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Aandacht, geluk, liefde en licht.

Jaarvergadering 31 maart 2021

AGENDA

Het zijn de donkere dagen voor Kerst.
Het is de aanloop naar de Kerst en het
lengen van de dagen. Voor vele
mensen een leuke tijd. We denken ook
aan de mensen die het juist een
moeilijke periode vinden. Deze mensen
willen we een hart onder de riem
steken. De buurtvereniging wenst
iedereen prettige dagen en een goed
begin van het nieuwe jaar! Onze
Kerstbijeenkomst, die op zaterdag 19
december was gepland, gaat door de
Coronamaatregelen niet door. Vandaar
dat we toch in aangepaste vorm op
deze manier een Kerstwens willen
delen. Niet fysiek maar in de vorm van
deze nieuwsbrief.

Als bestuur van de buurtvereniging
zijn wij verplicht om minstens een
keer per jaar een algemene
ledenvergadering te houden om
verantwoording af te leggen voor het
gevoerde beleid. Meestal is dat in de
maand januari. We schatten in dat
ook in het 1e halfjaar van 2021 het
allemaal nog onzeker zal blijven.
Toch heeft de secretaris onder
voorbehoud bij Bousema de zaal
gereserveerd voor 31 maart 2021,
om 20:00uur.

19 december 2020:
Kerstviering geannuleerd (!)

Kerst is van origine een feest waarin licht
wordt gevierd. In tijden dat het buiten
donker wordt is er een natuurlijke drang
van mensen dat we elkaar opzoeken,
samenkomen en verlangen naar licht en
geborgenheid in ons leven. Helaas gooit
ook hier corona roet in het eten.

Als er niet snel iets verandert zijn wij
genoodzaakt de vergadering pas uit
te schrijven zodra we met z’n allen
weer wat meer vrijheid hebben en
het leven naar normaal is terug
gekeerd. Houd nog even vol en blijf
vooral gezond.
Digitaal vergaderen doen we liever
niet.
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We hebben een turbulent jaar achter ons
liggen. Zo blijkt dat het levenspad niet
altijd geëffend is en dat kan dit jaar
tamelijk hobbelig hebben aangevoeld.
Maar je merkt in deze tijd ook dat kleine
stappen een wereld van verschil kunnen
maken.
In deze kerstwens wil ik jullie graag
uitnodigen om je Kerstwensen in te
sturen. Het idee is om de verschillende
wensen te bundelen en op de Tuetsloe
website te plaatsen. Uiterlijke
inleverdatum is 22 december. Op deze
manier zijn we toch nog enigszins met
elkaar verbonden. Zo kunnen we mogelijk
een gezamenlijk verlangen realiseren:
Een sterke wens om elkaars licht weer te
zien, te waarderen en begrip te hebben
dat op het éne licht anders brandt dan het
ander. En dat dit oké is.
Daarom namens het bestuur van de
buurtvereniging Tuetsloe onze kerstwens
aan jullie: veel aandacht, geluk, liefde en
licht. Lieve groet,
Henny Jansen, Voorzitter.

De Ideeënbus
Het bestuur is nieuwsgierig naar jullie
ideeën!
Laat jouw creatieve brein gaan en
deel het met ons.

Website: www.tuetsloe.nl
In gezonden gedicht uit “ Fluiten naar de
overkant” van Toon Hermans.
Het gedicht heet Touwtje springen.
Touwtje springen,
Ik kan zo moe zijn van het gewauwel en
gezever
Ik kan zo moe zijn van het mondiaal
gezwets
Van het geleuter in de kamer
Van het kloppen van de hamer
Van het kribbig godvergeten klein geklets.

De ideeën kunnen per mailen
verzonden aan onze secretaris.

Dan wil ik even met de kinderen touwtje
springen
Dan wil ik vogels horen fluiten in een boom
Dan wil ik eventjes een luchtig liedje
zingen.
Dan klim ik langs m’n klein muziekje naar
mijn droom!
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Aanbieden
“Tuetsloe gans” aan
Tusselerhof
Woensdag 18 november
overhandigde Betsy Antvelink en
Henny Jansen namens het bestuur,
een stenen gans aan het
Tusselerhof. “We zijn er erg blij mee.
De gans krijgt een passende plaats in
de binnen- tuin van onze locatie. De
binnentuin is een mooie plek waar
bewoners en buurtbewoners elkaar
kunnen ontmoeten.” Aldus Coryne
Noordhoek, locatiemanager
Tusselerhof.

JAARGANG 22

NR. 5

december 2020

Kerstattentie

Voorstel ronde:

Aangezien alle geplande evenementen dit jaar
door de corona pandemie afgelast zijn,
hebben wij als bestuur besloten om jullie een
kleine kerstattentie te geven. Wij verwachten
de kerstattentie op zaterdag 12 december
(Corona-proof) bij jullie te bezorgen.

Wij zijn Bertus en Annie Kok.
Sinds 15 augustus 2020 wonen
wij op Tusseler 44.
Wij zijn zeer blij dat wij deze
stap hebben gezet. Wij komen
van het buitengebied het
ouderlijkhuis van Bertus, waar
wij samen 40 jaar hebben
gewoond.
Bertus is al ruim 45 jaar als
rietdekker aan het werk. Annie
werkt als huishoudelijk hulp.
Wij hebben drie zonen, drie
schoondochters en zes
kleinzonen. In deze coronatijd
is het erg lastig voor ons
allemaal om contacten te
leggen. Hopelijk veranderd dat
in 2021 en gaan wij meemaken
wat de Buurtvereniging
Tuetsloe ons allemaal te
bieden heeft.

Kerstviering en Winterwonderland gaan
niet door.
Zoals in Nieuwsbrief nr.4 vermeldt, gaat de
kerstviering van onze buurtvereniging niet
door.
Ook Winterwonderland zal dit jaar helaas niet
fysiek doorgaan. In plaats hiervan hebben
vele vrijwilligers en acteurs een korte film
gemaakt met als titel: “ Het geheime
genootschap van Winterwonderland”
De korte film is te vinden op de website van
Winterwonderland www.oltl.nl
De organisatie van Winterwonderland wenst
jullie veel kijk plezier.
(Bron: FB Openluchttheater Lochem)

Hopelijk tot snel!
Bertus en Annie.

Sudoku puzzel
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Met de transformatie van het oude
zorgcentrum naar een modern zorgen woondienstencentrum heeft het
Tusseler als wijk een
ontmoetingsplek voor jong en oud
erbij gekregen. Naast zorg bestaat
voor de buurt de mogelijkheid om
uit eten te gaan in Tusselerhof.
Voor bewoners in de wijk een kans
om zelfstandig te blijven wonen met
alle zorg en diensten waar behoefte
aan is. Ook wordt er op het gebied
van de AED nauw samengewerkt met
de buurt.

7
5

Nieuwsbrief per e-mail
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Indien je de Nieuwsbrief liever
per e-mail ontvangt, stuur dan
een mailtje, inclusief jouw
adres, naar onze secretaris.
dr.rattink@icloud.com

