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Slotavond
Alweer de deur uit! Vier woorden die aangeven dat ik niet veel zin heb om
naar de slotavond te gaan. Toch maar gaan, want je weet maar nooit.
Bij “de Heksenlaak” aangekomen
was het even zoeken waar we zijn
moeten. Het is al gauw gevonden.
Binnen is het lekker warm dus snel
de jas uit en je tussen de reeds aanwezige buurtgenoten bewegen. Een
groet hier, een babbeltje daar en de
gevoelens in de eerste zin verwoord
zijn vergeten. Het lijkt best een gezellige avond te worden.
Om 20.00 uur heet Erik Burggraaff
ons allen welkom en begint de
avond met een gezellig kopje koffie.
Het gezegde “gezelligheid kent geen
tijd”, geldt deze avond ook. Amper
de koffie op of het eerste evenement “tijd is geld show” begint. We
worden in groepen ingedeeld en
krijgen een “oefening intelligentietest” in onze handen gedrukt.
Intelligentie? Of kennis van de Ne-

Tuetsloe
kerstgevoel

derlandse taal? Uit deze test blijkt
weer eens dat woorden of hele zinnen voor meerdere uitleg vatbaar
zijn. Dus gezellig met de groep in
discussie. Kom je er niet uit, dan
maar “de meeste stemmen gelden”.
Daarna een vel met cryptische omschrijvingen. Opnieuw hoofdbrekens. We zijn nauwelijks klaar of het
volgende onderdeel van de avond
staat op ons te wachten. Het...juist ja
hapjesbuffet! Jammer nu dat ik thuis
toch nog een kop soep heb genuttigd. Het buffet ziet er geweldig uit.
Hoe vaak zal ik langs mogen of kunnen gaan? Door de soep in ieder geval één ronde minder, jammer want
het smaakte geweldig.
Na het buffet gaan we door met de
“tijd is geld show” met een onder-

Op zaterdag 12 december, om half
4, zijn de lichtjes in de kerstboom
weer ontstoken. De kerstboom
komt dit jaar extra goed tot zijn
recht, omdat aan het begin van de
week alle, maar dan ook alle planten en struiken in opdracht van de
gemeente uit het plantsoen zijn
gehaald. (Het plantsoen zal in het
voorjaar weer opnieuw, onderhoudsvriendelijk, worden ingeplant, maar dit terzijde.)
Een groot aantal buurtgenoten had
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deel dat ik maar noem “neusje neusje” en een tweede onderdeel “knuffelen met een sinaasappel”. Elke
groep komt aan de beurt en ook hier
blijkt dat tijd een belangrijk punt is.
De tijd vliegt. Het tweede deel is
nog niet afgelopen toch komt er al
iemand die de showmaster komt
ophalen. Snel de resultaten van de
spellen uitwerken, optellen en bekend maken. Groep 1 heeft gewonnen en krijgt een geweldige prijs uitgereikt. Krasloten, of er een prijs op
gevallen is weet ik niet.
Ik mag uiteraard niet vergeten dat
we tussen de bedrijven door een
biertje, frisdrank of iets sterkers hebben gebruikt en uiteraard nog een
afzakkertje voordat we weer huiswaarts keren.
Nu alweer de deur in? Jammer ik
vond het een geslaagde avond die
ik gelukkig niet heb gemist.

zich deze middag verzameld op de
oprit van de familie Marckelbach,
Tusseler 3. Wij bedanken Adriaan
en Maggie wederom voor hun
gastvrijheid.
Het was een hele gezellige bijeenkomst, vooral door de vele glaasjes glühwein en chocolademelk
die werden geschonken, maar ook
door Frans Kaiser die met zijn midwinterhoorn voor de juiste sfeer
zorgde.
Aansluitend aan de bijeenkomst
bij de Tuetsloe kerstboom kon een
bezoek worden gebracht aan WinterWonderland in het openluchttheater.

Papier
container

Jaarvergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op donderdag 21 januari in Café
Restaurant Bousema. De koffie staat vanaf 19.30 uur klaar. De vergadering begint om 20.00 uur. Na het officiële deel en de pauze zullen wij de
avond op een andere wijze afsluiten dan u van ons gewend bent!
Het belooft een interessante avond te worden. U komt toch ook? De officiële uitnodiging en het programma van de vergadering ontvangt u begin januari in de brievenbus.

Stratenkegeltoernooi
In 2010 wordt er voor de 23e 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 kosten voor deelname aan
het toernooi bedragen € 10,= per

team. Het is mogelijk om vooraf te
oefenen.
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 Jan Mullink, telefoonnummer 25 27 74.

Parkeren op een woonerf
Graag wijzen wij u er nogmaals op dat parkeren op een woonerf, buiten de daarvoor bestemde parkeervakken, verboden is. De wegen op de
woonerven zijn te smal om er te parkeren. Dit belemmert de doorgang.
Dat is vervelend voor aanwonenden, maar het wordt helemaal vervelend
als er hulpverleners met spoed langs moeten. Dus, parkeren op de daarvoor bestemde plaatsen!
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Wist u dat wij sinds begin 2009 onze eigen Tuetsloe
wijn verkopen? De prijs van een fles Tuetsloe wijn is
€ 5,95. Hiervan gaat € 1,= naar de kas van de buurtvereniging. De wijn kunt u kopen bij Harry Mengerink,
Tusseler 87, telefoonnummer 254487.
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Zoals u weet wordt elke eerste zaterdag van de maand het oud papier in onze wijk opgehaald. Als u
het papier die eerste zaterdag van
de maand ’s morgens aan de weg
zet, dan wordt het door de leden
van de scoutinggroep voor u naar
de container in “het gat van Tusseler” gebracht.
Sommige buurtbewoners vergeten
wel eens het papier bijtijds op de
stoep te zetten. Zij zetten het dan
zaterdagmiddag of –avond, of op
zondag naast de container. Jammer genoeg komt de chauffeur op
maandag alleen om de container
op te halen en gooit hij de dozen
die naast de container staan er niet
in. Die dozen blijven dus staan en
met een beetje geluk verspreidt de
wind het papier zich door de voortuinen van de huizen die rondom
de parkeerplaats staan.
Ook zijn er buurtbewoners die
denken dat de container aan de
bovenkant open is. Dit is niet het
geval. Mocht het u al lukken om
de doos bovenop de container te
krijgen, dan blijft deze er dus bovenop staan. Probeert u zich eens
voor te stellen wat er gebeurt als
de vrachtwagen met de container
gaat rijden.
Vriendelijk verzoek dus om het
papier op tijd neer te zetten. Is dit
niet gelukt? Bewaar het dan nog
even in de schuur en probeer het
volgende maand weer.

Nieuwe leden
Familie Lans,
Tusseler 11
Mevr. van der Waarde,
Tusseler 172

