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De jaarwisseling
Het jaar 2006 is bijna ten einde en dus moet onze kerstboom weer
opgetuigd worden voor de nodige sfeer. Aan het weer is niet te merken
dat de kerst voor de deur staat. De buurt heeft nu 360 lampjes in de boom
hangen maar je vindt ze bijna niet terug. Ik bedoel; je zou niet zeggen dat
het er zoveel zijn.
Het was weer gezellig bij onze
jaarlijkse bijeenkomst met de bekende gluhwein, chocolademelk en
de kerstkransjes. Twee vuurkorven
verhoogden de sfeer en ook hoorden we Frans Kaiser, onze buurtmidwinterhoornblazer, nog even
met zijn melancholieke klanken. Ik
vind dat altijd heel apart. De opzet
is natuurlijk aan het einde van het
jaar nog even in deze sfeer met elkaar van gedachten te wisselen.
In onze buurt is het jaar, op enkele
uitzonderingen na, rustig verlopen.

Voor velen was het een voorspoedig jaar maar er zijn ook pijnlijke
tot zeer trieste gebeurtenissen te
noemen.
Deze buurtbewoners wens ik in
deze bijzondere dagen heel veel
stekte.
Dit keer was er een schaapsherder
met een groep schapen en twee
honden. De schapen zijn bij de
watertoren losgelaten waarna de
herder ze met de honden naar het
grasveld moest zien te loodsen,
hetgeen prima lukte. De herder gaf

Jaarvergadering
De jaarvergadering zal worden gehouden op donderdag 18 januari 2007,
om 20.00 uur in Hotel Restaurant de Scheperskamp.
De burgemeester van Lochem is bereid gevonden om het deel na de
pauze in te vullen. Het thema zal zijn: “Lochem naar de toekomst”.

daarna een demonstratie hoe deze
honden op de fluitsignalen van de
herder reageren. Ongelooflijk. Wel
hadden we een wat grotere opkomst verwacht dan de ongeveer
30 personen die er nu waren.
Er was contact opgenomen met de
STOL die wel geïnteresseerd was
in de schapen in verband met het
door hen georganiseerde “winterwonderland” in het openlucht
theater. Dus is het hele gezelschap
via Onderlangs en de hoofdingang
het openlucht theater ingeloodst
en heeft het ook zonder kleerscheuren weer verlaten na er enige
tijd rondgelopen te hebben.
Onze burgemeester de heer F.
Spekreijse is bereid gevonden om
op onze jaarvergadering op donderdag 18 januari aanstaande het
tweede gedeelte van de avond het
woord te voeren. Daarover later
meer.
Alhoewel ik u geen witte kerst
kan beloven hoop ik toch dat u tezamen met uw verwanten en/of
vrienden prettige feestdagen zult
hebben en ik wens u mede namens de overige bestuursleden
een voorspoedig en vooral gezond
2007.
Adriaan Marckelbach

TUETSLOE GAAT DIGITAAL!
Kijk snel op: www.tuetsloe.nl

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

Verslag slotavond
op 25 november
Elk jaar sluiten we af met een slotavond. Dit jaar bestond het uit een
geslaagde wijnproeverij, voorafgegaan met een heerlijk 3 of 4 gangen
wildmenu verzorgt door De Scheperskamp.

Bankrek.nr.
53.27.34.556

Inleveren kopij
Op eigen kosten zijn we de avond goed begonnen met een wildmenu.
Het diner smaakte zeer goed en de eerste wijntjes werden door de echte
drinkers alvast genuttigd. Vervolgens hebben we ‘s avonds een wijn-wereldreis
gemaakt. Harry Mengerink heeft ons veel bijgebracht en we mochten acht
wijnen uit verschillende werelddelen proeven en slurpen. Aan het eind hebben
we een certificaat van deelname meegekregen. Harry en Gerie bedankt!

Tusseler 9 of via e-mail: henjwesselink@hetnet.nl
Bent u nog geen lid, maar u wilt wel
lid worden? Neem dan contact op
met het secretariaat!

Van onze wijkagent Nieuwe leden
In de vorige uitgave van Tuetsloe Nieuws werd melding
gemaakt van autokrakers en insluipers in Lochem.
Onze wijkagent kon ons melden dat hiervoor negen
Lochemse jongeren zijn opgepakt en berecht zullen
worden.

T 49	Dhr. A. Pasman en Mw. C. Bolte
T 1/b	Dhr. J. Uiterlinden
T 115	Kamer 102 Dhr. T. Fels
T 1/q	Dhr. Wilmink
T 1/a	Dhr. J. Wechgelaar

Gezocht
Helaas heeft Charlotte Boelens besloten om te stoppen als lid van de evenementencommissie. Wij zijn
daarom met spoed op zoek naar iemand die haar
plaats in zou willen nemen. Belangstelling?
Neem dan contact op met Willem Post via de mail:
Willem@AppeltjeS.com

