
  

  
 
 
 
Nieuwsbrief van L.T.T.C. “De Toekomst”. 
  
U zult denken, leuk we krijgen een nieuwsbrief van onze club. 
Kunnen we wel spreken van onze club. Is onze club ook werkelijk jou club? Als iets van 
ons is, dan werk je er met z’n allen aan, en dan wil je daar inhoud aan geven. 
Die inhoud werd ondermeer gegeven, door mensen die zich op en top jaren lang hebben 
ingezet om het Clubblad “de Mepper” te laten uitkomen. 
Een vrijwilligster van onze club, Maaike Bossink, nam het initiatief om de redactie voor 
het blad op zich te nemen. Helaas moet zij, ingang per direct stoppen met de taak die ze 
op zich genomen heeft. 
Dit betekent, dat wij geen hoofdredactie meer hebben, en dit betekent dat de Mepper 
begraven wordt, of……. ben jij misschien degene die net zo denkt als het bestuur? We 
moeten dit voorkomen, dit kan en mag niet gebeuren?  Het kan toch niet zo zijn, dat al 
het werk dat de mensen tot nu toe verricht hebben om de continuïteit van ons clubblad in 
stand te houden voor niets is geweest? 
Daarom doen wij via dit medium de volgende dringende (laatste) oproep: 
  
Wil jij dat ons clubblad blijft bestaan? 
  
Steek dan de handen uit de mouwen en geef je op om iets voor de redactie te doen. We 
zullen in overleg kijken op welke manier jij kunt helpen. Het is niet de bedoeling dat 
mensen die al zoveel werkzaamheden voor de club doen, zich hiervoor opgeven. 
We hebben er niets aan dat die nog meer werk op zich gaan nemen, dan voorkomen we 
dat deze mensen straks niets meer doen, omdat ze te veel hooi op de vork hebben. 
Het bestuur. 
  



Geboren: 
  
Thijmen, zoon van Marieke Enterman en Ronald Greutink 
Broertje van Yordi en Lysanne. 
Hartelijk gefeliciteerd. 
  
  
  
Hier een aantal nieuwe jeugdleden: 
  
Robin Langwerden    Luuk Wassink(L) 
Haytinksdijk 1a    Koedijk 192 
7244 NZ Barchem    7241 CL Lochem 
Tel: 0573-441720    Tel: 0573-257883 
E-mail: Robindegekste@hotmail.com  E-mail: luukwassink@gxs4all  
lid per 08-06-2005    lid per 01-06-2005 
  
  
Emmy Pater( E.J)    Stein Schutte(S.R) 
Rosmolenstraat 55    Heidenhoflaan 21 
7241 VP Lochem    7244 AL Barchem 
Tel: 0573-255659    Tel: 0573-442989 
 lid per 01-06-2005    Lid per 19-05-2005 
       
Kira van Londen(K)    Floris Denekamp 
H.Dunantweg 123    Tusseler 63   
7242 HG Lochem    7241 KC Lochem 
Tel: 0573-256420    0573-255521 
Lid per 15-05-2005    E-mail: florisdenekamp@planet.nl 
       lid per 01-09-2005 
  
Geen lid meer: 
Broannan Noordzij 
Roy van Tienhoven. 
Lesley Wolferink 
  
Senioren nieuwe leden: 
Tine Leemkuil(T)    Marian Van der Velden 
Westenberg 17     Boltelaan 13 
7241 EX Lochem    7431ZE Diepenveen 
Tel: 0573-255231    Tel: 0570-637317 
Lid per 01-09-2005    E-mail: mh.vandervelden@home.nl 
      Lid per 26-08-2005 
  
Frans Helmich (F.W.H.M.)   Bram Ebskamp 
Heeckerenlaan 17    Torenmolenlaan 102 
7203 BA Zutphen    7241 VM Lochem 
Tel: 0575-511154 (06-53613875)  Tel: 0573-255985 
E-mail: F.Helmich@chello.nl   E-mail: bren-dumans@hotmail.com 
Lid per 06-06-2005    Lid per 20-09-2005 
Geen lid meer: 
Koma Hage   
Mevr. Goudswaard(Jazz)    
G.van Gelder 
Joop Hendriksen     
Johan Willems      
Hennie Bouwmeester. 



Verhuisbericht: 
Nieuw adres:     Nieuw adres: 
Jochem Veldmaat    Richard Otten 
Walderstraat 19-1HG    Larenseweg 13 
7241 BH Lochem    7241 CM Lochem 
Tel: 06-41838471    Tel: 0573-258277 
  
Nieuwe adres: 
Patiric van Laarhoven 
Zwiepseweg 25 A 
7241 SM Lochem 
Tel: 06-40587725 
  
ALTC nieuw lid:     
Marleen van der Most(M.J)    
Barchemseweg 70     
7241 JG Lochem     
Tel: 0573-250910 
E-mail: thomashuislochem@xs4all.nl 
Lid per: 17-08-2005 
Van de bestuurstafel. 
De vakantie is voorbij, iedereen is al weer druk bezig om activiteiten binnen de club voor het komende 
herfstseizoen te ontplooien. 
De competitie is weer van start gegaan, trainers zijn al weer druk bezig om het spelniveau van hun 
leerlingen op te krikken. 
Naast het serieuze spel is er ook al weer de nodige ontspanning in de vorm van het wadvissen. 
Wie de beste speler van de club wordt, zal tijdens of na de gespeelde clubkampioenschappen duidelijk 
worden. 
De jeugdcommissie is van samenstelling veranderd: 
Susanne Kamma heeft de taak van Linda Spruit overgenomen en is voorzitter van de jeugdcommissie 
geworden, ook jou wensen we veel succes toe. 
Henk Franssen is secretaris/penningmeester geworden, en Jaqueline Vos doet het wedstrijdsecretariaat. 
Guido van Zwieten en Yvonne Beening zullen deze commissie als leden met raad en daad bijstaan. 
De mensen die uit de commissie gestapt zijn, Linda Spruit en Richard Otten willen wij hartelijk danken 
voor hun bewezen diensten en inzet. 
Al weer 3 weken geleden waren op woensdagavond een aantal leden druk bezig(ze konden op zaterdag 
niet) het zomerse regenzand uit de hal te bezemen. U weet toch dat deze groep wel wat versterking kan 
gebruiken? 
Als je al deze activiteiten in ogenschouw neemt, kun je je afvragen of het wel vakantie is geweest. 
Wij hopen dat we het komende seizoen weer mogen rekenen op hulp van alle vrijwilligers, en dat wij 
in goede samenwerking er met z’n allen weer een knal seizoen van maken. 
Hartelijke groet namens het bestuur Claske Harmsen. 
  
Bedankt! 
  
Graag wil ik iedereen bedanken die mij tijdens mijn ziekte( 5 weken Spittaal en 3 weken Radboud), 
waarvan ik mij bijna niets kan herinneren, heeft bezocht, gebeld en kaarten gestuurd. 
Uw aandacht heeft mij erg geholpen bij het herstel. 
Na deze tijd ben ik een half jaar in het revalidatiecentrum Kastanjehof in Apeldoorn geweest. Daar 
begon ik op het nulpunt,  
  



maar door hard te werken en een portie geluk, ben ik bijna weer op mijn oude niveau gekomen. Ook 
hier heb ik geregeld bezoek gehad van leden van de ALTC. Hartelijk dank, dit heeft mij zeer goed 
gedaan. 
Een geweldige opsteker was ook, dat ik de kei van de Toekomst ben geworden, dit was echt een grote 
verrassing. 
Ik hoop, dat ik op de woensdagavond weer kan deelnemen aan een uurtje gezellig tafeltennissen. 
Nogmaals iedereen hartelijk bedankt voor de bijdrage aan mijn herstel. 
Hartelijke groet Bennie Bannink  
Jarige senioren in oktober.    Jarigen jeugd in oktober. 
R. Otten   1-10    K. Dercksen  10-10 
W. Driezes   3-10   M Groot,de  14-10 
I.R. Faber   3-10   M. Adolfsen  25-10 
J.C. Bokkel,ten  6-10 
H. Sloesarwij   6-10 
J. Bouwmeester  14-10 
J.A. Zweers   14-10 
C. Smit   22-10 
E.A. Wissink   25-10 
J.J.J. Hoffman   26-10 
H.B.M. Kleinsman  27-10 
E. Mooy   29-10 
J. Wichers   30-10 
Algemene ledenvergadering. 
De algemene ledenvergadering wordt gehouden woensdag 23 november a.s. om 20.00 uur bij 
Eetcafé Scholten. 
Zet deze datum in uw agenda, wij rekenen op uw komst. 
Van alle commissies wil ik graag het jaarverslag ontvangen voor 15 oktober a.s. Indien mogelijk wil ik 
dit verslag graag in Word via E-mailen of floppy ontvangen. Mijn E-mailadres is claske-
harmsen@planet.nl   
Claske Harmsen. 
A G E N D A: 
Zaterdag 09 oktober:  Heren Eredivisie: Toekomst 1- Scylla 14.00 uur 
Zaterdag     15  oktober:  Dames team: De Toekomst 1- Hoonhorst 1  
Zondag  16 oktober:  Jeugdmeerkampen 
Zaterdag 22 oktober:  Afdelingskampioenschap Senioren 10.00 uur JW Hal 
Donderdag  27 oktober :  Bokbier proeverij (aanvang 19.30 uur) in de hal 

             (zie affiche op website) 
Zaterdag 29 oktober:  Heren Eredivie: Toekomst 1- Brandestad 17.00 uur 
  
Woensdag   03  november: Meerkampen recreanten (bij voldoende 

 belangstelling) afloop mei 2006 
Zaterdag     05  november: Dames team: De Toekomst 1- Torenstad 2 
Woensdag   09  november:   Na afloop training : Tapas-avond 
Zaterdag     12  november:   Grote schoonmaak in de hal 
Woensdag   23  november:   Algemene Ledenvergadering om 20.00 uur 

bij Scholten 
Zaterdag     26   november:   Dames team: De Toekomst 1- FTTC 1 
Vrijdag       16   december:     Kerst kaartavond 
Woensdag  28  december:  Oliebollentoernooi 
  
Vrijdag 06      januari: Nieuwjaarsreceptie 
  


