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Slotactiviteit 2021  

De ene keer zijn het de 
weersomstandigheden, die roet in 
het eten gooien. De andere keer 
zijn het de coronamaatregelen. 
Hoe de aanpak van corona er de 
komende tijd gaat uitzien, is nu 
nog onzeker. Zoals we in de 
eerdere nieuwsbrieven aangaven, 
houden we dit nauwlettend in de 
gaten. Voor ons staat hierbij de 
veiligheid van onze deelnemers en 
vrijwilligers steeds voorop. 

Het bestuur gaat voor 2022 samen 
met de evenementencommissie 
aan de slag met de 
voorbereidingen voor de 
activiteiten in 2022. 

 

”Happen en Trappen” 
staat nu voor het voorjaar 2022 
gepland. De precieze datum volgt 
nog. 

 

De traditionele Kerstborrel van 
zaterdag 18 december wordt 
door de coronamaatregelen 
genannuleerd. 

 
 
Informatieavond Curo Vastgoed 
bij Bousema 
 
Twee leden van het bestuur zijn 
donderdag 18 november naar de 
informatieavond geweest van 
Curo Vastgoed voor de te bouwen 
appartementen op het 
  

  
 
parkeerterrein van Accon BV. 
Het plan is om 10 appartementen 
te bouwen, twee hoog dus vijf  
naast elkaar. 
De oppervlakte van een 
appartement wordt 65 m². 
De groenvoorziening op de wal blijft 
zoals het nu is zodat het aanzicht 
niet veranderd. 
Vóór de appartementen komen 16 
parkeerplaatsen wat ruim voldoende 
moet zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AED  
 
Twee jaar geleden hebben we in 
een ongekend snel tempo een AED 
voor onze buurt weten te realiseren. 
Er hebben zich toen 16 personen 
aangemeld om de cursus 
reanimatie en AED te volgen en dat 
was fantastisch! De 
herhalingscursus bleek helaas 
minder aantrekkelijk. 
Er zijn nog enkele plaatsen vrij 
om de cursus Reanimatie en AED 
te volgen op dinsdag 1 februari 
2022 dus geef je op. 
Voor informatie van de cursus graag 
even een berichtje naar  
Greta Meutstege 
gerrit-greta@kpnmail.nl   
of 06 2294 6591. 
Het is zeer belangrijk dat er 
meerdere mensen in onze buurt 
kunnen reanimeren en met een 
AED kunnen omgaan. 
 
 

 
 

 
 
Er is in onze naaste 
omgeving een AED bij 
Bousema buiten aan de muur 
en nu ook bij Tusselerhof in 
het voorportaal, dus altijd 
beschikbaar. 
We gaan samen voor een 
extra veilige buurt! 
 
 
 
 
 
Mutaties 
 
Geboortes 

De buurt breidt uit. Er zijn drie 
meisjes geboren: Elise Nijhof 
(T84), Emily Waanders (T49) 
en Valerie Rattink (T95). 
 
Overledenen  

Helaas zijn ons ook 
verschillende buurtbewoners 
ontvallen: Marian Bakhuis 
(SdB9), Ellen Braggaar 
(T152), Jan Mullink (T113) en 
Henk Witteveen (T21). 
 
 
Marianne vervangt Betsy 
 
Betsy heeft haar heup 
gebroken en is enige 
maanden uit de roulatie. 
Marianne vervangt haar en 
neemt Betsy’s taken over. 
Zou u nieuws over 
verhuizingen, geboortes, 
overlijden, ziektes, e.d. aan 
Marianne willen doorgeven? 
Hartelijke dank alvast.  
 
 

 
 
 
 

. 



Decembermaand 
 
Het bestuur wenst iedereen  een 
fijne sinterklaas. Maar ook alvast  
prettige Kerstdagen, een goed 
uiteinde en een voorspoedig 2022. 
 

 
 
 
 
Steunactie Daniël gaat door 
 
Zoals in de vorige nieuwsbrieven 
is geschreven, gaat de steunactie 
gewoon door. De steunactie heeft 
de titel “Daniël doet het” en is te 
vinden op: 
https://steunactie.nl/actie/daniel-
doet-het?donatie=succesvol.  
 

“Een weetje” 

Het blijkt dat bij het ophalen van het 
oud papier de containers in onze 
wijk niet altijd op een juiste wijze 
aan straat worden gezet. In 
tegenstelling tot de andere 
containers moeten de wielen van de 
oudpapiercontainers  naar de straat 
gericht zijn.  
 
 
 
 
 
Restaurant Tusselerhof 

Het restaurant heeft een lunch- en 
borrelkaart, waar wij als buurt ook 
gebruik van kunnen maken. Zo zijn 
er verschillende soorten broodjes, 
soepen, ijscoupes en bittergarnituur 
te verkrijgen. Dit geldt ook voor de 
koffie, al dan niet met gebak. De 
kaart geldt voor overdag als voor de 
namiddag. Op dit moment is nog 
onduidelijk of wij door de nieuwe 
coronamaatregelen wel welkom zijn 
in het Tusselerhof 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Agenda 

18 december  2021: 
Kerstborrel is geannuleerd! 
 
Voorjaar 2022 
 
Gezinsactiviteit “Happen en 
Trappen” 
 
COLOFON  
 
Voorzitter: Henny Jansen 
Tusseler 67  
helmienhenny@kpnmail.nl  
 
Secretaris: Daniël Rattink 
Tusseler 95  
dr.rattink@icloud.com; 
Greta Meutstege a.i.neemt 
tijdelijk de honneurs waar 
Tusseler 79 
gerrit-greta@kpnmail.nl 
 
Penningmeester: Jannie 
Haitink Tusseler 109  
haitink.lochem@planet.nl  
 
Bestuursleden:  
Betsy Antvelink Tusseler 101  
betsyantvelink@gmail.com  
 
Marianne Vlaswinkel  
Tusseler 200  
m.vlaswinkel@hotmail.com  
 
IBAN:  
NL79 ABNA 0624 0074 13 
  
Fotografie en website:  
Henk Eggink  
 
Website: www.tuetsloe.nl  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


