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Gelukkig weer aan het werk
VAN DE VOORZITTER
Iedereen terug van vakantie. Voor velen zit de vakantie er weer op. Scholen
zijn weer begonnen, stress van 3 weken op elkaars lip zitten hoort weer
even tot het verleden. Gelukkig ik kan weer aan het werk.
Het klinkt misschien wat negatief
maar voor veel mensen is de vakantie aanpassen. Wat wil de ander
en wat doe ik zelf. Overleg, schipperen met je vrouw en kinderen.
Waar gaan wij heen en hoe lang
duurt de reis.
Toen Magda en ik met onze kinderen op vakantie gingen moest zij
100 keer hetzelfde verhaaltje voor
lezen. Er zijn kinderverhalen die
ik woordelijk kan spellen. Bandjes
van Kinderen voor Kinderen moes-

Wijziging
straatnaam
Misschien is het u al opgevallen.
Het
appartementencomplex
“Stadenbos” heeft niet meer als
adres “Tusseler”. Het adres is, in
samenwerking met Tusselerhof,
het Historisch Genootschap en
de Gemeente Lochem, gewijzigd in “Stadenbos”. Het nieuwe
straatnaambord is inmiddels
aangebracht.
Aan de overkant van “Stadenbos” blijft het adres wel gewoon
“Tusseler”.
Hopelijk zal de adresverwarring
met Tusseler 1 hiermee tot het
verleden behoren!

ten keer op keer weer herhaald
worden. Gestoord werd ik er van.
Wat schets mijn verbazing; onze
kleinkinderen doen het zelfde.
Meestal duurt de reis véél te lang
in die kinderoogjes en oortjes. Dus
nu maar 100 keer K3 op het kleine
videoschermpje bekijken.
Voor enkele meestal wat oudere
buurtbewoners is dit géén probleem meer. Zelf uitmaken wanneer en hoe lang ga ik weg. Hoe
deel ik mijn vrije tijd in.

Op mijn verjaardag kreeg een
boek, hoe deel ik mijn tijd na een
werkzame periode in. Een passend
advies staat nooit in een boek,
maar het geeft je wat handvaten.
Ook dit is voor velen een stressperiode. Wat doe ik hele dagen thuis
en hoe kom ik die dag door. Wellicht kunnen mensen op Tusseler
elkaar hierin adviseren.
Ik zou graag wat reacties willen
hebben hoe gaan wij met onze
vrije tijd om. Tijd en aandacht voor
je hobby´s, je buren en overburen
geeft een goed gevoel, dus het
juiste Tuetsloe gevoel.
A votre santé
Harry Mengerink

Fietstocht: zondag 22 juni
Vandaag is de fietstocht van de buurtvereniging Tuetsloe. Het zonnetje
schijnt, maar er is voor vandaag wel regen en onweer voorspeld. Fietsen nakijken, banden oppompen, remmen controleren en fietsen maar.
We halen onze vrienden op (Jan en Toos) en samen fietsen we naar het gat
van Tusseler. Daar verzamelt de buurt zich en vertrekken we om 13.30 uur
met de routebeschrijving.
We zijn zo druk aan het praten met elkaar dat we niet op de mensen voor ons
letten en niet de routebeschrijving lezen. Wij zijn op de hoek van de Nieuwstad richting Graaf Ottoweg aangekomen, als Jan en ik plotseling een sissend
geluid horen. We kijken achterom, en ja hoor, mijn vrouw Wiepie is door het
glas gereden (dat voetbalfans daar neergegooid hebben). Nederland heeft
gisteravond tegen Rusland verloren, wat natuurlijk heel droevig is.
We fietsen vlug terug naar huis. Jan de kapotte fiets aan de hand, Wiepie bij
mij achterop. We hebben thuis gelukkig nog een reservefiets staan.
Nu wel volgens de routebeschrijving gefietst. Boven ons dreigen de onweerswolken. Bij de Cloese begint het te regenen. Gauw regenkleding aangetrokken. Het regent pijpenstelen. In Zwiep bij de meubelmaker (onder het
afdakje) kunnen we schuilen. De bliksem slaat voor ons in het weiland in. Wat
een weer.

Slotactiviteit
Plotseling stopt de regen en we fietsen vlug naar de Heksenlaak waar we gezellig met een kopje koffie met iedereen babbelen.
Om de fietstocht uit te fietsen is het te laat. We fietsen naar Erve Harkink
waar de organisatoren al bezig zijn de barbecue voor te bereiden. Alles is
prima verzorgd. Het zonnetje schijnt weer volop.
We hebben leuke mensen leren kennen en denken ondanks pech en slecht weer
terug aan een leuke fietstocht met barbecue van buurtvereniging Tuetsloe.
Matthias Fett

Bouwplannen Tusselerhof II
De bouwplannen van Tusselerhof
beginnen vastere vorm te krijgen.
Zoals u weet zijn we al enige tijd
bezig met de voorbereidingen. Nu
is het dan zover dat wij de direct
betrokkenen uitgenodigd hebben
te komen kijken naar onze plannen. En daar horen ook de directe
omwonenden in de wijk Tusseler
bij. Ook uw bestuur, in de persoon
van de voorzitter is uitgenodigd
om hierbij aanwezig te zijn.
Er zal een presentatie zijn van de
bouwplannen en er zal een maquette getoond worden, zodat een
ieder zich een zo goed mogelijk
beeld kan vormen. Ook zal er volop
gelegenheid zijn voor vragen en opmerkingen. U begrijpt dat we u niet
allemaal kunnen uitnodigen, daar is
de zaal in Tusselerhof niet geschikt
voor. Om u toch een kijkje in onze
plannen te geven, zal ik proberen
het deksel voor u wat op te lichten
van het concept bouwplan.
De visie op het nieuwe gebouw
past bij de nieuwe strategische visie van Pro Senectute. We richten
ons op wonen voor senioren met
goede mogelijkheden van service
en dienstverlening, en van zorg
en verpleging. Om dit te kunnen
bereiken is een vergaande verbouwing noodzakelijk. De verbouwing
die we voor ogen hebben moet al
die functies opleveren.
Door de verbouw van de meest
achterste vleugel van Tusselerhof
in 4 groepswoningen ontstaan er

24 verpleeghuisplaatsen. Bestaande appartementen in het midden
gedeelte en aan de tuin en aan de
kant van de parkeerplaats worden
verbouwd, van twee appartementen wordt er één gemaakt van 90
m2. Aan de vleugel grenzend aan
de parkeerplaats en aan de tuinzijde worden ruim 20 nieuwe appartementen bijgebouwd, in grote variërend tussen 70 en ruim 100 m2.
Alle appartementen zijn driekamerappartementen. Ze zijn allen
gesitueerd op de begane grond en
eerste verdieping. In het middengedeelte wordt een receptie, een
hal en een restaurant gesitueerd.
Bewoners die in Tusselerhof, Stadenbos en Hoog Langen wonen,
kunnen eten in het restaurant en
ook bewoners uit de wijk Tusseler
zijn welkom.
Het heeft wat langer geduurd voordat alle tekeningen en berekeningen klaar waren, dus de verwachting van “aanvang bouwen” is zoals
u zult begrijpen ook opgeschoven
naar midden 2009.
Ik ben weer erg blij met de mogelijkheid om u via deze nieuwsbrief te kunnen informeren over de
stand van zaken. Met dank aan de
redactie!
De voorzitter van de buurtvereniging en de direct omwonenden
van Tusselerhof zijn uit uw wijk
uitgenodigd om te komen kijken
naar onze plannen. Ik hoop dat we
op deze wijze meer duidelijkheid

Let op! De datum van de
slotactiviteit is gewijzigd.
De laatste activiteit
van dit jaar wordt gehouden
op zaterdag 1 november.
Zet u deze datum alvast
in uw agenda? Een uitnodiging
volgt te zijner tijd.

Nieuwe leden
Fam. Ira Tusseler 92
Mevr Bruigom Stadenbos 12

COLOFON
Buurtvereniging Tuetsloe
Voorzitter:
Harry Mengerink
tel. 254487
Secretaris:
Annelies Hoentjen tel. 255462
Penningmeester:
Agnes Meijer
tel. 257469
Activiteitencommissie:
Willem Post
tel. 255677

Opmaak
www.AppeltjeS.com

Bankrek.nr.
53.27.34.556

Inleveren kopij
Tusseler 9 of e-mail:
henjwesselink@hetnet.nl. Bent u
nog geen lid, maar u wilt wel lid
worden? Neem dan contact op
met het secretariaat!

over de verbouwing van Tusselerhof hebben kunnen geven. Ik hou u
graag op de hoogte!
Met een vriendelijke groet aan u
allen,
Ans Willemsen
Regiodirecteur Lochem-Doorn

