
  

 

 
  

  
  

 

Algemene Ledenvergadering najaar 2022 

U wordt van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de Algemene Ledenvergadering van Plaatselijk 

Belang Tuk. 

 

Wanneer?  Maandag 14 november 2022 

Hoe laat?  20.00 uur 

Waar?   Café de Karre 

 

AGENDA: 

1. Opening  

2. Verslag vorige ledenvergadering (4 april 2022) 

3. Mededelingen  

4. Verslag kascommissie n.a.v. financieel jaarverslag 2020/2021  

5. Terugblik zomerfeest 2022 

6. Vooruitblik zomerfeest 2023 

7. Uitleg over AED-cursus 

8. Stand van zaken diverse projecten 

• Herinrichting Bergweg 

• Herinrichting Tukseweg (vanaf Woldkasteel tot rotonde) 

• Veld Schutterswoerthe 

• Veld tegenover nieuwe dorpshuis/school 

9. Rondvraag 

10. Sluiting 

 

Informatieavond over herinrichting Tukseweg (vanaf Woldkasteel tot rotonde) 

Binnenkort organiseert de gemeente Steenwijkerland een informatieavond over de herinrichting van 

het laatste deel van de Tukseweg. Het gaat dan over het deel vanaf het Woldkasteel naar de rotonde. 

Op deze avond worden de 2 plannen gepresenteerd die met ideeën van een werkgroep tot stand zijn 

gekomen.  

 

Wanneer?  Maandag 31 oktober 2022 

Hoe laat?  19.00 uur tot maximaal 21.30 uur 

Waar?   Dorpshuis Tuchem 

Voor wie?  Inwoners van Tuk 

 

 

Sint Maarten optocht 

                                                        

Op 11 november is het weer tijd voor de Sint Maarten optocht. Alle 

kinderen mogen om 18.15 uur naar het dorpshuis komen met hun 

lampion. Vanaf 18.30  vertrekt de (muzikale) optocht door Tuk. Na 

afloop is er voor de deelnemers wat te drinken en wat lekkers. De 

kinderen met de 10 mooiste lampionnen kunnen een prijsje winnen.  

 

Nieuwsbrief 

Oktober 2022 
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Bericht van Sinterklaas 

 

Beste kinderen en ouders, 

Sinterklaas heeft laten weten dat hij en zijn Pieten op zaterdag 19 november een 

bezoek brengen aan Tuk. Het sinterklaasfeest wordt gehouden in het nieuwe 

dorpshuis. Tussen 10.00 en 12.00 uur is er een inloop. 

Er staat de kinderen heel veel leuks te wachten deze ochtend. Er zijn diverse 

spelletjes onder leiding van de enthousiaste Pieten. Natuurlijk kan er ook een 

bezoek gebracht worden aan Sinterklaas. In het dorpshuis staat een glaasje ranja 

en wat lekkers voor de kinderen klaar. Heb je de spelletjes gedaan, Sint een hand 

gegeven, je vragen gesteld en lekker gespeeld? Dan krijg je nog een lekkere 

verrassing mee naar huis.  

Meedoen? Kinderen tot en met groep 6 van de basisschool zijn welkom. De 

kosten voor deelname bedragen 2 euro per kind. We werken dit jaar met 

een toegangskaart.  

Een toegangsbewijs kan opgehaald worden bij het dorpshuis op 

donderdag 27 oktober van 14.15 tot 15.00 uur of op vrijdag 28 oktober 

van 19.00 tot 20.00 uur. Graag gepast betalen. Meldt bij opgave ook eventuele allergieën.  

Let op: tijdens de sinterklaasviering worden er foto’s gemaakt die geplaatst kunnen worden op de 

Facebookpagina van PB Tuk.  

Ik hoop jullie allemaal te ontmoeten op 19 november! 

Groeten van Sinterklaas 

Vlaggen Tuk 

Mooi om te zien dat de Tukse vlaggen volop wapperden tijdens het Tukse feest. Wij hebben gemerkt 

dat er naast de vlag in ‘gewoon’ formaat vraag is naar vlaggen in groot formaat. Graag willen we 
inventariseren hoe groot de belangstelling is. Bij veel animo kunnen we in grotere aantallen inkopen. 

Als u belangstelling heeft voor een Tukse vlag in groot formaat stuurt u dan een mail naar info@pb-

tuk.nl? 

 

Het bestuur van PB Tuk zoekt versterking!  

Vanwege het vertrek van Mari-an Dirksen in het voorjaar van 2022, is het bestuur van PB Tuk al een 

tijdje niet op volle sterkte. Ook Alien Bisschop heeft aangegeven dat ze over een tijdje wil gaan 

stoppen met haar bestuurstaken. Versterking is daarom welkom! Lijkt het u leuk om u in te zetten 

voor de belangen van het dorp Tuk, dan komen wij heel graag met u in contact!  

 

Oud Papier 

Dit waren de opbrengsten van het oud papier in de afgelopen maanden: 

April 2022    9.190 kg 

Mei 2022   6.760 kg 

Juni 2022   5.160 kg 

Juli 2022 10.010 kg 

De opbrengsten van augustus en september zijn tijdens het schrijven van deze nieuwsbrief nog niet 

bekend.  

Het oud papier kan elke 2e zaterdag van de maand tussen 9 en 12 uur gebracht worden naar de 

containers. De eerstvolgende inzamelochtend is 12 november 2022.  


