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Algemene ledenvergadering 

29 januari 2020 

De Algemene Ledenvergadering 
werd dit jaar gehouden bij Bousema. 
Voorzitter Henny Jansen opende om 
20.10 uur deze ledenvergadering. Uit 
het jaarverslag van de secretaris 
blijkt dat eind 2019, onze 
buurtvereniging bestond uit 123 
huishoudens: 208 volwassenen en 32 
kinderen. 

Tot onze spijt hebben wij ook van 
een paar leden wegens overlijden 
afscheid moeten nemen. Wij wensen 
de nabestaanden veel sterkte met 
het verwerken van dit verlies. 
Tevens zijn er trouwe leden 
verhuisd naar een ander adres en wij 
wensen hen veel woonplezier in hun 
nieuwe huis. Wel kunnen we 
vaststellen dat de meeste nieuwe 
bewoners in Tusseler lid zijn 
geworden van onze Buurtvereniging 
Tuetsloe. Wij heten deze nieuwe 
bewoners dan ook van harte 
welkom! 

Het jaar 2019 was een mooi jaar, we 
kijken op een aantal zaken terug. Zo 
was er het lustrumfeest op 12 
oktober 2019 in Bousema. Dat was 
een groot succes. Er waren zelfs veel 
bewoners aanwezig die al vanaf het 
begin, dus al 35 jaar lid zijn van onze 
buurtvereniging! 

Ook de AED-actie was een groot 
succes. Binnen korte tijd werd het 
doel gehaald en is er door 58 
buurtbewoners € 1660,- gedoneerd.  
Allen hartelijk dank hiervoor! 
In middels hebben 17 
buurtbewoners de cursus met goed 
gevolg afgerond. Mochten deze 
cursisten zich nog niet hebben 
aangemeld bij Hartslagnu.nl neem 
het in overweging om de buurt 
veiliger te maken.  

 
 
 
 

 
 
 
 
Bij Tusselerhof komt een AED voor intern gebruik. De 
buurtvereniging is nog in contact of deze AED ook 
voor de buurt toegankelijk wordt. 
  
Onze penningmeester Jannie Haitink deed verslag van 
de financiën van onze buurtvereniging. Mede door de 
mooie feestavond is het batige saldo teruggelopen 

Mirjam van Velzen gaf een presentatie over de 
geschiedenis van Tusseler en omgeving. Zij is 
werkzaam op het archief in Zutphen waar het archief 
van Lochem ook is ondergebracht.  
De zoektocht start al ergens ca. 1350. Aan de hand van 
beelden van o.a. kaarten wordt uiteindelijk rond 1975 
duidelijk door de woningbouw dat officieel de wijk 
Tusseler ontstaat. 
 

 
 
Gerrit Meutstege deed verslag van de evenementen die 
het afgelopen jaar zijn georganiseerd. Er zal dit jaar 
voor het eerst een kindermiddag georganiseerd 
worden. De voorbereidingen zijn hiervoor in volle 
gang. En natuurlijk ook de altijd succesvolle fietstocht 
met  aansluitend een gezellige BBQ. 
 
Voor foto’s van de algemene jaarvergadering, kijk op 
onze website: www.tuetsloe.nl 
 

 

Binnenkomende Post                                         
Op de website van onze buurtvereniging staat een 
update over de vorderingen van Tusselerhof ’s 
nieuwbouw.  

 

 
 
AGENDA 
 
19 april 2020: 
Kindermiddag 
 
13 september 2020: 
Fietstocht en BBQ 
 
19 december 2020: 
Kerstviering 
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Samenloop voor Hoop ook met 
TUSSELER – Team ??  
Via de krant en andere media heeft u 
ongetwijfeld gehoord van de 
Samenloop voor Hoop in Lochem. 
Toch nog even in het kort  waar het 
om gaat : De Samenloop voor Hoop 
is een evenement van KWF- 
kankerbestrijding voor iedereen die 
iets tegen kanker wil doen. 
 
Lochem is een van de 40 plaatsen 
waar in 2020 dit evenement wordt 
georganiseerd. Gedurende een 
24uurs wandelestafette van 
zaterdag 11 juli 14.00 uur tot 
zondag 12 juli 14.00 uur lopen 
deelnemers in teams op een 
parcours van 600 meter in Eefde en 
lossen elkaar af zodat uit elk team 
altijd iemand aan het wandelen is. 
 
Ondertussen zorgen 
indrukwekkende ceremonies, een 
gezellige braderie en veel activiteiten 
ervoor dat het voor  bezoekers en 
deelnemers een onvergetelijk 
gebeuren is. Alles wordt volledig 
door vrijwilligers georganiseerd. 
Tijdens de onlangs gehouden 
vergadering  van onze 
Buurtvereniging heeft Albert Meijer 
een warm pleidooi gehouden voor 
ondersteuning van het evenement 
door deelname van een Tusseler-
team aan de wandelestafette. 
Daarop is positief op gereageerd, 
daarom heb ik, Dick van Altena, 
aangeboden om te proberen een 
team bij elkaar te krijgen. Er zijn 
geen voorwaarden verbonden aan 
de tijd die individueel wordt 
meegelopen en hoe vaak een 
deelnemer meedoet. Om zo veel 
mogelijk mensen mee te laten doen 
is een uurtje lopen al een mooie 
bijdrage, maar uiteraard zijn langere 
periodes ook zeer welkom. Mijn 
vraag aan alle buurtbewoners van 
Tusseler is nu om mij te berichten of 
zij willen deelnemen aan een team 
dat de estafette gaat lopen. 
Uiteindelijk kunnen we dan zien of 
het voor onze buurt een haalbare 
kaart is om ons aan te melden.  

Daarbij is het van belang dat het volgende duidelijk 
wordt aangegeven: 
-hoe lang wilt u lopen 
-hoe vaak wilt u lopen 
-wanneer wilt u ongeveer lopen (liefst aangegeven 
in tijdvakken, zoals zaterdagmiddag14-19uur, 
zaterdagavond19-24uur, zaterdagnacht 00-05uur, 05-
09uur, zondagmorgen 09-14uur 

Graag zo spoedig mogelijk uw reactie via mijn 
mailadres : dick@van-altena.nl 
Zie voor nadere informatie de website van 
samenloopvoorhoop lochem 
Dick van Altena 
T91 

De Ideeënbus 

De buurtvereniging is continu op zoek naar nieuwe 
ideeën en andere opmerkingen om haar service aan de 
leden te kunnen verbeteren. 

Heeft u daarom een idee of zomaar een opmerking en 
denkt u dat de buurtvereniging hier iets mee kan? 
Stuur dan een mail naar Daniel Rattink en uw idee of 
opmerking zal tijdens de eerst volgende 
bestuursvergadering besproken worden. 

Uiteraard krijgt u een terugkoppeling over uw 
ingezonden idee of opmerking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van de penningmeester  
Veel mensen hebben de contributie voor 2020 al 
tijdens de Jaarvergadering contant betaald of reeds per 
bank overgemaakt. 
Wilt u, indien u dit nog niet heeft gedaan het bedrag 
overmaken op  
IBAN NL79 ABNA 0624 0074 13 
t.n.v. Buurtvereniging Tuetsloe. 
O.V.V. UW HUISNUMMER. 
Veel gezinnen hebben verschillende achternamen en 
het is dan vaak moeilijk 
om een betaling te achterhalen. 
De contributie voor 2020 is 
€20.- en alleenstaanden € 10,-. 

Kort “voorstelrondje” van 
Daniël Rattink. 
 
Beste Buurtgenoten, 
Mijn naam is Daniël Rattink en woon 
met mijn vrouw Bernadette en onze 
3-jarige dochter Babette, sinds 
september 2016 op Tusseler 95. 
 
Ik zal niet al mijn hobby’s opsommen, 
want dit moet een “kort” stukje zijn.  
Maar een kleine greep is: motorrijden, 
mountainbiken/racefietsen en  de 
Go Ahead Eagels supporten. 
In het dagelijks leven heb ik, samen 
met één van mijn 3 broers, een  
handelsbedrijf in lignine- sulfonaten. 
 
Sinds half februari dit jaar heb ik de 
secretaris functie van onze buurt- 
vereniging op mij genomen. Het zal 
moeilijk worden Greta in deze functie 
te evenaren. Aan mijn enthousiasme 
zal het in ieder geval niet liggen. 
Met vriendelijke groet, 
Daniël Rattink 
 
Kort “voorstelrondje” van 
Marianne Vlaswinkel. 
 
Beste Buurtgenoten, 
Tijdens de jaarvergadering ben ik in 
Het bestuur gekomen van de 
buurtvereniging. De vacature van  
Chris van de Waarde vul ik op. 
Mijn naam Marianne Vlaswinkel ik 
woon sinds 1975 in Lochem en sinds 
1 mei 2015 op Tusseler 200. In mijn 
werkzame leven werkte ik in de 
kraamzorg  wijkverpleging, in Gorssel 
en Lochem. Om vervolgens over 
te stappen naar de jeugdgezondheids- 
zorg bij GGD regio Achterhoek. 
Helaas werd ik toen plotseling ziek 
mijn nieren functioneerde niet meer, 
en kwam ik aan de nierdialyse, na een 
aantal jaren dialyse kreeg ik op 
28 december 2017 een donornier 
geweldig.  Heb mij leven weer terug. 
Het gaat heel goed. Ik was getrouwd 
Met Herman Vlaswinkel helaas is hij in 
november 2007 overleden aan de 
gevolgen van kanker. Wij hebben 
samen twee geweldige dochters, 
beide getrouwd. Waardoor ik twee 
leuke schoonzonen en vier  
kleinkinderen heb, echt genieten! 
Wandelen en lezen doe ik graag, ook 
tuinieren voor zover ik het fysiek aan 
kan. Vol enthousiasme stap in deze 
bestuursfunctie. 
Vriendelijke groet, 
Marianne Vlaswinkel 

 


