TuetsloeN i e u ws
Buurt vereniging Tuetsloe Lochem

Jaargang 15 nr 2

mei 2012

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

Wat doen wij toch verkeerd?
Helaas hebben Magda en ik niet
deel kunnen nemen aan het jaarlijkse
klootschieten en de perfecte (het bewijs stond in de Stentor) Bus-excursie
naar het Lochemse Landschap, onder leiding van onze buurtgenoot
Jan Huidink.
Wij zaten in die periode op het wonderschone Indonesische eiland Bali.
Doordat wij div. keren met de zelfde
gids naar de (te) vele Tempels waren
geweest, ontstond er een band met
deze kleine maar zeer gedreven Balinese gids. Hij nodigde ons uit om
een avond bij hem privé langs te ko-

men voor een hapje en een drankje.
Het drankje was uiteraard alcohol vrij
maar dit mocht de gastvrijheid niet
drukken.

Vreugde delen en pijn samen voelen,
persoonlijk vond ik dat deze mensen in al hun soberheid toch een rijk
voorbeeld voor andere kunnen zijn.

De familie woonde wel in een stenen
huis met de luxe van een opgeruimd
kippenhok. Men leefde in dit huis
met schoonouders, schoonzus en
een baby van 2 maanden. Alles vanzelfsprekend met de hele buurt op de
achtergrond. Mannen met elkaar aan
de klets en de vrouwen aan het werk.
Niemand was lid van een buurtvereniging maar men deelde het wel
en wee van de hele gemeenschap.

Kijkend naar Magda die aan het werk
is in de voortuin, zegt een dame van
het ‘’Tusselerhof ‘’ tegen mij, mijnheer
u laat uw vrouw wel erg hard werken.
Mevrouw zei ik met een glas Tuetsloe wijn in de hand, mevrouw; ik heb
haar niet alleen voor de mooiigheid.
A votre santé
Harry Mengerink

Lochem verkennen
Na het voorstel van buurtgenoot Jan
Huidink tijdens de jaarvergadering
van vorig jaar lukte het zondag 15
april jl. om met een 17 tal mensen
uit Tusseler samen met veel andere
inwoners uit de gemeente Lochem
met een bus de omgeving van Lochem “te verkennen”.
Het werd een landschapsexcursie
met enthousiaste verhalen en toelichting van Jan, samen met Anne
Stortelder van de gemeente Lochem.

Wij reden eerst richting Gorssel om
daar vlak voor de IJssel het landschap in ogenschouw te nemen en
de geschiedenis aan te horen van de
ruïne Nijenbeek net aan de overkant
van de rivier. Jan vertelde over de
vele beken en de hoogteverschillen
door in de loop van de jaren opgeworpen wallen ertussen.
Al rijdende via het buitengebied van
Epse, Joppe, een wandeling naar het
heidegebied bij Gorssel werd er, onderbroken door een heerlijke lunch
bij de Zonnebloem , verder getoerd
o.a. naar Kring van Dorth waar de geschiedenis van de eendenkooi werd
verteld. De huidige en toekomstige
veranderingen van de landschappen
en de loop van de beekjes, de uitleg
van het Sterrenbos in Exel, vele planten en bomen stelden de deelnemers
in staat om heel veel kennis op te

doen van onze mooie omgeving en
de ontstaansgeschiedenis.
Volgende week is er weer een bus
vol die dezelfde route zal volgen en
zo zijn er een 100 tal mensen uit de
gemeente veel wijzer geworden over
hun woonomgeving. Velen daarvan
zullen met de opgedane kennis nog
intensiever naar ons landschap kijken. Dankzij Anne en vooral ook Jan.
En Jan heeft al weer plannen om
volgend jaar andere dingen te laten
zien en uit te leggen. Ik weet zeker
dat veel huidige deelnemers ook
dan meegaan. Jammer dat er nu zo
weinig belangstelling uit Tuetsloe
was......
Otze Hoogeveen

Nieuwe secretaris
In de vorige Tuetsloe Nieuws heeft
Mariët Zomer zich voorgesteld als de
nieuwe penningmeester. Dan nu het
voorstelrondje van de nieuwe secretaris.
Zoals jullie misschien al wel weten
heeft Annelies Hoentjen na jaren
trouwe dienst, het secretariaat overgedragen aan mij.
Omdat ik de buurtvereniging een
warm hart toedraag en wil bijdragen
aan het verbindende karakter, voel ik
mij opnieuw geroepen om daaraan
mijn steentje bij te dragen. Om te weten wat er in de buurt leeft en speelt,
is het van belang dat de buurtvereniging blijft bestaan.

Colofon
Buurtvereniging Tuetsloe
Voorzitter:
Harry Mengerink
tel. 254487
Secretaresse:
Marjon Wissink
tel. 256535
Penningmeester:
Mariët Zomer
tel. 402645
Activiteitencommissie:
Yvonne Otten tel. 06-81473400

Opmaak
www.AppeltjeS.com

Fotografie

Nu rijst de vraag wie ben ik?
Ik ben Marjon Wissink-Vreeman, 44
jaar en getrouwd met Tonny Wissink
(lid Evenementen commissie). Misschien kennen jullie mij nog van mijn
vorige carrière in de Evenementencommissie van de Buurtvereniging.
Wij hebben samen twee kinderen.
Koen bijna 15 en Christel bijna 12 jaar
oud. Ik ben geboren Lochemse, aan
de Rembrandtlaan stond mijn wieg.
In 1974 zijn wij verhuisd naar het
dorp Laren. Daar ben ik Tonny tegen
het lijf gelopen. In 1991 zijn Tonny en
ik in Lochem gaan samenwonen aan
het Hoogestraatje. Vervolgens hebben wij vanaf 1995 aan de Rosmolenstraat gewoond tot april 2002. Vanaf
april 2002 wonen wij met heel veel
plezier aan de Tusseler 99.
Hoe ben ik te herkennen? 1,67 m.
lang, bruin haar, bruine ogen, zwarte
jas, met naast mij een altijd vrolijke
zwarte Labrador (Liza). Te herkennen

aan een rode halsband en een bal in
de bek.
Het kan sporadisch voorkomen dat
jullie een steunend en kreunend persoon een poging zien doen tot hardlopen. Dit ben ik ook, maar is hoogst
onwaarschijnlijk en alleen als ik mij
daartoe geroepen voel!
Ik ben dus iets minder sportief dan
mijn echtgenoot, maar echter wel iets
creatiever. Schilderen is een hobby
van mij, maar nu ik per 1 februari j.l.
ook een nieuwe baan heb met daarbij het secretariaat van de buurtvereniging, is de productiviteit drastisch
gedaald.
Ik hoop een ieder van jullie te zien
en/of te spreken bij een van toekomstige activiteiten van de Evenementencommissie of ergens anders.
Groet, Marjon
Email: marjon.wissink@gmail.com

Agenda 2012
Na een actieve en gezellige start op zondag 25 maart met het klootschieten,
staat onze volgende activiteit op vrijdagavond 1 juni gepland.
In combinatie met de Happy Hour wordt een stadswandeling georganiseerd
onder leiding van Adriaan Marckelbach. Happy Hour: op vrijdag 11 mei (i.p.v.
4 mei) en 1 juni a.s. 1 juni na happy hour aanvang stadswandeling

Henk Eggink

Bankrek.nr.
624007413

Inleveren kopij
Tuetsloe Nieuws
Chris van der Waarde
chrisvanderwaarde@gmail.com
Bent u nog geen lid, maar u wilt wel
lid worden? Neem dan
contact op met het secretariaat!
Opzeggingen voor 1 februari.

In september wordt de jaarlijkse fietstocht georganiseerden.
Het jaar willen wij wederom afsluiten met het ontsteken van de verlichting
van de kerstboom.
Zoals altijd ontvangt u voor iedere activiteit een officiële uitnodiging. Reserveert u alvast de data van de happy hour, verderop in de nieuwsbrief, en de
data van de stadswandeling in uw agenda?
De activiteitencommissie: voor en door de buurtgenoten. Wij zien u graag tijdens de activiteiten, tot dan!

www.tuetsloe.nl

Insturen!
Chris van der Waarde stelt het
Tuetsloe Nieuws voor ons samen.
Zij houdt zich zeer aanbevolen om
wetenswaardigheden uit
de buurt te plaatsen.
Dus mail deze naar:
Tusseler 172 7241 KL Lochem
chrisvanderwaarde@gmail.com

VAN ONZE WIJKAGENT
Project Witte-voetjes:
Onlangs is de politieregio Noord- en Oost-Gelderland, afdeling Lochem
een witte-voetjes-project gestart. Dit is een samenwerking met studenten
en een politie-begeleider.
Dit houdt in dat in wijken gecontroleerd wordt of ramen en deuren goed
afgesloten zijn, bij afwezigheid van de bewoners. Concludeert men dat dit
niet het geval is, dan ontvangt de eigenaar een wit voetje, met daarop de
verbeterpunten. Dit is een actie, om mensen bewust te laten worden van
onachtzaamheid betreffende het afsluiten van huizen, garages etc.

Parkeren op woonerven:

Klootschieten
Voor dit jaar had de
activiteitencommissie
weer het “klootschieten” op de agenda gezet. Mede dankzij het
prachtige
voorjaarsweer, was het genieten
in de buurt van “Grand
Cafe Merlot».
Met veel enthousiasme werd er met
4 koppelteams gestart voor een omloop door Het Veen» gebied. Wedstrijdleider en deelnemer Ab had de
zaakjes goed voor elkaar en hoefde
bij rivaliteit tussen de teams (nog)
niet in te grijpen. In een lekker voorjaarzonnetje was het op het terras
prima vertoeven. Aansluitend werden de magen nog weer gevuld met
een buffet.

De politie heeft de afgelopen tijd meldingen gehad, omtrent het fout parkeren van auto’s op woonerven. Dit mag uitsluitend op eigen op- c.q. inritten, of op de parkeerhavens, parkeerplaatsen. Hulpdiensten kunnen niet
het woonerf op als deze belemmert worden door fout geparkeerde auto’s.

Jeugdoverlast:
Ondervindt u overlast door jeugdige personen, zoals bij de doorgang van
Tusseler naar de Zutphenseweg nabij het elektriciteitshuisje of in de wijk?
Probeer hen daar dan op te wijzen. Indien niet voor rede vatbaar belt u de
politie. Zij zijn zo spoedig mogelijk ter plekke.

Honden:
Per 1 april 2012 is het verplicht om uw hond aan te lijnen binnen de bebouwde kom. Ook dient u een opruimzakje bij u te dragen. Buiten de bebouwde kom, mag de hond alleen loslopen onder toezicht. Op beide
wordt scherp gecontroleerd en waar nodig een bon uitgeschreven.

Hemelvaartsdag:
In het Openluchttheater komt Normaal weer optreden. De verkeersmaatregeling, bewaking etc. zal op de zelfde wijze geregeld worden als vorig jaar.

Mutaties:
Overleden:

Zoals altijd gingen de Tuetsloe-èrs
met een tevreden gevoel weer huiswaarts! Kortom een geslaagde middag en dank aan de Activiteitencommissie!
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Lieve mensen uit Tusseler
Ik wil jullie heel hartelijk bedanken
voor alle kaartjes en tekeningen (van
kinderen) die jullie mij hebben gestuurd. Ook het meeleven tijdens
de ziekte en het overlijden van Jan
heeft mij troost gegeven en een heel
eind geholpen om deze moeilijke tijd
door te komen.
Lidy Warnaar Tusseler 53
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