
In mei hebben we, als bestuur van het Noaberhoes, de eerste Nieuwsbrief uitge-
bracht om je te informeren over wat er speelt in onze buurtschap en je op de hoog-
te te brengen van ideeën en initiatieven van onze verenigingen. Deze is door velen 
positief ontvangen! 
 
Hierbij ontvang je de tweede Nieuwsbrief. Het was een bijzonder half jaar waarin 
veel activiteiten zijn afgelast door het coronavirus. Geen Paasvuur, geen Zomer-
feesten, geen Noaberett’n: wat een gemis voor onze gemeenschap! 
 
Vanaf juni was er weer wat meer ruimte. Achter de schermen is hard gewerkt en 
veel vergaderd om te zorgen dat activiteiten mogelijk waren met in achtneming van 
de regels. Vooral het bestuur van de VV willen we danken voor het vele werk dat ze 
verzet hebben (en nog steeds verzetten) en de flexibiliteit die van hen gevraagd is 
om de steeds veranderende regels goed toe te passen. 
 
Ondertussen is er gelukkig wel het een en ander gebeurd als de ruimte het toeliet. 
Zo is tijdens NL-doet in maart de kantine opgepimpt, konden de ‘jeu de boulers’ hun 
balletje gooien in de buitenlucht en hebben we met Janet Bannink met haar bedrijf 
‘Gezond4you’ een enthousiaste trainer binnengehaald die werkt aan de conditie 
van mensen (daarover elders in deze Nieuwsbrief meer). Ook denken we met Janet 
mee om een groep ‘bewegen voor 70+-ers’ in Lochuizen te starten. Daarnaast wil-
len we graag weten of er onder ouderen behoefte is aan activiteiten in het Noaber-
hoes, bijvoorbeeld een koffie-ochtend. Met de gemeente zijn we in overleg om huis-
bezoeken te organiseren. Zodra de coronasituatie het toelaat willen we alle 70+-ers 
bezoeken om te inventariseren of er wensen zijn. Heb je ideeën, wil je meedenken 
of wil je betrokken worden bij deze ontwikkeling? Stuur een mail naar het secretari-
aat. 
 
Op deze plek willen we als bestuur ook even stilstaan bij het overlijden van Johan 
Geerdink op 29 juli 2020. Zoals we schreven in onze rouwadvertentie: “een mar-
kante persoonlijkheid vol met ideeën, ambitie, creativiteit en vooral een warm en 
betrokken hart voor onze buurtschap!” Binnen ons bestuur is hij onnavolgbaar, 
maar in zijn geest werken we verder aan de verbinding van onze buurtschap die 
hem steeds voor ogen stond. En gelukkig hebben we zijn moerbeiboom op het ter-
ras, waardoor hij altijd in ons midden zal blijven! 
 
Het blijven onzekere tijden, dus laten we oog 
houden voor elkaar. En hopen dat we bij de 
volgende Nieuwsbrief weer alle ruimte heb-
ben voor ontmoeting! 
 

Het  Lochuizer  Nieuw s!  
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Beweegmakelaar 

Gezonder leven door 
meer te bewegen? Maar 
je weet niet hoe? Neem 
contact op met de be-
weegmakelaar van de 
Sportfederatie Berkelland 
(0545-476727)! Hij kijkt 
samen met jou naar pas-
sende opties. Bezoek aan 
en adviezen van de be-
weegmakelaar zijn gratis!  

Bezorgers 

Onze oproep in de 
vorige nieuwsbrief over 
bezorgers heeft 
opgeleverd dat een 
enthousiaste vrijwilligster 
zich meldde. Zij neemt 
de bezorging van 
nieuwsbrieven in Neede 
voor oud-inwoners van 
Lochuizen die geen 
email hebben voor haar 
rekening. Bedankt! Ook 
bezorger worden? Geef 
ons een seintje via het 
secretariaat.  

GEVONDEN! 

SAMEN VOOR LOCHUIZEN MET STEUN VAN DE CLUB VAN 50!  

De ‘Club van 50’ is een steeds groter wordende groep mensen die jaarlijks 50 euro doneren aan stichting ’t 
Noaberhoes. Zij (mede-)financieren er investeringen en activiteiten mee voor de buurtschap. Bijvoorbeeld de 

automatische sproei-installatie voor veldonderhoud van VV Lochuizen. Of de gedeeltelijk nieuwe aankleding van 
‘t Noaberhoes. De Club van 50 is onderdeel van de sponsorcommissie. Warm hart voor Lochuizen? Kun je hier-

voor jaarlijks 50 euro missen? Graag! Download dan het formulier op www.lochuizen.nu onder het kopje 
‘documenten’ of stuur een mail naar het secretariaat van ’t Noaberhoes. Alvast bedankt!  
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Toen het hart van ons buurtschap Lochuizen, Café Restau-
rant Schepers, eind vorige eeuw aangaf te willen stoppen 
met de bedrijfsvoering van het café, kwamen vele vragen 
over hoe nu verder in Lochuizen. Konden alle tradities rond-
om het café blijven bestaan? Aan de paasvuurtraditie is in 

ieder geval een vervolg gegeven met de stichting Paasvuur Lochuizen. Elk jaar zor-
gen wij voor een mooie ‘Poasboake’ die we met Pasen aansteken. We organiseren 
er ook een feest bij. Als we goed draaien, stellen we een deel van de opbrengst be-
schikbaar voor projecten die ten goede komen aan de leefbaarheid van onze buurt-
schap. 
 
Met veel enthousiaste paasvuurbouwers wordt er weken vooraf gebouwd aan een 
nieuwe Poasboake. Aan de hoofdbrandstichters - de twee oudste inwoners van  
Lochuizen – de eer om samen met enkele assistenten de boake te ontsteken op Eer-
ste Paasdag. Aansluitend is er een Paasparty in de feesttent op het terrein. De gehe-
le paasparty gedijt bij de inzet van de vele vrijwilligers, wat het tot een geslaagd feest 
maakt. 
 
Dat de oude traditie nog steeds leeft, blijkt uit het feit dat er dit jaar zelfs het 60

e
 

paasvuur in Lochuizen heeft gebrand. De 
laatste jaren gaat het helaas wat moei-
zaam om deze traditie voort te zetten. 
Droogte en coronavirus hebben ons da-
nig in de weg gezeten. Wat de toekomst 
brengt weten we niet; we merken dat er 
steeds meer wetten en regels komen 
waardoor het lastiger wordt deze oude 
tradities in stand te houden. Samen zul-
len we ons beste beentje voor zetten om 
te zorgen dat het Paasvuur kan blijven 
branden in Lochuizen.  

Van st icht ing Paasvuur  Lochuizen  

Sinds ongeveer 1,5 jaar hebben wij de inkoop van het Noaberhoes van Rudi te Hoon-
te overgenomen. Via onze kinderen Mick en Kiki zijn wij bij Lochuizen betrokken ge-
raakt en we hebben door de jaren heen al vele vrijwilligersfuncties mogen bekleden 
binnen de gemeenschap Lochuizen. Erg leuk om te doen.  
 
Wij zijn; Silvia Lankheet, 53 jaar. Na 25 jaar in de Retail-branche (Edah, Sanders en 
Jumbo) te hebben gewerkt, heb ik de switch gemaakt richting de verzorging. Sinds 
april 2020 werk ik als medewerkster ’Mooie dag’ bij Livio in het Wiedenhof in Haaks-
bergen. Ik mag daar het dagelijkse leven van ouderen met dementie een vrolijke draai 
geven. Erg leuk en dankbaar werk. 
  
Robbert de Herder, 52 jaar. Ik ben werkzaam als ‘Sales-en Account Manager’ bij ma-
chinebouwer Voith, een internationaal bedrijf met haar basis in Duitsland. Ik maak 
deel uit van het ‘Central’ verkoopteam (Duitsland/Oostenrijk/Zwitserland) in de tak Pa-
pierindustrie. Voor mijn dagelijkse werkzaamheden reis ik veel om onderhandelingen 
te voeren en hopelijk met een opdracht huiswaarts te gaan. Als ik niet onderweg ben 
werk ik vanuit huis. Een erg spannende en uitdagende baan.  

 
Wat betreft de inkoop van het Noaberhoes hebben we onze 
draai al redelijk gevonden. Alhoewel.. door Corona wordt alles 
nu een beetje overhoop gegooid.  
 
Ons motto is ‘met de tijd mee gaan’, dus vernieuwing…..voor 
alles openstaan. We proberen uit te vinden welke artikelen 
men in het Noaberhoes mist en overwegen deze dan in het 

assortiment op te nemen. Wel moeten we kritisch kijken of deze nieuwe artikelen ren-
dabel zijn. Dit is erg belangrijk voor een relatief kleine club zoals wij zijn. 
Hopelijk zal het Corona virus snel verdwenen zijn, zodat wij weer voor de volle 100% 
aan de slag kunnen voor een gezellig volle kantine. ‘Wij doen wel mee!’, jullie ook? 
 

Van de inkopers Noaberhoes  

Burendag 2020 

Op zaterdag 26 septem-
ber jl. vierden we Buren-
dag in Lochuizen. Buren-
dag is een initiatief van 
het Oranjefonds. Zoals 
altijd was er bij het 
Noaberhoes een klussen-
dag aan deze dag gekop-
peld om werkzaamheden 
die blijven liggen alsnog 
weg te werken. Conform 
de Coronaregels hebben 
19 vrijwilligers enkele 
klussen aangepakt.  

Onder leiding van Janet 
Bannink is er een looppad 
aangelegd in het bosper-
ceel rondom het tweede 
veld. Hiermee heeft de 
nieuw bij Lochuizen aan-
gesloten club 
‘Gezond4You’ een eigen 
trainingsplek gekregen. 
Daarnaast was de groot-
ste groep bezig met snoei-
werkzaamheden aan de 
oprit, onder leiding van de 
altijd vrolijke buurman 
Janus.  De archiefruimte 
is opgeruimd door Erik 
Hassink. Bat te Haar nam 
de laatste werkzaamhe-
den aan de tijdelijke tent 
en de verlichting op het 
tweede veld onder han-
den. 

Gezien de aard van de 
werkzaamheden waren 
we maar wat blij met buur-
vrouw Henriette die haar 
kookkunsten wederom 
tentoonspreidde, waar-
door alle hongerige en 
dorstige deelnemers vol-
daan huiswaarts konden 
keren. De gemeente Ber-
kelland willen we bedan-
ken voor de traktatie die 
zij bij de koffie voor ons 
hadden laten bezorgen. 
En we bedanken schil-
dersbedrijf Kettering voor 
de ondersteuning door het 
beschikbaar stellen van 
een hoogwerker.  

NL-Doet op 13 maart 
2021 is de datum waarop 
de volgende klussendag 
wordt georganiseerd! 
“Niets moet, alles mag”, 
onder genot van een hap-
je en een drankje als belo-
ning. Kom gerust kijken en 
gezellig meedoen. Vraag 
meer info via ons secreta-
riaat. Graag tot dan!    



Van de L ief  en leed commissie  INTERESSANTE 
INFORMATIE 
 
Lokale cijfers 
Van inwoner-
aantallen tot 
coronabesmettingen, 
van gemiddelde 
WOZ-waarde tot het 
aantal woning-
inbraken.. veel data-
informatie over 
Berkelland vind je op 
www.berkellandincijf
ers.nl  

Vanuit de lucht 
Het Noaberhoes op 
de luchtfoto, de 
topografische kaart 
van Lochuizen, de 
Needse Berg 
ontdekken via de 
hoogtekaart of de 
afstand meten 
tussen jou en je 
buurman. Het kan 
allemaal met https://
www.pdok.nl/
viewer/  

Van Voetbalverenig ing Lochuizen  
Net als vele anderen maken wij als voetbalvereniging gebruik van het Noaberhoes, tij-
dens het seizoen zijn er 7 dagen in de week voetbalactiviteiten voor jong en oud. 
Na jarenlange trouwe inzet, hebben Erik Hassink en Andre ter Woerds enige tijd gele-
den hun taken binnen het voetbalbestuur neergelegd. Via deze weg willen wij hen nog-
maals ontzettend bedanken voor hun geweldige inzet al die jaren. Tevens heeft afgelo-
pen seizoen Herman Geukes zijn bestuursfunctie neergelegd, ook Herman willen wij 
via deze weg alvast bedanken voor zijn inzet. 
We zijn blij dat we deze functies allemaal hebben weten te vervullen en nieuwe perso-
nen hebben kunnen vinden. Het bestuur heeft hiermee een verjonging doorgemaakt en 
bestaat nu uit de volgende 7 personen: Bat ter Haar (voorzitter), Anouk Brandenbarg 
(penningmeester), Inge Baak (secretariaat), Lincy ter Woerds (TC dames), Tonnie 
Schuurman (TC senioren), Ruben Schuurman (TC jeugd) en Mathijs Geerdink (TC 
scheidsrechterszaken).  

 
Waar het allemaal om draait: ‘het voetballen’. Door corona 
kende het afgelopen voetbalseizoen een enorm raar einde. 
De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen werden weer 
gedaan, niet wetende of en hoe het seizoen van start zou 
gaan. We hebben daarnaast dan ook de nodige maatregelen 
moeten treffen in het kader van de Corona perikelen, in de 
hoop dat alles door zou kunnen gaan.   

            
Nieuw bij V.V. Lochuizen is dit jaar het Vrouwen 25+ voetbal! Vanaf dit seizoen is er 
een damesteam Vr. 25+. U zult in dit team vele oude bekenden tegenkomen, want dit 
team is o.a. samengesteld uit voormalig Lochuizen VR1 speelsters. Dames 25+ spelen 
in een midweekse competitie 7 tegen 7. De thuiswedstrijden gaan ze spelen op woens-
dagavond. 
 
Er was groen licht en het voetbalseizoen 2020/2021 ging gelukkig van start, hoe het 
zich gaat vervolgen gaan we komende tijd meemaken. Pas goed op jezelf en elkaar! 

AED-vrijwilligers 
Naar aanleiding van 

de oproep in de 
vorige nieuwsbrief 
hebben zich twee 

nieuwe AED 
vrijwilligers 
aangemeld!  

Ook 
geïnteresseerd? 
Neem voor meer 

info contact op met 
Johan Waarlo via 
06 51 18 23 52.   

GEVONDEN! 

De Lief en leed commissie in Lochuizen probeert - zoals dat zo mooi omschreven wordt 
- “het lief en leed in Buurtschap Lochuizen bij te houden.” Wij, Herman Waarlo, Ellen 
ten Elsen en Henriette Bomer, doen dit met veel plezier en met  respect naar familiele-
den toe als het gaat om het verlies van dierbaren. 

Een blijk van aandacht kan zijn: 

• Een kaartje sturen bij (bijzondere) verjaardagen, geboorte, ziekte, 
overlijden en voor beterschapswensen 

• Een bloemetje bezorgen bij nieuwe inwoners 

• Een fruitmand/bloemetje bij ziekenhuisopnames 
• Een rouwadvertentie plaatsen in de dagbladen en het verzorgen 

van een bloemstuk bij overlijden. 
 
Er is een attentieprotocol ontwikkeld in samenwerking met de Lochuizer 
verenigingen. Dit protocol hanteren wij om te beoordelen wie voor een 
attentie in aanmerking komt. In ieder geval zijn dat alle inwoners van Lochuizen, leden 
van verenigingen, vrijwilligers van Lochuizen en nieuwe inwoners van Lochuizen. 
 
Heel belangrijk is dat we met zijn allen verantwoordelijk zijn om op de hoogte te zijn van 
alle gebeurtenissen omtrent deze attenties. Daarom hebben de verenigingen het lief en 
leed op hun agenda staan bij bestuursvergaderingen. Vervolgens komen dan de namen 
bij ons terecht en kunnen wij betreffende actie hierop ondernemen. 
 
Het leukste is dat we alle drie Lochuizenaren zijn en het meeste lief en leed zelf ook 
horen. We zijn alle drie enthousiast en vinden het echt een meerwaarde dat deze com-
missie in Lochuizen actief is. 
 
Wij zijn al vele jaren vrijwilliger bij diverse commissies en besturen en dragen Lochui-
zen een warm hart toe. Dat maakt onze taak in het lief en leed ook zo bijzonder. Heeft u 
een attentietip voor ons? Mail het naar bomer164@caiway.nl.  
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Ik ben Janet Bannink en kom uit Noordijk. Rond mijn 18e heb ik een aantal 
jaren bij VV Lochuizen gevoetbald. Nu, tientallen jaren later, ben ik weer terug 
in Lochuizen. Met mijn bedrijf: Gezond4You.  
 
Ik geef buitensportlessen. Onder andere CrossFit. Hiermee train je het hele 
lichaam. We gebruiken daarvoor kleine fitness attributen en de omgeving. We 
trainen CONDITIE, KRACHT, STABILITEIT, COÖRDINATIE en MOBILITEIT 
in een gezellige groep!  
 
Door de opgelegde coronamaatregelen mochten we in mei weer buiten sporten, maar alleen op een sportcom-
plex. De Needse Berg voldeed helaas niet aan deze regels en we moesten op zoek naar een andere locatie. 
Een aantal dames kwam met het idee om op Sportpak Nieuw Olthaar te gaan sporten. Dit was na één telefoon-
tje al geregeld en mij werd gevraagd of ik mij ook aan wilde sluiten bij het Noaberhoes. Heel graag zelfs! Zo 
startten de CrossFit lessen in en rondom het speeltuintje van Lochuizen. Met ingang van 1 juli sporten we ook 

weer op de Needse Berg met Bootcamp en Power FitWalk. Lochuizen heeft twee 
CrossFit groepen op de maandagavond en vrijdagmorgen.  

Ook voor vragen over voeding, gezonde leefstijl of afvallen ben je bij Ge-
zond4You aan het goede adres. Een aantal zorgverzekeraars vergoedt gehele of 
gedeeltelijke begeleiding op voedings- en leefstijladvies. Ik ben een geregistreer-
de Beroeps Gewichtsconsulente. 

Wil je meer informatie over Gezond4You of een keertje meesporten met een gra-
tis proefles? Kijk of meld je aan op onze website www.gezond4you.nl.  

 

Van Gezond4You:  Crossf i t  op het  sportpark 

Van de jeu de boules c lub  
Op de woensdagmiddag wordt er Jeu de Boules gespeeld in Lochuizen. We zijn begonnen met 12 deelnemers 
maar door ouderdom en helaas overlijden zijn we nu nog met 8 enthousiaste deelnemers. Vanaf 14.00 uur spe-
len we tot ongeveer 15.00 uur jeu de boules en dan drinken we met z’n allen een kopje koffie. Hierna hervatten 

we het spelletje en spelen tot 16.30 uur Je bent heerlijk buiten actief en ondertussen is 
er voldoende tijd om gezellig met elkaar bij te kletsen. Na afloop drinken we samen een 
borrel. Om de jeu de boules in stand te houden willen we graag nieuwe leden verwelko-
men. Het kost niets (alleen de consumptie), het geeft energie en het is bovenal gezellig! 
  
Wil je kijken of het je wat lijkt kom dan gezellig op de woensdagmiddag langs of neem 
contact op met Bets ter Haar via het secretariaat van ’t Noaberhoes.  

Het Noaberhoes is een plek voor Noaberschap. Het is de plek waar we ons opwarmen tussen de wedstrijden 
door, waar we ons suf vergaderen, waar we een snoepzakje krijgen bij winst (en verlies), waar we ontmoeten 
en bovenal, waar we het glas heffen. Bij Noaberschap hoort Noaberplicht, en gelukkig weet men daar in  
Lochuizen alles van. Iedere dag zijn er, gezien en ongezien, vele vrijwilligers die het Noaberhoes en bijbeho-
rende verenigingen draaiende houden. Aan mij de taak om de vrijwilligers achter de bar te coördineren. 
 
Mijn naam is Linda Huiskamp, 24 jaar oud en geboren aan de andere kant van de Berg in Noordijk. Inmiddels 
ben ik woonachtig in het mooie Utrecht en werk ik als analist bij de ABN AMRO. Om de week kom ik terug naar 
de Achterhoek om mee te spelen (of trouw op de bank te zitten) bij de 
dames van VV Lochuizen. 
 
Toen ik 3 jaar geleden begon met werven van nieuwe vrijwilligers was 
de insteek altijd dat kantinediensten gezellig moeten zijn. Het idee was 
dan ook om een buddy systeem te realiseren waarin je een kantine-
dienst draait in tweetallen. Op deze manier proberen we de sfeer er ook 
achter de bar goed in te houden. Ondertussen zijn we 3 jaar en heel wat 
nieuwe vrijwilligers verder en is dit systeem al een aardig eind uitgerold, 
waarvoor heel veel dank aan alle geweldige vrijwilligers! 
 
Ondanks Corona ben ik altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Dus mocht je naar aanleiding van dit bericht 
interesse hebben, aarzel niet om mij een berichtje te doen! Vooral voor de zaterdagmiddag en zondagavond 
(16u-19u) is hulp altijd welkom!  
 

Van de barplanner  
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