
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De doorgeefpen lag bij de familie Feyen 

 De familie Schoemaker had de koksmuts 

 Johan Bolks en Margriet Maneschijn stellen zich voor 

 In de jeugdrubriek Judith Wilpshaar en Britt Lenters 

Augustus 2013 Jaargang 17, nummer 2 
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Elke keer als u deze dorpskrant weer in uw brievenbus ontvangt, hebben 

verschillende mensen hier vrijwillig aan meegewerkt. Desondanks zijn er 

natuurlijk wel degelijk kosten verbonden aan het maken van “Oes Blattie”. 

 

Zonder de vele sponsoren en donateurs, was ook deze uitgave niet mogelijk 

geweest. De sponsoren herkent u aan de advertenties en op deze pagina willen wij 

ook onze donateurs van harte bedanken voor hun bijdrage: 

 

H. Brink, Hoogenweg 38 

B. Broek, Hoogenweg 28 

F. Hamberg, Hoogenweg 17 

Z. Huisjes, Hoogenweg 53 

E. Hutten en Aly, Hoogenweg 22 

J.H. Hutten, Hoogenweg 49 

H. Koers, Hoogenweg 14 

A.H. Meijer, Hoogenweg 19 

R.J.W. Muller, Grote Kattendijk 5 

R.H. Steur, Hoogenweg 42 

H. Veldsink, Volle Urenweg 1 

H. ter Voorde, Kanaalweg Oost 98 

B. de Wit, Grote Kattendijk 9 

 

 

Voor een bedrag van € 5,- per jaar bent u al donateur. Het spreekt voor zich dat 

ook uw bijdrage enorm op prijs wordt gesteld. 

 

Wilt u donateur worden, neemt u dan contact op met één van de redactieleden. 
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Augustus 2013 
 
De hondsdagen. Elke zomer komen ze wel weer ter sprake. En dit jaar 
kloppen de oude gezegdes ook nog eens in de positieve zin! Op de eerste 
hondsdag scheen de zon uitbundig en was het zo’n 25 graden. En zie 
daar, de hele maand daarna was het overwegend mooi en konden we 
volop genieten van het buiten zijn. Zelfs een officiële hittegolf viel ons ten 
deel! Eindelijk weer een echte zomer na een nogal tegenvallend voorjaar. 
 
Voor de meesten van u zal de vakantie er inmiddels waarschijnlijk wel 
weer op zitten. Het gewone leven vangt weer aan, de dagen worden 
merkbaar weer korter en dus hobbelen we het najaar langzamerhand 
weer in. Is dat erg? Het is maar hoe je het bekijkt. 
 
Voor de verschillende verenigingen begint de drukte weer. De 
activiteitencommissie begint weer met de maandelijkse sjoelavonden en 
de toneelvereniging is druk aan het repeteren voor het nieuwe blijspel. 
Samen met de andere verenigingen zorgen zij er voor dat u zich de 
komende tijd in ieder geval niet hoeft te vervelen! 
 
Een nieuw evenement dit jaar is ‘Het Glazen Gebouw’. Verschillende 
mensen hebben de handen ineen geslagen om eind dit jaar een 
inzamelactie te organiseren naar het voorbeeld van ‘Het Glazen Huis’ van 
3FM. Een mooi streven en we zullen hier de komende tijd ongetwijfeld 
meer over horen en lezen! 
 
Voor nu wens ik u wederom veel leesplezier. 
 
Leon ter Voorde 
Redactie “Oes Blattie” 
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Datum Omschrijving Organisator 

02-09-13 60-plus reis Oranjevereniging 

14-09-13 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 

14-09-13 Houtduifschieten en schijt je rijk bij de 
ijsbaankantine. Aanvang: 14.30 uur. 

IJsvereniging HEO 

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 

14-11-13 Gezellige avond papierhalers in het Gebouw Oranjevereniging 

15-11-13 Première blijspel "'n schat van een 
brombeere" in het Gebouw. Aanvang: 20.00 
uur 

Toneelvereniging 
EWW 

22-11-13 
en 
23-11-13 

Uitvoering blijspel "'n schat van een 
brombeere" in het Gebouw. Aanvang: 20.00 
uur 

Toneelvereniging 
EWW 

27-11-13 Sinterklaasviering in het Gebouw om 14.30 
uur 

Oranjevereniging 

29-11-13 
en 
30-11-13 

Uitvoering blijspel "'n schat van een 
brombeere" in theater "De Voorveghter" in 
Hardenberg. Aanvang: 20.15 uur 

Toneelvereniging 
EWW 

11-12-13 Sjoelavond in het Gebouw, aanvang: 20.30 
uur. 
Kosten: € 3,- p.p. 

Act.commissie 

14-12-13 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 

20-12-13 Kerstbingo in het Gebouw. Aanvang: 20.00 
uur. Kosten: € 5,- per persoon. 

Act.commissie 

27-12-13 Filmavond in het Gebouw. Aanvang: 18.30 
uur. Meer informatie volgt nog. 

Act.commissie 
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Kruiswoord raadsel 
 

Van links naar rechts 

1 Hoofdstad van Rusland 

4 Hoofdstad van Finland 

6 Hoofdstad van Frankrijk 

7 Hoofdstad van Griekenland 

9 Hoofdstad van Zweden 

11 Hoofdstad van België 

14 Hoofdstad van Ierland 

15 Hoofdstad van Italië 

16 Hoofdstad van Oostenrijk 

 

 

Van boven naar beneden 

1 Hoofdstad van Spanje 

2 Hoofdstad van Noorwegen 

3 Hoofdstad van Duitsland 

5 Hoofdstad van Denemarken 

7 Hoofdstad van Nederland 

8 Hoofdstad van Polen 

10 Hoofdstad van Portugal 

12 Hoofdstad van Groot Brittannië 

13 Hoofdstad van Zwitserland 

 

Woordzoeker 
 

Kras alle woordjes weg in de woordzoeker. 

Wat staat er als je de overblijvende letters 

achter elkaar zet? 

 

ANANAS FRAMBOZEN 

APPEL    KERSEN 

BANAAN KIWI 

BANANEN MELOENEN 

BESSEN PEER 

BRAAM  PEREN 

BRAMEN PERZIK 

CITROEN POMPOEN 

DRUIF   SINAASAPPEL 

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

en omstreken. Deze keer zijn dat: Judith Wilpshaar en Britt Lenters. 

 

Hoe heet je? Judith Wilpshaar 

Wat is je adres? Hoogenweg 65A 

Wanneer ben je geboren? 20 oktober 2002 

En waar ben je geboren? Hardenberg 

Broers / zussen: 2 zusjes, Anna en Sophie 

Naar welke school ga je? O.B.S. ’t Spectrum 

In welke groep zit je? 7 

Wat wil je later worden? Boerin 

Wat zijn je hobby’s? Volleybal, zwemmen en 

winkelen 

Huisdieren: Poezen en natuurlijk de koeien in de stal 

Lekkerste eten / drinken: Pannenkoeken, milkshake en ijsthee 

Leukste televisieprogramma: Spongebob 

Favoriete muziek / band: Adèle 

Leukste boek: Fantasia van Geronimo Stilton 

Waaraan heb je een hekel? Opruimen 

  

  

Hoe heet je? Britt Lenters 

Wat is je adres? Hoogenweg 30A 

Wanneer ben je geboren? 06-08-2003 

En waar ben je geboren? Hardenberg 

Broers / zussen: Isa 

Naar welke school ga je? Bloemenhof 

In welke groep zit je? 7b 

Wat wil je later worden? Weet ik nog niet 

Wat zijn je hobby’s? Knutselen met mijn 

vriendinnen 

Huisdieren: Konijnen, hond 

Lekkerste eten / drinken: Pannenkoeken, pizza en poffertjes 

Leukste televisieprogramma: Jessie en Hotel 13 

Favoriete muziek / band: Katy Perry 

Leukste boek: Hotel 13 deel 1,2 en 3 

Waaraan heb je een hekel? Spruitjes en 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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Begin mei is er melding    Van een grote groep 
  gedaan        travestieten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij nader inzien bleek het   om toneelvereniging 
         EWW te gaan 
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Hallo, 
 
Wij wonen al weer een aantal jaren met veel plezier aan de Eggenweg 6.Het was 
wel even wennen. Van een normale woning aan het bleekveld naar een caravan. 
Maar het was het wel waard en na ongeveer anderhalf jaar bivakkeren in een 
caravan konden we dan eindelijk onze intrek nemen in ons nieuwe huis. Het is 
hier fijn wonen; heerlijk rustig en vrij en ook weer niet al te ver van Hardenberg  
vandaan. 
 
Nu even wat over ons: 
Henri werkt bij de kalkzandsteenfabriek het Anker in Kloosterhaar en ik werk als 
apothekersassistente in het ziekenhuis van Hardenberg . We hebben twee zonen 
en een dochter. 
 
Dennes  is 18 jaar en doet de BBL-opleiding ;Monteur mobiele werktuigen. 
Daarnaast  is hij altijd druk bezig met sleutelen aan auto’s, onder andere voor de 
auto-blubbering. 
 
Marc is 16 jaar en gaat straks in Hoogeveen beginnen met de opleiding 
Mechatronica . 
 
Onze dochter Hannelore is 26 januari 2013 geboren en groeit als kool. 
 
We hopen hier nog heel wat jaren met veel plezier te mogen wonen ! 
 
Hartelijke Groeten, 
Fam. Feijen 
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De koksmuts is deze keer voor ons. De familie Schoemaker, Hoogenweg 24 dus. 
Leuk dat ook wij een recept mogen aanleveren. Het was wel even nadenken wat 
voor recept we nu zouden geven. Temeer, omdat onze overheerlijke recepten 
supergeheim zijn eigenlijk.  
Maar goed, we zijn gezwicht om jullie mee te laten genieten van onze 
heeeeeeerlijke APPELHAVERMOUT  TAART!!! 
Heel veel plezier met de bereiding van de taart. Het is niet moeilijk. Succes!! 

INGREDIËNTEN 

 200 gram rozijnen 

 2 theelepels kaneel 

 3 eetlepels witte suiker 

 150 gram havermout 

 500 gram zelfrijzend bakmeel 

 400 gram bruine basterdsuiker 

 8 zure appels (Goudreinetten) 

 400 gram Blue Band (Brio is lekkerder) 

 3 eetlepels custardpoeder 
 

BEREIDINGSWIJZE: 
1. Schil de appels en snij het in blokjes. Doe de witte suiker, kaneel en 

custardpoeder erdoor. 
2. Havermout, bruine suiker en zelfrijzende bakmeel door elkaar. 
3. Boter smelten en door het meelmengsel doen. Heel kort roeren totdat je 

kruimels hebt. 
4. Bakplaat invetten, 2/3 deel van het deeg op de bakplaat uitsmeren en 

appels erop. 
5. De rest van het deeg erover kruimelen. 
6. Midden in een niet voorverwarmde oven. 
7. Op 150 graden ¾ uur bakken. 
8. EET SMAKELIJK!!  

 
De volgende koksmuts is voor Nelleke, Rolf en Tess Hutten. 
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Wij zijn Johan Bolks en Margriet Maneschijn en deze keer is het onze beurt om 
ons voor te stellen. 
 
Wij wonen sinds augustus 2012 samen aan de Hoogenweg nummer 18. 
 

 
 

Margriet is opgegroeid in Vriezenveen (vjenne), en Johan op de boerderij aan de 
Hoogenweg. In het dagelijkse leven is Margriet vertegenwoordiger bij Elho. 
Johan is werkzaam op de boerderij met koeien en varkens. 
 
Margriet heeft als hobby’s waterpolo, reizen, wielrennen en zo nodig mee helpen 
op de boerderij. Johan zijn hobby’s zijn schaatsen en wielrennen. 
 
Na werkzaamheden in het buitenland kwam Margriet in 2009 “tijdelijk” wonen aan 
de hoogenweg 16, daar kwam zij Johan tegen, en van het een kwam 
het ander, en nu wonen we samen op de Hoogenweg 18! 
Het wonen aan de Hoogenweg bevalt ons goed!!! 
 
 

Groeten Johan en Margriet 
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De Hoogenwegse middelbare scholieren Hoogenweg 

 

Brucht overtuigend winnaar jeugdvoetbaltoernooi 

 

Elk jaar op de eerste 

zaterdag van de 

zomervakantie, vindt in 

Hoogenweg een 

jeugdvoetbaltoernooi plaats 

op het sportveld in het park. 

Zaterdag 6 juli ontving de 

organisatie 7 teams uit 

omliggende buurtschappen. 

 

Bij de basisscholieren 

namen naast Hoogenweg 

teams deel uit Brucht, 

Rheezerveen en 

Baalderveld. Elk team 

speelde drie wedstrijden en 

uiteindelijk wisten de Bruchter spelers alle wedstrijden te winnen. Hoogenweg 

verloor dus van Brucht, maar wist de andere wedstrijden wel te winnen en 

eindigde daarmee op de tweede plaats. Baalderveld werd derde en 

waar Rheezerveen vorig jaar het toernooi nog won, eindigde het nu op de laatste 

plaats. 

 

Ook bij de middelbare 

scholieren wist Brucht de 

beker in handen te krijgen, 

al ging dat een stuk 

moeizamer. In de 

gewonnen wedstrijden 

werd telkens slechts één 

doelpunt gemaakt en de 

wedstrijd tegen Radewijk 

eindigde in een gelijkspel. 

Dat de Radewijkers op een 

tweede plek eindigden, 

was te danken aan het team 

uit Rheezerveen dat alleen 

de strijd tegen Radewijk wist te winnen. Hoogenweg wist een derde plek te 

bemachtigen en vierde werd het team uit Baalderveld. 

Het basisschoolteam Hoogenweg 



20 

 

 
 

 
 

 

 
 



21 

 

 

Plaatselijk belang is tegen   Ik ben ook niet zo 
  Baalderbordplannen      gecharmeerd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

van een dubbele     in het landelijke gebied 
 woonlaag 
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Hardenbergerveld wint volleybal 

 

Het was bijzonder spannend dit jaar; de hele dag regende het, dus zou het 

volleybaltoernooi op vrijdag 21 juni wel doorgaan? Rond een uur of vijf hield het 

echter eindelijk op en na een inspectie bleek het veld nog in een redelijke staat te 

verkeren en werd er dus groen licht gegeven. 

 

Een opluchting voor de veertien deelnemende teams die natuurlijk al maanden 

bezig waren met de voorbereiding van deze sportieve maar ook fanatieke 

onderlinge strijd. 

 

Op drie velden werden in totaal 49 wedstrijden gespeeld en dus werd het schema 

door de wedstrijdleiding strak in de gaten gehouden. En dus werd de finale 

uiteindelijk ook exact om tien minuten voor tien gespeeld. Net op tijd, want 

door de vele bewolking begon het al aardig te schemeren. Dat weerhield de 

finalisten Hardenbergerveld 1 en Hok Bulthuus 2 er niet van om zich nog even 

vol te geven. Hoewel het in het begin nog behoorlijk spannend was en er nooit 

meer dan twee 

punten verschil 

was, zakte het 

team van Hok 

Bulthuus 

uiteindelijk toch 

door de knieën en 

wisten de 

Hardenbergerveld

ers met een royale 

winst van 25 

tegen 13 te 

winnen. 

 

Voor hen was er 

later in het 

Gebouw dan ook 

de wisselbeker. En met de bijbehorende vlaai en voldoende bier in de tap, werd 

die overwinning nog even flink gevierd. 
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Van Plaatselijk Belang Hoogenweg (PBH) 
 
De afgelopen periode is er veel te doen geweest over het voormalig 
schoolgebouw. Deze aflevering van de bijdrage van PBH aan Oes Blattie zal dan 
ook voor een groot deel aan dit onderwerp gewijd zijn. We beginnen echter met 
een paar algemene dingen. 

 
1. Oud IJzeractie 

 
Net als vorig jaar zit er ook dit jaar weer een oud ijzeractie in de planning 
en wel in de maand september. In de week van 14 tot en met 21 
september zal deze plaats gaan vinden. De opbrengst stellen we ter 
beschikking ten behoeve van de feestweek van 2015. Spaar uw oud ijzer 
dus op en schenk het aan ons!  
 

2. Glasvezel 
 
Als het goed is heeft u een brief ontvangen van de gemeente/provincie 
inzake aanleg van glasvezel in de buitengebieden. De brief spreekt ons 
inziens voor zich. Op dit moment hebben wij geen aanvullende informatie, 
maar we houden u uiteraard op de hoogte van eventuele ontwikkelingen. 
 

3. Voormalig schoolgebouw Hoogenweg 
 
Graag willen wij u op de hoogte brengen van de ontwikkelingen rondom 
het schoolgebouw na de bijeenkomst (buitengewone ledenvergadering) in 
het gebouw van 10 juni. Na de bijeenkomst waarin de aanwezige leden 
zich in meerderheid tegen de voorgestelde plannen van Baalderborg 
Groep uitspraken is er veel gebeurd en gesproken. 
 
De voornaamste reden van de tegenstemmers is gelegen in het feit dat 
men het aantal eenheden van 24 teveel vindt en dat er geen aandacht 
c.q. ruimte ingepland is voor ouderenzorg. 
 
Wij hebben dit teruggekoppeld naar Baalderborg Groep in aanwezigheid 
van de aannemer Dijkhuis. Ze waren begrijpelijk teleurgesteld in de 
uitkomst van de vergadering, maar toonden wel begrip. Zij hebben er 
daarom heel snel weer verder over nagedacht en een aanpassing 
gemaakt (laten maken) op de schetsen zoals deze er lagen. Deze 
aanpassingen hebben we met Baalderborg Groep mogen bekijken en 
vervolgens zijn de uitkomst van de buitengewone ledenvergadering en de 
aanpassing van de plannen besproken door ons met wethouder Douwe 
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Prinsse. Het voert te ver om hier de aanpassingen te bespreken. Daarom 
heeft de wethouder aangegeven dat de gemeente graag haar visie wil 
geven op de voorgestelde plannen en alles er om heen. Daarom is de 
gemeente van plan om op dinsdag 27 augustus aanstaande een 
bijeenkomst te organiseren waarin iedereen (dus niet alleen leden van 
Plaatselijk Belang Hoogenweg e.o.) in Hoogenweg en omstreken voor 
uitgenodigd zal worden. 
 
De uitnodiging zal binnenkort verzonden worden door de gemeente, maar 
noteert u de datum al vast in uw agenda. Uw opkomst wordt zeer 
gewaardeerd en het is belangrijk dat u uw mening kunt geven, maar ook 
dat u de mening en argumenten van de gemeente aan kunt horen. Komt 
allen dus!!! 
 
 

4. Tot slot 
 
Op het moment dat u dit leest is de vakantieperiode al voorbij; we hopen 
dat de vakantie u voldoende tijd en rust heeft gebracht, maar vooral dat 
een andere plaats op deze aardbol u heeft doen beseffen dat wonen aan 
Hoogenweg geen straf is! 
  
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


26 

 

 
 

 
 

 
 



27 

 

Biljartvereniging 10 jaar 
 

Zaterdag 15 juni heeft biljartvereniging Hoogenweg haar 10-jarig jubileum 

gevierd in het Gebouw in Hoogenweg. Het middagprogramma begon om 14.00 

uur met een korte vergadering en een terugblik op de afgelopen 10 jaar. 

 

De vereniging is in 2003 opgericht met twee teams en inmiddels uitgegroeid naar 

vier teams. Dit heeft opgeleverd dat één team twee maal kampioen libre is 

geworden en twee maal de Keu-cup werd gewonnen. 

 

Daarna was er in een ongedwongen 

sfeer een masterclass biljarten voor 

alle teams onder begeleiding van 

Hennie Schoonewille en Aswin van 

Doorn. Na het warm en koud buffet 

liet kunststoter Rob Scholtes 

(diverse malen Nederlands 

kampioen, derde EK 1991 en vijfde 

WK 1992) op indrukwekkende wijze 

zijn kunsten zien. 

 

Als afsluiter werd er door alle 

aanwezigen deelgenomen aan ‘kastjestoten’ voor het goede doel. De opbrengst 

hiervan gaat naar de stichting ‘Kans voor een kind’. De winnaar was Henk Reints 

en Irma en Gerwin Veltink werden respectievelijk tweede en derde. Al met al kon 

de organisatie terugkijken op een zeer geslaagde dag. 

 

 

Nieuw toneelstuk EWW 
 

Het komende seizoen brengt toneelvereniging wederom een nieuw blijspel op de 

planken: 
 

’n Schat van een brombeere 
 

Het stuk gaat over Gijs van Zanten en zijn vrouw Truus. Ze hebben het allemaal 

mooi voor elkaar: ze hebben een boot, drie auto’s, een huis in Italië en niet te 

vergeten een vaste staanplaats op een camping. Maar dan krijgen ze nieuwe buren 

op de camping… en gaat alles mis! 

 

Zie de agenda voor de uitvoerdata.

http://www.rob-scholtes.nl/
http://www.rob-scholtes.nl/
http://www.kansvooreenkind.nl/
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Geen voetbalwinst voor Hardenbergerveld 
 

Net als elk jaar deed ook zaterdag 15 juni weer een team uit Hardenbergveld mee 

aan het voetbaltoernooi in Brucht. In de poule-wedstrijden waren Brucht, 

Rheezerveen en Team Hardenberg de tegenstanders, te beginnen met de gastheer. 

 

Hoewel een week eerder tijdens 

een vriendschappelijke 

oefenwedstrijd de Bruchtenaren 

nog het onderspit moesten delven 

met een 6-2 nederlaag, bleken de 

in het oranje gehulde spelers nu 

superieur. Al vrij snel kwamen 

zij op een 1-0 voorsprong die 

echter na enige tijd weer werd 

geëvenaard. Vlak voor het 

eindsignaal wist Brucht alsnog 

het winnende doelpunt te maken, 

waardoor de druk bij Hardenbergerveld om de volgende wedstrijden te winnen 

groot werd. 

 

De tweede wedstrijd begon goed en een 1-0 voorsprong tegen Rheezerveen was 

snel een feit. Helaas was de opleving van korte duur, want uiteindelijk werd ook 

deze wedstrijd met een 2-1 verlies afgesloten. Ook de laatste poulewedstrijd 

mocht niet baten. 

 

Uiteindelijk werd Vriendengroep Bruchterveld de winnaar, gevolgd door Brucht. 

Derde werd Gramsbergen A1. Hardenbergerveld eindigde uiteindelijk op de 

voorlaatste plaats. 

 

Omdat het toernooi haar vijftienjarig jubileum vierde, werd de dag afgesloten met 

een groot feest in en om de kantine aan de Maatdijk. Een mooie gelegenheid om 

te proosten op de winst of het verlies weg te drinken… 
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PB-leden wijzen Baalderborgplannen af 

 

De afgelopen tijd is duidelijk geworden dat de Baalderborg groep uit Hardenberg 

plannen heeft om op de locatie van het oude schoolgebouw in Hoogenweg zorg te 

gaan verlenen aan van haar 24 cliënten. In de plannen is sprake van sloop van het 

huidige gebouw, waarna nieuwbouw volgt van een twee bouwlagen tellend 

complex met zorgwoningen. 

 

Of de plannen definitief doorgang vinden, hangt volgens Baalderborg mede af van 

hoe de plaatselijke bevolking er tegenover staat. En omdat plaatselijk belang 

daarin een belangrijke rol speelt, besloot het bestuur tot een ledenraadpleging 

doormiddel van een buitengewone ledenvergadering op maandag 10 juni. 

 

De vergadering werd redelijk goed 

bezocht, waarbij vooral mensen 

aanwezig waren uit de directe 

omgeving van het schoolgebouw. 

Tijdens de vergadering werd uitgebreid 

gebruik gemaakt van de mogelijkheid 

te discussiëren over de plannen en het 

uiten van meningen. Gedurende de 

avond werd duidelijk dat de plannen 

met 24 eenheden als te groot worden 

ervaren. Daarnaast vond men dat 

onvoldoende was onderzocht of er alternatieve plannen mogelijk zijn voor de 

locatie. En het ontbreken van ouderenzorg in de plannen vormde eveneens een 

struikelblok. 

 

Tot slot werd duidelijk dat er ongenoegen bestond over het feit dat in het verleden 

plannen voor het schoolgebouw, waarbij woningbouw een belangrijk onderdeel 

vormde, door de gemeente zijn afgewezen. 

 

Een eensluidend oordeel kon echter niet worden bereikt, waarna het bestuur na 

een kort beraad besloot tot een formele raadpleging. Van de 29 stemgerechtigden 

in de zaal onthielden zich er drie van een mening. Van de overige 26 stemde een 

grote meerderheid tegen de plannen. 

 

Op 27 augustus krijgt het verhaal een vervolg in de vorm van een bijeenkomst in 

het Gebouw. Hierover kunt u meer lezen op pagina 24 en 25 van deze krant. 
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Alternatieve fietstocht trotseert de weergoden 

 

Omdat de fietstocht van de Oranjevereniging dit jaar niet doorging in verband met 

de inhuldiging van koning Willem-Alexander, besloot de activiteitencommissie 

om deze dit jaar voor haar rekening te nemen. Daarbij werd ook een nieuw 

onderdeel toegevoegd: het bezoek van twee bedrijven uit de buurt voor een korte 

rondleiding. 

 

Helaas liet het weer de deelnemers 

danig in de steek. Rond de vertrektijd 

kwam het met bakken tegelijk uit de 

lucht. Gelukkig kwamen alle 

deelnemers gewoon opdagen, waarvan 

sommige optimisten zelfs op de fiets. 

Besloten werd de tocht met auto’s 

alsnog te doen. 

 

Op de planning stond een bezoek aan 

korenmolen Windlust in Radewijk, 

waar Johan Nijeboer een rondleiding gaf door de molen. Jo verzorgde ondertussen 

een koffietafel waar deelnemers een authentieke lekkernij bij aangeboden kregen. 

 

Tweede stop was het melkveebedrijf 

van Han en Evelien Rigterink, waar 

naast de stal zelf veel belangstelling 

was voor de melkrobot. De kinderen 

hadden overigens weer wat meer oog 

voor de kalfjes… 

 

Na afloop ging het weer terug naar 

het Gebouw, waar iedereen nog een 

drankje aangeboden kreeg, evenals 

een heerlijke snack van het Gebouw. 

 

Ondanks het slechte weer bleek de “fietstocht” waaraan zo’n 30 mensen mee 

deden een succesvol evenement. 
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Koninginnedag 2013 

 

Het was een bijzondere Koninginnedag dit jaar. Voorlopig de laatste ook, want 

volgend jaar komt “Koningsdag” er voor in de plaats. Maar vooral bijzonder 

omdat op deze dag koningin Beatrix afstand deed van de troon en plaats maakte 

voor haar opvolger, de nieuwe koning Willem-Alexander. En dat werd ook in 

Hoogenweg gevierd. 

 

De dag zag er anders uit dan andere jaren. 

Vanaf een uur of tien was iedereen 

welkom bij het Gebouw. In de zaal waren 

de festiviteiten en formaliteiten in 

Amsterdam goed te volgen op een groot 

scherm, terwijl buiten het zonnetje zorgde 

voor een aangenaam verblijf op het 

nieuwe buitenterras. Daar vond rond half 

elf ook de officiële opening plaats met het 

zingen van het Wilhelmus. 

 

Voor de kinderen was er vervolgens de mogelijkheid om de meegebrachte fiets te 

versieren. Er moest natuurlijk ook een aantal rondjes mee worden gefietst, zodat 

de jury goed kon bekijken wie er een prijs zou winnen. Er werd enthousiast 

gewerkt en na afloop gingen vier kinderen met een leuke prijs naar huis. 

 

Binnen werd ondertussen hard gewerkt om de brunch klaar te zetten voor de ruim 

180 mensen die zich daarvoor hadden opgegeven. Rond het middaguur waren alle 

plaatsen bezet en werd het buffet geopend door ons eigen koninklijk paar: Henk -

W.A.- Brink en Erna -Maxima- de Boer. 

 

De timing was goed: toen iedereen zich 

voldoende tegoed had gedaan aan het 

vele lekkere eten, maakte Nederland zich 

op voor het tweede gedeelte van de 

troonswisseling, de inhuldiging van de 

nieuwe koning. Veel mensen bleven in 

het Gebouw om dit alles te volgen op het 

grote scherm, om pas daarna weer te 

vertrekken naar huis of naar de volgende 

festiviteit. 

 

Zoals gebruikelijk bleef ook een groot deel van de bezoekers plakken, waarna het 

nog lang onrustig maar gezellig bleef aan de 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: 
 

Kruiswoord raadsel: 

 

Woordzoeker: 
Elke dag 

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 6 december 2013 bij Leon ter Voorde. 



 

 


