
Ieder kent de ‘kantine’ van Voetbal Vereniging Lochuizen. De voetbal is een be-
langrijke activiteit in Lochuizen. Maar er gebeurt nog veel meer in onze buurtschap! 
Na het sluiten van Café Schepers is de kantine verbouwd tot ‘Het Noaberhoes’. 
Daarmee is er, naast de kantinefunctie, ook een plaats voor andere clubs en initia-
tieven. Wij zouden meer Lochuizenaren en leden van onze clubs willen betrekken 
bij deze activiteiten en initiatieven: daarom deze nieuwsbrief vanuit het bestuur van 
de stichting Noaberhoes Lochuizen. Zodat je weet wat er gebeurt en omdat er ge-
noeg te vertellen valt!  

Vooral in deze bijzondere tijd van het Corona-virus voelt ieder weer het belang om 
verbonden te zijn met elkaar. De nieuwsbrief informeert over wat er speelt binnen 
onze buurtschap en biedt een mogelijkheid om je ideeën of initiatieven kenbaar te 
maken. Tweemaal per jaar brengen we de Nieuwbrief uit, praten we je bij over actu-
ele zaken in Lochuizen en bieden we je een podium om jouw zegje te doen.  

 

Het  Lochuizer  Nieuw s!  

Wij  z i jn  het  Noaberhoes  

In het Noaberhoes vinden veel activiteiten plaats door diverse clubs. Deze vind je in 
het schema op de achterkant van deze Nieuwsbrief. Het bestuur van stichting ‘Het 
Noaberhoes’ heeft drie verbindende taken: 
1) onderhouden van de velden en de gebouwen; 
2) zorgen dat we financieel gezond blijven; 
3) inzetten voor vragen en belangen van bewoners en buurtschap; 
Sinds januari van dit jaar bestaat het bestuur uit: 

• Janja Molemaker, voorzitter, verantwoordelijk voor de (externe) communicatie 
en het vrijwilligersbeleid (j.molemaker@fluvere.nl) 

• Loes Kuperus, secretariaat, contactpersoon beheer (inkoop & schoonmaak) en 
lief & leedgroep (noaberhoes@lochuizen.nu) 

• Erik Hassink, penningmeester (erik.hassink@planet.nl) 

• Gerrit Otto, contactpersoon voetbal, sponsorcommissie, onderhoudsploeg, 
klussendagen en activiteitencommissie (info@ottobeheer.nl) 

• Inge Waarlo, contactpersoon belangbehartiging buurtschap, Buurtvereniging, 
Paasvuur, Kerkenpaden, Jonge Gelre, 
AED-club. (ingewaarlo@hotmail.com) 

Heb je vragen, opmerkingen, tips? Je kunt 

ons bereiken via een persoonlijke mail of via 

het secretariaat: noaberhoes@lochuizen.nu    
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INTERESSANTE  
INFORMATIE 
 

Berkellandwijzer 
www.Berkellandwijzer.
nl is dé digitale plek en 
sociale wegwijzer voor 
het vinden van prakti-
sche informatie, adres-
sen en activiteiten 
dichtbij huis. Op deze 
website kun je terecht 
voor informatie en vra-
gen over actief zijn en 
meedoen, geldzaken, 
mijn buurt, opvoeden 
en opgroeien, onder-
steuning en gezond-
heid, werken en leren, 
wonen en vervoer en 
zorgen voor een ander.  

Nieuwsbrief 
bezorgers  

Vind je het leuk om 
ons te helpen met het 

bezorgen van de 
nieuwsbrief in 

Lochuizen (150 
adressen)? Eenmalig 
of vaker, beide opties 

zijn mogelijk! Wij 
horen het graag.  

GEZOCHT! 

JOUW (BUURT)ACTIVITEIT IN HET NOABERHOES? 

Een vergadering? Bijeenkomst? Workshop? Het Noaberhoes heeft hiervoor 2 vergaderruimten (max. 5 tot 10 
personen) en een zaal met bar (max. 80 personen) beschikbaar. Neem voor meer informatie en reserveringen 

contact op met het secretariaat.  
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Werkgroep toekomst 
Naast alle lopende zaken is het bestuur afgelopen jaar bezig geweest met hoe we in 
de toekomst vorm willen geven aan het Noaberhoes en de buurtschap. Twee vragen 
waren daarin belangrijk: Wat willen de bewoners en clubs in Lochuizen en hoe blij-
ven we financieel gezond? 
 
Vier thema’s zijn uit deze discussie gekomen: 1) Welke doelgroepen zijn er in  
Lochuizen, 2) Welke activiteiten willen de diverse doelgroepen, 3) Hoe kunnen we 
ons vernieuwen, 4) Hoe maken we ons beter zichtbaar middels social media? 
Deze thema’s zijn voorgelegd aan het gemeenschappelijk overleg (een tweejaarlijks    
overleg met alle clubs in Lochuizen) in november. Hier zijn mooie ideeën uitgeko-
men. Een werkgroep Toekomst, bestaande uit vijf mensen, gaat met deze vragen en 
ideeën aan de slag en komt met een voorstel.  
 
Ouderen in Lochuizen 
Uit onderzoeken blijkt dat ouderen steeds meer in een isolement dreigen te komen. 
Samen met de gemeente Berkelland gaat het bestuur onderzoeken hoe de situatie 
van 70+-ers (op dit moment zijn er dat ruim zestig) in Lochuizen is: hoe is het met de 
ouderen in onze buurtschap en wat zijn hun wensen? Heb je ideeën, wil je meeden-
ken of wil je betrokken worden bij deze ontwikkelingen? Stuur een mail naar het se-
cretariaat. 

Van de bestuurstafe l  Noaberhoes  

Van de onderhoudsploeg  
De onderhoudsploeg draagt zorg voor het onderhoud van 
het buitenterrein van VV Lochuizen en het Noaberhoes; 
de werkzaamheden bestaan uit het maaien van het gras, 
trekken van de lijnen op de velden, schoffelen, snoeien, 
sproeien en herstelwerkzaamheden van de velden, blad-
blazen, plaatsen/verwijderen van de reclameborden, het nakijken van de kleedka-
mers, enzovoort. 

De groep bestaat uit 16 vrijwilligers, waarvan er gemiddeld 8 elke vrijdagmiddag de 
nodige werkzaamheden uitvoeren, zowel binnen als buiten. Ze worden aangestuurd 
door een coördinator voor het werk in en aan de gebouwen en een coördinator voor 
het buitenwerk.  

Tweemaal per jaar zijn er klussendagen, in maart de NL-Doet-dag en in september 
de Burendag. Dan worden er specifieke onderdelen aangepakt, waarbij meerdere 
vrijwilligers ingezet worden. 

Wij kunnen nog steeds vrijwilligers gebruiken. Is je belangstelling gewekt dan ben je 
van harte welkom! Je kunt je melden bij de contactpersoon: Herman Waarlo 
(her.waarlo@gmail.com) 

De groep Kerkenpaden kent 13 vrijwilligers. Doel van de club is om de oude kerken-
paden in ere te herstellen en bewandelbaar te houden. Met regelmaat werken ze op 
zaterdagmorgen onder leiding van Johan Geerdink van De Tuinen van Geerdink. Voor 
komend jaar heeft de groep het voornemen een verzoek in te dienen bij het Europese 
Leaderfonds om een aantal paden met elkaar te verbinden tot een wandel- en fiets-
route van ongeveer twintig kilometer. Deze route gaat door Lochuizen, Rietmolen, 
Noordijk en Diepenheim.  

Voor de toekomst zijn er plannen om de route binnen Berkelland te 
verlengen in samenwerking met andere kerkenpadenroutes. Ideeën 
bij deze route zijn om paden aan te kleden met groen, zoals tiny fruit-
forests, bankjes op mooie zichtlocaties en het aanleggen van een 
touwbrug. In samenwerking met onder meer het Waterschap zullen 
informatieborden over het landschap geplaatst worden. In de loop van 
het jaar zal bekend worden of de subsidie toegekend gaat worden.  

Van de kerkenpaden  

 
 
 

Zomer in  
Lochuizen...hopelijk 
in 2021!  
 
Elke zomer orgniseert 
TV Gelderland 
‘Zomer in…..’, daarin 
krijgt een dorp of 
buurtschap een op-
dracht aan het begin 
van de dag. De gehe-
le dag werkt de ge-
meenschap aan de 
opdracht en ’s avonds 
wordt het uitgezon-
den. De omroep se-
lecteert ongeveer 20 
buurtschappen, kleine 
dorpen. We strijden 
met zijn allen voor 
een goed doel, waar-
bij het bedrag kan 
oplopen tot 1000euro. 
Helaas vanwege het 
Corona-virus dit jaar 
nog niet, maar we 
staan op de rol voor 
2021! 

Terug in de tijd 
Zien hoe jouw locatie 
er tot ruim 200 jaar 
geleden uit zag? Je 
ontdekt het via 
www.topotijdreis.nl  
 
 
Iets kapot? 
Dode tak in de boom 
die gevaar vormt? 
Een bankje kapot? 
Een gat in het asfalt? 
Gebreken in de open-
bare ruimte kun je 
online melden via 
www.gemeenteberkel
land.nl onder het tab-
blad ‘Melden’ ‘Ergens 
last van/iets kapot’.  
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Er is ons ter ore gekomen dat er nog steeds mensen in Lochuizen zijn die niet van de 
activiteitencommisie weten. Dat kan natuurlijk niet!! Wij zijn:  
Rianne Schepers, voorzitter, probeert alle ongeleide projectielen in deze groep in goe-
de banen te leiden….. 
Leslie Schuurman; notulist, Juf nr. 1, wij functioneren beter onder toeziend oog van een 
paar juffen en Leslie houdt netjes de notulen bij.  
Marlin ter Haar; Juf nr. 2, zorgt voor het ‘vrolijke gestuiter’ in deze groep.  
Nancy Brocks; een aanwinst voor elke groep die veel positieve inbreng wenst, zoals wij!  
Floris Poelman; Wijze nr. 1, want de 3 wijzen kwamen 
toch maar mooi uit het Oosten... 
Herman Waarlo; Wijze nr. 2  
Jan Roerink; Wijze nr. 3  
Kailey Kolthof en Jesper ten Elsen; zorgen voor de soms 
benodigde spierkracht en de verjonging van onze man-
nenafdeling!  
Michel van de Berg; de naam zegt alles al! Van de berg, woont op de berg en is voor 
iedereen op de berg en dus Lochuizen.  
Daarnaast hadden we tot voor kort Carien Waarlo in deze groep. Zij heeft zich heel veel 
jaren ingezet en wij willen haar daarom even benoemen en bedanken!  
 
Dan natuurlijk de vraag: wat organiseren wij?  
Enkele activiteiten: Koningsnacht, het vrijwilligersfeest, de smokkeltocht, de vele kaart-
avonden, de Ladiesnight en het Noaberett’n. Er worden ook diverse workshops georga-
niseerd zoals Paasstukjes en Kerststukjes maken en de schilderavond.  
Nieuwe ideeën die op de planning staan zijn: een wijnproefavond, een pubquizavond 
en een mannenavond. Wij staan natuurlijk open voor jullie suggesties. Laat ‘t weten en 
wij bespreken het! Tot ziens en groetjes van de activiteitencommissie! 

Van de  act iv i te i tencommissie  

Van de sponsorcommissie  
Sponsornieuws Lochuizen 
Wij zijn blij met onze drie nieuwe sponsoren, namelijk Hout van Ben, 123 container om-
bouw en tenElsen.nl. Hout van Ben maakt schitterende boomstamtafels en meubels 
van steigerplanken. Hout van Ben en 123 container ombouw zijn gevestigd aan de En-
schedesestraat 76 te Haaksbergen. TenElsen.nl is een gerenommeerde boomkweker 
uit Lochuizen die ook actief is in erf, landschap, groenvoorziening en hovenierswerk-
zaamheden. Ben van Rijn en Johan ten Elsen bedankt voor jullie sponsoring!  
Wil je ook sponsor worden, kijk op onze website www.Lochuizen.nu/documenten voor 
de mogelijkheden of stuur een mail naar het secretariaat t.a.v. de sponsorcommissie.  
 
Club van 50 Nieuws 
De leden van de club van 50 ondersteunen de Lochuizer verenigingen en stichtingen 
met een donatie van 50 euro per jaar. Met de bijdragen van afgelopen jaren is een 
sproei-installatie aangeschaft, het Noaberhoes geschilderd en heringericht en is een 
deel van de kermisweide gefinancierd. Nu met de Coronacrisis hebben we je hulp meer 
dan ooit nodig. We missen onze inkomsten, onze vaste uitgaven bij ’t Noaberhoes gaan 
door en het is onzeker wanneer de activiteiten weer op kunnen starten.  
“Word lid van de club van 50 en ondersteun Lochuizen!” Stuur een mail naar het secre-
tariaat, je ontvangt vervolgens een aanmeldformulier. Alvast dank! 

INTERESSANTE 
INFORMATIE 
 
Inventarisatie 
woonsituaties 
buitengebied 
Veel inwoners in het 
buitengebied hebben 
een brief ontvangen 
waarin wordt 
gevraagd om te 
checken of de 
(vergunde) 
woonsituatie zoals 
die bij de gemeente 
bekend is, klopt. Heb 
je geen brief gehad 
of heb je vragen over 
je woonsituatie? 
Neem dan contact 
op met de gemeente 
Berkelland (0545) 
250 250.  
 
Zwerfafval 
aanpakken in 
Lochuizen?  
Met elkaar onze 
buurt helemaal  
schoonhouden 
tijdens een 
wandeling. Een mooi 
initiatief van 
voormalig dierenarts 
Jaap de Boer uit 
Geesteren Gld. Kijk 
voor informatie of het 
downloaden van de 
app op 
www.helemaalgroen.
nl  
 

Van de AED -club  
In Lochuizen hangen twee AED’s. Eén bij zorgerf D’n Oaverstep aan 
de Visschemorsdijk en één bij het stroomhuisje aan de Negberinkweg. 
In Lochuizen zijn op dit moment ongeveer 16 mensen opgeleid om te 
kunnen reanimeren en om de AED te kunnen bedienen. Elk jaar is er 
een herhalingscursus (gratis).  

De AED-club zoekt 
uitbreiding!  

Heb je interesse of 
heb je een 
medische 

achtergrond en wil 
je onderdeel 

uitmaken van het 
netwerk AED-
vrijwilligers in 

Lochuizen? Graag! 
Neem voor meer 

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

GEZOCHT! 
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Even voorstellen: Wij zijn de Buurt Vereniging Lochuizen. Al 100 jaar! 
Afgelopen jaar hebben wij dit jubileum uitbundig met jullie gevierd. Met als onbe-
twist hoogtepunt onze zomerfeesten. Het was een zonnig en geslaagd weekend. 
Waarschijnlijk zijn de meeste lezers van dit Lochuizer Nieuws getuige geweest van de 
feestelijkheden. Bij deze willen wij nogmaals iedereen bedanken, die dit mede heeft weten moge-
lijk te maken. Daarnaast hebben we afgelopen jaar opnieuw een Sinterklaasmiddag voor senioren georga-
niseerd. Hier werd het vermaak verzorgd door Kapi uit Markelo en Marcel Stroet van de bakkerij uit Neede. Na-
tuurlijk kon hierbij een bezoek van de Goedheiligman en zijn zwarte Pieterbaas niet ontbreken. Na de laatste 
editie van ons zomerfeest is Rudi te Hoonte, 15 jaar secretaris en bestuurslid, gestopt met zijn werkzaamhe-
den. Via deze weg willen wij hem bedanken voor zijn eindeloze staat van dienst ten faveure van onze gemeen-
schap! Het is zeer handig dat we nog altijd bij hem terecht kunnen om gebruik te maken van zijn kennis en er-
varing over het organiseren van onze activiteiten. Hier wordt gretig misbruik/gebruik van gemaakt. Als nieuwe 
toevoeging hebben we Lieke Klein Severt bij ons bestuur gekregen. 
In verband met de huidige Corona-maatregelen gaat het zomerfeest dit jaar helaas niet door. We gaan ons 
voorbereiden op 2021: vrijdag 25 juni t/m zondag 27 juni... We kijken er naar uit!  
 

Van de BuurtVerenig ing Lochuizen (BVL)  

 

Brede functie  Ondersteunend Faciliterend/ 
communicatie 

 Buurtschap 

       

  
 
 

 Stichting Het Noaberhoes 
5 bestuursleden 
Faciliteren & coördineren 
onderhoud velden/gebouwen, 
voeren financieel beheer, 
belangen behartigen buurtschap, 
communiceren gebruikers 

 

     
 

  

VV Lochuizen 
7 bestuursleden 
(hoofdbestuur) 
Besturen vereniging 
Jeugdbestuur 
7 bestuursleden 
Initiëren/uitvoeren 
jeugdbeleid 
Technische commissie 
3 leden 
Uitvoeren inhoudelijke 
zaken 

 Onderhoudsploeg 
16 leden 
* Coördinator 
buitenterrein 
* Coördinator 
gebouwen 
Onderhoud 
buitenterrein en 
gebouwen 

 Activiteiten-
commissie 
7 leden 
Ontwikkelen en 
uitvoeren 
activiteiten en 
workshops 

 Buurtvereniging 
Lochuizen 
8 leden 
Organiseren 
Zomerfeest & 
Sinterklaas 
activiteit voor 
ouderen 

    
 

  

 Beheer 
* Coördinator Kantine 
planning 
* Coördinator Inkoop 
* Coördinator Schoon-
maak 
Organisatie  inkoop, 
kantinebeheer & 
schoonmaak 

 Workshops 
Kerststukjes maken 
Paasstukjes maken 
Schilderen 
Noaberett’n 
Pré-Koningsnacht 
Smokkeltocht 
……… 

 Stichting Paasvuur 
7 leden  
Organisatie 
Paasvuur/-party & 
paasactiviteit voor 
kinderen 

   
 

    

Jong Gelre 
7 bestuursleden 
Activiteiten voor 
plattelandsjongeren 

 Sponsorcommissie 
5 leden 
Werving gelden/ 
middelen 
Club van 50 

   Stichting 
Kerkpaden 
13 leden 
Onderhoud 
kerkenpaden  

   
 

    
 

  Lief en leed commissie 
3 leden 
Aandacht voor ziekte, 
jubilea en nieuwe 
bewoners 

   AED-club 
16 leden 
Onderhoud en 
cursussen AED 

       

      Kaartclub: 
kruisjassen 
Gemiddeld 16 
deelnemers 
Vrijdag, 6 x per jaar 
oktober tot maart 

       
       

      Jeu de Bouleclub 
10 deelnemers 
Tweewekelijks, 
woensdagmiddag 


