Scozu verslag van onze Tourtochten van het jaar 2016
Onze eerste tocht was dit jaar een verrassingstocht. De start begon zoals gewoonlijk bij het
Bornhof. Vandaar ging de tocht richting fluisterboten daar was voor ons een boot geregeld
waar plaats was voor alle deelnemers. Het was prachtig weer en ook voor de meesten een
geweldige gezicht om Zutphen eens van de andere kant te bekijken. Bij terugkomst ging
iedereen weer per scootmobiel richting het IJsselpaviljoen, waar de hele club onder het
genot van een kopje koffie en gebak nog lang heeft na zitten kletsen over deze bijzondere
openingsdag. Daarna ging iedereen weer naar het start punt, en van daar uit naar huis.
Op 11 mei was onze tweede tourtocht die ging richting Hall, Halsedijk, Vrolijke Frans, een
uitspanning waar een rustpauze gehouden werd. Er was een vrolijke stemming, redelijk goed
weer, dit was wel een rit die we al eens eerder hadden gedaan. Maar iedereen vond dit nog
altijd een leuke tocht.
Op 8 juni zijn we richting de Hoven, Voorsterklei, Voorst, Bussloo. Bij het Hof van Bussloo
was onze rustplaats, het was een mooie dag daar hebben we een lekkere bak koffie
gedronken. Daarna door de Apeldoornse bossen weer richting Voorst en Zutphen.
Op 13 juli onze derde rit zijn we richting Eefde, Gorssel gegaan, daar hebben we in het
centrum ook onze koffie pauze gehouden. Daarna zijn we richting Zevensprong gereden,het
was mooi weer en we hebben genoten van een geweldige natuur, dit kun je pas op je
scootmobiel waarnemen.
Onze vierde rit op 10 augustus ging naar Vierakker en Bronkhorst het kleinste stadje van
Nederland, door het warme weer was het moeilijk om een plaats te vinden waar de hele
club bij elkaar onder de parasol kon zitten. Dit keer was het geen koffie maar wel een flesje
fris. Daarna met de veerpont over naar Brummen. Er zijn veel nieuwe wandelpaden en
fietspaden langs de uiterwaarden aangelegd zodat je weer richting Zutphen en naar het
eindpunt het Bornhof kunt gaan.
Onze laatste rit voor dit seizoen was naar de Scheggersdijk. Het weer was toen wel wat
minder maar iedereen wilde toch dat de tocht door ging, er waren wel een paar afbellers
wegens ziekte en ondeugdelijke scootmobiel. Met een wat kleinere club op pad, ons tussen
station was de Nieuwe Aanleg in Almen. Het was geen terrasweer dus iedereen even binnen
aan de stamtafel een kop koffie genuttigd.
Hierbij wil ik iedereen die een scootmobiel bezit aanraden om zich aan te melden en een
keer deel te nemen, dit kan zonder enige verplichting. U kunt zich op geven bij Roelof
Nijdeken 06-12674056.
Ook wil ik alle begeleiders bedanken voor hun vrijwillige inzet voor de veiligheid van alle
deelnemers.
Vriendelijke groet Roelof Nijdeken

