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Heeft een buurtvereniging zin?
Dat vroeg ik mij af toen ik gevraagd werd om voorzitter van de buurtvereniging Tuetsloe te worden. Afgelopen maandagavond, tijdens mijn eerste
optreden als voorzitter, kreeg ik het antwoord.
Na de opening begon Willem een
enthousiast betoog over de activiteiten voor jong en oud voor het
komende jaar.
Agnes sprak over de financiën van
de Buurtvereniging. Tevens had zij
geen probleem zich te verdiepen
in De Lochemse Kernen in Woonzorg-Perspectief.
Toos, voelde zich al thuis in haar
nieuwe functie, zij had reeds enkele nieuwkomers in Tusseler verwelkomd.
Annelies (met haar toekomstige
Tusseler spruit) waarschuwde voor

Programma
20 april
Voorjaarsevenement
28 mei
Straatspeeldag
22 juni
Fietstocht en barbecue
2 november
Slotevenement

Nieuwe leden
De heer Meutstege en mevrouw
Klein Selle (Tusseler 79)
De heer en mevrouw v.d. Laan
(Tusseler 1/e)

de veiligheid in onze buurt. Dit had
zij gehoord van onze wijkagent
Frits. Verdere informatie volgt.
Jacqueline, onze gastvrouw en
haar betrokkenheid met het Tuetsloe Nieuws.
Daar doe ik het voor, een prima
mix van jong en oud, die de belangen op sociaal en Gemeentelijk niveau op alle fronten kan vertegenwoordigen.
Als voorzitter van dit prima team
zal ik de komende jaren een positieve bijdrage gaan leveren.
Voor diegenen die nog geen lid
van onze buurtvereniging zijn,

kan ik van harte aanraden dit alsnog
te overwegen. Gemeenschappelijk
kunnen wij als buurt veel voor elkaar betekenen. Met elkaar leven in
een frisse, schone en veilige buurt,
waar sociale controle samen gaan
en geen eenzaamheid kent.
Ik zal mij nog even voorstellen.
Mijn naam is Harry Mengerink en
getrouwd met Magda, wij wonen
sinds 1987 op huisnummer 87.
Magda werkt in Zutphen en ik ben
wijnkoper c.q. verkoper voor een
Wijnkoperij in Oosterhout. Mijn
werk is mijn hobby en ik probeer
alles over wijn en whisky te weten
te komen.
In Vino Veritas
Harry Mengerink

Klootschieten
Wist u dat u de benodigdheden voor het klootschieten kunt huren van de
buurtvereniging?
De prijs bedraagt € 5,= voor 1 zakje (met 3 kloten) en 2 plankjes.
De klootschietbenodigdheden zijn af te halen bij Willem Post tel. 255677
(Tusseler 154) of Agnes Meijer tel. 257469 (Tusseler 22).
Wel graag van tevoren even bellen.

VAN ONZE WIJKAGENT
Het aantal inbraken in Lochem neemt toe. Vooral aan de zuidoost kant van
de lijn Zutphenseweg/Nieuwstad wordt ingebroken in de avonduren.
Ook in onze buurt is onlangs ingebroken. Blijf dus alert! Sluit ’s avonds de
achterdeur af. Inbrekers wandelen zo binnen en gaan in jaszakken op zoek
naar portemonnees en sleutels.
Signaleert u iets verdachts, waarschuw dan de politie!

Live ontmoeting met Vrouw in de Regio
Het magazine ‘Vrouw in de Regio’
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Zondag 20 april 2008

Bezoek Museumboerderij
Erve Brooks

COLOFON
Buurtvereniging Tuetsloe

Bij Erve Brooks zijn diverse activiteiten voor alle leeftijden. Daarom
hebben we dit jaar gekozen voor een bezoek aan Museumboerderij
Erve Brooks.
In een gezellige, rustieke omge- Deelnemen aan oud hollandse
ving gaan we genieten van de Achspelletjes
terhoek onder het genot van een
- Uitleven op het Avonturenpad
kopje koffie met appelgebak.
De kinderen kunnen buiten spelen,
Voor de kinderen is er ranja met
er is zelfs een overdekte speelcake. Aansluitend biedt Erve
plaats.
Brooks u diverse activiteiten die u
Als afsluiting zullen we gezakunt ondernemen, zoals:
menlijk een kop koffie drinken en
- Bezoek aan de museumboederij
krijgen de kinderen ranja.

Voorzitter:
Harry Mengerink
tel. 254487
Secretaris:
Annelies Hoentjen tel. 255462
Penningmeester:
Agnes Meijer
tel. 257469
Activiteitencommissie:
Willem Post
tel. 255677

Opmaak
AppeltjeS.com

Bankrek.nr.

Contributie
Willen de leden van de buurtvereniging, die de contributie nog niet hebben betaald, het bedrag zo spoedig mogelijk overmaken op bankrekening
53.27.34.556 t.n.v. Buurtvereniging Tuetsloe? De contributie bedraagt
€ 15,= voor een gezin en € 7,50 voor een eenpersoons huishouden.
Alvast hartelijk bedankt!

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!

