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Landelijke straatspeeldag

Mosterdmakerij

Op woensdag 31 mei werd de landelijke straatspeeldag georganiseerd.
Dit wordt gedaan om even stil te staan bij de verkeersveiligheid in de buurt en
de kinderen de gelegenheid te geven om één keer veilig op straat te spelen.
Dit jaar deed Buurtvereniging Tuetsloe hier ook aan mee.

Wij zijn op een zaterdagochtend op
bezoek geweest bij Chris Boesveld
uit Almen. Hij gaf een demonstratie
mosterd maken. Hij liet zien dat in het

Een groot deel van de Tusseler highway
werd afgesloten voor gemotoriseerd
verkeer. Dit gaf de kinderen de gelegenheid om eens lekker midden op de
weg te skelterracen. Verder konden ze
blikgooien, eendjes hengelen, stoepkrijten, aardappelracen, snoepduiken,
skippyballen, voetballen, springen met
het springtouw, meedoen aan het
spekspel of tractorracen. Ook konden
ze geschminkt worden, werden er

oude vak met een eenvoudige manier
van werken een lekkere en vooral gezonde mosterd te maken is, op puur
ambachtelijke wijze.
Hij vertelde iets over het groeien en
bloeien van de mosterdplant, over het
wellen van het zaad in azijn alvorens het
gedraaid kan worden in een grote schaal
met een harde bal (kloot) die wij allemaal ombeurten mochten uitproberen.
Dit was de grove mosterd. De vliesjes
van de zaden zitten in de mosterd, en

dieren van ballonnen geknoopt en
was zelfs de Lochemse brandweer van
de partij om het feest helemaal compleet te maken. Nadat alle kinderen
meerdere malen de bal met een echte
brandslang van de pion hadden gespoten, besloten de brandweermannen
om rondritjes met ze te gaan maken.
Een hoogtepunt van de middag vonden de kinderen dat, zeker omdat het
laatste stuk met loeiende sirene werd
afgelegd! Brandweer Lochem vanaf
deze plaats bedankt! Mede dankzij
jullie is de straatspeelmiddag zeer
geslaagd!
Het was een beetje fris, maar op
een paar spetters regen na bleef het
droog. Gelukkig kon het weer de pret
niet drukken. De straat zag er door de
slingers en ballonnen zeer feestelijk uit
en het was reuze gezellig. Niet alleen
door de 50 kinderen die op de straatspeeldag in Tusseler waren afgekomen,
maar ook door alle belangstelling van
buurtbewoners.
De activiteitencommissie

heeft

dit

dat maakt het zo lekker! Vanaf nu kopen
we alleen maar Almense mosterd!
geweldig georganiseerd. Met hulp van
vrijwilligers liep alles op rolletjes. Ook
de twee sponsoren hartelijk bedankt!
Hoftijzer voor de tank met water en
firma Greutink uit Lochem voor het ter
beschikking stellen van de skelters.
Op 31 mei om 5 uur ‘s middags werd
er nog druk gestoepkrijt op de highway. Helaas werden de hekken opgeruimd en kon het verkeer er weer door.
De straatspeeldag was afgelopen. Moe
maar voldaan en met ballonnen onder
de arm gingen de kinderen naar huis.
Dat de middag een groot succes was
blijkt toch wel uit de vraag die meerdere keren werd gesteld: Wanneer
doen we dit weer?
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Nieuwe huisstijl
Het is u vast al opgevallen.
Tuetsloe Nieuws is sinds afgelopen
maart in een nieuw jasje gestoken. Het logo en het lettertype
zijn aangepast en het geheel heeft
een moderne uitstraling gekregen.
Deze nieuwe huisstijl is ook doorgevoerd in de uitnodigingen voor
de activiteiten.
Verantwoordelijk voor deze verandering is Saskia van Essen, die
wij hierbij hartelijk bedanken voor
het bedenken en uitwerken van de
nieuwe lay-out.

Openbaar groen
Enige tijd geleden belde een buurtbewoner mij op over het feit dat hij een
meningsverschil had (gehad) met
een medewerker van de gemeente
over onderhoud van “snippergroen”.
De tuinman had zonder eerst te
overleggen enige struiken uit het
stukje voor zijn huis verwijderd en
en passant ook nog een struik die de
bewoner tot de zijne rekende. Ook
de ten tonele verschenen baas nam
het op voor de “boosdoener”.
“Hoe zit dat nu eigenlijk”, zo vroeg
hij zich af “want er zullen meer bewoners zijn die zo’n stukje onderhouden.” Aangezien hij hier ongeveer
5 jaar woont wist hij niet hoe dat destijds geregeld is.

er kabels e.d. onder het betreffende
stuk(je) liggen.
In de praktijk rekenen de bewoners
die zo’n stuk groen al jaren onderhouden het tot hun eigen tuin. Logisch maar... de gemeente blijft de
baas als het niet gekocht is.
Nieuwe bewoners schijnen niet altijd
op de hoogte te zijn waar de grens
van hun voortuin loopt. Wel zou het
prettig zijn bij echt ingrijpend onderhoud dat er even met de bewoners
overlegd wordt.

Navraag bij de gemeente leerde dat
daar geen uniforme regeling voor
bestaat. Destijds kon men het snippergroen voor zijn/haar huis kopen
indien men dat wenste. Sommigen
hebben dat gedaan anderen niet om
verschillende redenen. Weer anderen
konden het niet kopen om reden dat

in uw eigen tuin ook! Afgezien van
het feit dat er dan altijd rotzooi
ligt ontstaat er plantengroei die in
het bos niet thuis hoort. Loopt u maar
eens de trapjes op richting Molenbelt
en zie wat een puinhoop er daar van
gemaakt wordt! Werkelijk schandalig.
Niet doen! Maak van onze Paaschberg

Nu ik het toch over openbaar groen
heb: sommigen menen nog steeds
hun tuinafval in het bos te mogen dumpen onder het motto: het
verteert toch wel. Maar dat doet het
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geen (tuin)afvalbult. We wonen in een
waardevol, erg kwetsbaar gebied.
Wees er zuinig op. Ik wens u allen
een prettige vakantie en tot ziens.
Adriaan Marckelbach

Even voorstellen…
Hallo, ik ben Henk Eggink en begin
dit jaar werd ik gevraagd om bij
het bestuur van de buurtvereniging
Tuetsloe te komen. Welnu, een mooie
gelegenheid om mezelf even voor te
stellen.
Sinds 1975 ben ik samen met mijn
vrouw Anneke woonachtig in Lochem.
Wij hebben eerst enkele jaren aan de
Deedingsweerdweg gewoond, maar
zijn al snel verhuisd naar een nieuwbouwwoning aan de Heggerank.
In die beginperiode heb ik ook werk
in Lochem gevonden en wel bij de
Nijha-fabrieken. Vanaf 1977 ben ik hier
werkzaam vanuit verschillende functies,
maar altijd in de technisch commerciële
richting. Ik heb natuurlijk in al die jaren
vele ups en downs mee mogen maken,

maar ga nog steeds iedere dag met
plezier naar datzelfde bedrijf. Na 20 jaar
in West 2 te hebben gewoond, wilden
we toch nog een keer verkassen naar
een rustige plek in de stad Lochem. Wij
denken dit op Tusseler 107 te hebben
gevonden. De hele wijk straalt rust en
ruimte uit, en samen met Anneke en de
dochters Yvonne en Monique voelen
we ons prima op ons gemak.
Mijn hobby’s zijn naast het werk
tegenwoordig ook het (jacht)honden
gebeuren en fotograferen. Dit laatste
is met de komst van de digitale foto’s
weer actueel geworden.
Wanneer je een hondenbezitter bent,
is het natuurlijk fijn als deze ook nog
een beetje luistert. Gevolg was een
cursus, toen een diploma, vervolgens
nog een cursus, wedstrijden en dan

heb je het virus te pakken. Wedstrijden,
spanning en prestaties alles hoort erbij.
Na deze fase werd ik gevraagd om ook
zelf nieuwe cursisten deze training bij
te brengen. Al enkele jaren ben ik dan
ook als trainer van de cursus “Zelfopleiding Jachthondentraining” werkzaam.
Gecombineerd met het fotograferen is
er weer een nieuwe hobby bij gekomen
nl. een eigen website www.fotojacht.nl
waar voor de liefhebber Foto en Aktie
bij elkaar komen.
Nu, zo vlak voor de komende zomervakantie (met natuurlijk heel veel voetbal) wens ik u allen een prettige vakantie toe. En vrolijk de buurt gerust wat
op met wat oranje zou ik zo zeggen. Al
was het alleen maar op de dagen dat
Nederland speelt!

