
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 In gesprek met Miranda en Bianca Soer 

 De doorgeefpen lag bij Tineke Reinders 

 In de jeugdrubriek Daniek Meijerink en Jay Somsen 

 Johan Lenters en Rianne Telman stellen zich voor 
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Maart 2012 
 
Afgelopen week kwam het journaal met het nieuws dat de 
Elfstedentocht deze winter echt niet meer zou komen. Nou, die 
conclusie had ik inmiddels ook gemaakt, want het voorjaar lijkt toch 
te zijn aangebroken. 
 
En een Elfstedentocht was er dan misschien niet, de bruggentocht 
vond voor het eerst in jaren wel weer plaats. Op een prachtige 
schaatszaterdag bonden duizenden liefhebbers de schaatsen onder 
voor een tocht over het mooie ijs tussen Gramsbergen en Geerdijk. 
Geweldig om dat een keer weer mee te kunnen maken! 
 
Dit jaar willen we als redactie kijken naar de toekomst van onze 
website, Hoogenweg.net. De site bestaat inmiddels al vele jaren en 
is in die tijd nooit heel grootschalig gewijzigd. Tijd om ook hier eens 
goed naar te kijken en te zien welke verbeteringen er allemaal te 
maken zijn. Mocht u tips hebben of ons eventueel zou willen helpen, 
dan vernemen wij dat graag! 
 
Een wijziging die we in deze krant hebben doorgevoerd betreft de 
receptenrubriek. Ook hier willen we u meer bij betrekken, en we 
proberen dan ook om deze rubriek in het vervolg te vullen met 
favoriete recepten van u als lezer. Op pagina 17 vindt u hierover 
meer informatie en een recept dat ook voor mij een favoriet is… 
 
Veel leesplezier! 
 
Leon ter Voorde 
Redactie “Oes Blattie” 
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Datum Omschrijving Organisator 
23-03-12 Jaarlijkse zanguitvoering in het Gebouw 

m.m.v. Aalt Westerman. Aanvang: 20.00 uur. 
Zangvereniging 
'De Hoogeweg' 

06-04-12 Bingoavond Gebouw Hoogenweg. Aanvang: 
20.00 uur. Kosten: € 5,- voor 9 ronden. 

Act.commissie 

09-04-12 Paaseieren zoeken in het park. Aanvang: 
10.00 uur bij de ijsbaankantine 

Act.commissie 

11-04-12 Sjoelavond in het Gebouw, aanvang: 20.30 
uur. Kosten: € 3,- p.p. 

Act.commissie 

14-04-12 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 
30-04-12 Koninginnedagviering Oranjevereniging 
12-05-12 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 
16-05-12 Rock&Roll feest met the Heinoos in Den 

Velde. Aanvang: 21.00 uur. 
 

17-05-12 Trekker Trek aan de Klumpersweg 4 in Den 
Velde. 

 

02-06-12 Autopuzzelrit, start bij Gebouw vanaf 18.30 uur Oranjevereniging 
09-06-12 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 
22-06-12 Volleybaltoernooi op het sportveld in het park. 

Aanvang: 19.00 uur 
Act.commissie 

14-07-12 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 
14-07-12 Dorpsbarbecue bij het Gebouw vanaf 19.00 

uur. Kosten: € 10,- per persoon. 
De Hoogenweg 

21-07-12 Jeugdvoetbaltoernooi voor buurtschappen in 
het park. Aanvang: 13.30 uur. 

Act.commissie 

11-08-12 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 
03-09-12 60-plus reis Oranjevereniging 
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Sudoku Samurai 
Vijf sudoku's waarvan enkele blokken elkaar overlappen. 

Vul de Sudoku zo in, dat bij alle vijf de sudoku's in elke rij, elke kolom en elk blok van 
3x3 vakjes de cijfers 1 tot en met 9 één keer voorkomen. 

 
Deze puzzel heeft een unieke oplossing en kan geheel met logica worden opgelost. 
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In deze rubriek plaatsen wij telkens twee interviews met kinderen uit Hoogenweg 
en omstreken. Deze keer zijn dat: Daniek Meijerink en Jay Somsen. 
 
Hoe heet je? Daniek Meijerink 
Wat is je adres? Hardenbergerveldweg 4 
Wanneer ben je geboren? 01-04-2001 
En waar ben je geboren? Venebrugge 
Broers / zussen: Een broer: Martijn 

en een broertje: Thijmen 
Naar welke school ga je? C.B.S. De Wiekslag  

in Bruchterveld 
In welke groep zit je? 7 
Wat wil je later worden? Modeontwerpster of Dierenarts 
Wat zijn je hobby’s? Voetbal en dansen 
Huisdieren: Een hond Whisky 
Lekkerste eten / drinken: Lasagne & jus d’orange 
Leukste televisieprogramma: Family guy en Southpark 
Favoriete muziek / band: Justin Bieber 
Leukste boek: De Glitter Club 
Waaraan heb je een hekel? Rekenen 
  
  
Hoe heet je? Jay Somsen 
Wat is je adres? Toeslagweg 2 
Wanneer ben je geboren? 13-4-2001 
En waar ben je geboren? Zwolle 
Broers / zussen: 1 broertje Levi 
Naar welke school ga je? Kompas 
In welke groep zit je? 7 
Wat wil je later worden? Uitvinder 
Wat zijn je hobby’s? Voetbal, knutselen, 

buiten spelen 
Huisdieren: Niks 
Lekkerste eten / drinken: Pizza, cassis 
Leukste televisieprogramma: Big time rush 
Favoriete muziek / band: Paul Turner 
Leukste boek: Veel 
Waaraan heb je een hekel? Pesten 
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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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  Hoe je het ook bekijk,              als de nieuwe brug klaar is, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   raakt Hoogenweg na                       een kermisattractie kwijt. 
   verwijdering van de noodbrug 
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Bedrijvigheid rondom het kanaal. 
 
Zo, nu ik dan eindelijk de pen pak om een stukje te schrijven in “Oes Blattie” 
gaan mijn gedachten terug naar de afgelopen maanden. We zijn alweer in de 
derde maand van het jaar 2012. Voor mijn gevoel hebben we nog maar net oud 
en nieuw gehad. Wat gaat de tijd dan toch weer snel en zijn er al weer heel 
wat gebeurtenissen de revue gepasseerd. Zo ook de bedrijvigheid rondom het 
kanaal. 
 
Zo is inmiddels de brug van de Hoogenweg tijdelijk vervangen voor een zeer 
sportieve en uitdagende fiets/loopbrug. Menigeen heeft na een verwoede 
poging toch maar de keuze gemaakt om een stukje om te fietsen. Maar er zijn 
ook van die diehards die de moed niet opgeven en toch elke keer deze 
overwinning te lijf te gaan. Goed bezig! Zelf heb ik nog niet de moeite 
genomen en pak dan ook steevast elke keer de auto om deze vijf minuten 
later bij mijn werk voor de deur te zetten….erg hé! 
  
Door de afsluiting van de brug is het verkeer op de Eggenweg, ondanks dat je 
er volgens de tijdelijke borden niet langs mag, wel meer geworden. Hier 
wordt dan ook regelmatig door “oom” politie op gecontroleerd waardoor wij 
dan wel eens spontaan een buurtbewoner de dam opkrijgen voor een 
boodschap???  Erg gezellig hoor! 
 
Ondanks dat het weer in december en begin januari zacht was konden we 
toch door de  kortdurende strenge vorst met zijn allen genieten van de 
happening rondom de bruggentocht op 11 februari. Een hele belevenis op zich. 
Zo te horen hadden zich meer dan 2000 mensen zich hiervoor opgegeven en 
werd er op verscheidene plekken voor de innerlijke mens gezorgd. Zo had, 
naar horen zeggen, de fam. Altena bij de brug een “koek en sopie” tent 
neergezet. Er was een ruim assortiment aan eten en drinken en ook aan 
gezelligheid geen gebrek. Zelf heb ik niet meegedaan aan de bruggentocht 
maar bij het kijken van al die sportieve mensen kon ik het niet laten om toch 
s`middags even te proberen of ik überhaupt nog wel schaatsen kon! 
Dit ging boven verwachting goed en heb dan de volgende dag een klein 
trajectje afgelegd. 
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Een hele overwinning op zich al zeg ik het zelf! 
 
De week erna liet het weer duidelijk zien dat het over en uit was met de 
schaatspret. Er kwam een ijsbreker het kanaal weer vrijmaken voor het 
scheepsverkeer. En de werkzaamheden voor de nieuwe brug kwamen weer op 
gang.  
 
Nu begin maart begint de zon zich al regelmatig te laten zien. De vogels laten 
zich weer wat vaker horen en de geiten bij ons in de wei worden ook wat 
onrustiger. Zelf moet ik bekennen dat ik ook al druk bezig geweest ben in de 
tuin en ben er dan helemaal klaar voor……Laat het voorjaar maar komen!! 
 
Fam. Reinders 
 
Ik geef de pen door aan: Hanny v.d. Heuvel 
 
 
 
 
Kraamnieuws 
 
Toen Gerrit-Jan Ranter zondag 11 maart zijn rondje maakt bij zijn 
"schapenkudde" werd hij blij 
verrast. Een van zijn schapen had 
één, twee, drie, vier, VIJF 
lammetjes geworpen. 
Hoewel een meerling bij schapen 
geen uitzondering is, is een vijfling 
toch wel bijzonder.  
De vijf lammetjes dartelen al mooi 
in het rond en ook moeder schaap 
maakt het goed.  
Laat de lente nu maar komen, dan 
kunnen ze lekker springen in de 
wei. 
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Saamhorigheid tijdens traditionele kerstviering 
 
HOOGENWEG – “Kopje warme chocolademelk, meneer?” vraagt een dame gehuld in 
klederdracht. Naast haar zingt een kerstkoor ‘Er is een kindeke geboren op aard’. In het 
midden van het plein is de grote kerstboom versierd met kleine lampjes. In hoekjes, naast 
bomen en voor struiken staan kaarsjes te branden. Het hout knispert in de vuurkorven, 
waarboven twee mannen en een vrouw hun handen verwarmen terwijl zij op de hooibalen 

gaan zitten. Het lijkt alsof de tijd een aantal eeuwen is 
teruggegaan. Toch speelt dit zich op 18 december 2011 
af tijdens de jaarlijkse kerstviering van de Hoogenweg.  
 

De bezoekers lopen het gebouw ´Hoogenweg’ binnen. 
In het halletje hangen de kapstokken al vol met jassen. 
Achter de klapdeuren klinkt het geluid van een 
harmonica. Samen met een aantal zangers verwelkomt 
de harmonicaspeler de gasten met kerstmuziek. In de 
zaal staat een aantal kerstbomen, aan het plafond 
hangen lampen in de vorm van een ster en aangestoken 

kaarsen verspreiden een zoete geur. Dit jaar is het programma anders dan voorgaande jaren 
en de nieuwsgierigheid is dan ook groot. Meer dan driehonderd mensen, voornamelijk 
bestaande uit inwoners van het dorp, zitten verwachtingsvol te wachten op wat komen gaat.  
 

“Goedenavond dames en heren, jongens en meisjes, wat een grote opkomst!” begint Lucas 
Stroeve, de voorzitter van de zangvereniging. Meteen wordt het muisstil in de zaal. Hij 
vervolgt: “Om acht uur start het koor, gevolgd door een toneelvoorstelling. Laten we 
beginnen met gezamenlijk bidden.” Stroeve buigt zijn hoofd, vouwt zijn handen en spreekt 
zingevende woorden uit. Na het woord ‘Amen’ klinken de eerste tonen uit de piano onder 
begeleiding van Klaas Hagels. De toeschouwers gaan rechterop zitten. De vijftien vrouwen 
van het zangkoor staan in rode gewaden voor de piano, dat als een pronkstuk midden in de 
zaal staat. “Loof de Koning, Loof de Koning die als kindje daar in doeken ligt gehuld,” zingt 
het koor. De liederen omlijsten het verhaal van de verteller. Heel de zaal zingt mee en degene 
die de tekst niet kent, pakt het boekje met de teksten erbij.  
 

Het gordijn van het toneel gaat open en daar zit Jozef naast Maria met haar dikke buik. Op 
een eigentijdse manier acteert toneelvereniging ‘Elck Wat Wills’ het alombekende 
kerstverhaal: door de ogen van Jozef, met het plaatselijke dialect. Bij elk verhaal weet Elck 
Wat Wills er hun humoristische draai aan toe te geven. Zo is gelach bijvoorbeeld hoorbaar 
wanneer Jozef zijn vrouw ‘Een lekker stuk’ noemt. In de laatste scène zitten de kersverse 
ouders, de herders en inwoners van Bethlehem om Jezus heen in de stal en zingen ‘Stille 
Nacht’. Zelfs de kinderen in de zaal staan op en neuriën mee. De toneelvereniging heeft het 
publiek te pakken. 
 

Door een toneelstuk aan de kerstviering toe te voegen, wordt het geheel een stuk losser en 
een aangenaam vermaak voor elke leeftijd. Brenda Gritter spreekt in haar afsluitende 
woorden over een ‘vredige kerstviering’. Buiten staat de glühwein al klaar, maar voor het feest 
zover is, storten bezoekers een vrije gift. Gearmd lopen zij hierna de geur van glühwein 
tegemoet en proosten op een fijne toekomst. Wat zal iedereen vanavond fijn slapen.  
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Al enkele jaren vindt u in deze dorpskrant de rubriek “Recepten” waarin wij elke keer 
proberen u nieuwe ideeën mee te geven voor een bijzondere maaltijd of tussendoortje. We 
hebben echter de stellige overtuiging dat zich ook onder onze lezers veel mensen bevinden 
die heerlijke recepten hebben en die ook graag willen delen met anderen. 
Daarom willen we deze rubriek laten vullen door u, onze lezer. Vanaf deze uitgave vindt u 
hier dan ook een recept van enthousiaste koks uit uw eigen buurt! 
We beginnen voor de redactie dicht bij huis: Daniëlle ter Voorde heef het recept voor een 
lekkere voorjaarsstamppot ingeleverd. Zij geeft de ‘koksmuts’ door aan Bas de Wit die 
nog tot augustus de tijd heeft te bedenken welke van zijn talloze recepten hij gaat delen 
met u. 
Veel succes met het klaarmaken van de stamppot en natuurlijk: eet smakelijk! 
 
Voorjaarsstamppot 
 
De winter is alweer voorbij en dat betekent dat het eten van stamppot er bij veel mensen 
alweer op zit. Zelf ben ik dol op stamppot en om die reden ben ik dus ook aan het 
proberen geslagen. In deze ‘recepten’ vindt u een recept van een heerlijke 
voorjaarsstamppot die zelfs in de zomer nog verrukkelijk smaakt  . 
 
Ingrediënten voor 4 personen: 

- aardappelen (bepaal zelf hoeveel u wilt) 
- 1 krop ijsbergsla 
- 250 gram rookspek 
- 1 grote ui 
- 1 bakje champignons 
- 4 augurken 
- 3 el zilveruitjes 
- kaas (naar smaak)  
- ½ bakje kruidenroomkaas 
- peper en zout 
- melk 
- boter 

 
Benodigdheden: 

- 1 kookpan 
- 1 koekenpan 
- pollepel 
- stamper 
- snijplank 
- mes 

 



18 
 

Bereidingswijze: 
1. Schil de aardappelen en kook ze, met een beetje zout, gaar in de kookpan. 
2. Snijd de ui en de champignons. 
3. Zet de koekenpan op het vuur met een beetje boter en fruit de ui. 
4. Voeg de rookspekjes en de champignons toe en bak alles even lekker samen. 
5. Peper en zout naar smaak toevoegen. 
6. Voeg tot slot het halve bakje kruidenroomkaas toe, roer dit erdoor en haal de pan 

van het vuur. 
7. Snijd de ijsbergsla, augurken, zilveruitjes en kaas en laat dit op de snijplank 

liggen. 
8. Wanneer de aardappelen gaar zijn, giet u ze af en voegt u een flinke scheut melk 

toe om dit samen even op te koken. Als er bellen ontstaan is het voldoende 
opgekookt. 

9. Haal de kookpan van het vuur en stamp de aardappelen. 
10. Voeg ten slotte alle ingrediënten toe die u heeft klaarliggen. Alles uit de 

koekenpan en van de snijplank mag door de aardappelen.  
 

Deze stamppot dient lauwwarm gegeten te worden. Omdat de aardappelen warm zijn en 
het spekmengsel ook nog redelijk warm is hoeft het geheel niet opgewarmd te worden. 

 
Wanneer de smaak nog niet helemaal naar wens is kunt u nog een beetje peper en zout of 
wat kruidenroomkaas toevoegen. Een ‘tikje’ knoflook is ook heerlijk, voeg dit bij stap 5 
toe. 

 
Ik wens u veel kookplezier en natuurlijk smakelijk eten! 
Daniëlle ter Voorde 
 
De koksmuts gaat naar: Bas de Wit 
 
Rock&Roll in de tente 
 
Woensdag 16 mei 
 

Trekker-trek feesttent 
Kaarten € 10,- per persoon 
O.a. verkrijgbaar bij het Gebouw 
 

 

Trekker-trek 
 
Donderdag 17 mei / Hemelvaartsdag 
 

Klumpersweg 4, Den Velde 
Toegang: € 5,- per persoon 
(kinderen t/m 11 jaar gratis) 
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Hoi Buren, 
 
Wij willen ons even voorstellen. Johan Lenters en Rianne Telman. We wonen 
straks in juni alweer een jaartje aan de Hoogenweg. Het bevalt ons erg goed. We 
zijn verhuisd van Spaanskamp in Hardenberg naar de Hoogenweg. We hebben 
een tijdje in een flat gewoond en zijn erachter gekomen dat dat toch niet wat 
voor ons was. We wilden graag iets meer ruimte om huis. We hebben een klein 
hondje (Murphy) die het ook heel erg goed bevalt aan de Hoogenweg. Hij heeft 
hier lekker veel ruimte en kan mooi rondrennen. 
 
De meesten van jullie 
hebben vast wel 
gemerkt dat Johan de 
Hoefsmid is. Zijn auto 
kan niet onopgemerkt 
voorbijgaan. Hij werkt 
nu alweer acht jaar voor 
zichzelf. Johan komt 
oorspronkelijk uit 
Lutten en ik (Rianne) 
kom uit Bergentheim. 
We zijn beide gewend 
om buitenaf te wonen. 
 
We zijn super blij met ons plekje, maar willen ooit ook graag een keer een huis 
kopen. Ik sta voor de klas in Baalderveld op OBS het Spectrum en geef  les  bij 
Total Bodyline in Vriezenveen. Hier ben ik bijna elke avond te vinden. In het 
weekend gaan we nog vaak op stap. We zitten veel bij vrienden thuis, we 
hebben heel veel verjaardagen en we gaan af en toe naar Sevens. Wanneer er 
iets in het gebouw te doen is zijn wij meestal ook van de partij! We hebben al 
een hele fijne tijd gehad aan de Hoogenweg en we hopen er natuurlijk nog lang 
van te kunnen genieten.  
 
Groetjes Johan en Rianne 
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Miranda en Bianca over… 
Vrijwilligerswerk  

in Uganda 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De twee zusjes Miranda en Bianca Soer vertrekken deze zomer naar Afrika om 

vrijwilligerswerk te gaan doen in een weeshuis. Zij gaan de Stichting the Home of Hope 
andDreams helpen waar zij kunnen. Alles over hun voorbereidingen, verwachtingen, maar 

ook twijfels. 
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Miranda Soer is 
eenentwintig jaar. Zij  
is de oudste dochter van 
Albert-Jan en Jeannette 
Soer.  
Miranda is geboren en  
getogen in de Hoogenweg.  
Na het behalen van haar 
HAVO- 
diploma aan het 
Vechtdalcollege in 
Hardenberg is ze HBO-V 
gaan studeren aan  
de Christelijke Hogeschool 
Windesheim. Ze heeft vele 
stages in de zorgsector 
afgerond. Momenteel loopt 
ze haar laatste stage op de 
leerafdeling Chirurgie in het 
Sophia ziekenhuis in 
Zwolle. Daarnaast werkt ze 
in dethuiszorg “Carinova” 
als verzorgende IG.  
 

 
Reden  
“Nieuwsgierigheid en passie, die twee 
sleutelwoorden waren voor ons 
doorslaggevend om een ticket naar Uganda 
te boeken. We hoorden verhalen en zagen 
filmpjes, maar hoe gaat het er echt aan toe 
in Afrika? Die vraag bleef ons achtervolgen. 
Met eigen ogen wilden wij zien, voelen, 
ervaren hoe het leven daar is. Dan pas is het 
echt. Wij willen de weeskinderen helpen, 
niet alleen door een donatie maar door er 
echt te zijn. Zij hebben daar weinig tot 
niets.” Bianca vult haar zus Miranda aan: 
“Al lange tijd wilden wij beiden 
vrijwilligerswerk doen. We zochten niet 

zomaar een organisatie, maar iets waarmee wij een 
connectie hadden. Gini Pullen, die de stichting heeft 
opgezet en nu permanent in Uganda woont, kenden wij 
via een bekende. Dit voelde voor ons vertrouwd. Wij 
willen iets doen voor anderen, maar niet vanuit 
bijvoorbeeld school of een vereniging.” 
 
Verwachtingen 
“Ik heb nog geen echt beeld van de situatie in 
Uganda,” vertelt Bianca. “Natuurlijk heb ik foto’s 
bekeken, maar dat geeft hooguit een algemene indruk. 
Pas als ik er ben, zal ik denken: ‘Wow, dit had ik mij 
niet voorgesteld’. Het begin zal zwaar worden.Toch 
weet ik zeker dat het een onvergetelijke ervaring 
wordt.” Miranda zegt een beter beeld te hebben: “Vele 
mooie en dankbare momenten zullen er zijn, maar ook 
hele heftige momenten. Wat ik op foto’s zag is heel 
choquerend. In die omgeving gaan wij zes weken 
leven. Dat maakt indruk. Je gaat beseffen hoe goed je 
het zelf hebt en heel anders naar de luxe hier in 
Nederland kijken. Als onze vader eten kookt, roepen 
wij al dat het niet lekker is, terwijl dat natuurlijk onzin 
is. Denk dan maar eens aan de situatie in Afrika. Maar 
ik vind ook dat je niet te bewust moet leven, want hier 
is het nou eenmaal zo en hier is het goed. So be it.”  
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Bianca Soer is negentien jaar. Zij 
is nummer twee van de drie 
dochters en woont sinds haar 
geboorte aan de Hoogenweg. Op 
de middelbare school koos ze de 
richting Zorg en Welzijn, wat haar 
gemakkelijk afging. Deze richting 
vond zij zo leuk, dat zij haar 
vervolgopleiding hierop afstemde. 
De opleiding verzorgende-IG aan 
het Landstede in Zwolle volgt zij 
versnelt, in juni verwacht ze haar 
diploma te halen. Hierna wil ze 
nog verder leren op het gebied van 
de zorg. Uiteindelijk hoopt ze 
manager te worden in een 
jongereninstelling. Naast haar 
studie werkt ze ook bij Stichting 
Interakt Contour in Hardenberg. 
Ze heeft stages afgerond bij de 
Hoekstee in Ommen, een 
verpleegtehuis voor geriatrische 
zorgvragers, en in Hattem bij 
jongeren van 15 t/m 25 met  een 
‘Niet Aangeboren Hersenletsel’. 
 

Wat zij het meest gaan missen, zijn de 
mensen in hun vertrouwde omgeving. 
Bianca: “We zitten natuurlijk op een 
grote afstand van onze familie. Dat vind 
ik moeilijk.” Ook de luxe van alledag 
zal wennen zijn. “Het eten is daar heel 
anders. Een Big Mac zullen we daar 
niet eten,” vertelt Miranda lachend. “In 
Uganda zijn hele andere eetgewoontes: 
drie maaltijden per dag en geen 
tussendoortjes. We komen graatmager 
terug, joh!”  
 
Steun aan elkaar 
“Gelukkig gaan we met zijn tweeën, we 
hebben steun aan elkaar. In mijn eentje was ik 
niet gegaan,” stelt Bianca. Dit geldt ook voor 
Miranda. “We kunnen op elkaar terug vallen. 
Het enige wat daar we hebben is elkaar.” Als 
de twee dames eenmaal in Uganda zijn, zal de 
gedachte om eerder te vertrekken bij Miranda 
niet opkomen. Bij Bianca wel: “Ik zal eerder 
gaan denken dat ik het in Uganda die zes 
weken niet meer ga uithouden. Daadwerkelijk 
eerder mijn koffers pakkendan gepland, gaat 
niet gebeuren. Die zes weken maak ik af, 
samen met mijn zus.”   
 
Dan, met een grijns: “Er zullen dus wel eens 
uitbarstingen zijn. Ach, bij ons zullen dat 
meningsverschillen zijn, geen ruzie. In ieder 
geval weet ik zeker dat onze band sterker zal 
worden, we delen iets samen. Bij thuiskomst 
zeggen we tegen elkaar: ‘Weet je nog, wat er 
toen gebeurde?’ Dat kun je alleen met elkaar 
delen.” 
 
Reacties  
“De reacties van vrienden en familie waren 
erg verdeeld,” vertelt Bianca. “Ons zusje 
Chantal ziet op tegen de zes weken zonder 
haar twee grote zussen thuis. Onze moeder 
stimuleerde het heel erg, zei bijvoorbeeld: 
‘Dat moet je met zijn tweeën doen, nu, want 
anders komt het er niet van.Onze vader daarentegen praat er het liefst niet over. Hij hoort 
liever de verhalen als we terug zijn, veilig over de drempel weer thuis.” Miranda vult aan:  



24 
 

 
 

 
 
  



25 
 

“Hij is bezorgd. Mijn vriend vindt het ook niks. In het begin wilde hij mee om de kinderen 
te leren voetballen, maar nu realiseert hij zich dat er van alles kan gebeuren en de afstand 
tussen ons erg groot is. Bijna al mijn vriendinnen vonden het wel een leuk idee en wilden 
zelf ook zoiets gaan doen. Maar ik heb ook vriendinnen die niet snappen dat je zo lang 
van huis kan.” 
 
Voorbereidingen 
“Deze maanden zijn we erg druk met de voorbereidingen. We willen zo veel mogelijk 
geld meenemen naar Uganda. Dit proberen we te bereiken door sponsoren te vinden en 
acties te organiseren. Zo hebben we muffins en broodjes knakworsten verkocht, zamelden 
we lege flessen in en staan we op markten,” somt Bianca op. “Op de rommelmarkt aan de 
Hoogenweg gaan we sjaaltjes verkopen die onze tante heeft gemaakt en tijdens tweede 
paasdag staan we in de evenementenhal achter een kraam. Hiernaast zijn kinderen uit 
Radewijk bezig met geld inzamelen, waarvan wij in juni het bedrag krijgen. Ook hebben 
we in de stad flyers opgehangenEn natuurlijk de city-run, twintig  april. Ruim vijftig 
mensen gaan de vijf of tien kilometer lopen en zo zamelen zij geld in voor het goede 
doel.” Miranda zegt erbij dat ze nog wel druk op zoek zijn naar sponsors. “Prins 
Sportgeeft ons de shirtjes die de deelnemers van de city-run gaan dragen, maar we hebben 
nog sponsors nodig voor het inschrijfgeld.”  
 
Het valt de meiden op dat mensen zomaar, in ruil voor niets, geld geven omdat zij 
simpelweg het goede doel willen steunen. Ook hun familie steunt waar zij kunnen. “Zij 
denken veel na over hoe we bijvoorbeeld geld kunnen inzamelen,” vertelt Bianca. 
“Dankzij hen hebben we nu al een redelijk bedrag bij elkaar gehaald. Maar er kan en moet 
nog veel en veel meer bijkomen!” 
 
Verblijf 
“We slapen in een gastenhuis, op een tweepersoonskamer. Het ligt op een kleine afstand 
van het weeshuis, dus we zijn niet vierentwintig uur bij de kinderen,” legt Miranda 
uit.“Veilig is het daar niet: we zullen altijd met een bekend iemand over straat moeten 
lopen, niet alleen met zijn tweeën. De bevolking vertrouwt onbekenden niet. Weten zij 
eenmaal wie je bent, dan is het goed.” 
 
Situatie Uganda 
De kinderen zijn wees doordat hun ouders niet voor kun kunnen zorgen. Vaders hebben 
hun kind verkracht of mishandeld. Met bijt- en snijwonden komen de kinderen aan in het 
opvangtehuis. Maar de problemen van de weeskinderen zijn niet alleen lichamelijk. Vaak 
zijn het tragische gebeurtenissen waardoor een kind wees wordt. Bianca geeft een 
voorbeeld: “Een kindje werd geboren toen haar ouders boven de zeventig waren. De 
moeder is tijdens de geboorte overleden en de vader vlak daarna.” Door dergelijke 
gebeurtenissen raken de kinderen het ‘thuisgevoel’ kwijt. Het weeshuis probeert weer 
voor een veilige thuishaven te zorgen. Miranda legt het proces uit hoe een kind bij het 
weeshuis terecht komt. “De kinderbescherming merkt de situatie van het kind op en gaat 
hiermee naar de politie. Zijmoeten het kind beschermen en besluiten wat er met het kind 
gaat gebeuren. Dagelijks komen er bij de kinderbescherming of de politie mensen die 
willen dat iemand voor het kind gaan zorgen. 
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Lang niet elk kind gaat dus naar het kindertehuis.” 
Momenteel wonen er dertien kinderen in het huis van verschillende leeftijden. Over het 
algemeen ligt de leeftijd tussen de nul en vier jaar. Naast het opvangtehuis ligt een school, 
waar een groepje oudere kinderen les krijgt.  
 
Helpende hand 
Miranda: “Momenteel is ‘The Home of Hope and Dreams’ druk bezig met het bouwen 
van een nieuw kindertehuis. Hier gaan wij mee helpen. Ook zullen wij de kinderen in die 
zes weken verzorgen. Ik kijk erg uit naar het spelen met de kinderen. Zij zijn al blij als je 
met hen een balletje gaat gooien. Er zijn geen zeeën van tijd met kinderen en zo is elke 
hulp dus welkom. Je krijgt er veel voor terug.” 

 
En hierna… 
Of de ‘Soertjes’ na deze reis van plan zijn om nog een keer vrijwilligerswerk in een 
ontwikkelingsland te gaan doen, is nog maar de vraag. “Eerst zien hoe het ons die zes 
weken gaat bevallen,” aldus Bianca.“Het is Gini, de organisator, in ieder geval zo goed 
bevallen dat zij er is blijven wonen. Ze heeft nu zelfs een meisje uit het weeshuis 
geadopteert. Laten wij twee eerst nog maar die zes weten zien af te ronden, dan zien we 
wel verder…” 
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    Familie Binnenmars neemt                  En dat is jammer. 
    afscheid van “De Hoogenweg”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
              Eén ding is zeker.                    Hoogenweg zal ze missen! 
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Van Plaatselijk Belang Hoogenweg (PBH) 
 
Namens Plaatselijk Belang Hoogenweg e.o. hierbij de stand van zaken van de 
afgelopen periode. 

 
1. Jaarvergadering PBH 

 
Op 15 maart 2012 hebben we onze jaarlijks terugkerende jaarvergadering 
gehad. Het bestuur was blij met de goede opkomst. 
 
Nadat de opening geschied was werd door de voorzitter teruggekeken op het 
afgelopen jaar en de ontwikkelingen in dat voorbije jaar. Diverse punten 
kwamen onder de aandacht. Een aantal hiervan zullen in het vervolg van 
deze update nog aan de orde komen. Ook de activiteitencommissie deed bij 
monde van Leon ter Voorde verslag van de activiteiten die door de 
commissie in het afgelopen jaar uitgevoerd zijn. 
 
Daarnaast kwamen ook de normale plichtplegingen aan de orde zoals 
notulen van de vorige jaarvergadering en het financieel verslag. 
 
Tevens was dit jaar een bestuursverkiezing. De heer Riekus Eshuis was 
aftredend, had zijn maximale termijn van 6 jaar er op zitten en was dus niet 
herkiesbaar. In zijn plaats heeft het bestuur de heer Jan Veurink 
voorgedragen en hij is gekozen als opvolger van Riekus Eshuis in het 
bestuur. Ook de heer Henk Reints was aftredend, maar wel herkiesbaar. 
Voor beide gekozen bestuursleden zijn geen tegenkandidaten die zich 
verkiesbaar gesteld hebben. 
 
Na een aantal mededelingen en een korte pauze werden twee presentaties 
gegeven. De eerste presentatie ging over de zogenaamde Groene en Blauwe 
diensten en behelst vooral de inzet van diverse instanties om 
landschappelijke waarden terug te brengen waar die verdwenen zijn. 
 
De tweede presentatie had als onderwerp de plannen van Baalderborg met 
het voormalig schoolgebouw Hoogenweg.  
 
Beide presentaties konden rekenen op een behoorlijke inbreng van de 
aanwezigen. 
 

2. Vervanging brug Hoogenweg 
 
De werkzaamheden met betrekking tot de vervanging van de brug aan de 
Hoogenweg zijn al een tijdje in volle gang. Er is al veel gezegd en 
geschreven over deze werkzaamheden en over alle randverschijnselen die 
erbij komen kijken. 
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Randverschijnselen zoals de noodbrug. Hij is hoog, steil, de fietsgeultjes 
zaten in eerste instantie op een ongelukkige plek, de geultjes waren te glad 
en ga zo maar door. Uiteraard is hier diverse keren overleg over geweest met 
de betrokken instanties en de aannemer. Dit heeft er toe geleid dat er een 
extra geul aangebracht is en in de geul (voor naar beneden) inmiddels 
stroken zijn aangebracht waardoor deze niet meer zo glad is en fietsen 
minder snel de neiging hebben om weg te glijden. 
 
In het kader van overlast van jongeren is contact geweest met omwonenden 
en de gemeente e.d.  
 
Het omrijden door auto’s heeft als resultaat dat een aantal wegen waaronder 
de Hardenbergerveldweg er niet beter op worden. Bermen zijn slecht zo niet 
gevaarlijk. De Eggenweg is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en de 
politie bekeurt ook daadwerkelijk mensen die toch vinden dat ze er langs 
moeten. De Eggenweg is afgesloten om vooral de reden dat er toch  
(brom-)fietsers zijn die geen gebruik maken of kunnen maken van de 
noodbrug en waarvoor anders de verkeersveiligheid in gevaar zou kunnen 
komen. 
 
In alle gevallen geldt dat we zoveel als mogelijk de situatie in de gaten zullen 
houden en daar waar nodig niet verzuimen om het overleg met de betrokken 
instanties aan te gaan. We hopen wel op begrip van iedereen. Het is 
uiteraard vervelend, maar het is een tijdelijke situatie. Voor vragen over de 
werkzaamheden kunt u terecht bij dhr. R. Mulder van de aannemer Van 
Hattum en Blankevoort, telefoon 06-27 74 08 66, e-mail rmulder@vhbinfra.nl. 
Elke woensdagmiddag van 15.00 tot 16.00 uur is er een inloopspreekuur in 
de bouwkeet bij de brug, daar zal de heer Mulder dan aanwezig zijn. 
 
Na afloop van de werkzaamheden zal een belangrijk deel (naar verwachting 
tot aan de bebouwde kom Hoogenweg) van de straat gerepareerd gaan 
worden. Het betreft dan vooral asfalteringswerkzaamheden en aanleg van 
nieuwe fietsstroken. 
 
 

3. Pilotproject “Verlichten als het moet en donker waar dat kan” 
 
PBH is benaderd door de gemeente Hardenberg om mee te werken aan een 
pilotproject. Dit houdt in dat er geëxperimenteerd zal worden met de 
openbare verlichtingen en daar waar dat kan zal die dan ’s avonds uitgedaan 
worden.  
 
Belangrijk is om te weten dat hoofdroutes, fietsroutes en andere belangrijke 
routes altijd goed verlicht zullen blijven en dat de verlichting niet weggehaald, 
maar uitgedaan wordt. Mocht het experiment er toe leiden dat de uitkomsten 
niet bevredigend zijn, dan kan het dus weer teruggedraaid worden. 
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De insteek van het project is energiezuinigheid en duurzaamheid. Lampen 
zullen energiezuiniger (moeten) zijn (LED) en nieuwe en te vervangen 
masten zullen eveneens zuinig moeten zijn. Ook flora en fauna hebben baat 
bij donker daar waar dat moet. 
 
PBH heeft aangegeven aan dit pilotproject mee te willen werken. 
 

4. Oud IJzeractie 
 
Eens per twee jaar organiseert PBH een oud ijzeractie. Zo ook in 2012. Van 
15 tot en met 22 september 2012 hebben we dit ingepland. De locatie zullen 
we op een later tijdstip nog bekend maken. Wij hopen dan ook van harte dat 
u uw oud ijzer aan ons wilt schenken waarvoor bij voorbaat onze dank! 
 

5. Hondenpoep 
 
Met enige regelmaat is geconstateerd dat er hondenpoep op trottoirs en in 
het parkje ligt. PBH wil dan ook alle hondenbezitters verzoeken om tijdens 
het uitlaten van uw hond hier rekening mee te houden. Neem een schepje 
mee of een ander voorwerp waarmee u de uitwerpselen van uw viervoeter 
kunt opruimen. Dit is wel zo prettig voor diegenen die na u over hetzelfde pad 
of trottoir lopen. Kleine moeite, maar een heel groot plezier voor anderen . 
 

6. Glasvezel 
 
Inmiddels is bekend dat er in Hardenberg e.o. omstreken glasvezel 
aangelegd gaat worden. Of dit voor de buitengebieden waaronder 
Hoogenweg ook gaat gelden is op dit moment nog niet bekend, maar 
uiteraard houden wij dit in de gaten en zullen alles in het werk stellen om daar 
waar mogelijk ook de aanleg in buitengebieden bespreekbaar te maken c.q. 
te houden. Wordt vervolgd dus. 
 

7. E-mailadres 
 
We blijven een beroep op u doen om uw e-mailadres aan ons door te geven. 
 
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 als u dat tot nu toe nog niet gedaan 
heeft. 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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Activiteitencommissie PBH 
 
Inmiddels is het eind maart en zitten we ook al ruimschoots in 2012. Dus hebben 
we er weer diverse activiteiten op zitten. Zo zijn we direct de eerste week van het 
nieuwe jaar begonnen met de Nieuwjaarsborrel en hebben we al drie sjoelavonden 
achter de rug. Ook de Radewijker sjoelers zijn op bezoek geweest voor een 
bijzonder gezellige streekderby. 
 
Jeugdactiviteiten 
De afgelopen maanden hebben ons echter ook aangetoond dat activiteiten voor 
kinderen steeds minder in trek zijn. Kwamen tijdens de filmavond voor de eerste 
film nog een kleine 15 kinderen naar het Gebouw, de oudere kinderen lieten het 
vrijwel volledig afweten. Ook naar de kinderbingo in de afgelopen 
voorjaarsvakantie kwamen vrijwel geen kinderen. Voor ons een duidelijk signaal 
dat de behoefte aan dit soort activiteiten minimaal is. Zeker omdat het aantal 
kinderen in Hoogenweg en omstreken niet minder is dan een jaar of tien geleden. 
De komende tijd zullen we als activiteitencommissie dus moeten bezien of we 
verder moeten gaan met activiteiten voor kinderen en zo ja, op welke manier. Een 
hele uitdaging! 
 
Programma 
Natuurlijk hebben we ook voor de komende maanden weer van alles op het 
programma staan: 
 
6 april Paasbingo – Gebouw, aanvang: 20.00 uur 

9 april Paaseieren zoeken – IJsbaankantine, aanvang: 10.00 uur 

11 april Laatste sjoelavond seizoen 2011-2012 – Gebouw, aanvang: 20.30 uur 

22 juni Volleybaltoernooi – sportpark, aanvang: 19.00 uur 

21 juli Jeugdvoetbaltoernooi – sportpark, aanvang: 13.30 uur 

 
Genoeg te doen, dus graag tot ziens! 
Activiteitencommissie PB H 
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Oppassen geblazen bij ledenvergadering Oranjevereniging 
 
Vrijdag 27 januari was de jaarlijkse ledenvergadering van de Oranjevereniging. 
Een redelijk goed gevulde zaal luisterde naar de welkomstwoorden van voorzitter 
Eg Hutten en het jaarverslag door secretaris Evelien Ranter. Zij blikte kort terug 
op de verschillende activiteiten die het bestuur en vrijwilligers het afgelopen jaar 
hebben georganiseerd. Het financieel verslag dat dankzij een in 2011 hoge 
papierprijs bijzonder gunstig resultaat liet zien, werd door de 
kascontrolecommissie (Jenny ter Voorde en Gerrit-Jan Lennips) akkoord 
bevonden en leverde geen vragen op van de aanwezigen. Gerrit-Jan Lennips trad 
dit jaar af en wordt opgevolgd door Jenny Broek. 
 

Na afloop van het 
officiële gedeelte, trad 
toneelvereniging Heisa 
Baalder op met het 
blijspel "Oppassen 
geblazen". In drie 
bedrijven werd dit stuk 
gebracht doos de zes 
spelers Merein Bakker, 
Evelien Rigterink, Ellen 
Alfring, Joan Alfring, 

Jurgen van der Spoel en Jan Dijkman. Het pasgetrouwde stel Thijs en Lies 
(Merein en Evelien) zijn verhuisd naar een dorp waar ze kennismaken met twee 
vrijgezelle buurmannen (Joan en Jurgen) die zich uiteraard nergens mee willen 
bemoeien, maar dat maar moeilijk kunnen laten. Als Thijs op zakenreis moet, 
vraagt hij de twee namelijk een oogje in het zeil te houden. En dat levert, zeker na 
de komst van de eveneens vrijgezelle tante Truus (Ellen) een bijzondere situatie 
op. 
 
 
Volleybaltoernooi 
 
Op vrijdag 22 juni is het weer zover! We gaan weer volleyballen! 
Meer informatie volgt nog, maar eigenlijk komt het er gewoon op 
neer dat u vanaf 19.00 uur op het sportveld in het park verwacht 
wordt… 
Teams kunnen zich aanmelden bij Bert Broek, telefoon 260987. 
Of via de mail: b.broek@hetnet.nl. 
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Gezellige nieuwjaarsborrel zorgt voor mooie start 2012 
 
Elk jaar nodigt het plaatselijk belang alle inwoners van Hoogenweg en 
Venebrugge uit voor een nieuwjaarsborrel in het Gebouw. Zo ook dit jaar weer en 
zo'n veertig mensen gaven gehoor aan de uitnodiging en kwamen met elkaar 
proosten op het nieuwe jaar. 
 
Voorzitter Erik Schoemaker blikte terug op het afgelopen jaar en kon al snel 
concluderen dat het voornaamste onderwerp de noodbrug is die momenteel de 
verdwenen brug Hoogenweg vervangt. Omdat deze brug de komende maanden 
vervangen wordt, is het niet meer mogelijk om over de Hoogenweg naar 
Hardenberg te rijden. Voor fietsers en wandelaars is een tijdelijke noodbrug 
aangelegd, maar deze blijkt voor fietsers een lastig obstakel te zijn. Erik riep de 
aanwezigen op hun klachten vooral te blijven uiten, zodat de kans op extra 
maatregelen toeneemt. 
 
Een andere belangrijke ontwikkeling in het afgelopen jaar was de plaatsing van 
een AED in Hoogenweg. Vooral de golf van diefstallen in de gemeente 
Hardenberg van deze levensreddende apparaten wordt door plaatselijk belang 
nauwlettend gevolgd. 
 
Tot slot werd de activiteitencommissie naar voren gehaald. De commissieleden 
Henk Hutten, Bert Broek, Dianne Wanink, Germa Brink en Leon ter Voorde 
ontvingen elk een presentje als dank voor hun inzet. 
 
Na de pauze verzorgde Inge ter 
Voorde een spel waarbij de 
aanwezigen werden verdeeld in 
groepen. Elke groep diende door 
middel van het oplossen van 
puzzels en raadsels een code te 
kraken. De groep die dat het 
snelst voor elkaar kreeg (foto) 
werd winnaar. Het zorgde voor 
een leuke en gezellige avond die 
daarmee een mooi begin vormde 
van het nieuwe jaar in 
Hoogenweg. 
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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: 
 

 
Sudoku Samurai: 
 

 

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 17 augustus 2012 bij Leon ter Voorde. 



 
 


