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Van de voorzitter

Sociale controle
De zomer staat weer voor de deur
en de tijd komt eraan dat veel
buurtbewoners met vakantie gaan.
Het zal je maar gebeuren dat je
na de vakantie thuiskomt en moet
constateren dat er vreemden in je
huis zijn geweest. Laat daarom je
buren altijd even weten wanneer je
niet aanwezig bent, zodat zij een
oogje in het zeil kunnen houden.
Zo overkwam het een goede
vriend van mij die nieuwsgierig
tijdens onze afwezigheid rond het
huis liep en werd aangesproken
door mijn buurvrouw. Voor de ze-

kerheid had zij het nummerbord
van de auto genoteerd. Zo zie je
dat een goede buur beter is dan
een verre vriend.
Het buurtgevoel wordt door onze
evenementencommissie
uitstekend vertaald in goed bezochte
Nordic Walking of fietstocht. De
komende WK voetballen zullen
ook weer vele buren gezamenlijk
TV gaan kijken en ik wens een ieder daar alvast veel plezier bij.
De grote festiviteiten in Lochem
zijn weer geweest. Normaal deed

zijn naam eer aan in het Openluchttheater door normaal te doen.
Geen overlast, oké een beetje herrie, maar jong zijn we allemaal geweest. Hotel De Scheperskamp is
helaas gesloten geweest, maar gelukkig is het hotel na een doorstart
weer heropend. Allemaal een hele
goeie en welverdiende vakantie
toegewenst!
A votre santé,
Harry Mengerink

VERSLAG: Fietstocht en barbecue
Zondag 13 juni hadden wij met
een groot aantal buurtbewoners de
jaarlijkse fietstocht met barbecue.
Wij vertrokken zoals gewoonlijk
vanuit het gat van Tusseler, waar
wij ook nog een muntje kregen
voor een consumptie bij camping
De Bosrand.
De fietsroute was 20 of 30 kilometer. Een prachtige route, wij wonen
ruim zestig jaar in Lochem en zijn
op plekjes gekomen, waar wij nog
nooit geweest zijn. Halverwege
moesten wij nog een omweg maken, omdat er een wielerroute was
en ze de weg hadden afgezet.
Bij camping De Bosrand kwamen
wij allemaal weer bij elkaar en hebben wij een consumptie gebruikt.

Daarna weer verder gefietst en
kwamen wij heel voldaan aan op
het korfbalveld waar de organisatie een goed verzorgde barbeque
voor ons klaar had staan.
Wij hebben genoten van een hapje

en een drankje en de gezelligheid
als buurtjes met elkaar. Organisatie
van de evenementen: heel hartelijk
bedankt.
Joop en Marianne

even voorstellen

claudia verkade
Hallo! ik ben de nieuwe penningmeester van de buurtvereniging
Tuetsloe. ik ben getrouwd met ron
en samen hebben we twee kinderen, roger en Kimberly. wij zijn
acht jaar geleden neergestreken in
Lochem en wij wonen heerlijk aan
de Tusseler 196. Daarvoor woonden wij in Vlaardingen nabij rotterdam.
Naast de werkzaamheden die ik nu
doe voor de buurtvereniging heb ik

nieuw
naambord
Tuetsloe
ik weet niet of het u al is
opgevallen, maar ons naambord
Tuetsloe is prachtig opgeknapt
door de heer Huidink.
Hartelijk dank hiervoor!

een administratiekantoor aan huis.
als het even kan ga ik een leuk
potje tennissen bij de tennisvereniging LTC. Voor de rest sport ik
vooral aan de zijlijn en kijk ik graag
naar het voetballen van roger en
het hockeyen van Kimberly.
De hartelijke groeten van
Claudia Verkade

overZichT
AcTiviTeiTen
2010
Voor 2010 rest nog de
slotactiviteit, waarover in
september meer informatie
via Tuetsloe Nieuws zal
komen. Noteert u de datum
alvast in uw agenda:

ZATerDAg
30 oKToBer
sloTAcTiviTeiT

coloFon
Buurtvereniging Tuetsloe
Voorzitter:
Harry Mengerink
tel. 254487
secretaris:
annelies Hoentjen tel. 255462
Penningmeester:
Claudia Verkade
tel. 250020
activiteitencommissie:
Yvonne Otten tel. 06-81473400

opmaak
www.appeltjes.com

Bankrek.nr.
53.27.34.556

voorjaarsactiviteit
Op een zonnige 11 april waren wij
uitgenodigd samen te komen in
ons prachtige openluchttheater.
Ongeveer 50 mensen waren van
de partij. Na een drankje en een
welkomswoord van Yvonne en annemieke werden we door anja letterlijk het bos ingestuurd. anja had
prachtige parcours uitgezet voor
wandelen en nordic walking. Nou,
het was hard werken, onze spieren
werden flink in actie gezet!

weer terug werden rek- en strekoefeningen gedaan waaraan vooral
de jeugd enthousiast meedeed.
Om 16.30 uur stond ’t Vöske klaar
met een lekkere barbecue, een
smakelijke afronding van een gezellige en gezonde middag. activiteitencommissie en anja sturris:
van harte bedankt!

inleveren kopij
Tuetsloe nieuws
Mandy Volkerink.
Mail: volkerinkjes@kpnmail.nl.
Bent u nog geen lid, maar u wilt
wel lid worden? Neem dan
contact op met het secretariaat!
Opzeggingen voor 1 februari.

Nieuwe leden
Fam. Neels, Tusseler 44

een deelnemer met spierpijn
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