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Huifkartocht & Berkelzomp
Op 17 mei j.l. was het weer eens tijd voor een gezellig uitje met onze buurtvereniging. De activiteitencommissie had de berkelzomp “Ente” en de huifkar van dhr. Lueks afgehuurd voor een tocht op en rondom de Berkel. Start
was bij De Witte-Wieven gepland, zodat we meteen ook met de nieuwe uitbaters konden kennismaken.
Berkelschippers
Zo rond 18 uur werd de eerste groep
al bij De Wieven verwacht, waar na
een kopje koffie de huifkar werd ingeladen.
De Berkelschippers stonden bij de
Cloese ons al op te wachten, een
snelle begroeting en hup vooruit de
boot in! Stroom opwaarts gaan we
richting Zwiep-Beekvliet waar iedereen geniet van de heerlijke natuurlijke rust. Om te voorkomen dat
iemand in deze oase van rust zou
wegdromen, had de commissie de
nodige proviand mee genomen. De

hapjes en het glaasje brachten iedereen in de juiste stemming.

Op Beekvliet werd de boot weer
aangelegd, en kon de tweede groep
vanuit de huifkar overstappen op de
berkelzomp, en ging de andere groep
terug met de huifkar van Lueks. Opnieuw werden de keeltjes weer vlot
gesmeerd en al snel werd de rust op
het water verstoord door de geluiden
van de eerste Nachtegalen!

derweg hun kennis over het varen
met de zomp, alsook de omstandigheden van vroeger! Bij aankomst in
Zwiep werden we weer gastvrij ontvangen en kreeg iedereen de kans
om zijn vochtgehalte weer op peil te
brengen. Fam. van den Berg van “WW” probeerde vervolgens een ieder
op een wel zeer persoonlijke manier
tevreden te stellen.
Kortom Tuetsloers vermaken zich altijd snel en maakten er alsnog een
gezellige boel van!

Varen
De Berkelschippers toonden ons on-

Met vriendelijke groet,
Henk Eggink

Beekvliet

Mutaties
Verhuisd
Mw. Vaillant –
de Vries naar Tusselerhof
Nieuw lid:
A. Luiten/H. Denekamp
Tusseler 63
Verhuisd/opgezegd:
Fam. J. Verel Tusseler 91

Herinnering
Fietstocht en/of met BBQ op zondag 14 september. Start fietstocht om
13:30 uur in het ‘Gat van Tusseler’. De BBQ is om ca.17:30 uur in het
Openluchttheater. U kunt zich nog aanmelden tot 7 september bij Tonny.wissink@gmail.com of Tonny Wissink Tusseler 99. Kosten volw. € 5,kinderen t/m 9 jr. € 2,50
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Wilt u voortaan Tusseler nieuws ontvangen via internet?
Dat kan. Geef dan uw emailadres door aan chrisvanderwaarde@gmail.com
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leden) Tuetsloe Nieuws
Chris van der Waarde
chrisvanderwaarde@gmail.com
Bent u nog geen lid, maar u wilt wel
lid worden? Neem dan
contact op met het secretariaat!
Opzeggingen voor 1 februari.

