 

leden bij zowel jeugd als senioren zijn er ook een grote groep recreatieve leden en leden met een 

functiebeperking. Al deze leden geven wij een volwaardige plek binnen de vereniging. 

Kom bij ons binnen en probeer deze leuke sport onder begeleiding van een ervaren speler en je zult merken 

dat het een uitdagende sport is. In onze eigen hal zijn er vele momenten om deze sport te beoefenen. Vraag 

het gerust aan ons! 

Jeroen Hoffman, Henk Franssen en Gert Mogezomp 





Tafeltenniskampioenschappen 2018 met Art Langeler

Tafeltennisvereniging De Toekomst organiseert wederom het jaarlijkse toernooi voor bedrijven en 

organisaties uit de regio Lochem. Bij dit toernooi staat niet alleen sportiviteit, maar ook gezelligheid hoog 

in het vaandel. In dit toernooi spelen mannen en vrouwen, ongeacht hun leeftijd, met én tegen elkaar. 

Het is tevens een leuke manier om nieuwe contacten te leggen, dus niet alleen goed voor de 

ontspanning maar ook voor uw netwerk!  

Op donderdag 1 februari zal Art Langeler, coach bij de KNVB van Jong Oranje, na de wedstrijden, in 

een interactief uurtje wat vertellen over zijn ervaringen met topsport, coaching en de link leggen naar 

het bedrijfsleven.  

Op de laatste avond zal er tijdens de prijsuitreiking, naast de eerste prijs, een prijs worden uitgereikt 

voor het sportiefste team. Deze sportiviteitsprijs, een grote wisselbeker, is beschikbaar gesteld door 

Actie Lokaal.  

Gert Mogezomp 



De teams die in 2018 aan het bedrijventoernooi deelnemen zijn: 

Autobedrijf Frits Keizer 

Poelier ‘t Vöske 

Aktie Lokaal 

De Greef Constructie Advies 

Jongerenwerk Lochem 

Melkveebedrijf Mogezomp 

Restaurant en Spelerij de Witte Wieven 

Fysiotherapie en Fitness De Brug 

We zijn als organisatie blij dat er ook dit jaar weer enkele nieuwe teams deelnemen. Wij wensen de spelers 

veel succes en plezier tijdens de wedstrijden en natuurlijk ook na de tijd in onze gezellige kantine. 



Tafeltennis is er voor iedereen van 6 tot ……..jaar. 

Nieuwsgierig? 

Wat heeft L. T. T.C. “de Toekomst” u te bieden, 

 Vrijwel  altijd mogelijkheid tot tafeltennis in onze eigen hal - Runmolenlaan 17.

 Dinsdagmorgen recreatief spelen vanaf 10.00 uur voor 50+.

 Op de woensdagavond vanaf 20.30 uur recreatief spelen en training voor beginners.

 Extra trainingen verzorgt door ‘’de tafeltennistrainer.nl’’

 Recreanten commissie organiseert o.a. uitstapjes en gezellige avonden

 Gezellige kantine met hapjes, drankjes, dart  en biljart

 Allerlei toernooien, vaak gratis soms met een kleine bijbetaling.

Meer weten? 
https://www.facebook.com/lttcDeToekomst/ 
Runmolenlaan 17 
7241 VE LOCHEM 

www.lttcdetoekomst.nl 

Uw gastheer/trainer, Henk Franssen 

https://www.facebook.com/lttcDeToekomst/
http://www.lttcdetoekomst.nl/




Lochem – Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Lochemse Tafel Tennis Club De Toekomst, L.T.T.C., werden de 

aanwezige leden van de Teams 1 (derde divisie), 2 (Hoofdklasse),4 (eerste klasse) en 8 (vierde klasse) 

gehuldigd. 

Team 1 




