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Voorwoord 
 
Maart 2011 
 
Afgelopen donderdag was ik bij de algemene ledenvergadering van het 
plaatselijk belang. Als dorpskrantredactie zijn wij namelijk onderdeel 
hiervan en dus moeten wij ook een korte toelichting geven op wat wij in 
het jaar zoal uitspoken. 
 
De opkomst was echter bedroevend laag. Althans, dat was mijn eerste 
reactie. Als ik er zo eens over nadenk, besef ik dat dat waarschijnlijk komt 
doordat mensen in Hoogenweg eigenlijk helemaal niets te klagen hebben. 
Toch vaak een reden om naar een ledenvergadering te komen. En dat is 
op zich natuurlijk absoluut een mooi ding. 
 
Je ziet het ook terug in de opkomst bij de verkiezingen. Het gaat allemaal 
toch goed: waarom zou je je dan druk maken om wie precies het land, 
de provincie of de gemeente bestuurt? Of hoe het Europese Parlement er 
uit ziet? 
 
Hoe anders is dat elders. De situatie in de Arabische landen bijvoorbeeld 
is toch wel even iets anders. Daar wordt momenteel gevochten voor 
vrijheid en een betere, meer betrokken overheid. Gevochten om een recht 
dat wij al lang geleden verworven hebben: vrije verkiezingen. 
 
Benieuwd hoe groot de opkomst bij de eerste vrije verkiezingen in Egypte 
of Tunesië straks zal zijn. En hoe lang het duurt voor het daar net zo’n 
ver-van-m’n-bed-show is geworden als in het welvarende en gelukkige 
Nederland. 
 
 
Leon ter Voorde 
Redactie “Oes Blattie” 
 
 

Hoogenweg telt circa 425 inwoners en Venebrugge heeft ongeveer 115 inwoners. Samen 

hebben beide buurtschappen ca. 185 woningen en telt het totale wegennet ongeveer 17,5 km. 

© 2011 Plaatselijk Belang Hoogenweg e.o. 
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Agenda 
 

Datum Omschrijving Organisator 

25-03-11 Werkbezoek college B&W aan Hoogenweg  

26-03-11 Revue "Aans as aans", Gebouw, 20.00 uur. Toneelvereniging 

08-04-11 Blues meets Rock festival in het Gebouw. 
Aanvang: 21.00 uur. 

RTV Hardenberg 

13-04-11 Sjoelavond in het Gebouw, aanvang: 20.30 uur. 
Kosten: € 3,- p.p. 

Act.commissie 

19-04-11 Afdelingsavond in het Gebouw; invulling van de 
avond door de heer Plant van "Droste" over wat 
je kunt maken van cacao. Aanvang: 19.45 uur. 

NBvP 

22-04-11 Bingoavond Gebouw Hoogenweg. Aanvang: 
20.00 uur. Kosten: € 5,- voor 9 ronden. 

Act.commissie 

25-04-11 Paaseieren zoeken in het park. Deelname 
gratis. Aanvang: 10.00 uur ijsbaankantine 

Act.commissie 

30-04-11 Koninginnedagviering Oranjevereniging 

04-06-11 Autopuzzelrit; start bij Gebouw vanaf 18.30 uur. Oranjevereniging 

11-06-11 Rommelmarkt op het schoolplein. Aanvang: 
13.00 uur. Verkoop bij opbod start om 13.30u. 

IJsvereniging HEO 
en PSZ 
Hummeloord 

24-06-11 Volleybaltoernooi op het sportveld in het park. 
Aanvang: 19.00 uur. 

Act.commissie 

16-07-11 Dorpsbarbecue bij het Gebouw vanaf 19.00 
uur. Kosten: € 10,- per persoon. 

Act.commissie / 
Gebouw 

23-07-11 Jeugdvoetbaltoernooi voor buurtschappen in 
het park. Aanvang: 13.30 uur. 

Act.commissie 

05-09-11 60-plus reis Oranjevereniging 
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Puzzelpagina 
 

Filippine 

 

Schrijf de juiste antwoorden in het diagram. Gelijke cijfers zijn gelijke letters. Breng 

vervolgens de letters over naar de gelijkgenummerde vakjes in het blokje onder de puzzel. 

Welke wijsheid lees je dan? 

 

 
 

1 dapper persoon 

2 plaats in Kroatië 

3 peen 

4 vaak 

5 oktober 

6 vlinder 

7 kunstenmaker 

8 student 

9 Fair Trade Shop 

10 volkomen doorzichtig 

11 uurwerk 

12 toiletartikel 

13 frisdrank 

14 beroep 

15 eetgerei 

16 lichtzinnig 

17 lachwekkend 

18 vlaag 

19 schildergerei 

20 trouwbelofte 

21 sierheester 

22 kano 

23 gewas 

24 kleefmiddel 
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Jeugdinfo 
 

In deze rubriek plaatsen wij telkens twee interviews met kinderen uit Hoogenweg en 

omstreken. Deze keer zijn dat: Wouter Brink en Maaike Bolks. 
 

Hoe heet je?   Wouter Brink 

Wat is je adres?   Hoogenweg 38  

Wanneer ben je geboren? 25 januari 2002 

En waar ben je geboren? Hardenberg  

Broers / zussen: Chantal en Martijn  

Naar welke school ga je? C.B.S. de Bloemenhof  

In welke groep zit je?  5 

Wat wil je later worden? In een restaurant werken  

Wat zijn je hobby's?  Voetbal en piano spelen 

Huisdieren:   Vissen, konijnen, paard en hond Bengel  

Lekkerste eten / drinken: patat, pannenkoeken en chocolademelk met  

    slagroom 

Leukste televisieprogramma: “Het huis Anubis” en “Avatar”  

Favoriete muziek / band: Adele  

Leukste boek:   Fantasia (Geronimo Stilton)  

Waaraan heb je een hekel? Stelen  
 

 

Hoe heet je?   Maaike Bolks  

Wat is je adres?   Hoogenweg 42b 

Wanneer ben je geboren? 2 juni 2003 

En waar ben je geboren? Hardenberg  

Broers / zussen:   2 zusjes, Isa en Femke  

Naar welke school ga je? Bloemenhof  

In welke groep zit je?  4a 

Wat wil je later worden? Kapster en mama  

Wat zijn je hobby's?  Knutselen en buiten spelen 

Huisdieren:   Hond 

Lekkerste eten / drinken: Patat met kipnugget  

Leukste televisieprogramma: Spangas  

Favoriete muziek / band: Zircus zircus  

Leukste boek:   Heksje Lilly  

Waaraan heb je een hekel? Ruzie  
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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 
 

 



11 

 

   
 
 

 

 

    Gelukkig, het is weer voorjaar.             Hoogenweg ontwaakt  

                                                                               uit de winterslaap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Wat was het rustig, maar er          met geweldige kampioenen  

                    werd wel veel gesjoeld,                                    als gevolg! 
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Doorgeefpen 
 

Lang leve de lente! 
 

Diane van der Veen vroeg mij een stukje te schrijven voor de 
doorgeefpen. Het mocht echt overal over gaan. Tja dan zou je toch 
denken dat het niet zo moeilijk moet zijn…….. 
 
Na heel veel uitstellen ben ik maar eens gaan zitten. Als ik naar 
buiten kijk is het lekker zonnig, ik zie de eerste vogels alweer 
kwetterend rond vliegen en de knoppen van sommige planten 
voorzichtig uitlopen. Ik word er vrolijk van en krijg er gelijk meer 
energie door. 
 
Ik wil op zo’n dag wel van alles tegelijk doen: de bossen in voor een 
lange wandeling, de tuin op de kop zetten en ik kan nauwelijks de 
neiging onderdrukken om klusjes aan te pakken als het stofzuigen 
en het schoonmaken van allerlei dingen in en rondom het huis. 
Toch doorgaans bezigheden die ik normaal zolang mogelijk voor me 
uit schuif. 
 
Het lijkt wel of je energievoorraad zich dan verdubbelt, wat vast niet 
alleen aan moeder zon is toe te schrijven, maar ook aan een 
raadselachtig proces dat zich tussen de oren af speelt. Een beter 
medicijn om in een positieve stemming te raken is nauwelijks 
denkbaar. Het is voor mij een niet te missen ondersteuning om zin 
te maken wanneer ik niet echt zin heb. 
 

Kortom: Lang leve de lente!! 
 
Dianne Wanink 
 
(Ik geef de pen door aan de familie Waterink) 
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Recepten 
 
Groene asperges met rauwe ham 
 

Ingrediënten  

1 sinaasappel 

500 gr. Asperges groene 

0,1 l slagroom  

3 el. Kerriesaus 

12 plakjes rauwe ham en zout  

 

Benodigde materialen: een vergiet, een rasp en bordjes.  

Snijd de houtige uiteinden van de asperges. Kook ze in 10 minuten gaar in ruim 

water met zout. Laat ze in een vergiet uitlekken en afkoelen. Was de sinaasappel 

en rasp ongeveer een kwart van de schil. Schil de sinaasappel vervolgens dik en 

snijd de partjes tussen de vliesjes uit. Klop de slagroom half stijf. Roer de 

geraspte sinaasappelschil en kerriesaus door de room. Leg de asperges op de 

bordjes. Vouw de plakjes ham dubbel en leg ze naast de asperges. Schep het 

sausje over de asperges. Garneer het geheel met partjes sinaasappel.  

  

Varkenshaas met tijm 
 

Ingrediënten 

450 gr.  Varkenshaas 

2 el. Olijfolie 

2 el. Ketjap, halfzoute 

1 teentje knoflook 

2 tl. Peper 

4 el. Sherry, droge 

5 el. Tijm 

1 el. Honing 

 

Benodigde materialen 

klein kommetje voor de dressing. Schaal voor marineren, of plastic zak met 

ziplock Oven vaste schaal, langwerpig.  

Snijdt het haasje na de voorgeschreven 16 minuten even open om te zien of het 

rose is van binnen. Baktijd is namelijk afhankelijk van de dikte van de 

varkenshaas. Laat het zeker niet te lang in de oven staan, te gaar doet afbreuk aan 

de smaak van het haasje. Maak de marinade van de olijfolie, ketjap, sherry (of 

droge martini), peper, knoflook evt iets mosterd. Marineer het varkenshaasje en 
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laat deze ongeveer twee uur in de marinade staan. Doe de gemarineerde 

varkenshaas in een ovenschaal, bestrooi de bovenkant ruim met tijm en zet het in 

een hete oven (220 graden). Keer het haasje na ongeveer 8 minuten, bestrooi het 

opnieuw met tijm en giet er de honing overheen om een krokant korstje te krijgen. 

Controleer na 8 minuten of het varkenshaasje rose van binnen is. Heerlijk met 

roerbakgroente en gebakken aardappelen.   

 

Mango-aardbeiensalade met bramen 
 

Ingrediënten 

1 mango 

250 gr. Aardbei 

1 dl. Wijn, witte zoete 

3 el. Witte basterdsuiker 

1 snufje piment 

0,5 tl. Kaneel 

1 zakje vanillesuiker 

1 bakje bramen  

 

Schil de mango en snijd het vruchtvlees in plakken van de pit en snijd het 

vervolgens in blokjes. Maak de aardbeien schoon en snijd ze in vieren. Was de 

bramen. Roer in de kom de wijn, suiker, vanillesuiker, kaneel en piment door 

elkaar en schep het fruit erdoor. Laat de salade in de koelkast in minstens een uur 

door en door koud worden.  

 

 

Uitslag puzzelprijsvraag 

 

Slechts zes medebewoners zijn de uitdaging 

uit de vorige dorpskrant aan gegaan een 

wisten van de 36 puzzelstukjes een mooi 

logo van Hoogenweg  te fabriceren. Uit deze 

zes inzendingen is Jantina Hultink als 

winnares getrokken. Ze heeft inmiddels de 

bioscoopbon ter waarde van  € 20,- in 

ontvangst genomen.  

We wensen haar en gezellig avondje uit. Ter 

zijner tijd laten ze ons weten welke film ze 

bezocht heeft. 
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Even voorstellen 
 
Hallo, 

 

Wij  zijn Rolf Hutten en Nelleke 

Schuttevaar en wonen aan de Hoogenweg 

20a. 

Rolf  is geboren en opgegroeid aan 
de Hoogenweg, op de boerderij van 
zijn ouders. 
Ik (Nelleke) ben geboren en 
opgegroeid in Marle (gem. 
Hellendoorn), mijn ouders hadden 
ook een melkveehouderij bedrijf. 
Sinds maart 2009 wonen we samen 
aan de Hoogenweg 20a. 
 
Rolf is werkzaam op de boerderij van zijn ouders, daarnaast werkt hij ook nog 
een aantal dagen in de week tussen de varkens van Gerben Wanink.  
Ik (Nelleke) werk als dierenartsassistente bij dierenartsenpraktijk Salland in 
Slagharen. 
Hier verricht ik alle voorkomende werkzaamheden, zoals assisteren bij operaties, 
röntgenfoto’s maken, telefoon, balie, etc. 
 

Onze liefde gaat uit naar 
dieren, zo hebben we 2 
honden (Oud Duitse 
Herders) ook hebben we 
nog een kat (Britse 
Korthaar) en de koeien 
natuurlijk niet te 
vergeten. 
 
 

We hopen nog lang aan de Hoogenweg te mogen wonen. 
 
Vriendelijke groet Rolf en Nelleke  
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Verkiezingen Provinciale Staten 
 

Op 2 maart konden we weer naar de stembus. Dit keer waren het de Provinciale 

Staten waarvoor gekozen kon worden, maar het was de Eerste Kamer die vooral 

in de belangstelling stond. En dat zorgde er voor dat de opkomst in Overijssel met 

57,7% fors hoger lag dan in 2007 (49,9%). In Hardenberg was de opkomst 58,8% 

tegen 52,4% in 2007. 

 

De verdeling van 47 zetels van de Overijsselse Provinciale Staten ziet er als volgt 

uit. Tussen haakjes staat de verdeling zoals die er na de vorige verkiezingen in 

2007 uit zag. 

 

CDA: 11 zetels (17) 

PvdA: 9 zetels (9) 

VVD: 8 zetels (7) 

PVV: 4 zetels (-) 

SP: 4 zetels (6) 

D66: 3 zetels (0) 

ChristenUnie: 3 zetels (5) 

GroenLinks: 2 zetels (2) 

SGP: 2 zetels (1) 

50 plus: 1 zetel (-) 

 

 

In Hoogenweg zag de verdeling er iets anders uit: 

 

CDA: 18 zetels (22) 

VVD: 9 zetels (7) 

PvdA: 6 zetels (10) 

SP: 4 zetels (3) 

ChristenUnie: 4 zetels (3) 

PVV: 3 zetels (-) 

D66: 1 zetel (0) 

50 plus: 1 zetel (-) 

GroenLinks: 1 zetel (1) 

Leefbaar Overijssel: geen deelname (1) 

 

Ook nu weer bleek dat het CDA in Hoogenweg nog steeds veruit de grootste 

partij is, al is ook hier een daling te zien ten opzichte van vier jaar geleden. De 

PvdA blijft verliezen en VVD en PVV doen het ook hier goed. De coalitiepartijen 

uit de Tweede Kamer, VVD, CDA en PVV doen het bij ons dus bijzonder goed. 
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In gesprek met… 
 

Hallo allemaal, 
 

Ik zal me eerst even voorstellen, ik ben Tineke Lenters geboren in Hardenberg en woon 
sinds 2001 samen met mijn ouders en zusje aan de Hoogenweg. Ik heb 3 jaar op kamers 
gewoond in Leeuwarden om de HBO opleiding International Hospitality Management te 
volgen.  Het 4

e
 jaar van deze opleiding bestaat uit een 10 maanden lange stage en ik heb 

uiteindelijk besloten om die stage in Aruba te gaan volgen. In November 2009 is mijn 
avontuur begonnen en ben ik samen met een vriendin vanuit Leeuwarden voor 10 
maanden naar Aruba vertrokken. Vanuit Nederland hadden we al een heel relaxt 
appartement gehuurd, heerlijk met een zwembad erbij.  Ik zou stage gaan lopen bij het 
Renaissance Aruba Resort & Casino, echt een super mooi hotel.  De 1

e
 week heb ik op 

echt alle afdelingen meegelopen en super veel mensen ontmoet, het was echt leuk. De 
1

e
 indruk was echt goed, voelde me echt op mijn plek daar.  In die zelfde periode waren 

ze ook bezig met de opening van de 1
e
 Starbucks Coffee op Aruba, en leek het mijn stage 

supervisor wel een heel goed idee om de opening en alles erom heen mee te maken om 
te zien hoe dat allemaal verloopt. Dus sindsdien ben ik eigenlijk meteen daar begonnen.  
 

Starbucks is echt super bekend in Amerika, en op dit moment zijn er vier Starbucks stores 
in Nederland. Het bedrijf werkt net als MacDonalds met heel veel hoge standaards die 
gevolgd moeten worden.  Ons kernproduct draait allemaal om koffie en dan wel super 
lekkere koffie.  Om dus mijn stage te gaan doen bij Starbucks moest ik een hele 
uitgebreide training volgen.  De nieuwe medewerkers waren daar al ruim een week mee 
begonnen dus die training is voor mij heel snel verlopen. Uiteindelijk is dat gelukt en had 
ik alles ook snel onder de knie, echt een super ervaring. 
 

Op 28 november 2009 vond de opening plaats, een hele happening echt gigantisch druk 
die dag. De eerste paar maanden van mijn stage heb ik veelal als normale medewerker 
gewerkt, wel heb ik daarnaast nog wat opdrachten gehad waarbij ik dan een aantal 
dagen lekker op kantoor kon doorbrengen. In maart hebben ze me gepromoveerd tot 
supervisor, dat hield in dat ik verantwoordelijk was voor het gehele team op het moment 
dat ik werkte. Ik moest openen of sluiten, alles regelen en zorgen dat alles goed verliep. 
Echt super leuk waar natuurlijk eerst een weer een uitgebreide training aan vooraf ging.  
Mijn stagebegeleider was super tevreden met me en vroeg ook regelmatig wat mijn 
plannen voor de toekomst waren, ik had toen echt nog geen idee wat ik wilde gaan doen 
na mijn studie. In april kwam hij met de verrassing om te vragen of ik naar Puerto Rico 
wilde om een training te volgen voor Assistant Store Manager voor een nieuwe 
Starbucks store die ze zouden gaan openen in Augustus. Ik vond dit echt geweldig, het 
hield alleen wel in dat ik na mijn stage moest blijven in Aruba. Ik hoefde hier eigenlijk 
niet lang over na te denken, het is mijn toekomst en als je gewoon op deze manier een 
baan aangeboden krijgt is dat natuurlijk echt super! 
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Dus ben ik eind april samen met Shakira de toekomstige Manager van de store voor 6 
weken naar Puerto Rico geweest om daar een Management training te volgen.  Het was 
echt een geweldig mooie ervaring, het was zwaar maar tegelijkertijd zo gigantisch 
leerzaam voor mij. Daar in Puerto Rico hebben ze al iets van 21 Starbucks stores dus daar 
loopt alles al op rolletjes vandaar dat we de training daar moesten volgen.  Zes weken 
lang in de boeken en daarnaast nog werken, om ook alles met eigen ogen te zien en te 
doen.  
 

Aan het eind van de training moesten we nog een presentatie houden die de doorslag 
gaf of we geslaagd waren. Jippie we hadden het gehaald, dus na het afscheid nemen zijn 
we weer terug gevlogen naar Aruba. Daar zijn Shakira en ik volop bezig geweest met de 
voorbereidingen voor de nieuwe store. Dit houdt in mensen interviewen, trainingen 
geven voor de barista’s en supervisors, roosters maken, bestelling doen en natuurlijk 
helpen met het opbouwen van de nieuwe store. Het was echt een super ervaring om dit 
allemaal te doen en mee te maken uiteindelijk is de nieuwe Starbucks geopend op 20 
Augustus 2010.  
 

Per 3 september was mijn stage afgelopen en toen is mijn contract als Assistant Manager 
in gegaan.  Het zijn wel echt 6 dagen van 8 uur werken in de horeca op Aruba, maar ja 
dat heb ik er wel voor over, tijd genoeg om nog lekker op het strand te liggen of uit te 
gaan. Het werk zelf bevalt heel goed, ben verantwoordelijk om al het personeel aan te 
sturen, in afwezigheid van de manager ben ik compleet verantwoordelijk, zorgen dat 
alles goed verloopt, bestelling doen, rooster maken en allerlei andere management 
taken. Mijn ticket naar Nederland stond nog geboekt op 24 oktober dus heb ik besloten 
om naar NL te gaan voor een korte vakantie.  Dit was echt heel erg leuk om iedereen 
naar een jaar weer terug te zien, dan merk je toch wel dat je iedereen wel veel hebt 
gemist.  In totaal ben ik 6 weken in NL geweest, iets langer dan gepland maar mijn 
werkvergunning was nog niet helemaal geregeld. 
 

Nu zit ik weer sinds December op Aruba en heb ik nog geen idee hoelang ik hier wil 
blijven. Er zit nog een kans in dat ik dit jaar gepromoveerd word tot Manager omdat ze 
weer een nieuwe store gaan openen want Starbucks loopt echt gigantisch goed hier op 
het eiland met al die Amerikaanse toeristen. Dus we zullen zien wat de planning gaat 
worden, maar tot nu toe heb ik het hier nog gewoon heel erg naar mijn zin. Altijd lekker 
veel zon, zee & strand, en mogelijkheid om lekker veel te stappen, echt gewoon super 
fijn. Ook wonen we sinds juni 2010 met een hele vriendengroep in Paradera we hebben 
met ons allen 6 van de 11 huisjes hier.  Dus echt super gezellig, altijd wel iemand thuis 
om even langs te gaan. 
 

Nou zo zie je maar weer dat mijn stage me echt goed heeft gedaan, en dat ik tot nu toe 
nog wel helemaal op mijn plek zit hier. Natuurlijk mis ik mijn familie en vrienden best 
wel, maar met mailen en skypen kom je al een heel eind. Ik heb een heerlijk leventje hier 
en het bevalt me gewoon echt super goed! 
 

Groetjes vanuit het zonnige Aruba….. 
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Lange ledenvergadering als aftrap nieuwe jaar Oranjevereniging 

 

Een grote bestuurswisseling, een uitstekend financieel resultaat en een lang Duits 

blijspel vormden de ingrediënten voor de jaarlijkse ledenvergadering van de 

Oranjevereniging op vrijdag 4 maart. 

 

Ten overstaan van een redelijk gevulde grote zaal in het Gebouw, blikten 

voorzitter Edwin Rijstenberg en secretaris Evelien Ranter terug op 2010. Een jaar 

waarin naast de reguliere activiteiten ook de feestweek op het programma stond. 

De Oranjevereniging had daar de organisatie van de Koninginnedagspelen in 

handen en dat bleek een vermoeiende, natte, maar ook leuke dag. 

 

Financieel boekte de vereniging vorig jaar een fors resultaat, wat vooral te danken 

was aan de stijgende oud-papier prijs. Ondanks een steeds verder afnemend aantal 

opgehaalde kilo's, bleek de omzet bijna verdubbeld ten opzichte van 2009. De 

stukken waren gecontroleerd en goedbevonden door de kascommissie bestaande 

uit Gerrit-Jan Lennips en Gerrit Ramaker. De laatste verliet de commissie en 

wordt opgevolgd door Jenny ter Voorde. 

 

Dat het verdiende geld goed besteedt wordt, bleek wel uit het feit dat ook de 

Oranjevereniging een grote bijdrage heeft geleverd aan de aanschaf van een AED. 

Verschillende verenigingen hadden hieraan bijgedragen en sinds kort prijkt de 

bekende groene kast aan de muur van het Gebouw. 

Drie bestuursleden namen afscheid, te weten Gerrit Waterink, Erna van der Vecht 

en huidig voorzitter Edwin 

Rijstenberg. Zij worden opgevolgd 

door Gerben Wanink, Linda Bolks en 

Eg Hutten. 

 

De vergadering nam in totaal slechts 

zo'n twintig minuten in beslag. Daarna 

volgde het blijspel "Beloofd is 

beloofd" van toneelvereniging "De 

Heidespöllers" uit het Duitse Wielen. 

De spelers leverden een goede 

prestatie. Zowel omdat het een leuk 

stuk bleek dat de lachers op zijn hand kreeg, maar ook gezien de lengte. Pas tegen 

middernacht klonk het laatste, verdiende, applaus vanuit de zaal. 
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Van de verenigingen 
 
Plaatselijk Belang Hoogenweg 
 
Op donderdag 17 maart hield plaatselijk belang Hoogenweg haar jaarlijkse 
algemene ledenvergadering. Slechts 17 leden waren aanwezig in het Gebouw. Zij 
kregen echter een grote hoeveelheid informatie, want er speelt momenteel veel in 
Hoogenweg. 
 

Voorzitter Erik Schoemaker blikte terug 
op 2010 en maakte daarbij gebruik van 
een uitgebreide presentatie. Aan bod 
kwamen ondermeer de sluiting van 
Hoogenweg voor doorgaand 
vrachtverkeer, de enquête woningbouw 
Hoogenweg en het schoolgebouw. Ook 
bedankte hij de sponsoren en 
vrijwilligers die geholpen hebben om de 
informatie- en welkomstborden te 
plaatsen (zie foto). 
 

Een belangrijke mijlpaal die onlangs is bereikt, is de aanschaf en plaatsing van 
een AED. Deze is bevestigd aan de buitenkant van het Gebouw. De ruim € 3.000 
die hiervoor nodig was is opgebracht door bijdragen van: 

 Toneelvereniging EWW 

 IJsvereniging HEO 

 Zangvereniging “De Hoogeweg” 

 Oranjevereniging Hoogenweg 

 Stichting Gebouw Hoogenweg 

 Manege Hoogenweg 

 Plaatselijk Belang Hoogenwen e.o. 
Wilt u zelf AED-hulpverlener worden, neem dan contact op met plaatselijk belang. 
(267120 of pbhoogenweg@hotmail.com) 
 

Natuurlijk kwam ook de aanstaande vervanging van de brug Hoogenweg aan de 
orde. Bedoeling is dat gedurende de periode dat de brug is afgesloten (zo’n half 
jaar) de Eggenweg wordt afgesloten voor gemotoriseerd doorgaand verkeer. Op 
die manier moet de veiligheid van fietsers gewaarborgd worden. 
Na afloop van de vergadering hield mevrouw Mascha van Dam een bijzonder 
interessante lezing over de historie van kanaal Almelo-De Haandrik. 
 

Het volledige verslag van de vergadering is terug te vinden op 
www.hoogenweg.eu. 
 

mailto:pbhoogenweg@hotmail.com
http://www.hoogenweg.eu/
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Ingezonden 
 

Collecte Alzheimer Nederland succesvol 
 

Hoogenweg, november 2010. Alzheimer. Dementie. Een 

progressieve, ongeneeslijke hersenaandoening met 

enorme gevolgen voor patiënten en hun naasten. Alzheimer Nederland zet zich al ruim 25 

jaar in voor een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun naaste 

omgeving. Door het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek, het verzorgen van 

voorlichting, bieden van ondersteuning en belangenbehartiging. Met 52 regionale 

afdelingen en meer dan 180 Alzheimer Cafés heeft Alzheimer Nederland een landelijk 

bereik. 

Van 8 tot en met 13 november 2010 collecteerden weer zo’n 25.000 collectanten in het 

hele land om het werk van Alzheimer Nederland mogelijk te maken. De collecte in 

Hoogenweg heeft dit jaar € 276,80 opgebracht. Hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 

Wilt u meehelpen in de strijd tegen dementie, geef u dan op als collectant. Het kost u maar 

twee uurtjes in onze collecteweek begin november. Als iedereen een stukje loopt en 

iedereen een beetje geeft kunnen we samen de strijd vol aangaan! 

U kunt zich opgeven bij Jenny Meijer, telefoon 267301. 

 
Noot van de redactie: Dit artikel is per ongeluk niet meegenomen in de uitgave van december. Onze excuses hiervoor. 

 

 
Oproep aan alle sportievelingen uit Hoogenweg. 

 

In februari zij wij begonnen met hardlopen. Ons 1
e
 doel is om 5 km te 

lopen tijdens de City-run op 15 april in Hardenberg en de finish te halen. 

Maar ook daarna gaan we hier mee door. 

Omdat we weten dat er meer Hoogenwegse lopers zijn die hiervoor 

belangstelling hebben, leek het ons leuk om samen 1x per week een 

ontspannen rondje te lopen. We zijn absoluut nog geen ervaren lopers en 

vinden een rondje van 5 km al een leuke start. 

Lijkt het jou ook leuk om te lopen, loop dan mee.  

We willen proberen om iedere donderdag om 18.30 uur een rondje te 

lopen. Wie er dan is die loopt mee, geheel vrijblijvend. 

We zien jullie graag op 28 april om 18.30 uur bij de ijsbaan!! 
 

Hennie en Erna 
 

Hennie Schoemaker  erik.schoemaker@wxs.nl tel 265369 

Erna de Boer hoogenwegger@gmail.com tel 266231 

 

mailto:erik.schoemaker@wxs.nl
mailto:hoogenwegger@gmail.com
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            Karakteristieke elementen          voor de nieuwe brug bij  

                                                                                             Hoogenweg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Openheid, slankheid en                En je kunt er zelfs 

             kleurstelling zijn belangrijk.                           overheen rijden! 
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Van de verenigingen 
 

Toneelvereniging Elck wat Wills 
 

Het  zit er bijna op. Nog één keer voert toneelvereniging Elck Wat Wills de revue 

Aans as Aans op zaterdag  26 maart in Het Gebouw Hoogenweg. De vereniging 

kan terugkijken op een geslaagd seizoen. Wederom een succesvolle revue 

geschreven door eigen leden. Veel mensen genoten van de verschillende typetjes 

die allemaal stuk voor stuk prima neergezet zijn door de leden van Elck Wat 

Wills. De zanggroep is het gelukt om de liedjes prima te vertolken. Voor Rutger 

van Braak was het de eerste keer als zanger en hij heeft bewezen een aanwinst 

voor de zanggroep te zijn. Alles speelde zich af voor een schitterend decor. De 

toneelmeesters hadden het er maar druk mee, de decors moesten regelmatig 

verwisseld worden. Dit verliep allemaal soepel. 

In het totaal stond Elck Wat Wills 16 keer met veel plezier op de planken. De 

leescommissie is  druk aan het lezen van allerlei toneelstukken en hoopt 

binnenkort een nieuw toneelstuk voor het seizoen 2011/2012 aan het bestuur te 

presenteren. 
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Van de verenigingen 
 

   En wat gaan we de komende tijd doen? 
 
De winter is weer zo’n beetje achter de rug en dus wordt het weer tijd om 
naar buiten te gaan. En dat doen we dan ook met onze activiteiten: 
 

25 april – paaseieren zoeken 
Vanaf tien uur starten we bij de ijsbaankantine met het zoeken naar de 
paaseitjes die dan ongetwijfeld weer in het park zijn verstopt. Alle kinderen 
kunnen hier zoals gewoonlijk weer gratis aan mee doen en het is natuurlijk 
een mooie afwisseling na al het eieren eten op Eerste Paasdag. 
 

24 juni – volleybaltoernooi 
Tja, het volleybaltoernooi is al jaren hét succesnummer in ons repertoire. 
Voor de veertiende keer organiseren we het toernooi alweer en we 
verwachten ook nu weer een grote deelname. Teams kunnen zich 
opgeven bij Bert Broek, telefoon 260987. 
En let wel: als u niet mee doet, kom dan vooral wel kijken. Ook langs de 
velden broeit het van de gezelligheid! 
 

16 juli – dorpsbarbecue 
Vorig jaar organiseerden we voor het eerst een barbecue voor heel 
Hoogenweg. Het was bijzonder slecht weer, maar desondanks kwamen er 
al direct ruim 60 mensen op af. Het belooft dit jaar dus vast en zeker weer 
een succes te worden. Helemaal als het weer mee zit! De kosten 
bedragen € 10,- per persoon. Aanmelden is wel gewenst (er moet 
natuurlijk wel voldoende vlees zijn) en dat kan bij Tony Binnenmars, 
telefoon 262681. 
 

22 juli – jeugdvoetbaltoernooi 
Speciaal voor de jeugd tot en met 17 jaar organiseren we alweer enige 
jaren een voetbaltoernooi voor buurtschappen. Aanmelden voor de 
Hoogenwegse teams kan bij Bert Broek, telefoon 260987. De wedstrijden 
starten om 13.30 uur en zijn het absoluut waard om te bekijken. Dus kom 
dan vooral naar het sportveld om onze jeugd aan te moedigen! 
 

En vergeet vooral ook de Paasbingo op 22 april niet!! Die is natuurlijk gewoon binnen… 
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Jo Jo Reünie in Hoogenweg 
 
Zaterdag 12 maart was het gezellig druk in Gebouw Hoogenweg. Jong en 
oud waren van de partij op de reünie van Jo Jo. 
 

De organisatie was in handen van 
Evert Jan Hagedoorn, Albert Altena, 
Gerrit Altena en Albert Valkman. Tot 
zo’n 35 jaar geleden waren zij actief 
met de JoJo-discotheek in het Gebouw 
in Hoogenweg. 
 

Velen zagen weer oude bekenden die 
ze al jaren niet meer gezien hadden. 

Ook omdat niet iedereen meer in de buurt van de Hoogenweg woont. 
 

Heel kenmerkend voor die tijd was het draaien van singletjes en dat werd 
nu dan ook weer gedaan. Dat was te horen was aan het gekraak, maar 
dat maakte het 
ook zo mooi aan 
de avond. Velen 
vroegen verzoek 
plaatjes aan met 
een knipoog naar 
de jaren 70 en 80. 
 

Om 2.00 uur ging 
’s nachts het licht 
aan en was 
menigeen er over 
eens dat het een 
geslaagde avond 
was. 
 
Wellicht zijn er nog mensen brommers wezen kijken… 
 



34 

 

Aftrap 2011 met nieuwjaarsborrel 

 

Vrijdag 7 januari startte het plaatselijk belang het nieuwe jaar met een nieuwjaarsborrel 

voor al haar leden. Zoals gewoonlijk maakt elk jaar slechts een klein deel van de leden 

gebruik van deze mogelijkheid om de mede-inwoners de hand te schudden en een 

gelukkig nieuwjaar te wensen. Toch was de zaal uiteindelijk goed gevuld met ruim 50 

bezoekers. 

 

Zij kregen uiteraard de beste wensen van bestuursvoorzitter Erik Schoemaker die even 

kort terugblikte op 2010, maar vooral vooruit keek naar 2011. Het meest tot de 

verbeelding sprekende onderwerp bleek wel de vervanging van de brug over het kanaal 

Almelo-De Haandrik en vooral de omleidingsroute gedurende de drie tot zes maanden 

waarin de brug waarschijnlijk niet te 

gebruiken is. Het plaatselijk belang is 

momenteel voortdurend in overleg met 

gemeente, provincie en andere plaatselijke 

belangen om te zoeken naar de meest 

praktische oplossingen. 

 

Een belangrijk onderwerp van vorig jaar 

was de aanschaf van een AED voor 

Hoogenweg. Volgens Erik is er afgelopen 

jaar veel energie gestoken in het werven 

van fondsen en het voorbereiden van de 

aanvraag. Inmiddels is de bestelling 

geplaatst en zal binnenkort het apparaat geïnstalleerd worden. Enkele mensen zijn al 

bereid gevonden zich aan te melden als AED-vrijwilliger, maar meer mensen zijn nodig. 

Aanmelden kan bij het plaatselijk belang via pbhoogenweg@hotmail.com. 

 

De voorzitter maakte tot slot nog gebruik van de mogelijkheid om de 

activiteitencommissie van het plaatselijk belang te bedanken voor hun inzet. Bert Broek, 

Dianne Wanink, Germa Brink, Henk Hutten en Leon ter Voorde ontvingen hiervoor een 

kleine attentie en mochten een groot applaus van de aanwezigen in ontvangst nemen. 

 

De commissie had tevens een korte activiteit voorbereid. In acht groepen speelden de 

aanwezigen een kennisquiz met de gemeente Hardenberg als onderwerp. Met behulp van 

verschillende vragen en foto's moesten de groepen bewijzen hun gemeente goed te 

kennen. Niet alle vragen bleken even gemakkelijk, maar dat mocht de pret niet drukken. 

Eén groep bleek uiteindelijk veruit de beste en zij ontving dan ook een geweldige prijs. 

 

Getuige de positieve reacties na afloop was het wederom een geslaagde en gezellige 

avond. Een goed begin van het nieuwe jaar. 

 

mailto:pbhoogenweg@hotmail.com
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Gezellige zanguitvoering "De Hoogeweg" 

 

Afgelopen herfst vierde de zangvereniging nog haar 65-jarig bestaan met een 

speciale uitvoering. En daarna startten de wekelijkse repetitieavonden direct weer 

in de aanloop naar de reguliere 

jaarlijkse uitvoering. En die stond 

voor vrijdag 18 maart op het 

programma. 

 

De vereniging had voor deze avond 

een leuk en gezellig programma in 

elkaar gezet, waar de vele aanwezige 

toeschouwers na afloop ook bijzonder 

enthousiast over waren. Zelf zong het 

koor een zestal liederen, allemaal in 

het Nederlands. Het verhalende "Een nachtegaal in Echternach" viel daarbij erg in 

de smaak, vooral omdat dirigent Hagels het gedicht vooraf voordroeg, zodat de 

clou van het verhaal voor iedereen duidelijk werd. 

 

De liederen van het koor 

werden afgewisseld met een 

optreden van het duo “Tiz’ 

nix” (zie ook: 

www.duotiznix.nl), bestaande 

uit Herman Hutten en Henk de 

Lange. Zij brachten een heel 

repertoire aan (oud-)Hollandse 

muziek en wisten daarmee de 

zaal volledig op hun hand te 

krijgen. Uiteindelijk werden 

liedjes uit volle borst 

meegezongen en werd er 

enthousiast meegeklapt. 
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Gerben Grendelman biljartkampioen Hoogenweg 2010 

 

Traditiegetrouw wordt jaarlijks tussen Kerst en Oud-en-nieuw een biljarttoernooi 

georganiseerd door de Hoogenwegse biljartvereniging. Deelname staat open voor 

iedereen en omdat alle deelnemers op hun eigen niveau meespelen, maakt ook 

iedereen kans op de eerste plaats. 

 

Dit jaar namen 26 mensen 

deel en zij speelden in drie 

voorronden: De 55+ers 

speelden in de middag en 

de overige spelers waren 

verdeeld in twee poules en 

kwamen uit op maandag 

27 of dinsdag 28 

december. 

 

De winnaars van elke 

poule gingen door naar de 

finale die plaatsvond op 

woensdagavond 29 

december. Pas na elven werd uiteindelijk in de laatste wedstrijd beslist wie er met 

de eerste prijs vandoor ging. Gerben Grendelman haalde een score van 119% en 

daarmee rees hij ver boven de rest. Op de tweede plaats eindigde Henk Lenters 

met een score van 100% en derde werd Bertus Lenters met 97,7%. 

 

 

Filmavond in het Gebouw 
 

Omdat de activiteitencommissie eind vorig jaar had besloten te stoppen met het 

maandelijkse jeugdsjoelen, besloot zij om in plaats daarvan eens iets nieuws te 

proberen. 

 

In de Kerstvakantie organiseerde zij een filmavond voor de jeugd. Er werden twee 

films getoond in de tot bioscoopzaal omgebouwde grote zaal van het Gebouw. Er 

kwamen veel kinderen op af en zij waren ook erg enthousiast. Reden voor de 

activiteitencommissie om ook dit jaar weer een avond te organiseren. 
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Ingezonden 
 

Snippergroen 

 

In de dorpen en wijken van de gemeente Hardenberg is over het algemeen veel 

openbaar groen te vinden. Vanaf nu is het mogelijk om onder voorwaarden delen 

van het openbaar groen dat aan het eigen perceel grenst aan te kopen. 

 

Het onderhoud aan het openbaar groen kost tijd en geld. Daarom wil de gemeente 

in de komende periode minimaal 5% van het openbaar groen afstoten. De 

gemeente Hardenberg heeft dan ook de ambitie om waar mogelijk mee te werken 

aan verzoeken van inwoners om een groenstrook aan te kopen of in gebruik te 

kunnen nemen. 

 

Het betreft hier echter wel uitsluitend snippergroen. Openbaar groen dat 

onderdeel is van de hoofdstructuur komt niet in aanmerking voor verkoop of 

verhuur. Ook indien er kabels en leidingen van nutsbedrijven in de grond liggen, 

komt deze niet in aanmerking voor verkoop. 

 

Wilt u meer informatie over regeling en de kosten, dan kunt u meer lezen in de 

folder hierover die u kunt downloaden op www.hoogenweg.eu. U kunt ook een 

exemplaar opvragen bij plaatselijk belang Hoogenweg of contact opnemen met de 

gemeente via telefoon 14 0523. 

 

 

 

Mailadres bekend? 
 

Heeft u uw mailadres al doorgegeven aan plaatselijk belang 

Hoogenweg? Dit kan door een mail met uw NAW-

gegevens te sturen naar pbhoogenweg@hotmail.com. 

 

Plaatselijk Belang kan u daarmee vaker en sneller op de 

hoogte houden van ontwikkelingen die gaande zijn in 

Hoogenweg en Venebrugge. 

 

 

http://www.hoogenweg.eu/
mailto:pbhoogenweg@hotmail.com
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Openingstijden en telefoonnummers 
 

 



 

 

           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 

Erik van Laar 

Emtenbroekerdijk 4 

7793 HC Hoogenweg 

tel 0523 263404 

e.laar@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: 
 

Filippine: 

1 held, 2, split, 3 wortel, 4 dikwijls, 5 wijnmaand, 6 koolwitje, 

7, aansteller, 8 tweedejaars, 9 wereldwinkel, 10, kristalhelder, 

11, repeteerwekker, 12 antiroosshampoo, 13 ananaslimonade, 

14, straatartiest, 15 eierlepeltje, 16 onnadenkend, 17 potsierlijk, 

18 windstoot, 19, witkwast, 20 jawoord, 21 jasmijn, 22 kajak, 

23 soja, 24 lijm 

 

Wijsheid: Als je wilt dat je dromen werkelijkheid worden, slaap dan niet. 

 

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 19 augustus 2011 bij Leon ter Voorde. 



 

 


