
We bevinden ons al een jaar in de Corona-situatie, maar gelukkig blijft er genoeg te 
melden over onze buurtschap, vandaar deze derde Nieuwbrief! 
 
Het goede nieuws lijkt dat er langzaam maar zeker licht is aan het einde van de 
Covid-tunnel. Dit jaar helaas nog geen Mountainbiketocht, Paasvuur en voorjaars-
activiteiten; maar volgend jaar gaan we zeker weer knallen! De activiteitencommis-
sie staat in de startblokken om hiermee aan de slag te gaan zodra het weer kan! 
We hopen dat we in juli/augustus de deuren wijd open kunnen zetten. zodat alle 
clubs en verenigingen volop van het Noaberhoes gebruik kunnen maken. 
 
Het bestuur van het Noaberhoes heeft in december sober afscheid genomen van 
Gerrit Otto als algemeen bestuurslid. Na dertig jaar bestuursfuncties vervuld te heb-
ben, kiest Gerrit voor nieuwe uitdagingen. In die dertig jaar heeft hij een stem ge-
had in vele vernieuwingen in het Lochuizer verenigingsleven en stond hij aan de 
wieg van de stichting Noaberhoes. En zeker niet onbelangrijk, was hij één van de 
oprichters van de sponsorcommissie; vele uren heeft hij besteed aan het binnenha-
len van sponsoren, zodat we financieel gezond bleven! Gerrit, vanuit deze plek ont-
zettend bedankt en zodra het kan, gaan we je in grotere kring nog in het zonnetje 
zetten en op je proosten! 
 
Inmiddels zijn er gesprekken geweest met nieuwe leden voor het bestuur, we zitten 
nog midden in de procedure. In de volgende Nieuwsbrief zullen we bekend maken 
wie de plek van Gerrit in zal nemen. 
 
Graag informeren we je in deze Nieuwsbrief over verschillende ontwikkelingen. Een 
nieuw item is dat we ondernemers in onze Lochuizer buurtschap een stem willen 
geven in de Nieuwsbrief; elke Nieuwsbrief nodigen we een ondernemer uit zich 
voor te stellen. In deze Nieuwsbrief bijten Erik en Angelien Hartgerink de spits af. 
 
In beide vorige Nieuwsbrieven hebben we gemeld dat we bezig zijn met een onder-
zoek onder de 70+-ers in onze buurtschap. Tijdens keukentafelgesprekken willen 
we nagaan of zij behoefte hebben aan activiteiten en contactmomenten. In samen-
werking met de gemeente ligt er een draaiboek klaar om 67 mensen te bezoeken. 
Zodra het corona-technisch mag, gaan de brieven met uitnodiging de deur uit en 
kunnen we starten. We zijn nog op zoek naar enkele interviewers. Heb je hier be-
langstelling voor, neem dan contact op met Janja Molemaker 
(j.molemaker@fluvere.nl). 
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WIE HELPT ER 
MEE BIJ DE 

KLUSDAG OP 29 
MEI?  

 
 

Bij het Noaberhoes 
valt genoeg te doen: 

paaltjes verven, 
terras bestraten, de 
speeltuin opfrissen, 
het wegwerken van 

achterstallig 
onderhoud..  

 
Koninklijke lunch 

Natuurlijk zorgen we 
voor de koffie met 

wat lekkers!  
En de lunch? Die 

krijgen jullie 
uitgeserveerd van 
kantine-koningin 
Linda Huiskamp!  

 
Ben je erbij?  

Je bent meer dan 
welkom tussen 9.00 

uur en 15.00 uur! We 
horen het graag via 

noaberhoes@ 
lochuizen.nu 

 

HANDEN UIT 

DE MOUWEN 



Hoeveel warmte verliest jouw woning?  
We zitten midden in de lente en we gaan hope-
lijk genieten van een welverdiende zomer. 
Toch denken we alvast na over als het buiten 
weer kouder wordt. Op dat moment zetten we 
de verwarming steeds vaker aan. Deze warmte 
wil je natuurlijk zo lang mogelijk vasthouden, 
maar vaak gaat een groot deel van de warmte 
verloren door slechte isolatie, naden en kieren. 
Dit warmteverlies zorgt ervoor dat er meer ge-
stookt moet worden.  
 
Gratis warmtefoto 
In de winter 2021/2022 willen we (bij voldoende interesse) warmtefoto’s maken in 
Lochuizen. Dit doen we met hulp van het AGEM Energieloket. Dankzij subsidie 
van de gemeente Berkelland is dit gratis. Warmtefoto’s worden gemaakt als het 
buiten rond het vriespunt is. Binnen zet je de verwarming dan extra hoog waar-
door de camera goed de koude (goed geïsoleerd) en warmere plekken (kansen 
voor verbetering) aan de buitenkant van de woning waarneemt.  

Aanmeld-actie in het najaar 
Lochuizenaren die graag een warmtebeeld van hun woning wensen kunnen dat 
dit najaar aangeven. Hierover volgt nadere informatie via deze nieuwsbrief en 
een aparte flyer. Heb je ondertussen vragen, bel of mail een van ons.  
 
Maurice Schroer: mauriceschroer@hotmail.com / 06 30900306 
Alie Vreemann: alie.vreemann@gmail.com / 06 24981455 
Inge Waarlo: ingewaarlo@hotmail.com / 06 20856614 

Van het  team Warmtefoto  

Subsidie ‘Ontwikkelplan Nieuw Olthaar” 

Stichting het Noaberhoes en VV Lochuizen hebben gezamenlijk een subsidie toe-
gekend gekregen om enerzijds het buitenterrein aan te passen, zodat er meer 
sportactiviteiten plaats kunnen vinden en anderzijds te onderzoeken hoe we doel-
groepen en aanbod in het Noaberhoes kunnen vergroten. De gemeente heeft de-
ze subsidie in het leven geroepen om sportverenigingen de gelegenheid te geven 
de leefbaarheid en het bewegen in buurtschappen en wijken te vergroten en het 
geheel financieel gezond te houden. 

Het buitenterrein zal aangepast worden met onder meer een pannaveld, een 
mountainbikeroute en een wandelpad. Ook zal de voormalige rokersruimte ver-
bouwd worden tot doe-lokaal. De uitvoering van dit onderdeel zal plaatsvinden 
onder leiding van Bat ter Haar. 

Het onderzoek naar doelgroepen en aanbod (o.m. de behoeftepeiling onder oude-
ren zoals elders vermeld) wordt gecoördineerd door Janja Molemaker. Na een 
brainstormbijeenkomst met de gezamenlijke verenigingen in december 2019 is 
een werkgroep Toekomst in het leven geroepen. Deze zal onderzoeken welke 
doelgroepen en activiteiten een plek zouden kunnen krijgen in het Noaberhoes. 
Heb je zin om hierover mee te praten of heb je mooie ideeën, dan ben je welkom 
om mee te denken. Meld je dan via noaberhoes@secretariaat.nl 

Zodra het kan, gaan we van start met een informatiebijeenkomst en zullen we 
hierover publiceren in de pers. 

Van VV Lochuizen en het  Noaberhoes  

JEU DE BOULES 

Hallo beste jeu de 
boulers.  
 
Helaas is het op dit 
moment niet mogelijk 
om het mooie en ge-
zellige spel te spelen. 
Zodra dit weer kan 
krijgen jullie bericht 
van ons. Ik hoop dat 
jullie er dan allemaal 
weer zijn of zelfs 
nieuwe spelers mee-
nemen!  
Hebben jullie wensen 
als het gaat om dag 
en tijdstip, geef het 
aan ons door.  
 
Hopelijk tot snel!  
Bets en Lucie 
 
bets.lucie@kpnmail.nl  

 
SPONSORCOMMIS-
SIE NIEUWS 
Het afgelopen half 
jaar heeft de sponsor-
commissie met suc-
ces ingezet op nieu-
we Club van 50 le-
den: ze verwelkomen 
bijna 20 nieuwe sym-
pathisanten!  
 
Daarnaast valt het op 
dat veel bedrijven in 
deze lastige tijd de 
sponsoring voor Lo-
chuizen voortzetten. 
Waardering hiervoor!  
 
Verder is een bijzon-
dere nieuwe sponsor 
toegetreden: jonge-
renkeet 
‘Constantieknuppel’. 
Welkom!  
 
Met groet, 
Randal Heinneman, 
Ellen ten Elsen, Arno 
Rutgerink en Wim 
Wormgoor  

Warmtefotografen gezocht! 
Het maken van warmtefoto’s doen we met een team van ongeveer 6 Lochuize-
naren. De taak bestaat uit het volgen van een training met de warmte-camera (1 
avond) en het maken van foto’s op 1 of 2 winterse ochtenden tussen 5.00 uur 
en 7.00 uur.  Wil jij de warmtecamera hanteren, laat het ons weten!  
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Van de buurtverenig ing Lochuizen  INTERESSANTE 
INFORMATIE 

Loop je rond met 
ideeën voor een 
mooi project, dat 
goed is voor de 
leefbaarheid, 
draagvlak heeft in 
de buurt, 
vernieuwend en 
duurzaam is en 
waaraan veel 
inwoners 
meewerken? Bezoek 
dan het (digitale) 
spreekuur van de 
ideeëndokter Johan 
Godschalk en dien in 
overleg met hem een 
subsidieaanvraag in 
voor het Berkellands 
Naoberfonds. Neem 
contact met hem op 
via 
johangodschalk@hot
mail.com.  

Hoe scoort 
leefomgeving 
Lochuizen? Via 
deze website kun je 
een adres invullen 
en daarover 
interessante 
informatie 
vinden: https://
www.atlasleefomge
ving.nl/check-je-
plek  

********************** 

Heb jij iets te melden 
of wil je een podium 
om je zegje te doen 
in de Nieuwsbrief? 
Dat kan!  
Neem contact op via   
noaberhoes@lochui
zen.nu De volgende 
nieuwsbrief komt 
eind oktober uit.  

Van Camping Lolot te   

Na alle berichtgeving op het wereld wijde 
web moet ik mijn verontschuldigingen aan-
bieden voor het per ongeluk inzichtelijk ma-
ken van informatie m.b.t het niet doorgaan 
van de Zomerfeesten 2021. In de emotie van 
het moment heb ik mijn papieren bijeen ge-
grepen nadat ik hoorde dat mijn corona test 
negatief was. Hier was ik erg van geschrok-
ken.  

Door een hack van de EncroChat telefoons waarmee de bestuursleden van de 
buurtvereniging communiceren hebben onbekenden een bericht de wereld in ge-
bracht waarin is gesuggereerd dat het feest in 2021 mogelijk toch doorgang zou 
vinden.  

Spijtig genoeg berust dit bericht niet op waarheid. Na uitvoerig overleg is besloten 
het Zomerfeest Lochuizen 2021 niet door te laten gaan. De onzekerheid en zeer 
waarschijnlijke beperkingen, mocht er toch iets mogelijk zijn, hebben ons dit doen 
besluiten. We hebben in samenspraak besloten dat we een afgezwakte versie niet 
zien zitten. 

Desalniettemin kijken we hoopvol vooruit naar 2022 en zitten er ondertussen ontel-
baar veel goede (en minder goede) plannen in de pijplijn.  

Mocht er in de tussentijd aanleiding zijn om op wat voor een manier dan ook een 
feestje te bouwen om onze naam van gezelligste buurtschap van Berkelland eer 
aan te doen dan zullen wij hier, op wat voor een manier dan ook, graag onze mede-
werking aan verlenen! 

Tobias Geerdink 

Camping LoLotte in Lochuizen wil het kopen van lokale 
producten door haar gasten stimuleren! 
 
Beste buurtgenoot, 
Heb jij geregeld een kraampje met producten aan de straat 
staan? Kunnen mensen altijd bij jou aankloppen voor verse 
eieren? Of heb jij een toffe pluktuin? Laat het ons dan we-
ten. 
  
Wij denken namelijk dat er zich een veelzijdigheid aan producten direct in onze 
omgeving bevindt. Producten die met veel liefde en aandacht zijn gemaakt. Waar-
om dan alles bij de supermarkt halen, als je jouw boodschappen ook direct om de 
hoek kan doen? 
  
Wij willen voor onze gasten al dit soort adressen in kaart gaan brengen onder het 
project LaLoKa, koop lokaal. Zo stimuleren wij hen om onze omgeving te verken-

nen, haar mooie producten te ontdekken, 
en haar bewoners te leren kennen. En 
niet alleen voor onze gasten, want wij 
zullen ook de informatie met jullie als 
buurt delen. 
  
Kunnen ze bij jou langskomen? Mail ons 
dan jouw adres en welke producten jij 
veelal kunt aanbieden, naar het email-
adres info@campinglolotte.nl  
o.v.v. project LoLoKa 
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Tussen de ongeveer 150 adressen die onze buurtschap telt, zit een 
heel aantal ondernemers! In dit Lochuizer Nieuws maken jullie ken-
nis met Erik (55) en Angelien (53) Hartgerink. Zij runnen een boer-
derij-appartement en theehuis.  
 
Hoe lang wonen jullie hier?  
Wij zijn 22 april 2017 in Lochuizen komen wonen samen met onze kin-
deren Jeroen (26) en Marleen (24). Het huis helemaal verbouwd en het 
is een heerlijke plek om te wonen, vanaf dag één! 
 
Fijn dat jullie je hier thuis voelen! Waar komen jullie vandaan dan?  
We komen uit Rietmolen waar Angelien geboren is en Erik komt uit 
Haaksbergen. In 1989 zijn we getrouwd en hebben we 8 jaar in Haaks-
bergen gewoond. In 1997 zijn we verhuisd naar Rietmolen waar we aan 
Het Olland woonden in een eigen gebouwde woning in jaren ‘30 stijl. Zoon Jeroen is in mei 2020 terug 
verhuisd naar Rietmolen waar hij samenwoont met Dagmar.  
 
Jullie runnen aan de Pagertweg nu een Bed and Breakfast en een Rustpunt. Hoe kom je op dat 
idee?   
Vanaf 1999 gingen we elk jaar naar Zweden op vakantie naar dezelfde streek. Familie van ons had daar 
een huis. Heerlijk rust en ruimte. En de laatste jaren begon het steeds meer te kriebelen om toch buitenaf 

te gaan wonen. We gingen altijd in de buurt van de vakantiewoning naar 
een theehuis en daar is alles begonnen...  In onze zoektocht kwam deze 
boerderij op ons pad en hier konden we alles realiseren, een deel van 
het huis verhuren als vakantie appartement. En de oude stal bouwden 
we om naar Rustpunt-theehuisje.  
 
…. ah kijk, en dat allemaal onder de naam ‘den Tuut’n’. Vanwaar 
deze naam? 
Dat is de boerderijnaam die al bij deze locatie hoorde. Wij vonden het 
leuk om die in ere te houden. 
 

Waar komen jullie gasten vandaan?  
Onze gasten van het vakantie appartement komen vooral uit het westen van het land. Het zijn bijna alle-
maal 50-plussers die van wandelen en fietsen houden. Ondanks of misschien wel dankzij de Corona heb-
ben wij het in 2020 heel druk gehad. Ook voor dit jaar zit het tot aan half september bijna helemaal volge-
boekt! De gasten vinden de omgeving prachtig, bijna iedereen is wel in het Achterveld, ‘t Vleer en het Ge-
denkbos geweest. 
 
En dan zien we een groot deel van het jaar ook volk bij jullie in de 
tuin zitten….  
Dat zijn de mensen die in het Theehuis komen genieten van een lekkere 
kop koffie of thee die ze zelf moeten zetten. En er is altijd iets lekkers in de 
koelkast: doordeweeks cake of koek en in het weekend een lekker stuk 
taart. Bakken vindt Angelien leuk om te doen, dus dat komt hier goed van 
pas! 
 
Fijn dat jullie onderneming zo’n vliegende start heeft beleefd! Hope-
lijk houden jullie dat vast! Als je kijkt naar de buurtschap; heb je dan 
nog een idee hoe je Lochuizen nog beter, mooier, leuker, duurzamer 
kan maken?  
Ik zou het leuk vinden dat er nog een soort klompenpadwandeling hier in 
Lochuizen komt. Met een koffiestop bij het Rustpunt en bij de Olde 
Mölle (begin en eindpunt) een lekkere kop soep of een broodje. 
Daarnaast zou ik het leuk vinden dat er een activiteit ‘Rondje Lochuizen’ 
komt. Bijvoorbeeld in het voorjaar. Lopend langs een aantal bedrijven waar 
je dan een kijkje kunt nemen en leuke/lekkere dingen kunt kopen. 
 
Meer weten over deze mooie onderneming? Check: https://dentuutn.nl    

Van boerder i j -appar tement  en  
theehuis  Den Tuut ’n  
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