TuetsloeN i e u ws
Buurt vereniging Tuetsloe Lochem

Jaargang 13 nr 1

maart 2010

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

Van de voorzitter

De eerste sneeuwklokjes
De sneeuwklokjes en krokussen komen weer op, het wordt heel
langzaam weer lente op Tusseler. Elk zonnestraaltje geeft je weer
nieuwe impulsen om de tuin weer in te gaan.

De foto’s van onze buurt zijn gemaakt door onze hoffotograaf Henk
Eggink.
De eerste vergadering van de
Buurtvereniging in 2010 hebben
wij ook weer gehad. Met een club
jonge mensen, waaronder Claudia,
Yvonne en Mandy, was het meteen
oké.
Frisse ideeën omtrent het buurtgevoel straalde ervan af. Maar wij
zoeken nog enkele enthousiaste
buurtbewoners die een handje willen helpen bij de evenementencommissie.
Vele handen maken licht werk.
Wij hebben nog plaats voor 3 of 4
buurtbewoners die ons helpen.

De winter heeft voor veel buurtbewoners erg lang geduurd. Het aantal keren dat men de sneeuwschuiver moest hanteren was bijna niet te
tellen. En ook zag je dat mensen bij
elkaar het straatje schoonmaakten,
zodat de wat oudere buurtbewo-

ners er zonder valpartijen konden
lopen. Bij ons in het straatje was dat
meer dan perfect.
Kijk vooral eens naar onze website
www.tuetsloe.nl waarop fantastische winterplaatjes te zien zijn.

Geen Glühweinweer meer, maar
met een goed glas Tusselerwijn in
de hand verlang ik weer naar het
moment om in de tuin te zitten.

A votre santé,
Harry Mengerink

Nieuwe leden

Voorjaarsactiviteit

De heer en mevrouw Bijker
– Tusseler 73

Op zondagmiddag 11 april staat de voorjaarsactiviteit van de buurtvereniging gepland. Die middag gaan we sportief wandelen of nordic walken,
onder begeleiding van Anja Sturris.

Mevrouw J.A.H.P. Baronesse
van der Borch tot Verwolde
– Stadenbos 7

De allerkleinsten kunnen genieten van een springkussen. We sluiten de
middag af met een lekker hapje en drankje in het openluchttheater. In de
volgende Tuetsloe Nieuws leest u hoe deze middag is verlopen.

Even voorstellen

Mandy stelt zich voor
Jacqueline vroeg mij vorig jaar of ik
haar wilde vervangen als bestuurlid. Dat vond ik een prima idee, en
vanaf dit jaar verzorg ik de kopij
voor de Tuetsloe Nieuws. Hierbij
wil ik mij graag even voorstellen.
Mijn naam is Mandy Volkerink, ik
ben getrouwd met Joost (hij heeft
jaren in de activiteitencommissie gezeten). Met onze 3 kinderen
Nikki (12), Sanne (9) en Jelle (8)
wonen wij vanaf 2001 met heel
veel plezier op Tusseler 76, precies
tegenover het speeltuintje. Vroeger ben ik opgegroeid in de Prinsessenbuurt (prinses Irenelaan),

dus keek ik altijd al uit op de wijk
Tusseler. Toen de kinderen naar
de basisschool zouden gaan, was
dat voor ons een reden om vanuit
Deventer weer in Lochem te gaan
wonen en wij hebben er nog geen
moment spijt van. In mijn vrije tijd
loop ik graag hard, dus misschien
dat jullie mij weleens met een mede Tusseler bewoner voorbij zien
rennen.
Als u kopij heeft voor de Tuetsloe
Nieuws, mag dit naar Tusseler 76,
of mailen naar
volkerinkjes@kpnmail.nl

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!

OVERZICHT
ACTIVITEITEN 2010
Voor 2010 heeft de activiteitencommissie wederom een
aantal leuke activiteiten
georganiseerd.

ZONDAG 11 APRIL
VOORJAARSACTIVITEIT
ZONDAG 13 JUNI
FIETSTOCHT
ZATERDAG 30 OKTOBER
SLOTACTIVITEIT
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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!
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