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Algemene ledenvergadering 

23 januari 2019 

De Algemene Ledenvergadering werd 

dit jaar gehouden bij Hotel De 

Scheperskamp. Voorzitter Ronald 

Zwiers opende om 20.15 uur deze 

ledenvergadering. Uit het jaarverslag 

van de secretaris blijkt dat het aantal 

leden vrijwel gelijk is gebleven. Door 

een extra uitnodiging met Kerst voor 

alle buurtbewoners werd hen gevraagd 

ook lid te worden van onze 

buurtvereniging. Hierdoor konden wij 

enkele nieuwe leden begroeten.  

 

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! 

Onze penningmeester Jannie Haitink 

deed verslag van de financiën van onze 

buurtvereniging. Het saldo loopt elk jaar 

achteruit zodat we genoodzaakt waren 

om een voorstel in te dienen voor een 

verhoging van de contributie. Dit 

voorstel werd met algehele stemmen 

aangenomen in de ledenvergadering. 

Elders in Tuetsloe Nieuws kunt u 

hierover meer lezen. 

Gerrit Meutstege deed verslag van de 

evenementen die het afgelopen jaar zijn 

georganiseerd. Het komende jaar zal, 

i.v.m. het 35 jarig bestaan van onze 

buurtvereniging, extra feestelijk worden 

gevierd. 

De voorbereidingen zijn hiervoor in 

volle gang. En natuurlijk ook de altijd 

succesvolle fietstocht met  

aansluitend een gezellige BBQ. 

 

 

 

 

 

Onze voorzitter Ronald Zwiers heeft zes 

jaren ons bestuur versterkt als secretaris 

en voorzitter. Hij is statutair aftredend 

en dus niet herkiesbaar. Wij danken 

Ronald voor zijn inzet de afgelopen 

jaren! 

Henny Jansen is bereid om de taak van 

voorzitter van Ronald over te nemen. 

Henny heeft zich in de ledenvergadering 

voorgesteld en wij wensen hem veel 

succes en een goede samenwerking toe.  

In de rondvraag kwam Otze Hoogeveen 

met de vraag waar in onze buurt de 

dichtstbijzijnde A.E.D. aanwezig is. 

Dat blijkt bij de Apotheek op de 

Nieuwstad en bij Plus Cornelis te zijn. 

Wij zijn in onderhandeling om een 

A.E.D. aan te schaffen en er zullen 

hopelijk mensen bereid zijn om een 

reanimatiecursus te gaan volgen. 

U kunt hierover meer lezen op de 

volgende bladzijde in een stukje 

dat door Agnes Meijer is aangeleverd 

over “Hartveilig Wonen”.  

U wordt op de hoogte gehouden over de 

gang van zaken. 

 

Na de pauze heeft Bennie Sieverink, 

bijgestaan door Jan de Graaff, een 

lezing gegeven over het slagersvak.  

Er werd ook uitleg gegeven wat de 

mogelijkheden zijn op het gebied van 

het assortiment waarbij geproefd kon 

worden van heerlijke hapjes. 

  

Voor foto’s zie onze website: 

www.tuetsloe.nl 

 

En aansluitend een gezellige nazit in de 

bar van de Scheperskamp waar velen tot 

laat in de avond aanwezig waren. 

 

 

 

 

 

 

AGENDA 2019 

 

26 mei 2019: 

 

Fietstocht en BBQ 

 

12 Oktober 2019: 

 

Lustrumfeest 

 

7 december 2019: 

 

Kerstviering 

 

 

 

 

              

              COLOFOON 

 

Voorzitter: 

Henny Jansen Tusseler 67 

helmienhenny@kpnmal.nl 

 

Secretaris: 

Greta Meutstege Tusseler 79 

gerrit-greta@kpnmail.nl 

 

Penningmeester: 

Jannie Haitink Tusseler 109 

haitink.lochem@planet.nl 

 

IBAN:  

NL79 ABNA 0624 0074 13 

 

Bestuursleden: 

Betsy Antvelink Tusseler 101 

betsyantvelink@gmail.com 

 

Chris v.d. Waarde Tusseler 172 

chrisvanderwaarde@gmail.com 

 

 

Fotografie en website: 

Henk Eggink 

 

 

Website: 

www.tuetsloe.nl 
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Waarom een AED in Tusseler en lid 

worden van STAN 

 

Hartveilig wonen en Hartslagnu heten 

voortaan STAN 

 

Van groot belang is de snelle hulp bij 

een hartstilstand! Hulpverlening binnen 

6 minuten is van levensbelang. 

Professionele hulpdiensten kunnen niet 

altijd overal zo snel arriveren. Daarom 

zet Stan zich in voor eerste 

hulpverlening door burgers in de 

omgeving en een landelijk dekkend 

netwerk van openbare AED’s.  

 

Elke week worden 300 Nederlanders 

buiten het ziekenhuis getroffen door een 

hartstilstand en jaarlijks overlijden er 

ruim 15.000 mensen aan een plotselinge 

hartstilstand. Slechts 5 tot 10 procent 

van de slachtoffers overleeft het. Dit 

percentage neemt aanzienlijk toe als 

binnen circa 6 minuten adequate hulp 

wordt geboden. Deze hulp bestaat uit 

112 bellen, reanimeren en defibrilleren. 

Uit deze gegevens blijkt dan ook de 

noodzaak van een AED training.  

 

De cursus, zowel de nieuwe- als de 

herhaling, omvatten de techniek van de 

basale reanimatie en het gebruik van de 

Automatische Externe Defibrillator (ook 

wel: AED). 

De lesopzet bestaat uit een deel theorie, 

gevolgd door een praktijkles, waarbij u 

geleerd wordt de reanimatie in zijn 

geheel uit te voeren in combinatie met 

de AED. 

 

Een beginnerscursus bestaat uit 2 delen: 

de eerste avond van 19.15 tot 22.00 uur 

en de eerste herhalingsles. 

Voor de herhalingslessen wordt het 

advies gegeven, de eerste 2 jaar elk half 

jaar en daarna evt. om het jaar een les te 

volgen. 

Het is echt van levensbelang en ik zou 

iedereen die in de gelegenheid is, dan 

ook adviseren om deze cursus te 

volgen. Dit kan bij het Gelre 

Ziekenhuis in Zutphen en diverse 

andere plaatsen. 

 

Zelf heb ik me ook nog aangemeld als 

vrijwilliger bij STAN. Ik krijg dan via 

mijn Iphone een oproep als er in mijn 

omgeving (750m. omtrek) iemand een 

hartstilstand krijgt, Je krijgt dan de 

melding: “haal een AED bij bv. De 

Apotheek” of “ga rechtstreeks naar het 

slachtoffer”. 

Je antwoord altijd met “JA” of “NEE”. 

 

 

Ik ben al meerdere keren opgeroepen en 

heb 1 x daadwerkelijk gereanimeerd. 

 

Na elke oproep ontvangen 

burgerhulpverleners een vragenlijst. Als 

hierin wordt aangegeven dat hij/zij 

behoefte heeft aan nazorg na een 

reanimatiemelding, wordt een 

nazorgtraject opgestart. Op deze manier 

is gebleken dat mensen gemotiveerd 

blijven om burgerhulpverlener te zijn. 

 

Agnes Meijer. 

CONTRIBUTIE 

In de Algemene ledenvergadering is 

door het bestuur een voorstel gedaan 

om m.i.v. 2020 de contributie te 

verhogen tot € 20.- en voor 

alleenstaanden € 10.-. 

Dit voorstel is met algehele stemmen 

aangenomen.  

 

VAN DE PENNINGMEESTER 

Veel mensen hebben de contributie voor 

2019 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 2019 is nog 

€15.- en alleenstaanden € 7.50. 

HESSENWEG 

In de Algemene Ledenvergadering 

kwam ook ter sprake of de Hessenweg 

tussen Tusseler en Onderlangs officieel 

een verharde weg is. Daardoor zou de 

verkeerssituatie zijn gewijzigd, met 

name de voorrangssituatie vanaf 

Onderlangs en de Tusselerveenweg. 

Deze vraag is voorgelegd bij de 

Gemeente. De Hessenweg is inderdaad 

een verharde weg. Met de vraag om 

eventuele verkeersborden te plaatsen om 

dit aan te geven is negatief beslist. Dit 

omdat de Gemeente nu een beleid heeft 

terughoudend om te gaan met 

bebording. Tevens werd aangegeven dat 

de weg al verhard is sinds 2017. 

Toen zijn er geen borden geplaatst en 

het heeft niet veel zin om dit nu nog te 

doen omdat de situatie niet op korte 

termijn is gewijzigd. 

 

Kort “voorstelrondje” van Henny Jansen 

 

Ik zal me eerst kort voorstellen en daarna mijn 

motivatie toelichten. 

Ik ben samen met mijn vrouw een nieuwkomer 

in de buurt.  

We wonen sinds eind maart 2017 op   

Tusseler 67 en hebben het hier prima naar de zin.  

Daarvoor woonden wij in Warnsveld.  

Mede om de omgeving en de buurt en het huis  

natuurlijk, zijn we naar Lochem verhuisd. 

In het dagelijks leven ben ik werkzaam in de  

Zorg en het onderwijs. In de zorg werkte ik op 

verschillende managementniveaus, in het  

onderwijs ben ik werkzaam geweest als  

voorzitter van een examencommissie in het  

MBO en ik ben nu manager van een academie  

in de langdurige zorg. Daarnaast doe ik  

vrijwilligerswerk als lid van de werkgroep  

advies van het sociaal domein van de  

gemeente Lochem en ben bestuurslid van  

het Historisch Genootschap Lochem Laren  

Barchem. 

 

Mijn motivatie 

Ik vind belangrijk dat de buurtvereniging een  

bijdrage levert aan de sociale samenhang van  

onze buurt. Ik weet nog dat wij als nieuw- 

komers in de buurt door Betsy werden  

opgezocht en dat zij ons hartelijk vertelde  

over de verschillende activiteiten van de  

buurtvereniging.  

Dat hebben wij als een warm welkom ervaren.  

Deze ervaring en enkele activiteiten waaraan  

wij tot nu toe deelnamen, hebben mij enthousiast 

gemaakt voor de buurtvereniging.  

Ik wil hieraan graag mijn steentje bijdragen.  

Ik zie de buurtvereniging naast het organiseren  

van activiteiten ook als middel om op te komen 

voor de belangen van onze buurt. 

Het is van belang dat we elkaar kennen, 

en dat we wat voor elkaar kunnen betekenen 

als het erop aan komt.  

De buurtvereniging kan een gezamenlijk  

steunpunt zijn.  

Vooral wanneer het gaat om de leefbaarheid  

van onze buurt. 

 

Henny Jansen 

 

 

 

 

 

*********************************** 

 

ZATERDAG 12 OKTOBER 2019 

              FEESTAVOND 

35 JARIG BESTAAN VAN ONZE  

BUURTVERENIGING TUETSLOE! 

 

*********************************** 

 

 


