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Gegevens

Regenpak?

Vaderdagcadeau?

Nieuwe plantjes?

DVD-tje?

Lekker lunchen?

Informeer eerst bij onze
adverteerders!

De vorige Mepper was geen groot suc
ces. Ondanks alle zweetdruppels is er

veel kritiek gekomen op een aantal inhoude-
lijke zaken. Terecht, dat wel, maar ook weer
niet leuk. Maar, kritiek moet kunnen, ik heb
het me aangetrokken en hoop dan ook dat
deze Mepper zonder al te veel fouten van de
pers is gerold.

Zonder excuses te gaan aanbieden, moet het
me wel van het hart dat er redenen waren
waardoor het niet heeft gelopen zoals het zou
moeten lopen.
Een aantal onvoorspelbare gebeurtenissen en
de daaruit voortvloeiende tijdsdruk maakten
de spanning groot. Dat dit dan leidt tot fouten
is voorspelbaar. Maar genoeg hierover, aan-
dacht voor deze Mepper.

Er is in ieder geval veel gebeurd waardoor
lekker veel copy is binnen gekomen. Karin is
nl ook een rol in de redactie gaan spelen. Zij
wil zich bezig gaan houden met copy verza-
melen. Dit is een niet onbelangrijke taak waar
veel tijd in gaat zitten. De copy valt namelijk
niet spontaan uit de lucht.
Ik ben blij met de hulp die werd aangeboden.
Ook is er weer een stukje geschreven over
het vrijwilligerswerk.
De redactie zal dit blijven doen tot er een buf-
fer is gevormd  of als er een wachtlijst moet
worden gemaakt. De laatste regel is uiteraard
utopisch denken dat  begrijpt u ook wel.

Ook is onze dialectschrijver Henk weer aan
de beterende hand en kon hij weer schrijven
voor deze Mepper.
We zijn er blij mee en we hopen dat Henk
gezond zal blijven tot in lengte van jaren en
nog veel Meppers helpt vullen.

De redactie
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Op zaterdag 26 april jongstleden moest
ons eerste herenteam aantreden tegen

Offermans Joosten/Kluis. Het ging hier om
een beslissingswedstrijd, waarbij De Toe-
komst 1 moest winnen om het komend sei-
zoen wederom in de eredivisie te kunnen blij-
ven spelen.

Om onze jongens te ondersteunen was er
een touringcar geregeld om de supporters
naar Veghel te vervoeren.  Onderweg werd
er nog een poultje gemaakt om de einduitslag.
De kosten bedroegen hierbij 1 euro en de
opbrengst was de totale inzet van de poule.

Aangezien de tegenstander uitstel voor de
wedstrijd had aangevraagd werd uiteindelijk
om 16:05 uur gestart. Ron van Spanje moest
als eerste aantreden tegen Anthony van Beur-
den. Na 4 games viel de beslissing; een 1-0
voorsprong door Ron. Hierna was Remy
Beelen aan de beurt voor een enerverende
partij tegen Peter Heister. Beelen was in top-
vorm en wist telkens na een fikse achterstand
terug te komen. Uiteindelijk zou hij 5 games
nodig hebben om de partij naar zich toe te
trekken.

Gert Kobes liet vervolgens geen spaan heel
van zijn tegenstander Leon Houben en won
eenvoudig in 3 games. Het dubbel van Ron
en Remy verliep een stuk moeizamer tegen
Anthony en Leon maar werd uiteindelijk toch
in 5 games gewonnen.

De overwinning en eredivisiebehoud was
daardoor veilig gesteld door onze jongens.
De poule is uiteindelijk gewonnen door
Esther Wissink en Mirko Egbers die de
inleg van de pot hebben overgedragen aan
de organisator van de busreis (Chris
Wenneker), om zodoende de buskosten
mede te dekken.

Auteur
Mirko Egbers

Promotie/Degradatie

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 04 Pagina 07 - 08 Pagina 13 - 14 Pagina 22 Pagina 26 - 28 Pagina 33 - 34 Pagina 37
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Agenda

Agenda voor mei 2003

zaterdag 24 mei B/C-kwalificatie-jeugdranglijsttoernooi - jeugd, Sporthal het Spectrum
Assumburg 1 - Hoofddorp

zondag 25 mei Fietstocht recreanten, met naderhand pannenkoeken eten

do-za 29-31 mei   7e Slachter EDR-teamtoernooi - jeugd/senioren, Sportcomplex 'de
Zon' Meridiaan 2 - Klazienaveen met op 30 mei een optreden van

Bas Nibbelke (7e Idols). Aanmelden kan men tot 24  mei  op
www.edrtoernooi.com

Agenda voor juni 2003:

vr t/m zo 13 - 15 juni  Jeugdkamp

zondag 14 juni Afdelingskampioenschappen senioren in de Jan Wissinkhal

maandag 16 juni Special Olympics World Summer Games te Dublin
t/m

zondag 29 juni Special Olympics World Summer Games te Dublin

donderdag 26 juni L.T.T.C. De Toekomst bestaat 51 jaar

Agenda voor juli 2003:

zaterdag 05 juli Seizoensafsluiting voor de gehele vereniging met klootschieten en
barbecue

Agenda voor augustus 2003:

zaterdag 23 aug Wadvissen

Zondag 31 aug After wadvissen Hanzeweg 4A
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Vrijwilligers

Uit het Geldersch dagblad van 19 april jl.

Verenigingen klagen steen en been dat er
geen vrijwilligers meer zijn om de taken te
vervullen. “Vroeger” was het beter, iedereen
had hart voor de club. Maar, is dat wel zo?
“Vroeger’’ was het echt niet veel anders. Veel
clubbestuurders beweren dat het aantal vrij-
willigers vroeger veel hoger lag.

Er was meer betrokkenheid en meer binding
met de club. Koen ter Horst van Rapiditas
gelooft er helemaal niets van. Toen Rapiditas
75 jaar bestond heeft hij de clubbladen uit de
20er jaren nagelezen.  Nou zegt hij, in bijna
elke uitgave werd een beroep gedaan aan de
leden om vrijwilligerswerk te gaan doen, om-
dat de nood zo hoog was.

Het was toen eigenlijk geen haar anders dan
nu. Sterker zelfs, de clubleiding wilde de club
zelfs opheffen en er een toneelvereniging van
maken. Daarom heeft hij de illusie dat het
vrijwilligersprobleem ooit helemaal wordt op-
gelost, laten varen.

Ook de oproep, voor een nieuwe redactie-
medewerker van de redactie, die aan de wand
prijkt in dekcantine, heeft onderhand een bruin
en rafelig randje gekregen. Wordt het na 1
jaar nog wel gezien of gelezen? Is het ook
een illusie dat een tweede redacteur ooit aan
gaat schuiven?  Blijft de redactie zo onder-
bemand?  Zal er nog wel een nieuwe Mepper
uit blijven komen?  Als we blijven berusten
lijkt dit tot een mogelijkheid te gaan behoren.

Met andere woorden, er  is een chronische
behoefte aan verdere ondersteuning in de
redactie. Niet iemand die alles over  moet
gaan nemen, maar wel een aantal mensen
die maandelijks  een deel van de copy willen
aanleveren of verzamelen. Een of twee uren
in de maand door 2 of 3 mensen zal een stuk
verlichting geven.

Er zal ook een nieuwe wedstrijdsecretaris
moeten worden gevonden. Bart Ebskamp
heeft deze taak de afgelopen jaren voor zijn
rekening genomen en heeft er een punt
achtergezet.

Dankbaarheid is zeker op zijn plek, gezien
de manier waarop inhoud aan deze taak werd
gegeven. Maar, hoe verder. Wie volgt?

Allemaal vragen en niemand die het lijkt te
weten? Het bovenstaande maakt de schrij-
ver wel treurig. Vorige maand liep een en
ander technies niet naar behoren en ontstond
er een flinke vertraging waardoor een aantal
teksten niet meer up to date waren en moes-
ten worden bijgewerkt. Daarnaast overleed
een goede vriend, waardoor ook weer geen
tijd voor de Mepper kon worden besteed. Erg
tragisch en vervelend allemaal. Ik hoop dan
ook dat er in de komende periode toch iemand
naar voren zal stappen en zal zeggen voor
een bepaald deel wil ik mij ook voor de Mep-
per inzetten. Daarnaast hoop ik dat er toch
telkens nieuw bloed wordt toegevoegd aan
alle commissies van de Toekomst om de
nodige rek er in te kunnen houden.

Helaas moet het bovenstaande na een half
jaar Mepper maken worden geconcludeerd.
Het zal niet direct betekenen dat de huidige
redactie wil gaan opstappen. Maar, zoal eer-
der al gezegd, de rek gaat er steeds meer uit
en dat is jammer. Het belang van het club-
blad, een goede wedstrijdleider, een goed
barrooster, de schoonmaakploeg, en ga maar
door wordt wel beaamd, maar het moet wel
worden gedaan.

De redactie
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Heuksken van Hendrik Jan

Zo doar bun ik weer met mien heuksken.
Der waren al geruchten dat ik de wereld

uut was mor ik bun der gelukkig nog.
De meesten van  jullie zult ongetwiefeld wet-
ten dat ik een paar moand in de lappenmande
heb e zetten.

Ik was half februari an ut zaalvoetballen toen
ik noar een paar prachtige bewegingen an de
zietliene in ene kere alderdebastend piene in
de kuute krege. Ik heuren al wat scheuren en
wis metene dat ut mis was.
Een gescheurde spier. Ik verrekken van de
piene en meteen met ut been onder de koale
krane.

Ut heelp allemoale gin zak en ut been word’n
allengs dikker.  Ik zat al mooi in de penarie
umdat wiele
’s oavunds noar zo’n joaren tachtig disco
zollen goan.  Hendrik Jan,eigenwies at he is,
mos e toch net de vrouwleu en de keals met.

Ik mos ’s oavunds een keer of dree noar de
wc. De eerste kere ging nog net. De tweede
kere mos ik van deurenpos noar deurenpos
lopen en de dere kere wert ik ut neet meer.
Neet van een drank mor van de piene.
Mor good, ik de helen oavund ok duftig tan-
ken um de piene een betjen draagluk te hol-
len.

Ik bun neet vake bliej as de vrouwe zeg van
HJ goaj met noar huus, mor disse kere was
ik doar zeer content met.
De anderen margen wert ik wakker en mien
been lag in de hocker. Ik kon der gin bewe-
ging meer in kriegen.
Ik zeg tegen miene vrouwe, volgens mien
wort ut tied dat wiele in ut zeekenhuus komp.

Doar heb ik zo’n zes dage helemoale plat e
legen um ut been rust te gunnen. Ze waren
nameluk bange veur afsterven van de zenu-
wen en bloedvaten, en dat kuj natuurluk neet
hebben. Ik wolle nog neet an de paralympics
met doan.

Noar thuus ok  veertien dagen neet e lopem
te hebben ging ut langzamerhand weer
veuruut.
Ik kan noen alles weer een betjen doan be-
halve voetballen en taofeltennissen.  (he’k ok
nooit e kunt)

Noen nog effen wat oaver ut tafeltennissen.
Wie bunt zoas een betjen in de lijn der ver-
wachting lag dit seizoen weer gedegradeerd.
Reint, Joop en al die invallers heb ontzettend
hun best e doane um de kop boaven water te
hollen, mor ut is helaas neet e lukt.
Ik wil in ieder geval al die invallers bedanken,
zonder jullie hadden wie helemoale neet kun-
nen taofeltennissen. Bedankt!!!

Ok ut eerste herenteam wil ik via disse weg
feliciteren umdat ze volgend joar weer met
meugt ballen in de ere-divisie.

In een gries verleden heb ik al is een spreuk
van de moand e had.
Veur ene keer wil ik der eentje an toevoegen.
Leever een gespierde scheur dan een ge-
scheurde spier.

Bedankt en de groeten uut Reurle.
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Wist u dat...

Alwin zijn zus laatst ging trouwen, en verschillende mensen benieuwd waren wat Alwin
die dag aan zou hebben, dus iedereen maar vragen is het een pak, en welke kleur heeft

het zwart, oranje of groen? Maar Alwin wou maar niks vertellen, nu het feest geweest is heeft
Alwin verteld dat hij een zwart pak aan heeft gehad. Nu maar hopen dat hij mooi op de video
staat. De muziek had ook nog één nummer van Normaal gespeeld. Dus voor Alwin was het
een zeer geslaagde dag.

* We waren onlangs op een Enno Wijsbeek toernooi en toen zag Bep balletjes van het
merk TECNO, meteen denk je dan zou Marcel Snijder die al hebben?
Maar je wilt ook niet bij andere verenigingen de balletjes weg gaan slepen.
Dus hebben we er verder niks op uit gedaan, maar thuis gekomen had één van de kids van
Bep zo’n balletje in haar zak,  en zo is het dus gekomen dat we toch nog zo’n balletje aan
Marcel kunnen geven en nu maar hopen dat hij hem nog niet heeft.

* Er werden na de wedstrijd om het Enno Wijsbeek toernooi prijzen uitgedeeld door Jan
Ubbels (die ons ook helpt met de indeling van de spelers tijdens ons Spectrum Wonen
Toernooi) en elke keer mopperde hij als er geen dame in het team zat wat een prijs had
gewonnen, dan zei hij; “weer geen dame in het team”.
Want hij maakte er dankbaar gebruik van om de dames niet alleen een hand te geven, om ze
te feliciteren daar hoorde natuurlijk ook een paar kussen bij.

* Erna wou onlangs Ria Scheggetman bellen in het ziekenhuis, kan nog net voor het
bezoek uur dacht Toos. Zo gezegd zo gedaan dus kreeg Toos, Ria aan de telefoon.
Ria vertelde dat ze er bezoek had zitten, maar zei Toos: “ dat kan toch niet het is toch nog
helemaal geen bezoek uur ”. Wat was nu het geval, Toos was vergeten om de tijd van de klok
te verzetten  en zodoende liep ze nog één uur achter.
(Ria is nu gelukkig weer thuis)

* Onlangs op een woensdagavond trilde de ruiten helemaal van de kantine zo werd er door
een aantal dames gelachen, het verhaal ging over vingerplanten, bij het horen van die plan-
ten heeft iedereen zo zijn eigen gedachten en daar bleef het niet bij, sommigen hoopte maar
dat er geen bladluis op die planten zaten en weer een ander had liever een cactus, het
niveau van het gesprek daalde zo erg dat Claske besloot om maar even aan een andere
tafel te gaan zitten.

* Toos wou laatst naar de schoonheidsspecialist en vroeg hiervoor toen 100 euro aan haar
man, en wat dacht je wat er gebeurde ze kreeg 1000 euro!!!

TOT DE VOLGENDE MAAND !!!

GROETJES VAN BEP EN TOOS.

?

?

?

?

?

?
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Van het bestuur 2 (Energielasten en meer)

Het is april, de winter is achter de rug
evenals de voorjaars-competitie.

Inmiddels hebben de meeste leden hun afre-
kening van het gas, water en elektra ontvan-
gen. De LTTC heeft hem in ieder geval wel
gehad en dat was schrikken, want zowel het
gas als de elektra waren fors duurder. In eer-
ste instantie denk je dan dat zal wel niet klop-
pen, gas 53% meer verbruikt dan vorig jaar
en elektra zelfs 61% meer. Immers de ver-
bouwing was achter de rug en zit niet meer
in deze cijfers verwerkt.
De afgelopen winter was wel wat langer en
kouder dan de jaren hiervoor en natuurlijk de
zalen zijn in totaal een stuk groter geworden
in volume, o ja de afgelopen zomer heeft de
lucht droger in de nieuwe zaal lange tijd aan-
gestaan vanwege de houten vloer en de res-
tanten bouwvocht, echter dan nog is deze
stijging van energie gebruik te veel.

Als bestuur denken wij dat we zelf (alle leden
dus) ook wat zuiniger aan kunnen en moeten
doen.
Vaak zijn in de zalen alle lichten nog aan ter-
wijl er niemand meer aan het spelen is! Dit is
niet nodig en het is een kleinigheid als men
zelf gespeeld heeft of dit opmerkt om hier
even iets aan te doen.
Ook staat de buiten deur regelmatig in com-
binatie met de kantine deur open, frisse lucht
is goed maar bedenk wel dat de kachel blijft
branden.

Dit zijn slechts een paar dingen die mee kun-
nen helpen om de rekening naar beneden te
krijgen. Bedenk wel, verspilde energie is al-
tijd jammer en uiteindelijk zullen we het met
zijn allen moeten betalen! Het kost nauwe-
lijks moeite om op deze dingen te letten en er
iets aan te doen, Wachten tot een ander het
doet, is geen oplossing voor deze vaak kleine
handelingen.
Namens het bestuur alvast bedankt voor de
medewerking.

Albert Enterman.

Let op de kleintjes!
De boetes van de najaars competitie 2002
zijn ook weer bekend, onze vereniging kreeg
een rekening van 50 Euro. Zonde van het geld,
temeer daar het bijna altijd kleinigheden zijn
die voorkomen hadden kunnen worden. De
meeste “fouten” kosten 2, 3 of 4 Euro. Deze
keer betaald de vereniging ze nog, maar de
volgende keer zal het door berekend worden
aan de Teams die de schade veroorzaken.
Alleen bij overmacht of oorzaken buiten de
schuld van het Team zal de vereniging nog
zelf betalen. Het is dus zaak om de wedstrijd-
briefjes goed te controleren voor ze in de bus
gaan, en ook dit moet op tijd gebeuren, en
bedenk dat het niet volledig invullen van het
dubbel al 2 Euro kost.

A. Enterman

ik

tafeltennis
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Enno Wijsbeektoernooi

mer dat er geen dame in jullie team zit.

De bekers waren zeer bijzonder. Doordat  er
wat fout was gegaan met het bestellen hier-
van waren er geen echte bekers om uit te
reiken. Als alternatief  kregen de spelers een
plastic koffiebeker, waar met een viltstift de
plaats was opgeschreven.
We weten niet of deze bekers ook in de hal in
de prijzen kast komen te staan?
De echte bekers zullen tijdens ons Spectrum
Wonen toernooi uitgereikt worden op zater-
dag 17 mei a.s.

Dit was de laatste speeldag van het Enno
Wijsbeek toernooi, dat voor het eerst werd
georganiseerd door allemaal nieuwe mensen.
Alhoewel het voor de eerste keer niet hele-
maal feilloos ging hopen we dat deze men-
sen ook volgend jaar de organisatie van het
Enno Wijsbeek toernooi weer voor hun reke-
ning willen nemen, want zo’n toernooi mag
zeker niet  verdwijnen.

Er klinken zelfs geluiden dat  er volgend jaar
op 5 zaterdagen gespeeld gaat worden. Vanaf
deze plaats willen we de organisatie dan ook
veel succes toewensen, en wij van Lochem
zijn volgend jaar zeker weer van de partij.

Met vriendelijke groeten van;
Bep Geverink namens de A.L.T.C. com-

missie.

De derde speeldag van het Enno Wijsbeek
toernooi werd gehouden op zaterdag 29

maart 2003 te Bentelo. Het beloofde span-
nende wedstrijden te worden want zo wel
team 1; Jaap Bood en Wilco Brunsveld als
team 3; Marina v/d Zee en Erwin Stegeman
konden 1e worden.

Het 2e team bestaande uit Rob v/d Zee en
Bennie Bannink maakte helaas geen kans om
in de prijzen te vallen.

We vertrokken om kwart voor 11 vanaf de Jan
Wissink hal met drie auto’s naar Bentelo,
waar om 12.00 uur de wedstrijden zouden
beginnen, maar omdat er geen 40 mm bal-
len waren kon er nog niet met spelen begon-
nen worden, er moest eerst naar Hengelo (O)
gereden worden om daar de juiste ballen te
halen.

Maar tegen 13.00 uur was het dan eindelijk
zo ver dat de wedstrijden gespeeld konden
gaan worden.
Het werd een spannende middag, het team
van Jaap en Wilco moest tegen Amersfoort
strijden om de eerste plaats, Wilco speelde
de laatste partij en deze moest perse gewon-
nen worden, alle supporters uit Lochem ke-
ken gespannen toe naar de verrichtingen van
Wilco en het lukte hem met z’n mooie en rus-
tige spel om voor zijn team de 1e plaats vei-
lig te stellen.

Het 2e team dat bestond uit Rob en Bennie
behaalde in de eindstand de 4e plaats.
En voor Marina  en Erwin was er een 3e
plaats, dit was niet gek omdat Marina zich de
hele week al niet fit voelde.

Erna was ondertussen gekomen om bloemen
uit te delen aan de beker winnaars.
De prijsuitreiking werd gedaan door Jan
Ubbels en hij vond het erg prettig dat er da-
mes in het team zaten, want dan vergat  hij
het uitgebreid kussen zeker niet, als er twee
heren de beker op kwamen halen zei hij, jam-
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Frans Jan Holtmaat en René van Midden
dorp hebben hun titel als dartkampioen

geprolongeerd. Evenals verleden jaar wisten
zij Kees Jan Snijder en Tom Bleumink vlak
achter zich te houden, terwijl de derde plaats
werd opgeëist door Ellen Simmelink met haar
tac-tics partner Anita Wessels.
Het enige dameskoppel dat meedeed dit jaar
en vorig jaar nog genoegen moest nemen met
een 11e plaats.

In totaal speelden 15 koppels mee op zon-
dag 6 april bij het tactics-toernooi. Dankzij de
strakke en creatieve organisatie van Marcel
Snijder konden de wedstrijden binnen de ge-
wenste tijd worden afgewerkt.
De voorrondes werden gespeeld met 5
poules van 3 teams. De nummers 1 van de
poule konden vervolgens starten met hun
finalewedstrijden (een 5 kamp).
De nummers 2 en de nummers 3 van de
poules uit de voorrondes speelden middels
een uitgekiende pouleindeling een aantal
poulewedstrijden om de uiteindelijke eind-
stand te bepalen.
Behalve voor de finalepoule golden voor de
overige poules een tijdslimiet van 20 minu-
ten.

Voor de eerste 3 plaatsen was een geldprijs
beschikbaar gesteld van 20, 15 en 10 euro,
terwijl er voor de poedelprijs (de laastse
plaats) een dinerbon beschikbaar was ge-
steld (zou achteraf blijken)

Prijzen waren er ook voor andere
poulewinnaars. Zo mochten Tim Fleming en
Patrick Voortman een greep doen van de
prijzentafel omdat zij de eerste
verliezerspoule op hun naam wisten te schrij-
ven.
Ook Johannes Osterloh en Coline Rhebergen
mochten een prijs ophalen vanwege de winst
in de 2e verliezerspoule, terwijl er voor de 3e
verliezerspoule prijzen klaarstonden voor Jan
en Wim Voelman (4 familiaire supporters en
een supportershond heeft blijkbaar goed ge-

holpen). Freddy Moespot en Peter Kamma
wonnen ook hun verliezerspoule en ook voor
hun was er een prijs.

Jaantje Fleming en Paul van de Weerthof
mochten (tot jaloerse blikken van anderen, na
het horen wat deze prijs inhield) de dinerbon
in ontvangst nemen.

De uitslagen op een rijtje:

1. Frans Jan Holtmaat/René van Midden
dorp (poulewinnaars)

2. Kees Jan Snijder/Tom Bleumink
3. Ellen Simmelink/Anita Wessels
4. Marlies Fleming/René Berenpas
6. Tim Fleming/Patrick Voortman

(poulewinnaars)
7. Patrick van Laarhoven/Guido van

Zwieten
8. Johannes Osterloh/Coline Rhebergen

(poulewinnaars)
9. Emmy Pater/Mirko Egbers
10. JanVoelman/WimVoelman

(poulewinnaars)
11. Bennie Klein Teeselink/Frans Snijder
12. Freddy Moespot/Peter Kamma

(poulewinnaars)
13. Reint Broeke/Adri Fleming
14. Jan van Londen/Henri Bruntink
15. Jaantje Fleming/Paul van de Weerthof

(poedelprijswinnaars)

Mirko Egbers

Tac Tics
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Meer van het bestuur

Misschien is een ieder van U al weer druk bezig om zich voor te bereiden op de vakantie. Wij
zijn daar nog niet helemaal aan toe, want er moet nog het een en ander gedaan worden,

voor wij onze koffers kunnen pakken.

De laatste tijd heeft het bestuur al haar activiteiten gericht op de reorganisatie binnen de club.
Zoals u weet, hebben alle leden van de Technische Commissie wegens omstandigheden hun
taak beëindigd. Ben Wijnhout(manager) Bart Ebskamp(Wedstrijdsecretariaat) en Albert ten
Hoopen (wedstrijdleiding).
Deze mensen willen wij alvast hartelijk dank zeggen, voor al hun werkzaamheden binnen deze
commissie.
Gelukkig is Bart Ebskamp nog tot 1 juli bereidt om alle wedstrijden voor de komende periode in
te delen, en daarvoor zijn wij hem zeer dankbaar. Hij zal de nieuwe commissie inwijden in de
materie van het hele wedstrijdgebeuren. Ook zal Ben Wijnhoud de nieuwe commissie, daar
waar nodig is met raad en daad bijstaan.
 Albert ten Hoopen komt helemaal weer voor het voetlicht, maar dat zal u bij verder lezen duide-
lijk worden.
Met behulp van Henk Brinkerink, en ik kan u verzekeren, die heeft enorm veel werk verricht,
kunnen wij u mededelen, dat er een nieuwe Technische Commissie is.
Graag wil ik ze aan u voorstellen: Henk Brinkerink (voorzitter,coördinator) Albert ten Hoopen
(wedstrijdsecretariaat)  Esther Wissink (trainer)

Henk Brinkerink heeft zich al behoorlijk verdiept in de organisatie van onze club.
Met verschillende mensen heeft hij al een praatje gemaakt. En in de komende tijd kan het zijn,
dat hij ook u benadert, voor informatie of wat dies meer zij. Wij hopen dat u alle medewerking
wilt verlenen, en hem indien nodig de informatie geeft waar hij om vraagt.

Het bestuur is bezig om de exploitatie van de hal wat duidelijker in beeld te krijgen.
Chris Wenneker en Henk Emsbroek zullen kijken welke mogelijkheden er zijn om aan derden
de hal te verhuren. Er zijn al verschillende activiteiten van sportgenoten in de hal geweest en de
gemeente heeft de hal als stembureau gebruikt. Om de onkosten te dekken, vragen we daar
een vergoeding voor. Wij houden er natuurlijk rekening mee dat onze eigen activiteiten voorrang
hebben op die van derden.

Nu nog even een berichtje voor de mensen die bedankt hebben als lid.
Voor alle duidelijkheid wil ik nog even mededelen, dat bij beëindiging lidmaatschap, de bank-
machtiging persoonlijk moet worden ingetrokken bij de bank. Dat mag en kan de penningmees-
ter niet doen.

Het is niet voor de eerste maal dat ik u vraag om vrijwilligers werk voor de club te doen.
Toch is hier weer een dringende oproep, want Harry Albers heeft dringend hulp nodig bij de
redactie. Als u het voortbestaan van de Mepper belangrijk vind, en u heeft nog wat tijd over, draal
dan niet, maar ga Harry helpen.

Auteur
Claske Harmsen
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3e divisie dames
Helden ‘67 1 10-70 M. Boer 24-17 70%
Bijmaat 10-60 M. Fleming 21-13 61%
De Toekomst 1 10-53 M. Krikke 21-10 47%
Seta 1 10-44 I.R. Faber 24-07 29%
PJS 1 10-40
GTTC Groningen 3 06-21

Eredivisie (Degradatiepoele)
TTCV Herwaarden 1 10-34 R.v. Spanje 06-05 83%
Lelystad Treffers 1 10-34 G. Kobus 04-03 75%
De Toekomst 1 10-24 R. Beelen 02-01 50%
Branderstad 1 10-15 J.W.F.v.d. Heyden 00-00 00%

Hoofdklasse team 2
Mazza Flits 2 12-88 C. Vredeveldt 24-16 67%
Swift 1 12-72 F. Helmich 30-19 63%
De Toekomst 2 12-70 E. Pijper 27-14 52%
De Veluwe 3 12-69 T. Bleumink 27-13 42%
Fitacc Emmeloord 1 12-48
De Brug 1 12-40
De Trefhoek 2 12-33

1e klasse team 3
De Brug 2 10-71 R. Swaters 27-22 81%
De Toekomst 3 10-63 P.W. v.d. Weerthof 30-21 70%
Trias 2 10-60 R.J.G. Kl. Teeselink 30-12 40%
De Brug 4 10-54
Swift 2 10-42
Wijk 16 10-10

2e klasse team 4
De Toekomst 4 10-78 J. Voelman 12-10 83%
Olst 2 10-68 P.v. Laarhoven 24-19 79%
Holten 2 10-63 M. Egbers 21-16 76%
De Brug 8 10-54 H. Wittenberg 21-14 66%
Torenstad 3 10-24
Wijk 16  3 10-13

2e klasse team 5
Warnsveld 1 10-60 J. Zonneveld 24-13 54%
De Brug 6 10-56 F.P. Snijder 24-13 54%
Gelvandria 1 10-53 S. Bouck 21-09 42%
Wijk 16  2 10-47 J.R. Heijink 21-05 23%
Lieverdjes 1 10-43
De Toekomst 5 10-41

Einduitslagen 1
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Einduitslagen 2

2e klasse team 6
Torenstad 2 10-78 R. Broeke 30-10 33%
De Brug 7 10-68 J.L. Hendriksen 27-07 25%
Swift 4 10-63 H. Stegeman 06-00 00%
Olst 1 10-54
De Toekomst 6 10-24
DTTC 1 10-13

3e klasse team 7
De Toekomst 7 10-67 M. Willems 18-15 83%
De Brug 10 10-53 R. Verwoert 27-21 77%
Warnsveld 2 10-53 K.J. Snijder 24-18 75%
De Veluwe 7 10-48
Wijk 16  4 10-43
DSC 1 10-36

3e klasse team 8
MTC 2 10-75 B. Ebskamp 27-16 59%
Swift 5 10-67 W.J. Kl. Baltink 30-15 50%
De Toekomst 8 10-50 F.v. Hilst 24-13 54%
Holten 3 10-38
Humanitas 1 10-36
Olst 4 10-34

3e klasse team 9
Trias 4 10-74 J. Schoolderman 30-23 76%
Torenstad 4 09-55 W. Leidekker 18-08 44%
Swift 7 10-51 R. Knippen 18-04 22%
De Toekomst 9 10-41 J. Bouwmeester 18-03 16%
De Spinners 2 10-39
MTC 3 09-30

3e klasse team 10
De Toekomst 10 10-73 M. Fleming 24-21 87%
Futura 1 10-68 R.d. Cler 15-12 80%
Gelvandria 3 10-54 R. Otten 24-18 75%
De Brug 13 10-47 J. Veldmaat 15-09 60%
Lieverdjes 3 10-40 E. Simmelink 12-05 41%
Swift 8 10-18

4e klasse team 11
ZTTC 1 10-73 H. Emsbroek 27-20 74%
Trias 6 10-69 J. Schrijver 27-19 70%
De Toekomst 11 10-64 A. Horstman 24-13 54%
De Brug 16 10-43
De Spinners 4 10-29
De Veluwe 11 10-22
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Einduitslag 3

4e klasse team 12
ETTV 1 10-67 E. Driessen 30-24 80%
Trias 9 10-64 J. Rijswijk 24-14 58%
De Toekomst 12 10-58 J.v. Laarhoven 27-15 55%
Lieverdjes 5 10-43
Gelvandria 7 10-36
ESV 10-32

4e klasse team 13
De Brug 15 10-71 E.A. Wissink 12-06 50%
Warnsveld 3 10-67 F.N. Moespot 21-02 09%
Wijk 16  5 10-48 H.C. Franssen 21-02 09%
Trias 10 10-45
Wesepe 1 10-33
De Toekomst 13 10-26

4e klasse team 14
De Brug 14 10-78 J. Osterloh 27-18 66%
Trias 7 10-61 P. Schaller 27-16 59%
De Toekomst 14 10-48 W.J. Voelman 27-07 25%
Warnsveld 4 10-40
DeSpinners3 10-38
De Veluwe 10 10-35

4e klasse team 15
Torenstad 7 10-68 A.C. Fischer 30-06 20%
De Brug 17 10-66 R.B. Jorritsma 30-05 16%
DSC 2 10-64 H.B. Albers 30-01 03%
DTTC 3 10-57
Overa 3 10-32
De Toekomst 15 10-13

5e klasse team 16
De Toekomst 16 10-67 W. Wilgenhof 30-24 80%
Gelvandria 11 10-62 E. Eggink 30-19 63%
Swift 13 10-49 J.J. Hofman 24-14 58%
Trias 17 10-49
Gastec 10-42
Shot ‘78  7 10-31

5e klasse team 17
Wijk 16  8 10-67 H. Vels 30-17 57%
Torenstad 8 10-60 A. Hofland 27-13 48%
Gelvandria 13 10-48 J.C.t. Bokkel 27-07 29%
Trias 15 10-47
De Toekomst 17 10-45
Wijk 16  10 10-33
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Einduitslag 4

6e klasse team 18
Gelvandria 17 10-78 J. Vos 27-11 40%
Swift 18 10-69 A. Enterman 30-11 36%
Torenstad 10 10-45 M. Enterman 12-04 33%
De Toekomst 18 10-37
De Brug 19 10-31
Wijk 16 10-30

6e klasse team 19
Swift 19 10-72 E. Eilers-Kranen 21-14 66%
ETTV 10-60 M. Vruggink 21-09 42%
Gelvandria 15 10-58 S.S.G. Arts 24-10 41%
De Toekomst 19 10-43 E.G. Freriks 24-05 20%
Trias 18 10-37
Wijk 16  12 10-30

6e klasse team 20
MTC 6 10-62 J.B.Gv.d. Lande 21-14 66%
ETTV 4 10-60 H. Brinkerink 30-19 63%
De Toekomst 20 10-58 J.W. Wissink 30-15 50%
Wijk 16  11 10-47
Gorssel  5 10-41
Swift 20 10-32

6e klasse team 21
De Toekomst 21 08-53 A.t. Hoopen 24-19 79%
Swift 21 08-46 J. Stokvisch 24-17 70%
DTTC 7 08-41 H. Sloesarwij 18-11 61%
MTC 7 08-31 C.J. Schuiling 06-01 16%
Wijk 16  13 08-29

Tafeltennissen bij De Toekomst,

meer dan een sport...
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Bestuurs- en commissieleden

Kascommissie:
H. Brinkerink 0573-254676
E. Driessen 0573-471200
W. Wilgenhof 0573-251821

Recreantencommissie:
C. Wenneker (voorzitter) 0573-256260
I. Wissink (penningmeester) 0573-252630
L. Kok 0573-253146
H. Franssen 0573-250445
L.  Freriks 0573-259798

Redactie:
H. Albers 0573-256867
M. Enterman 0573-258264
K. Bergsma 0573-280344
F. Snijder 0573-254961

Schooltafeltennis Commissie:
H. Emsbroek 0573-253801
W. Voelman 0573-252659

Schoonmaakcommissie:
L. Kok 0573-253146

Technische Commissie:
B. Ebskamp  (wedstr. secr. sen.) 0573-255985
A. ten Hoopen 0573-254982

Trainers:
R.  Beelen 0316-223582
K. Hage 0573-254779
F. Snijder 0573-254961
H. Vels 0573-257963
B. Wijnhoud 0570-653212
E. Wissink 0573-491310

Bestuur:
A. Enterman  (voorzitter) 0573-471266
C. Harmsen-Miedema  (secretaris) 0573-251847
C. Enterman  (penningmeester) 0573-471266
B. Ebskamp  (wedstr. secr. sen.) 0573-255985
H. Emsbroek  (vice-voorzitter) 0573-253801
H. Albers (vrijwilligerscoördinator) 0573-256867
L. Kok 0573-253146
C. Wenneker 0573-256260

Wedstrijdsecretariaat:
B. Ebskamp  (wedstr. secr. sen.) 0573-255985
W. Voelman  (wedstr. secr. jeugd) 0573-252659

Activiteitencommissie:
K. Hage (voorzitter) 0573-254779
K.J. Snijder (penningmeester) 06-22263796
M. Snijder 06-22605821

A.L.T.C.-commissie:
H. Albers 0573-256867
E. Eilers-Kraan 0573-252703
B. Geverink-Beumer 0573-221557
A. Pater 0573-255659
R. van der Zee 0575-521736
B. Bannink 0573-252195

Barcommissie:
J. Bouwmeester 0573-252678
C. Wenneker 0573-256260

Financieel manager:
J. Wissink 0573-252630

Jazz-gymnastiek:
J. Vos 0573-252066

Jeugdcommissie:
J. Osterloh (voorzitter) 0573-251965
M. van Eeten  (secretaris) 0573-257331
R. Otten (penningmeester) 0573-258277
W. Voelman  (wedstr. secr. jeugd) 0573-252659
J. Fleming 0573-253461
A. ten Hoopen 0573-254982
L. van der Molen 0573-258045
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Jarigen Ledenmutaties

Senioren:
Mei:
B. Jansen 03-05
K. Hage 06-05
R.J. Zee,van der 07-05
C.J. Schuiling 12-05
F.P. Snijder 12-05
J.G. Friskes-Zuidgeest 13-05
B. Makkinga 13-05
R.X.R. Beelen 15-05
M.L. Boer 16-05
B.G. Sieverink 17-05
H.B. Albers 20-05
M. Knippen 20-05
J. Vos 21-05
H.J. Stegeman 23-05

Juni:
M.P. Snijder 03-06
Y.C.S. Wolvers 06-06
J. Wenneker 08-06
H.J. Vels 10-06
T. Bleumink 11-06
D.A. Zuilekom-Kaule 12-06
P. Fleming 14-06
J. W. Pangaart-Vels,van den 14-06
J.J.P. Pangaart van den 17-06
A.M. Bouwmeester 20-06
J.W.S.A. Osterloh 25-06
G. Boer,de 28-06
B.J.G. Klein Teeselink 28-06

Jeugd mei
I. Visser 14-05
G.T. Schutte 20-05
D. Kamma 21-05

Jeugd juni
J. Goossens 02-06
G.T. Zwieten,van 12-06
A. Goossens 13-06
K. Kamma 14-06
T. Huting 15-06
P.W. Weerthof,van de 28-06

Bedankt als lid per 1 juli

Frans Helmich
Johan v/d Pangaart

Nieuw lid per 1april

S.E. Kamma-Engel (Susanne)
Albert Cuyplaan 8
7242 DS Lochem
0573-257211

Bedankt als donateur;

Fam. H. Schippers
Albert Cuyplaan 14
7242 DS Lochem

Adreswijziging

Huidige adres;
Ronald Swaters
Kopermolenring 2a
7241 VN Lochem
0573-253022

Nieuw mobiel tel.nr:

Jacqueline Vos
06-14681944
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Het barrooster

De sleutel van de hal is af te halen bij:
Jan Bouwmeester, Stalkaars 8
of bij  Bart Ebskamp, Torenmolenlaan 102
of bij  Harry Albers, Kopermolenring 22

Harry Albers
m.m.v. Jan Bouwmeester

Hieronder is het barrooster van de actuele maand en de daarop volgende maand(en). Het
onderstaande rooster is voor de bardiensten tijdens de competitieavonden (maandag, vrij-

dag en zaterdag). De hal is echter vaker open dan het barrooster doet vermoeden. Momenteel
is de hal ook open op dinsdagmorgen (Gerrie Vels draait dan normaliter de bardienst), woensdag-
avond (hier regelen de recreanten onderling de barbediening), donderdagmorgen (één van de
jazzgymdames zorgt voor de barbezetting) en de trainingen op de dinsdag en de donderdag-
avond (dan is er geen barbezetting).
Bij evenementen en toernooien zorgen de organisatoren in principe voor de barbezetting, dit in
overleg met de barcommissie. Ruilen van bardiensten kan in onderling overleg. Het barrooster
kan men nu ook weer op onze website terugvinden (www.lttcdetoekomst.nl).

Barrooster voor de competitieavonden, waarbij de bardienst aanvangt om 19:15 uur op maan-
dag en vrijdag en om 13:00 uur op zaterdagmiddag.

               MEI                                                              JUNI
Vrij. 3  Mei    R.Swaters. Ma. 2 Juni R. de Cler.

Vrij. 6 Juni T. Bleumink.
Ma. 5  Mei   C.Wenneker.
Vrij. 9  Mei   J.Heyink. Vrij. 13 Juni K.J.Snijder.
Ma.     19 Mei   J.v.Laarhoven. Ma. 23 Juni J.Schoolderman.
Vrij.    23 Mei   M.Fleming +M.krikke. P.v.Laarhoven.
Ma    26 Mei   J.Rijswijk. Ma. 30 Juni H.v.d.Lande.
Vrij.      30 Mei   R.Jorritsma.

             JULI                                                     AUGUSTUS
Vrij. 4 Juli    R.Broeke. Vrij. 1 Aug. M.Willems.
Ma. 7 Juli    J.Bouwmeester. Ma. 4 Aug. J.Osterloh.
Vrij.    11 Juli    P.v.d.Weerthof. Vrij. 8 Aug. A.ten Hoopen.
Ma.    14 Juli   J.v Laarhoven. Ma.     11 Aug. W.Leidekker.
Vrij.    18 Juli   H.Franssen. Vrij.       15 Aug. C.Wenneker.
Ma.    21 Juli   S.Bouck. Ma.       18 Aug. H.Emsbroek.
Vrij.    25 Juli   F.Moespot. Vrij.       22 Aug. R.Swaters.
Ma.    28 Juli  J.Rijswijk. Ma.       25 Aug. E.Driessen.

Vrij.       29 Aug. B.Ebskamp.



Toekomst Meppers mei 2003

24

Een adverteerder in de schijnwerper

Naam  bedrijf  Cleopatra.
Eigenaar  Rafiek  Kamel.
Adres Oosterwal  26
Telefoon  0573252048

Rafiek is geboren in Egypte, in de stad Sohag. Deze stad heeft drie miljoen  inwoners. De zaak
Cleopatra is al sinds 1987 in Lochem. Rafiek kon de zaak in 1988 overnemen. Het was maar
een klein zaakje, waardoor er eigenlijk maar een beperkt assortiment was. Omdat er veel klan-
ten en vrienden kwamen, begon de zaak te groeien. En de beschikbare ruimte werd te klein. Dat
vroeg om uitbreiding, maar waar en hoe? Toen kwam er een oplossing. Hij kon het huis van de
buren kopen. Het geluk was met hem,Nu kon hij gaan uitbreiden.Het huis van de buren wordt bij
zuj zaak aangetrokken.Ze zijn al een jaar aan het verbouwen. En als het allemaal  meezit is het
half juni klaar.Doordat hij van twee panden een pand maakt, wordt het een stuk dieper, de opper-
vlakte wordt vier keer zo groot.En er komt een heel nieuw interieur in.

Doordat hij meer ruimte krijgt, kan hij zijn assortiment uit breiden. Dus nog meer keuze’s uit de
Pizza’s en steaks dan voorheen.Ook de vleesgerechten worden veel uitgebreider dan nu. Wie
zijn menu kaart kent en dan nu leest, dat het nog uitgebreider gaat worden. Zal zeker een kijkje
gaan nemen als Rafiek zijn zaak heropend.Het streven is op 14 juni, en daags ervoor wil hij een
open huis houden. Let wel, het STREVEN, want met een verbouwing weet je het maar nooit. En
niet aleen de vaste klanten zijn uitgenodigd, maar ook de leden van de Toekomst zijn van harte
welkom. Ik zou zeggen, gaat dat zien, gaat dat zien. Bij Cleopatra word je door het personeel
vriendelijk bediend.Maar toch zoekt hij nog personeel. En voor in de bediening als voor de
bezorging. Want zoals jullie zeker wel weten, kun je ,je bestelling ook thuis laten bezorgen. En
wel zeven dagen in de week. Die gene die zich geroepen voelt om te helpen in de bezorg dienst,
moet wel in het bezit zijn van een autorijbewijs of bromfietscertificaat.

Auteur
Ria Albers
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Discoavond

Het al lang geplande discofeest voor ALTC heeft op 14 mei jl. plaatsgevonden. Op verzoek
van Crista had dit al met de Sintviering moeten plaatsvinden, maar woensdag 14 mei vond

de inhaalslag plaats.
Om 19.30 begon het feest en kregen we koffie en cake. Bij de borrel en de het fris werden
warme en koude hapjes geserveerd. Het muzikale gedeelte werd verzocht door het duo 2-
gather, onze alom bekende Jacob Sijken en zijn vriend Gerard. Ze speelden live op de gitaar en
tussendoor werden cd-nummers gepresenteerd. Je kon ook verzoeknummers indienen en voor
Alwin werd dit natuurlijk NORMAAL, hoe kan het ook anders.

Ook was er nog een gastoptreden van een jongedame, bij de Toekomst beter bekend als de ene
helft van Bep en Toos, jawel, Bep geverink. Zij speelde en zong een aantal nummers met de
beide heren. Dit klonk best wel goed.
Ook gaf Christa nog een solo optreden. Zij bracht een lied ten gehorenvan Willeke Alberti en zij
kreeg hiervoor een daverend applaus. Aan het einde van de avond werd de polenaise nog inge-
zet. Al met al was het een gezellige avond.

Auteur
Erna Eilers

het laatste nieuws het eerst bij

WWW.LTTCDETOEKOMST.NL
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Mopjes en gevonden voorwerpern

Er staan langs de weg wel eens bordjes
met ‘zachte berm’. Waarom staan er

nooit bordjes met ‘harde berm’?
Die krijgen ze daar niet in de grond.

Waarom smeert een olifant geen gel in z’n
haar? Omdat zijn poot niet in het potje past!

Waarom dragen brandweermannen oranje
bretels?
Om hun broek op te houden.

Waarom springt een kraai en loopt een
roek?
Om vooruit te komen..

Er liggen in de hal nog allerlei spullen die
zijn blijven liggen. Handdoeken, sport-

schoenen, sokken. Echt een hele
inventarris.

Liesbeth Kok heeft de redactie gevraagd
om deze oproep te plaatsen. de redactie wil
er dan ook van uit gaan dat iedereen bin-
nenkort even komt kijken op de woensdag-
avond om zijn of haar spullen weer mee
naar huis te nemen.

Het zijn overigens niet alleen spullen van de
woensdagavond maar van alle groepen die
gebruik van onze hal maken
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Man bestelt in het café een balletje gehakt met brood en zuur. “Och”, zegt de kastelein,
“Waarom toch met brood en zuur?” “Hoezo?”, vraagt de man. “Nou”, zegt die kastelein,

“het brood zit wel in die bal en na die tijd krijg je het zuur vanzelf.”

Jansen op 3 hoog zijn vrouw is overleden. De pastoor wil langskomen om zijn condoleances
over te brengen, maar belt per ongeluk aan bij Jansen op 2 hoog, wiens fiets net is gestolen. De
pastoor belt aan en er wordt opgedaan. “Gecondoleerd met uw verlies, meneer Jansen”, zegt
de pastoor. “Ach”, zegt Jansen, “Het was toch al een oud, versleten kreng en de hele buurt reed
er op.” Jan van Londen

Een man ziet in de etalage van een fotozaak een glimmend fototoestel liggen. Er staat een
bordje bij met de volgende mededeling: ‘Uw geld terug als het niet goed is’. De man koopt het
toestel, maar al snel blijkt het een slecht toestel te zijn. De foto’s zijn steeds overbelicht en de
flits komt bijna drie seconden te laat. De man gaat naar de fotozaak en vraagt zijn geld terug.
“Dat kan niet”, zegt de verkoper. “Het staat op dat bordje”, zegt de man boos. “Leest u dat bordje
maar eens heel aandachtig”, antwoordt de verkoper. “Er staat: ‘Uw geld terug als het niet goed
is’. Maar uw geld was goed, dus houden wij het.”

“Een rondje voor de hele zaak!” roept de man aan de bar. “Maar niet voor die klootzakken links
van me. En die smeerlappen rechts van me krijgen ook niks, want die gaan allemaal vreemd!”
Het ritueel herhaalt zich nog een paar maal. Dan wordt de gulle gever plotseling op zijn schou-
der getikt door een man die rechts van hem staat, en die zegt: “Zeg, beste kerel, allemaal leuk
en aardig maar ik ga helemaal niet vreemd...”
“Dan ben je een klootzak en moet je links van me gaan staan!”

Waarom loopt uw hond altijd naar de hoek van de kamer als de bel gaat?
Het is een boxer!

Marcel Snijder

Op een cursus voor feministen staat het “opkomen voor jezelf in de huiselijke kring” centraal.
De cursusleidster vraagt op de tweede cursus aan haar cursisten wat ze zoal hebben onderno-
men om voor zichzelf op te komen?
“Vertel eens Truus, wat heb je gedaan en heb je al resultaat geboekt?”, vraagt de cursusleidster.
Truus antwoordt: “Ik heb tegen mijn man gezegd dat hij zelf maar eens de was moest doen. De
eerst dag zag ik niks, de tweede dag ook niet, maar uiteindelijk de vijfde dag zag ik dat hij toch
kleren ging wassen.” De cursusleidster geeft aan dat dat een goed resultaat is en vraagt verder
aan KIazien hoe het haar is vergaan. Klazien: “Ik heb me man gezegd dat hij zijn overhemden
zelf moest strijken. De eerste 3 dagen zag ik niks, maar na 4 dagen zag ik dat hij toch overhem-
den ging strijken.” “Nog een goed voorbeeld met goede reslutaten,” zegt de cursusleidster vol-
daan.
Als derde vraagt ze aan Fatima: “En, hoe is het jou afgegaan Fatima?” Fatima zegt: “Ik heb
tegen mijn man gezegd: doe zelf de afwas maar!” “Wat goed van je, zeg”, geeft de cursus-
leidster aan, “en wat gebeurde er toen?” Zegt de Turkse vrouw: “De eerste dag zag ik niks,
tweede dag ook niet, maar de derde dag kon ik net weer iets zien door mijn linkeroog.”

Hasib Moukaddim

Moppen
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Einduitslagen Jeugd

Landelijk team 1
Entac 1 09-62 G. Zwieten
Kampenion 1 09-57 B. Ebskamp Helaas geen
De Toekomst1 09-48 M. Ebskamp percentages bekend
Buitenpost 1 09-39
Vitesse 35  2 09-39
GTTC Groningen 09-25

2e klasse team 2 4e klasse team 3
Trias 2 08-55 Torenstad 4 10-71
Gelvandria 1 08-44 De Brug 5 10-66
Ugchelen 2 08-43 Swift 6 10-58
Swift 3 08-35 DSC 1 10-42
De Toekomst 2 08-23 Gelvandria 4 09-31

De Toekomst 3 09-22

5e klasse team 4 Welpen team 5
De Toekomst 4 10-78 De Toekomst 5 08-34
Wijk 16  3 10-71 Swift 9 08-29
Torenstad 7 10-67 De Brug 7 08-19
Trias 7 10-35 Olst 3 08-11
Gelvandria 5 10-27 Torenstad 9 08-07
DSC 2 10-22
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De oplossing van de puzzel uit het maartnummer was: Succes gewenst tijdens de laatste
competitieweken. Er zijn 6 inzendingen ontvangen en de winnaar na loting is: Marcel
Theunissen.

Het thema van deze maandpuzzel is: DIEREN. Deze maand zitten er allemaal verschillende
dieren in de puzzel verstopt. Aan jullie de taak om deze op te zoeken. De oplossing heeft met
het thema te maken.

hamster
kat
koe
kameel
lama
lynx
muis
marter
olifant
poema
rat
rendier
steenbok
stekelvarken
varken
zwaardwalvis
zeeleeuw
walvis

Z W A A R D W A L V I S K E
E A A L E H M B Y S I T Z E
E L R P N O U E N A N E V D
L V D E D N I E X A L E A E
E I V N I D S R R H R N R E
E S A G E B L E F F U B A E
U N R E R T N A F I L O O S
W R K I G E I T R O E K R N
V O E T R E H L E D E S R A
A O N I E J E D T A M E O P
R H I P O E A E R E T R A M
K K T A M R M E G I R A F I
E E A A E T A R E T S M A H
N E K R A V L E K E T S N C

De puzzelhoek

INLEVEREN UITERLIJK 1 JULI  IN DE COPYBUS!!!

Oplossing meinummer :

Naam:

Tel. nummer:
t.a.v. de redactie

ara
aap
aardvarken
alpengeit
beer
buffel
c h i m p a n -
see
emoe
eekhoorn
ever
ezel
fret
geit
gems
giraf
hert
hond
haas
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Jeugdhoek

Mijn naam is Linda van der Molen -Spruit
Ik ben 33 jaar oud en ben sinds1991 ge-

touwd met Wigle, samen hebben wij twee zo-
nen Christiaan is11 jaar en Jordy 9 jaar.
 Ze tafeltennissen allebij, de een op de dins-
dag en donderdag en de ander op woensdag
en vrijdag. Alleen christiaan speelt mee in de
competitie.

Voor vele jaren terug heb ik ook gespeeld en
sinds kort ben ik ook weer begonnen op de
woensdagavond  Dit is trouwens heel gezel-
lig en aan te raden voor iedereen.

Voor enige tijd geleden ben ik gevraagd voor
de JC. We vergaderen een paar keer per sei-
zoen en proberen voor de jeugd zo veel mo-
gelijke leuke dingen te doen.
Maar als jullie nou nog leuke dingen weten
kun je dit natuurlijk altijd aan ons laten weten.
Nu zijn we druk bezig met de loop-a-ton,
waarbij wij natuurlijk hopen dat iedereen mee
doet en zoveel mogelijk sponsors weet te vin-
den, want het geld komt ten goede aan bij-
voorbeeld het kamp. Dit wordt gehouden op
13- 14- 15 juni en de reis gaat naar Epe.

Verder wil ik hierbij ons 4 de en 5 de jeugd
team van harte feliciteren met het behaalde
kampioenschap. Voor sommige van de jeugd
spelers was dit hun eerste competitie jaar.
Dit was voor mij ook het eerste jaar dat ik
een jeugdteam onder mijn hoede had en ik

heb hier erg van genoten. Niet alleen omdat
ze kampioen zijn geworden maar ook  om-
dat er veel talent in opkomst is en het heel
gezellig is.

Verder feliciteer ik ook alle andere teams die
kampioen zijn geworden.

Iets wat ik ook nog doe voor de vereniging is
schoon maken en wel op de zaterdag och-
tend. Dan beginnen wij altijd met koffie en wat
lekkers, en als we dan even gezellig hebben
gezeten dan gaan we flink aan de slag, want
dat mag dan ook wel als een ieder daar de
hele week de boel heeft vies gemaakt.

Ik hoop jullie genoeg te hebben geinformeerd
en nog veel plezier bij jullie activiteiten bij onze
vereniging

Groetjes Linda v/d Molen
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De twee kanten van...

De twee kanten van… … . Linda van der Molen… .

Deze maand heb ik Linda van der Molen geïnterviewd,
ondanks ik haar nog niet zo vaak in de hal had gezien,
bleek het dat ze al een tijdje een nieuw lid was. Ook zit
ze sinds kort al in de jeugd commissie.

Naam ; Linda van der Molen.
Woonplaats ; Lochem.
Geboorteplaats ; Gemeente Alkmade.
Leeftijd ; 33 jaar.
Verliefd of getrouwd ; Getrouwd.
Kinderen? ; 2 kinderen, Christiaan en Jordy.
Ik ben… . ; Pff…  da vraag je wat, sportief, gezellig, hmmm. Dat wat het wel..
Speelklasse ; Ik speel geen competitie.
Trainingsarbeid ; 1 keer per week.
Ik ben lid sinds… ; Pff..  euh.. 2 maand geleden.
’t leukst aan de club ; Gezelligheid.
En het minst leuke ; Goeie vraag…
Ambities privé ; Lang en gelukkig leven.
Ambities tafeltennis ; Geen.
Beste prestatie ooit ; Dat ik mijn vrachtwagenrijbewijs haalde.
Grootste blunder ; Moek nog maken.
’t eerste wat ik doe
als ik wakker word ; Tanden poetsen.
Favoriete Muziek ; Alles.
Niet om aan te horen ; Dat moeten ze denk ik nog maken…  week niet.
Lekkerst eten ; Toernado…
Niet te eten ; Prei.
Favoriete drankje ; Winterapfel.
Niet te drinken ; Wijn.
Huisdieren ; Veel.
Soort werk ; Jah euh ik ben vrachtwagen chauffeuse.
Hobby’s ; Voetballen, tafeltennissen en biljarten.
Reden waarom ik op
tafeltennis ging was.. ; Tis gewoon een leuke sport.
En waarom in de
Jeugdcommissie ; Gewoon om iets voor de jeugd te kunnen betekenen.
Favoriete film ; Zijn er zoveel… .
Favoriete speler ; Euhm…  Marten Knot.
Favoriete speelster ; Annemiek Roelofs.
Wens/ droom ; Een wereldreis maken.
Wijze raad ; Wees gelukkig…  en laat ieder in zun waarde…
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De nieuwe rubriek ‘tafeltennis-nooit-
grappigs’ heeft heel wat los gemaakt heb

ik gehoord. Jammer dat niet alles op schrift
komt en nog veel in de kantine is blijven han-
gen.
 Maar toch zijn veel reacties binnengekomem
via onze website (www.lttcdetoekomst.nl). Dit
is hartstikke leuk, want iedereen kan die le-
zen en er om lachen. Zelfs van buiten de club
krijgen we inzendingen.
Omdat het er al zoveel zijn, heb ik maar een
hele pagina vrijgemaakt om deze grappige
tafeltennis-nooit-grappigs niet van jullie te
onthouden, mocht je ze nog niet op de
website hebben gelezen.
Veel plezier en blijf inzenden en als je dat nog
niet hebt gedaan hoor ik gauw van je!

Marcel Snijder
Tijdens het Tac-tics toernooi een gooi doen
naar de prijzen, is nooit grappig.
Mirko Egbers

Als je met Tac-Tics verliest op tactiek, dan is
dat nooit grappig.
Tom Bleumink

Albert speelt tegen Jan. Albert vraagt aan Jan:
“Bin ie altied zo’n schoever?” Jan antwoordt:
“Albert, daor win ik ze mee!” Albert vraagt:
“Hoe vulle heb ie d’r dan e won’n?” Jan ant-
woordt: “Geen ene!” Dat, is nooit grappig.

Met tafeltennis, wadvissen of forelvissen ach-
ter het net vissen, is nooit grappig!

2 recreanten staan op de woensdagavond te
trainen en krijgen aanwijzingen van de trai-
ner. De trainer zegt tegen de ene recreant:
“Contra spelen”. Zegt die recreant: “Ik heb
toch een tegenstander!“ Dat, is nooit grap-
pig.

Als je de opgavenlijst ziet voor de grote
voorjaarsschoonmaak op 10 mei a.s., is dat
nooit grappig.

Aan de tafeltennistafel en aan de bar tegen
Smirnoff spelen, is nooit grappig!
Chris Wenneker

Voor een wedstrijd aan Beelski vragen wat
hij op zijn lever heeft, is nooit grappig.
Beelski (Remi Beelen)

Als je met je teamgenoten halverwege het
lopende seizoen tot de conclusie komt dat je
niet zo goed meer bent als vroeger, dan is
dat nooit grappig.
Als je vervolgens concludeert dat “resultaten
behaalt in het verleden geen garanties voor
De Toekomst zijn”, dan is dat zeker nooit
grappig!
Jos Zonneveld

Een pannekoek krijgen is nog altijd lekker,
maar als je ziet dat je buurman het laatste
druppeltje stroop heeft opgemaakt, is dat
nooit grappig.
Hasib Moukaddim

Na de fietstocht denken een koekenpan te
winnen en dan enkel een pannenkoek krijgen,
is nooit grappig.
Mirko Egbers

Tijdens de pannekoeken fietstocht de deksel
op je neus krijgen, is nooit grappig.
Marcel Snijder

Als je de heuvel af fietst en je gaat echt heel
hard de berg af, zo hard als je nog nooit op
een fiets gegaan bent en er is net een
vrachtwagen geweest die zijn lading
tafeltennisballetjes is verloren, is nooit
grappig.
Kees Jan Snijder

Kleurenblind zijn en met een oranje balletje
moeten spelen, is nooit grappig.
Ted Derkse

Voor meer nooit grappig
Marcel Snijder

Nooit Grappig
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tijdens de te spelen toernooien.
Onze commissie is nu dus weer op volle
sterkte, en we zijn al weer druk bezig aller-
hande zaken te regelen voor het Spectrum
Wonen toernooi zaterdag 17 mei a.s. in onze
hal.

Bep Geverink

TIJD VERZETTEN!!!

Elk jaar weer is het voor sommige mensen
een hele toer als het weer van wintertijd naar
zomertijd gaat.
Bep kwam bij Toos op bezoek en zag dat Toos
druk aan het sjouwen was met de klokken
die ze in huis heeft.
Dus Bep vroeg; “Toos, wat ben je toch aan
het doen?”
“Ja zie je zei Toos; het zit zo, vannacht moe-
ten alle klokken verzet worden, dus ik dacht
ik begin maar vast.”
“Maar Toos; zei Bep toen je moet de klok niet
verzetten, alleen maar de tijd, vannacht om
2 uur zetten we de klok 1 uur vooruit op 3 uur,
dat is alles.”
“O; zei Toos toen, dus dan moet ik vannacht
mijn wekker om 2 uur zetten, zodat ik wakker
word en dan kan ik bij al mijn klokken de tijd 1
uur vooruit zetten en dan kan ik weer verder
slapen?”
“Ja Toos; zuchte Bep zo moet je dat doen.”

We hopen dat we een mooie zomertijd heb-
ben!!!

(En als het straks weer wintertijd word dan
zien we wel weer of dat dan bij Toos beter

verloopt.)

en bij de tijdVan ALTC

We hebben binnen onze commissie een
paar veranderingen te melden.

Harry Albers heeft te kennen gegeven dat hij
door drukke werkzaamheden, onze vergade-
ringen niet meer wil bij wonen. Wel wil hij
graag bij onze commissie betrokken blijven
en bij toernooien en andere evenementen wil
hij wel graag de catering blijven verzorgen.
Dit aanbod grijpen we natuurlijk met beide
handen aan want het verzorgen van een hapje
en een drankje kun je gerust aan Harry over-
laten.

Rob van der Zee had een tijdje terug te ken-
nen gegeven dat hij wel met het commissie
werk wilde stoppen, maar op dit besluit is hij
terug gekomen, voorlopig wil hij onze com-
missie blijven steunen, waar we natuurlijk erg
blij mee zijn.

We kunnen ook een nieuw lid aan onze com-
missie toevoegen en dat is Bennie Bannink,
we proberen steeds weer om onze commis-
sie aan te vullen met spelers. In het verleden
bestond onze commissie alleen uit begelei-
ders maar, we willen graag mensen in onze
commissie hebben die de mening en wen-
sen van onze spelers kunnen verwoorden en
dat is ons met Bennie nu gelukt. Met de komst
van Bennie en Rob die al in onze commissie
zit, hebben we op dit moment 2 spelers in
onze A.L.T.C.  commissie zitten.

Voor het begeleiden van onze spelers naar
toernooien hebben we 2 vaste begeleiders te
weten; Arie Pater en Harry Albers. Nu Harry
met deze werkzaamheden gaat stoppen zijn
we opzoek gegaan naar iemand die Arie hier-
mee wil helpen. In het verleden had Willemien
Wissink al eens aangegeven wel wat meer
voor onze afdeling te willen doen, daarom
hebben we haar gevraagd om samen met
Arie als begeleider mee te gaan naar toer-
nooien, en Willemien heeft toegezegd dat ze
dit wil gaan proberen. We heten Willemien
van harte welkom en wensen  haar veel suc-
ces en veel overwinningen met de teams toe,
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Volgende maand verwacht...

? Verslag van het Spectrum Wonen toernooi?

? Vakantieverhalen?

? De nieuwe teamindelingen?

? Meer nieuwe leden?

? Uw digitale vakantiefoto??

? Wellicht staat uw stukje in het volgende clubblad?
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