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

Het voorjaarsgevoel op Tusseler!
Het wordt eindelijk weer voorjaar op Tusseler. Afgelopen zondag zaten wij
uit de wind heerlijk in het zonnetje te genieten van het Voorjaarsgevoel.
Velen van u grijpen deze gelegenheid aan om in de tuin aan de slag
te gaan. Lang en erg koud was de
winter dit jaar. Het valt mij wel op
dat de buurtbewoners ineens veel
vriendelijker kijken en groeten
wanneer het zonnetje wat meer
kracht krijgt.
Naar aanleiding van het boeiende
verhaal van Jan Huidink over het
Lochemse Landschap hebben wij
ons opgegeven voor de unieke
busexcursie. Dit geeft ook weer
eens aan wat het Tuetsloe-gevoel
is. Samen op een soort schoolreisje met de buurt onder de deskundige leiding van Jan Huidink. Ik
vind dit een fantastisch initiatief.

Activiteiten
evenementen
commissie
“Tuetsloe Actief”

Wanneer er op Tusseler meer mensen zijn die ook een interessante
hobby of andere wetenswaardigheden met de buurtbewoners willen delen, laat het de Activiteitencommissie a.u.b. weten. Uw passie
of hobby delen met anderen geeft
plezier en een voldaan gevoel.

Zondag 15 mei wordt de traditionele fietstocht georganiseerd. Wij hebben mooi weer
besteld en hebben weer een
mooie tocht uitgezet. De middag wordt afgesloten met een
heerlijke barbecue. Zet u de datum alvast in uw agenda?

Met een glas Tuetsloe-wijn in mijn
hand, het zonnetje op mijn bol en
Magda aan het onkruid wieden
heb ik het juiste Voorjaarsgevoel.

In het najaar zal een activiteit
plaatsvinden. Zodra de datum
bekend is, laten wij het u weten.

A votre santé,
Harry Mengerink

Tevens ontvangt u in het najaar
een uitnodiging voor een borrel tijdens het ontsteken van de
kerstboomverlichting.
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Busexcursie

Meer Weten en Beleven van het Lochemse Landschap
zowel voor leden als niet-leden van de buurtvereniging
Inmiddels heeft u de uitnodiging in uw brievenbus ontvangen. De voorzitter heeft het ook al in zijn
voorwoord genoemd: de busexcursie, “Meer Weten en Beleven van het Lochemse Landschap”.

De excursie Het beter kunnen “lezen” van het landschap blijkt, aldus de excursieleider en buurtgenoot Jan, een
bron van welbevinden, genot en blijheid. Meer praktische kennis over het ontstaan van bodem, water en reliëf.
Boerderijen(typen), soorten van landschap elementen en hun oorsprong, als ook landschapsstructuren van wegen,
waterlopen en ontginningen staan ons daarbij ten dienste. Uw excursieleider Jan, was tijdens zijn werkzame leven
aktief op dat gebied. Op een enthousiaste wijze weet hij deelnemers te boeien. U hoort en ziet details van de omgeving Lochem, waaraan u in het dagelijkse leven veelal voorbij schiet. Laat u verrassen door Lochem en omgeving.

Programma Om 9.30 uur verzamelen bij het gat van Tusseler. Ontvangst met koffie/thee. Om 10.00 uur vertrekt
de tour de Lochem. Uiterlijk 14.30 uur zullen wij terug zijn.

Wilt u deelnemen? Neem contact op met Jan Huidink, Tusseler 174. Ook kunt u uw belangstelling
per e-mail kenbaar maken: J.Huidink@kpnmail.nl. Heeft u vragen? Kom langs op Tusseler 174 of bel
Jan: 06-52012000.

Enquête in Tuetsloe
Wat vinden we ervan ?
In november van het vorige jaar is door de Activiteitencommissie van de vereniging “Tuetsloe-actief” een enquête gehouden. De commissie wilde graag
beter aansluiten bij de behoeftes die in de wijk leven en wilde tevens proberen nieuwe initiatieven op te zetten.
Op het formulier stonden 6 vragen. De score bij het invullen en inleveren was
objectief gezien niet bijster groot: slechts 26 van de 133 leden, 19.5%. Maar,
afgezet tegen landelijke professionele enquêtes (scores onder de10%!), ook
weer niet slecht te noemen. De ingeleverde formulieren komen vooral van
de wat rijpere Tuetsloeër (bijv. 18 personen boven de 70). Dat is op zich prima te noemen, maar de Activiteitencommissie had ook graag een terugkoppeling willen hebben van de talrijke jonge gezinnen die in onze wijk wonen.
Misschien moet daar nog een keer apart naar gekeken worden.
Bijna iedereen heeft op het formulier gereageerd met tips, op- en aanmerkingen. Het zou te ver voeren alle reacties hier af te drukken, maar een korte
samenvatting is wel haalbaar.
De één wil de contributie verhogen en dat is nou net wat de ander niet wil.
Andere voorgestelde acties zijn: kaarten, bustrip, samen muziek maken bijv.
op djembé (Afrikaanse trom), lezingen houden (bijv. over verkeer), het opzetten van een hulpdienst, het opzetten van lees- of discussiekringen, dansen (bijv, streetdance), sport en… tenslotte: snert bij het opzetten van de
Kerstboom. Men hecht ook veel waarde aan het mixen van leeftijdsgroepen;
een charmante gedachte die bij jong en oud gewaardeerd zou gaan worden.
Voor wat betreft de vorm van de activiteit kan men signaleren dat men wil:
groepsgewijs, buiten en met eten er bij.
Het maximale bijdrage (niet de contributie) die men wil geven voor een activiteit loopt erg uiteen: € 25,00 wordt genoemd, maar ook € 5,00 en veel
bedragen daartussen in.
De leden van de evenementencommissie “Tuetsloe Actief” bedanken iedereen die aan deze enquête heeft meegewerkt. In het komende seizoen zal
met deze informatie rekening gehouden worden.
“Tuetsloe”actief

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

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.

Even voorstellen

AED
op Tusselerhof

Ik ben Adry Huidink en sinds de
laatste jaarvergadering lid van onze activiteitencommissie.

Op 1 februari jongstleden is Tusselerhof uitgerust met een Automatische Externe Defibrillator
(AED).

Na een afwezigheid van vele tientallen jaren zijn mijn man en ik terug in Lochem; het voelt eigenlijk
als een beetje weer thuis.
Jan, mijn man dus, is geboren
en getogen in het buitengebied
van Lochem. Ik zelf kom van oorsprong uit Borculo, maar werkte
destijds ook in Lochem.
Hier, ver weg van de westerse
drukte en hectiek, vertoef je in een

soort “lekkerland”. “Lui” laat ik weg
want ik ben flink bezig met van alles en nog wat:
vrouwennetwerk, schouwburg en
bijv. het smartlappenkoor met heel
wat studeren en optredens om er
maar een paar te noemen.
Na een eerste kennismaking met
mijn medecommissieleden denk ik
te gaan bijdragen aan het organiseren van heel wat evenementen en
activiteiten.
Ik zal het met enthousiasme aangaan!
A.H.

Dit apparaat is te gebruiken bij de
reanimatie van mensen met een
hartstilstand.
Hiermee kan bij een circulatiestilstand een schok worden toegediend die het hart weer op gang
brengt.
Deze AED wordt landelijk geregistreerd en maakt onderdeel uit van
een netwerk.

www.tuetsloe.nl

