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TuetsloeNIEUWS wordt huis aan huis verspreid in Tusseler, Onderlangs en Hessenweg

Voorwoord
Op onze jaarvergadering waren dit keer minder leden aanwezig dan
gewoonlijk. Dat kwam door de barre weersomstandigheden die avond en
dat was jammer.
Want wij hadden onze burgemeester, de heer Spekreijse, uitgenodigd om een en ander te vertellen over de nabije toekomst van
onze gemeente. Gelukkig had de
heer Spekreijse, woonachtig te Almen, de weergoden met gevaar
voor eigen leven getrotseerd (evenals de toch nog ruim 40 aanwezigen), zodat wij een interessante
avond beleefden.

Dorpsraden
Een van de onderwerpen was het
oprichten van dorpsraden in de
kernen van de gemeente Lochem,
die dan als gesprekspartner met
de gemeente kunnen fungeren. In
de stad Lochem zullen dat bijvoorbeeld verenigingen kunnen zijn die
dan in een bepaalde buurt de contacten met de gemeente onderhouden dan wel aanspreekpunt zijn. Zij
moeten dan wel meer dan 50% van
de bewoners vertegenwoordigen.
Tuetsloe voldoet ruimschoots aan
deze eis en bovendien communiceren wij met Tuetsloe Nieuws naar
alle bewoners in de wijk ongeacht
of zij lid zijn of niet.

Kerstboom
Onze buurtkerstboom heeft bovengenoemde storm niet overleefd. Zaterdag jl. is hij vervangen door een
nieuw exemplaar. Wij hopen dat hij
flinke groeistuipen zal krijgen want
hij valt nu nog niet op door zijn omvang. Wel is het de grootste boom
die wij bij buurtgenoot Ap Ab-

bing in ruil voor een glaasje glühwein mochten uitzoeken. Met vier
man sterk was de verhuizing naar
de nieuwe stek snel gepiept. “Wie
könt-er noe better bie um de lämpkes op te hangen.”, zei Henk. En geliek hef-e. Zo zie je maar weer: ieder nadeel heb se voordeel!

Motortoertocht?!
Zijn er motorrijders in “Tuetsloe”
die het leuk vinden om met buurtgenoten een motortoertocht te
maken? Belangstellenden kunnen zich melden bij Willem Post
(willem@AppeltjeS.com).

Bewegwijzering
In overleg met de gemeente is nu
de bewegwijzering naar “Stadenbos” verbeterd. De adressering is
daar Tusseler 1a t/m1x. Men kwam
voortdurend bij huisnummer 1 terecht met alle gevolgen van dien.
De problemen moeten nu tot het
verleden behoren. Foto’s van de
nieuwe situatie kunt u zien op
“www.tuetsloe.nl”.
Adriaan Marckelbach

Nieuwe leden
De heer van der Minne
(Tusseler 1/m)
De heer en mevrouw Wijers
(Tusseler 1/j)

Wist u dat…
…. de maximum snelheid op
Tusseler 30 kilometer per uur is?
… op de woonerven alleen maar
stapvoets gereden mag worden?
… er over het algemeen veel
harder gereden wordt?
… dit meestal door bewoners
van Tusseler gebeurd?
… er heel veel kinderen in Tusseler
wonen?
… die kinderen graag buiten spelen
en fietsen?
… het op prijs wordt gesteld als
u op uw snelheid wilt letten?
… dit niet alleen voor de kinderen,
maar voor iedereen veiliger is?

WAARSCHUWInG

InBREKERS!
In de avond van 26 op 27 februari is er ingebroken op Onderlangs en bij
Bousema. Ook bij de voorzitter van de buurtvereniging zijn in de tuin sporen van ongewenst bezoek aangetroffen. De politie heeft tot nu wel een
vermoeden over de daders. Enige tijd geleden zijn er ook al fietsen gestolen in de buurt. Wij herhalen onze waarschuwing; wees niet nonchalant,
sluit de boel af! ’t Is helaas niet anders.

Ziekte en jubilea

Colofon
Buurtvereniging Tuetsloe

Marianne Kromkamp heeft binnen
het bestuur de taak om (langdurig
of ernstig) zieke buurtbewoners een
kaart of een bloemetje te sturen of
om even op bezoek te gaan.

Activiteiten 2007
Ook voor 2007 heeft de evenementencommissie weer een afwisselend
programma samengesteld.
15 april
Bezoek aan ijsboerderij
24 juni
Fietstocht en barbecue
September Kinderevenement
4 november Slotavond
Noteer deze data alvast
in uw agenda!
De evenementencommissie is weer
op volle sterkte. Charlotte Boelens is
helaas gestopt als lid. (Charlotte nogmaals bedankt voor jouw enorme inzet!) Gelukkig kunnen wij melden dat
Erik Burggraaff bereid is gevonden
om lid te worden van de evenementencommissie. Samen met Willem
Post, Ron Verkade en Joost Volkerink
zal hij de activiteiten voor de buurtvereniging bedenken en organiseren.

Oproep
Natuurlijk doen wij als bestuur ons
best om niemand te vergeten, maar
wij weten en horen ook niet alles.
Daarom willen wij u vragen om melding te maken aan het bestuur indien
er sprake is van bijvoorbeeld langdurige ziekte van een buurtbewoner, zodat het bestuur hier op kan
inspelen.
Uiteraard hoort
het bestuur
het ook
graag wanneer er sprake
is van een
geboorte, een
huwelijk of een
ander heugelijk
feit.

Voorzitter:
Adriaan Marckelbach(tel. 252197)
Secretaris:
Annelies Hoentjen (tel. 255462)
Penningmeester:
Agnes Meijer
(tel. 257469)
Activiteitencommissie:
Willem post
(tel. 255677)

Opmaak
AppeltjeS.com

Bankrek.nr.
53.27.34.556

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!

Website Tuetsloe
U heeft vast al eens een kijkje genomen op onze website www.tuetsloe.nl.
Heeft u gezien dat er onder “historie” een paar oude foto’s staan waarop Tusseler van lang geleden te zien is? Hier en daar stond een boerderij of een huis
en verder was er overal weiland.
Heeft u nog foto’s waarop Tusseler in vroegere tijden staat? Wilt u ze dan bij
Henk Eggink (Tusseler 105) of Jacqueline Wesselink (Tusseler 9) inleveren, zodat wij ze op de site kunnen zetten? Uiteraard krijgt u alle foto’s zo spoedig
mogelijk terug.

EVEN VOORSTELLEN

Jacqueline Wesselink terug van weggeweest
Eigenlijk zou ik mijzelf niet meer voor
hoeven stellen. Ik ben dan wel afgelopen januari tijdens de jaarvergadering
als bestuurslid gekozen, maar het zal
bij de meeste buurtbewoners wel bekend zijn dat ik slechts één jaar geen
bestuurslid ben geweest en tot vorig
jaar al zes jaar secretaris was binnen
het bestuur.
Ik heb die zes jaar met veel plezier in
het bestuur gezeten en vind het dan
ook ontzettend leuk om na een jaar

afwezigheid nogmaals plaats te mogen nemen.
Voor iedereen die mij nog niet kent
of voor diegenen die graag wat meer
willen weten zal ik mij toch nog even
voorstellen.
Mijn naam is Jacqueline Wesselink en
ik woon met mijn man Harm al bijna
16 jaar in Lochem waarvan 10 jaar
aan Tusseler. Wij hebben een zoon
van 8 en een dochter van 7.
Ik werk drie dagen per week als ma-

nagementassistente bij Thoma. Daarnaast zorg ik voor het huis en de tuin
en probeer ook nog regelmatig te
gaan sporten.
Als bestuurslid van de buurtvereniging heb ik de taak om kopij voor
Tuetsloe Nieuws te verzamelen en te
zorgen dat Tuetsloe Nieuws vier keer
per jaar verschijnt. Mocht u iets willen
melden aan onze buurt, of een verslagje willen schrijven over een activiteit van de buurtvereniging, dan hoor
ik het graag!

