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Costa del Tuetsloe
Na een prima warm en droog voorjaar staat nu de zomer voor de deur. Voor vele jonge en wat oudere buurtbewoners de ultieme reden om de tent of caravan te gaan pakken. Wij gaan met vakantie.
Toen onze kinderen nog klein waren deden wij dit uiteraard ook.
Met z’n allen in een te kleine auto
naar het zonnige zuiden. Na 10
km. kwam de veel gestelde vraag
al, wanneer zijn wij er? EN hoe
lang duurt het nog? Onderweg wel
100 keer het zelfde bandje afspelen van ‘’Kinderen voor Kinderen’’.
Nadien heb ik nooit meer naar dat
TV programma kunnen kijken en
vooral niet kunnen luisteren.
Tegenwoordig heeft men z’n eigen
schermpje met een DVD. De koptelefoon op en ze zijn uren stil. In
ieder geval is het veel rustiger in
de auto geworden.

Was alles vroeger veel anders of
verbeeld ik mij dat nu? Vroeger
speelden wij hele dagen buiten,
weer of geen weer. Nu zie ik mijn
kleinkinderen uren voor de computer zitten en weten zij niet eens
wat een tol of een hoepel is. Laat
staan hoe je een vlieger zelf kunt
maken en wat ruitje tikken is. Maar
waar heb ik het over…

zit met een lekker glas wijn in mijn
tuin en heb het gevoel aan de
Costa del Tuetsloe te zitten.
A votre Santé,
Harry Mengerink

Vergeet niet aan uw buren door te
geven dat u met vakantie bent, zodat een ieder een oogje in het zeil
kan houden.
Ik wens iedereen een goede en
rustgevende vakantie toe. Ik zelf

******************************************************************************************************

Bent u (nog) geen lid?

Word nu lid
*Leuke activiteiten
*Maatschappelijk belang
*Integreren met je buurt
*Goede sfeer
*Saamhorigheid en nog
meer betrokken

*Leer elkaar nog beter kennen
*Veel plezier

en betaal pas vanaf 1 januari 2012
Wordt u nu lid, dan betaalt u contributie vanaf 2012.
Ter kennismaking nodigen wij u graag uit voor de high tea
op 25 september. Neem contact op met de secretaris,
of mail naar ons e-mailadres:
infos@tuetsloe.nl om een lidmaatschap kenbaar te maken.

De rol van
buurtvereniging
De buurtvereniging heeft een maatschappelijke
taak in onze buurt. Een onderdeel van de buurtvereniging is de activiteitencommissie. Voor
velen wel herkenbaar doordat zij een aantal
keren per jaar activiteiten organiseren voor de
leden. De sfeer, saamhorigheid en betrokkenheid zorgen dat deze middagen/ avonden altijd
succesvol zijn. U leert uw buurtgenoten beter
kennen, heeft plezier met hen en weet elkaar
ook beter te vinden in tijden dat het nodig is.
De buurtvereniging heeft een algemeen bestuur waar alle schakels
elkaar treffen. Door deelname van
onze wijkagent, Frits Hurenkamp,
maar ook de zitting van buurtgenoten die soms een zichtbare,
maar ook veelal een onzichtbare
rol innemen.

Wat doet het algemeen
bestuur?
Zijn er “problemen” in de wijk
dan wordt dit bij de algemene bestuursvergadering besproken en
wordt naar oplossingen gezocht.
Waarnodig neemt de voorzitter
hierbij een bemiddelende rol aan.
Zaken die het afgelopen jaar aan
de orde zijn gekomen zijn bijvoorbeeld: parkeerproblemen, verbetering groenvoorziening, verbetering
plekken voor jongeren. Nieuwe
buurtbewoners worden welkom
geheten in de buurt en geïnformeerd over het reilen en zeilen in
onze buurt. Bij heuglijke vieringen,
maar ook bij ziekte of overlijden
wordt voor een attentie gezorgd.
Alle leden van de buurtvereniging
worden geregistreerd, de financiële zaken worden door de penningmeester behartigd. Om de betrokkenheid van zowel leden- als
niet leden te vergroten wordt via
het algemeen bestuur de Tuetsloe
Nieuws verzorgd. Het algemeen
bestuur neemt een actieve rol in
bij de organisatie en uitvoering
van het ontsteken van de kerstver-

lichting, dat jaarlijks in december
plaatsvindt. Hierbij zijn alle bewoners van Tusseler welkom.
Frits Hurenkamp is onze wijkagent. Tijdens iedere vergadering
informeert hij ons over zaken die
spelen in onze buurt. Waarnodig
wordt actie ondernomen in samenspraak met de voorzitter.
Tijdens de jaarvergadering in januari worden de hoofdlijnen van het
voorgaande jaar verteld. Tevens
wordt vooruitgeblikt op het komende jaar. Iedere buurtbewoner
ontvangt de notulen van de vergadering en een uitnodiging om deel
te nemen aan de jaarvergadering.
Iedereen is van harte welkom.

Heeft u vragen?
Heeft u behoefte aan meer informatie over de buurtvereniging?
Signaleert u problemen in de wijk?
Of bent u op de hoogte van jubilea, ziekte of overlijden van uw
buurtgenoten/ noot? Wij stellen
het op prijs wanneer u dergelijke
zaken doorgeeft via ons secretariaat (zie colofon). U kunt dit ook
doen door een mailbericht te sturen naar: infos@tuetsloe.nl.

Het algemeen bestuur
Harry Mengerink (voorzitter), Annelies Hoentjen (secretaris), Claudia Verkade (penningmeester),
daarnaast algemeen bestuursleden: Toos Scholtens, Wim de Vries
en Yvonne Otten.

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.
62.40.07.413

Inleveren kopij
Tuetsloe Nieuws
Yvonne Otten
ottenyvonne@gmail.com
Bent u nog geen lid, maar u wilt
wel lid worden? Neem dan
contact op met het secretariaat!
Opzeggingen voor 1 februari.

tuetsloe.nl

Henk Eggink helpt de
buurtvereniging door het
actueel houden van de website.
Daarnaast is Henk veelal de
fotograaf bij onze activiteiten.
De leuke kiekjes, het delen
van buurtinformatie komt van
zijn hand. Zijn hulp wordt zeer
gewaardeerd.
Hartelijk dank hiervoor!
Wilt u op de hoogte blijven
van alle nieuwtjes in de buurt,
de foto’s van activiteiten en
vergaderingen? Bezoek de site
www.tuetsloe.nl

www.tuetsloe.nl

Hé Yvonne!

In juni 2006 zijn Marijn en ik aan de Onderlangs 6
komen wonen. Een gezellig huis op een mooie plek.
We genieten er iedere dag van. We zijn direct lid geworden van de buurtvereniging en inmiddels zit ik bijna 4
jaar in de evenementencommissie. Gestrikt na een gezellige middagje klootschieten ;-) Ik vind het erg leuk
om (nieuwe) contacten te leggen, dingen te organiseren
en er met z’n allen een gezellige middag/avond van te
maken.
Voordat wij in Lochem kwamen wonen waren wij al
bekend met de stad. Ik ben geboren in Borculo en heb
hier tot mijn 10e gewoond. Vervolgens verhuist naar

Gelselaar, waar ik na de basisschool iedere dag met m’n
brommetje naar Lochem reed om vervolgens de bus
te pakken naar Deventer, waar ik mijn opleidingen heb
gevolgd. Jaarlijks ging ik naar de keidagen, the place to
be rond hemelvaartsdag. Het feest waar we dit jaar met
buurtgenoten ontzettend van hebben genoten!
Vroeger heb ik veel pony en paard gereden. Mijn paard
Katinka staat nog bij mijn ouders in Gelselaar. Ze geniet
van haar pensioen. Mijn nieuwe hobby is hardlopen.
Sinds enkele maanden ben ik hier mee bezig. U heeft
mij wellicht wel eens gesignaleerd met een rood hoofd,
puffend en rennend door de buurt. Ik vind het wel pittig, maar als ik mijn rondje weer heb gelopen dan is het
ook wel weer een kick als ik net iets verder ben gekomen of net iets sneller heb gelopen dan de vorige keer.
De komende tijd gaat er veel gebeuren op Onderlangs
6. Menigeen zal het niet zijn ontgaan dat wij onze
schuur hebben vervangen. De komende jaren gaan wij
aan het klussen in ons huis. We hebben een leuk projectje voor de boeg, daar kunnen we onze energie
voorlopig wel in kwijt.
Inmiddels heb ik best veel genoemd, maar goed, bij een
persoonlijk kennismaking kom je toch meer van elkaar
te weten. Dus kom naar de uitjes die wij als evenementencommissie organiseren en leer mij en je buurtgenoten kennen.
Yvonne Otten

Smikkelen, smullen en smakken
Zondag 15 mei j.l. werd er door de
evenementencommissie een fietstocht met aansluitend een BBQ
georganiseerd. Het was zeer spannend, niet alléén wat het weer betreft.
Wat bleek namelijk: Twente moest
op deze dag in strijd tegen Ajax
om de eerste plaats in de eredivisie. Menigeen vroeg zich onder
het fietsen af wat de stand zou zijn.
De weergoden lieten ons niet in
de steek gelukkig, al was het wel
aan frisse kant met behoorlijk wat

wind. Maar de buurtgenoten met
elektrisch aangedreven fietsen
hadden daar geen hinder van.
Voor de jonge lui was het trappen
geblazen. Christel en Romy fietsten
met de route in de hand voorop.
Dit ging prima en was een mooi
leermoment. Wij oudjes: Yvonne
Otten, Annemieke van der Worp,
Joop & Mariët Zomer, Tonny en
Marjon Wissink, volgden. Helemaal afgepeigerd vanwege het hoge tempo van de dames, kwamen
we aan bij de koffiestop camping

de Goldberg bij Vorden. Heerlijk
even uitrusten en stand opvragen van Twente  Ajax (was voor
de Twente-fans teleurstellend).
Tot mijn grote verbazing fietste er
zelfs iemand met oortjes in, om
maar geen seconde van de wedstrijd te missen. Wie dat was? Hans
Marckelbach. Na een paar heerlijke warme koppen koffie, hebben
we ons weer opgeladen voor deel
twee van de mooie fietstocht. Het
tempo van de meisjes lag iets lager
dan het eerste deel van de tocht.
Lees verder op volgende pagina

Toch iets te hard van start gegaan.
Rondom een uur of vier kwamen
we aan bij korfbalvereniging “t
Overschotje”. De organisatoren
waren druk in de weer om de BBQ
’s in elkaar te zetten en de salades,
sausen, vleesschalen, borden, bestek te rangschikken op de tafels,
zodat er aangevallen kon worden.
De buurtgenoten druppelden langzaam binnen en snakten o.a. naar
een vloeibare versnapering.
Helaas konden we dit jaar niet
buiten zitten vanwege de harde
wind. Die wind had zeer grote gevolgen!!! De BBQs kwamen niet
op temperatuur. Uiteindelijk zijn
ze verplaats naar de zijkant van de
kantine. Wie veel geduld had, had

uiteindelijk een lekker stukje vlees.
De heren Langevoort en Neels waren de grootste diehards. Zij hadden een BBQ voor hun tweeën.
Voor de overige buurtgenoten
heeft Yvonne Otten de rol van kok
op zich genomen. Zij kwam op het
lumineuze idee, om de bakplaten
van de BBQ op het gasfornuis in de
keuken van de kantine te leggen
en daar het vlees op te braden. Een
uitstekend idee. Iedereen had in
ieder geval binnen acceptabele tijd
een GAAR stuk vlees op het bord.
Dat hierdoor de keuken blauw zag
van de rook en daardoor het rookalarm afging, was een grappige
bijzaak. Het duurde nogal voordat

het alarm uitgeschakeld kon worden. Gelukkig keerde na een aantal minuten de rust weder en kon
iedereen weer lekker, smikkelen,
smullen, smakken en keuvelen. Het
was al met al een geslaagde middag.
Ik wil dan ook de evenementencommissie reuze bedanken voor
het organiseren van deze middag.
Buurtgenoten tot het volgende
evenement!!!
Marjon Wissink

Activiteitencommissie
In 2011 hebben de leden van de commissie een aantal activiteiten op het
programma gezet. Tijdens de jaarvergadering heeft Jan Huidink verteld
over het Lochems landschap. Door de vele positieve reacties heeft hij het
initiatief genomen om een busexcursie te organiseren.
De activiteitencommissie heeft
dit gefaciliteerd. Wegens onvoldoende deelname hebben wij de
busexcursie geannuleerd. Gezien
de vooraf gepeilde belangstelling
is het moeilijk te zeggen wat de
oorzaak is van de weinige aanmeldingen. De activiteitencommissie
stimuleert dergelijke initiatieven
van buurtgenoten graag. Wij kunnen u helpen met de organisatie,
het maken en verstrekken van de
uitnodiging. Wilt u in de buurt iets
organiseren? Neem gerust contact
op met de evenementencommissie, dan bespreken wij graag de
mogelijkheden.
15 mei heeft de jaarlijkse fietstocht
plaatsgevonden. De weergoden
waren ons gunstig gezind. De sfeer
was goed. Marjon Wissink heeft
hier met haar gezin aan deelgenomen. Een verslagje van deze gezellige middag vindt u in deze Tuetsloe Nieuws.

Zondag 25 september wordt er
een high tea georganiseerd. Getipt
door verschillende buurtgenoten
zijn we als commissie hier enthousiast mee aan de slag gegaan. Binnenkort ontvangt u de officiële uitnodiging.
Op dit moment is de activiteitencommissie de mogelijkheid aan
het bekijken voor het maandelijks organiseren van een borreluurtje voor alle buurtbewoners,
zowel leden als niet-leden. Hoe
dit er uit komt te zien en waar het
plaats vindt houden we nog even
geheim. Na de zomer hoort u hier
meer over.
Samen met het algemeen bestuur
organiseren wij op 10 december
voor alle buurtgenoten een gezellige middag ter viering van de
sfeervolle decembermaand, de afsluitende maand van het jaar. De

verlichting van de kerstboom zal
weer worden ontstoken.
Als laatste informeren wij u over
de (personele) wisselingen bij de
evenementencommissie
Mireille Naudts heeft ons na ruim
2 jaar verlaten. Wij willen haar bedanken voor haar inzet en verwelkomen haar graag bij de activiteiten. Sinds januari is Adri Huidink
het team komen versterken. En
met de keidagen hebben wij het
goede nieuws mogen ontvangen
dat Tonny Wissink ons gaat vergezellen.
De activiteitencommissie is weer
op volle sterkte. De voorbereidingen van 2012 staan al weer voor
de deur en wij gaan er voor.
Maar nu eerst nog twee activiteiten in 2011. Reserveert u 25 september en 10 december alvast in
uw agenda?
De evenementencommissie
Ab Luimes, Adri Huidink,
Woesthuis, Tonny Wissink
Yvonne Otten

Jan
en

