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Tusselerhof en Tusselerstaete feestelijk, 
maar virtueel geopend                            
Op 10 oktober zijn zorglocatie Tusselerhof 
en woonlocatie Tusselerstaete feestelijk 
geopend. In verband met corona vond de 
opening geheel virtueel plaats. Helaas 
ontvingen wij te laat het bericht dat de 
opening virtueel te volgen zou zijn, via een 
live-verbinding. Bewoners, mantelzorgers, 
buren, vrijwilligers en andere betrokkenen 
bij de nieuwbouw konden een klassiek 
concert bijwonen. Na afloop werd er virtueel 
geproost op een mooie toekomst. 

(bron foto: www.berkelbode.nl) 

Tusselerhof is een open verpleeghuis met 
41 appartementen voor met name mensen 
met dementie. Alle bewoners hebben een 
eigen appartement en leven in kleine 
groepen samen. Hierbij wordt zorgvuldig 
gekeken naar wat de bewoner wil, nodig 
heeft en wat de bewoner nog wél zelf kan. 
Zo lang en zoveel mogelijk de regie over 
hun eigen leven houden is een belangrijk 
uitgangspunt. 

Tusselerstaete 
Naast Tusselerhof ligt Tusselerstaete. Dit 
zijn 31 woningen voor mensen die 
zelfstandig wonen en waar ze als het nodig 
is zorg en ondersteuning krijgen. De 
mogelijkheid tot 24-uurs zorgalarmering 
zorgt voor een gevoel van veiligheid. In het 
nieuwe grand café kunnen bewoners elkaar 
ontmoeten, samen koffiedrinken en van 
maaltijden genieten. Ook zijn er regelmatig 
culturele of recreatieve activiteiten. Er zijn 
nog enkele woningen vrij. Als 
buurtvereniging gaan wij, ter gelegenheid 
van de opening, een betonnen beeld van 
een gans aan Tusselerhof aanbieden. De 
datum waarop dit gaat gebeuren is i.v.m. 
corona nog ongewis. 

 
 
 
 

Algemeen bericht over Corona 
en de rol van onze 
buurtvereniging 
Corona lijkt voorlopig niet uit onze 
samenleving te verdwijnen. 
We blijven als bestuur de 
maatregelen nauwlettend volgen, 
zowel nationaal als lokaal. 
Nieuwe ontwikkelingen volgen 
elkaar snel op. Zowel op het 
gebied van verspreiding van het 
virus, kennis over het virus als 
maatregelen op verschillende 
niveaus. 
We willen heel graag weer 
mensen uit de buurt bij elkaar 
brengen, maar alleen op een 
manier waarbij we geen onnodige 
gezondheidsrisico’s lopen. 
Pas goed op uzelf en op elkaar! 
 
Kerstviering en 
Winterwonderland gaan niet 
door. 

In verband met de corona 
pandemie heeft het bestuur in 
overleg met de 
evenementencommissie besloten, 
de kerstviering te annuleren. Ook 
Winterwonderland zal dit jaar 
helaas niet fysiek doorgaan. Er 
zal in plaats hiervan een film 
gemaakt worden die in december 
te zien zal zijn. Zodra er meer 
informatie beschikbaar is, wordt 
dit gecommuniceerd. 
 

Wijsheden 

- Geluk is de kunst een boeket te 
maken van de bloemen waar je 
bij kunt. 

- Een slechte dag is nog geen 
slecht leven. 

- Pas op met principes: ze 
weerhouden je van nadenken. 

- Mensen die steeds grote 
rijkdommen najagen zonder zich 
de tijd te gunnen ervan te 
genieten,zijn als hongerigen die 
voortdurend koken en nooit aan 
tafel gaan. 

- Morele verontwaardiging is in de 
meeste gevallen 48% 
verontwaardiging, 50% jaloezie 
en 2% moraal. 

AGENDA 
19 december 2020: 
Kerstviering geannuleerd (!) 

 
              COLOFOON 
Voorzitter: Henny Jansen Tusseler 67 
helmienhenny@kpnmail.nl 
Secretaris: Daniël Rattink Tusseler 95 
dr.rattink@icloud.com 
Penningmeester: Jannie Haitink Tusseler 109 
haitink.lochem@planet.nl 
Bestuursleden: 
Betsy Antvelink Tusseler 101 
betsyantvelink@gmail.com 
Marianne Vlaswinkel Tusseler 200 
m.vlaswinkel@hotmail.com 
 
IBAN:  
NL79 ABNA 0624 0074 13 
 
Fotografie en website: Henk Eggink 
 
Website: www.tuetsloe.nl 

 
Jubilarissen/ geboren / nieuwe bewoners: 
Wij feliciteren Jan & Ietje Mullink,met hun 
12de lustrum. Zij waren 1 oktober, 60 jaar 
getrouwd.  

 
(bron foto: www.berkelbode.nl) 
 
 

‘Babyontheway’ waarover in de vorige editie  
geschreven werd, bij familie Maalderink, is  
geboren. Ze luistert naar de naam Antje. 
Bodewijn, Didi en Eddie, van harte gefeliciteerd. 
Veel geluk en geniet van de kleine meid. 

 
(bron foto: internet) 
 

Verder verwelkomen wij familie Kok op T44. 
Veel woongenot in onze buurt! 

http://www.berkelbode.nl/
http://www.berkelbode.nl/


 
Mandela tekening voor de alle buurtbewoners. 

 
 
 

 
 

 


