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Voortbestaan
Voortbestaan buurtvereniging
Onze buurtvereniging Tuetsloe be-
staat al sinds 1984. De vereniging 
werd opgericht op 15 februari De 
statuten werden vastgesteld op 10 
oktober 1984. en op 4 maart 2004 
geheel opnieuw.

Onze vereniging heeft ten doel: Het 
onderlinge contact in het werkge-
bied (de leefgemeenschap Tusseler 
in de stad Lochem) te bewaren en te 
verstevigen, alsmede het woon-en 
leefklimaat zo nodig te verbeteren, 
zowel in sociaal als in cultureel op-
zicht.

De vereniging tracht haar doel onder 
meer te bereiken door:
•  Alle mogelijke activiteiten voor en 

door bewoners te organiseren en 
te stimuleren.

•  Haar verlangens bij de overheid 
op doeltreffende wijze kenbaar 
te maken en alles wat daarmee in 
de ruimste zin verband houdt en 
daartoe bevorderlijk kan zijn.

Dit zijn allemaal mooie en gewichtige 
woorden, maar voor de uitvoering 
daarvan hebben wij een bestuur, een 
activiteitencommissie en niet te ver-
geten vrijwilligers nodig.

In de praktijk blijkt dat niet zo een-
voudig te zijn. In november 2013 
meldde het bestuur dan ook:

“Helaas moeten wij constateren dat 
het bestuur géén invulling kan geven 
aan de opengevallen functies, het is 
vijf voor twaalf”.

Gelukkig werd dit probleem in de 
algemene vergadering van januari 
2014 (voorlopig) opgelost.
Nu zijn we meer dan een jaar verder 

Pogingen om kandidaten te vinden 
voor een bestuursfunctie zijn mislukt.
Denkt u eens na over het vervullen 
van een van voornoemde functies en 
schroom niet om meer informatie te 
vragen.

Douwe Beintema
voormalig voorzitter

Van de 
penningmeester

Vriendelijk verzoek aan diegenen 
die de contributie nog niet hebben 
voldaan.
Graag z.s.m. overmaken op reke-
ning  NL79ABNA0624007413



AGENDA 2015
30 mei 2015 Klootschieten
Op zaterdagavond 30 mei vanaf 
19:00 uur organiseert de buurtver-
eniging klootschieten. De deelne-
mers worden ingedeeld in teams en 
zullen een parcours afleggen. Het 
team met de laagste aantal worpen 
wacht een mooie prijs. Na het kloot-
schieten kan de wedstrijd onder het 
genot van een hapje en een drankje 
worden nabesproken.

Simultaan dammen 
(datum nader te bepalen)
Bij voldoende opgave (zie elders in 
Tuetsloe Nieuws) wordt er eind mei, 
begin juni simultaan dammen ge-
organiseerd. Bij dit simultaan dam-
men speelt een sterke speler uit de 
buurt van de damvereniging tegen 
meer dan één deelnemer uit on-
ze buurt tegelijk, wat kan variëren 
van twee tot wel tien borden. Daar-
naast is het mogelijk om je ook op te 
geven om andere spellen te spelen.

13 september 2015 
Fietstocht met barbecue
Op zondag 13 september staat de 
traditionele fietstocht met barbecue 
gepland. De activiteitencommissie 
zal voor deze activiteit, met elk jaar 
veel deelnemers, een verrassende 
fietsroute uitzetten in de omgeving 
van Lochem. Aansluitend is er een 
gezellige barbecue. 

Buurtbewoners 
met een 
smartphone, 
meld u aan!
Tusseler heeft nu een groepsapp om met uw 
ogen en uw hulp de buurt veilig te houden. Let 
op de posters bij de openbare gelegenheden.

WAT IS BUURTWHATSAPP?
Een BuurtWhatsApp is een What-
sAppgroep die zich richt op het sig-
naleren van verdachte situaties in een 
bepaalde wijk, buurt, dorp of stad. 
Het is een burgerinitiatief en dient als 
moderne vorm van buurtwacht.

Het doel van een BuurtWhatsApp is 
het zorgen voor meer ogen en oren 
voor de politie en andere toezicht-
houders. Wettelijke toezichthouders 
kunnen nu eenmaal niet op iedere 
hoek of straat staan. Door een Buurt-
WhatsApp kunnen burgers zelf een 
groot gebied in de gaten houden.
Met het melden van verdachte situ-
aties in een BuurtWhatsApp, worden 
buurtbewoners snel gewaarschuwd 
en kunnen zij de verdachte in de ga-
ten houden. Ondertussen kan de po-
litie worden ingelicht en tot eventu-
ele actie overgaan.

In diverse dorpen en steden in Ne-
derland heeft de BuurtWhatsApp in-
middels al tot succes geleid. Er zijn 
criminelen aangehouden en het aan-
tal woninginbraken is in sommige 
wijken gedaald.

Meldt u aan via  buurtpreventiege-
meentelochem@gmail.com met uw 
naam en telefoonnummer.
De app mag alleen gebruikt worden 
in verdachte situaties.

Gebruik de SAAR-methode.
S=Signaleren; A=Alarmeren en 112 
bellen; A=Appen-breng de buurt 
op de hoogte in de groepsapp en 
R=reacties van jou en de buurtbewo-
ners.

Agnes Meijer
beheerder groepsapp Tusseler. 



Buurtvereniging Tuetsloe

Voorzitter:

Ronald Zwiers 

ajzwiers1973@kpnmail.nl

Secretaris: 

Greta Meutstege  

greta-gerrit@kpnmail.nl

Penningmeester:

Mariët Zomer  tel. 402645

Activiteitencommissie:

Tonny  Wissink    

tonny.wissink@gmail.com 

www.tuetsloe.nl

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.

COLOFON

Bij voldoende deelname wordt er in 
mei/juni een simultaan dam-avond 
gehouden. Dit zal plaatsvinden bij 
Café-restaurant Bousema.
De damborden worden verzorgd 
door damvereniging Denk en Zet uit 
Laren.
De voorkeur gaat uit naar een deel-
name van minimaal 10 personen, 
meer mag natuurlijk ook. De jeugd is 
hiervoor ook van harte welkom!
Iedereen die niet kan/wil dammen 
mag ook gaan kaarten of is er gele-
genheid om te darten. En je mag na-
tuurlijk ook voor de gezelligheid ko-
men.

Graag zo spoedig mogelijk opgeven 
bij Gerrit Meutstege, tel: 402791 of
e-mail: gerrit-greta@kpnmail.nl
Laat even weten of je voorkeur uit-
gaat naar een woensdag- of vrijdag-
avond in mei. Als zich voldoende 
mensen opgeven kan deze avond 
worden besproken bij Bousema.

Kom ook en maak er een gezellige 
avond van!
De evenementencommissie van  
Tuetsloe.

Simultaan dammen 

Mutaties
Verhuisd

Mw.Heleen van Iersel Van Staden-
bos naar: Tusselerhof 115, app.13 

7241 KD Lochem

Overleden 
Dhr Coenraad Tusselerhof
Mw Ruskamp Stadenbos

VAN ONZE 
WIJKAGENT

Er was  een inbraak en een 

poging tot inbraak in onze 

wijk Het goede nieuws is dat 

de dader is gepakt en wel via 

de D.N.A.bank!

Nota Bene:
Interim 

voorzitterschap

Inmiddels heeft Douwe Beintema 
i.v.m.zijn leeftijd het voorzitter-
schap overgedragen aan Ronald 
Zwiers. Deze neemt tijdelijk waar, 
d.w.z.tot zich een kandidaat voor-
zitter heeft gemeld.
Greta Meutstege, gerrit-greta@
kpnmail.cnl zal derhalve het secre-
tariaat overnemen.


