
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 In gesprek met een bakker en een molenaar 

 In de jeugdrubriek Lotte Breukelman 

 De doorgeefpen lag bij de familie Waterink 

 In gesprek met mevrouw Takman-Kortman 
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Augustus 2011 
 
Eigenlijk was ik van plan van dit voorwoord gebruik te maken om 
uitgebreid terug te blikken op 20 mei. Maar in het stukje van de 
doorgeefpen (pagina 13) is mij het gras al enigszins voor de voeten 
weg gemaaid… 
 
Wel wil ik van de mogelijkheid gebruik maken om iedereen te 
bedanken voor alle kaarten, het bezoek aan de kerkdienst en alle 
andere blijken van felicitatie. Het heeft onze trouwdag mede tot een 
onvergetelijke dag gemaakt. Vooral het feit dat vrijwel iedereen in 
Hoogenweg de vlag had uitgehangen maakte veel indruk! 
 
Inmiddels is ook de zomer al weer zo’n beetje achter de rug. Een 
zomer die jammer genoeg niet echt als zodanig omschreven kan 
worden. Maar misschien dat het najaar nog wat mooi weer gaat 
bieden. Gezien de komende activiteiten zou dat zeker niet verkeerd 
zijn. 
 
Afgelopen voorjaar werden wij als redactie benaderd door Marjolein 
de Wit. Zij wilde in het kader van haar opleiding journalistiek ons 
graag helpen bij het maken van deze krant. Dat aanbod hebben wij 
natuurlijk met beide (of eigenlijk zes) handen aangegrepen. 
Het eerste resultaat daarvan ziet u terug op pagina 26. 
 
Ik wens u wederom veel leesplezier! 
 
Leon ter Voorde 
Redactie “Oes Blattie” 
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Datum Omschrijving Organisator 
05-09-11 60-plus reis Oranjevereniging 
10-09-11 Houtduifschieten bij de ijsbaankantine. 

Aanvang: 14.30 uur 
IJsvereniging HEO 

16-09-11 Tirolerfeest in feesttent ijsbaan. Aanvang: 
20.00 uur. Kaarten à € 7,50 o,.a. bij Gebouw 

De Hoogenweg 

17-09-11 Normaal in feesttent ijsbaan. Aanvang: 20.00 
uur. Kaarten à € 20,- o,.a. bij Gebouw 

De Hoogenweg 

24-09-11 Vaartocht over kanaal Almelo-De Haaandrik 
met een toelichting op de werkzaamheden. 

Provincie 
Overijssel 

12-10-11 Sjoelavond in het Gebouw, aanvang: 20.30 
uur. Kosten: € 3,- p.p. 

Act.commissie 

17-10-11 Jeugdbingo in het Gebouw om 19.00 uur. De 
kosten bedragen € 2,50 per persoon. 

Act.commissie 

05-11-11 Blijspel "Uutvinden is mien hobby" in het 
Gebouw, 20.00 uur. Kaarten te reserveren via 
telefoon 261983 

Toneelvereniging 

09-11-11 Sjoelavond in het Gebouw, aanvang: 20.30 
uur. Kosten: € 3,- p.p. 

Act.commissie 

12-11-11 Blijspel "Uutvinden is mien hobby" in het 
Gebouw, 20.00 uur. Kaarten te reserveren via 
telefoon 261983 

Toneelvereniging 

30-11-11 Kindermiddag in het Gebouw. Oranjevereniging 
14-12-11 Sjoelavond in het Gebouw, aanvang: 20.30 

uur. Kosten: € 3,- p.p. 
Act.commissie 

16-12-11 Bingoavond Gebouw Hoogenweg. Aanvang: 
20.00 uur. Kosten: € 5,- voor 9 ronden. 

Act.commissie 

18-12-11 Gezamenlijke Kerstviering in het Gebouw Zang en Toneel 
28-12-11 Filmavond in het Gebouw. Aanvang: 18.30 uur 

en 20.30 uur. Meer informatie volgt nog. 
Act.commissie 

06-01-12 Nieuwjaarsborrel PB Hoogenweg 
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Japanse puzzel 
Bij deze Japanse puzzel geven de cijfers naast en boven het diagram aan hoeveel vakjes in 
die rij of kolom moeten worden in gekleurd. Staat er bijvoorbeeld 2-4, dan betekent dat, 
dat er na eventueel één of meer witte vakjes eerst twee vakjes achtereen gekleurd zijn, 
daarna volgen er weer één of meer witte vakjes, dan vier gekleurde vakjes en ten slotte 
eventueel weer één of meer witte vakjes. Als de puzzel geheel opgelost is, is er een plaatje 
te zien. 
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In deze rubriek plaatsen wij telkens twee interviews met kinderen uit Hoogenweg 
en omstreken. Deze keer is dat: Lotte Breukelman. 
 
Hoe heet je? Lotte Breukelman 
Wat is je adres? Hoogenweg 36 
Wanneer ben je geboren? 8 april 2000 
En waar ben je geboren? Hoogenweg 
Broers / zussen: Julia en Miriam 
Naar welke school ga je? c.b.s. Bloemendaal 
In welke groep zit je? 8b 
Wat wil je later worden? Zwemster-trainer 
Wat zijn je hobby’s? Zwemmen-paardrijden 
Huisdieren: Hond: Lana 
Lekkerste eten / drinken: Pannekoeken – ranja 
Leukste televisieprogramma: Ik hou van Holland 
Favoriete muziek / band: Rianna, Katy Perry 
Leukste boek: 100% Mila 
Waaraan heb je een hekel? Ruzie, spruitjes 
  
  
Helaas hebben wij een tweede vragenlijst niet (tijdig) terug ontvangen. Vandaar 
dat er deze keer maar één interview ge plaatst is. 
 

 
 
Sjoelen 
 
Op 12 oktober starten wij weer met de maandelijkse sjoelavonden. Vanaf 20.30 
uur bent u van harte welkom in het Gebouw om mee te dingen naar de 
beschikbare prijzen. Deelname kost u slechts € 3,- per avond en ook als u geen 
geweldige sjoeler bent, maakt u kans op een prijs. 
Doet u het hele seizoen mee, dan maakt u ook nog eens kans op een vleespakket. 
Dit kost u niets extra’s. 
Op 12 oktober vindt tevens de prijsuitreiking van deze seizoensprijzen over het 
seizoen 2010-2011 plaats. 
 
Activiteitencommissie PB Hoogenweg
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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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Volleybaltoernooi weer    En dat is maar goed ook. 
  voorbij. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heteluchtballonnen    zonder angst voor hoge 
  kunnen weer rustig      ballen. 
  overvaren,  
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Eindelijk mooi weer! 
 

Vandaag is het 1 augustus. Isa Wanink is jarig en toen 
dacht ik gelijk aan de vraag van Dianne om een stukje 
te schrijven voor de doorgeefpen. En dat is best 
moeilijk, maar ik zal proberen iets te schrijven. 
 
Augustus is dus weer begonnen en dus is de zomer 
alweer halverwege. Maar gelukkig is het vandaag 
eindelijk mooi weer. De maand juli was namelijk erg 
wisselvallig met veel regen en wind. Heel anders dan 
de maanden er voor, want met name de maand mei 
kende prachtige dagen. Dat was natuurlijk niet alleen 
door het weer. Maar vooral omdat onze oudste 

dochter Daniëlle ging trouwen! Met een wel heel bekend persoon van de 
Hoogenweg die veel vrijwilligerswerk doet en die altijd klaar staat voor 
iedereen. En dat is natuurlijk Leon ter Voorde. 
 
Ze zijn getrouwd op 20 mei. Het was een prachtige dag 
met mooi weer en veel familie en vrienden. 
Het bruidspaar, en natuurlijk wij allemaal, waren ook erg verrast dat bijna 
iedereen aan de Hoogenweg de vlag uit had. En dat er heel veel mensen buiten 
stonden te zwaaien toen de bruidsstoet langs kwam. Helemaal geweldig!! 
 
Al met al een bijzondere dag met een prachtig paar! 
 
En nu maar hopen op een mooie 
zomerse augustusmaand. 
 
Janneke Waterink 
 
 
Ik geef de pen door aan:Annet Bulthuis 
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Al ijkt het niet op de zomer, toch willen we graag wat makkelijke zomerse recepten 
doorgeven 
 
Gegrilde witlof met spekjesvinaigrette  voor 4 personen: 
75 gram ontbijtspek in plakjes. 
1 gesnipperde sjalot. 
1 eetlepel balsamico azijn. 
vergemalen peper. 

zout. 
4 eetlepels olijfolie. 
500 gram witlof. 
2 eetlepels fijngehakte bladpeterselie. 

 
Bereidingswijze 
Verhit de grilpan.Leg de plakjes spek erop en gril het vlees aam beide kanten 
goudbruin en krokant.Snijd het spek in dunne reepjes.Roer in een kommetje 
de sjalot met de azijn en wat peper en zout door elkaar.Laat de sjalot ongeveer 
5 minuten marineren. 
Roer er vervolgens de spekjes en olie door.Snijd 1 centimeter van de 
onderkanten van de witlof af.Snijd de stronkjes over de lengte 
doormidden.Verhit de grilpan weer. 
Bestrijk de witlof met wat olie en gril de groenten aan beide kanten in 
ongeveer 10 minuten goudbruin en krokant.Schep in een kom het witlof met de 
spekdressing en peterselie door elkaar. 
 
Brie met prei uit de oven 
Romige brie 
1x prei 
Acacia honing 

10 gram boter 
2-3 el Pijnboompitten 

 
Bereidingswijze 
Verwarm de oven voor op 180ºC. 
Zet een kleine koeken-/ braadpan op laag vuur en rooster hierin, zonder boter 
of olie, gedurende enkele minuten de pijnboompitten. Schud de pan 
regelmatig, zodat de pitten gelijkmatig verkleuren. Haal ze, indien ze 
goudbruin zijn, uit de pan en zet apart. 
Snijd het onderste gedeelte van de prei weg en het bovenste gedeelte (waar de 
uitgroei start). Verwijder het buitenste blad en snijd daarna doormidden. Spoel 
beide delen goed af onder koud water, om zandresten te voorkomen. 
Snijd nu de prei klein. 
Verhit de boter in een koekenpan op laag vuur. Voeg de prei toe en haal goed 
door de boter. Laat de prei gedurende 5 minuten zachtjes smoren. 
Verdeel de prei, netjes in de lengte, over 2 borden en leg hier (een plakje) brie 
op. 
Trek een `streep` honing over de brie, met behulp van een lepel of spuitflesje. 
Zet de borden 3-4 minuten in de oven, totdat de kaas enigszins gesmolten is. 
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Spaanse (zomerse) tonijnsalade 
2 Blikjes Tonijn in Olie  
Sjalotje (kleine ui kan ook) 
1 Bosuitje (garnering) 
2 - 3 Zoetzure augurken 
Zwarte peper uit de molen 

Zout 
1 a 2 eetlepels goede Mayonaise + 
  Beetje  ketchup + Sherry Medium 
  Dry (1 a 2 dopje(s)) 
4 (Spaanse) Knoflook Olijven  
2 eetlepels zilveruitjes of kappertjes 

 
Bereidingswijze 
Neem de zeef en laat hier de inhoud van de blikjes Tonijn in uitlekken. 
Schil de sjalot of de ui en snijd deze fijn, echt fijn (dus 1 -2 millimeter). 
Snijd de augurken fijn, deze mogen ietsjes groter dan de ui, dus 2 – 3 
millimeter. 
Indien je de Olijven en/of de Zilveruitjes wilt toevoegen deze eveneens 
kleinsnijden, even groot als de augurken. 
Snijd het Bosuitje in fijne ringetjes. 
Doe de uitgelekte Tonijn in de schaal/kom en prak deze met een vork, voeg de 
Sherry toe, meng goed door en laat even tot rust komen. 
Nu voeg je naar smaak de sjalot/ui toe, NIET TEVEEL, de sjalot/ui wordt snel 
overheersend en dat is niet lekker… Je kan later beter iets meer toevoegen. 
Daarna voeg je de Augurk en de  Olijven en Zilveruitjes toe. 
Nu een scheutje ketchup en de Mayonaise, begin met een weinig en proef/kijk, 
het moet smeuïg worden maar geen Mayonaise met Tonijnsalade… Less is More 
in deze… 
Afmaken met zout en peper naar smaak.  
 
Zomer salade (2 personen)  
Voor de salade: 
2 kleine tomaten 
1/4 komkommer 
20 zwarte olijven 
1 rode ui 
8 radijsjes 
gemengde salade 
Pasta 

Voor de saus: 
1 theelepel tijm 
2 theelepel dille 
1/2 ui 
4 eetlepels olijfolie 
2 eetlepels citroensap 
2 eetlepels mayonaise 
2 theelepels grove mosterd 

 
Bereidingswijze 
Snij de tomaten in kleine stukjes. Snij de komkommer in lange dunne slierten. 
Snij de zwarte olijfen door midden. Snij de rode ui in dunne ringen. Versnipper 
de radijsjes. Was de gemengde salade. Kook de pasta en wanneer het beetgaar 
is koel je ze af onder een koude kraan. 
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Houtduif schieten 

Ja de winter periode zit er op, en we hebben dit seizoen weer mooi een 
paar dagen  kunnen schaatsen. 
Als bestuur hadden we er minder werk mee dan de vorige winter om een 
redelijke gladde baan te krijgen. 
Maar in de zomer zitten we natuurlijk ook niet stil als ijsvereniging, zo 
organiseren we schijt je rijk. Hiervoor gaan bestuursleden lang de deur om 
loten te verkopen. 
En houtduif schieten organiseren we natuurlijk ook en wie wil er nou niet 
schutterskoning of  koningin worden van de Hoogenweg  
Al een paar jaar is meestal Sabine Geerligs schutterskoning van de 
Hoogenweg. Dus probeer is met elkaar Sabine te verslaan. 
Kom dus zaterdag 10-09-2011 naar de ijsbaan om Sabine te verslaan.                                        
En zet deze  datum al vast in de agenda. 
 
IJsvereniging Hoogenweg. 
 
 
Wist u dat… 
 

 Het Zwarte Cross festival in 
Lichtenvoorde afgelopen juli weer veel 
bezoekers heeft getrokken? 

 Dat er ook dit jaar weer ruim 150 duizend 
waren? 

 Zij uit het hele land afkomstig waren? 
 En zelfs uit Hoogenweg mensen het 

evenement bezochten? 
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Hallo Allen, 
 

Eind januari zijn we neergestreken aan de Venebrugge. En wel op nummer 58. 
En wij zijn Gerco Langius, Mieke Meilink en onze kinderen Pien en Toon. En nu willen 
jullie natuurlijk weet’n woar wej der 1 van bint… 

Nou Gerco komt van oorsprong 
uit Bruchterveld en een aantal 
zullen mij (Mieke) misschien nog 
wel kennen van vroeger…want ik 
ben geboren en getogen 
Venebrugse..ja ’n jongsten van 
Fliermans Appie. 
 

In 2000 hebben we een huis 
gekocht aan de Burgemeester 
Schuitestraat. Deze hebben we 
in 2½ jaar verbouwd tot een 
mooi stulpje. Na 7 jaar daar 
met veel plezier (en de 
geboorte van 2 kinderen) 

gewoond te hebben, werd het huis een beetje te klein en wilden mijn ouders wel 
kleiner wonen. En de ruiling was een feit. Dus wij aan de Venebrugge en mijn ouders 
naar Hardenberg. 
Nu na een half jaar kunnen we zeggen dat het ons allemaal prima bevalt. 
 

En waar vermaken we ons mee in dagelijks leven.. 
Gerco is zelfstandige in de grond-, weg- en waterbouw. Vooral gericht op het ontwerp 
en aanleg.  Dit is dan ook tevens zijn hobby..haha 
 

Ik werk al een aantal jaren als IC-verpleegkundige in het Sophia ziekenhuis in Zwolle. 
Heb altijd veel gesport. Sinds de komst van de kinderen is dit tot het minimum 
beperkt. Maar ben pas weer gestart met hardlopen. Verder geef ik reanimatielessen. 
En altijd druk met het onderhouden van sociale contacten. 
 

Onze dochter Pien is 3 jaar en ze vermaakt zich prima buiten op de boerderij. Onze 
zoon Toon is 1 jaar en probeert zijn wereld te vergroten door bijna te gaan lopen. 
 

Jullie komen ons vast nog wel een keer tegen, praten we dan verder. 
 

Groet, 
Gerco en Mieke 
Pien, Toon 
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Begin dit jaar werd er druk verbouwd bij onze sponsor korenmolen Windlust in  
Radewijk. Het bleek dat er een bakkerij zou worden gevestigd onder de molen 
waar ook het publiek terecht zou kunnen voor versgebakken broodproducten. Een 
bezoekje leek ons niet meer dan logisch en dus bezochten wij eind juli de molen 
aan de Radewijkerweg 19. 
 
We hadden een afspraak met molenaar Gerjan Nijeboer en met bakker Luigi 
Mastroianni. Hoewel de naam anders doet vermoeden, hadden we te maken met 
een echte tukker, zowel in woord als in gedrag. 
 
De afspraak was aan het eind van de middag, want voor Luigi betekent dat 
doorgaans ook het eind van de dag. Zijn werkdag als bakker begint namelijk al 
tussen drie en vier uur in de ochtend. Als de winkel namelijk ’s ochtends tegen 
zeven uur opent, moeten de schappen natuurlijk wel vol liggen. 
 
Het bakken van het brood begint overigens al de vorige dag. Om een gezonder 
product te maken met smaak en aroma, wordt gewerkt met lange rijstijden. Het 
totale proces neemt al gauw zo’n 16 uur in beslag. De term ‘slowfood’ is hier dan 
ook zeker op zijn plaats. 
 

De bakkerij zit aan de winkel vast en de klant kan Luigi dan 
ook gewoon aan het werk zien en vragen stellen. Het is 
tegelijk de meerwaarde die de constructie biedt. Er wordt 
uitsluitend met natuurlijke grondstoffen gewerkt en in plaats 
van tarwe is spelt veelal het basisingrediënt. Het levert 
broden op die gezonder zijn, maar ook duurder dan het 
gemiddelde brood uit de supermarkt. Een inhoudelijke uitleg 
door de bakker zelf kan dan net dat zetje geven om over te 
stappen naar bijvoorbeeld het speltvolkorenbrood. 
 

Luigi Mastroianni heeft weliswaar deels Italiaanse wortels, hijzelf komt 
oorspronkelijk uit Oldenzaal. In 1995 is hij voor het eerst als bakker in deze regio 
aan de slag gegaan als eigenaar van bakkerij Old Hiemse in Hardenberg. Na het 
faillissement in 2009 is hij aan de slag gegaan bij bakkerij Oonk in Glanerbrug, 
waar hij momenteel nog steeds twee dagen per week werkzaam is. De overige 
dagen werkt hij in zijn eigen bakkerij “De Broodmolen” in de Radewijker 
korenmolen. Inmiddels woont hij samen met zijn vrouw en dochtertje in de 
boerderij van de familie Ranter aan de Olsmansdijk. 
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De Radewijker molen is momenteel nog 
één van de zeer weinige commercieel 
beheerde molens in Nederland. Waar 
andere molens in beheer zijn van 
gemeenten of stichtingen, moet Windlust 
voldoende kunnen opbrengen om in het 
gezinsonderhoud te kunnen voorzien. 
Omdat Gerjan besloten heeft zijn vader als 
molenaar op te willen volgen, wordt 
voortdurend nagedacht over hoe de molen 
winstgevend kan blijven. 
 

Daarom is enige tijd geleden een nieuwe 
weg ingeslagen waarbij de molen zich meer 
gaat richten op levering aan bakkerijen en 
consumenten. Daarom wordt onder andere 
meegewerkt aan streekproductenwinkel 
“De Baander” in Hardenberg en was in de 
tijd van Old Hiemse al een 
samenwerkingsverband aangegaan met Mastroianni. 
 

Dat samenwerkingsverband is met 
de inrichting van de bakkerij in de 
molen een nieuwe fase in gegaan. 
En tot nu toe blijkt dit ook aardig 
goed te gaan. Hoewel vooral 
gesteund wordt op mond-tot-mond-
reclame, stijgt het aantal klanten en 
weten naast klanten uit de verre 
omtrek ook veel mensen uit de 
directe omgeving de weg naar de 
bakkerij te vinden. 
 

Tijdens het gesprek hebben wij al 
een voorproefje kunnen nemen en we waren meteen enthousiast. Is uw interesse 
gewekt? U kunt van donderdag tot en met zaterdag van 7.00 uur tot 17.00 uur 
(zaterdag tot 16.00 uur) terecht in “De 
Broodmolen”. De winkel zelf is ook op 
dinsdag en woensdag geopend, maar dan 
zijn er geen verse broodproducten. Wel 
kunt u er dan natuurlijk terecht voor de 
bekende molenproducten. 

De historie in het kort 
 In 1861 bouwde Jan Antonie 

van Houselt een molen in 
Radewijk; 

 In 1877 brandde de molen af 
als gevolg van een 
blikseminslag; 

 Eind dat jaar werd een in 
Oosterhesselen gekochte molen 
verhuisd en in Radewijk weer 
opgebouwd; 

 In 1908 werd de molen gekocht 
door Jan Antoni ter Voorde; 

 Toen hij in 1934 verongelukte, 
nam zijn zoon Gerhard het 
werk over en bleef 72 jaar 
actief molenaar. 

 De familie Nijeboer runt nu de 
molen en het veevoerbedrijf. 

Luigi Mastroianni en Gerjan Nijeboer in de bakkerij 
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Na een druk, succesvol 
seizoen 2010/2011 met de 
revue Aans as Aans,  zijn de 
leden van toneelvereniging 
Elck Wat Wills uit 
Hoogenweg  begonnen met 
de repetities voor een nieuw 
toneelstuk. 
 
De leescommissie, 
bestaande uit vijf leden van 
de vereniging, heeft voor het 
seizoen 2011/2012 het 
blijspel “Uutvinden is mien 

hobby” gekozen.  Een blijspel  geschreven door Bernd Gombold/Ben ten Velde. De 
spelers zijn Wim Timmer, Gerrit Waterink, Jan Bulthuis, Eric Smulders, Rutger van 
Braak, Anthusa Mooi, Gerrie Sieben, Erna de Boer, Ina Timmer en  Yvonne Hultink. De 
regie is in handen van Jenny ter Voorde en de souffleur is Henk Veldsink. Eric Smulders 
maakt dit jaar zijn debuut in dit toneelstuk. Achter de schermen van de revues was Eric te 
zien als begeleider van de zanggroep  en als geluidstechnicus,  dit seizoen zal hij te zien 
zijn op de planken.  
 
In het blijspel draait het allemaal om Willem Mulder, die samen met zijn vrouw Grietje 
een kleine werkplaats heeft waar hij auto’s repareert. Maar het loopt niet echt goed, de 
belasting, de gemeente en de bank zitten hem dwars.  Aan hun Poolse  zwartwerker 
Kasimir hebben ze ook niks, die heeft zijn handen vol om uit handen van de sociale dienst 
te blijven. En dan hebben ze nog een rare kostganger, hij vindt van alles en nog wat uit, 
waar geen mens wat aan heeft. Toch raakt de directeur van de bank onder de indruk van 
een uitvinding van hem en dan is het hek van de dam. Het geld stroomt binnen, haast te 
mooi om waar te zijn…. 
 
De leden zijn druk bezig om zich de rollen eigen te maken.  Het belooft weer een 
doldwaze komedie te worden. De eerste uitvoeringsdata staan in de agenda van deze 
dorpskrant en nieuwe data zullen te zijner tijd ook op site www.hoogenweg.eu 
verschijnen. 
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10 September,    Goed dat ik het weet. 
kleiduiven schieten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ik zal zorgen     om uit de buurt te blijven 
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Oudste bewoonster van de Hoogenweg 
 
Mevrouw Takman-Kortman mag zichzelf prijzen als één van de oudste bewoonsters 
aan de Hoogenweg, met haar 88 jaar. Wij vroegen ons af hoe zij het leven hier heeft 
ervaren. Ze was erg openhartig over vriendschap, liefde en tegenslagen. 
 
“Die gezelligheid met je 
buren vind je nergens 
anders.”  
 
Gezelligheid  
“De vriendelijkheid en gastvrijheid 
van de inwoners vind ik het leukst 
aan het wonen hier. Ik dronk vaak 
een kopje koffie met een buurman of buurvrouw. Met de mensen aan de Hoogenweg 
kon en kan ik goed opschieten. Vroeger waren er wel veel meer buren dan nu, dus het 
contact was beter. Als er bijvoorbeeld iemand overleden was, gingen we altijd bij de 
familie langs. Nu wordt dat niet meer gedaan.” 
 “Ik was al weduwe toen hier een mevrouw kwam wonen. In tegenstelling tot bij mij 
thuis, was daar zelden rust. Van haar heb ik heel veel plezier gehad. Dan zei ze rond 
een uur of vier: ‘Mevrouw Takman, komt u even?’ ‘Ja’, zei ik, ‘een koppie koffie 
drinken.’ Vervolgens riep ze om half 10: ‘Mevrouw Takman, komt u even? Ik heb 
een fles wijn in de kelder staan.’ En daar zaten we dan aan ons borreltje. Maar ik heb 
niet alleen met haar gedronken, we fietsen ook veel. Ik weet nog goed dat we een keer 
de weg kwijt zijn geraakt in Duitsland. Thuis was iedereen ongerust en zij vroegen 
zich af waar ‘die vrouwen’ nou bleven.”  

 
Steeds meer jongeren 
 “Veel oudere mensen trekken weg, zij 
gaan in Hardenberg wonen. Hun 
kinderen komen dan hier naartoe. 
Steeds meer jongeren gaan in deze 
omgeving wonen. Je begrijpt dat ik dat 
niet zo leuk vind, want nu zit ik ’s 
avonds vaak alleen. Er zijn steeds 
minder leeftijdsgenoten waarmee ik 
nog koffie kan drinken. Mijn 
buurvrouw, mevrouw van de Berg, is 
ook al bezig met verhuizen, ik zag ze 

laatst spullen wegbrengen. Zij heeft hier ook lang gewoond, aan die tijd denk ik nog 
vaak terug... Zo weet ik nog dat de moeder van Mevrouw van de Berg naar mij toe 
kwam en vroeg: ‘Bent u mevrouw Takman? Heeft uw man hier de tuin omgeploegd?’ 

Wie is mevrouw Takman-Kortman? 
 Op 3 november 1922 kwam zij in Junne op de 

wereld.  
 Daar groeide zij op met haar ouders, twee 

broers en zes zussen. 
 Achtentwintig jaar later verhuisde ze naar de 

Hoogenweg. 
 En daar viel genoeg te beleven…  

Van Junne naar Hoogenweg 
“Mijn broer trouwde en we waren met een boel 
meiden thuis. Mijn moeder was nog erg goed. 
Zij kon het samen met mijn zussen en mijn 
schoonzus wel redden. De vader van mijn 
schoonzus wist dat er twee boeren in Ane waren 
die nog plaats hadden voor een dienstmeid. 
Daar hebben mijn zus en ik acht jaar lang, dag 
en nacht, heel hard gewerkt. Ze waren daar erg 
streng: om de veertien dagen mochten wij één 
zondag naar huis. Op mijn achtentwintigste ben 
ik naar de Hoogenweg verhuisd omdat ik daar 
met mijn man ging wonen.” 
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Zij hadden namelijk achter het huis een groot stuk grond, veel meer dan nu, waar mijn 
man op werkte. Zo is de band gegroeid.” 
 
Verliefd 
Er viel genoeg te flirten aan de Hoogenweg. Ook mevrouw Takman heeft haar grote 
liefde hier leren kennen. “Het was liefde op het eerste gezicht en we begonnen elkaar 
steeds vaker op te zoeken. Op mijn 28e zijn wij getrouwd en een paar jaar later 
hebben we een gezin gesticht. Onze twee kinderen zijn allebei naar de school aan de 
Hoogenweg gegaan. Heel jammer trouwens, dat deze ging sluiten. In de 
‘onderwijzerswoning’ woonde een leraar waar wij heel goed mee overweg konden. 
Hij had een mooie tuin, vol met dahlia’s en andere mooie bloemen. Zaterdagsmorgens 
was hij al druk met de tuin bezig en dan bracht hij ons altijd een bosje. 
Er was ook nog een onderwijzer, uit Markelo, waarvan de vader erg ziek was. Wij 
hebben toen op zijn kinderen gepast en nog steeds heb ik contact met hem. Laatst 
belde hij nog op, want hij wist dat er hier in de buurt een vrouw was overleden die ik 
kende. Met de vraag om een kopje koffie met mij te gaan drinken. Dat vind ik 
prachtig.”  
 
Activiteiten  
Mevrouw Takman-Kortman was erg actief bij het plaatselijk belang. “Ik zat in een 
zangkoor met een stuk of vijftien andere plattelandsvrouwen. Tijdens kerstavond 
zongen wij met z’n allen liederen. Iedere week oefenden wij hiervoor in Het Gebouw. 
Geen van hen spreek ik nog, want de meesten zijn overleden of het contact is 
verwaterd. Ook heb ik gelopen voor de kinderbescherming en ik haalde spullen op 
voor de rommelmarkt. Laatst hadden we nog een feest, toen de Hoogenweg een 
bepaalde tijd bestond… Ik weet niet meer hoeveel jaar. Maar elk huis hing een vlag 
uit en versierde hun tuinen, de een nog mooier dan de ander. Goh, dat is nog helemaal 
niet zo lang geleden.”  
   
Boerderij 
“Ik heb altijd hard gewerkt op onze boerderij. We verbouwden rogge, haver, 
aardappelen, biet en  kool. Later is mijn man gaan werken bij de gemeente en onze 

kinderen volgden een opleiding. ’s Ochtends fietsten zij 
dan weg en ging ik op de fiets naar Hardenberg. Daar 
kocht ik bijvoorbeeld stokbrood.  
Nadat mijn man overleed, hebben we hier de boel 
verbouwd. De kamer waar ik nu in zit was vroeger een 
koeienstal. Wij woonden hier vooraan het huis, waar nu 
mijn dochter woont. Het hele huis hebben we 
aangepakt, zo zijn er nieuwe slaapkamers bijgebouwd 
en een luxe badkamer. Nu, na ruim zestig jaar aan de 
    Hoogenweg, ga ik verhuizen ik naar ‘Oostloorn.’” 

“Mijn geheim om 
zo oud te 

worden? Eet 
gezond en werk 
hard. Wees een 

tevreden mens.”  
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Werkbezoek College van B&W 
aan Hardenbergerveld en Hoogenweg op 25 maart 2011 
 
Op 25 maart 2011 brachten de leden van het college van B&W van Hardenberg 
alsmede een aantal ambtenaren die nauw betrokken zijn bij diverse zaken een 
werkbezoek aan Hardenbergerveld en Hoogenweg. Helaas was de heer J. Janssen 
verhinderd om aan het werkbezoek deel te nemen. 
 
De start was in Hardenbergerveld, waar de heer Prenger (voorzitter Plaatselijk 
Belang Hardenbergerveld) onder andere aandacht vroeg voor de ontwikkelingen 
van het industrieterrein Broeklanden in samenhang met agrariërs. Vervolgens 
kregen de leden een rondleiding in het varkensbedrijf van de heer Altena. 
 
Na een rit in de huifkar van Jan Plezier (Geerligs) richting Hoogenweg (via de 
Eggenweg) -  waarin nog maar eens werd aangegeven dat de staat van onderhoud 
van met name Kanaalweg Oost toch wel slecht is en dat het derhalve een juiste 
beslissing geweest is om voor aanvang van de werkzaamheden i.v.m. vervanging 
van de brug Hoogenweg deze op te knappen -  kwam het bezoek aan bij de nieuw 
geplaatste borden aan de kant van Duitsland. Gebiedswethouder Prinsse onthulde 
het informatiebord dat daar geplaatst is. Dit is mede mogelijk gemaakt door een 
subsidie van de gemeente in het kader van verfraaiing van de komgrenzen. 
 
De tocht werd voortgezet met een wandeling door het parkje in Hoogenweg. Hier 
werd door de PB’s nog eens aandacht gevraagd voor de stank die het rioolgemaal 
soms veroorzaakt. Wethouder Prinsse gaf aan dat in de omgeving van Hoogenweg 
naar verhouding meer vaste stoffen (denk aan luiers, doekjes etc.) in de pompen 
van het gemaal terecht komen, waardoor er verstoppingen ontstaan. Hij vroeg dan 
ook aan PB Hoogenweg dit onder de aandacht te brengen bij de inwoners van 
Hoogenweg. 
 
Het college van B&W was toch enigszins verrast door de schoonheid en de 
mogelijkheden die het parkje biedt voor Hoogenweg en omstreken. 
Na de wandeling werd het bezoek informeel voortgezet in Het Gebouw 
Hoogenweg waar onder het genot van een drankje en een broodje onder leiding 
van leden van de activiteitencommissie van PB Hoogenweg een quiz gespeeld 
werd waarin de kennis van de collegeleden over het zo juist bezochte gebied 
gepeild werd. Dit leverde verrassende resultaten op, met als conclusie dat het nog 
niet zo heel slecht gesteld is met de kennis over ons gebied. 
 
Al met al kan teruggekeken worden op een succesvolle morgen. 
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Van Plaatstelijk Belang Hoogenweg (PBH) 
 
Beste lezers van Oes Blattie: hierbij weer een aantal punten van het afgelopen 
halfjaar van Plaatselijk Belang Hoogenweg e.o. 
 

 

1. Verfraaiing komgrenzen 
De welkomstborden zijn met behulp van vrijwilligers geplaatst en zijn echt een 
aanwinst voor ons dorp. Een warm welkom, een hartelijk tot ziens en vooral 
een leuke verblijfplaats voor iedereen die wil pauzeren en wat tijd heeft om de 
geschiedenis van Hoogenweg en Venebrugge te willen bestuderen. 
De borden zijn onthuld door gebiedswethouder Douwe Prinse tijdens het 
werkbezoek van het collegen van B&W. 
 

2. AED 
De AED is geplaatst, er is uitleg gegeven aan de betrokken vrijwilligers en 
alles lijkt te werken. Mede namens alle betrokkenen willen wij de sponsoren en 
vrijwilligers hartelijk danken voor hun bijdrage.  
Uiteraard kunnen we altijd nog vrijwilligers gebruiken die in noodgevallen de 
AED zouden kunnen en mogen bedienen. Indien u interesse heeft kunt u zich 
aanmelden via ons (pbhoogenweg@hotmail.com ) of via de website 
www.hartveilighardenberg.nl of rechtstreeks via www.aedlocator.eu  
We rekenen steeds meer op u! 
 

3. Vervanging brug Hoogenweg 
Er zijn inmiddels heel wat bijeenkomsten en vergadering geweest omtrent de 
(vervanging van de) brug in Hoogenweg. Zowel omwonenden, Provincie, 
Gemeente, Roeivereniging Salland en PBH zijn hier onder andere bij 
betrokken geweest. En dat ging lang niet altijd over een leien dakje zoals dat 
heet. Er is stevig gediscussieerd over heel belangrijke zaken met als een van 
de meest belangrijke punten wat PBH betreft de verkeersveiligheid. 
 

De brug (althans het brug- c.q. wegdek) zou ondermeer door de nieuwe 
constructie circa 30 centimeter hoger komen te liggen dan nu het geval is. 
Voor PBH en omwonenden een onacceptabel uitgangspunt. Na veel discussie 
en vergaderen is er uiteindelijk een compromis bereikt, waardoor het geen 30 
maar 20 centimeter hoger gaat worden. Voor de veiligheid zullen 60km-
drempels aangelegd worden om snelheid te kunnen remmen. 
 
Ook het ontwerp van de brug zal bij nader inzien iets aangepast worden en 
dan gaat het met name om de verblijfplekken die in eerste instantie in de 
schetsten opgenomen waren. Voor de omwonenden een lastig probleem, 
maar ook hier is een goede oplossing voor bedacht. 
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Al met al zal er ongetwijfeld nog overlast gaan ontstaan, maar ja…. Het moet 
eerst slechter worden voordat het beter wordt, dus zullen we ons daar in 
moeten schikken. Hoe vervelend het soms ook is. Wij zullen alles in het werk 
stellen om het zo beperkt mogelijk te houden door voor u vinger aan de pols te 
houden. Als u dat ook doet en ons uw polsslag door wilt geven bij calamiteiten, 
dan kunnen we samen proberen de problemen zo snel mogelijk op te lossen. 
 

4. Collegebezoek 
Zoals al eerder in dit stukje aangehaald heeft het college van B&W met een 
aantal ambtenaren een werkbezoek gebracht aan Hoogenweg en 
Venebrugge. Het is al een tijdje geleden (25 maart 2011), maar toch goed om 
hier nog iets over te melden. 
 

Het was een leuke bijeenkomst, zeer zeker ook nuttig en vol met 
wetenswaardigheden aan het eind. Begonnen in Venebrugge. Een kopje 
koffie, cake en een rondleiding in het bedrijf van Gert Altena. Daarna met de 
wagen van Jan Plezier richting Hoogenweg waar het nieuwe informatiebord 
door Douwe Prinse onthuld werd. 
 

Vervolgens een wandeling door het park. Stilstaand bij het rioolgemaal en met 
name de lucht opsnuivend hebben we hier nog over gesproken. Het schijnt dat 
er regelmatig vaste stoffen (luiers, doekjes etc) in de pompen terecht komen, 
waardoor ze verstopt raken. Vriendelijk verzoek om dus geen vaste stoffen 
meer in het toilet/riool te gooien, aangezien dit tot verstoppingen kan leiden, 
waar we allemaal last van hebben. 
 

Aangekomen in het Gebouw werd hier nog een Quiz over de gemeente met 
de collegeleden gespeeld, waar toch wel een goede kennis aanwezig bleek bij 
de heren. Al met al een goede bijeenkomst die zeker voor herhaling vatbaar is. 
 

5. Emailadres 
Graag zouden we nogmaals een beroep op u willen doen uw mailadres door 
te geven. Het loopt nog niet storm met het doorgeven hiervan.  
 

In voorkomende gevallen kunnen we u sneller bereiken dan via flyers, brieven 
of wat dies meer zij. Uiteraard zullen wij de gegevens niet onnodig gebruiken 
en u lastig vallen met onzin, maar alleen als het echt nodig en nuttig is. 
Schroom niet en geef het door. Het kan heel makkelijk zijn! 
 
Uw naam, adres en bijbehorend e-mailadres ontvangen wij graag via 
pbhoogenweg@hotmail.com !! 
 

 
Met vriendelijke groet namens het bestuur, 
 
Erik Schoemaker 
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Wij Miranda & Bianca Soer vertrekken op 13 juli 2012 naar Oeganda.  
Naar de stichting ‘The home of hope and dreams’ dat is de stichting die Gini 
Pullen uit Collendoorn heeft opgezet met een aantal leden in het bestuur in 

Nederland. Gini is in 2009 verhuisd naar Oeganda en heeft daar een 
kindertehuis opgezet, waar ze nu 13 kinderen opvangt. Omdat het zo’n groot 
succes is staat er op de planning om begin volgend jaar te beginnen met het 
bouwen van een nieuw kindertehuis om uiteindelijk 50 kinderen te kunnen 

opvangen. Omdat wij dit project erg waarderen, willen wij graag ons steentje 
bijdragen. Daarom hebben wij besloten om volgend jaar voor 6 weken naar 

Oeganda te gaan. Om de kinderen daar in die 6 weken iets extra’s te kunnen 
geven!  Maar omdat wij dit niet alleen kunnen, vragen wij om jullie hulp. Wij 

zouden een bijdrage voor dit project erg waarderen, om zo de bouw van het 
nieuwe kindertehuis te versnellen, zodat er snel meer kinderen geholpen 

kunnen worden!  
 

Als u een bijdrage wilt leveren dan kunt u op dit bankrekeningnummer het 
geld overmaken, alle kleine beetjes helpen!  

Bankrekeningnummer: 1216.62.349, t.n.v. Miranda & Bianca 
Alvast heel erg bedankt namens ons!  

 
 

Groetjes,  
Miranda & Bianca Soer 
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Brucht duidelijke winnaar jeugdvoetbaltoernooi 2011 
 
Was het vorig jaar nog 35 graden; dit jaar kwam de thermometer niet boven de 
20. Gelukkig bleef het ondanks de voorspellingen redelijk droog en bleek het dus 
ook uitstekend voetbalweer. En gevoetbald werd er zaterdag 23 juli op het 
sportveld in Hoogenweg. 6 teams met basisscholieren en drie teams met 
middelbare scholieren uit vijf verschillende dorpen deden mee aan dit jaarlijks 
door de activiteitencommissie georganiseerde toernooi. 
 

 
 
Baalderveld kwam dit jaar met twee teams en waar het ene team vorig jaar nog op 
de laatste plaats eindigde, deden zij dit jaar goede zaken. De teams eindigden op 
de tweede en derde plaats. Winnaar werd het team van Brucht dat daarmee 
Radewijk van de troon wist te stoten. Ondanks een heldhaftig verzet, bleek het 
voor de thuisploeg een niet te winnen race. Hoogenweg eindigde op de laatste 
plaats. 
 
En waar Hoogenweg bij de middelbare scholieren vorig jaar nog met de eer kon 
strijken, bleef het team dit jaar steken op de tweede plaats. Ook hier mocht Brucht 
zich de terechte winnaar noemen en konden de Bruchtenaren dus uiteindelijk met 
twee bekers terug naar huis. 
 
 Zie ook www.hoogenweg.eu onder ‘nieuwtjes’ voor de foto’s en de uitslagen. 
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Kanaal mag volleybalwisselbeker mee naar huis nemen 
 
Hoewel het er aanvankelijk niet op leek, kende de veertiende editie van het 
Hoogenwegse volleybaltoernooi op vrijdag 24 juni droog weer en een redelijke 
temperatuur. Uitstekend weer in ieder geval voor een sportief evenement waaraan 
dit jaar veertien teams deelnamen. 
 
Tegen zeven uur was het grootste deel van de spelers aanwezig op het sportveld in 
het park en gingen de wedstrijden van start. In ruim twee uur werden vervolgens 
42 poulewedstrijden gespeeld, waarna de stand per poule duidelijk was. Om half 
tien begonnen de finalewedstrijden die definitief duidelijk moesten maken wie dit 
jaar de sterkste ploeg was. 

 
De beide teams uit 
Hardenbergerveld moesten 
onderling uitvechten wie de betere 
was en naar huis mocht gaan met 
de derde prijs. De wedstrijd 
eindigde in een nederlaag voor 
Hardenbergerveld 1: 21-12. 
Vervolgens troffen de 
poulewinnaars Hok Bulthuus 2 en 
Kanaal elkaar in de finale. En 
hoewel de wedstrijd in het begin 
nog redelijk gelijk op ging, wist 

Hok Bulthuus na verloop van tijd geen weerstand meer te bieden. Uiteindelijk 
ging de hoogste eer met 18-12 naar de spelers van het team Kanaal. 
 
Vele handen maakten vervolgens licht werk: binnen een kwartier waren alle 
velden weer verdwenen en was de boel weer volledig opgeruimd. En dus kon 
tegen half elf al de prijsuitreiking van start gaan in het Gebouw. De drie beste 
teams konden daar op het erepodium hun prijs in ontvangst nemen. 
 
 Zie ook www.hoogenweg.eu onder ‘nieuwtjes’ voor meer foto’s. 
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Puzzelrit wederom enerverende ervaring 
 
Zaterdag 4 juni. Het is wederom tijd voor de jaarlijkse strijd om het 
'puzzelkampioenschap'. Maar liefst 28 deelnemers kon de Oranjevereniging 
noteren als deelnemer aan de autopuzzelrit 2011. Met een vooruitziende blik 
leverde het bestuur een tweetal enveloppen mee met de reisinstructies. Open 
maken betekende strafpunten, maar zorgde ook dat een deelnemer weer aan kon 
sluiten in de strijd. En dat voorkwam ook nog eens uitslaande ruzies in auto's en 
de noodzaak tot afhaken voor de eindstreep. 
 
Menigeen wist ongeschonden en keurig volgens de uitgestippelde route de finish 
te halen. Maar er waren ook velen die Twente en het Duitse grensgebied aan een 
meer dan noodzakelijke inspectie onderwierpen. En hoewel de omgeving zich 
zeker leent voor sightseeing, zal er op deze zomerse 4e juni waarschijnlijk weinig 
oog zijn geweest voor het bosrijke heuvellandschap. 
 
De eerste post, waar tevens koffie te krijgen was, werd door de meeste 
deelnemers wel gehaald, zij het dat de één er aanzienlijk meer tijd voor nodig 
bleek te hebben dan de ander. De tweede post bleek een stuk lastiger. Maar wie de 
tweede noodenvelop opende, werd er alsnog keurig naar toe geleid, getrakteerd op 
een zeer welkom en verfrissend drankje en weer op de goede weg geholpen. 
 
Toen rond de klok van elf uur alle deelnemers weer terug waren in het Gebouw, 
kon de organisatie de balans opmaken. Zoals gewoonlijk werd de route nog een 
keer uitgelegd en ook zoals gewoonlijk bleek deze ook gewoon te kloppen. De 
poedelprijs ging uiteindelijk naar het team van Gerrit-Jan Ranter. De top drie zag 
er als volgt uit: 
 
1. Team Van Laar/Lenters 
2. Team Gerrit Waterink 
3. Team Han Rigterink 
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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: 
 

 
Oplossingen puzzelpagina 
Nederland: 

 

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 9 december 2011 bij Leon ter Voorde. 



 
 


