T
Tuetsloe
N I E U WS
BUURT VERENIGING TUETSLOE LOCHEM

JAARGANG 12 NR 2

MAART. 2009

T
TuetsloeN
IEUWS wordt huis aan huis verspreid in Tusseler, Onderlangs en Hessenweg

Het voorjaar staat voor de deur
VAN DE VOORZITTER
Heel langzaam zijn er weer tekenen te zien dat het voorjaar er eindelijk
aankomt. Voor mij heeft de winter te lang geduurd. Lange donkere dagen
met sneeuw, regen en veel kou.
Wanneer het zonnetje weer gaat
schijnen en de temperaturen weer
op normaal niveau zijn, lijkt ineens
de buurt Tuetsloe een stuk vriendelijker. Men maakt weer eens een
praatje met be- en onbekenden op
straat en ziet de kinderen weer op
het woonerf voetballen of fietsen.
Laten wij dit jaar in het kader van
25 jaar Buurtvereniging Tuetsloe
weer eens het oude Lochem 750
jaar gevoel krijgen. De evenemen-

Op zondag 29 maart staat de
eerste activiteit van buurtvereniging Tuetsloe gepland. Die middag gaan we klootschieten en
sluiten af met een heerlijk buffet
bij Eetcafé “De Zonnebloem”. Het
verslag van deze middag leest u
in het volgende Tuetsloe Nieuws!

De heer van Meijgaarden
(Tusseler 38)
Familie Huidink (Tusseler 174)
De heer Luimes (Tusseler 182)
De heer en mevrouw Coenraad
(Stadenbos 2)
Mevrouw Boeke (Stadenbos 15)

A votre santé,
Harry Mengerink

Jubileumboekje
25 jaar Tuetsloe
Zoals u inmiddels weet bestaat in 2009 de buurtvereniging Tuetsloe 25 jaar!
In het kader van het 25-jarig bestaan van de vereniging wil het bestuur een
boekje maken waarin onder meer de voorzitters van de afgelopen jaren aan
het woord zullen worden gelaten.
Verder wordt dit jubileumboekje aangevuld met verhalen, anekdotes en
foto´s van buurtbewoners.
Het jubileumboekje begint al vorm te krijgen, maar wij
kunnen nog steeds kopij gebruiken. Heeft u nog materiaal in de vorm van tekst of foto’s mail dit dan naar
info@tuetsloe.nl of lever het in op Tusseler 9.
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Nieuwe leden

Ik wens een ieder een zonnig
en fijn voorjaar toe met een glas
Tuetsloe wijn in de hand lijkt de
Buurt Tuetsloe weer op een klein
stukje paradijs op aarde.

Tuetsloe
25 JAAR

Het is de bedoeling om dit boekje medio
2009 uit te geven.
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Voorjaars activiteit

tencommissie is al volop bezig
met de programma´s voor klein en
groot en jong en oud.

Tuetsloe Wijn
Wist u dat wij sinds kort onze eigen Tuetsloe wijn verkopen? De prijs
van een fles Tuetsloe wijn is € 5,95. Hiervan gaat € 1,= naar de kas van de
buurtvereniging. De wijn kunt u kopen bij Harry Mengerink, Tusseler 87,
telefoonnummer 254487.
Meer informatie over de wijn en het land van herkomst leest u hieronder:
CALLIA
Bodega Callia (Argentinië) bewijst dat ook een jonge bodega in korte tijd wijnen van
topkwaliteit kan maken. Callia bezit ruim 240 hectare wijngaard in de Tulúm Vallei
in de provincie San Juan. De wijngaarden bevinden op een gemiddelde hoogte van
630 meter boven zeeniveau. De bodem bestaat overwegend uit alluviale zandgronden en leemachtige klei. Vanwege de geringe neerslag past men een geavanceerd
systeem van druppelirrigatie toe met puur smeltwater uit de Andes. Door ligging,
terroir en klimaatvariaties optimaal te benutten weet Callia een grote diversiteit
aan wijnen te produceren. Een hoofdrol is hierbij weggelegd voor de syrah (shiraz).
Over het algemeen kan men de wijnen van Callia omschrijven als intens, uitgesproken fruitig en genereus. De bekendste wijnen zijn Callia Alta (harmonieuze cépagewijnen en blends van o.a. chardonnay, shiraz, bonarda en malbec) en Callia Magna (6 tot 8 maanden houtgerijpt). Volgens een legende verwijst de naam Callia naar
een vrouw die zich lang geleden in San Juan vestigde. De spectaculaire verandering van een droge woestenij in een vruchtbare wijnvallei maakte zo veel indruk op
haar dat zij de streek vergeleek met een paradijs.
Callia Alta Shiraz & Bonarda is een bijzonder volle, krachtige rode wijn van shiraz
en bonarda. De bonarda stamt oorspronkelijk uit Noord-Italië en
geeft de wijn een charmante
frisse toets. De shiraz
zorgt voor body,
souplesse
en
aromatische
rijkdom.

Programma
2009
Zondag 29 maart:
Voorjaarsactiviteit
Zondag 7 juni:
Fietstocht en barbecue
Zondag 6 september:
Kinderspeelmiddag
Zaterdag 31 oktober:
Slotactiviteit
COLOFON
Buurtvereniging Tuetsloe
Voorzitter:
Harry Mengerink
tel. 254487
Secretaris:
Annelies Hoentjen tel. 255462
Penningmeester:
Agnes Meijer
tel. 257469
Activiteitencommissie:
Erik Burggraaff
tel. 253207

Opmaak
www.AppeltjeS.com

Bankrek.nr.
53.27.34.556

Contributie

Inleveren kopij

Willen de leden van de buurtvereniging, die de contributie nog niet hebben betaald, het bedrag zo spoedig mogelijk overmaken op bankrekening
53.27.34.556 t.n.v. Buurtvereniging Tuetsloe? De contributie bedraagt
€ 15,= voor een gezin en € 7,50 voor een eenpersoons huishouden.
Alvast hartelijk bedankt!
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Tusseler 9 of e-mail:
henjwesselink@hetnet.nl. Bent u
nog geen lid, maar u wilt wel lid
worden? Neem dan contact op
met het secretariaat!

Deelauto
Al ongeveer twee jaar staat er in
de Prinses Marijkelaan, dus vlakbij Tusseler, een deelauto geparkeerd voor leden van de Stichting
Wheels4all. In heel Nederland
bezit deze stichting buurtauto’s.
Wheels4all is een stichting die
gesteund wordt door fondsen en
de overheid. Men is niet uit op het
maken van winst.

Daarnaast telt voor mij ook het milieuaspect zoals voor vele andere
mensen, omdat het autogebruik
beter wordt gepland. De deelauto’s zijn verder zuinig in gebruik en
nieuw, dat wil zeggen minder dan
twee jaar oud doorgaans. Als er
een bepaald aantal kilometers op
de teller staat, wordt hij vervangen.
Per deelauto zijn er gemiddeld 6
deelnemers, afhankelijk van de intensiteit van het gebruik.

voor wiens huis de auto geparkeerd staat, regelt de administratie
en het gebruik.
Dit geeft zij door aan het hoofdbureau, die maandelijks de nota’s van
de abonnementskosten, de verreden kilometers en de uren waarin
de auto geleend is, verstuurt en de
kosten automatisch int.

• Even naar het tuincentrum gaan
voor wat zwaardere spullen dan
per fiets te vervoeren zijn;
• Een middag met de kinderen
naar hun grootouders buiten Lochem;
• Een paar keer per week naar je
deeltijdbaan die moeilijk te bereiken is met het openbaar vervoer;
• Naar het ziekenhuis voor onderzoek of om iemand te bezoeken
die daar is opgenomen;
• Of naar (muziek)les gaan buiten
Lochem.

Voor mijzelf is de deelauto een
geweldige oplossing als ik ergens
diep in de Achterhoek moet zijn
met veel bagage waar ik alleen
met 2 of 3 bussen kan komen. En
ik ook nog een eind moet lopen,

Het reserveren gaat heel simpel via
een internetprogramma of eventueel telefonisch. De auto kan vervolgens van de Prinses Marijkelaan
worden opgehaald door middel
van bepaalde codes. Wie de auto
’s morgens vroeg nodig heeft, kan
hem de avond ervoor vaak al ophalen. Als de auto al gereserveerd
blijkt te zijn dan kan zonder extra
kosten een huurauto opgehaald
worden bij de Vega.
Een gebruiker betaalt per maand
abonnementskosten,
afhankelijk van het gekozen soort abonnement. Iemand die bijvoorbeeld
alleen de auto in de daluren, dat
wil zeggen overdag gebruikt, betaalt minder per maand. Iedereen
betaalt per uur en per kilometer,
waarbij de kosten voor de brandstof zijn inbegrepen. Bovendien
kan ieder lid van Wheels4 All in
heel Nederland gebruik maken van
haar auto’s. Tevoren goed informeren of de deelauto’s in bijvoorbeeld Hillegom beschikbaar zijn,
is dan natuurlijk aan te raden. De

zoals twee à drie keer per jaar het
geval is.

beheerder van de auto, in dit geval
degene in de Prinses Marijkelaan,

Verschillende mensen uit Lochem
maken gebruik van deze auto. Omdat er nog plek is voor meer deelnemers wil ik u via Tuetsloe Nieuws
attent maken op deze fantastische
mogelijkheid om van tijd tot tijd
over een auto te kunnen beschikken tegen relatief lage kosten.
Om verschillende redenen kiezen
mensen voor een deelauto. Vaak
als tweede (gezins-) auto. Maar
ook als men geen eigen auto heeft
en er af en toe toch een wil gebruiken, zoals ondergetekende. Vaak
zijn de kosten veel lager dan een
eigen auto of huurauto. Ook hoeft
men geen zorg te hebben over de
aanschaf, afschrijving, belasting,
onderhoud,
APK,
verzekering,
eventuele parkeervergunning, wegenwacht, etc. en last but not least:
geen gewas of gepoets! Het is ook
veel flexibeler dan het openbaar
vervoer. Zeker in een plaats als Lochem waar velen ver van bushaltes
afwonen. En waar de busverbinding naar Zutphen is opgeheven.
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Om tot slot enige voorbeelden te
geven van het gemak van een deel
auto:

Nadere informatie wil ik u graag
geven
via
telefoonnummer
253492. Mijn adres is Tusseler 96,
waar ik uitgebreider foldermateriaal heb klaarliggen.
Ook de beheerder, Margot Borgers, Prinses Marijkelaan 2, telefoonnummer 250033, wil u graag
meer over de deelauto vertellen.
Uiteraard kunt u ook op de website
de nodige informatie vinden: www.
wheels4all.nl.
Olga van Walsum

