Wijkverdeling & contactpersonen:

Schutters

S

Tukseweg,
Oldemarktseweg, Markehof
Boomsluiters, Remmelinge,
Schutterswoerthe, Hummelingen
Bergweg,
Bergsteinlaan
Bakkersveld, Achterveld
de Spitzen, Olde Hof
Lage Egge, Hooidijk
Oosterhoek, Berg en Bos
Steendijk, Oostwold
Heerweg, Pasmanweg
Heerlijkheid, Weldadigheid, enz

Michiel Kranendonk, Tukseweg 88
Jos ter Schure, Oldem.weg 35
Henk Steennis, Hummelingen 2B
Klaas Klarenberg, Bergweg 43
Peter Hartkamp, Bergweg 47K.
Karst Lubbinge, Bergsteinlaan 78
Ko Beute, Bakkersveld 67
Willem Bos, Bakkersveld 4
Imke Dekker, Hummelingen 28
Auke Feenstra, Berg en Bos 8
Gerard Kist, Oostwold 12
Fiona Pen, De Heerlijkheid 24
Jolanda Kramer, Weth. Wintersstraat 7

______________________________________________________________________
Secr. : Wethouder Slootstraat 1,
8334 SN Tuk, info@pb-tuk.nl

juni2019

Oud-papier:
Op zaterdag 8 juni van 9:00 – 12:00 uur, staan onze vrijwilligers weer voor u klaar voor de inzameling van
oud papier. Zoals bij u bekend worden de papiercontainers al op vrijdag neergezet op de parkeerplaats bij
de scouting.
Oud papier vervolg:
Om de inzameling in goede banen te leiden het verzoek om alleen volle dozen te brengen en deze achterin
de container te plaatsen zodat onze vrijwilligers dit goed kunnen verwerken.

Komende activiteiten:
Opening Tukseweg
Zomerfeest

zaterdag 8 juni vanaf 13.00 uur
22 tot en met 25 augustus

Uitnodiging
Graag ontmoeten wij u bij de feestelijke opening van de Tukseweg.
Zaterdag 8 juni vanaf 13.00 uur
Programma :
13.00 uur Kuierpuzzeltocht door de kern en een kijkje in de keuken van de ondernemers met mooie prijzen
15.45 uur Officiële opening door wethouder Scheringa
16.00 uur Ringrijderij
Vanaf 18.00 uur prijsuitreiking in de Karre onder het genot van een hapje en een drankje.
Voor de kinderen is er een springkussen en iets lekkers
Wij hopen u te mogen verwelkomen namens de ondernemers en inwoners van Tuk.

Z.O.Z

Help ons Tuk samen duurzamer te maken
Veel buurtgenoten weten het als geen ander: als je zonnepanelen op je dak wilt of je huis (beter) wilt
isoleren, gaat dat een stuk makkelijker als je dit samen doet! In Nederland zijn al ruim 350
buurtinitiatieven die dit samen doen.
Om in Tuk nog meer buren op weg te helpen met energiebesparende maatregelen zoeken we een aantal
dorpsgenoten die samen met ons concrete, duurzame acties willen opzetten.
Uiteindelijke doel is in zoveel mogelijk huizen in Tuk goede isolatie, zoveel mogelijk zonnepanelen op eigen
dak en als dit niet kan gezamenlijk zoveel mogelijk gebruik te maken van een groot dak via een
energiecoöperatie. En waar het kan en gewenst is verwarming via warmtepompen. En wie weet welke
duurzame acties er nog meer uit voortvloeien?
Als zogenaamd buurtteam worden we ondersteund door Buurkracht, een maatschappelijk initiatief gesteund
door gemeenten, provincies en in Tuk ook door netbeheerder Rendo. Ook de gemeente Steenwijkerland
heeft haar medewerking toegezegd. Meer informatie over Buurkracht is te vinden via de website van PB
Tuk.
Buren hebben samen buurkracht. Belangstelling om ook je buurkracht voor dit duurzame initiatief in te
zetten? Stuur dan even een mailtje naar een van onderstaande mailadressen:
roelofjoke@ziggo.nl
fs.jellesma@kpnmail.nl
ph.slangen@ziggo.nl
Roelof Wolters, Folkert Jellesma, Philip Slangen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data oud papier 2019 :, 8 juni, 13 juli, 10 augustus, 14 september, 12 oktober, 9 november en 14
december. Knip uit en bewaar !!!

