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Gegevens

Laarsen

Regenpak

Paraplui

Fietstas

Bladbezem

Informeer eerst bij onze
adverteerders!

Het zit de redactie zachtjes gezegd niet
echt mee en Ria Scheggertman nog min-

der. Door haar ziekte is ze nog steeds volle-
dig uitgeschakeld. Vanachter de computer
wens ik haar veel beterschap en een spoe-
dig hersel.

Karin was de afgelopen weken ook niet echt
beschikbaar.  Eindelijk is een woning voor
haar beschikbaar gekomen. Ik wens haar nog
veel succes bij het opknappen en inrichten
van haar woning.

Marieke is helaas gestopt met de samenstel-
ling van de puzzel in de Mepper. Er was zo
weinig animo dat ze niet anders kon dan te
bedanken. Naast mijn grote dank voor de in-
zet in de afgelopen jaren is het uiteraard meer
dan jammer dat er in deze Mepper geen  puz-
zel wordt aangetroffen. Ik hoop dat de lezers
het zich aantrekken en wellicht nadenken over
de mogelijkheid deze taak over te nemen.

Jullie begrijpen dat het samenstellen een
steeds lastiger taak gaat worden nu in de
breedte zoveel medewerkers niet langer in
staat zijn een bijdrage te leveren.
Reeds eerder deed ik een oproep om onder-
steuning te krijgen bij het verzamelen van
copy en bij andere taken die de Mepper met
zich mee brengt.

Vele handen maken licht werk. Ik wil toch op-
sommen welke taken iemand zou kunnen
overnemen. Foto’s maken is een taak die ie-
mand zou kunnen overnemen. Of een ver-
slagje maken van de wedstrijd in de compe-
titie of van een toernooi. Een samenvatting
maken van een stukje uit de krant. De adver-
teerder in de schijnwerper willen bezoeken.
Als er meer personen zijn die 6 a 8 keer per
jaar een stukje willen maken dan is de Mep-
per al weer aardig gered.

Ik hoop op veel reacties
Harry Albers

Redactioneel

Clubblad:
Toekomst Meppers
Cluborgaan van L.T.T.C. De Toekomst
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Postbankrekening nr.: 3098910
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Inhoud

In de bestuursvergadering van 7 septem
ber 2004 is de levensvatbaarheid van de

Activiteitencommissie uitgebreid aan de orde
geweest.
Op grond van, de hierna genoemde beweeg-
redenen, heeft het bestuur helaas moeten
besluiten om de commissie op te heffen met
onmiddellijke ingang.

 Motivatie:
1.     Er zijn nauwelijks activiteiten ontplooid,
en de opgestarte activiteiten bleken niet op
veel steun van de leden te kunnen rekenen,
waardoor het afgelopen jaar zelfs een aantal
activiteiten moest worden afgeblazen.

2.     De gebroeders Snijder kunnen zich beide
door hun werk, studie en het buiten Lochem
wonende naar hun eigen tevredenheid, niet
voldoende inzetten om activiteiten te ont-
plooien en organiseren. Kees Jan heeft om
die reden dan ook zijn functie als penning-
meester van de AC neergelegd.

3.     Het bestuur, meent dat er geen reden is
om aan te nemen dat er verbetering in de
huidige situatie zal komen. Het is steeds
moeilijker om leuke uitdagende activiteiten te
starten. Gezien de nu ontstane bezetting van
de AC zien wij geen mogelijkheden voor een
zinvolle voortzetting.

 Gelukkig is de recreantencommissie er nog,
die ook verschillende activiteiten organiseert.

In de toekomst zullen wij trachten een formule
te bedenken, die wel aanslaat bij de mensen,
en wij hopen dat we dan indien nodig nog
eens een beroep op de mensen mogen doen
die in de activiteitencommissie zaten.

 Vooralsnog willen wij in ieder geval de
mensen die in de commissie zaten hartelijk
bedanken voor hun inzet door de jaren
heen.

Claske Harmsen

Van het bestuur
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Agenda

Zaterdag 16 okt. Nationaal Toernooi 1e C-Jeugdranglijsttoernooi
Org.: Distr. Noord-Holland Noord Sporthal De Opgang, Akkerwinde 43
Hoorn. Sluitingsdatum: 12 september 2003 Info: Joke Wijker
Telef. 0226-316753 ta.wijker@quicknet.nl

Zaterdag 16 okt. 20 jaar ALTC. Feestavond
Zondag 17 okt. OTC-Toernooi Veteranen

TTV. Gispen, Pinksterbloem, Culemborg
Info: Ruud Peters tel.: 0345-516566

Zondag 17 okt.     Nationaal Toernooi 1e B-jeugdranglijsttoernooi
Verdere gegevens zie 16 oktober Sporthal de Opgang – Hoorn

Dinsdag 19 okt. Vergadering afdelingsbestuur
Locatie: Wijk 16 te Deventer Aanvang: 20.00 uur

Zaterdag 23 okt. 5e ronde Landelijke Competitie jeugd/senioren
Dames 2e divisie De Toekomst 1 – Red Stars (V) 2 16.00 uur

Zondag 24 okt.     Eredivisie: De Toekomst 1 – TTC FVT 1 (aanvang 14.00 uur)
Zondag 24 okt.    OTC-Toernooi Veteranen

Org.: UTTC, Duurstedelaan 18, Utrecht
` Info: Ton van Ginkel tel.: 06-51371292

tonvginkel@msn.com
Zaterdag 30 okt. Play-offs Eredivisie 1e halve finale wedstrijd

Degradatiepoule Eredivisie: 1e ronde
6e ronde Landelijke Competitie jeugd/senioren
Dames 2e divisie : SVE 1 – De Toekomst 1 17.00 uur

Zondag 31 okt. Nationaal Toernooi ¼ finales Nationale B-Meerkampen
2e ronde: info Max van Lieshout tel. 040-2857490

                                        lieshout@zonnet.nl
Zondag 31 okt.   OTC-Toernooi Veteranen

Org.: TTV. Shot, Di Lassostraat 65, Soest
Info: Martin Briet tel.: 035-6035595
m.briet@planet.nl

NOVEMBER.
Dinsdag 2  nov.    Bestuursvergadering LTTC. De Toekomst. Aanvang: 19.30 uur
Zaterdag 6  nov.    7e ronde Landelijke Competitie jeugd/senioren

Dames 2e divisie: De Toekomst 1 – Koningslust 1 16.00 uur
Zondag 7 nov.     Jeugd- Dag van het Talent.
Zondag 7 nov.     OTC-Toernooi Veteranen

Org.: Twenty One Up, van Alkemadehof 52, Rotterdam
Info: Frank v.d. Weide, tel. 0181-657920 romy.en.frank@12move.nl

Donderdag 11 nov.   Engeland – Nederland Heren
Kwalificatiewedstrijd EK 2005

11 nov.   Algemene Ledenvergadering NTTB/Oost
Zaterdag 13 nov.    8e ronde Landelijke Competitie Senioren.

Dames 2e divisie US 1 – De Toekomst 1 17.00 uur
Nationaal 2e C-jeugdranglijsttoernooi in Heel.
org.: TTV Westa, Reutsdael Sportparklaan 34

                                    info: Carin de Baar tel.: 0475-564318 cdebaar@12move.nl    (pag16)
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Recreanten

BESTEMD VOOR DE WOENSDAG
AVOND-RECREANTEN!

Omdat Remy Beelen te kennen heeft gege-
ven niet meer als trainer voor de
recreanten beschikbaar te zijn, heeft de
Recreantencommissie inmiddels
een opvolger gevonden in de persoon van
Ferdinand van Hilst.
Ferdinand heeft ook te kennen gegeven dat
hij een trainerscursus wil
gaan volgen. Wij wensen hem daarbij natuur-
lijk veel succes en dat hij
zich snel thuis zal gaan voelen onder de
recreanten van de woensdagavond.
Op woensdag 25 augustus hebben wij af-
scheid genomen van Remy als trainer.
Als dank voor zijn inspanningen om de
recreanten het e.e.a. bij te brengen,
overhandigde Chris Wenneker  hem. een
waardebon namens alle recreanten.

Verder heeft de Recreantencommissie (met
name Henk Franssen) een plan uitgewerkt
voor het houden van een Ladder (of wel
Pyramide) Competitie na afloop van de trai-
ningen
Voor alle recreanten (ook de competitiespel-
ende recreanten)
Iedereen kan elkaar uitdagen maar die moet
dan wel boven je staan op de ladder. Win je
Dan kom jij op de plaats te staan van die-
gene waar van je hebt gewonnen.
De start zal medio september zijn en eindi-
gen in juni 2005.
De wedstrijden zullen bestaan uit de best of
5. Puntentelling  tot de 15.

Nadere inlichtingen bij Henk Franssen tel.
0575-524107

Of e-mail bobtail@wanadoo.nl
                                                  bobtail@hetnet.nl

Het begin van de  bardienst(koffie zetten
etc.) wordt verzorgd door Coos Jansen

en/of  Lienke Freriks

Vroege bardienst: 20.15 uur – 22.00 uur  vol-
gens onderstaand rooster

Late bardienst:     22.00 uur – einde (naar
eigen inzicht) volgens onderstaand rooster.

15/9 Willemien Harkink
Henk Sloesarwij

22/9 Henk Brinkerink
Albert ten Hoopen

29/ 9 Henk Franssen
Karin Bergsma

6/10 Bart Fleming
Joop Stokvisch

13/10 Liesbeth Kok
Henk Sloesarwij

20/10 Lienke Freriks
Etty Segers

27/10 Jacquelien Vos
Joop Stokvisch

3/11 Liesbeth Kok
Henk Sloesarwij

10/11 Willemien Harkink
Chris Wenneker

17/11 Henk Brinkerink
Joop Stokvisch

24/11 Henk Franssen
Karin Bergsma

1/12 Patrick Fleming
Bart Fleming

8/12 Liesbeth Kok
Henk Sloesarwij

15/12 Willemien Harkink
Chris Wenneker

22/12 Jacquelien Vos
Hans van der Lande

EN NOG STEEDS GELDT DE REGEL: KUN
JE EEN KEER NIET, RUIL DAN ZELF MET
IEMAND!!!
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Heuksken van Hendrik Jan

De vakantie zit der weer op. H.J. is met
vrouw en kinder noar belgie e wes. Ut is

good toeven bie onze zuuderburen.
Ze holt van een lekker pintje en patatjes kuj
heerlijk uut zo’n olderwetsen puntzak etten.
De hele klauwen onder de vette mayonaise
en de kinder de klodders in de heure.
Das nog olderwetse pret, zoa dat allene doar
kan.

Wie zaten trouwens op een mooi park
veurzien van alle faciliteiten die kinderen op
pries stelt. Speultuinen en klimtoestellen mor
veural een overdekt zwembad met vier glieba-
nen.
Der was eene gliebane bie doar maken ie zo’n
betjen een vrieje val, aj beneden kwammen
waj alle richtingsgeveul plus contactlenzen
zo’n betje kwiet.
Mor de kinder vonden ut prachtig en doar geet
ut uutendelluk umme.

Mor noe motten wiele weer beginnen met
toafeltennis. Die pintjes en patatjes mot der
wal weer af e traint worden.
As ik dan de eeerste kere mien teammaten
Joop en Reint tegen ut afgetrinde liefe lope,
dan mot ik nog een hoop vet verbranden.

De eerste wedstrijd van ons was tegen
Bartho, Henk en Jochem. Wie wonnen, mor
dat is neet belangriek. Ie zeet oe teammaten
weer us een keer enut is een mooie training
zo veur ut begin van de competitie.
Volgende keer mor weer zeen wat ut wort.

Ut verhaal is een betjen kort mor zo an ut
begin van een neiuw seizoen dan is de pen-
nen nog neet zo scharp. Harry hef mien
uutdrukkeluk vroagt um ut verhaal zo lange
meuge-luk  te maken mor ut holt een keer
op.
Ik kan wal een of ander lulverhaal oaver de
vakan-tie vertellen. Of oaver ut weer, doar kuj
ok zat onzin oaver kwiet. Jan Versteegt de
weerman van o.a. Radio 2 woont noen ok
weer in Reurle dus wie hebt ut weer kort bie.

Ik kan ok idiote annekdotes oaver mien
schoonmooder goan vertellen, mor wie zit
doar op te wachten. Mien schoonmooder
zeker neet.
Ik kan  ok een mop vertellen  moar misschien
kent ieleu um al.

Ik goa ut toch proberen.

Der was us een man den helemoale gek was
van Brigitte Bardot. Toen den man jeurig was
wol ziene vrouwe um verrassen met een heel
biezonder cadeau.
Ze reisde of noar Amsterdam en ging regel-
recht noar Tattoo Bob. Ze vertellen ut verhaal
dat her man zo gek was van B>B>.
Ze vroo dan ok of den besten Tatto man her
de letters B.B. op de konte kon tatoeeren. Ene
B op de linker en enen B op de rechterbil.
Gin probleem zeg die man en noar een uur-
tje piene lieden kon de vrouwe weer noar
huus.
‘s Aovonds in bedde zeg die vrouwe tegen
heur man dat ze een geweldige verrassing
veur um hef. Doo de ogem mor us effen
dichte zeg de vrouwe tegen heur man.
Ze truk de onderbokse nor beneden en geet
veueroaver staan. Doo de ogen mor weer lus
zucht de vrouwe.
Den man kik en haalt verbaassd zien wenk-
brauwen op en sprekt de historische
woorden;Bob, wie is in godsname Bob.

Zo krieg ik de bladzijde nog bienoa vol. H.J.
groet iederene, mede namens vrouw en kin-
der.
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Wist u dat...

Alwin Lankhof  met de luchtballon is geweest. Hij bij zijn huis is opgestegen. Willemien,
Toos en zoon San-Willem hier getuige van waren. Hij in Duitsland is geland, we hem

daar naar toe zijn gevolgd. Hij bij de landing champagne kreeg. Hij bij hem thuis toch liever
aan het bier ging.

Arie Pater heel handig is. Hij voor ALTC mooie verhoogde ballenbakken heeft gemaakt. Deze
ook voorzien werden van wieltjes. Iedereen hier zeer tevreden over is.

Toos een wedstrijd in Apeldoorn moest spelen met Albert en Lienke. Toos heel hartelijk met
kussen werd ontvangen door een neef van Albert. Hij Toos ook voor familie had aangezien en
ook nog heel belangstellend vroeg hoe het ging.
Lienke hierna ook op zoiets stond te wachten, maar het feest toen niet doorging. De man
later nog wel zijn excuses aan Toos aanbood.

Lienke 17 sept. 50 jaar is geworden. Bep en Toos ook waren uitgenodigd voor haar feestje.
Bep kon niet maar Toos ging wel. Het heel gezellig was. Gerda en Toos Lienke nog in toilet-
papier hebben gewikkeld.

Martijn Buil met het vliegtuig naar Spanje is geweest. Hij heeft genoten van zon, zee en
sauna. En natuurlijk op tijd een biertje.

Annie Blanken, een van onze ballenraapsters een ongeluk heeft gehad. Gerda en Toos haar
in het ziekenhuis bezochten. We haar van harte beterschap wensen.

Herman Wevers zijn portemonnaie in de hal had laten liggen. Toos ze met haar zoon weer
terug bracht. Ze daar heerlijk koffie hebben gedronken. Dit heel gezellig was.

Tot de volgende keer
Bep en Toos

•

•

•

•

•

•

•

ik

tafeltennis
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Dagje uit Diversen

Om eens wat anders te doen dan verga
deren, gaat  het bestuur van de Oost

Gelderse Kegelbond, net als zoveel clubs,
een dagje uit van hun eigen gespaarde cent-
jes.

Onze wederhelften gaan deze dag natuurlijk
ook mee .Elke keer moet iemand anders het
organiseren en waar we op zo’n dag dan te-
recht komen, is altijd een verrassing.

Dit jaar waren we o.a. te gast in de Jan
Wissinkhal bij de LTTC de Toekomst te
Lochem.
Het is een prachtige hal voor tafeltennissers,
waarbij aan alles gedacht is. Zelfs de inwen-
dige mens komt hier goed aan zijn trekken
voor het nodige vocht.

Er is plaats voor twaalf tafels waaraan ge-
speeld kan worden, maar ook voor de gehan-
dicapten is er volop gelegenheid een balletje
te slaan. Daarvoor zijn speciale schuiftafels,
werkelijk een uitkomst!

Er wordt gespeeld op alle niveaus, van
recreanten tot de Ereklasse en waar nodig
krijgt men begeleiding.
Naast het tafeltennissen is er ook plaats ge-
maakt voor Jazz gymnastiek en volksdansen
en de basisscholen krijgen ook de gelegen-
heid te proeven van het tafeltennissen. U ziet,
hier wordt volop aan breedtesport gedaan, iets
waar we als kegelbestuur met bewondering
naar geluisterd en gekeken hebben en waar
we mogelijk iets van kunnen leren.

Hulde!

We hebben met elkaar flink onze spieren la-
ten werken en het luie vergaderzweet laten
verdampen. Het was werkelijk goed vertoe-
ven in de Jan Wissinkhal.

Lies Claessen (OGK)

Waarschijnlijk wordt ergens in oktober de
eerder afgelaste uitwisseling met

TTV. Heino (de nieuwe club van onze
zuurtjestrainer Bin ie Bennie) gepland.

De bedoeling is dat dan ook een aantal
competitiespelers mee zullen gaan om
toch te proberen de wisselbokaal weer mee
naar Lochem te nemen.
Nader bericht volgt op een van de komende
woensdagavonden  .

xxxxxxxxxxxxxxx

In verband dat de Jan Wissinkhal op woens
dag 17 november a.s. dient

als stemlokaal voor de verkiezingen is de
aanvang van de trainingen verzet.

Groep 1 traint van 21.00 - 21.45 uur.
Groep 2 traint van 21.45 – 22.30 uur

xxxxxxxxxxxxxxx

Aan het eind van 2004, organiseert de R.C.
zoals gebruikelijk het OLIEBOLLEN-

TOERNOOI
en wel op woensdag 29 december a.s. Aan-
vang 20.30 uur/ Aanwezig 20.15 uur

xxxxxxxxxxxxxxx
Verloren

Verzoek
Wie heeft in het weekend van vrijdag 13 aug
t/m zondag 15 aug. (Jeugdtrainingskamp) mijn
tafeltennisbatje gevonden.

Lesley Wolferink
Graaf Janlaan 29
0573-257771

xxxxxxxxxxxxxxx

Geboren 3 juni 2004

Thomas Joop Eric
Zoon van  Erik Mooij en Ryan van Exel

Zus van Femke Maas
Betuwe 20

9405 JJ Assen
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Een credo voor support

Zie mijn handicap niet als probleem
Reken mijn handicap als een eigenschap

Zie mijn handicap niet als een defect
Jij ben het die mij als afwijkend en hulpeloos ziet

Probeer me niet te repareren, want ik ben niet kapot
Ondersteun me. Ik kan op mijn eigen manier bijdragen aan de samenleving

Zie me niet als je cliënt. Ik ben je naaste medeburger.
Zie me als je buur. Onthoud niemand staat op zichzelf.

Probeer niet mijn gedrag te veranderen.
Zwijg en luister. Wat jij beschouwt als onaangepast gedrag kan de enige manier.

zijn om contact met je te krijgen.
Probeer me niet te veranderen, je hebt er het recht niet toe.

Help me te leren wat ik wil weten.
Verberg je onzekerheid niet achter “professionele distantie”

Wees iemand die luistert, en niet iemand die mijn worsteling wegneemt in een.
poging het allemaal in orde te maken.

Pas geen theorieën en strategieën op me toe.
Blijf bij me. En wanneer we met elkaar overhoop liggen laat dat dan een reden

voor zelfreflectie zijn.
Probeer me niet te beheersen. Ik heb het recht mijn eigen lot te bepalen.

Wat in jouw ogen ongehoorzaamheid en manipulatie mag lijken, zou feitelijk wel
eens de enige manier kunnen zijn waarop ik enige controle over mijn eigen

bestaan kan hebben.
Leer me niet gehoorzaam, onderdanig en beleefd te zijn.

Ik wil het recht hebben af en toe nee te zeggen om mezelf te beschermen.
Geen liefdadigheid. Het laatste dat deze wereld nodig heeft is een tweede Mies

Bouwman.
Wees mijn bondgenoot tegen diegenen die mij uitbuiten voor hun eigen glorie

Probeer niet mijn vriend te zijn. Ik verdien beter dan dat
Probeer me te leren kennen. We zouden vrienden kunnen worden.

Help me niet, zelfs niet als dat je zo’n fijn gevoel geeft.
Vraag, of ik hulp nodig heb. Het verlangen om een volledig leven te leiden is

geen reden voor bewondering.
Respecteer me, omdat respect evenwaardigheid veronderstelt.

Instrueer, corrigeer en leid me niet.
Luister, support en volg.

Werk niet aan me.
Werk met me.

Ingezonden door Riet Morsink
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ATTENTIE ATTENTIE

De jaarvergadering

Deze wordt gehouden

donderdag 11 november

om 20.00 uur

bij
eetcafe Scholten in de

achterzaal

Zet deze datum vast in je agenda
want wij hopen op een grote opkomst

Willen de commissies voor zover
dit nog niet is gebeurd het jaarverslag ma-

ken en
Inleveren per z.s.m. bij Claske,

graag op floppy of per E-mail naar
claske-harmsen@planet.nl

Jaarvergadering
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Ommundig

In een croissanterie te Lochem
Dronke wie Íres-coffee –en eets d’r bie:

Miene vrouwe een crossantje –en
Een stuksken appeltaart veur mie...

‘t was dr hael gezellig drok –en
er wodn keurig ok bedeend:
Netjes in het ABN., dat wal;

‘t dialect zich hier neet leent.

Tiedens ‘t  afrekk’n an ‘t schap,
Vroog ‘t daerntjen heel kundig:
“Heeft het gesmaakt mijnheer?”
“Ja hoor” –zei ik. “Ommundig”.

Ze keek neet eins zo verwonderd:
“Oh lekker dus” –zei ze paraat

“Ja “ -zei ‘k: “Ommundig is dialect”.
Waar eh ‘buitengewoon’ voor staat.

“Ik kom uit Zeeland” –zei ze met’n lach;
en sprek dus het Zeeuwsw dialect!
Ik woon nu bij m’n vriend in Laren,

Waar ze praten, zo eh... “As ie ‘t zegt”.
Ik vertrokke gräölend –en zei:

“Loat ‘t oe ommundig good goan,
en...loat oewn vriend plat ma proaten

want ie wilt  het nog wal verstoan.

Van Frits oet Gelster
 kleinkind

Een kleindochtertje van vieve
Ging bi-j oma logeern

Proaten hoven i-jeur
Neet meer te leern

Ton oma ne kere fien gemaakte
Broene-bonensoep at

Kreeg ze een portie
Lekkere patat
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Agenda 2

Zaterdag 13nov. Nationaal 2e C-jeugdranglijsttoernooi in Berkel en Rodenrijs
org.: afd. West Sporthal Het Hogeland, Oostmeerpad
 info: Jetty Borgers tel.: 010-5148166 jettyborgers@hetnet.nl

Zondag        14 nov.        Nationaal 1e A-jeugdranglijsttoernooi in Berkel en Rodenrijs
                                       zie boven
Zondag        14 nov.        OTC-Toernooi Veteranen

Org.: SVE, Loevenhoutsedijk 4, Utrecht sluitingsdatum: 7 nov. 2004
Info: Jean-Paul tel. 030-2442549

Za/Zo 13-14 nov. Play offs Eredivisie 2e halve Finale
Degradatiepoule Eredivisie 2e ronde

Woensdag  17 nov.       Verkiezingen. Nieuwe gedeelte van de Jan Wissinkhal in gebruik
als stemlokaal tot 21.45 uur. Beperkte training mogelijk.

Zaterdag 20 nov.  9e ronde Landelijke Competitie Jeugd/Senioren
Dames 2e divisie: De Toekomst 1 – Hotak ’68 1 16.00 uur

Zaterdag 20 nov. Bondsraadvergadering
Play offs Eredivisie 1e finale wedstrijd
Degradatiepoule Eredivisie 3e ronde

Zondag 21 nov. Nationaal Toernooi ½ finales B-Meerkampen Senioren
3e ronde info: Max van Lieshout tel.: 040-2857490

                                        lieshout@zonnet.nl
Zondag 21 nov.        OTC-Toernooi Veteranen

Org.: T.O.G.B., Den Opper Sportpark Hooge Land, Berkel en Rodenrijs
Info: Harry Sintmaartensdijk tel.: 010-5114621 harry.smd@wanadoo.nl

Zaterdag 27 nov. Landelijke Competitie Jeugd/Senioren
Dames 2e divisie: Red Stars (V) 2 – De Toekomst 1  17.30 uur

Za/Zo 27-28 no      Play offs Eredivisie 2e finale wedstrijd
Zondag 28 nov.       2e ronde Limbergse Jeugd Masters – Sittard/Geleen

Info: J.Krewinkel tel.: 046-4519372 j.krewinkel@wanadoo.nl
DECEMBER.
Za/Zo 4-5 dec.       Play offs Eredivisie: eventuele 3e finale wedstrijd
Zaterdag 4 dec. Kampioenswedstrijd 1e divisie heren

7e Eredivisie + 2e 1e divisie Dames
8e Ronde Landelijke Competitie jeugd

Dinsdag 7 dec. Bestuursvergadering LTTC.De Toekomst, Aanvang 19.30 uur
Vergadering Afdelingsbestuur: Locatie Wijk 16, Deventer 20.00 uur

Do-Zo 9 t/m12 decVolkswagen 2004 Pro Tour Finals
Zaterdag 11 dec. Promotie/degradatiewedstr. Nr. 7 eredivisie/ verliezer

Kampioenswedrijd 1e divisie
Nationaal 2e B-jeugdranglijsttoernooi, Assen
org.: afd.Noord/ITN-Assen De Spreng, Vredeveldseweg 57
sluitingsdatum: 30 oktober inl.: 0516-522026
 m.p.kaptein@hccnet.nl internet: www.nttbnoord.nl

Zondag 12 dec.  Idem         3e C-jeugdranglijsttoernooi, Assen
Nationaal Toernooi B-Meerkampen Senioren
 info: Max van Lieshout tel.: 040-2857490
lieshout@zonnet.nl
Moekotte Toernooi jeugd/senioren, Enschede
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Mosselavond

Op 6 oktober jl. vond de jaarlijkse mossel-eten avond plaats. Nadat de wedstrijden en trainin-
gen waren beeindigd werd de recreatiezaal van de JW-hal weer omgetoverd naar een 3
sterren restaurant.
Bennie Zieverink had  het  roer in handen. Chris Schuilink was eerste hulpkok. Het resultaat
was dus voorspelbaar. Grote pannen met heerlijke mosselen werden uitgeserveerd met
stokbrood ,  saus en salade. Ook het wegspoelen was geen probleem. Dubbele barbezetting
zorgde voor een vlotte bediening.

De supervisie van het geheel was weer in de vertrouwde handen van super zuurtjeslid Chris
Wenneker. Nadat het smullen om ongeveer 10.00 uur was begonnen leek rond 11.00 uur het
verzadigingspunt wel bereikt.
De ongeveer 40 mosseletende  gasten waren meer dan tevreden. De laatste mosseltjes
moesten met veel duw en trekwerk worden geconsumeerd door de grote eters die hier en
daar nog een leeg plekje hadden. Tot heden heeft niemand zich beklaagd, alleen complimen-
ten mochten in ontvangst worden genomen.

Tot de volgende mosselparty
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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
K. Bergsma (redactie) 0573-280344
F. Snijder (corrector) 0573-254961
C. Wenneker (agenda) 0573-256260
R. Scheggetman (redactie)          0573-402408

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                                  0573-575596
I. Faber
F.v. Hilst

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.Spruit                                   0573-255373

A.L.T.C.-commissie:
E. Eilers-Kraan (voorzitter) 0573-252703
A. Pater (secretaris) 0573-255659
R. van der Zee 0575-521736
B. Bannink 0573-252195
L. Freriks 06-45354704

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

Financieel manager:
J. Wissink 0573-252630

Jazz-gymnastiek:
J. Vos 0573-252066

Jeugdcommissie:
L. Spruit (voorz,-secr.) 0573-255373
J. Vos 06-14681944
R. Otten (penningmeester) 0573-258277
H. Franssen 0575-514207
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Jarigen Ledenmutaties

Oktober senioren
C. Smit 22-10
E.A. Wissink 25-10
J.J.J. Hoffman 26-10
H.B.M. Kleinsman 27-10
E. Mooy 29-10
J. Wichers 30-10

November senioren
R. Brand   1-11
J. Rijswijk   2-11
Y Hagens-Hendriksen   4-11
E. Eilers-Kraan   5-11
C.W. Enterman   9-11
H.C. Zweers-Jansen   9-11
M.E. Theunissen 10-11
A. Pongers 14-11
H. Emsbroek 17-11
W. Leidekker 20-11
G.T. Nijhof 24-11
J.P. Jansen-Wagman 26-11
G.W.J. Hofland 27-11
A. Hoopen,ten 27-11
H.N.Brinkerink 29-11

December senioren
B. Wenneker   1-12
E. Segers   1-12
J. Schrijver   2-12
J. Bood   5-12
K. Emsbroek   5-12
P.J.A. Bremer   8-12
W. Brunsveld   8-12
W.G.Kobes   8-12
M. Egbers   9-12
J.L. Hendriksen 12-12
R.E. Verwoert 16-12
A. Hofland-Franssen 17-12
L. Kok 20-12
L.J. Fisscher-Bonhof 21-12
R.H.P Cler,de 23-12
A.C. Fisscher 23-12
A. Enterman 25-12
G. Gelder,van 26-12
H.J. Berenpas 27-12
H. Wittenberg 27-12
D.J. Wamelink 28-12

Oktober junioren
K. Dercksen 10-10
M.J.A. Knot 15-10
M. Adolfsen 25-10

November junioren
J. Brand 13-11
L. Wolferink 23-11

December junioren
J. Beijer 15-12
R.T. Kamphuis 30-12

Nieuwe leden:
D.H. Molenaar(Dorine)
Bierstraat 38
7241 AJ Lochem
Tel: 06 19 43 46 42
Geboren: 30-08-1980

Horstman(Nico)
Berkelsingel 12
7201 BL Zutphen
Tel: 0575-517667
Geboren: 20-05-1979

M.Kazarian (Murad)
Tichelkuilen 1
7206 BA Zutphen
Tel:0575-571983
Geboren: 12-02-1982

Bedankt: Senioren
Laurenz Veldman
Gerrit Menting
Antonio Arts
Yvonne Wolvers

Bedankt junioren:
Siebe Fettelaar

Bedankt jazzgym:
J.C.M. Goedknecht (Annie)

Verhuisd: Dorina Niesink
Nieuwe adres:
Blauwe Torenstraat 32
7241 BE Lochem
Tel: 0573-258116/ Mobiel 06 30 58 91 99
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Het barrooster

De sleutel van de hal is af te halen bij:
Jan Bouwmeester, Stalkaars 8
of bij Linda Spruit Anna van Burenlaan 21
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.

Barrooster oktober 04
Vrij. 01-10-04 J. Veltmaat

R.v.Mourik
Zat. 02-10-04 R. Swaters
Maan. 04-10-04 Team 10
Vrij. 08-10-04 J. Zonneveld

W. Brinkerink
Zat. 09-10-04 Gesloten
Zon. 10-10-04 A. Enterman

H. Emsbroek
W. Wilgenhof

Maan. 11-10-04 J. Schooldeman
W. Leidekker

Vrij. 15-10-04 M. Fleming
M. Krikke
R. Voppel

Zat. 15-10-04 H.v.d. Lande
Maan. 18-10-04 Gesloten
Vrij. 22-10-04 H. Sloesarwij
Zat. 23-10-04 H. Albers
Zon. 24-10-04 C. Schuiling

C. Wenneker
Maan. 25-10-04 Gesloten
Vrij. 29-10-04 M. Willems

L. Spruit

Barrooster november 04
Maan. 01-11-04 Teams  8, 9 en 10
Vrij. 05-11-04 H. Stegeman

F.v. Hilst
Zat. 06-11-04 J. Heyink
Maan. 08-11-04 Gesloten
Vrij. 12-11-04 F. Moespot

H. Franssen
Zat. 13-11-04 Gesloten
Maan. 15-11-04 W. leidekker

J. Schoolderman
Vrij. 19-11-04 K.J. Snijder

R. Verwoert
Zat. 20-11-04 R. Jorritsma
Maan. 22-11-04 Gesloten
Vrij. 26-11-04 J. Stokvisch

B.v. Wel
Zat.     27-11-04     Gesloten
Maan.    29-11-04    Team 10

Barrooster december 04
Vrij.     03-12-04     A.t. Hoopen

    J. Veltmaat
Maan.    06-12-04    Gesloten
Vrij.     10-12-04    Dames 1
Zat.     11-12-04     C. Wenneker
Maan.    13-12-04    Gesloten
Vrij.     17-12-04N. Horstman/Weerthof
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Opening sporthal Lochem

Vanwege de opening van de nieuwe sporthal de Beemd mochten wij als sportvereniging op
vrijdagavond 10 september laten zien wat we zoal doen in de Jan-Wissinkhal.

Twee van de oudste tafels in een aanhanger gezeuld en naar de nieuwe sporthal.
Albert Enterman stond ons op te wachten bij de achterdeur, en samen met Wilco Brunsveld en
Erwin Stegeman hadden we alles snel binnen.Teltafels en –borden,stoelen,ballenbakken, de
hele reut hadden we mee.
We kregen een ruime plek pal voor de doorgang naar de kantine, beter kan niet.
Een fanfare op 3 meter van ons af, discolampen en een lasershow direct boven en naast onze
tafels hebben we maar opgevat als positieve aandachttrekkers.
Van de vereniging waren toch enkelen komen kijken. Het was gezellig.
Van half acht tot acht uur konden we spelen, om kwart over zeven waren we (tezamen met een
aantal jeugdspelers van onze club (Marten Adolfsen, Annemiek Roelofs en Boris Bosch) aan
het inslaan en om tien over acht kwam de organisator ons vriendelijk vragen of we plaats wilden
maken voor een groep break-dancers (vandaar de discolampen en laserhow)
Na alles weer ingeladen te hebben, werden we met een drankje bedankt voor onze komst en
alvast uitgenodigd voor een eventuele volgende keer.
Wat mij betreft mag het, het is een mooie kans onze sport onder de aandacht te brengen bij de
lochemse bevolking.

het laatste nieuws het eerst bij

WWW.LTTCDETOEKOMST.NL
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Voordat Jos Harmsen begon met werken heeft hij eerst de nodige opleidingen gedaan.
Eerst de lagere tuinbouwschool in Borculo, daarna de middelbare tuinbouwschool in
Nijmegen. In Arnhem is hij zijn loopbaan begonnen. In een bloemenwinkel waar hij 2 jaar
heeft gewerkt en ook nog in Vorden. Daarna ging hij werken bij de Enck. Dat is een
grootgroenvoerziening bedrijf in de Steeg. Hij wilde wel iets anders en kwam zodoende
bij Haneveld in Laren terecht. Daar bij Haneveld kreeg hij de liefde voor het vak. Tijdens
het werken bij deze firma ging Jos ook studeren aan de vakschool voor vakbekwaam
hovenier. In 1977 kon hij van de firma Haneveld aanleg en onderhoud overnemen. Aan de
A. Hahnweg heeft hij van 1982 tot 1992 een tuincentrum gehad.
Deze heeft hij verkocht en ging door onder de naam Harmsen BV. In 1997 fuseerde dit
bedrijf met Vreeman. Dat ging onder de naam Berkelland Groen verder.

Bij deze firma heeft Jos gewerkt tot 1999. Jos
voelde zich daar niet meer helemaal thuis.
Zoals hij zelf zegt. Hij kon zijn ei er niet meer
kwijt. Hij voelt zich meer “fijnhovenier””
Hij vindt het leuk om tuinen met een
beplantingsplan aan te leggen. Daarvoor was
het assortiment te eenzijdig. In april 1997 is
hij weer voor zichzelf begonnen. En in mei van
dat jaar had hij al een vaste medewerker in
dienst.
1 medewerker van Berkelland Groen is met
hem meegegaan. Al snel waren er twee me
dewerkers in dienst, waarvan er ook 1 voor
zichzelf is begonnen. En wel, onze bekende
Patrick Fleming.
Op dit moment heeft Jos drie vaste mede
werkers in dienst. Het meeste werk hebben
ze in particuliere tuintjes en tuinen. Met name
siertuinen.
Van ontwerper en aanleggen met  grondwerk,
stratwerk, timmerwerk en ook metselwerk.
Groot metselwerk wordt uitbesteed. Voor ad
vies over de vijver kun ook bij Jos terecht.

En dan nog snoeiwerk, het mesten en gazononderhoud. Alles op biologische wijze. Ze
werken wel met bestrijdingsmiddelen, maar niet met chemische middelen, alles wordt
natuurvriendelijk uitgevoerd.

Auteur
Ria Albers

Een adverteerder in de schijnwerper



oktober 2004Toekomst Meppers

29

Barrooster recr. Eredivisie

06 okt. Bart/Joop

13 okt. Liesbeth/Henk Sl.

20 okt. Lienke/Etty

27 okt. Jaqeline/Joop

03 nov. Liesbeth/Henk Sl.

10 nov. Willemien/Chris W.

17 nov. Henk Br.Joop

24 nov. Henk Fr./Karin

01 dec. Bart Fl./Parick Fl.

08 dec. Liesbeth/Henk Sl.

15 dec. Willemien/Chris W.

22 dec. Jacqeline/Chris W.

Met voor het eerst oud-international Han
Gootzen op de bank en de inzet van de

van een rugblessure teruggekeerde Daan
Sliepen wisten de mannen van Arboned
Westa gisteren een heel belangrijke grote
overwinning te boeken op De Toekomst uit
Lochem: 6-1.
Op de ranglijst werd stuivertje gewisseld met
de directe tegenstander. De grote overwin-
ning betekende dat de ranglijst weer het ver-
trouwde beeld oplevert met de gevestigde
orde aan de leiding. Alleen na de pauze, bij
een tussenstand van 4-0 door overwinningen
van Liu op Beelen, Daan Sliepen op Kobes
en Davy van Vinckenroy op ex- international
Van Spanje, werd het duel tussen de num-
mers een Liu Qiang en Gerd Kobes een schit-
terend duel dat uiteindelijk pas in de vijfde
game met 11-9 in het voordeel van Liu werd
beslist, nadat de Chinees in Wessemse
dienst een 1-2 achterstand met schitterend
tafeltennis moest ombuigen om toch met de
overwinning aan de haal te gaan.
Ron van Spanje scoorde in de allerlaatste
wedstrijd met een overwinning op Daan Slie-
pen het erepunt voor de gasten.
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Vrijwilligers belangrijk?

rStelling 1

Tafeltennisvereniging de Toekomst is een vereniging die zonder de inzet van vrijwilligers
niet zou kunnen bestaan.

Dank aan allen die zich inzetten voor onze club.

Stelling 2

Als we betaalde krachten moeten aanstellen, moet de contributie worden verhoogd, en  kun je
stellen, dat zonder de vrijwilligers de kosten veel te hoog worden, om van welke  club dan ook
lid te worden. De betaalbaarheid is dan een grote drempel.  Voor het overgrote gedeelte van
de Nederlandse bevolking kan die drempel niet genomen worden.

Stelling 3
Is een oproep.
Ieder lid van de tafeltennisvereniging” de Toekomst” wordt gevraagd, indien mogelijk, een
fysieke bijdrage te leveren.

De binnenzijde van de Mepper geeft u een overzicht van alle commissieleden die taken
uitvoeren binnen de vereniging. Op enkele namen na, is het een opsomming van vrijwilligers
die, soms tientallen jaren, veel werk verzetten om de vereniging in stand te houden. Maar, let
wel, de slijtage is groot. Het vergt veel motivatie en doorzettingsvermogen om te blijven vol-
doen aan de taken die leden op zich hebben genomen.
Soms drie of vier avonden of dagdelen per week zijn zij hier druk mee. Dit vraagt om een,
voortdurend strakke planning naast het werk en/of het gezin. Het is fijn, dat leden eens per
drie maanden de bardienst draaien, maar het zou prettiger zijn als ze een mogelijke kans
konden vinden, daarnaast ook iets anders voor de vereniging te doen. Dan kunnen andere
vrijwilligers worden ontlast, en dat biedt de mogelijkheid om samen de vereniging in stand te
houden. Dat er mensen zijn die het bijltje er bij neergooien omdat ze te veel taken hebben, is
te begrijpen.

Naast andere commissies is de ALTC is een sprekend voorbeeld van uithoudingsvermogen.
Al 20 jaar wordt deze commissie mede draaiende gehouden, door twee leden die vanaf het
begin aan het roer hebben gestaan.
Een dik compliment is hierbij op zijn plaats. Ze organiseren zo verschrikkelijk veel activiteiten
voor mensen met een beperking.

Uiteraard wordt het bestaan van onze vereniging mede mogelijk gemaakt door adverteerders
en donateurs, maar ook deze groep moet met veel inzet worden gestimuleerd om dit te gaan,
en blijven doen.
Ondanks de grote inzet van Jan W. is er sprake van een verminderd aantal, dat reclame via
borden in de hal willen voortzetten.
Net als in de huishouding wordt de vereniging geconfronteerd met een aantal stijgende lasten.
Energie, verzekeringen, aanpassingen en reserveringen voor onderhoud- en vervangings-
werkzaamheden, zorgen voor toenemende kosten.
Daarom deze dringende oproep voor vrijwilligers.

Harry Albers
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Gevraagd vrijwilliger die de ko-
mende Meppers een puzzel wil

maken
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xxx
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xxx
xxx
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xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
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X X X X X X X X X X X X X X

De puzzelhoek

INLEVEREN zo spoedig mogelijk IN DE COPYBUS!!!

Oplossing ik meld mij terstond aan als vrijwilliger bij de redactie van de Mepper.
Is dit  ja  of is dit  nee
Keuze onderstrepen en inzenden
Naam:

Tel. nummer:
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Rustig lezen 1 voor 1

Een vriend is iemand
die alles van je weet

en toch van je houdt

Vergeet niet van  jezelf
te houden

De mens lijdt het meest
door het lijden dat hij
vreest

Inspiratie is elke dag
werken

Wie begint heeft de taak
reeds half volbracht.

Wie rijk is is tevreden
met wat hij heeft.

Je moet niet alleen het
werk doen waar je van
houdt, maar ook houden
van het werk wat je
doet.

Raap telkens wanneer je
valt iets op.

Hoe je over jezelf denkt
is veel belangrijker dan
hoe anderen over je
denken.

Een optimist is een
slecht geinformeerde
pessimist.

Talent heeft geen sekse.

Je kunt je tandpasta niet
terug in de tube duwen.

Wie het kleine niet leert
doet het grote verkeerd.

Als je doet wat je leuk
vindt, hoef je nooit hard
te werken.

Ware woorden zijn niet
mooi, mooie woorden
zijn niet waar.

Wie het kleine niet eert,
komt aan het grote niet
toe.
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De twee kanten van...

Nog maar enkele jaren lid en toch heeft Jacqeline al een naamsbekendheid waar ze trots op
mag zijn. Altijd vriendelijk, altijd behulpzaam, altijd zorgzaam. Ze werd door Ria Albers

geinterviewd. Ook Ria is onder de indruk van deze markante dame uit Zutphen. Dieren en mensen-
vriendin ten top. We mogen blij zijn met haar (en Ferdinand) lidmaatschap. De redactie hoop
dat ze nog tot in lengte van jaren lid zal blijven.

Naam Jacqeline Vos
Woonplaats Zutphen.
Geboorteplaats Zutphen
Leeftijd 32 jaar.
Verliefd of getrouwd Verliefd op Ferdinand
Kinderen 4 katten, twee mannetjes

en twee vrouwtjes
Jerry, Kim Simba en Nala

Speelklasse 6e klasse
Trainingsarbeid 1 x per week
Ik ben lid sinds 2000
Het leukste van de club De gezelligheid
En het minst leuke                                    Dierenbeulen en roddelen
Ambities prive Ik sta altijd voor een ander klaar
Ambities tafeltennis Hoop ooit in de 5e klasse te komen
Beste prestatie ooit Kampioen dames F persoonlijk kampioen IJsselstreek
Grootste blunder Zij was een hij
Het eerste wat ik doe als ik wakker word Klap op de wekker
Mijn beste eigenschap Super enthousiast en  voor iedereen tijd
Mijn slechtste eigenschap Ochtendhumeur
Favoriete muziek Jaren 80, Doe Maar en hedendaagse muziek
Niet om aan te horen Hard Rock en Housse
Lekkerste eten Lasagne en ovenschotels
Niet te eten Spruitjes
Favoriete drankje Op zijn een Safari met ijsklontjes
Niet te drinken                                           Whisky
Huisdieren                                                 Plus de katten ook nog twee ratten
Werk GG-net in de keuken voor opname ouderen
Hobby’s                                                     Knutselen, sauna, babbelen, winkelen en uitgaan
Ik ging op tafeltennis omdat                      Gevraagd bij het klaverjassen bij Torenstad om te

tafeltennissen. Via internet bij LTTC terecht gekomen
Favoriete film                                            Titanic
Favoriete speler Ferdinand
Favoriete speelster Linda Spruit
Wens/droom Ooit moeder te worden
Wijze raad Heb respect voor elkaar
Je levensmotto Geniet van het leven
Dit interview was Erg gezellig

Auteur Ria Albers
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Jubileum ALTC

Zaterdag 16 oktober 2004

20 jarig jubileum ALTC

Van ‘s morgens 10.00 uur

tot 17.00 uur

Spel en recreatie

na 14.00 uur entertaintment

Verloting

Kom en steun met uw aanwezigheid en support ALTC

Als u nog prijsjes beschikbaar wilt
stellen kunt u deze afleveren tot

16 oktober in de hal.
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“Toekomst Moppers”

Wat is het schoonste dier?
Een hygiena!

Mijn schoonmoeder stond op vrijdag bij
mij aan de deur.

Ze vroeg: "Mag ik hier een paar dagen blij-
ven?"
Ik zei: "Ja, hoor."
Maandagmorgen deed ik de deur open en ze
stond er nog!

in het verlengde van de Wiskey-avond: zeg
eens snel en zonder fouten:

"Ik mix whisky in de whiskymixer. Mix jij ook
whisky in de whiskymixer?"

Er staan twee mannen op een feestje.
Fluistert de ene man de ander man in

het oor: "Wat heb jij nou toch voor vriendin
meegenomen?
Ze is heeft puisten, X-benen, piekhaar, een
heksenneus..."
Zegt de ander: "Zeg, jij hoeft niet zo over mijn
vriendin te fluisteren!"
De eerste weer: "Oh sorry, ik wist niet dat je
kwaad werd."
De ander: "Nee dat niet, maar ze is doof."

Na een hevige storm raken twee boeren
met elkaar aan de praat.

"Is het dak van jouw boerderij ook zo
beschadigd?",vraagt Janus.
"Ik weet het niet", antwoordt Tinus, “ik heb het
nog niet teruggevonden."

Mijn huisarts was laatst naar het kerkhof
gegaan om het graf van zijn ouders te

onderhouden. Hoorde hij in de verte iemand
roepen: "Dokter, dokter." Hij keek om zich
heen, maar zag niemand en dacht bij zich-
zelf dat het maar inbeelding van hem was.
Dus hij ging verder, tot hij plots weer iemand
hoorde. En daar in de verte, tussen alle graf-
stenen door, zag hij duidelijk een hand uit een
graf komen. Hij liep er heen en vroeg: "Wat
kan ik voor u doen?" Antwoordde de grafstem:
"Dokter, heeft u een middeltje tegen wormen?"

ik heb vandaag gedart en ik heb 220 gegooid!
Dat kan niet!

Jazeker, dat kan!
D´r zat een stopcontact naast.

Sam en Moos komen op straat een grote
groep stoere motorrijders tegen.

Plotseling ziet Sam dat Moos bijna tegen een
motor aan loopt.
En hij roept zo hard hij kan: "Ho Moos !”

Hoe heet de moeder van je betover-
grootmoeder?

Je stapelbetovergrootmoeder.

Er komt een man een café binnen met een
hele mooie vrouw en een kat. Ze gaan

aan de bar zitten en de man bestelt: "Voor
mij een biertje, mijn vrouw een witte wijn en
voor de kat 9 gehaktballen graag."
De man en de vrouw drinken en praten wat
en de kat eet de 9 gehaktballen op. En na
een tijdje bestelt de man hetzelfde, dus ook
weer 9 gehaktballen en de kat eet vrolijk ver-
der. Als na verloop van tijd de man voor de
derde keer zijn bestelling plaatst, kan de bar-
keeper het niet langer uithouden en vraagt:
"Vertel eens, hoe zit dat met die kat?"
"Nou," zegt de man, "dat zal ik uitleggen: ik
vond laatst een oude olielamp, en toen ik die
oppoetste kwam er een geest uit en die zei
dat ik 3 wensen mocht doen! Nou en dat heb
ik gedaan, als eerste de hoofdprijs in de
staatsloterij, als tweede een nieuwe Ferrari,
alleen de laatste wens heeft hij niet goed be-
grepen, want ik wenste een hele mooie vrouw
met een hongerig poesje!"

Donald en Katrien zitten gezellig samen
te picknicken.

Op een gegeven moment is er nog maar een
koekje over.
Katrien zegt: 'Zal ik hem doormidden breken?'
Waarop Donald antwoordt :'Nee hoor ik eet
hem zo wel op.'

Marcel Snijder
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Als je er met bingo naast zit, is dat nooit grap-
pig!

Chris Wenneker - Lochem

Als je hoort dat er op woensdagavond bingo
wordt gespeeld maar het is iedere woens-
dag-avond bingo, is dat niet grappig.

Chris Wenneker - Lochem

Als je naar de kapper bent geweest en er is
niemand van De Toekomst die er wat van
zegt, is dat nooit grappig.

Chris Wenneker - Lochem

Dat je reuze veel zin hebt in paaskaarten,
maar dat dit door te weinig opgave niet door
kan gaan, is nooit grappig!

Ellen Simmelink - Markelo

De mensen die willen weten wat precies be-
doelt wordt met onderstaande nooit grappig,
moeten de volgende keer maar mee met het
forelvissen. Ik begrijp er in ieder geval niets
van en dat, is nooit grappig.

Mirko Egbers - Lochem

Als je wilt trainen op de backhand, moet je
meegaan met forelvissen, want dat is nooit
grappig!!

Chris Wenneker - Lochem

Het servicepunt bellen en afgeserveerd wor-
den, is nooit grappig.

Marcel Snijder - Den Haag

Dat sommige mensen maar weinig weten
over Lochem en omgeving en zelfs hun ogen
niet "open" hebben onderweg, is nooit grap-
pig!!

Chris Wenneker - Lochem

Als je behalve met forelvissen, ook met het
aantal opgave's achter het net vist, is dat nooit
grappig!!!

Chris Wenneker - Lochem

Als je nooit een nooit grappig weet, dan is dat
nooit grappig.

Ellen Simmelink - Markelo

Als er iemand bardienst heeft en aan je vraagt
of hij wel een leuke verschijning is achter de
bar, is dat nooit grappig.

Chris Wenneker - Lochem

Als je hoort dat binnenkort de Jan Wissinkhal
wordt omgedoopt in de Jan Whisky-hal, is dat
nooit grappig (Bedacht door Henri Bruntink).

Chris Wenneker - Lochem

Dat sommige leden denken dat je als lid al-
leen maar rechten hebt en geen plichten, is
nooit grappig!!

Chris Wenneker - Lochem

Dat je in Zutphen maximaal met 2 personen
pannenkoeken kunt eten op een balkon, dit
dan op toerbeurt moet gebeuren en dat, is
nooit grappig!!

Chris Wenneker - Lochem

Als je hoort dat de Pannenkoeken-fietstocht
volgend jaar vanuit Zutphen wordt georgani-
seerd, is dat niet grappig!! (of is het wel grap-
pig??)

Chris Wenneker - Lochem

Als bij de seizoenopening van de recreanten
op woensdagavond maar twee mensen aan-
wezig zijn van groep 1, is dat nooit grappig!!

Chris Wenneker - Lochem

“Tafeltennis-nooit-grappigs”

Er waren weer voldoende tafeltennis-nooit-grappigs om daar weer een pagina aan te wijden
in het clubblad. Neem onderstaande in je op ter inspiratie en verzin zelf ook eens een leuke

‘tafeltennis-nooit-grappigs’. Doe jou tafeltennis-nooit-grappig in  de copybus, of zend ze in via de
website (www.lttcdetoekomst.nl) .

Marcel Snijder
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Volgende maand verwacht...

n De nieuwjaars groeten?

n Eindstand najaarscompetitie?

n Datum nieuwjaarsborrel?

n Een nieuwe puzzel??????

n Veel nieuwe vrijwilligers??????

n Verslag van sociale gebeurtenissen??????

n Wellicht staat uw stukje in het volgende clubblad?
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