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De bladeren
gaan weer vallen
Elk jaar speelt zich weer het zelfde
fenomeen af, vallende bladeren
vaak gepaard met veel wind maar
ook soms heel langzaam dwarrelend naar beneden. Prachtige kleuren van vol rood tot zacht bruin.
Dit doet mij denken aan een goed
glas wijn. Nippend aan de wijn bij
het open haardvuur zie je de zelf-

de kleuren en geuren van de herfst
terug. En zo val je van de herfst in
de winter. December een maand
van bezinning en met veel momenten van herinneringen van het
afgelopen jaar. Voor onze Buurtvereniging ’’Tuetsloe’’ was het een
dynamisch jaar. Mooie momenten
van samenzijn die door onze eve-

nementen commissie waren georganiseerd. Van fietstocht, High
Thea of Happy Our momenten
waarop je weer eens anders tegen
je buren of andere buurtbewoners
aankijkt.
Laten wij onder het
genot van een glas Glühwein op
zaterdag 10 december onze Tuetsloe Kerstboom ontsteken en dan
drinken wij een glas deden een
plas en laten zo als het was.
A votre santé
Harry Mengerink

Bedankt
Leeftijd en gezondheidsproblemen
heeft ons doen besluiten te stoppen als lid van de buurtvereniging.
We willen ieder bestuur die in de
loop der jaren hun vrije tijd hebben
ingezet bedanken voor alles wat ze
hebben gedaan. De straten zijn met
het 750 jaar bestaan mooi versierd.
Het zogenaamde gat van Tusseler
was het centrum van de festivitei-

Insturen!
Met ingang van heden zal
Chris van der Waarde de
samenstelling van ons Tuetsloe
Nieuws verzorgen. Zij houdt
zich zeer aanbevolen om wetenswaardigheden uit de buurt
te plaatsen.
Dus mail deze naar:
Tusseler 172 7241 KL Lochem
cvdwaarde@versatel.nl

ten. Er zijn hardloopwedstrijden gehouden. Klootschieten was ook een
bezigheid wat op het programma
stond. Met de slotavonden waren
er in Tusseler nog zoveel acteurs en
actrices dat ze zelf hun kunsten vertonen.
Wat het wonen betreft hebben we
verscheidene gezinnen zien komen en gaan. Met mijn 80 jaar ben

ik niet de oudste inwoner maar heb
waarschijnlijk wel het langste hier
gewoond. Ook namens mijn vrouw
wensen wij de buurtvereniging
nog vele goede en aktieve jaren.
Wij hopen vanaf de zijlijn dit nog
jaren te mogen meemaken.
Henk en Dineke Beltman
Onderlangs 7
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Inloop HAPPY HOUR van 18 TOT 20 UUR

Activiteiten evenementen commissiE
Sinds de 7 oktober organiseert
Bousema in samenwerking met
de evenementencommissie een
*Happy Hour* voor de buurtgenoten. Inmiddels hebben wij 2 geslaagde Happy Hours gehad. Onder het genot van een drankje en
een borrelhapje aangeboden door
Bousema werd kennis gemaakt en
gekletst met de “nieuwe” buren en
bijgepraat met bekenden.* Vrijdag
2 december van 18 tot 20 uur*
vindt de volgende Happy Hour
plaats. Of u nu lid bent van de
buurtvereniging of niet, iedereen is
van harte welkom. Komt u ook?

*Eindactiviteit 2011*
Als buurtvereniging hechten wij
zoals u weet veel waarde aan de
betrokkenheid en saamhorige van
de bewoners in onze wijk. Zaterdag 10 December sluiten wij als
buurtvereniging het jaar af. Wij

nodigen *alle bewoners* van Tusseler uit. Iedereen, ongeacht welke
leeftijd kan ‘s middags kerstbakjes
of kerstkaarten maken bij Tusselerhof. Aansluitend wordt onder
het genot van gluhwijn en warme
chocolademelk de verlichting van
de kerstboom ontstoken. R&R
Partycare sponsort alle faciliteiten
waaronder een aantal leuke spelen waar de jongeren in de buurt
gebruik van te maken. Op deze
manier verwachten wij voor alle
leeftijden een sfeervolle, leuke
activiteit neer te zetten. Ter afsluiting biedt de organisatie van Winterwonderland de deelnemende
buurtgenoten een kosteloos entree
bij Winterwonderland aan. Binnenkort ontvangt u de officiele uitnodiging, maar houdt u alvast zaterdag 10 december vrij in uw agenda? Hoe meer zielen, hoe meer
vreugde.

*Voorbereidingen 2012*
Veel van onze buurtgenoten vinden het leuk om meer te weten
over de historie van onze stad. In
2012 willen we graag een wandeling in de stadskern van Lochem
organiseren. In onze buurt wonen
veel geboren en getogen Lochemers die veel weten over het ontstaan van het een en ander.
Wilt u de weetjes over onze stad
delen met buurtgenoten? Bent u
bereidt om eenmalig uw buurtgenoten rond te leiden door onze
mooie stad? Laat het ons weten.
Neem contact op met een van de
leden van de evenementencommissie of bel/ mail
Yvonne Otten: 06-81 47 34 00
ottenyvonne@gmail.com.
Groeten Yvonne

Tonny Wissink

Ik heb ‘ja’ gezegd
Als vers lid van de activiteitencommissie heeft de redactie van Tuetsloe Nieuws mij gevraagd iets over
mijzelf te vertellen. Bij deze dan.
Ik ben 44 jaar geleden geboren op
boerderij “Damzicht” in Verwolde
te Laren Gld en opgegroeid in een
3 generatiegezin tussen koeien,
kalveren, varkens, krielen, katten
en een hond. Dus veel leven op de
boerderij. Uiteindelijk ben ik geen
boer geworden maar gaan studeren
in Enschede. Na mijn studie ben ik
gaan samenwonen in de grote stad
Lochem! Eerst in het centrum van
Lochem en daarna hebben we gewoond op de Molengronden.
Samen met, inmiddels, mijn vrouw
Marjon en kinderen Koen en Christel zijn we in 2002 verhuisd naar

nummer 99 in deze mooie buurt
Tusseler. We genieten elke dag van
de ruimte en de omgeving wanneer we met onze bijna zwarte labrador Liza, soms vergezeld door
onze kater Jip, door de bosrijke
omgeving lopen. Dat is pas genieten, vooral nu de kleurrijke herfst
zijn intrede heeft gedaan. Prachtig!
Naast het dagelijkse werken bij
Wegener in Apeldoorn, de uitgever van de krant De Stentor, is
sport mijn grote hobby. Je kunt mij
dan ook, meestal onherkenbaar,
tegenkomen op de mountainbike,
op de schaatsbaan De Scheg of
hardlopend met Liza in het bos.
Tijdens de keidagen heeft Yvonne
Otten mij gevraagd of ik zin had
om te helpen bij het organiseren

van activiteiten voor de buurtvereniging. Ik vind het geweldig dat
mensen zich inzetten voor een
leefbare en saamhorige buurt en
heb er zin in om daar zelf ook een
steentje aan bij te dragen. Dus ik
heb ‘ja’ gezegd. Er zijn een aantal
mooie nieuwe en vernieuwde initiatieven door Yvonne, Adri, Ab en
Jan opgestart. Eén daarvan is de
gezellige Happy Hour bij Bousema
(volgende op vrijdag 2 december
a.s.) en wordt er hard gewerkt aan
de vernieuwde Eindejaarsactiviteit
op 10 december met aansluitend
‘Winterwonderland’. Graag tot
ziens op deze activiteiten of gewoon ergens in de buurt!
Tonny Wissink

www.tuetsloe.nl

Welkom
Aan de uitnodiging voor zondag
25 september hebben wij als Stadenbossers graag gehoor gegeven.
Helaas konden wij niet deelnemen
aan de puzzelwandeltocht, maar
de wijze waarop jullie ons voor
de High Tea op de Scheperskamp
hebben ontvangen en begeleid,
hebben wij uitermate gewaardeerd
Wij voelden ons zeer welkom en

hebben genoten van alle heerlijkheden die wij op het buffet aantroffen. Ook was het een
goede gelegenheid om weer enkele nieuwe buren te leren kennen en kennis te maken met de
nieuwe bestuursleden. Dat het
weer zo voortreffelijk was,zodat
wij de hele middag in de tuin konden doorbrengen, gaf nog een

extra vrolijk accent aan het geheel. Kortom,het was een heerlijke
middag,nogmaals
veel
dank,succes met jullie activiteiten
en met de invulling van nog eventuele vacatures.
Met een hartelijke groet namens
de Stadenbossers,
Vera Plug
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Opmaak
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Inleveren kopij
Tuetsloe Nieuws
Chris van der Waarde
cvdwaarde@versatel.nl
Bent u nog geen lid, maar u wilt
wel lid worden? Neem dan
contact op met het secretariaat!
Opzeggingen voor 1 februari.

www.tuetsloe.nl

