
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jenny Broek had de koksmuts 

 De doorgeefpen lag bij Geja Kuik 

 In de jeugdrubriek Chantal Mollen en Thomas Lennips 

 Gerran Klingenberg en Annika Nijland stellen zich voor 

December 2012 Jaargang 16, nummer 3 
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December 2012 
 
En weer een crisisjaar dat bijna ten einde is. Met z’n allen modderen 
we 2013 in. Een jaar waarvan verwacht wordt dat het economisch 
zeker niet beter zal worden dan in 2012. Volgens mij heb ik al eens 
eerder aangegeven dat juist in zulke tijden de gemeenschapszin en 
de familiebanden belangrijker worden. Zeker in de komende weken 
staan die ook weer centraal als we met zijn allen Kerst en Oud-en-
nieuw vieren. 
 
Voor de laatste keer echter zal onze eigen zangvereniging hieraan 
een actieve bijdrage leveren. Onlangs heeft het koor besloten 
zichzelf op te heffen. Op pagina 39 leest u daarover meer. Erg 
jammer dat deze vereniging die al 67 jaar zo’n belangrijk onderdeel 
van het leven van veel mensen heeft gevormd nu op houdt te 
bestaan. Het spreekt voor zich dat wij als dorpskrant hier de 
volgende uitgave langer bij stil willen staan. 
 
Graag wil ik u ook nog even verwijzen naar pagina 36. Om de 
stijgende druk- en verzendkosten op te kunnen vangen, zijn wij 
namelijk op zoek naar donateurs. Ik wil hier ons pleidooi niet verder 
herhalen, maar het zou natuurlijk zonde zijn als u het over het hoofd 
zag… 
 
Als redactie willen wij u als lezer ook dit jaar weer hele fijne 
feestdagen toewensen. En natuurlijk een gezond en voorspoedig 
2013! 
 
Leon ter Voorde 
Redactie “Oes Blattie” 
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Datum Omschrijving Organisator 

12-12-12 Sjoelavond in het Gebouw, aanvang: 20.30 
uur. Kosten: € 3,- p.p. 

Act.commissie 

21-12-12 Bingoavond Gebouw Hoogenweg. Aanvang: 
20.00 uur. Kosten: € 5,- voor 9 ronden. 

Act.commissie 

23-12-12 Kerstviering in het Gebouw. Aanvang 20.00 
uur. Vanaf 19.30 uur voorprogramma met 
chocolademelk en glühwein. 

Zangvereniging en 
toneelvereniging 

27-12-12 
t/m 
29-12-12 

Biljarttoernooi in het Gebouw. Middaggroep 
(55-plus) start om 13.00 uur. Avondgroep 
begint om 19.00 uur. 29-12 19.00 uur finale. 
Informatie en opgave via 
grendelman@hotmail.nl of 262681. 

 

28-12-12 Filmavond in het Gebouw. Aanvang: 18.30 
uur. Meer informatie volgt nog. 

Act.commissie 

01-01-13 Nieuwjaarsfeest tent schoolplein, 01.00 uur.  

04-01-13 Nieuwjaarsborrel PB Hoogenweg 

09-01-13 Sjoelavond in het Gebouw, aanvang: 20.30 
uur. Kosten: € 3,- p.p. 

Act.commissie 

12-01-13 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 

19-01-13 Uitvoering blijspel "De beuk er in"; Aanvang: 
20.00 uur, Gebouw Hoogenweg 

Toneelvereniging 
EWW 

25-01-13 Algemene ledenvergadering in het Gebouw. 
Aanvang: 20.00 uur. 

Oranjevereniging 

09-02-13 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 

13-02-13 Sjoelavond in het Gebouw, aanvang: 20.30 
uur. Kosten: € 3,- p.p. 

Act.commissie 

18-02-13 Jeugdbingo in het Gebouw. Aanvang: 19.00 
uur. Kosten: € 3,- per persoon. 

Act.commissie 

09-03-13 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 

13-03-13 Sjoelavond in het Gebouw, aanvang: 20.30 
uur. Kosten: € 3,- p.p. 

Act.commissie 

29-03-13 Paasbingo in het Gebouw. Aanvang: 20.00 
uur. Kosten: € 5,- per persoon. 

Act.commissie 

01-04-13 Paaseieren zoeken in het park. Start om 
10.00 uur bij de ijsbaankantine. Deelname 
gratis. 

Act.commissie 
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Combipuzzel 

Deze puzzel is een combinatie van kruiswoordraadsel, doorloper en cryptogram. De cryptische 

zinnen zijn vet gedrukt. Op de regels zonder grijze vakjes moeten de woorden achter elkaar worden 

ingevuld net als bij een doorloper. 

 
Doorloopregels: Horizontaal: 48. Schoonmaakmiddel, voorvoegsel, deel van een boek,slechte 

smaakt; 55. soort bloem, het niet gevuld zijn, sterke helling. Verticaal: 2. Luid, aanbidding; 3. staat 

in de Pyreneeën, zeevis, groente; 7. puntenlijst, iedere, afwezig; 11. gesel, rivier in Frankrijk, 

grassoort;12.ontevreden kijker onder de insecten, International Air Traffic Association, kunststof. 

 

Horizontaal: 2. gareel; 5. gietvorm; 9. op wélke manier? op dié manier?; 14. boosaardig persoon; 

17. buffelsoort; 19. jubelkreet; 21. alcoholische drank; 24. gymnastiektoestel in de wei; 25. groots; 

26. kalium; 27. bijwoord; 28. chemisch element; 29. lidwoord; 30. lumbago; 31. geldelijk voordeel; 

33. mosselnet; 34. bolstaande plooi; 36. voorzetsel; 38. voor; 40. deel van de bijbel; 42. behoeftig; 

44. uitroep van pijn; 46. trotse houding; 47. achter; 56. boom; 57. Spaanse uitroep; 58. nanofarad; 

59. ten langen laatste; 60. bijwoord; 61. Iers Republikeins Leger; 62. voorvoegsel; 63. grond om een 

boerderij; 64. enz.; 66. vioolbouwer; 68. zeeschildpad; 69. Greenwichtijd; 71. het gesprokene; 73. 

met opgeheven hoofd is 't erg hard; 74. aantekening; 76. natuurlijk rood op het aangezicht;  78. 

hoger beroep; 80. sterk hellend; 81. rivier in Frankrijk; 82. vreemde; 83. beeldzijde van een 

muntstuk;  84. gouden tiendollarstuk; 85. sanitair artikel; 86. dommekracht 

 

Vertikaal:1. Ratelpopulier; 4. met ander woorden; 5. tijdelijk gebruik; 6. lokspijs; 8. alcoholische 

drank; 9. golfterm; 10. uitroep van schrik; 13. een weinig; 15. bloeiwijze; 16. opdracht; 18. afgunst; 

20. vanaf; 22. vogel; 23. deel van het hoofd; 32. straat om uit te laden; 35. zonder kleren 

dichterbij komend; 37. vruchtenpulp; 39. rivier in Duistsland; 40. edelgas; 41. mazzel; 42. gier; 43. 

fijngemalen graan; 44. vierkante zuil; 45. van U; 46. tegen; 47. atlantisch bondgenootschap; 49. dat 

is; 50. laatstleden; 51. afstandsmaat; 52. rijksgrens; 53. sipl; 54. reeds; 63. struisvogel; 65. 

kledingstuk; 66. artikel; 67. rivier in Oost-Vlaanderen; 68. bedaard; 69. effen 70. insect; 72. 

voorzetsel; 73. aansporing; 74. insecteneter; 75. manuscript; 76. deel van de visvangst voor de 

bemanning; 77. droog (van wijn); 79.soort drug.
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In deze rubriek plaatsen wij telkens twee interviews met kinderen uit Hoogenweg 

en omstreken. Deze keer zijn dat: Chantal Mollen en Thomas Lennips. 

 

Hoe heet je? Chantal Mollen 

Wat is je adres? Kanaalweg West 114 

Wanneer ben je geboren? 2000 

En waar ben je geboren? Hardenberg 

Broers / zussen: Demy 

Naar welke school ga je? Prof. Waterinkschool  

In welke groep zit je? Groep 8 

Wat wil je later worden?  

Wat zijn je hobby’s? Voetballen 

Huisdieren: Onze hond Lady 

Lekkerste eten / drinken: Pizza / patat en cassis 

Leukste televisieprogramma: Icarly 

Favoriete muziek / band: Van Adele 

Leukste boek:  

Waaraan heb je een hekel? Roze spulletjes en opruimen 
  

  

Hoe heet je? Thomas Lennips 

Wat is je adres? Nieuwelandweg 1 

Wanneer ben je geboren? 28-12-2000 

En waar ben je geboren? Hardenberg 

Broers / zussen: Broer: Marcel   Zus: Carola 

Naar welke school ga je? CBS de Bloemenhof 

In welke groep zit je? 8b 

Wat wil je later worden? Vrachtwagenchauffeur 

Wat zijn je hobby’s? Motorcross, zwemmen 

Huisdieren: Hond Bobbie 

Lekkerste eten / drinken: Pizza en cola 

Leukste televisieprogramma: Ik hou van Holland 

Favoriete muziek / band: ? 

Leukste boek: Harry Potter (deel 1 t/m 7) 

Waaraan heb je een hekel? Gezeur 
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DE DRIE PIJLERS 
VAN DIAMANT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

kant-en-klare droge mortels 
 
 
 
 

betonmortels en metselspecies 
 
 
 
 

keien en sierbestratingen 
 
 
 
 

DIAMANT BETON 
Jan Weitkamplaan 18, 7772 SE Hardenberg 

Telefoon 0523-262444, fax 0523-261799 
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   Nieuwe dorpshuisbeheerder,         start met Tirolerfeest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   Ontzettend gezellig,   áls je er van houdt. 
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Hoi, 

 

Sinds oktober 2007 staat er een nieuw huis aan de Kanaalweg Oost 95. Met 

veel plezier wonen daar: Gerrit Altena en Geja Kuik. 

 

Gerrit is hier geboren en getogen en heeft destijds de boerderij van zijn 

vader overgenomen. Hij heeft een melkveebedrijf van ongeveer 80 stuks vee. 

Daarnaast doet hij ook allerlei hand- en spandiensten, voor ieder die zijn hulp 

kan gebruiken. 

 

In januari 2008 ben ik bij hem ingetrokken. Daarvoor woonde ik zo’n 8 jaar op 

mezelf in Dedemsvaart. Ik werk drie dagen in de week bij Metselaar 

textielservice B.V. Een wasserij in Dedemsvaart. Daarnaast doe ik de 

dagelijkse dingen en help ik Gerrit met van alles en nog wat. 

 

Wij hebben ook 

schotse hooglanders. 

Het zijn rustige 

dieren die vooral 

geschikt zijn om in 

natuurgebieden te 

grazen. In het voor- 

en najaar verplaatsen 

wij ze naar andere 

weiden. ’s Zomers 

worden er kalfjes 

geboren. Het is een 

mooi gezicht om zo’n klein, bruin, wollig kalfje te zien rondlopen. 

 

Geja Kuik 

 

Ik geef de pen door aan: Henri en Annerieke Feijen 
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Van Plaatselijk Belang Hoogenweg (PBH) 
 
De laatste berichtgeving van het jaar 2012. Een jaar gaat snel voorbij, zeker 
achteraf bezien. Ook de laatste periode na de vakantie is er weer het nodige 
gebeurd in Hoogenweg en omstreken. Daarom een kort overzicht van de 
activiteiten en gebeurtenissen. 

 
1. De Loper is klaar!!! 

 
Eindelijk is het dan zover! De nieuwe brug over het kanaal met de mooie 
naam “De Loper” is klaar. We hebben er lang op gewacht, hebben 
kilometers om moeten rijden met de auto, ontelbare keren met de fiets 
over de noodbrug moeten martelen, kinderen en ouderen helpend om het 
obstakel te nemen, maar op donderdag 13 september is de brug eindelijk 
officieel geopend.  

 

 
 

Een delegatie van Provincie, Gemeente, omwonenden, aannemer, 
architect en Plaatselijk belang, pers en andere belangstellenden waren 
uitgenodigd om deze ingebruikname bij te wonen. Ondanks alle 
tegenslagen en ergernisjes die er (groot of klein) waren, mag het resultaat 
er zijn. Een periode van overleg, maar toch ook overlast is voorbij. We 
hopen dat de brug lang zijn dienst zal kunnen doen en houden uiteraard 
de verkeersveiligheid van de brug en alles eromheen in de gaten. Zeker 
mede in het kader van het punt hieronder. 
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2. Wijziging voorrangsregeling Hoogenweg 
 
Inmiddels is het al een tijdje geleden ingevoerd, maar de 
voorrangsregeling is in het buitengebied zoveel mogelijk gelijk aan elkaar 
en daarom ook aan de Hoogenweg gewijzigd. 
 
Let dus op: ALLE KRUISINGEN ZIJN GELIJKWAARDIG EN DE 
HOOGENWEG HEEFT GEEN VOORRANG MEER OP DE ZIJWEGEN!! 
 
De gewijzigde situatie is met borden aangegeven worden, zodat het de 
eerste tijd als geheugensteun zal dienen! 
 

3. Pilotproject “Verlichten als het moet en donker waar dat kan” 
 
Er is al veel over gezegd, gebeld, gemaild en geschreven, maar de pilot 
met het doven van de openbare verlichting in het buitengebied is van 
start gegaan. Daar waar het volgens de gemeente en belanghebbenden 
kon is de openbare verlichting gedoofd. Daar waar fietsroutes waren naar 
scholen en andere punten waar het absoluut niet kon is het licht aan 
gelaten. 
 
Alle op- en aanmerkingen zijn door de gemeente en ons verzameld en 
hebben er onder andere toe geleid dat we op 26 november een 
fietsrondje in het donker hebben georganiseerd met een delegatie van de 
gemeente waaronder de verantwoordelijk wethouder en plaatselijk 
belang.  
 
Inmiddels heeft de gemeente een brief verzonden met de aankondiging 
dat ze voldoende informatie heeft verzameld en de proef zal dan ook 
binnenkort eindigen. Tegelijkertijd zal in de kern Hoogenweg een nieuwe 
proef starten door om en om de straatverlichting te doven. De ervaringen 
die hiermee opgedaan worden zullen gebruikt worden voor de 
herinrichting van de kern Hoogenweg die volgend jaar plaats zal vinden. 
De bevindingen zullen door de gemeente worden geëvalueerd en wij 
zullen ongetwijfeld daarin mee mogen en kunnen denken. 
Dank voor uw begrip, ook in deze donkere tijden van het jaar! 
 

4. Oud IJzeractie 
 
Van 15 tot en met 22 september 2012 hebben we de tweejaarlijkse oud 
ijzeractie gehouden. De locatie was wederom bij Soer aan de 
Hoogenweg 4. We willen iedereen bedanken die een bijdrage geleverd 
heeft aan deze actie! Of het nu was door oud ijzer te schenken, of door 
ruimte voor de container beschikbaar te stellen, of door te “zitten” bij de 
container: Allen hartelijk bedankt.  
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5. Voormalig schoolgebouw Hoogenweg 
 
Rondom het voormalig schoolgebouw is het redelijk stil. Baalderborg 
Groep is bezig met voorbereidingen voor een bestemmingsplanwijziging, 
maar momenteel is hierover geen nieuws te melden. Zodra er wel nieuws 
is zullen wij dat uiteraard met u delen. 
 

6. Glasvezel 
 
Op 2 oktober hebben we najaarsoverleg gehad met de gemeente 
(wethouder en contactambtenaar). In dit overleg kwam ondermeer de 
stand van zaken rond de aanleg van glasvezel aan de orden. De situatie 
is zo dat de grotere kernen door markpartijen worden voorzien van 
glasvezel. De provincie heeft het initiatief genomen om te onderzoeken 
op welke manier ook de voor marktpartijen niet rendabele gebieden 
kunnen worden voorzien van glasvezel. De financieringsmogelijkheden 
worden onderzocht, hierbij moet gedacht worden aan (provinciale) 
subsidie, investeerders, eigen bijdrage etc. Kloosterhaar (gebied zowel 
binnen als buiten de kom) en Heemserveen/Rheezerveen zijn 
pilotgebieden voor Reggefiber (marktpartij). Kortom: afwachten hoe dit 
zich verder ontwikkelt.  
 

7. Tot slot 
 
De feestdagen en de jaarwisseling staan weer voor de deur als ik dit 
schrijf. Namens Plaatselijk Belang Hoogenweg willen we u dan ook 
goede dagen wensen en bovenal een gelukkig en gezond 2013!!  
 
Graag vestigen wij nog de aandacht op een aantal data, waaronder 
natuurlijk de nieuwjaarsreceptie die gepland staat voor 4 januari 2013 en 
uiteraard voor de jaarvergadering in het voorjaar. De datum hiervoor volgt 
nog.  
 
En u weet het waarschijnlijk, maar mocht u vragen of opmerkingen 
hebben: wij ontvangen die vraag of opmerking graag via 
pbhoogenweg@hotmail.com !! 

 
 
Met vriendelijke groet namens het bestuur en graag tot ziens in 2013, 
 
Erik Schoemaker 

mailto:pbhoogenweg@hotmail.com
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Mislukt recept 
 

Nou ja mislukt, dat viel ook wel weer mee, maar mijn man en kroost 
waren er niet zo enthousiast over en vonden gebakken peer in de schil er 
niet zo smakelijk uit zien. 
 

Laat ik bij het begin beginnen. Als ik in huis aan het prutsen ben wil ik de 
tv nog wel eens aanzetten op koffietijd ( van 10.00 tot 11.00 uur op rtl 4) 
en bij de interessante onderdelen even luisteren. Ook in dit programma is 
er een kok die soms wel interessante recepten heeft. Dit keer een lekker 
en makkelijk herfst recept. Dacht ik. 
 

-Aardappels met gewassen schil in partjes snijden. 
-stoofpeertjes idem, klokhuis verwijderen. 
-Champignons in plakjes snijden. 
-UI in ringen snijden. 
-Verse knoflook of poeder. 
-Italiaanse kruiden. 
evt. zout en peper naar smaak toevoegen 

Dit alles in een ovenschaal doen, olijfolie erover en bakken in de oven op 
180/190 graden in 30 á 40 min. Niet zo moeilijk toch. 
 

Stoofperen gekregen, Italiaanse kruiden en champignons gehaald en alles 
klaar gemaakt. Van de aardappels de schil toch maar afgehaald maar van 
de peertjes niet. Je kunt je voorstellen voor 5 personen zat de ovenschaal 
mooi vol en ik dacht na plusminus 40 min een heerlijk recept op tafel te 
zetten. 
Nou mis dus. Na 40 minuten in de oven ging de vork nog maar moeilijk in 
de aardappels en peren, dus nog maar een kwartier langer in de oven. 
Gelukkig kwam Bert deze avond wat later thuis, het was nog niet gaar ,dus 
nog maar een kwartier. De kinderen al mopperen is het eten nog niet 
klaar, we hebben wel zin!! Weer prikken mmm....mmm nog niet gaar, nog 
een kwartiertje. 



20 

 

Aanrecht al aan kant, tafel al klaar en dan maar wachten tot z'n schotel 
gaar is.;...shit balen....zit de ovenschaal dan te vol? Hadden ze er op tv 
alleen maar een bodempje in? Ja,...dat had ik natuurlijk niet gezien! Eerst 
het vlees maar gegeten en toen heel stoer het nieuwe recept op tafel 
gezet....Eet smakelijk! 
 
Nou het was te eten, net gaar maar met een goeie bite nog. De combi was 
wel lekker de kruiden ook en ja het zag er herfstachtig uit maar het was 
dus moeilijk, heel moeilijk gaar te krijgen!  
 
Groetjes Jennie Broek 
 

 

De koksmuts gaat naar Kees Jongepier 

 

 

Collecte 2012 

 

De nieuwe slogan van Alzheimer Nederland is “Help Alzheimer overwinnen, dan 

hoeft niemand zichzelf te verzliezen”. 

 

De collecte van Alzheimer Nederland in de week van 5 tot 10 november 2012 

heeft in Hoogenweg € 267,71 opgebracht. Deze opbrengst is bestemd voor 

wetenschappelijk onderzoek naar dementie, hulp, informatie en 

belangenbehartiging voor mensen met dementie en hun naasten. 

 

Hartelijk dank aan alle gevers en collectanten! 

 

Jenny Meijer. 
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Wij zijn Gerran Klingenberg en Annika Nijland en zijn wij aan de beurt om ons 

voor te stellen. We wonen samen aan de Hoogenweg op nr 9. We zijn ca 5 

maanden bezig geweest met het verbouwen van het huis om het volledig naar 

onze smaak in te richten. Ook de tuin hebben we volledig aangepakt, alle bomen 

en struiken gerooid en vervolgens 200 m3 grond opgebracht. Het begin van het 

inrichten is gemaakt maar nu de eerste tekenen (vorst) van de winter zichtbaar 

zijn lassen we een pauze in en gaan we volgend voorjaar verder.  

Gerran heeft HTS autotechniek gestudeerd in Arnhem en werkt nu bij Manter in 

Emmen als tekenaar constructeur. Zijn werkzaamheden bestaan voornamelijk uit 

het ontwerpen en tekenen van weeg- en verpakkingsmachines voor aardappels, 

groente en fruit. Annika heeft Agrarische bedrijfskunde aan de agrarische 

hogeschool in Dronten gevolgd en werkt nu bij Rabobank in Nieuwleusen als 

intern accountmanager Agri. Ze houdt zich vooral bezig met gesprekken 

voorbereiden en beoordelen van financieringsaanvragen voor agrariërs.  

Onze gezamenlijke hobby is mountainbiken. Daarnaast staan we elk jaar op de 

pistes in Oostenrijk voor onze andere passie skiën. Hiernaast heeft Gerran nog een 

hobby namelijk motorcross.  

 

Waarom de Hoogenweg? We 

komen beide van de boerderij dus 

we zijn ruimte gewend. We zijn 

hierdoor op zoek gegaan naar een 

(vrijstaande) woning met een ruime 

tuin. We hebben een paar huizen 

bekeken maar toen we dit huis 

tegenkwamen waren we gelijk 

verkocht. Daarbij leek Hoogenweg 

ons gezellig. Wel is het grappig dat 

Hoogenweg exact tussen de 

ouderlijke huizen ligt. Gerran komt namelijk uit Den Velde en Annika uit 

Bergentheim.  Ons eerste jaar hier aan de Hoogenweg zit erop en het bevalt ons 

tot nu toe zeer goed! 

 

Groeten Gerran en Annika 
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Baalderborg Groep is gespecialiseerd in 
gehandicaptenzorg en in ouderenzorg. U vindt ons op ruim 80 locaties in 
Drenthe en Overijssel met voorzieningen op het gebied van wonen, 
werken, dagactiviteiten, logeren en recreatie. 
 
Zoekt wandelvrijwilligers of maatjes voor de gehandicaptensector in de 
avonduren of in het weekend. 
Interesse? Neem contact op met Diana Werink, vrijwilligerscoördinator, 
tel: 0523-287100, of 06-22925365 (ma en vrij) of mail naar: 
vrijwilligers@baalderborggroep.nl 
Voor meer informatie, kijk op de site van www.baalderborggroep.nl daar 
staan de vacatures vermeld onder kopje vrijwilligers.  

 

 

Oudjaarsnachtfeest op het Schoolplein in Hoogenweg 
 
Net als voorgaande jaren is er ook dit jaar weer gelegenheid om elkaar gelukkig 

nieuwjaar te wensen in een verwarmde tent op het schoolplein in Hoogenweg. De tent 

is voor iedereen links en rechts van de Hoogenweg (tussen de Duitslandweg en 

Westeindigerdijk) en de abonnees van “Oes Blattie” gratis toegankelijk en u kunt uw 

eigen drankjes weer meenemen. Voor de rest wordt gezorgd.  

De tent wordt dit jaar ter beschikking gesteld door de familie Kremer van “het 

Gebouw” Hoogenweg. 

 

Aanvangstijd:  1 januari 2013 om 01.00 uur 

 

Opbouwen en opruimen: 

Oudejaarsdag 31 december vanaf 13.30 uur 

starten we met de opbouw en het inrichten van de tent. 

Nieuwjaarsdag 1 januari vanaf 13.30 uur ruimen we de resten van het feest weer op. 
Alle hulp hierbij is hartelijk welkom. 

We hopen op een grote opkomst en een gezellig feest tot in de kleine uurtjes. 

 

Gerko Kremer / Edwin Rijstenberg / Jan Lenters / Henk Brink 

 

mailto:vrijwilligers@baalderborggroep.nl
http://www.baalderborggroep.nl/
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Twee koninginnen in Uganda  
Met stralende ogen, een verbruind gezicht en kleine, ingevlochten 

vlechtjes in hun haren – ‘Wat deed dat een pijn!’ – komen de 

avontuurlijke zusjes Bianca en Miranda Soer op 31 augustus terug van 

hun reis naar Uganda. In zes weken tijd zijn zij een schat vol 

ervaringen en vriendschappen rijker. “Ik moest vechten tegen mijn 

tranen, maar toen ik de kinderen zag huilen, brak ik.” 
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De meiden kwamen na een vertraging van maar liefst 24 uur aan in Entebbe, de 

vluchthaven in Uganda. “Het vertrouwen om daadwerkelijk veilig aan te komen was bij 

mij een beetje verdwenen,” vertelt Bianca. “Pas toen we hoorden dat de vlucht van Kenia 

naar Entebbe maar een uurtje duurde, gierden de zenuwen door mijn lichaam”. Miranda 

vond de vertraging daarentegen helemaal niet vervelend. “Ik had alleen maar een ‘big 

smile’ op mijn gezicht, daar gaan we dan eindelijk!” 

 

Eenmaal op de Afrikaanse bodem, viel het Bianca meteen op dat de bevolking daar heel 

anders tegen blanke mensen aankijkt dan in Nederland. “Je realiseert je nu hoe donkere 

mensen zich voelen, hier in Nederland, door alle blikken van de Nederlanders.” Miranda 

vult aan: “De armoede die daar heerst heeft mij echt geraakt. In Nederland beschikken wij 

over heel veel luxe en daar leven de meeste mensen zonder stroom en zij slapen in een 

houten hutje. Een wereld 

van verschil.” Dat iedereen 

hen zo vrolijk en vriendelijk 

begroet, raakte Miranda ook 

diep. “Ze willen je alles 

geven, terwijl ze eigenlijk 

niet veel hebben. In 

Nederland gaat iedereen 

gewoon zijn eigen weg, het 

is veel individualistischer.”  

Bianca keek even verbaast 

toen ze mensen de grond zag 

vegen met een ‘paar sprieten 

stro’ “Iedereen die leeft daar 

buiten, niemand zit binnen. Het leven is daar zo anders. Ook in het weeshuis wasten wij 

buiten af en kookten daar ook.”  

 

Met open armen werden de dames in het weeshuis ontvangen. “Iedereen had hier zo lang 

naar uitgekeken. Sommige kinderen waren verlegen, maar gek genoeg verdween dit 

binnen een paar minuten,” vertellen de zussen. “Ik ben verliefd geraakt op de kinderen, 

wat een schatjes!” glimlacht Miranda verheugd.  

 

Aanpassen 
“Die koude douches!” roepen Miranda en Bianca in koor op de vraag waar ze moeilijk 

aan konden wennen. “De tweede keer had ik mij 

hierop voorbereid, dus kon ik mij makkelijker 

aanpassen,” stelt Miranda. “Hetzelfde geldt voor het 

eten. Vlees hangt aan een roestige spijker buiten, een 

bron van bacteriën, maar op de een of andere manier 

pasten we ons hier geheel op aan.”  

Lichamelijk konden ze ook merken dat ze zich in een 

andere omgeving bevonden. Bianca heeft een dag 

ziek in bed gelegen en Miranda was continu aan de 

diarree. “Ik rende alsmaar naar een gat boven in de grond!” lacht Miranda.  
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Waar de dames bang voor waren, was het eten. 

“Maar het viel ons hartstikke mee. Het eten heeft 

mij erg goed gesmaakt,” aldus Miranda. Ook in 

Uganda kennen ze de pizza, patat en spaghetti, dus 

dat aten de meiden geregeld. Maar zij genoten 

bovendien van de wortels van bomen, dat schijnt 

een delicatesse te zijn. Natuurlijk zaten er 

gerechten bij wat ze niet gewend waren. “De 

darmen van de koe bijvoorbeeld! De ontlasting zat 

nog in de pan. Wat was ik blij dat wij die avond 

‘toevallig’ niet in het weeshuis aten…”  

 

Eerst een rijke stinkerd, dan een huisvrouw  

“Als koninginnen werden we behandeld door de 

bevolking. Zo kwamen kinderen naar ons toe en 

gingen op hun knieën om ons een hand te geven.” 

Wel leeft het idee in Uganda dat blanke mensen geld hebben. “Geld! Geld! Riepen ze naar 

ons. Hoewel het soms best leuk is een keer gezien te worden als miljonair,” grapt Bianca. 

Het viel haar op hoe vriendelijk iedereen is en meteen vraagt hoe het met je gaat, in 

vergelijking met Nederland. “In Nederland is iedereen zo stug en vinden we het raar als je 

iemand begroet die je niet kent.”  

In het hotel mochten Miranda en Bianca niet aan het werk, door bijvoorbeeld de kok te 

helpen met koken, omdat het beeld heerst dat ‘blanke mensen hebben geld, maar niet 

werken’. “Dus alles werd voor ons gedaan, hoewel wij graag wat wilde doen. Het 

personeel in het hotel was erg leuk, we hebben veel gezellige momenten met hen gehad. 

Zo hadden ze een 

afscheidsdiner voor ons 

geregeld, mét 

cadeautjes!”  

“Het moment wanneer je 

stil staat bij het feit hoe 

ver je weg bent van alle 

mensen waar je van 

houdt in Nederland, was 

wanneer we op onze 

hotelkamer waren. 

Overdag hebben we geen 

tijd om daar aan te 

denken, maar wanneer 

we in bed lagen denk je 

hier onbewust aan,” 

vertelt Bianca. “Ik wilde 

dan graag even op 

Facebook om iedereen te 

spreken.” Miranda zegt 

dat ze ’s avonds vaak 

Miranda en Bianca met Gini, Juliette en Rhina. 

“Omdat wij samen iets meegemaakt hebben wat je alleen 

met elkaar kunt delen, is onze band alleen maar sterker 

geworden. Het is erg fijn dat ik mijn zus naast mij had. 

Dat voelt erg eigen en vertrouwd.”  
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ging nadenken over wat ze allemaal had gezien en gedaan die dag en dat kwam vaak goed 

bij haar binnen. “Maar dan had ik het er met Bianca over en dan ging het weer  beter.” 

Ook het bellen naar huis, iedere zondag, gaf hen extra kracht.  

 

Hoewel elke dag verschillend was, zo bezochten de meiden de hoofdstad Kampala 

geregeld of het ‘nieuwe land’ waar het nieuwe weeshuis werd gebouwd, zag een dag in 

Uganda er voor de meiden uit alsof ze een heel huishouden runden. “We begonnen met 

een ontbijt met de kinderen. Daarna gingen we met hen spelen. Nagels lakken en kleuren 

vonden zij zo leuk! Ook kookten we, wasten we af en maakten schoon in het weeshuis,” 

vertelt Bianca. “’s Middags gingen de kinderen vaak even rusten in bed en hadden wij 

onze handen vrij voor ander werk dat moest gebeuren. We besteedden zo veel aandacht 

aan de kinderen, zij genoten hier echt van.” Gebruikelijk is het om de kinderen voor het 

eten te douchen. “De jongens samen onder een douche en alle meisjes samen. Bianca en 

ik gingen één avond mee onder de douche en dit werd een feestje! Een moment dat ik blijf 

koesteren,” vertelt Miranda.  

 

Kippenvel momenten 

Resoluut zijn Miranda en Bianca het met elkaar eens: van de kinderen genoten zij het 

meest. “We missen ze heel erg! Ze zijn zo blij en gelukkig, terwijl elk kindje een 

afschuwelijke geschiedenis met zich meedraagt en geen ouders meer heeft om voor hen te 

kunnen zorgen. Toch genieten de kinderen volop. Hier heb ik veel kippenvel momentjes 

van gehad.” 

De hoogtepunten van hun reis, 

waren de Jeepsafari, de 

watervallen, het uitgaan in 

Kampala (ja, de dames zijn 

nog jong!) en bovenal: het 

samenzijn met de kinderen en 

Gini, Rhina & Julliette (de 

vrouwen die in het weeshuis 

werken). “We hebben met die 

drie vrouwen hele goede 

gesprekken gevoerd. Er is echt 

een diepe vriendschap 

ontstaan.” Het dieptepunt was 

dan ook het afscheid dat steeds 

dichterbij kwam. Bianca: “Ik 

moest vechten tegen mijn tranen, maar toen ik de kinderen zag huilen, brak ik.” 

En dat laat zien hoe je in een korte tijd een ontzettend goede band kan opbouwen met 

mensen die je niet kent. Miranda en Bianca voelden zich daar thuis, veilig.  

 

Wennen aan luxe  

De zussen moesten bij thuiskomst erg wennen aan de luxe die er was. “Naast mijn bed 

staat een stekkerdoos die ik wilde aanzetten, maar ik dacht meteen: ‘Ach, er zal toch wel 

geen stroom zijn!” En eenmaal onder een warme douche, draaide Bianca meteen de knop 

naar 50 graden. Voor Miranda was het een verademing dat ze weer op een bank kon 
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Tip van Miranda en Bianca aan (jonge) 

lezers over het maken van een grote reis 

of het doen van ontwikkelingswerk: 
“Onze tip: doen! Echt, als je weet dat je 

dit graag wilt doen, moet je dit absoluut 

niet gaan uitstellen. Hoe langer je wacht, 

hoe minder snel je het gaat doen. Terwijl 

het zo geweldig is! Natuurlijk geldt dat 

niet voor iedereen, maar wie niet waagt 

wie niet wint. Je moet het ervaren. 

Wanneer je deze ambitie hebt, moet je dat 

doen.  Je krijgt er iets heel moois voor 

terug.”  

liggen. “Heerlijk. In Uganda staat geen bank, iedereen zit op de grond tijdens het eten 

bijvoorbeeld.” Toch realiseert ze zich dat ze niet kan in Nederland kan leven zoals ze in 

Uganda leefde, maar ze waardeert de luxe in Nederland nu veel meer. 

 

Taboes  

Het taboe dat er heerst dat het land arm en onveilig is, 

zouden de meiden graag de wereld uit willen helpen. 

“De bevolking is ontzettend vriendelijk en vrolijk, ze 

begroeten je altijd met ‘Bye, Mzungu!’. Ook kun je 

gewoon alleen over straat lopen overdag. Als je ergens 

hulp voor nodig hebt, schiet iedereen je te hulp. Terwijl 

zij zelf niets hebben,” somt Bianca op. “Het klopt dat 

de meeste mensen arm zijn, maar niet iedereen. Je kunt 

jezelf ook de vraag stellen: wie zou er gelukkiger zijn? 

Iemand die moet roeien met de riemen die diegene 

heeft, of iemand die alle luxe heeft en alles maar kan 

kopen wat diegene wil? Het is ongelofelijk dat er 

mensen zijn die zonder stroom en water zitten. Maar 

het zijn juist die mensen die blijer zijn dan ooit 

wanneer zij hun familie of vrienden terug zien.”  

 

Realisme  

Nog steeds hebben ze contact met de 

kinderen en Gini, Juliette en Rhina. 

“We bellen als de kinderen jarig zijn 

en we whatsappen met de vrouwen. 

Ook met het personeel van het hotel 

sturen we facebookberichtjes. Zo 

blijven wij toch op de hoogte van de 

ontwikkelingen daar, ondanks de 

grote afstand,” stelt Bianca.  

 

Ze vervolgt: “Ik respecteer het werk 

zó enorm dat daar wordt gedaan en ik 

houd van het land. Ik kan Uganda aan 

iedereen aanraden. Je ziet zo veel en 

je kunt zo veel. Mensen vinden het prachtig als je met hun cultuur mee doet. 

Door deze reis kan ik ook erg boos worden op de Nederlandse overheid. Waarom nou een 

weg opnieuw asfalteren of een brug vervangen? Is dat écht nodig?” Ook realiseert ze zich 

nu hoe fijn het is dat ze in een gezin leeft waar iedereen van elkaar houdt en samen is. 

“Als ik dan naar de kinderen keek in Uganda, vroeg ik mij alsmaar af waarom ouders hun 

kind, dat zo lief en onbezorgd is, weg doen.”  

Miranda haar gedachten over Uganda zijn resoluut veranderd. “Ik dacht dat het onveilig 

zou zijn, maar je kunt zo alleen de straat op overdag. Tuurlijk moet je ’s avonds in het 

donker niet alleen de straat op gaan, maar dat zou ik hier in Nederland ook niet doen. 

Daarnaast dacht ik dat het een stuk armoediger zou zijn in het weeshuis, maar de kinderen 
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hebben het heel goed voor elkaar. Ze kunnen naar school, krijgen eten, liefde en hebben 

onderdak.”  

 

Acties 

De dames zijn van plan om door te gaan met acties om geld in te zamelen voor het 

weeshuis. “De rekening laten we open staan en we hopen dat mensen hierop blijven 

storten. Ook willen we nieuwe manieren bedenken hoe we geld in kunnen zamelen,” 

vertelt Bianca. Graag willen zij, wanneer ze weer terug gaan naar Uganda, opnieuw 

aankomen met een geldbedrag. Miranda: “Dat was een kippenvel moment, toen wij het 

bedrag aan hen overhandigden. Wauw!”  

 

Nog één keertje dan 

‘JAAAAAAAA!’ is het antwoord op de vraag of de dames nog terug willen. Het was hun 

plan om volgend jaar weer naar Uganda te gaan, maar aangezien dit financieel niet 

haalbaar is, stellen ze het een jaartje uit. Bianca: “Ik ga mijn 

studie afmaken en vertrek dan richting 

Uganda voor een langere tijd. Geloof me, 

zes weken is veel te kort!”  
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VRIJWILLIGERSAVOND OUD PAPIER 
 

Donderdag 15 november werden de vrijwilligers van het oud papier hartelijk 

ontvangen in het Gebouw aan de Hoogenweg. 

Deze avond werd gehouden om deze 

vrijwilligers te bedanken voor hun inzet 

van afgelopen jaar! 

De mannen werden getrakteerd op een 

aantal consumpties en spareribs, 

waarvan smakelijk gegeten werd. 

We zijn blij met deze vrijwilligers, want 

op deze manier wordt er iedere maand 

voor een leuk bedrag aan oud papier bij 

de mensen uit Hoogenweg en 

Venebrugge opgehaald.  

Met het geld kan de Oranjevereniging allerlei leuke activiteiten organiseren, zodat 

de kosten voor de leden laag blijft.  

Bedankt allemaal! 

U kunt iedere 2
e
 zaterdag van de maand om 8.30 uur oud papier netjes bij elkaar 

gebonden aan de weg zetten. 

 

Welk papier WEL en welk papier NIET?  

Dit papier is geschikt voor hergebruik:  

Oude kranten, reclamefolders, (venster-) enveloppen, kartonnen dozen, 

tijdschriften, schrijfpapier (ook met nietjes) telefoongidsen, catalogi en boeken 

worden apart ingezameld en zijn zeer geschikt voor hergebruik. Dit geldt ook 

voor stapels papier met hier en daar een nietje, paperclip of plakbandje. En ook 

kleine kartonnen doosjes, eierdozen en verpakkingen van rijst, hagelslag, thee of 

cosmetica zijn prima opnieuw te gebruiken. Doe ze bij het oud papier! 

 

Dit papier is niet geschikt voor hergebruik: 

Vies, vochtig of vet papier en karton, zoals pizza- en taartdozen, maar ook melk-, 

drank- en sappakken zijn niet geschikt om te recyclen. Melk-, drank- en 

sappakken hebben namelijk vaak een plastic of aluminium laagje aan de 

binnenkant. Sanitair papier, zoals zakdoekjes, WC-papier, keukenrol en luiers 

mogen ook niet in de papierbak, evenals foto's, carbonpapier, behang, vinyl of 

stickermateriaal, ordners en ringbanden. Vaak zit er ook plastic of plakband bij 

het papier. Dit hoort allemaal bij het restafval. 
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De beuk d'r in 
 

Zaterdag 10 november was de première van weer een mooi blijspel van toneel 

vereniging Elck wat Wills. Rond de klok van acht uur werd de avond geopend 

door Jennie ter Voorde. Bij het openen van het doek gaf de toch wel goed gevulde 

zaal een spontaan applaus voor het prachtige decor: een dorpsplein voor cafe "De 

Ring". Een mooi compliment voor decorbouwers Rutger van Braak en Freek 

Ranter. Er zullen ongetwijfeld weer vele uurtjes aan besteed zijn maar het 

resultaat is er dan ook naar! 
 

Omdat de techniek even niet mee wilde werken werden de spelers voorgesteld 

door Jennie ter Voorde. Daarna konden de aanwezigen genieten van een blijspel 

in drie bedrijven dat zich afspeelde op het dorpsplein. 
 

Een café houder, Bertus (Jan 

Bulthuis) wordt door zijn vrouw Sien 

(Ina Timmer) erg kort gehouden en 

zou wel zo af een toe wel eens de 

bloemetjes buiten willen zetten. Dat 

hij een naamgenoot heeft (Erik van 

Laar), komt hem hierbij goed van pas. 

En hoewel hij de orders van zijn 

vrouw keurig opvolgt door voldoende 

'zuiverend' water te nuttigen blijkt zijn 

geweten toch iets minder zuiver te 

zijn.  Gelukkig wordt hij ten allen 

tijde bijgestaan door zijn rechterhand Evert (Gerrit Waterink). Ze hebben de 

zaakjes keurig geregeld en doen ook de zwager van Bertus, Zwaantinus (Eg 

Hutten) wat tips aan de hand om een beetje los te komen van het strenge 'regiem' 

van zijn vrouw Mina (Gea Wolbink). Het laat zich raden dat dit niet allemaal even 

goed uitpakt en er weer hilarische taferelen ontstaan.  
 

Zoon Bart (Rutger van Braak) doet zich voor al een waardige opvolger voor zijn 

vader Bertus maar is in werkelijkheid meer 'bezig' met danseres Gerda (Brenda 

Gritter) dan met het café. Dochter Ginie (Anthusa Mooi) is de onschuld zelve 

maar uiteindelijk is zij het die haar vader in de problemen brengt. 
 

Wanneer blijkt dat Bertus en Evert de zaken niet meer onder controle hebben 

dreigt het helemaal uit de hand te lopen. Hoe gaat Bertus zijn geweten nu 

zuiveren?  

Het is natuurlijk aan u om daar achter te komen en u een avond te laten vermaken 

voor toneel vereniging EWW. Het is zeker weer de moeite waard! 
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Hallo Allemaal. 

 

Nu we enigszins gewend zijn aan de nieuwe omgeving en de werkzaamheden, is 

het tijd voor een volgende stap. 

Gaarne zouden we willen proberen om het café in het gebouw weer nieuw leven 

in te blazen. 

Ondanks de recessie lijkt het ons een uitgelezen mogelijk om dit weer op te 

pakken. 

 

Dit gaat gebeuren vanaf donderdag 3 januari. 

 

De openingstijden zullen zijn wanneer de R in de maand is 

 

Maandag vanaf  19.00 uur 

Dinsdag vanaf  19.00 uur 

Woensdag vanaf  19.00 uur 

Donderdag vanaf  16.00 uur 

Vrijdag  vanaf  16.00 uur 

Zaterdag vanaf  15.00 uur 

Zondag  gesloten [Wel open voor besloten feestjes] 

 

 

De openingstijden voor de overige maanden zullen we vermelden in de volgende 

uitgave van de dorpskrant, aangezien er nog verdere plannen in ontwikkeling zijn. 

 

De naam voor het onderkomen zal zijn: KAVÉ 45 

 

Vanaf deze plaats willen wij ook iedereen bedanken voor het in ons gestelde 

vertrouwen. 

 

Verder wensen we  iedereen  prettige feestdagen en een gelukkig en gezond 2013! 

 

m.v.g 

 

Ina, Gerko 

Anouk en Maaike 
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DONATEURS GEZOCHT 

 

Dorpskrant “Oes Blattie” bestaat inmiddels 16 jaar. In die 

afgelopen jaren hebben wij u op de hoogte gehouden van wat er 

speelt in Hoogenweg en omstreken en hebt u kennis kunnen 

maken met mensen uit uw eigen omgeving. We ontvangen positieve reacties en 

zijn dus ook zeker van plan hier mee door te gaan. 

 

Natuurlijk maken wij kosten voor het drukken en verspreiden van de dorpskrant. 

Deze kosten werden tot nu toe altijd grotendeels gedekt door de opbrengsten uit 

de advertenties in de krant. De kosten stijgen echter jaarlijks door. Om te 

voorkomen dat wij opnieuw een beroep moeten doen op onze sponsoren, hebben 

wij gekeken naar een andere oplossing. 

 

Daarom willen we komend jaar de mogelijkheid van donateurschap invoeren. Als 

u als inwoner de dorpskrant een warm hart toe draagt en een bijdrage wilt leveren 

aan de totstandkoming er van, dan kunt u zich aanmelden als donateur. Voor 

een bedrag van € 5,- per jaar draagt u dan bij in de kosten die wij moeten maken. 

Andere bedragen zijn uiteraard ook mogelijk. 

 

Wilt u donateur worden, meld u dan bij één van de redacteuren, of stuur een mail 

naar dorpskrant@planet.nl. Wij zouden het enorm op prijs stellen als u ons wilt 

steunen! 

 

Redactie “Oes Blattie” 

 

 

Kerstbingo Filmavond Nieuwjaarsborrel 

Vrijdag 21 

december 

organiseren 

wij de 

jaarlijkse 

Kerstbingo. Aanvang: 

20.00 uur. De kosten 

bedragen € 5,- per kaart. 

Op vrijdag 

28 december 

starten we 

om 19.00 

uur met een film in het 

Gebouw. Meer 

informatie volgt nog. 

Vrijdag 4 

januari bent 

u om 20.00 

uur van 

harte 

uitgenodigd 

voor de nieuwjaarsborrel 

in het Gebouw. 

mailto:dorpskrant@planet.nl
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    Wat de politiek beloofde,   De bezuinigingsmachine 

is nu een feit    draait op volle toeren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Op volle toeren?    Tijdens de feestweek 
      was dat toch leuker! 
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 Gemengde Zangvereniging  ”De 

Hoogeweg” 
 

 

Gemengde Zangvereniging “De Hoogeweg” te Hoogenweg maakt 
bekend dat de zangvereniging, opgericht 10 september 1945, per 31 
december 2012 zal ophouden te bestaan. 
 
Reden hiervoor is de steeds verdere terugloop van leden, waardoor 
zowel de stemverhouding in het koor, alsmede de financiële situatie 
een verder bestaan van de vereniging onverantwoord is geworden.  
 
De geplande kerstviering, op 23 december 2012, zoals deze al jaren 
wordt verzorgd in samenwerking met de toneelvereniging: Elck Wat 
Wills zal gewoon doorgang vinden. 
 
Als bestuur en leden betreuren wij deze beslissing te hebben moeten 
nemen, maar kunnen terug zien op vele jaren plezierige 
samenwerking met onze, zeer gewaarde, dirigent, alsmede met de 
“stichting gebouw de Hoogeweg”, en haar beheerders. 
 
Wij willen onze getrouwe donateurs bedanken voor hun jarenlange 
bijdrages. Ook bedanken wij alle verenigingen, waar wij als koor, in 
de loop der jaren prettig mee samen gewerkt hebben.  
 
Namens het bestuur en leden, Gemengde Zangvereniging “De 
Hoogeweg”. 
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Toneelvereniging Elck Wat Wills 

 

Na maanden van repeteren gingen wij, de spelers van Elck Wat Wills, op zaterdag 27 

oktober naar De Kronkelhonk in Slagharen voor een generale repetitie voor de bewoners 

van De Praam. Wij spelen graag voor de bewoners van de Praam, altijd weer een 

enthousiast publiek. De generale verliep dan ook voorspoedig en de mensen genoten van 

het spel. 

 

Op zaterdag 10 november was de première in Het Gebouw. Het publiek applaudisseerde 

spontaan bij het zien van het schitterende decor. Pluimpje voor Rutger van Braak en Freek 

Ranter. We speelden een vlot en ontspannend spel. Het publiek genoot zichtbaar van het 

spel en we kregen dan ook een staande ovatie na afloop. Op vrijdag 16 november speelden 

we ook in Het Gebouw. Het weekend daarop 23 en 24 november twee avonden in De 

Voorveghter. Twee avonden een volle zaal, ruim 550 mensen genoten van ons spel. Nu 

nog één avond spelen op 7 december in Het Gebouw en dan zit het er voor dit jaar alweer 

op. 

 

 “De beuk d’r in” speelt zich af voor het café van Bertus Lubbers, Jan Bulthuis, die samen 

met zijn rechterhand Evert, Gerrit Waterink, een plannetje heeft bedacht om zodoende op 

zijn tijd de bloemetjes eens buiten te zetten. Hij geeft zich uit voor de bokser Lubbers en 

moet zodoende regelmatig een wedstrijdje “boksen”.  Pech heeft hij als de echte bokser 

Lubbers, Erik van Laar, op komt dagen. Hij blijkt de vriend te zijn van zijn dochter, die 

van niets weet. En dan moet hij het plotseling ook nog opnemen tegen de echte. Zijn 

vrouw, Ina Timmer, en dochter, Anthusa Mooi, willen daar graag bij zijn… 

 

Volgende uitvoeringsdata van “De beuk d’r in” zijn vrijdag 7 december en zaterdag 19 

januari 2013 in Het Gebouw Hoogenweg, aanvang 20.00 uur. Voor kaartverkoop E. 

Hutten, tel. 0523-261983 of M. Bulthuis 0523-232748 of online bestellen op 

www.toneeleww.nl. 

 

Kerstviering 

We de komende weken druk bezig met de voorbereidingen van het kerstspel samen met 

zangvereniging “De Hoogeweg”. Ook dit jaar weer Kerst an d’Hoog’nweg. Het zal weer 

dezelfde opzet zijn als vorig jaar.  Ontvangst met chocolademelk, zang, harmonica spel, 

samenzang en na afloop weer een lekker glaasje glühwein. Er zullen een aantal nieuwe 

gezichten te zien zijn in het kerstspel. Dus dat moet u zien.  

 

Kersttoneel zondag 23 december, zaal open om 19.30 uur, aanvang 20.00 uur, entree 

gratis. Er is wel een collecte. 

http://www.toneeleww.nl/
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Sinterklaas aan de Hoogenweg 

 

Ook dit jaar weer bracht Sinterklaas een bezoek aan de Hoogenweg. 

Ongeveer 30 kinderen kwamen naar het gebouw om het feestje met Sinterklaas te 

vieren. Omdat de stoomboot stuk was hebben de kinderen allemaal een kleine 

stoomboot gemaakt. 

 

Terwijl ze daar mee bezig waren kwamen er al 2 pieten aan op een grasmaaier! 

Zij hadden een jutezak met kopjes en schoteltjes meegenomen want na het bezoek 

aan de Hoogenweg zouden deze pieten een bezoek brengen aan de Burgemeester. 

Sinterklaas had hen dit toevertrouwd om hier goed op te letten. Maar piet Bianca 

was zo onder de indruk van het cadeau dat ze elke keer stiekem in de zak keek. 

Waarop Piet Allard steeds zei dat ze daar beter vanaf kon blijven. Tot op een 

gegeven moment Piet Allard, piet Bianca aan het schrikken maakte zodat zij de 

zak liet vallen en je raad het al alle kopjes en schoteltjes stuk.  Ja hoe moesten ze 

dat nu aan Sinterklaas vertellen… 

 

De pieten hebben de kinderen na het 

maken van de stoomboot nog een pieten 

dansje geleerd zodat ze dat straks aan 

Sinterklaas konden laten zien, misschien 

maakte dat nog weer iets goed.Nadat het 

dansje ingestudeerd was zijn alle kinderen 

naar buiten gegaan en ja hoor daar kwam 

de sint als aan, met Piet Lysanne en Piet 

Kelly. Deze pieten zaten ook elk op een 

grasmaaier, maar 1 van deze pieten had 

een aanhanger achter de grasmaaier met daarop de Sint. 

 

Eg Hutten heette de Sint van harte welkom. Daarna kwamen er een aantal 

kinderen bij de Sint en moesten Piet Allard en Piet Bianca ook opbiechten dat het 

cadeau voor de burgemeester stuk was. Maar de Sint had al wel verwacht dat het 

niet goed zou gaan en had nog wel een ander cadeau voor de burgemeester. Als 

goedmaker hebben de kinderen het dansje samen gedaan met de pieten  wat 

uiteindelijk in een  polonaise uitliep met de ouders en kinderen. 

 

Tot slot hebben alle kinderen een cadeau gekregen van de pieten en is de Sint met 

zijn pieten weer  vertrokken op  de grasmaaiers. 

 

Hopen dat hij ook volgend jaar weer een bezoek brengt aan de Hoogenweg!! 
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Vlnr: Diny en Bertus Companje, Bettie Koers, 

Henk Hutten en Willy Grendelman 

Bettie Koers en Henk Hutten winnaars sjoelcompetitie 

De zomer was weer achter de rug en dus startte de activiteitencommissie het nieuwe 

seizoen met de eerste sjoelavond. Natuurlijk werd door de deelnemers weer fanatiek 

gesjoeld om de prijzen die er te winnen waren. Maar minstens zo belangrijk was het feit 

dat woensdag 10 oktober de prijsuitreiking plaats vond van de seizoensprijs 2011-2012. 

Zowel bij de dames als bij de heren waren drie prijzen te winnen. Uiteraard was er een 

beker, maar daarbij hoorde ook een vleespakket. En zoals altijd voor de beide winnaars de 

eeuwige roem die gepaard gaat met een dergelijke prestatie. En die verdiende roem was 

voor Bettie Koers en voor Henk 

Hutten. 

De puntenverdeling zag er voor de 

finalisten als volgt uit: 

Dames 

1. Bettie Koers (1.866 pt) 

2. Diny Companje (1.836 pt) 

3. Willy Grendelman (1.797 pt) 

Heren 

1. Henk Hutten (2.076 pt) 

2. Bertus Companje (2.045 pt) 

3. Rikus ter Voorde (1.746 pt) 

 

 

Kerst an d’Hoog’nweg 
De gemengde zangvereniging Hoogeweg en de toneelvereniging 

Elck Wat Wills organiseren op zondag 23 december Kerst an 

d’Hoog’nweg. Vanaf 19.30 uur bent u welkom bij het 

verenigingsgebouw Hoogenweg aan de Hoogenweg. U wordt 

buiten in een gezellige kerstsfeer ontvangen met chocolademelk en 

een versnapering en u kunt genieten van kerstliederen gezongen 

door het kerstkoor EWW. Ook zal het harmonicakwartet kerstliederen ten gehore 

brengen. Om 20.00 uur begint het formele gedeelte van de avond. De zaal gaat open en de 

avond wordt gevuld met zang door de zangvereniging Hoogeweg en een kerstspel in het 

dialect door EWW. Tijdens het kerstspel is er samenzang. Na afloop kunt u nog blijven 

luisteren naar het harmonicakwartet en het kerstkoor EWW onder genot van een glaasje 

Glühwein. U bent van harte welkom. De entree is gratis, wel is er een vrije gift mogelijk. 

 

Oproep glazen potten 

Om het gehele terrein gezellig aan te kleden glazen potten met waxinelichtjes zijn de 

kerstvrouwen Erna de Boer en Ina Timmer op zoek naar lege schone glazen potten 

zonder etiket. U kunt de glazen potten inleveren bij het Gebouw Hoogenweg op het 

toneel tot zaterdag 22 december. Bij voorbaat hartelijk dank. 
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60+ busreis 

 

Maandagochtend 3 september……. Vroeg uit de veren want we gaan 

vandaag mee met de busreis met de 60+ers van de Hoogenweg! Voor mij, 

als bestuurslid, is dit de eerste keer en ben best wel nieuwsgierig hoe deze 

dag zal verlopen.  

Om 8.00 uur sta ik dan fris en fruitig bij het gebouw en ja hoor, de eerste 

auto is al aanwezig en het duurt niet lang of de parkeerplaats vult zich 

langzaam met auto`s. Met 59 personen is de bus dan ook, op een enkele 

plek na, vol. We worden door de fam. Kremer een fijne dag toegewenst, 

het weer is ons gunstig gezind en het belooft een mooie dag te worden. 

 

Stipt 8.30 uur vertrekt de bus richting Harskamp waar ons rond 10.00 uur, 

in het restaurant “de Molen”, heerlijke koffie met gebak aangeboden 

wordt. Na deze genuttigd te hebben gaan we met zijn allen in de bus waar 

de dag, samen met een boswachter, wordt vervolgd met een rondrit over de 

Veluwe.  

Met veel passie vertelt hij tijdens de rondrit over de wetenswaardigheden 

en laat hij ons de geweldig mooie plekjes van dit bosrijke gebied zien.  

Als we rond de klok van 12.30 uur terugkomen in het restaurant “de 

Molen”, staat daar voor ons de koffietafel klaar. Met verschillende soorten 

brood en voor ieder een heerlijke kroket 

worden we op onze wenken bediend en laten we het ons dan ook goed 

smaken.  

 

Tegen 13.30 uur vertrekken we naar de Beeldentuin in Garderen. Hier zijn 

zowel binnen als buiten, in 35 verschillende zandsculpturen de 

geschiedenis van het Koninklijk huis uitgebeeld. Deze begint met Juliana 

van Stolberg (moeder van Willem van Oranje), alle stadhouders, koningen 

en koninginnen vanaf de 19e eeuw, tot en met de nieuwe generatie van 

prinses Amalia en haar zusjes. Binnen is er een tentoonstelling met 

Koninklijke kunst. 

Verbazingwekkend dat je dit, tot in de kleinste details, met zand kunt 

maken. 

Na een kop koffie met cake kunnen we nog rondkijken en eventueel iets 

kopen in verschillende winkeltjes en in de beeldentuin. Al met al een prachtig 

festijn. 
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Nadat we allemaal weer in de bus zitten gaan we richting Hoogenweg. 

Tijdens de gehele dag gaat de bekende snoeppot rond en ook worden de 

vitamientjes niet vergeten. 

Als we bij het gebouw aankomen, staan daar de tafels voor het diner netjes 

gedekt en zijn de mensen die zich hiervoor hadden opgegeven al aanwezig. 

We zoeken een plekje en worden verrast met een heerlijk smakelijk diner 

dat wordt afgesloten met ijs/bavaroise met vruchten en slagroom. Het eten 

en de bediening zijn geweldig. 

Na het eten genieten we van het zangtalent van de Hoogenweg die een 

aantal liederen voor ons zingen. Na een afsluitend woord van de voorzitter 

is de dag ten einde.  

Ik kan niet anders zeggen dan dat het naar mijn idee een zeer geslaagde 

dag was.  

 

Groet Tineke, namens de Oranjevereniging.  
 

 

Kinderbingo 
 
Maandag 22 oktober was het 
herfstvakantie en dus was het tijd 
voor een kinderbingo. 
Ruim 20 kinderen kwamen naar 
het Gebouw voor een leuk maar 
vooral ook spannend avondje 
bingo. 
Het vernieuwde café was de 
sfeervolle locatie en waar normaal 
op maandag de zangers van 'De 
Hoogeweg' het hoogste woord 
hebben, wisten de kinderen dat in 
volume absoluut te overstemmen... 
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           De Dorpskrant voor Hoogenweg en omstreken 

 

wordt namens P.B. Hoogenweg e.o. samengesteld door: 
Gré Bergsma 

Volle Urenweg 3 

7793 HW Hoogenweg 

tel 0523 270903 

j_bergsma@planet.nl 

Diane van der Veen 

Olsmansdijk 12 

7793 HS Hoogenweg 

tel 0523 216275 

dg.vdveen@planet.nl 

Leon ter Voorde 

Hofweg 8 

7772 GH Hardenberg 

tel 0523 235688 

l.voorde@planet.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lid worden? 
Deze krant wordt huis-aan-huis bezorgd in het gebied van Hoogenweg en Venebrugge. 

Woont u buiten dit gebied, dan kunt u de krant wel ontvangen. Dit kost u dan € 3,50 per 

jaar. Dit geldt echter alleen als u in de buurt van Hoogenweg woont. Zo niet, dan kunnen 

wij besluiten portokosten in rekening te brengen. Wilt u lid worden, neem dan contact op 

met de redactie. 
 

 

Internet 

Ons  adres is: http://www.hoogenweg.eu 
 

Antwoorden van de puzzel: 
 

 

Indien u wilt dat uw ingezonden artikel volledig wordt overgenomen, wilt 
u dit dan aangeven? Wanneer dit niet is aangegeven behouden wij ons 
het recht toe stukjes aan te passen/in te korten.  

Kopij inleveren voor 15 maart 2013 bij Leon ter Voorde. 



 

 


