BUURTVERENIGING TUETSLOE LOCHEM
Wij willen graag in deze moeilijke
periode als buurtvereniging onze
stem laten horen. Het gaat hierbij
niet alleen om ons, maar we willen
ook iedereen een hart onder de riem
steken. Door de Coronavirus zijn
vanaf medio maart per direct alle
activiteiten van de buurtvereniging
tot nader order stil gelegd. We
sluiten vanzelfsprekend aan bij het
door het kabinet genomen besluit
(maatregelen). Zo ging bijvoorbeeld
het afscheidsetentje van een tweetal
bestuursleden niet door. De
Kindermiddag van 19 april kon
helaas ook niet doorgaan. Maar ook
activiteiten waarbij we ons nauw
betrokken voelen, zoals SamenLoop
voor Hoop Lochem 2020” gaat niet
door. Ook onze buurtvereniging
ontkomt er niet aan om zich aan te
passen in deze zware Corona tijd.
Nieuwe data zullen wij
communiceren zodra dat mogelijk is.
Noteer in ieder geval de fietstocht en
de bbq van 13 september en de
kerstviering van 19 december. (zie
ook agenda aan de rechter zijde)
Zoals bekend nemen ook de
Coronabesmettingen toe in de onze
gemeente. Niet alleen in huiselijke
kring maar ook in zorgcentra zoals
De Hoge Weide en Gudula.
Een boodschap van politiek en
bestuur, die voor zich spreekt.
In beeld zijn de burgemeester en
fractievoorzitters van de partijen die
in de gemeenteraad zijn
vertegenwoordigd.

(bron: gemeente Lochem)
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AGENDA
13 september 2020:
Fietstocht en BBQ
19 december 2020:
Kerstviering
COLOFOON
Voorzitter: Henny Jansen Tusseler 67
helmienhenny@kpnmail.nl
Initiatieven
Wij zien als bestuur op de sociale
netwerken behoorlijk wat mooie
initiatieven ontstaan. Voorbeelden
hiervan zijn: hulp bij het doen voor
boodschappen voor mensen die
dit niet zelf kunnen en ook geen
hulp in de directe omgeving
kunnen dit aangeven bij de
Rotaryclub Lochem, email adres
coronahulp@rotaryberkel.nl of
Tel: 06-50677061 (Michiel
Schoneveld). Boekhandel Lovink
bezorgt boeken aan huisgymbingo
voor buiten, koop lokaal om onze
ondernemers te ondersteunen, de
huisartsen uit Lochem, Laren en
Almen bundelen hun krachten
voor onderzoek bij
Coronapatiënten. Het doet ons
goed dat we een beetje op elkaar
letten in deze crisis en óók bereid
zijn de helpende hand te bieden
aan mensen die dit nodig hebben.
Wij hopen dat iedereen
ongeschonden uit deze moeilijke
tijd komt en dat wij elkaar weer
spoedig mogen treffen. We
worden allemaal geraakt door de
coronacrisis. In het bijzonder onze
ouderen en andere mensen die
minder goed uit de voeten kunnen.
Wat is het dan mooi en waardevol
om te zien dat er zoveel
initiatieven ontstaan om deze
mensen te ondersteunen. Dat
gebeurt door professionals maar
ook door vrijwilligers. Ook via
Stichting Welzijn Lochem zijn er
verschillende initiatieven
georganiseerd. Email adres
info@welzijnlochem.nl /
Tel: 0573-297000 of 06-43770846
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Achterhoek: Samen staan we sterk
Het coronavirus raakt ons maar een ding
is zeker: “dit virus krijgt ons er niet onder.
We zitten er samen in, maar komen er ook
samen sterk weer uit!”
Om dit gevoel kracht bij te zetten roept men op
om de Achterhoekse vlag op te hangen.
Het staat symbool om medeleven en respect te
tonen aan iedereen die het moeilijk heeft door
het virus maar ook om elkaar het gevoel te
geven dat we er hier niet alleen voor staan.

Meedoen aan het provinciaal
onderzoek naar de sociale impact
van Corona
Hoe gaat het met je? Dit vraagt de
provincie aan alle inwoners die mee
willen doen aan de Monitor Gelders
Welbevinden. Vanaf vrijdag 10 april
wordt om de 2 weken de impact van
de Covid-19 uitbraak op het sociale
welzijn van Gelderlanders gemeten.
Iedereen kan meedoen. De link naar
het onderzoek staat onderaan dit
bericht. In 2018 hebben Provinciale
Staten een motie aangenomen voor
een jaarlijkse monitor naar het
welbevinden van de Gelderse
bevolking. Deze monitor is in 2019
voor het eerst uitgevoerd. Dit jaar is
de monitor gepland voor eind april en
september. Gedeputeerde Staten
hebben op 7 april besloten om de
monitor enkele weken eerder van
start te laten gaan. Zij kunnen de
uitkomsten gebruiken voor hun
aanpak om Gelderland zo goed
mogelijk door de crisis te helpen.
De provincie stuurt deelnemers van
het Gelders Panel een uitnodiging
voor dit onderzoek. Maar alle
inwoners van Gelderland kunnen
deelnemen aan het onderzoek via
deze link:
www.gelderland.nl/welbevinden

De Ideeënbus
In de eerste editie van het Tuetsloe
Nieuws van 2020 is de ideeënbus
geopperd. Het bestuur wil graag
ideeën van u horen. Laat uw
creatieve brein gaan en deel het met
ons.

Hoe kunnen we bijvoorbeeld in deze
tijd van 1.5 meter sociale afstand en
economie elkaar op een of andere
manier ontmoeten. Bijvoorbeeld is
een bingo vanuit ieders voortuin een
optie om uit te proberen. Maar
mogelijk zijn er nog veel meer en
betere ideeën.

Bevrijding van Lochem in vogelvlucht

Lochem 75 jaar bevrijd
De Coronamaatregelen treffen ook
75 jaar vrijheid in Lochem.
Tot 1 juni van dit jaar, zijn de
evenementen en bijeenkomsten
verboden. Dit besluit begrijpt
iedereen, maar raken helaas ook
het programma rondom 75 jaar
vrijheid. Dit betekent dat de
geplande activiteiten waaraan zo
hard is gewerkt, helaas niet
doorgaan. Wel willen we u vanaf
deze plek toch een klein beetje
meenemen op weg naar 75 jaar
vrijheid.

Na het echec van de operatie Market Garden,
waarbij de geallieerde oversteek van de Rijn
bij Arnhem in september 1944 mislukte, waren
de geallieerden in het vroege voorjaar van 1945
vanuit het bevrijde zuiden richting Duitse grens
opgeschoven. Op 24 maart staken de
geallieerden bij Wesel de Rijn over om daarna
vanuit Emmerik de Achterhoek binnen te vallen.
Dorp voor dorp trokken de bevrijders vanaf
28 maart onze regio in. Op 31 maart waren
Winterswijk, Groenlo en Aalten al bevrijd.
Terwijl daar de vlaggen uitgingen, mochten
even later de inwoners van onder meer Vorden,
Ruurlo, Hengelo, Vierakker en Wichmond aan
de vrijheid ruiken. Op Tweede Paasdag sloten
de Canadezen door bij Almen, waar ze een
bruggenhoofd over het Twentekanaal
aanlegden. De Duitsers boden heftige
weerstand en het komt tot gevechten ter hoogte
van Harfsen en Laren. In de buurt van het
Larense station slaan de Duitsers de
Canadezen zelfs terug. Tientallen boerderijen
in de omgeving van Almen en Harfsen gingen
verloren. Lochem en Barchem zijn inmiddels
bevrijd en vierden feest.

Thuis herdenken op 4 mei
Zoals ieder jaar wordt tijdens de
Nationale Herdenking om
19:58,30uur het signaal Taptoe
geblazen, gevolgd door twee
minuten stilte om 20:00uur. Het
herdenken ziet er dit jaar anders
uit. Het Nationaal Comité 4 en 5
mei omarmt het initiatief van de
Oranjevereniging in Etten-Leur en
roept alle blazers van Nederland
op het Taptoesignaal mee te
spelen vanuit huis. Na de twee
minuten stilte klinkt het Wilhelmus.
Het Nationaal Comité nodigt
iedereen uit om thuis mee te
zingen. Een mooi initiatief die we
als buurtvereniging van harte
ondersteunen.
Met het Nationaal Comité 4 en 5
mei vraagt de gemeente Lochem
of wij op 4 mei de vlag thuis de
hele dag halfstok willen hangen
in plaats vanaf 18:00uur. Tevens
vraagt men om op 5 mei de hele
dag te vlaggen voor 75 jaar
vrijheid. Heeft u geen mast? Hang
dan de vlag op uit de Berkelbode
(zie het voorbeeld boven dit
bericht).

Kranslegging bij Somerset oorlogsmonument

Verhalen van toen in een film vastgelegd
Voor deze activiteit hoeft u de deur niet uit.
De verhalen prachtig vastgelegd in een film.
DP Movie uit Lochem maakte een filmreeks
met verhalen over de oorlog. Het gaat om
persoonlijke verhalen van inwoners die de
oorlog en de bevrijding meemaakten.
Extra bijzonder is dat zij zijn geïnterviewd door
jongeren. Dit levert bijzondere vragen,
antwoorden en beelden op. De jongeren zijn
ongeveer even oud als de geïnterviewden
waren in de oorlog.
Bekijk de film thuis via volgende link:
www.lochem.nl/75jaarvrijheid

Hersenkrakers
1. De familie Winter wil drie stoelen (gelijk geprijsd), een tafeltje en een spiegel kopen. Omdat ze in de aanbieding
zijn, lijkt een langgekoesterde wens in vervulling te gaan. Helaas, hun saldo is niet toereikend. Wel kunnen ze vier
van de vijf artikelen kopen. Dan betalen ze, afhankelijk van hun keuze, 1264 euro, 1364 euro of 1800 euro.
Hoeveel euro kosten de vijf artikelen samen?
2. Ik loop in de ...,
terwijl ik de wolken ...,
denk ik: het wordt een ...
Vul op de puntjes woorden in die dezelfde lettervolgorde hebben, maar waar de spaties op verschillende plekken
mogen staan. Voorbeeld: meneer - men eer - me neer
3. Wat is een gesprek van minder dan 100 gram?
4. Ik heb twee vleugels maar ik vlieg niet. Ik heb een been maar kan niet stappen. Rara wat ben ik?
5. Het heeft vier tanden maar toch bijt het niet. Wat is het?

Kindertekening
Op de volgende pagina staat een kindertekening voor de allerkleinste buurtbewoners.

