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Activiteiten 2022

Tijdens de ALV hebben wij
afscheid genomen van Betsy
Antvelink en Daniel Rattink.

Binnenkort gaan we van start met
onze eerste activiteit in 2022.
De nieuwe bestuursleden, Janke
en Jan, stellen zich graag nader
aan u voor:
Hallo buurtgenoten,
”Happen en Trappen” staat op
15 mei gepland. Deze activiteit is
niet alleen bestemd voor
volwassenen, maar ook zeer
geschikt voor kinderen. Er volgt nog
een specifieke uitnodiging met
nadere informatie. Gerrit en Jan
organiseren dit evenement, en voor
Gerrit is dit zijn laatste (formele)
activiteit voor de buurtvereniging.
Op 24 september doen we mee
aan de Nationale Burendag. We zijn
al met de voorbereidingen gestart.

Zet in ieder geval deze twee data
al direct in je agenda!!
De traditionele Kerstborrel wordt
gehouden op 17 december 2022.
Dat wordt nu vast weer een gezellig
samenzijn vlak voor Kerst!
Bestuurssamenstelling
Tijdens de Algemene
Ledenvergadering in maart zijn de
wijzigingen in het bestuur van
buurtvereniging Tuetsloe
besproken. Wij willen graag het
nieuwe bestuur aan u voorstellen:
Henny Jansen, voorzitter
Greta Meutstege, secretaris
Jannie Haitink, penningmeester
Marianne Vlaswinkel, bestuurslid
Janke Prummel, bestuurslid
Jan Scholtens, bestuurslid

Als nieuw bestuurslid van
Tuetsloe stel ik me graag even
voor.Ik ben Janke Prummel en
woon samen met Nanno op T55.
We hebben 3 kinderen en 2
kleindochters.
In 1970 zijn we vanuit
Heerenveen naar Lochem
verhuisd en na enkele
verhuizingen zijn we in 2016 in
Tusseler komen wonen.
Na mijn opleiding heb ik gewerkt
als leerkracht op basisscholen.
Eerst in Heerenveen en later in
Lochem op de Vennegötte en
daarna in Laren op de Branink.
Altijd met plezier gewerkt, maar
nu al 11 jaar met pensioen, ook
fijn natuurlijk!
Nu geef ik als stadsgids
rondleidingen in Lochem en
bovendien werk ik als gids mee
in een cultuurproject voor de
bovenbouw van alle
basisscholen in Lochem.
Dit is opgezet door Erfgoed
Gelderland.
Verder zing ik in een gezellig
koor, LOKO. Ik lees graag en we
wandelen en fietsen veel en ik
werk veel in de tuin.
Mijn taak in het bestuur is jullie
op de hoogte te houden van alle
lief en leed in de buurt.
Ik hoop jullie in de toekomst veel
te ontmoeten tijdens de leuke
activiteiten van onze
buurtvereniging.

Hartelijke groeten
Janke Prummel

Dag Buurtgenoten,
Na een verschuiving van de
Aktiviteitencommissie naar
het Bestuur van Tuetsloe, wil
men weten wie is Jan
Scholtens. Geboren in
Groningen wonen we sinds
1972 in Lochem, begonnen
op de Molenbelt en in 1976
naar Tusseler gegaan. Heb
me in mijn werkzaam leven
bezig gehouden in de GWW
sector, wat inhield het
werken met en het
onderhouden van diverse
machines in de grond, water
en wegenbouw, ingezet op
vele Cultuurtechnische
werken en in de
infrastructuur op soms de
mooiste natuurgebieden in
binnen- en buitenland. In
zo’n job leer je innovatief en
vaak zelfredzaam te werken
wat nu in het vele
vrijwilligerswerk goed van
pas komt. Doordat ik vaak de
hele week van huis was heeft
Toos het werk in de
Gezondheidszorg in Lochem
voortgezet van “ Het
Ziekenhuis “ naar Gudula in
Almen en het Ruumpol in
Laren. Doordat we geen
kinderen hebben, hebben we
ons beiden op het werk
gestort. Ook dat loopt een
keer ten einde, geniet Toos
van een welverdiend
pensioen en stort Jan zich in
het vrijwilligerswerk, t.w.de
Buurtvereniging, het
Openluchttheater, het
Stadshuus, S.W.L. en het
Lochems Mannnenkoor .Op
deze manier leer je veel
mensen kennen en glipt de
tijd razendsnel tussen je
vingers door. Onze caravan
staat alweer te popelen en
hoopt samen met jullie weer
op een mooie zomer.
Vriendelijke groet, Jan.

Vernieuwde website

AED cursus

Mutaties

Henk Eggink is de stille kracht
achter onze website. Hij is erg
druk geweest om onze website in
een nieuw jasje te gieten. Kijk
zelf naar het mooie resultaat.
Henk. dank daarvoor.

Twee jaar geleden hebben we in
een ongekend snel tempo een
AED voor onze buurt weten te
realiseren.
Velen hebben de cursus
reanimatie met gebruik van AED
gevolgd. Door Corona
is de herhalingscursus enige
tijd uitgesteld maar op
1 februari hebben zeven
buurtbewoners de herhalingscursus gevolgd.
Het is zeer belangrijk dat er
meerdere mensen in onze buurt
kunnen reanimeren en met een
AED kunnen omgaan.
Daarnaast is het wenselijk dat zij
zich hebben aangemeld bij
hartslagNu.nl zodat zij een
melding ontvangen in geval van
nood.

Overledenen

Op onze website is onder het
kopje Historie de geschiedenis
van onze wijk en specifiek onze
naam Tusseler te vinden. Mirjam
van Velzen heeft dit allemaal
uitgezocht en in 2020 op de alv
aan ons gepresenteerd en
toegelicht.
Deze presentatie en toelichting
via kaarten geeft een mooie
indruk over de
ontstaansgeschiedenis van de
naam Tusseler.
Nieuwe buren

Helaas zijn ons verschillende
buurtbewoners ontvallen:
De heer Wessels (T1) en
mevr. D. de Vries (SdB 16).
Wij wensen hun
nabestaanden veel sterkte
met het verwerken van dit
verlies.
Agenda:
15 mei 2022:
Gezinsactiviteit “Happen en
Trappen”
24 september 2022
Nationale Burendag”
17 december 2022
Kerstbijeenkomst

Vanaf 27 maart hebben we
nieuwe buren gekregen.
COLOFON

Voor informatie van de basis
en/of herhalingscursus graag
even een berichtje naar
Greta Meutstege
gerrit-greta@kpnmail.nl
of 06 2294 6591.
Sinds deze datum zit hotel
Scheperskamp vol met mensen,
die de oorlog in Oekraïne
ontvlucht zijn. Dit is de eerste
grootschalige opvanglocatie in
onze gemeente, met 105
plaatsen. Wil je hulp en/of
huisvesting en of spullen aan de
vluchtelingen aanbieden, dan kun
je dit aan de gemeente
doorgeven via
oekraine@lochem.nl
Je kunt je via deze website ook
aanmelden, als je als vrijwilliger
aan de slag wilt. Dit kan ook via
www.LochemDoet.nl
Voor initiatieven kun je kijken op
www.lochem.nl/oekraine

De ideeën kun je per mail
sturen aan onze secretaris.

Meeting4life
De wandelestafette van
samenloop voor hoop, waar
wij als buurtvereniging aan
zouden deelnemen, ging
i.v.m. Corona niet door.
Zaterdag 27 augustus a.s.
staat het Openluchttheater
in het teken van geld
inzamelen voor de strijd
tegen kanker. Samen met
de werkgroep Meeting4life
wordt er een dagprogramma
samengesteld met o.a.
braderie, muziek, wandelen
en fietsen. Het zou
fantastisch zijn wanneer wij
als buurtvereniging hieraan
kunnen meewerken.
Alle ideeën hiervoor zijn van
harte welkom!
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