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Tuetsloe kerstgevoel
Op zaterdag 13 december zijn de lichtjes in de kerstboom weer ontstoken.
Een groot aantal buurtgenoten had zich verzameld op de oprit van de familie Marckelbach, Tusseler 3. Het was een gezellige bijeenkomst, mede door
de vele glaasjes glühwein en chocolademelk die werden geschonken.
Dit jaar werd het geheel opgeluisterd door de Graaf Otto Drumband
uit Lochem. Zij openden de bijeenkomst met een vrolijke deun.
Jammer genoeg waren de 60 figuranten niet op tijd klaar om in een
lange stoet langs de kerstboom te
wandelen. In plaats daarvan kregen we onverwacht bezoek van
burgemeester Spekreijse. Hij was

onderweg naar Winterwonderland in het Openluchttheater en
sprak alle aanwezigen kort toe. Hij
vindt dat wij trots op onze buurt
mogen zijn en is blij dat alles in
Tusseler zo goed geregeld wordt.
Er wordt goed overlegd en onze
buurt is een voorbeeld voor andere
buurten.
Vervolgens sprak de voorzitter van

ANEKDOTES GEZOCHT!

Jubileumboekje
25 jaar buurtvereniging Tuetsloe
In 2009 bestaat de buurtvereniging Tuetsloe 25 jaar!
In het kader van het 25-jarig bestaan van de vereniging
wil het bestuur een boekje maken waarin onder meer de
voorzitters van de afgelopen jaren aan het woord zullen
worden gelaten.
Verder wordt dit jubileumboekje aangevuld met verhalen, anekdotes en foto´s van buurtbewoners.
DAAROM AAN U DE VRAAG:
heeft u een mooi verhaal, een anekdote of foto´s
die in het jubileumboekje geplaatst kunnen worden,
mail dit dan uiterlijk 1 februari aanstaande naar
info@tuetsloe.nl of lever het in op Tusseler 9.
Het is de bedoeling om dit boekje medio 2009 uit
te geven.

de STOL de buurtvereniging nog
even toe en bedankte voor de prettige samenwerking met de buurt
Tusseler. Daarna overhandigde hij
de voorzitter twee kerstSTOLlen.
Een heerlijke traktatie die meteen
met veel smaak werd opgegeten!
Al met al was het een hele sfeervolle en vooral gezellige middag.

Jaarvergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op donderdag
22 januari in Hotel de Scheperskamp. De koffie staat
vanaf 19.30 uur klaar. De vergadering begint om
20.00 uur. Na het officiële deel en de pauze zal Denise de Jonge van de Garve het project Wijkaanpak
presenteren.
Het belooft een interessante avond te worden.
U komt toch ook? De ofDonderdag
ficiële uitnodiging en het
22 januari
programma van de vergaJaarvergadering
dering ontvangt u begin
januari in de brievenbus.

Hotel de
Scheperskamp

E-mailades buurtvereniging
Wilt u iets meedelen aan het bestuur of heeft u ideeen voor de evenementencommissie dan kunt u ons
mailen. Het e-mail adres van de buurtvereniging is:
info@tuetsloe.nl

Kegelavond
Op zaterdagavond 1 november
jongstleden ging de Tusseler-buurt
kegelen in het statige gebouw van
de sociëteit. Om half zeven was er
al een gezellige drukte en werden
de deelnemers onder het genot
van een kopje koffie een beetje
vertrouwd gemaakt met de spelregels van de kegelsport.
In een flits komen herinneringen
naar boven van kegelwedstrijden
van ca. 50 jaar geleden (het waren
landelijke of regionale kampioenschappen) met mannen in witte
pakken die na elke worp de kegels
weer recht zetten en de bal weer
terug lieten rollen. Wat is er in 50
jaar toch een vooruitgang geboekt!
Na een worp richten de kegels zich
vanzelf weer op (als je tenminste
wat geraakt had, meestal bleven
ze na een worp stokstijf staan) en
komt de bal weer keurig – als een
trouwe hond – bij zijn baasje terug.
Nadat Jan Mullink als teamleider
van onze groep ons nog een paar
waardevolle en nuttige aanwijzingen had gegeven kon de strijd
beginnen. Die strijd verliep met
wisselend succes. Van pieken (als

Speelmateriaal
Onlangs heeft Henk Eggink in
de opruiming bij Nijha nieuw
speelmateriaal voor de buurtvereniging op de kop getikt. De
evenementencommissie is erg
blij met dit nieuwe materiaal en
zal het bij volgende kinderactiviteiten zeker gaan gebruiken.
Henk, bedankt hiervoor!

Parkeren
Stadenbos

de 9 kegels in één worp ter aarde
zegen) tot dalen (als de bal als een
ongeleid projectiel de baan van de
buren dreigde te raken).
Naarmate de avond vorderde steeg
de stemming maar daalden de
sportieve prestaties. (Waren er nog
mannen in witte pakken geweest,
dan hadden ze toen best een dutje
kunnen doen!)
Het warm en koud buffet was een
heerlijke onderbreking in de strijd
om de kegels. Daardoor werden
we weer gesterkt om aan het slot
een zo goed mogelijke score te
behalen.
Nadat we tot in de late uurtjes nog
een paar drankjes hadden genuttigd en gezellig werd nagepraat
over de bereikte resultaten keerden we voldaan huiswaarts. Het
was een geslaagde avond en voor
herhaling vatbaar!
Anneke Ulenbelt en Johan Wessels

Snoeiafval
Helaas wordt ook in onze wijk
snoeiafval gedumpt in het bos,
in het gemeenteplantsoen, zelfs
in andermans tuin. Dit snoeiafval
hoort hier niet!

Met name in het weekend wordt
voor de deur van Stadenbos aan
beide zijden van Tusseler geparkeerd. Let op! Aan de kant van Stadenbos geldt een parkeerverbod.
De auto’s mogen dus alleen aan de
overkant geparkeerd worden.

Nieuwe leden
De heer en mevrouw Bos,
Tusseler 190
De heer en mevrouw
De Beaufort, Stadenbos 3
De heer Berkelbach, Stadenbos 8
Mevrouw Franken en de heer
Zoetbrood, Tusseler 178

COLOFON
Buurtvereniging Tuetsloe
Voorzitter:
Harry Mengerink
tel. 254487
Secretaris:
Annelies Hoentjen tel. 255462
Penningmeester:
Agnes Meijer
tel. 257469
Activiteitencommissie:
Willem Post
tel. 255677

Opmaak
www.AppeltjeS.com
Sharon van der Worp
Saskia van Essen

Bankrek.nr.
53.27.34.556

Doe het in de groene container, maak een composthoop
en gooi het daar op of breng
het weg naar de
stortplaats.

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

Voetballen
Enige tijd geleden schreef een
jonge buurtbewoner een brief naar
de gemeente Lochem met het
verzoek om een nieuw goaltje te
plaatsen in de speeltuin. Het eerste doeltje, dat door de kinderen,
hun ouders en omwonenden zelf
was gefabriceerd, was namelijk op
een “goede” dag zomaar, zonder
enig overleg, meegenomen door
de plantsoenendienst.
Vrijwel tegelijkertijd werd het bestuur benaderd door buurtbewoners over de onveilige situaties die

voorgesteld om de brede toegang
af te sluiten met struiken en om
het verzoek van de jongen om een
nieuw doeltje te ondersteunen. Zij
wilden namelijk het voetballen in

de gemeente dat zij op dit moment
bezig is met het opstellen van een
nieuw speeltuinbeleid. Het gevolg
hiervan is dat er geen investeringen worden gedaan in nieuwe toe-

door het voetballen ontstaan. De
kinderen rennen, zonder goed uit
te kijken, door het brede toegangshek achter de uitgetrapte bal de
straat op. Al een paar keer is een
kind daardoor bijna onder een auto
gekomen. Het provisorische doel
maakte, dat de kinderen minder
vaak achter de bal aan hoefden te
rennen en de omwonenden minder ballen in hun tuinen kregen.
Door deze buurtbewoners werd

de speeltuin door de kleinste kinderen niet laten verbieden omdat
er geen alternatief is voor hen vlakbij huis. Kortom, zij vroegen het
bestuur om mee te denken over
oplossingen en te proberen een alternatief te vinden voor de jongste
voetballende jeugd. Tijd dus voor
het bestuur om contact op te nemen met de gemeente Lochem.
Op het verzoek tot aanschaf van
het voetbaldoel was de reactie van

stellen.
De reactie van de gemeente op de
onveilige situatie bij het voetballen
in de speeltuin luidde dat de grote
ingang tot de speeltuin binnenkort
zal worden dichtgeplant zodat de
kinderen niet direct de weg op
kunnen rennen.

Stratenkegeltoernooi
In 2009 wordt er voor de 22e keer het Stratenkegeltoernooi georganiseerd. Aan dit toernooi kunnen buurtverenigingen, straten, bedrijven, families, etc. deelnemen met een team van 5 personen. Iedereen kan meedoen, want het team is niet aan een leeftijd gebonden.
Er wordt gekegeld in het Kegelhuis, naast de Lochemse schouwburg. De
data waarop het toernooi wordt gespeeld zijn zaterdag 7, 14 en 21 maart.
Op zondag 22 maart wordt de finale gespeeld. De kosten voor deelname
aan het toernooi bedragen € 10,= per team.
Het is mogelijk om vooraf te oefenen. Dit kan op zaterdag 21 februari en
zondag 1 maart. De kosten hiervoor bedragen € 1,50 per persoon.
Onze buurt heeft al verschillende jaren met een team meegedaan aan het
Stratenkegeltoernooi. Het zou leuk zijn als we ook dit jaar weer met één of
twee teams het Tusseler kunnen vertegenwoordigen.
Lijkt het u leuk om mee te doen? Meld u dan aan bij Gerda v.d. Noort, telefoonnummer 25 35 80 of Jan Mullink, telefoonnummer 25 27 74.

Het bestuur van de buurtvereniging
is van mening dat de ruimte binnen
de speeltuin eigenlijk te klein is
om te voetballen. Voor voetballen
is een apart trapveld nodig. Binnen de wijk Tusseler zijn er twee
trapveldjes. Eén bij Hotel de Scheperskamp met twee grote voetbaldoelen en een klein veldje tussen
Tusseler 188 en 192. Dit is zeer geschikt voor jonge kinderen om als
voetbalveld te gebruiken. Helaas is
er geen rechtstreekse verbinding
tussen beide woonerven zodat het
veilige veldje tussen Tusseler 188
en 192 waarschijnlijk geen echte
oplossing biedt voor het voetballen
door kleine kinderen die rond de
speeltuin wonen. Misschien kan er
voor het ontbreken van een goede
voetbalplek voor die allerkleinsten
in de toekomst nog een oplossing
gevonden worden binnen het nieuwe speeltuinbeleid?

