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

PIZ
Bij het lezen zullen enkele van u zich afvragen waar deze afkorting voor
staat. Tot voor een aantal maanden geleden was het voor mij ook een niets
zeggend woord. Het betekent Pensioen In Zicht. Wat ga je doen met je vrije
tijd als je gepensioneerd bent.
Om achter de geraniums te gaan zitten voel ik mij nog net iets te fit voor,
maar wat dan als je werk altijd je
hobby is geweest. Meer dan 36 jaar
hele dagen in de Top Gastronomie
werken om je wijnen en whisky’s te
proeven en te verkopen.
Dan ineens ben je thuis waar een
vrouw die haar eigen draai heeft zich
nu ook moet aanpassen aan jou. Nou
ik kan u verzekeren dat dit soms een
hele toer voor haar is. Gelukkig word
ik nog wel voor enkele wijn & whisky

presentaties uitgenodigd om mijn
kennis met anderen te delen. Dus
wat ga ik doen, een WIJNCURSUS
“Teutsloe” beginnen.
Voor een groep van minimaal 10 tot
14 personen wil op 4 donderdagavonden van 20.00 uur tm. 22.30
uur in mijn prachtige wijnkelder ‘’Cave Mengerink” op Tusseler 87 starten met mijn passie en hobby. De
volgende avonden wil ik dan ook
gaan plannen en wel op a.s. donderdag 15, 29 nov., 6, 20 dec. 2012.

Stadswandeling
Op 6 juni verzamelde zich een 15tal buren bij zalencentrum Bousema
om samen met buurman/stadsgids
Adriaan Marckelbach Lochem eens
met andere ogen te bekijken.
Vanaf de bibliotheek ging de tocht
naar het beroemde beeldje van de
hooiplukker wat ons herinnert aan
de 80-jarige oorlog.
Daar werd de geschiedenis van de
stadsrechten, verleend door Graaf
Otto in 1233, uit de doeken gedaan.
Vervolgens werd de synagoge aangedaan waar de geschiedenis van de
Joodse bevolking van Lochem wordt
herdacht.
Via de Walderstraat lopend langs de
historische panden (zie foto) kwa-

U komt alles te weten over dit edele
sapje en zult de komende Kerstdagen de juiste wijn spijscombinatie op
tafel serveren. Elke avond worden er
3 witte, 3 rode en een dessertwijn
geproefd. Wijnen uit de hele wereld
zullen ter tafel komen. Ook zult u aan
het einde van de cursus een Certificaat van deelname en een zilveren
Tastevin ontvangen. Inclusief cursusboek gaat elke avond € 15,- p.p. bedragen.
Zo kunt u in de wintermaanden eens
anders met uw Buurtbewoners in
contact komen.
A votre santé, Harry Mengerink
harry.mengerink@wxs.ni

Geleid door Adriaan Marckelbach

men prachtige kenmerken in beeld.
Daarna bekeek men het oude stadhuis ende Gudula kerk
Het enthousiasme van Adriaan was
dermate aanstekelijk dat een deel

van het gezelschap in de kerk een
orgelconcert ging beluisteren. Bij
Bousema was er een gezellige nazit/bijpraat sessie met een hapje en
een drankje.

d.d. 16 september

Excursie wijnhoeve Kunneman
Op deze schitterende nazomermiddag, warm , zonnig , weinig wind,
was het heerlijk fietsen naar Geesteren. Ab Luimes had voor een aangename route gezorgd met voor de
terugweg een alternatief voor de
liefhebbers.
Sommigen hadden op de heenweg
al heel veel goesting. Zo presteerde
de als eerste gestarte groep het om
een kwartier na groep twee aan te
komen!
De eigenaar/wijnboer Jan Zieverink
leidde ons naar zijn wijngaard van in
totaal 1,8 ha.

Hij plantte de eerste stok in 2003 en
verbouwt zowel witte als rode druivenrassen .De verwachte opbrengst
bij een optimale productie is 8500
liter.
Vol vuur legde hij ons uit wat er allemaal voor nodig is om tot een kwaliteitsproduct te komen .In eerste
instantie was er bij de deskundigen
bijzonder veel scepsis over Achterhoekwijn. Dat kon nooit wat worden
dacht men. Journalisten weigerden
zelfs om er iets over te publiceren.
Intussen is het tegendeel overtuigend bewezen en hebben wijnen
uit onze streek prestigieuze prijzen

BRIDGEN?
IEDEREEN KAN HET LEREN...

gekregen. Indrukwekkend hoeveel
arbeid en niet aflatende inzet door
professionals en vrijwilligers vereist
is voor er gebotteld kan worden.
Zo ligt er altijd een plaag op de loer
in de vorm van wespen ,spreeuwen,
onkruid of schimmelvorming.
Na de koffie of thee kregen we een
korte cursus in wijnproeven. Opmerkelijk hoeveel beter de wijn smaakt
als zij met aandacht gedronken
wordt.
De barbecue was door familie Zieverink uitstekend verzorgd. Er werd
dan ook enthousiast gebruik van gemaakt, rondom de kikkerpoel was
het nog lang goed toeven.
Kortom: grote waardering voor de
evenementen commissie en hartelijke dank.
Chris van der Waarde

Zoals elk jaar, ook dit jaar
BRIDGE-CURSUSSEN VOOR BEGINNERS EN GEVORDERDEN
Deze cursussen worden gegeven door Joke Dootjes,
gediplomeerd bridgedocente

Mutaties ledenlijst
• Fam. Zwiers nr 30
• Dhr. Wouters en
mw. Blauw nr. 218

Cursus voor beginners:
12 lessen, aanvang dinsdag 2 oktober 19.30 uur te Lochem
Cursus voor gevorderden
12 lessen, aanvang maandag … oktober 19.30 uur te Lochem

Informatie:
Joke Dootjes tel 0573-453420
of Els Kroot tel 0573-256288

Vooruitblik
8 december wordt het jaar wederom afgesloten met een buurtborrel voor alle buurtgenoten. Na het
succes van vorig jaar wordt ook
dit jaar een combinatie gemaakt
worden met Winterwonderland.
Verdere informatie volgt, reserveert u alvast deze en de datum in
uw agenda.

Winterwonderland
Beste buurtbewoners Tuetsloe,
De bladeren zitten nog aan de bomen, een lekker herfstzonnetje kleurt
de Paasberg maar toch zijn onze gedachten al bij het jaarlijkse evenement ‘Winterwonderland’.

Een kleurrijk en fantasievol evenement waar vele kinderen en volwassenen weer kunnen van genieten. Als
organisatie willen we ook deze keer
er alles aan doen alles goed te laten
verlopen. Een van de onderdelen is
het parkeerbeleid. Gezien de ervaringen van vorig jaar hebben we besloten om tijdens het evenement een
parkeerverbod in te stellen aan beide
zijde van de hoofdweg van Tusseler
(van Bousema tot aan de Hessenweg).

Voor de hele Hessenweg geld ook
een parkeerverbod. De parkeerverboden zijn van 16.00 uur t/m 22.00
uur. Met deze maatregel willen we
voorkomen dat er onaanvaardbare
situaties ontstaan.
Graag willen wij u in een vroeg stadium hiervan op de hoogte brengen.   
Namens Stichting
Openluchttheater Stol
Henk Harmsen (voorzitter STOL)

Gezocht
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
Henk Eggink

Bankrek.nr.
624007413

Inleveren kopij (ook voor
niet leden) 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.

Beste buren van het Openluchttheater Lochem,
Binnenkort houden we weer Winterwonderland. Een evenement waarin jaarlijks vele mensen van genieten. Zowel jong als oud. U zult dit vast als buurtbewoner al wel eens bezocht hebben. Voor dit evenement zoeken nog enkele begeleiders van de attracties. Wilt u meedoen en ervaren hoe het is om
zoveel blije gezichten te zien. Meld u dan aan bij Sander van Voorst (e-mailadres: savavolo@kpnmail.nl) U krijgt dan alle informatie en we zorgen ervoor
dat er prachtig kostuum voor u klaar hangt. Als u zich nog voor 12 oktober
aanmeld kunt u ook nog de sfeervolle presentatie van Winterwonderland
meemaken.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
Namens activiteitencommissie STOL - Sander van Voorst

Klachten uit de buurt
Nog steeds is er sprake van geluidsoverlast tijdens nachtelijke uren en
weekenden ter hoogte van het bankje bij de opgang naar de Paasberg.
Bovendien wordt er ter plekke veel rommel achtergelaten. Ook zijn er uit
de buurt meldingen van vandalisme. Tijdens de bestuursvergadering werd
hierover e.e.a. afgesproken. Onze wijkagent, Frits Hurenkamp heeft een
lijst samengesteld van de betreffende jongeren met namen en adressen.
Door jongerenwerker Stefan Brosky worden zij uitgenodigd om te praten
over een geschikte plek om hun vrije tijd door te brengen.
Oproep aan de buurt om bij klachten deze te melden aan 1) de politie en
2) Marjon Wissink, mailadres marjon.wissink@gmail.com. Hierdoor krijgen we inzicht in de aard en frequentie van de voorvallen.

www.tuetsloe.nl

