
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 In de jeugdrubriek Niek Kijk in de Vegte en Rebecca Ramaker 

 Kees Jongepier had de koksmuts 

 In gesprek met oud-leden van de zangvereniging 

 Gerda Otten en Arnold Weiden stellen zich voor 

Maart 2013 Jaargang 17, nummer 1 
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Maart 2013 
 
Dat dit jaar een bijzonder jaar wordt, is nu al duidelijk. Afgelopen 
week waren in de hele wereld de ogen gericht op Rome, waar Jorge 
Mario Bergoglio werd verkozen tot 266e paus van de Rooms 
Katholieke Kerk. 
 
Dichter bij huis, vieren we uitgerekend in het jaar dat het 
Nederlandse Koninkrijk 200 jaar bestaat, de inhuldiging van Willem 
Alexander tot koning. Natuurlijk mag dit geen enkel probleem 
vormen, aangezien de generale repetitie drie jaar terug hier in 
Hoogenweg al vlekkeloos verliep… 
 
In deze krant, zoals beloofd extra aandacht aan het feit de onze 
zangvereniging zichzelf met ingang van dit jaar heeft opgeheven. 
Dat dit bij veel leden een emotioneel besluit was, hebben we 
ervaren tijdens een bijzonder leuk gesprek dat we met enkele van 
hen voerden. Op pagina 21 en verder leest u een kort verslag van 
dat gesprek. 
 
Vorig jaar vroegen we om donateurs voor onze dorpskrant. Velen 
van u meldden zich spontaan aan en daar zijn we natuurlijk 
ontzettend blij mee! Het toont eens te meer aan hoe belangrijk Oes 
Blattie is voor u als lezer. Graag verwelkomen we nog meer 
donateurs, dus als u dat nog niet heeft gedaan, meldt u dan alsnog 
bij één van de redactieleden. 
 
Rest mij u veel leesplezier toe te wensen. 
 
Leon ter Voorde 
Redactie “Oes Blattie” 
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Datum Omschrijving Organisator 

   
   
29-03-13 Paasbingo in het Gebouw. Aanvang: 20.00 

uur. Kosten: € 5,- per persoon. 
Act.commissie 

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

Act.commissie 

10-04-13 Sjoelavond in het Gebouw, aanvang: 20.30 
uur. 
Kosten: € 3,- p.p. 

Act.commissie 

13-04-13 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 
25-04-13 Algemene ledenvergadering in het Gebouw. 

Aanvang: 20.00 uur. 
PB Hoogenweg 

30-04-13 Koninginnedagviering bij het Gebouw (zie ook 
pagina 33) 

Oranjevereniging 

11-05-13 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 
11-05-13 Fietstocht Act.commissie 
01-06-13 Autopuzzelrit vanaf 18.30 uur bij het Gebouw Oranjevereniging 
08-06-13 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 
21-06-13 Volleybaltoernooi in het park. Aanvang: 19.00 

uur. 
Act.commissie 

06-07-13 Jeugdvoetbaltoernooi in het park. Aanvang: 
13.30 uur. 

Act.commissie 

13-07-13 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 
10-08-13 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 
02-09-13 60-plus reis Oranjevereniging 
14-09-13 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 
09-10-13 Sjoelavond in het Gebouw, aanvang: 20.30 

uur. 
Kosten: € 3,- p.p. 

Act.commissie 

12-10-13 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 
21-10-13 Jeugdbingo in het Gebouw. Aanvang: 19.00 

uur. Kosten: € 3,- per persoon. 
Act.commissie 

09-11-13 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 
13-11-13 Sjoelavond in het Gebouw, aanvang: 20.30 

uur. 
Kosten: € 3,- p.p. 

Act.commissie 
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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. 

 
 

Wat is de juiste spelling? 
lineaal - linijaal - liniaal 

induktie - inductie - induxie 

getweeën - getweën - getweeien 

incappable - incapable - incapabel 

cassatie - kassatie - casatie 

laconiek - lakonie-lacconiek 

abses - abces - abzes 

Maak de getallenreeksen af 
6 - 15 - 8 - 17 - 10 - .. 

11 - 19 - 16 - 24 - 21 - ... 

3 - 6 - 8 - 11 - 13 - ... 

10 - 21 - 30 - 37 - 42 - ... 

43 - 34 - 26 - 19 - 13 - .. 

5 - 6 - 8 - 12 - 30 - ... 

5 - 7 - 10 - 14 - 19 - ... 
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In deze rubriek plaatsen wij telkens twee interviews met kinderen uit Hoogenweg 

en omstreken. Deze keer zijn dat: Niek Kijk in de Vegte en Rebecca Ramaker. 

 
Hoe heet je? Niek Kijk in de Vegte 
Wat is je adres? Klinkerweg 17 

Wanneer ben je geboren? 20 juli 2001 

En waar ben je geboren? Hardenberg 

Broers / zussen: 1 grote zus, Lisanne 

Naar welke school ga je? CBS de Kastanjehof 

In welke groep zit je? Ik zit in groep 8 

Wat wil je later worden? Ik vind rekenen erg leuk, denk 

zelf dat accountant wel een 

leuke baan is 

Wat zijn je hobby’s? Voetbal, lezen, gamen met ipod 

Huisdieren: Katten (Cosmo & Diesel) en 1 hond (Sem) 
Lekkerste eten / drinken: Lasgne & wraps 7-Up en cola vind ik ook erg lekker 

Leukste televisieprogramma: Ocean’s 11 / pirates of the Caribean / films met Bruce 

Willis (Die Hard) 

Favoriete muziek / band: Top 40 / Muziek van nu 

Leukste boek: “12 Griezelverhalen”, “de Griezelbus”, “Schateiland”, 

“de reis om de wereld in 80 dagen” en nog wel veel 

meer 

Waaraan heb je een hekel? Eigenlijk kan ik niet veel bedenken… 

  

  

Hoe heet je? Rebecca Ramaker 

Wat is je adres? Hoogenweg 44 
Wanneer ben je geboren? 13oktober 2002 

En waar ben je geboren? Hoogenweg 

Broers / zussen: 1 zusje en 2 broertjes 

Naar welke school ga je? CBS ’t Kompas in Radewijk 

In welke groep zit je? 7 

Wat wil je later worden? Weet ik nog niet 

Wat zijn je hobby’s? Paardrijden, tekenen, zingen 

Huisdieren: 1 Poes, 2 cavia’s, 2 konijnen, 

2 kippen en een pony 

Lekkerste eten / drinken: Spekpannenkoeken 

Leukste televisieprogramma: The voice of Holland 

Favoriete muziek / band: Madonna 
Leukste boek: Fantasia 

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 
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Matige opkomst leden-    Het bestuur vraagt zich af 
  vergadering 
  Oranjevereniging 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waar de leden blijven.    Al komen ze maar voor 
           de gezelligheid 
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Toneelvereniging EWW 

 
Het zit er op voor toneelvereniging Elck Wat Wills. 23 februari werd voor 
de laatste keer "De beuk d'r in" opgevoerd in het Gebouw Hoogenweg. 
We kunnen terugkijken op een succesvol seizoen. "De beuk d'r in" is goed 
in de smaak gevallen bij het publiek. De zaal was bij iedere uitvoering 
goed gevuld en na afloop kregen de spelers veel positieve reacties van 
het publiek. 
 
Ook kunnen we terugkijken op een prachtige Kerst an d'Hoognweg. Dit 
jaar zelfs met midwinterhoornblazers. Ook waren er een aantal nieuwe 
gezichten te zien tijdens het kerstspel, gezichten waarvan u er zeker 
enkele terug zult zien het komende seizoen. 
 
Inmiddels zijn er een aantal leden heel druk bezig met het uitzoeken van 
een nieuw toneelstuk. 
 
De samenwerking met het nieuwe beheerdersechtpaar Gerko en Ina is 
uitstekend verlopen. We zijn echt in de watten gelegd, onze hartelijke 
dank hiervoor en we hopen nog vele jaren prettig met elkaar te kunnen 
samenwerken. En voor het volgende toneelseizoen gaat zeker de beuk er 
weer in, tot dan. 

 

 
Activiteitencommissie PB Hoogenweg 
 
Omdat de Oranjevereniging dit jaar geen 
fietstocht organiseert op Koninginnedag (zie 
ook pagina 33) hebben wij besloten dit gaat 
voor dit jaar te vullen. Op vrijdag 10 mei, de 
dag na Hemelvaart zetten wij een fietstocht uit 
in de nabije omgeving van Hoogenweg. We 
willen proberen daarbij enkele bedrijven aan 
te doen voor een korte rondleiding. 

 
Daarmee komen we meteen tegemoet aan suggesties die tijdens de vorige 
ledenvergadering van het plaatselijk belang zijn gedaan. Meer informatie volgt 
nog, maar noteer de datum alvast! 
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Lekker,  heel lekker volgens familie en vrienden! 
Witlofschotel met ham en kaassaus voor 4 personen. 
Dit gerecht kan van te voren worden bereid en ± 30 minuten voor je gaat eten de oven 
in, voorverwarmd op 200 ° C.  
Wat heb je nodig : 

- 6 struikjes witlof 
- 30 gram boter 
- 250 tot 300 gram rundergehakt 
- 2 eetlepels rode pesto 
- 150 tot 200 gram  schouder- of 

achterham, in reepjes 
- 800 tot 900 gram  krielaardappelen, 

minikrieltjes of aardappelschijfjes 

- 1 bol mozzarella in plakken. 
- Voor de kaassaus: 
- 30 gram bloem 
- 20 gram boter 
- 300 ml melk 
- 150 gram belegen kaas, geraspt. 

 

 
Ovenschaal van ongeveer 2 ltr. Inhoud. 
Aan de slag: 

1. Struikjes witlof in de lengte halveren . In de koekenpan de 30 gram boter 
verhitten en de halve struikjes in ongeveer 10 minuten beetgaar bakken onder 
regelmatig keren. Struikjes op een bord leggen  en in het bakvet het 
rundergehakt al omscheppend rul bakken. Pesto en hamreepjes erdoor en nog 
3 minuten bakken. Op smaak brengen met peper en zout. 

2. De kaassaus: 
In een pan met dikke bodem de boter smelten. Bloem erdoor roeren en heel 
even zachtjes laten pruttelen. Helft van de melk er bij schenken en geheel al 
zachtjes roerend verwarmen. De rest van de melk al roerend scheutje voor 
scheutje toevoegen en blijven roeren tot een gladde saus ontstaat. Tweederde 
van de kaas erdoor roeren en laten smelten. Kaassaus op smaak brengen met 
zout en peper.  

3. Aardappelschijfjes over de bodem van de licht ingevette ovenschaal verdelen en 
de struikjes witlof met snijvlak naar boven erop leggen. Gehaktmengsel op 
struikjes witlof scheppen en kaassaus erover schenken. Plakken mozzarella in de 
kaassaus leggen en de rest van de geraspte kaas erover strooien.  Schotel tot 
gebruik afgedekt in de koelkast zetten. 

4. Oven voorverwarmen op 200 °C. De witlof schotel in de voorverwarmde oven 
schuiven en in 30 tot minuten goudbruin en door en door heet laten worden. 

Eet smakelijk. 
 
De koksmuts gaat naar de familie Schoemaker. 
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Hallo allemaal, 
 

Op een dag kom ik thuis en ligt er een brief op de tafel ,of ik wel even een 

verhaaltje wil schrijven voor "OES BLATTIE" om ons aan jullie voor te 

stellen. 

Waarschijnlijk is niemand ontgaan dat perceel 47 lang braak heeft gelegen, 

en dat het ook wel de hoogste tijd werd dat er iets mee moest gebeuren. 

Mijn twijfel om op de Hoogenweg te gaan wonen, werkte daar zeker aan mee 

,ik zag allemaal "beren" op de weg,ver van Hardenberg,ver van Slagharen etc. 

dus na lang wikken en wegen toch besloten en zijn we begonnen te bouwen. 

 
 

Inmiddels wonen we al meer dan een half jaar op de Hoogenweg, echter 

nummer 47 is al vanaf 1946 in de familie. Opa ter Horst is in 1946 samen met 

zijn vrouw een bakkerij/kruidenierswinkel begonnen die in de zestiger jaren 

over is genomen door dochter Roelie, en haar man Berend Weiden . Plm. 30 

jaar geleden is hun zoon Arnold naast de winkel een autobedrijf begonnen. In 

1999 is het autobedrijf verhuisd, jaren eerder was de winkel/tankstation al 

opgeheven. 
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Maar ook mijn ouders hebben op de Hoogenweg gewoond, op de plek van 

''Evert van Vaderman ''( waar nu Allard Kerkdijk woont) ,schuin tegenover de 

school. Kortom: beide hebben we een verleden met de Hoogenweg en nu wonen 

we er zelf. En zal ik ons even officieel voorstellen. 
 

Arnold Weiden geboren en gedeeltelijk getogen op de Hoogenweg en heeft 

een dochter Marleen van 20 jaar en een zoon Berend van 14 jaar. 

Ik ben Gerda Otten geboren in Hardenberg en heb een dochter Merlin van 21 

jaar en een zoon Dion van 19 jaar. 

Arnold is onder meer nog steeds actief in de autobranche en zelf run ik met 

veel enthousiasme al meer dan 26 jaar een kapsalon in Slagharen. 
 

Het wonen aan de Hoogenweg bevalt ons erg goed, we hebben een heerlijk 

huis om in te wonen, maar vooral het mooie uitzicht en de gemoedelijke sfeer 

dragen er aan bij dat ik gelukkig nog geen één "beer" ben tegen gekomen. 
 

 

Groeten van Gerda 

 

 

Albert Hultink wint biljarttoernooi 
 

De periode tussen Kerst en oud-en-nieuw zijn 
vaak heel gezellige dagen. De 

biljartvereniging geeft daar al jaren een extra 

dimensie aan door juist in die periode een 

open biljarttoernooi te organiseren. 
 

Ook afgelopen jaar namen weer veel biljarters 

deel aan dit toernooi, dat enkele dagen in beslag neemt. Gezelligheid voert 
inderdaad de boventoon, maar de wil om te winnen was voelbaar aanwezig. In de 

finale op 29 december kwamen de winnaars van de drie poules tegen elkaar uit en 

daarin werd duidelijk dat Albert Hultink de keu het best wist te hanteren. 

 
De eindstand was als volgt: 

1. Albert Hultink 
2. Bertus Lenters 
3. Henk Reints 
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Kerstviering 
 
Al vele tientallen jaren werken toneelvereniging Elck wat Wills en 
zangvereniging De Hoogeweg samen om in het Gebouw in Hoogenweg een 
Kerstviering te organiseren. Een gewoonte die ook nu nog springlevend is, 
maar waaraan na dit jaar een einde komt. 
 
Sinds vorig jaar is de opzet weer aangepast. Zo worden mensen vooraf 
welkom geheten door een zangkoortje van de toneelvereniging, is er warme 
chocolademelk en is er een harmonica-orkest in de zaal aanwezig. Ook na 
afloop is er nog muziek en wordt glühwein geschonken. Een opzet die 
gewaardeerd wordt, want het aantal bezoekers was net als vorig jaar weer 
erg groot. 
 
Het weer hielp mee dit jaar, want het was droog en de temperatuur 
aangenaam. Buiten had de Oranjevereniging gezorgd voor enkele tenten 
rondom een aantal vuurkorven, waardoor het extra goed vertoeven was in de 
buitenlucht. Spelers van de toneelvereniging liepen al rond in de kostuums 
van het kerstspel dat even later binnen zou worden uitgevoerd en er waren 
enkele midwinterhoornblazers aanwezig. Alleen de sneeuw ontbrak, maar 
verder was alles aanwezig voor een echt winters kerstgevoel. 
 
Tegen acht uur begon het officiële gedeelte van de Kerstviering. 
Zangvoorzitter Lucas Stroeve opende en ging voor in gebed, waarna het koor 
een aantal liederen ten gehore bracht. Een bijzonder moment, want het was 
het laatste optreden dat het koor verzorgde. Onlangs werd bekend dat de 
vereniging wordt opgeheven. Het gebrek aan met name mannelijke leden 
maakt het voortbestaan van het koor onverantwoord, zo gaf het koor zelf als 
reden. Een moeilijke maar noodzakelijke beslissing voor één van de oudste 
verenigingen in Hoogenweg. 
 
Het tweede deel van de viering werd verzorgd door toneelvereniging Elck 
wat Wills in de vorm van een kerstspel. Hierin werd het verhaal van de 
geboorte van Jezus Christus uitgebeeld, waarbij ook diverse liederen samen 
werden gezongen. 
 
Gezien de grote belangstelling ligt een vervolg in 2013 voor de hand. Maar of 
en hoe die vorm gaat krijgen, is nu nog niet duidelijk. 
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‘Wat prachtig om weer oude herinneringen op te halen’  
 

Na 67 jaar bestaan is de zangvereniging ‘Hoogenweg’ opgeheven. Wat net na de 

oorlog begon als een enthousiast koor met ruim 80 leden, werd de laatste jaren een 

tevergeefse zoektocht naar nieuwe leden en financiële middelen. “Rot, echt rot,’ 

noemen de drie vrouwen deze ontwikkeling. Jennie Nijeboer, Hennie Kremer en 

Hendrini Boers waren bijna hun hele leven aangesloten bij de zangvereniging. Toch 

laten zij zich niet uit het veld slaan en blikken zij terug op alle leuke jaren die zij 

hebben beleefd. 

 

 
Zangvereniging ‘Hoogenweg’ in 2012, bestaande uit 27 leden.  

 

De koffie en een gevulde koek staan nog niet op tafel of de dames hebben hun bomvolle 

mappen met krantenberichten, knipsels en foto’s erbij gehaald. Hendrini, ex-

penningmeester en 46 jaar lid van de zangvereniging, schiet direct in de lach als ze een 

foto ziet. “Och, dit was zo mooi. Als verrassing voor iemand stonden we met de hele kluit 

bij Koeslag, nu de Bokkenpruik. De muziek vooraan en wij daarachter aan om door de 

hele stad muziek te maken, tot aan de muziekkoepel in Hardenberg.” Een beetje 
kattenkwaad uithalen mocht zo nu en dan best. “De mooiste tijd was met Hennie Meijer. 

Dat was een ondeugend duiveltje. Ze was overal voor te porren en ze had geen blad voor 

de mond. Als we een stukje aan het instuderen waren, zaten we te lachen en gek te doen. 

We zongen stiekem andere woorden dan in de tekst stond,” vertelt Hendrini glunderend.  
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Elk jaar was fantastisch 

Op de vraag wat het hoogtepunt was in al die jaren, antwoorden de dames volmondig: 

“Elk jaar was een hoogtepunt!” Maar iets wat er echt uitsprong, was het concours waaraan 

de zangvereniging ieder jaar meedeed. “We werkten het hele jaar naar deze knaller toe. 

Voor het optreden stonden we stijf van de zenuwen, maar als we eenmaal de punten 

kregen zaten we vol vreugde,” lacht Hennie, die 63 jaar aangesloten zat bij de zang. Het 

concours vond door het hele land plaats. Met een volgeladen bus reisden zij stad en land 

af. Zo ook een keer naar Nijmegen. “Of wij dan in een hotel bleven slapen? Nee, 
natuurlijk niet!” roepen de vrouwen in koor. “Er was weinig geld, in het begin kregen we 

ook geen eten na een optreden. Dat veranderde later. Maar zonder geld konden we 

evengoed een feestje vieren,” vertelt Jennie. Zij zat het langst van de drie dames bij de 

zangvereniging: 56 jaar was zij lid. “Op de terugweg in de bus vierden we groots het 

succes,” zegt ze lachend. Want dat de zangvereniging altijd een lovende beoordeling 

kreeg, is één ding dat zeker is. Jennie laat een knipsel zien: ‘Uitmuntend’ staat er met 

dikke letters op. “En of we altijd hoog eindigden,” roepen de dames enthousiast. 

“Natuurlijk!”  

 

De herinnering blijft 

Nog altijd is de chemie tussen de vrouwen niet verdwenen. ‘’De Lendeboom, onze 
droom,” begint het drietal spontaan te zingen. “Daar staat een Lendeboom.” Ze weten de 

wijs exact weer te pakken. Dat zal mede komen door hun ijverige dirigent, waarvan zij 

“keer op keer op keer en soms tot vervelends toe” moesten repeteren. Maar dit eindeloos 

oefenen, dat op maandagavond plaatsvond, wierp niet alleen tijdens het concours zijn 

vruchten af. “Stampvolle zaal op uitvoering de Hoogenweg” leest Hennie voor uit één van 

de krantenknipsels, dat dateert uit 1988. “Kwalitatief prima zanguitvoering,” roept ze vol 

trots. “Och, we hadden zo’n succes. Kijk: Eerste prijs concours,” zegt ze plechtig. “Wat 

prachtig om dit weer terug te zien, ik vind dat zo mooi.” Hendrini: “Ik heb het allemaal 

weggegooid.” “De kinderen vinden het ook leuk om te zien wat mama heeft 

meegemaakt,” brengt Jennie in het onderonsje. “Ik vond het zelf ook zo mooi wat ik 

allemaal vroeger van ‘mien va en mien moe’ heb gezien.”  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor het eerst naar Concours, maar dat ging niet zonder slag of stoot…  

 

‘De dirigent kon het niet schelen, hij moest het orgel toch spelen. 

Voor het eerst moest men naar concour, het probleem was echter het vervoer .  

Eerst nog gepraat met het commitee, bestuursleden die moesten mee.  

Bij onze Jan een kar gehuurd, de haan had eerder al gestuurd.  

Tot men bij volle vaart bemerkte, dat de rem niet meer werkte. 

Het koor zong zeer indrachtig en bleven in de wijs en wonnen toen eerste prijs.’ 
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Er was eens… 

Een groepje bestaande uit vijf man die 

besloten om in 1945 een zangvereniging 

op te richten. “Er was geen vereniging in 

de Hoogenweg, niets was er te doen. 

Mensen kregen behoefte aan een 

samenkomen, iets wat hen verbond,” 

legt Hendrini uit. Haar man vult lachend 

aan: “Toen bestond de televisie 

natuurlijk ook nog niet.” Wat de dames 
zo aansprak in de vereniging, was dat 

het een gemengd koor was. “Zowel 

mannen als vrouwen konden zich 

aansluiten,” vertelt Hennie. Voor Jennie 

was het vanzelfsprekend om bij het koor 

aan te sluiten, omdat haar man er ook bij 

zat. Dat geldt waarschijnlijk voor meer 

koppels, want bij het ontstaan van de 

vereniging waren er veertig dames en 

veertig heren.  

 

Het eerste koor van  Zangvereniging ‘Hoogenweg’, 1945.  
 

Donderslag bij heldere hemel 

 Wanneer we het onderwerp ‘opheffing’ 

aanslaan, is de vreugde van zojuist op slag 
verdwenen. De teleurstelling en het 

verdriet is van de gezichten af te lezen. 

“Het is rot, echt rot,” zegt Hendrini 

emotioneel. “Wij hebben het niet aan zien 

komen. Het is een donderslag bij heldere 

hemel.” Volgens de dames had de 

vereniging nog minstens twee jaar 

doorgekund. “De laatste jaren hebben we 

niks gedaan om geld bij elkaar te krijgen. 

Terwijl er best mogelijkheden waren om 

een andere gedachtegang te ontwikkelen. 
We hadden de schouders eronder moeten 

zetten. Maar we waren te oud voor de 

rommelmarkt en in ‘knieperties’ bakken 

had niemand zin meer. De grote clubactie   

bracht wel een mooie stuiver in de 

portemonnee, ook al dekte dat de kosten 

niet.” Een zangstuk kost tien euro en door 
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het geringe aantal leden werd dat te duur. 

De laatste jaren bestonden de enige 

inkomsten uit contributie en subsidie. 

Ondanks de financiële tegenslag, was dat 

niet de oorzaak van de opheffing. “Één 

van de mannen kwam met het nieuws dat 

hij wilde stoppen. Hij kon heel goed 

zingen en droeg de minder goede 
zangers, dat trekt dan wel op. Het was 

dus heel jammer dat hij ermee ophield. 

Binnen een mum van tijd was het 

besloten: de zangvereniging stopt. Dit 

nieuws kwam rauw op onze dak. Terwijl problemen er juist zijn om opgelost te worden!” 

Hendrini stelde nog voor om een dameskoor op te richten, maar daar was weinig amimo 

voor.  

 

Vriendschap 

Op dit moment wil geen van de drie dames bij een ander, bestaand, koor. Hennie: “Gezien 

de leeftijd zeker niet.” Toch blijft het drietal elkaar opzoeken. “Na al die jaren met elkaar 
te hebben doorgebracht is er een vriendschap ontstaan.” En dat is duidelijk merkbaar. 

“Oh, weet je nog,” zegt Jennie glimlachend. “Na het repeteren gingen we vaak een ijsje 

halen bij Brinkman. Dat was altijd zo machtig gezellig. Jaren hebben we dat gedaan. 

Speciaal voor ons deden ze de zaak open en met de hele club zaten we daar. Geweldig!” 

En dat is wat niemand hen kan afnemen: alle waardevolle herinneringen.  

 

 

 

 

 
Een lovend krantenbericht over het optreden van de gemengde zangvereniging 

Hoogenweg uit 1983. In hetzelfde jaar wonnen zij de eerste prijs op concours. 
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Een weekje schaatsplezier in Hoogenweg 

 

Een lange vorstperiode resulteerde uiteindelijk 

landelijk in de openstelling van vele ijsbanen. In 

deze regio was het natuurlijk Gramsbergen die de 

primeur had, maar 22 januari kon ook de ijsbaan 

in Hoogenweg de poort openen. Een kleine week 

lang werd volop gebruik gemaakt van de in 
redelijk goede staat verkerende ijsvloer, waardoor 

de vele vrijwilligers de handen flink uit de 

mouwen moesten steken. 

 

Maar dat was ook dit jaar weer geen enkel probleem. Zowel in de kantine en achter de 

kassa, als op de baan waren mensen druk in de weer om het de vele honderden schaatsers 

volledig naar de zin te maken. En met succes, want dag in dag uit werd volop genoten van 

het geweldige schaatsweer. 

 

Zondag 27 januari kwam er een eind aan de vorstperiode en dus was het de zaterdag er 

voor nog extra druk. Het weer was toen al minder aangenaam. Het waaide koud over de 
baan en dus werd de kantine frequenter bezocht en zat dus ook bommetje vol. Een 

gezellige drukte die als gunstig bijeffect natuurlijk een extra omzet met zich meebracht 

voor de ijsvereniging. 

 

 
Oranjevereniging start nieuwe jaar met ledenvergadering 

 

Of het kwam door het mooie schaatsweer, of door de vele virussen die rond gingen, was 

niet duidelijk. Maar de opkomst bij de algemene ledenvergadering van de 

Oranjevereniging was met ruim veertig leden matig te noemen. Aan het programma heeft 
het niet mogen liggen; daarover was iedereen na afloop bijzonder te spreken. 

 

De vergadering werd geopend door voorzitter Eg Hutten. Hij heette iedereen welkom en 

leidde de vergadering door de agenda. Secretaris Evelien Ranter blikte terug op het 

afgelopen jaar. Voor het eerst kregen de leden ook foto's te zien van de verschillende 

activiteiten die het afgelopen jaar waren georganiseerd en menigeen zag zichzelf dan ook 

terug op het witte doek. Het door de kascommissie goedgekeurde jaarverslag werd 

toegelicht door penningmeester Dimphie Wilpshaar. 

 

Na het officiële gedeelte verscheen het duo 'Tiz Nix' ten tonele. Zij brachten een muzikaal 

programma met heel veel bekende en soms minder bekende liedjes uit de afgelopen eeuw 

met af en toe een uitstapje naar deze eeuw. De stemming zat er goed in en na de pauze 
gingen de voetjes al snel van de vloer. Door de weinige aanwezigen, was er ruimte voor 

een grote dansvloer en die werd dan ook volop gebruikt. 
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Tijd om afscheid te nemen De hoge “C” wordt niet 
     niet meer gehaald 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De laatste noot is  Gemengde zangvereniging 
 gezongen    “Hoogeweg” is gestopt 
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Van Plaatselijk Belang Hoogenweg (PBH) 

 
1. Wijziging voorrangsregeling Hoogenweg 

De voorrangsregeling is al een tijdje geleden gewijzigd, maar er bestond 
wat onduidelijkheid over de kruising bij de brug. Komende vanuit de 
richting Hardenberg was het niet helemaal duidelijk wie voorrang had: 
Jan Weitkamplaan of Kanaalweg West. De meningen waren daarover 
verdeeld en de situatie ter plekke was niet duidelijk aangegeven. 
 

Overleg met de gemeente heeft ertoe geleid dat het momenteel beter in 
beeld gebracht is. Er is een bordje “einde voorrangsweg” bevestigd. 
 

Let dus op: ALLE KRUISINGEN ZIJN GELIJKWAARDIG EN DE 
HOOGENWEG HEEFT GEEN VOORRANG MEER OP DE ZIJWEGEN!! 
DUS OOK KANAALWEG WEST HEEFT VOORRANG OP VERKEER 
UIT DE RICHTING HARDENBERG!!  
 

De gewijzigde situatie is nog steeds met borden aangegeven worden, 
zodat het de eerste tijd als geheugensteun zal dienen! 
 

2. Pilotproject “Verlichten als het moet en donker waar dat kan” 
De pilot is afgelopen en inmiddels is er een enquête gehouden door de 
gemeente. Ook de inloopbijeenkomst werd goed bezocht. De 
opmerkingen zijn verwerkt in de plannen voor de herinrichting van de 
kern Hoogenweg. 
 

Nadat alle opmerkingen verwerkt zijn in de plannen hebben we met de 
gemeente nog een korte bespreking gehad om de wijzigingen te 
beoordelen. 
 

De conclusie is dat de gemeente goed geluisterd heeft naar de 
opmerkingen van de bewoners en direct betrokkenen. We hebben als 
Plaatselijk Belang ook aangegeven dat er drempels over de hele straat 
moeten liggen in plaats van verhogingen waar trekkers en vrachtwagens 
e.d. nog gemakkelijk over kunnen rijden. Zoals het er nu naar uit ziet 
zullen deze wijzigingen doorgevoerd worden. 
 

Ook het verlichtingsplan is besproken en de opmerkingen hierover zijn 
ook zoveel mogelijk verwerkt. 
 

3. Oud IJzeractie 
Net als vorig jaar zit er ook dit jaar weer een oud ijzeractie in de planning 
en wel in de maand september. Hou de informatie dus in de gaten. 
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4. Voormalig schoolgebouw Hoogenweg 
Momenteel zijn er nog geen bijzonderheden te melden over de plannen 
van Baalderborg Groep inzake het schoolgebouw Hoogenweg. 
 

5. Glasvezel 
Op maandagavond 11 maart hebben we een bijeenkomst bijgewoond 
inzake de vorderingen en werkzaamheden rond de aanleg van glasvezel. 
Hoogenweg en omstreken vallen zoals dat heet in een wit gebied. Dat 
kan voor- en nadelen hebben. Voordelen doordat er dan subsidie door 
onder andere de provincie gegeven mag worden om deze witte gebieden 
te “ontsluiten”. Nadelen, omdat het nog lang niet duidelijk is wat de 
contouren van een subsidie zijn en nadelen, omdat het daardoor nog wel 
wat langer kan duren voor dat (en of) er glasvezel in onze omgeving 
wordt aangelegd.  
 

Wij houden het uiteraard in beeld en zullen waar nodig en waar mogelijk 
actie nemen om te promoten dat ook wij ontsloten worden, maar we zijn 
afhankelijk van externe partijen. 
 

6. Tot slot 
De jaarvergadering van Plaatselijk Belang Hoogenweg staat gepland voor  
25 april aanstaande in Het Gebouw Hoogenweg. De officiële uitnodiging 
en notulen krijgt u binnenkort thuisbezorgd. 
 

We zijn nog op zoek naar een bestuurslid voor Plaatselijk Belang. Mocht 
u interesse hebben, schroom niet en meld u aan! 
 

Voor de vergadering zelf hebben we naast de gebruikelijke 
agendapunten een inleider gevraagd die een verhaal zal vertellen over 
bio-vergisters/bio-installaties. Dit mede gezien het feit dat er plannen zijn 
om een installatie op de Broeklanden te bouwen. Ons inziens interessant 
genoeg om vooral te komen! En uiteraard trakteren wij op een hapje en 
drankje! 
 

We zien u graag op 25 april aanstaande! 
 
En u weet het waarschijnlijk, maar mocht u vragen of opmerkingen 
hebben: wij ontvangen die vraag of opmerking graag via 
pbhoogenweg@hotmail.com !! 

 
 
Met vriendelijke groet namens het bestuur, 
 
Erik Schoemaker 

mailto:pbhoogenweg@hotmail.com
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Koninginnedag 2013! 

Dit jaar een bijzondere Koninginnedag! 

Omdat het dit jaar een bijzondere Koninginnedag is willen wij als 
Oranjevereniging iets anders dan anders organiseren. 

We beginnen ’s morgens om 10.15 uur met een ontvangt, vanaf 10.30 uur 
starten we met het versieren van de fietsen voor alle kinderen met een fiets. 

Voor alle ouders en overig publiek is er de gehele dag een groot scherm 
aanwezig om de Koninklijke activiteiten vanaf 10.30 uur te bekijken. 

Vanaf 11.45 uur tot ongeveer 14.00 uur zal er een brunch aanwezig zijn voor alle 
leden van de Oranjevereniging. De eigen bijdrage voor deze brunch is € 2,50 per 
persoon vanaf 4 jaar. De overige consumpties zijn voor eigen rekening.  

Na 14.00 uur kunt u natuurlijk altijd blijven om er een gezellige middag van te 
maken. 

In de loop van april zal één van de bestuursleden bij u langskomen voor uw 
opgave. 

Wij hopen veel leden van de Oranjevereniging te zien op 30 april. 

 



34 

 

 
 

 



35 

 

 

           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 
Japanse puzzel 
Haas: 

 

Wat is de juiste spelling? 
liniaal 
inductie 
getweeën 
incapabel 
cassatie 
laconiek 

abces 
 

Maak de getallenreeksen af 
19  (+9,-7) 
29  (+8,-3) 
16  (+3,+2) 
45  (+11,+9,+7,+5,+3) 
8   (-9,-8,-7,-6,-5) 
25 (+2,+3,+4,+5,+6) 

36  (+1,+2,+4,+8,+16) 
 

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 16 augustus 2013 bij Leon ter Voorde. 



 

 


