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

Big Brother is watching you
(Grote Broer houdt je in de gaten)

In zijn in 1948 geschreven roman
“1984” schetst Orwell een onmogelijke dictatoriale eenpartijstaat
die in alle opzichten volledig beheerst wordt door de Partij. De
alom aanwezige leider van de Partij van het land wordt Big Brother
genoemd. Iedere bewoner van het
land wordt continu in de gaten gehouden via camera’s die zelfs in de
huizen zijn geïnstalleerd.
Ook op Tusseler wordt u in de gaten gehouden.
Het registratiekastje welke de Politie Lochem heeft geplaatst op de
Hessenweg, die de snelheden registreert, heeft een bemoedigend
resultaat aangegeven. 85% reed
tussen de 30 en 38 km. Per uur

Slotactiviteit
Zaterdag 30 oktober aanstaande nodigen wij u uit voor een
gezellige avond bij Café Restaurant Bousema. Onder het
genot van een drankje kunt u
uw buurtgenoten uitdagen tijdens het bowlen of een kennisquiz. Ook is het mogelijk om
te kaarten of gebruik te maken
van de reuze sjoelbak. Er wordt
een heerlijk hapjesbuffet verzorgd.

niet één rijder kwam boven de 50
km. uit. Er zullen verder geen echte
snelheidscontroles meer gehouden
worden.
De potloodventer die op Tusseler gesignaleerd zou zijn heeft iets
teveel aandacht gekregen. Het TV
programma opsporing verzocht
heeft hier wellicht aan bijgedragen.
Ook parkeren buurtbewoners en

hun gasten/bezoekers soms hun
voertuigen op een asociale manier.
Men parkeert op trottoirs zodat
mensen in een rolstoel of met een
rollator er amper langs kunnen.
Het bestuur van de buurtvereniging krijgt hier regelmatig klachten
over.
Denk wel als de ambulance of de
brandweer er langs moet, zij niet
wachten of u uw auto even op de
juiste manier wilt parkeren.
“Big Brother is watching you”.
Gelukkig is het verder erg rustig op
ons Tusseler.
A votre santé
Harry Mengerink

Nieuw bestuurslid gezocht
Om persoonlijke redenen wil Mandy Volkerink stoppen als bestuurslid van de buurtvereniging Tuetsloe. Mandy houdt zich binnen het bestuur voornamelijk bezig met het samenstellen van Tuetsloe Nieuws.
Dit houdt in het verzamelen van informatie, het schrijven van korte
teksten en het verzamelen van kopij. Over de opmaak van Tuetsloe
Nieuws hoeft zij zich geen zorgen te maken, die wordt volledig verzorgd door Saskia van Essen.
Nu Mandy heeft besloten om te stoppen als bestuurslid zijn wij
dringend op zoek naar een vervanger. Heeft u belangstelling?
Neem dan contact op met ons secretariaat, telefoonnummer
255462 of via de e-mail info@tuetsloe.nl.

even voorstellen

Ab luimes
geboren in het begin van de jaren
dertig van de vorige eeuw in Zelhem. Na vele omzwervingen ben
ik op 1 mei 2008 naar Lochem gekomen en woon op Tusseler 182,
waar ik al snel begroet werd door
Dorien (van Karel en ‘t hondje). Zij
vertelde mij over het bestaan van
de buurtvereniging. Om in te burgeren heb ik me dan ook direct
aangemeld als lid en kreeg Toos op
bezoek; zij heeft mij ingelicht over

het reilen en zeilen van Tuetsloe. Ik
ben herkenbaar aan een hoofd met
sneeuwwit haar en een ringbaardje
in dezelfde kleur.
Naast wandelen en fietsen mag ik
graag in de tuin werken, sporten
zowel passief als actief: korfballen
in mijn geboorteplaats en vrijwilligerswerk.
Tijdens de activiteitenmiddag van
11 april heb ik me aangemeld voor
de evenementencommissie; ik

even voorstellen

Jan Woesthuis
Het lijkt me voor de lezer van Tuetsloe-Nieuws interessanter om te
weten wat een nieuw evenementencommissielid kan of juist niet
kan, dan waar hij woont en wat hij
eet. wat dat eerste betreft: knutselen en techniek zijn bepaald niet
mijn hobby’s en ook de vaardigheden daarvoor mis ik. wat ik dan
wel in kan brengen is het samenstellen van teksten en dergelijke.

Zowel mijn partner (directeur basisschool) als ik hebben jarenlang
in almelo gewoond en zijn daarvoor in Nijverdal opgegroeid. we
hebben voor Lochem gekozen,
omdat onze kinderen steeds meer
naar het westen trokken. we hoopten hiermee de afstand te verkleinen, maar nu wij in Lochem wonen, trekken zij door omstandigheden juist weer naar Twente.

Ook op muzikaal terrein kan ik mij
nuttig maken. Na mijn conservatoriumopleiding heb ik jarenlang aan
de Muziekschool in almelo gewerkt en …, hoewel ik al een tijd in
de vuT zit, ben ik nog wel steeds
muzikaal actief, want nu muziek
weer hobby en geen werk meer is,
is het nog leuker om te doen. Ook
ben ik vanaf het moment dat we
hier in Lochem neerstreken, vrijwilligerswerk gaan doen, in de vorm
van bejaarden brengen en halen
naar activiteiten zoals dagbesteding, zwemmen, boodschappen
doen enz.

Ik hoop wat bij te kunnen dragen
aan het woon- en leefklimaat in
Tusseler. Hoewel,… we hebben
gemerkt dat de Tusselers ook nu
al heel vriendelijk en meelevend
zijn. Houwen zo!, zou ik zeggen en
ik zal mijn best doen om dat liefst
nog uit te breiden.
Jan woesthuis

hoop hierin een kleine bijdrage te
leveren aan deze gezellige buurtvereniging.
Tot slot: Ik heb het uitstekend naar
mijn zin in Lochem. In mijn werkzame leven, dat al weer ruim 15 jaar
achter mij ligt, heb ik achtereenvolgens de titels: meester, leraar en
docent mogen dragen.
groeten ab Luimes

Nieuwe leden
Mevrouw Plug-Beugeling,
stadenbos 12
Familie Neels, Tusseler 44
Familie Bentsink, Tusseler 48/a

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
Mandy volkerink.
Mail: volkerinkjes@kpnmail.nl.
Bent u nog geen lid, maar u wilt
wel lid worden? Neem dan
contact op met het secretariaat!
Opzeggingen voor 1 februari.
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