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Gegevens

Sandalen?

Behangetje?

Schoorsteenveger?

Autoschade?

Lekker uit eten?

Informeer eerst bij onze
adverteerders!

De vakantie staat al weer voor de deur.
De hal is weer enkele maanden mini-

maal in gebruik. Even tijd om terug te
blikken.
Het was weer een bewogen competitie.
Nieuwe kampioenen en ook helaas weer
degradanten. Het eerste heeft zich gelukkig
weten te handhaven door overtuigend met
4-0 Branderstad op de plek te zetten.
De reis naar Ede werd daarom gelukkig
een feestje nadat de meegekomen Loche-
mers op een overwinning konden worden
getracteerd.
De redactie hoop enerzijds dat het 1e team
zich in de komende competitie eenvoudiger
zal weten te handhaven dan het afgelopen
jaar. Maar, het feestje na de promotie/de-
gradatie is ook niet te versmaden. Niet
iedereen zal hierover hetzelfde denken.
Maak je keuze maar.

De redactie is de afgelopen tijd minimaal
bezet geweest. Ria Scheggetman moest
helaas afhaken door een verslechterende
gezondheid. Ze wilde graag maar het
mocht jammer genoeg niet zo zijn. Van
achter de computer wens ik Ria veel
sterkte met het overwinnen van haar kwaal.

Ook een tweede man of vrouw die de
redactie structureel komt helpen maken
blijft helaas achterwege. Het doel om acht
of tien Meppers per jaar te produceren
wordt daarom waarschijnlijk weer niet
gerealiseerd.
Gelukkig zijn er nog steeds een aantal
leden aktief die blijven helpen om de Mep-
per te helpen vullen. Maar ik blijf hopen dat
iemand zich geroepen gaat voelen om de
technische taken samen te willen uitvoeren.
Je hoeft per definitie niet alles al te kunnen
maar als je het wil leren zal het zeker wel
lukken. Zeker als je het samen wil doen zal
de taak een stuk eenvoudiger worden.
Ik wacht hoopvol af of deze oproep resul-
taat op gaat leveren.

Met een groet Harry
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IN MEMORIAM

Na een kortstondig ziek-
bed is woensdag 19 mei
Letty van Driest overle-

den.

Letty is jaren lang lid
geweest van onze club,

en al was ze om gezond-
heidsredenen niet meer
lid van onze club, toch
heeft ze nog lang con-

tact met diverse mensen
van de club onderhou-

den.

Als de Lady ’s Fun een
activiteit had, dan was

Letty altijd van de partij.
We zullen haar missen!

Namens het bestuur, de leden en
de Lady’s Fun, wensen we haar
familie en vrienden heel veel
sterkte toe, bij de verwerking van
het verdriet om het verlies van
Etty.

Claske Harmsen.

In memoriam

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 07 - 08 Pagina 13 - 14 Pagina 18 Pagina 19 Pagina 22 Pagina 24 Pagina 27 - 28 Pagina 32 Pagina 34 - 35 Pagina 37
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Agenda

.JUNI.

Zaterdag 19 juni 47e OTTV invitatie-toernooi jeugd/senioren
Org.: OTTV, De Passelegt, Ewijkseweg 11, 6611 PG Overasselt
Info: Jos van der Berg tel.: 024-3584125/06-55754460
jos.trees@chello.nl

JULI.
Donderdag    1 juli Beleidsavond afdelingsbestuur: Locatie: Wijk 16 te Deventer

Aanvang: 19.00 uur
Zaterdag    3 juli SEIZOENAFSLUITING. Jan Wissinkhal 20.00 uur

Klootschieten + Barbecue • 10,00 p.p.
Opgave bij Erna Eilers of Liesbeth Kok
Opbouw + aankleding Hal 10.00 uur. Alle hulp is welkom!!!

 Zondag    4 juli Afbouw + schoonmaak 13.00 uur                 idem

AUGUSTUS
Ma-za 9- 14 aug. Three Ball-Jeugdkamp Week 1 Hengelo Gld.

Info: Aad Kwakkelstein, NTTB 079-3438154
E-mail: kwakkelstein@nttb.nl

13 t/m 29     aug. Olympische Spelen, Athene, Griekenland
14 t/m 23     aug. Olympische Spelen, Athene  Tafeltennis
Ma-za    16- 21     aug. Threeball- Jeugdkamp Week 2 Hengelo Gld.

Info: Aad Kwakkelstein, NTTB 079-3438154
E-mail: kwakkelstein@nttb.nl

Donderdag 26 aug. Vergadering Afdelingsbestuur: Locatie Wijk 16 te Deventer
Aanvang: 20.00 uur

SEPTEMBER.
Wo-zo 1 – 5 sept. 15e Universiteits Kampioenschappen – Gyor – Hongarije
Dinsdag  7 sept. Voorzittersoverleg regio Twente

Bestuursvergadering LTTC. De Toekomst Aanvang 19.30 uur
Donderdag  9 sept. Voorzittersoverleg regio IJsselstreek

Locatie: Wijk 16 te Deventer.
Dinsdag 14 sept. Voorzittersoverleg regio Zwolle

Locatie: Gebouw SIO, Thorbeckelaan 2, Zwolle
Do-zo    9 – 12 sept. World Cup Vrouwen, China
Dinsdag      21 sept. Vergadering Afdelingsbestuur.

Locatie: Wijk 16 te Deventer. Aanvang 20.00 uur
OKTOBER.
Dinsdag     5 okt. Bestuursvergadering LTTC. De Toekomst. Aanvang 19.30 uur
Dinsdag     5 okt.       Nederland – Duitsland Heren

Kwalificatiewedstrijd EK 2005
Zaterdag   16 okt. 20 jaar ALTC. Feestavond
Dinsdag   19 okt. Vergadering afdelingsbestuur

Locatie: Wijk 16 te Deventer Aanvang: 20.00 uur
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Fietstochten

Op zondag 6 juni jl. was de jaarlijkse fiets
tocht van onze club. Het was fantastisch

fietsweer en er deden 28 leden mee.
Het was leuk om in groepjes van 4 en 6 te
fietsen. Je leert de mensen prive kennen en
dat is anders dan hoi op de club.

Chris Wenneker had een prachtige route in
elkaar gezet. Alle hulde Chris. Liefhebbers van
fietsen kunnen de route bij hem krijgen.

Onderweg was een rustpunt ingelast. Hier
wachten Gerrie en Hennie Vels ons op met
een drankje en chips. Ook Hennie en Gerrie
bedankt. De route was in een woord prach-
tig. Wat is onze streek toch mooi. Weilanden
met gelukkig nog koeien er in, prachtige bos-
paadjes, geurig hooiland. Het kon gewoon niet
op.

Onderweg moesten we naast het kletsen ook
nog onze ogen de kost geven. Na afloop van
de tocht zouden ons nl. ook nog vragen wor-
den gesteld. Onderstaand echtpaar kreeg  de
poedelprijs. Niet vanwege de vragen gedu-
rende de route, maar er moest ook nog een
vraag worden beantwoord, in welke straten
komt het woord molen voor?

Daar bakten wij geen bal van. Wij wonen aan
de oostkant van ons prachtige stadje en deze
straten liggen aan de westkant.
Maar geen nood. De organisatie, de
recreantencommissie, beloonde ons als was
het de eerste prijs, met twee flessen wijn.

De eerste prijs ging naar Willemien Harkink,
haar dochter Joyce, Albert ten Hoopen en
Chris Wenneker (buiten mededinging). Van
harte gefeliciteerd.

Over bakken gesproken. Koos Jansen,
Liesbeth Kok geassisteerd door Charlotte
Enterman en Gerda Sprukkelhorst hebben
een enorme stapel heerlijke pannenkoeken
voor de deelnemers gebakken. Ook jullie van
harte bedankt.

Afsluitend, deze dag is zeker voor herhaling
vatbaar
Marian en Henk Brinkerink.

--------------

Fietstocht dagrecreanten.

De weergoden waren ons goedgezind,
prachtig weer met een zonnetje, we star-

ten ongeveer om 09.00 uur vanaf de tennis
hal met 16 fietsers en (2 Velsjes en Marcel
per rode bolide)

Via de Kijksteeg, Lage weg en Dochterense
weg reden we door het prachtige coulissen-
landschap van de Achterhoek (je komt op
verhaal in de Achterhoek) over het
Twentekanaal koersten we af op de
Harfsensesteeg.

De koffiestop was dit jaar theeschenkerij “De
Haarbroekse Vijvertuin”, een dit jaar ver-
nieuwde theetuin. Heel leuk met prachtige vij-
vers en diverse leuke attracties.

De koffie met appelgebak smaakte prima,
(Altijd lekkerder als het gratis is, uit de
recreantenpot.

Toen we op wilden stappen gaf Marcel
Theunissen nog een rondje.

Hierna gingen we richting Lochem over de
zonovergoten wegen  eindpunt Aalsvoort.
Waar na een korte speech van Liesbeth ie-
der zijn eigen gang weer ging.

Al met al een geslaagde ochtend,
tot volgend jaar

Verslag:  P. Goedknegt
Kopermolenring 40

7241 VN Lochem
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Heukske van H.J.

Het is dinsdag de vieftiende juni, de span
ning is in alles veulbaar.  Zult wiele

vanoavend winnen van de Duutsers? Dat is
de grote vroage. Op alle fronten bunt wiele
better.
Wie hebt vier weltklasse spitsen die
ummundig torgefahrlich bunt.  Ons mittelfeld
is ok veulle better as dat van de Duutsers.
Zelfs  tegen onze abwehr  maakt ze gin en-
kele kans.
Allene de torwart van die Duutsers is min-
stens zo good as den van ons. Deze rasechte
Germaan lik regelrecht van de
Neanderthalers af te stammen. He kan brul-
len woar zelfs de Hollandse leeuw nog jaloers
op is.  En woar geet ut noe allemoale umme.
Een stom potje voetbal!!!!

Veurtiet kunt supporters mekare de harsens
wal insloan en oaver veer wekke drink ze
samen op urlaub gezellig een potje Warsteiner
met mekare.  Kun ie ut nog gekker beden-
ken.

H.J. is begin juni  noar Nederland - Belgie e
west. Ut voetballen stellen gin ene moer veur.
Ut sloag warkeluk nargens op. Bie de F-jes
van Barchem zeej zowaar nog meer spekta-
kel.  Mor dat feest en dat oranjegeveul dat kuj
neet beschrieven. Infeite buj allemoale
kammereu van mekare.
Niks dommen boer uut de Achterhoek of
patserigen droadnegel uut de Randstad. Sport
verbroederd.   Laot wie hoppen dat der in
Portugal gin gekke dingen gebeurd en dat de
sportiviteit mag winnen. Want woar geet ut
noe uuteindeluk umme.  Een doodgewoon
potje voetbal. Niks meer en niks minder.

Prettige vakantie en de eerst kommende
wekken veel kijkplezier.

H.J. ut Reurle

Op 1 mei jl. vond weer ons jaarlijks
terugkerend Spectrum Wonen toer-

nooi plaats.

Er was weer voldoende belangstelling voor
dit toernooi want we hadden 56 deelne-
mers. Om 9 uur druppelden de eerste
deelnemers al binnen.
Om 10 uur begon het toernooi onder leiding
van Jan Ubbels en Wim van de Zwan.

De leiding van ons eigen schuiftafeltennis-
toernooi was in handen van onze eigen Arie
Pater. Hij had een extra moeilijkheidsfactor
toegevoegd door enkele pionnen op de tafel
te plaatsen die geraakt moesten worden.
Dit bleek voor sommige spelers best moei-
lijk te zijn, maar men vond het wel leuk om
op deze manier te spelen.

Tussen de middag werd er weer een ver-
loting gehouden met veel mooie prijzen.
Rond 3 uur was het toernooi ten einde en
konden we overgaan tot de prijsuitreiking.

Bij het schuiftafeltennis wist Christa een
tweede prijs te behalen en Martijn een
derde. Ze gingen alle twee met een mooie
beker naar huis.
In de 4e klasse ging Wilco met een derde
prijs naar huis.

Nadien konden we terug kijken op een
mooie geslaagde dag.
Daarom wil ik dan ook vanaf deze plaats
alle vrijwilligers die ons deze dag hebben
geholpen heel hartelijk bedanken voor alle
gedane werkzaamheden.

Het was fantastisch!!!!!

Names ALTC
Erna Eilers

Spectrum wonen tn.
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Wist u dat...

Ria Albers een enorme dierenvriend is. Ze met een muis in haar fietstas door heel Lochem
is gefietst. Ze dit zelf vertelde tijdens een uitje van Lady’s Fun. Dit bij iedereen op de

lachspieren werkte.

Het uitje van Lady’s Fun trouwens heel gezellig was. We allerlei puzzelopdrachten in de
kantine hebben gedaan. Dit de dames aardig aan het lachen zette en we soms moeite
hadden om het allemaal droog te houden. Het eten nadien ook zeer goed smaakte.

Geert en Arie met Bep en Toos hebben gedubbeld. De heren moeilijk konden winnen. Ze net
zo lang door wilden spelen tot het zou lukken. Ze op het laatst toch een keer wonnen.
Geert tijdens de competitie ook een wedstrijd tegen Gorssel heeft gewonnen. Het bijna was
gelukt er nog een te winnen.

Jan Wissink, Lienke en Toos tegen Markelo moesten spelen. Toos deze avond reed. Toos,
na Lienke en Jan te hebben opgehaald bij de verkeerslichten linksaf sloeg.
Jan toen vroeg waar Toos heen wilde. Toos meteen zei, naar Laren. Lienke en Jan toen heel
verbaasd keken. Het toen pas tot Toos doordrong dat ze rechtsaf had gemoeten
Toos een rondje sightseeing Lochem deed . Ze uiteindelijk wel in Markelo aankwamen.

Jos Elshof onze tafeltennisclub heeft verlaten. Hij naar Aalten gaat verhuizen. Wij hem veel
plezier toewensen op zijn nieuwe stekkie. We hem zullen missen.

Darjan Wamelink ook gaat verhuizen. Hij wel in Lochem blijft wonen. Hij naar het Thomas-
huis gaat. Hij wel lid blijft van onze vereniging.

Martin Buil (nog niet zo lang lid) met het Spectrum Wonen toernooi al met een derde plaats
naar huis is gegaan en hij met een mooie beker naar huis is gegaan.

Christa Smit tijdens het Spectrum Wonen toernooi een tweede plaats wist te behalen en ook
een mooie beker mee naar huis mocht nemen.

Alwin Lankhof 5 juni in de luchtballon gaat. Hij vanaf zijn huis opstijgt

Het met de verloting tijden het Spectrum Wonen toernooi niet helemaal goed liep. Er eigenlijk
twee prijzen werden gemist.
Dit volgens Toos die dit had geregeld niet mogelijk was . Er bij thuiskomst van Toos nog twee
prijzen in de garage stonden. Bep inmiddels al haar prijzen had ingeleverd en het dus toch
nog goed kwam

Tot de volgende keer
Bep en Toos

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Van het bestuur.

De meeste clubactiviteiten voor dit
seizoen lopen al weer ten einde en we

maken ons op voor de “welverdiende”
zomervakantie. Op 3 juli eerst nog de
seizoen-afsluiting met klootschieten en
barbeque maar daarna gaan we over op de
spaarstand.
Wie nu denkt dat er niets meer hoeft te
gebeuren heeft het mis, een klein legertje
vrijwilligers (waaronder het bestuur) moet
er toch voor zorgen dat we na de vakantie
met frisse moed en met veel plezier weer
aan de slag kunnen.
Een van de dingen die nu al in gang is
gezet, is de invoering van de contributie
verhoging per 1 juli. Dit is een taak die bij de
penningmeester ligt, waarbij de hulp van de
leden en de banken erg belangrijk is. In
tegenstelling tot voorgaande jaren kunnen
de banken om juridische redenen niet meer
meewerken aan een snelle manier van
wijzigen. E.e.a. betekent dat de penning-
meester bijna ieder lid persoonlijk moet
aanschrijven of opbellen. De brieven zijn
inmiddels de deur uit met daarin de nieuwe
situatie voor ieder lid vanaf 1 juli. Wij hopen
dat jullie hier goed nota van nemen en de
aangegeven wijzigingen zo snel mogelijk
wilt uitvoeren. Van een aantal leden hebben
we al gezien dat zij hier gevolg aan hebben
gegeven. Hoewel de hoogte van de contri-
butie altijd nog per maand wordt opgege-
ven, is het al enkele jaren zo dat nieuwe

leden deze alleen nog per jaar of per half
jaar kunnen betalen. Voor de ”oude leden”
geldt dat zij dat nog per kwartaal of zelfs
per maand kunnen betalen. Voor de pen-
ningmeester levert dit echter veel extra
werk op, maar ja verworven rechten zullen
we maar zeggen. Wat de penningmeester
echter dit jaar op viel was dat een aantal
leden in plaats van, voor een langere pe-
riode ineens te betalen, juist hun PO’s
(automatische overschrijving) weer veran-
derden in kortere perioden tot zelfs weer
maandelijks. Dit is een ongewenste situatie
die juist extra werk geeft voor de penning-
meester in plaats van minder. Natuurlijk is
het zo dat in overleg met de penningmees-
ter een andere betalings mogelijkheid kan
worden afgesproken, maar het liefst zou-
den we zien dat ieder lid straks per jaar of
per half jaar betaald.
Alvast bedankt voor jullie begrip en mede-
werking voor een snelle overgang naar de
nieuwe situatie. Rest mij een ieder een
goede vakantie toe te wensen verder hoop
ik een ieder weer gezond terug te zien na
de vakantie, uitgerust en vol energie om
aan het nieuwe seizoen te beginnen.

Namens het bestuur,
Albert Enterman
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Jeugdkamp 1

Op een vage dag, vertrokken we vanaf de
tafeltennishal naar de Heksenlaak. Met

we bedoelen we Jochem, Peter, Boris,
Christiaan en Ruben.
Onder leidinggevende Henk vertrokken we
met een routebeschrijving. Henk was te lui,
dus moesten Boris en Jochem deze vage
routeomschrijving ontcijferen, onderweg
moesten wij “pittige” raadsels oplossen.

Bij aankomst moesten we onze bedden op-
maken. Naar de horing van de uitslag van de
raadsels waren we erg kwaad op Johannes
omdat we zeker wel vraag 2 goed hadden.

Daarna hebben we levend ganzebord gedaan
met vele opdrachten op bepaalde vakjes maar
wij waren zo goed, dat we maar 1 opdracht
hoefde te doen terwijl de rest er minstens 5
hebben gedaan.

Daarna hebben we t-shirts gemaakt. Nee, niet
zelf maar we hebben ze beschilderd. Nadat
Jochem, Spongebob tekende op z’n shirt
wouden een stuk of 5 andere ook een
Spongebob op hun shirt. Het viel ons erg te-
gen dat de leiding hem niet kende. Meer
Nickelodeon kijken dus.

Daarna zijn vele gasten laat naar bed gegaan
waaronder Jochem die pas om 06.00 uur
sliep tot 08.30 uur. Daarna hebben wij gege-
ten.

En toen kregen we een vel met nummers
erop wij dachten dat we gingen bingoën maar
er bleken later opdrachten onder te staan met
“ernstig moeilijke” opdrachten erop. Zoals
drink limonade of laat een foto van je groepje
maken.

Toen hebben wij weer gegeten. Daarna brak
de hel voor Jochem open want we gingen een
soort van mountainbiken doen. Met veel
moeite van Jochem heeft hij een zeer korte
trip gemaakt want zijn band explodeerde zon-
der zwaar gewond te raken. De gast die ons

Verslag kamp groep 2

Vrijdag 23 april zijn wij vertrokken met onze
groep vanuit Lochem. We kregen een be-

paalde route die we moesten fietsen met op
bepaalde punten opdrachten, bij de eerste
moesten we een yell verzinnen

Wij hadden: yell, yell, yell  wij zijn ontzettend
snel met deze groep staan wij zo op de stoep.
Deze opdracht was bij de Zutphense weg,

De volgende opdracht was vlak bij het Sta-
ring College, het was een raadsel van 2 stam-
men, het juiste antwoord kwam van Arie welke
kant is jouw stam als het antwoord. De derde
opdracht was op de Hoge Enk, we moesten
de vier dichtsbijzijnste dorpen bij Lochem op-
noemen.

We hadden deze opdrachten alle drie goed.
Bij het ganzenbord ging het minder goed we
kregen hele irritante opdrachten en werden
zo laatste met de T-shirts maken , ze wer-
den best mooi, en we hadden de team naam
“ de habbo’s”.

Bij het Koma-spel ging het weer heel goed
we kregen 63 punten. Het corvee was ook
heel saai. Het ATB-en was heel erg leuk. Idols
was niet saai, maar ook niet leuk we hebben
een paar hele leuke optredens gezien. Als
laatste was de zeskamp, de onderdelen wa-
ren:
Voetbal, eiergooien, skelterduwen, een soort
van modderspel, buik glijden, het
komkommerspel

Daarna hebben we gedouched en patat ge-
geten.

Team 2 de Habbo’s
Arie Goossens, Dennis Oosterklaar, Yordy

Molenaar, Maaike Visser

--
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hielp had snel iets met de band gedaan. En
kon hij weer verder, maar tot z’n grote schrik
liep de band leeg en kon zich niet op tijd van
de fiets verwijderen en viel maar gelukkig (en
jammer voor Linda) viel hij de goede kant op
anders lag hij in de paardenstront (zie foto).
Toen besloot hij te  stoppen  en bij Koma te
gaan zitten. (niet dat dat erg was).

Toen is hij wezen pesten samen met Koma,
Ferdinand en Maaike. De rest zijn wezen fiet-
sen bij heuvels. Er vielen bijna doden. Nou
ja,bij de barbeque heeft Jochem z’n persoon-
lijk record volproppen verbeterd.

Na dit moment hebben we idols gedaan. Na-
tuurlijk wisten Jochem, Marten en Freek dat
ze zouden winnen met de kabouterdans
omdat ze geen slecht kommentaar kregen,
van de jury, maar wonnen toch niet. Natuur-
lijk waren Marten (Adolfsen), Boris en Arie ook
goed. De jongen van de kabouterdans heb-
ben een protest gedaan tegen Jooske
(Koma). Daarna was een mislukte disko
omdat niemand wou dansen behalve
Jaqceline. Dus werd er gekaart en vroeg

Team 1
Marten, Freek, Jos, Koen en Dylan

We gingen naar kamp. Toen eerst naar onze
goede L.T.T.C. Toen awe dus daar aankomen
zagen we AH monsters en de plusgeesten.
Freek en Martin pakten onze Magnum 3.7
halfautomatische en ingebouwde demper
met warmtezoekende kogels met speciale
loop en we schoten ze netjes maar dodelijk
neer. Toen gingen we op onze turbofietsen
met antilekbanden en onroestbaar staal (alu-
minium). Dus we fietsen met Johannes als
leider en Jos keek waar we heen moesten.
Dus het word een lange reis. We reden door
ongrondbare bos en weiden. We kregen ook
opdrachten 3 in totaal die we redelijk goed
hadden maar in het bos zagen we een vlees-
etende herseneter die net bij de Mac donalds
is geweest. Dat zagen we aan het bakje wat

Jeugdkamp 2

hun bij zich hadden. Met het logo van Mac
donalds. We pakten onze spijers en zagen
in onze loop dat het Koma was. Johannes
liep buiten achter de struiken. Maar
Komamonster zag ons op dat moment ook
en zette het op een lopen. Onze conclusie.
Ze zag Johannes gezicht. Eenmaal op de
Heksenlaak aangekomen gingen we naar
onze barak(slaapkamer). We maakten onze
bedden op, maar onder ons kussen lag voor
de zekerheid een 9 mm pistool. Toen we na
een tijdje onze barak klaar hadden gingen we
even ganzenbord spelen. Waar we meer ge-
wonnen hebben maar het omkopen van
johannes was een slecht idee, want we had-
den al eerlijk gewonnen. Het was rond tienen
toen we gingen kaarten. Toen gingen de
meeste al naar bed. Toen gingen yugi-oh
doen, een soort kaartspel(ook welk te zien
op T.V. bij foxkids om half 6). Je hoeft niet te
kijken, maar doe het wel. Maar goed, dat is
een ander verhaal..Van dit yu-gi-oh-kaartspel
maakte Freek er niets van maar leerde het al
een beetje, Toen gingen we (proberen) te sla-
pen. Het lukte alleen niet zo goed. Midden in
de nacht rond een uur of drie kwamen de
Hemab.h.mensen (ze zagen er verschrikke-
lijk uit, echt niet om aan te zien). We pakten
de 9 mm pistool onder ons kussen vandaan
en begonnen te schieten met een salto naar
links en een dubbele flickflack met een hands-
tand van precies 180 graden en we schoten
maar o nee de b.h.’s waren van aluminium-
staal gemaakt. (erg sterk spul hoor al zeg ik
het zelf) Toen gaven we ze een klap op het
hoofd en vielen dus neer. Toen we eenmaal
’s ochtends nog steeds wakker waren gin-
gen we noch kaarten en gameboyen. Toen
gingen we eten. Groep 1 had corvee dus
moest alles klaar maken en afwassen. Een-
maal gedaan gingen we proberen een beetje
te slapen wat officieel niet mocht van de lei-
ding. Toen werden we verast wat niet eens
een verrassing was voor ons, maar toch ook
niet verteld.te proberen en was er een man
met 1 tand eruit die vreselijk eng is (volgens
Freek



TRAININGSKAMP JEUGD 
 
(HQ RXG ZLMV JH]HJGH LV ´HHQ JRHG EHJLQ LV KHW KDOYH ZHUNµ HQ GDW JHOGW ]HNHU RRN YRRU

WDIHOWHQQLV� 9DQGDDU GDW ZH HHQ RXGH WUDGLWLH LQ HUH KHUVWHOOHQ HQ ZH DDQNRPHQG VHL]RHQ YDQ

VWDUW JDDQ PHW HHQ GHQGHUHQG WUDLQLQJVNDPS VSHFLDDO YRRU DOOH MHXJGOHGHQ YDQ GH 7RHNRPVW�

$OV KHW JRHG LV KHHIW HON MHXJGOLG GH XLWQRGLJLQJ LQPLGGHOV RQWYDQJHQ WLMGHQV GH WUDLQLQJ�

+HW WUDLQLQJVNDPS EHVWDDW XLW GULH GDJHQ YRORS WDIHOWHQQLV�� :H ]XOOHQ KDUG JDDQ WUDLQHQ RP

LQ GH FRPSHWLWLH ZHHU ]R JRHG PRJHOLMN XLW GH EXV WH NRPHQ� 'DDUQDDVW LV HU QDWXXUOLMN RRN

SODDWV YRRU DFWLYLWHLWHQ GLH QLHWV PHW WDIHOWHQQLV WH PDNHQ«

+HW WUDLQLQJVNDPS ZRUGW JHKRXGHQ YDQDI YULMGDJ �� DXJXVWXV ����� XXU WRW HQ PHW

]RQGDJ �� DXJXVWXV RQJHYHHU ����� XXU� :H KRXGHQ KHW NDPS LQ RQV HLJHQ FOXEJHERXZ HQ

ZH VODSHQ GDDU RRN JH]HOOLJ PHW HONDDU� 9RRU HWHQ HQ GULQNHQ ZRUGW JH]RUJG� :H YLQGHQ KHW

EHODQJULMN GDW DOOH MHXJGOHGHQ PHHGRHQ� ]RGDW ZH HU PHW HONDDU HHQ VSRUWLHYH� PDDU YRRUDO

RRN JH]HOOLJH YRRUEHUHLGLQJ YDQ NXQQHQ PDNHQ� +HE MH MH QRJ QLHW RSJHJHYHQ HQ ZLO MH JUDDJ

PHHGRHQ EHO GDQ PHW ,UHQH� +HW WHOHIRRQQXPPHU LV ������������ :DW SUHFLHV KHW

SURJUDPPD ZRUGW� KRXGHQ ZH QRJ HYHQ JHKHLP� PDDU DOOH GHHOQHPHUV NULMJHQ YODN YRRU KHW

WUDLQLQJVNDPS HHQ ERHNMH PHW KHW JOREDOH SURJUDPPD�

,HGHUHHQ DOYDVW HHQ ILMQH YDNDQWLH JHZHQVW HQ

ZH KRSHQ DOOH MHXJGOHGHQ WH ]LHQ RS KHW WUDLQLQJVNDPS�

'H MHXJGWUDLQHUV�

/(7 23�� 2PGDW ZH WLMGHQV KHW MHXJGWUDLQLQJVNDPS

RRN RYHUQDFKWHQ LQ GH ]DDO LV HU YULMGDJDYRQG ��
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Jeugdkamp

We gingen schoenen passen en de helm checken. Waren we gereed om de fiets en Marten
is die gewoon een alien en als bij de Italische en russische maffia zat dus wat maakten we
hieruit dat het slim is om een gezelige uzi mee te nemen.

(Dat erg handig was maar dat ma
ken we later in het verhaal wel
duidelijkj). We gingen eerst de fiets
uitproberen want het was moeilijker
dan je dacht. Jochem een van de an
dere teams, dus een van de vijan
den schoot  met een onzicht-
bare straal de band. Lek dus. Toen
kreeg Jochem een klapband, toen
de meneer alien er een nieuwe band
op de fiets. En de enge man schoot
weer de band van Jochem lek. Toen
gaf Jochem de moed op en ging toen
het Komamonster ijsjes halen, wat

Jochem  zeer gelukkig maakte en Freek doe het zeer goed deed eigenlijk de beste al schrijf
Freek dit verhaal, maar zelf s de beste maken wel eens een fout en viel op het prikkeldraad en
werd daardoor gelektroduceerd.
Toen we een uur geprobeerd hadden gingen we het echte werk doen zij de alien. We kwam daar
aan en gingen hellingen proberen af te rijden. We deden dat een tijd. Toen we weer teruggingen
wou de man onze groep neerschieten, maar wij zochten dekking. We schoten nog een tand uit
het gezicht en we fietsten snel weg.

Toen kwamen we weer bij de Heksenlaak en even later gingen  we een Komaspel doen met
kleine op drachten, die we er goed vanaf hebben gebracht.We gingen weer gameboyen en
kwam Freek verder met Medal of horor (goed he) . Toen was het  etenstijd, dus tijd om te
barbecueen en aten we ons vet. Ik en Jochem deden een wedstrijd wie het meest opkon, dat
verloor ik, maar hij was er opgebrand. Toen moest ik even op bed liggen, omdat ik te veel ge
geten  Even later (een paar uur) gingen we  Idols doen Marten en Freek, Marten en Jochem
 waren toppers met het nummer de kabouterdans en K3 was helemaal niets en stom.
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Jeugdkamp

Toen ging er een disco, maar de leiding vond het zelf leuker. Toen gingen we slapen en we
sliepen redelijk goed. ’s Morgens werden we ongeveer wakker en gingen eten, maar het mac
donaldszombie had rotzooi in Martens thee gedaan zoals hagelslag, blikje melk, thee, pinda-
kaas, boter en broodstukjes en daardoor was de afvoer verstopt, waar Jochem urenlang mee
bezig was. Toen na even rusten deden we een zeskamp, dat was heel leuk. Toen aten we friet
en gingen we weg.

Schrijfer Freek en Marten.
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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 0575-514207
L.  Freriks 06-45354704

Redactie:
H. Albers (eindredactie) 0573-256867
M. Enterman (puzzel) 0573-258264
K. Bergsma (redactie) 0573-280344
F. Snijder (corrector) 0573-254961
C. Wenneker (agenda) 0573-256260
R. Scheggetman (redactie)          0573-402408
R. Albers (redactie) 0573-256867

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

Schoonmaakcommissie:
L. Kok 0573-253146

Technische Commissie:
H. Brinkerink (voorzitter) 0573-254676
A. ten Hoopen (secretaris) 0573-254982

Trainers:
R.  Beelen 0316-223582
K. Hage 0573-254779
F. Snijder      0573-254961
H. Vels 0573-257963
E. Wissink 0573-491310
J. Zonneveld                                  0573-257596

Bestuur:
A. Enterman  (voorzitter) 0573-471266
C. Harmsen-Miedema  (secretaris) 0573-251847
(claske-harmsen@planet.nl)
C. Enterman  (penningmeester) 0573-471266
H. Emsbroek  (vice-voorzitter) 0573-253801
H. B. Albers 0573-256867
L. Kok 0573-253146
C. Wenneker 0573-256260
H. Brinkerink 0573-254676

Wedstrijdsecretariaat:
A. ten Hoopen      0573-254982
L.v.d. Molen                                   0573-258045

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

A.L.T.C.-commissie:
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:
L. van der Molen (voorz,-secr.) 0573-258045
J. Vos 06-14681944
R. Otten (penningmeester) 0573-258277
H. Franssen 0575-514207
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Jarigen

Senioren:
Juli 2004

G. Simon 3-7
H. Franssen 5-7
S. Goudswaardt-Beem 6-7
R.M. Scheggetman 10-7
R.P. Swaters 10-7
R.A.D. Gerritsen 16-7
J.T.A. Mullink 17-7
Q.J. Hoffman 18-7
F.N. Moespot 18-7
K. Bergsma 21-7
S. Bouck 23-7
U. Beek,van 27-7

Aug. 2004
B.B. Fleming 1-8
T. Lens 11-8
K.J. Snijder 11-8
G. Bleumink 13-8
A. Vels 13-8
F. Verheijen 14-8
R. Broeke 15-8
E. Simmelink 18-8
J. Laarhoven,van 21-8
L.J.T. Bannink 23-8
G.J. Voelman 23-8
R.K. Voppel 25-8
M.C. Wendersteyt 25-8
F.J. Niesink 26-8
M. Willems 27-8
M.D. Zee,van der 27-8
J.G.B. Lande,van de 28-8
P.Chung Yung Pan 29-8
G.W.Groot,de 29-8
J. Nieuwenhuis 30-8
D.H. Molenaar 30-8

Juniore n
Juli 2004

M Dagdelen 18-7
E. Pater 22-7

Aug. 2004
M Nijveld 14-8
J.M.  Roelofs 15-8
J. Wendersteijt 18-8
J.H. Hannan 19-8

Senioren
Nieuw lid per 1 februari.
R. Brand (Rob)
Weidemolenlaan 16
7241 VC Lochem
Tel: 0573-257234
Geboren: 01-11-1965

Nieuw lid per 01-07-2004
D.H.Molenaar (Dorien)
Bierstraat 38
7241 AJ Lochem
Tel: 06-19434642

Nieuw lid per 1 augustus
J.Kahn(Jonah)
Kuinderstraat 48 HS
1079 DN Amsterdam
Tel:020-6446206
Geboren: 25-09-1971

Nieuw lid per 1 februari.
Jeugdlid
J. Brand (Joost)
Weidemolenlaan 16
7241 VG Lochem
Tel: 0573-257234
Geboren:13-11-1995

Nieuw lid per 1 maart.
Jeugdlid
D. Wendesteyt (Davy)
Schweitzerweg 9
7242 HN Lochem
Tel: 0573-253378
Geboren: 26-06-1992

B. Noordzij (Broannan)
Pr. Margrietlaan 28A
7242 GC Lochem
Tel: 0573-255606
Geboren: 09-01-1995

Zie verder pag 29

Ledenmutaties 1
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Het barrooster

De sleutel van de hal is af te halen bij:
Jan Bouwmeester, Stalkaars 8
of bij Linda Spruit Graaf Hendriklaan 9
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.

Vrijdag       2 Juli     H.Stegeman.
Vrijdag       9 Juli      R.v.Mourik.
Vrijdag     16 Juli      H.Franssen.
Vrijdag     23 Juli      F.Moespot.
Vrijdag     30 Juli      H.Sloesarwij.

Vrijdag        6 Aug.   P.v.d.Weerthof
Vrijdag     13 Aug.   M.Fleming + J.Veldmaat.
Vrijdag      20 Aug.   A.ten Hoopen.
Vrijdag      27 Aug.   J.Zonneveld.

Reserve   J.Stokvisch.
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Contributieverhoging

De penningmeester, Charlotte Enterman,  vraagt de aandacht van u
allemaal. Om de contributieverhoging per 1 juli zonder al te veel proble-
men te laten veropen is uw medewerking van groot belang. De banken
brengen allerlei kosten in rekening die ten laste van de vereniging gaan
komen. Voldoe dus aan het onderstaande verzoek en voorkom daar-
mee allerlei overbodige administratieve en financiele rompslomp.

De contributie gaat per 1 juli a.s. omhoog, zoals is besloten in de alge-
mene ledenvergadering in nov. 2003.

De contributie voor junioren wordt  6 euro  per maand

De contributie voor senioren wordt 10 euro  per maand

U wordt verzocht de contributie per half jaar of per jaar te betalen!!!

Let op!!!
Charlotte zal proberen om voor een aantal van jullie (het betreft dan
PO’s bij de SNS en de RABO beide in Lochem) deze verhoging te re-
gelen.
Leden die een rekening hebben buiten Lochem of bij de ABN-AMRO,
ING of de Postgiro moeten de verhoging zelf  regelen.
Aan de leden die reeds contributie vooruit hebben betaald zal ik tzt een
verrekening sturen..

Charlotte hoopt op jullie medewerking voor een snelle overgang naar
deze nieuwe regeling,

p.s. Voor eventuele vragen kan men bellen op tel.nr. 0573-471266

Contributieverhoging



Toekomst Meppers juni 2004

26

Naam bedrijf: Ben Moser
Adres: Aalsvoort 31
Telefoon: 0573-256266
Eigenaar: Ben en Greet Moser

Ben en Greet Moser komen uit Deventer. Ze konden in 1982 het autoschadebedrijf overne
men van Langeveld. Die zat toen met zijn schilder- en autoschadebedrijf aan de Tram-

straat. Langeveld ging met zijn schildersbedrijf  verder en Ben en Greet zetten de zaak voort.
Omdat het een goedlopende zaak was geworden onstond er al snel ruimtegebrek. Om die
reden zijn ze 12 jaar geleden naar het Aalsvoort verhuisd. Ze hebben nu vier vaste medewer-
kers in dienst. Het zijn goed gemotiveerde en opgeleidde mensen die hun werk met veel werk-
plezier uitvoeren.
De firma Moser is aangesloten bij de FOCWA. Sinds januari van dit jaar is het gewijzigd in
Focwa Euro Garant. Dit betekent dat ze aan  zeer strenge kwaliteitseisen moeten voldoen. De
eisen zijn o.a. goede moderne technische apparatuur en ook de milieueisen moeten  strikt
worden nageleefd. En, ze staan onder controle of ze aan de kwaliteitseisen blijven voldoen. Er
wordt samengewerkt met de verschillende verzekeringen, o.a. Univee Sterpolis en Interpolis.
Je kunt zowel voor grote als voor klein reaparaties bij hen terecht. Grote deuk, kleine deuk of
een autoruitreparatie u wordt naar wens geholpen.

Zoals Greet zegt, voor brood ga je naar de bakker en niet naar de slager. Om een auto te kopen
of voor technisch onderhoud is de dealer het juiste adres.
Vakkundig autoschadeherstel is heel andere koek. Dus, daarvoor moet je bij Ben Moser zijn.
Voor het vinden van de juiste hulp leest u bovenaan het juiste adres

Auteur  Ria Albers

Een adverteerder in de schijnwerper
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Allerlei

Bedankjes per 31 juli:

Senioren:
Hans Berenpas
Rogier Gerritsen
Eduard Jonker
Susanne Kamma-Engel
Paul Oort
Max Ebskamp
Bram Ebskamp

Jeugdleden:
Emmy Pater
Coline Rhebergen
Guus Schutte

Nieuwe leden Jazz:
Per 1 april
J.Nijland (Janny)
M.Hobbemalaan 19
7242 DG Lochem
Tel: 0573-254407

Verhuisbericht:
Van de Jazzgym.
J.J.Hoekzema-de Vries
Nieuwe adres:
Tusseler 226
7241 KM Lochem

Bedankt per 31-07-2004
Frans Niessink(Nebas)

Verhuisbericht:
Yvonne Wolvers
Nieuwe Adres:
Bisschop van Münsterstr. 36
7271 WV Borculo
Tel: 0545-27650

Bedankje,

Ik wil iedereen bedanken voor de belangstel-
ling die ik mocht ontvangen tijdens mijn ver-
blijf in Zwolle.

Het is fijn te weten dat jullie met mij meele-
ven, het gaat waarschijnlijk nog geruime tijd
duren voor ik weer kan meespelen.

Ik hoop dat het verblijf een gunstig resultaat
heeft en een aantal zaken hierna wat soepe-
ler verlopen.
Mijn verblijfadres en telefoonnummer zijn be-
kend bij de leden van de ALTC-commissie.

Groetjes Marina van der Zee
                        xxxxxx
Verloren
Broche (erfstuk)
Gevonden? Bel Saskia Houwaard.
452968

                        xxxxxx

Darjan Wamelink is een tijd geleden zijn jas
kwijt geraakt in de JW-hal.
Ondanks dat enkele mensen al moeite heb-
ben gedaan deze jas terug te vinden is dit
nog steeds niet gelukt. Daarom een oproep
in de Mepper.
Het betreft een zwarte jas van het merk
“Tenson”.
Hopenlijk wordt hij terug gevonden. Bel me
dan even op:
Groeten van Darjan.

       xxxxxxx
Verzoek
Op 16 oktober 2004 bestaat  ALTC 20 jaar.
Deze dag zal passend worden gevierd. Er
zal ook een verloting worden gehouden. Wie
wil hiervoor prijzen beschikbaar stellen.
Zo ja, dan graag bij de commissie van ALTC
inleveren.

BVD

Ledenmutaties (2)
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Indeling teams najaar 2004 (1)

Dames 1 speeldag thuiswedstrijden zaterdag 16.00 uur
3e divisie
Maaike Krikke
Marolein Boer
Marlies Fleming
Irene Faber
Team 1 Heren

Heren 1 Speeldag thuiswedstrijden: Zondag 14.00 uur
Eredivisie
 Ron van Spanje
Gert Kobes
Remy Beelen
Jonah Kahn

Team 2 Heren  Speeldag thuiswedstrijden zaterdag 14.00 uur
 Hoofdklasse
Ronald Swaters
Tom Bleumink
Paul van de Weerthof
Ben Klein Teeselink

Team 3 Team 4
1e klasse 2e klasse
M. Egbers M. Willems
H. Wittenberg K.J. Snijder
P.v. Laarhoven R. Verwoert
J. Voelman R. Ottem

Team 5 Team 6
3e klasse 3e klasse
J.Heyink E. Driessen
S. Bouck S.v. Rijswijk
J. Zonneveld J.v. Laarhoven
F.v. Hilst J. Bouwmeester
E. Simmelink

Team 7 Tem 8
3e klasse 3e klasse
R. Broeke H. Emsbroek
J. Hendriksen J. Schrijver
H. Stegeman A. Horstman

E. Wissink
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Indeling teams najaar 2004 (2)

rTeam 9 Team 10
3e klasse 3e klasse
J. Schoolderman M. Fleming
W.Leidekker M. Krikke
R.v. Maurik R.K. Voppel
J. Veldmaat

Team 11 Team 12
4e klasse 5e klasse
R. Knippen H. Franssen
W. Klein Baltink F. Moespot
R. Jorritsma B.v. Well

N. Horstman

Team 13 Team 14
5e klasse 5e klasse
C.t. Bokkel W. Wilgenhof
A. Hofland Q. Hoffman
W. Brinkerink J. Hoffman

W. Voelman
J. Stokvisch

Team 15 Team 16
6e klasse 6e klasse
L. Spruit H. Albers
J. Vos M.. Kazarian
M. Vruggink H. Brinkerink
C. Schuiling

ik

tafeltennis
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De twee kanten van...

Henk Harmsen is al weer drie jaar een bekende verschijning op de woensdagavond. Zijn
mooie grijze pruik tekent zich duidelijk af in de groep van de recreanten. Een aandachtig

lluisteraar. Man met humor en karakter. Niet het beeld van de voormalige strenge politieman.
We hopen Henk lang in ons midden te houden. Maar weten we alles van Henk?? Ria ging met
Henk in gesprek.

Leeftijd: 59 jaar.
Woonplaats: Lochem.
Geboorteplaats: Warnsveld.
Verliefd of getrouwd? Verliefd en getrouwd.
Kinderen: 2.
Speelklasse: Recreanten.
Trainingsarbeid: 1 maal per week de hele avond.
Lid sinds: 2001.
Het minst leuke: De lange vakantie. Kan dan niet tafeltenissen.
Ambities privé: Samen oud worden.
Ambities tafeltennis: Zo goed mogelijk leren spelen. Leer nog steeds.
Beste prestatie ooit: Bennie W.-toernooi. 24e plaats.
Grootste blunder: Bel mijn vrouw.
Het eerste wat ik doe als ik wakker wordt: Ogen open doen.
Mijn beste eigenschap: Sociaal ingesteld.
Mijn slechtste eigenschap: Te S.
Favoriete muziek: B. Adams.
Niet om aan te horen: Hip Hop.
Lekkerste eten: Grieks.
Niet te eten: Slakken.
Favoriete drankje: Cassis.
Huisdier: Hond.
Werk: Geen. Ex politie.
Hobby’s: Tuinieren, sport, fietsen en zwemmen.
Ik ging op tafeltennis omdat: Vervangt zaalvoetbal.
Favoriete film: Aangrijpend, Chindlers List.
Favoriete speler: Ron v. Spanje.
Favoriete speelster: Marina v.d. Zee
Wens/droom: Wereldreis maken
Wijze raad: Blijf je zelf.
Je levensmotto: Carpe Diem.
Dit interview was: Leuk.

Het geflits van de camera werd minder gewaardeerd.
Auteur Ria Albers
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“Wiesheden”

Bedankt.
Allerlei mensen die hebben meegeholpen
aan de collecte t.b.v. N.F.S.G. willen we
hartelijk bedanken voor hun inzet.
Ondanks de negatieve publiciteit betref-
fende de Hartstichting (en waarover we dan
ook regelmatig zijn aangesproken, was de
bruto opbrengst toch weer bijna 200 euro
meer dan in 2003.

De totale opbrengst was 3181 euro.
Alle collectante hebben inmiddels een
kaartje ontvangen waarop de inhoud van
hun collectebus staat vermeld
Goed resultaat dus. We kunnen tevreden
zijn met dit mooie resultaat.
En..... hopelijk doet iedereen het volgende
jaar weer mee!!!

Names ALTC
Jan en Iet Wissink

xxxxxxxxx
Herhaalde oproe p.
Wie wil ons komen helpen in de ramenlap-
ploeg. De ramen worden 1 keer in de 6 a 8
weken gelapt. Behalve in de zomervakantie.
De ramen worden gelapt tijdens de
dinsdagochtend tijdens de training van de
recreanten.
Wie o wie wil ons komen helpen??????

Bep F.
Klazien E.

Atty
Marian B.
Gerrie V.

1. Alleneg deur zien heufd te offeren, vero-
ver iej een hätte (Turkse zegswieze)

2. Druk iederiene de hand, möör tel eerst
oewe vingers nao. (Arabische zegswieze)

3. De vrouwe is ’t enigste geschenk dät
zichzelven verpakt. (Jean Paul Belmondo)

4. De dichter openbaart geheimen zoned ze
te verraojen. (Jan Gresshoff)

5. Wa’j tussen nöze en lippen bedenkt, zit
altied SNOR. (Johan Anthierens)

6. As de lèèfde wil sprèken, mot ’t vestand
zwiegen. (Jean-Francois Regnard)

7. A-j van nature een mooi gezichte hebt,
laot dat dan ok  möör zèèn. (Ovidius)

8. In een härte ku-j pas goed lèzen met ge-
sloten ogen. (Arletty)

9. Iemand met een koel heufd hef een wärm
hätte neudig, (Peter Darbo)

10  De ziel van een goed mense is een
onnembare vesting. (Epictetus)

Allerlei (2)

het laatste nieuws het eerst bij
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Volgende maand verwacht...

n Vakantiefoto’s?

n Verslag seizoenafsluiting?

n Nieuwe redactiemedewerkers?

n Successen van het eredivisieteam?

n Een goed begin van Jonah Kahn?

n Wellicht staat uw stukje in het volgende clubblad?

Seizoenafsluiting
Zaterdag 3 juli a.s.

Wegens succes geprolongeerd

Klootschieten
en

aansluitend barbeque

Muzikale omlijsting verzorgd door

DJ JOSH

(Zonneveld)
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