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Kerstbijeenkomst 2022  

Op zaterdag 17 december is de 
traditionele Kerstborrel gepland, 
van 15.00 uur tot 17.00 uur.  

Wij zien je graag! 

 

Burenmiddag 

 
Op 28 augustus organiseerden wij 
voor het eerst een Burenmiddag. 
Dit sloot nauw aan bij de 
bedoelingen van de Nationale 
Burendag. 
Er waren op deze stralende 
zomerdag ongeveer 50 “buren” 
aanwezig in ons mooie 
Openluchttheater. Ook waren er 
verschillende Oekraïense buren 
op onze uitnodiging ingegaan 
die nog in de Scheperskamp 
verblijven. Iedereen werd 
ontvangen met een kopje koffie  
of thee met kruidkoek. 
Het werd een gezellig samenzijn 
onder het genot van een hapje en 
een drankje. 
De kinderen konden hier heerlijk 
spelen of knutselen. 
  

 
 
Aan het eind van de middag 
kwamen de belegde broodjes 
en pannen met soep op tafel. 
De vier dames van het bestuur 
hadden allen een verschillende 
pan met soep gemaakt dus voor 
elk wat wils. Wij kijken als 
bestuur met tevredenheid op 
deze geslaagde middag terug. 
Wat ons betreft  is dit voor 
herhaling vatbaar. Er staan 
mooie foto’s op onze website: 
www.tuetsloe.nl 

  
 
Leefbaarheid 

Enkele medebewoners vragen  

aandacht voor de snelheidslimieten 

in onze wijk. 

Als bestuur zijn wij het volkomen 

eens met deze opmerkingen over 

de snelheidslimieten binnen onze 

wijk. Er wordt terecht opgemerkt, 

dat de snelheidslimiet op een 

(woon)erf 15 km per uur is. 

Oorspronkelijk werd dit aangeduid 

als stapvoets rijden. De gemeente 

geeft duidelijk aan dat een (woon)erf 

een verblijfsfunctie heeft. Dit houdt 

in dat het alleen bestemd is voor 

verkeer, dat de 

herkomst/bestemming in het 

(woon)erf heeft. Begin en eind van 

ons (woon)erf zijn dan ook met de 

daarvoor bestaande borden 

aangeduid.  

 
Het onderscheid met het 30 km/uur-

gebied is dat dit een verblijfsgebied 

is voor wonen, werken en winkelen. 

De snelheidslimiet van 30 km/uur 

moet doorgaand gemotoriseerd 

verkeer ontmoedigen. In onze wijk 

zijn beide snelheidslimieten van 

toepassing. 

Tevens zijn door het bestuur bij de 
VVN stickers aangevraagd om op 
de containers te bevestigen voor 
inwoners van het Tusseler die aan 
de doorgaande weg wonen. Op 
deze manier wordt de betreffende 
snelheidslimiet nog  
 
 

 
eens extra zichtbaar 

gemaakt en benadrukt. 

Het zich houden aan deze 

vastgelegde limieten is een 

gedragshouding, die van 

iedere bewoner van onze 

buurt en van iedere bezoeker 

in onze buurt verwacht mag 

worden. Het handhaven van 

deze normen ligt bij de 

daarvoor bestemde 

instanties. Wij kunnen echter 

elkaar hier wel op 

aanspreken. 

 

 

 

Ganzen van Tusseler 

In het jaar “Lochem 750 jaar 
stad” was er in 1983 veel 
saamhorigheid in onze wijk 
en werd Tusseler feestelijk 
aangekleed met mooie 
straatversiering met het 
initiatief van Bets Bröcker en 
Jan Sigger. 
Ook werd de wijk versierd 
met vele ganzen aan de 
gevels, het symbool van 
onze wijk. 
De meeste ganzen zijn 
inmiddels gevlogen en dit 
had toch wel iets speciaals. 
De ganzenaktie wordt weer 

opnieuw onder de aandacht 

gebracht.  

Dus hebben nieuwe (of 

oude) bewoners 

belangstelling voor een gans 

op de gevel? Dat kan!  

Stuur een mailtje naar Jan 

Scholtens; 

janscholtens210@gmail.com 

en succes is verzekerd! 

 
 

 
 
 
 

. 
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Meeting4life 

Op zaterdag 27 augustus werd 

er door de Stichting Meeting4life 

in het Openluchttheater een 

benefietfestival georganiseerd 

i.s.m. de STOL. Het programma 

bestond uit o.a. muziek, 

braderie, wandelen of fietsen. 

Hiervoor hebben wij in de vorige 

Tuetsloe-nieuws een oproep 

gedaan wie hieraan mee zou 

willen werken. En daar is 

gehoor aan gegeven. Linda ten 

Bruin heeft boven in het 

Openluchttheater, naast 

Beautyday Lochem, 

ontspanningssessies gegeven 

met klankschalen. 

Ook werd er op de braderie in 

een kraampje zelfgemaakte 

artikelen verkocht. De totale 

opbrengst van het festival was 

het mooie bedrag van € 25000.- 

wat geheel ten goede komt aan 

de strijd tegen kanker.. 

Hiervan werd er € 3500.- 

uitgereikt aan de Stichting 

Beautyday Lochem. 

De afsluitingsceremonie was 

heel indrukwekkend met vele 

kaarsenzakken op de tribune in 

de vorm van een hart.  

 

Toen alle kaarsen waren 

aangestoken werd life het 

prachtige lied “Hallelujah” 

gezongen. 

 
   
. 
 
 

De Ideeënbus  

 
 
Het bestuur is nieuwsgierig naar 
jullie ideeën!  
We zijn hierbij nog specifiek op zoek 
naar passende activiteiten voor 
volwassenen en voor kinderen. 
 

 
De ideeën kun je per mail    
sturen aan onze secretaris 
 
 
 
Nieuwe leden 
 
Dhr. Bemelmans en Mevr. ten Bruin 
Onderlangs 8 
Dhr. en mevr. Kok-te Dorsthorst 
Tusseler 100 
Dhr. en mevr. Kruize,  
Stadenbos 8                                 
Dhr. en mevr. Assendelft, 
Stadenbos 15; 
Dhr. en mevr. Koopman, Stadenbos 
20 
 
 
Verhuisd 

 
Mevr. Otten en dhr. Driessen; van 
Onderlangs 6  naar Ruurlo 
Mevr.Portegies en dhr. Van Riel; 
van Tusseler 32  
naar Laan van Reudink 
 
 
 
 
Agenda 
 
17 december 2022 
Kerstborrel, van 15.00-17.00 uur. 
De uitnodiging met alle informatie 
ontvangt u nog van ons.  
 

 

COLOFON  

 
Voorzitter: Henny Jansen 

Tusseler 67  
helmienhenny@kpnmail.nl 
  
Secretaris:   

Greta Meutstege a.i. 
Tusseler 79 
gerrit-greta@kpnmail.nl 
 
Penningmeester: Jannie 
Haitink Tusseler 109  
haitink.lochem@planet.nl  
 
Bestuursleden:  
Marianne Vlaswinkel 
Tusseler 200  
m.vlaswinkel@hotmail.com  
 
Janke Prummel Tusseler 55 
j.prummel3@gmail.com 
 
Jan Scholtens Tusseler 210 
Janscholtens210@gmail.com 
 
IBAN:  
NL79 ABNA 0624 0074 13 
  
Fotografie en website: 
Henk Eggink  
Website: www.tuetsloe.nl  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:helmienhenny@kpnmail.nl
mailto:gerrit-greta@kpnmail.nl
mailto:j.prummel3@gmail.com
mailto:Janscholtens210@gmail.com
http://www.tuetsloe.nl/


 

 

.  

 

 

 

 

 

 


