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Fietstocht Tuetsloe 2006
Ja, ja, het is weer juni en zo vlak
voor de zomervakantie wordt er traditioneel weer gefietst en ge-BBQed
door buurtvereniging Tuetsloe.
Op 25 juni rond half 2 stonden de
fietsers gereed bij de parkeerplaats,
beter bekend als het gat van Tusseler,
om de tocht van een kilometer of 20
en voor de echte fietsfanaten een
ruime 30 kilometer, te gaan fietsen.
Zodra ik de fietstocht in handen
kreeg las ik het even door om een
indruk te krijgen waar het ongeveer
naar toe zou gaan. Hé, dat is leuk,
dacht ik, we gaan richting Barchem,
vervolgens een eindje naar Ruurlo en
dan via de buurt waar ik geboren en
getogen ben terug naar Lochem. Dus
een leuk vooruitzicht, zal de boel er
erg anders uitzien?
Als een sliert fietsten we de route,
Joost had de route voor gefietst dus
we hoorden op tijd als we de weg
iets anders dachten te moeten fietsen
dan omschreven was. Ja, dat krijg je
als je in een heel bekende omgeving
fietst, dan wil je nog wel eens een
ander weggetje of pad in gedachten
hebben.
Een mooie tocht slingerde ons door
de omgeving en bij camping de
Bremstruik werd een stop gehouden,
waar de dorst gelest en van een
plaspauze gebruikgemaakt werd. Ik
vraag me af of de eigenaar inmiddels
bekomen is van de Tuetsloe-invasie?
De buurt waar ik gewoond heb was
inderdaad erg veranderd, maar was
er wel op vooruit gegaan qua bouw.

Leuk om daar weer eens fietsen. Omdat Nina zelf fietste en ze die dag niet
echt in een fieststemming was hebben wij gekozen voor de korte route,
de lange ligt nu te wachten op een
mooie zomerdag….
Rond een uurtje of 4 waren wij bij
’t Schot, de eindbestemming van de
tocht, waar de bar bestormd werd
en de ranja rijkelijk vloeide. Nadat
iedereen ongeveer binnen was hield
Charlotte een kort woordje. Ook
Adriaan wilde zijn zegje nog even
doen en bedankte de organisatie.
De barbecue werd geopend door er
vlees op te leggen voor de kinderen,
waarna wij zelf aan de beurt kwamen.
Net als voorgaande jaren was het
vlees, de salades en al het andere
weer heerlijk! Zelfs het weer heeft
ons niet in de steek gelaten, een paar
spetters daargelaten.
Rond een uurtje of 7 vonden de
meeste buurtbewoners het welletjes

en vertrokken huiswaarts. Vrijwilligers, Sietske en ondergetekende,
hadden zich aangemeld om op maandagavond de boel te gaan poetsen.
Dit bleek echter niet meer nodig te
zijn, want met de laatste aanwezigen hebben we even de schouders
er onder gezet en was in no-time de
boel weer op orde!
Nu afwachten waar we volgend jaar
heen gaan fietsen!
Iedereen weer bedankt!
Groetjes Martine Rouwenhorst (T56)

Van onze wijkagent
DOOR ONZE WIJKAGENT WERDEN WIJ GEATTENDEERD OP HET VOLGENDE:
De laatste tijd hebben op diverse plekken in Lochem auto-inbraken
plaatsgevonden. Wees voorzichtig en lok de autokrakers niet uit door
waardevolle spullen in het zicht te leggen.
Tevens zijn bij mensen thuis fietsen gestolen. Insluipers nemen fietsen mee die
niet op slot staan, zelfs al staan ze in de garage.

LET DUS GOED OP EN GEEF AUTOKRAKERS EN INSLUIPERS
GEEN GELEGENHEID TOT DIEFSTAL!

Even voorstellen

COLOFON
Buurtvereniging Tuetsloe

Als laatste van de nieuwe bestuursleden van dit jaar stel ik me hierbij
voor. Mijn naam is Willem Post. Sinds
deze zomer zijn mijn vrouw Saskia van
Essen en ik trotse ouders van Milan.
P.S. Buurtjes nog bedankt voor de
ooievaar!

Voorzitter:
Adriaan Marckelbach (tel. 252197)
Secretaris:
Annelies Hoentjen (tel. 255462)
Penningmeester:
Agnes Meijer
(tel. 257469)

Bankrek.nr.

In het bestuur vertegenwoordig
ik de evementencommissie. De
evenementencommissie
bestaat
verder uit Charlotte Boelens, Joost
Volkerink en Ron Verkade.

53.27.34.556

Inleveren kopij
Tusseler 9 of via e-mail:
henjwesselink@hetnet.nl

Saskia en ik wonen vanaf 2001 in
Lochem. Onze wortels bevinden zich

Bent u nog geen lid, maar u wilt

in Ermelo. Echter door ons werk zijn
we verhuisd naar het oosten. In eerste instantie hebben we onze kever gerestaureerd. Daarna hebben we veel energie gestoken in ons huis. Derhalve is (was)
klussen onze grootste hobby. Verder ben ik bijna elke zondag te vinden op de
ATB-tracks in de bossen rondom Lochem. Dus wie zin heeft om een keer aan te
pikken is van harte welkom.
Ik ben werkzaam bij A&G Milieutechniek. Een aannemersbedrijf dat gespecialiseerd is in bodemsanering. Mijn werkgebied is oost Nederland (van Gelderland tot
Friesland).

wel lid worden? Neem dan contact
op met het secretariaat!

Nieuwe leden
Mevrouw de Rooij
De heer J. UIterlinden
Dhr. A. Pasman
en mw. C. Bolte
Mevrouw Y. Driessen
en dhr. M. Otten

ACTIVITEITENCOMMISSIE

AANKONDIGING SLOTAVOND
25 november 2006
LET OP!
Binnenkort ontvangt u de
uitnodiging voor de slotavond.
Een gezellige wijnproeverij inclusief
workshop in de Scheperskamp.

Tusseler 1/p
Tusseler 1-b
Tusseler 49
Onderlangs 6

