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Het is weer voorbij
die mooie zomer
Wat hebben wij kunnen genieten van deze zomer. Veel buiten zitten, regelmatig barbecue en bezoek kunnen ontvangen in de tuin tot soms in de late
uurtjes. De verdraagzaamheid in Tusseler is groot. Weinig mensen hebben
geklaagd over geluidsoverlast van zijn buren of overburen.

Er wacht zelfs een verrassing voor
u. Let de komende tijd op de brievenbus.

Bij ons kwam de buurjongen vertellen dat hij zijn verjaardagspartijtje in de tuin hield, dus op een
beetje geluidsoverlast moesten wij
wel rekenen.

met mijn jeugd vergelijk viel dit
100% mee. Nog even nagenieten
van een prachtige nazomer maken
wij ons weer op voor de herfst en
komende winter.

Noteer alvast in uw agenda zaterdag 10 oktober in de Grote Kerk te
Lochem een uniek wijnfestival. Hier
kunt u meer dan 200 wijnen proeven, zie www.lochemmetsmaak.nl
a votre santé!

Heel verstandig van hem was om
ons ook even uitnodigen voor een
glas wijn. Wanneer ik dit geluid

Dit jaar staat in het teken van 25
jaar Tuetsloe waar u de komende
tijd veel meer van zult merken.

Harry Mengerink,
Voorzitter Buurtvereniging
Tuetsloe

Kinderactiviteit 2009

Nieuwe leden

Ook dit jaar was er een leuke activiteit op poten gezet compleet met springkussen. Dachten we… Want helaas hebben we dit jaar heel weinig aanmeldingen gekregen. Zo weinig dat we hebben moeten besluiten het hele evenement niet door te laten gaan. En of dat lag aan de vroege verspreiding van
de uitnodigingen of omdat er in Laren kermis was. Het is gissen. Maar volgend jaar gaan we weer een evenement voor kinderen organiseren. We hopen dan een flinke opkomst tegemoet te kunnen zien. Wij zullen er in ieder
geval alles aan doen om er weer iets leuks van te maken.
De evenementencommissie

VAN ONZE WIJKAGENT
Er komen bij de politie nog steeds klachten binnen over mensen die
aan de deur komen collecteren en colporteren. Als u het niet vertrouwd,
vraag dan altijd naar een legitimatiebewijs. De gemeente verleent vergunning voor collecteren. Nadere bijzonderheden zijn te vinden op de
website van de gemeente Lochem. Schroom niet om de politie te bellen
als u het niet vertrouwt.
Signaleert u iets verdachts, waarschuw dan de politie!

De heer en mevrouw Smit
Stadenbos 20
De heer Rijpkema
Stadenbos 10
De heer Woesthuis en
mevrouw Wolfkamp
Tusseler 154

Agenda
Slotactiviteit
op zaterdag 31 oktober.
Nadere informatie
volgt binnenkort.
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Erik stelt
zich voor

COLOFON
Buurtvereniging Tuetsloe

Opmaak

Voorzitter:
Harry Mengerink
tel. 254487
Secretaris:
Annelies Hoentjen tel. 255462
Penningmeester:
Agnes Meijer
tel. 257469
Activiteitencommissie:
Erik Burggraaff
tel. 253207

Saskia van Essen en
Sharon van der Worp
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!

Waarschuwing
Wij hebben de afgelopen tijd zeer slechte
ervaringen met Schoorsteenveegbedrijf
‘CORRECT’ uit ’s-Hertogenbosch.
Na geïnformeerd te hebben bij de Bond
voor erkende schoorsteenveegbedrijven blijkt dit
bedrijf ook als onbetrouwbaar te boek te staan.
Willen jullie meer informatie dan wil ik
dit graag verder toelichten.
Met vriendelijke groet,
Jan Warnaar
Tusseler 53
Telefoonnummer 258371

TUETSLOE DIGITAAL!

Kijk op: www.tuetsloe.nl
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Als evenementencommissie proberen we er voor te zorgen dat
er ieder jaar een aantal leuke
activiteiten worden georganiseerd. En als we naar de gemiddelde opkomst kijken slagen we
daar ook in. De leden van Tuetsloe
zijn zeker in voor een leuk uitje.
Maar wie zijn nu de mensen
achter de organisatie?
We zijn een commissie met 5
leden, te weten Yvonne Otten,
Annemieke van der Worp, Mireille
Naudts, Joost Volkerink en Erik
Burggraaff.
Annemieke en Erik zijn oude
rotten van Tusseler en kennen de
wijk al sinds hun jeugd (wellicht
kennen enige senioren hen nog als
jeugdige belhamels, sorry voor de
overlast). Yvonne, Mireille en Joost
zijn later in Tusseler komen wonen
en zijn enthousiaste mensen die
hun buurt en buurtgenoten een
warm hart toedragen. Vandaar dat
zij zich ook elke keer inspannen
om er iets leuks van te maken.
Bij elkaar een gezellige club die
niet alleen plezier beleeft aan het
organiseren van evenementen
maar ook aan de besprekingen
zelf. Met ingang van januari
neemt Joost Volkerink afscheid
als commissielid. Na 5 jaar wil hij
het stokje weer eens overdragen
en verse inbreng in de commissie
laten komen. Wie graag mee wil
werken kan zich bij een van de
leden aanmelden.

