
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Miranda Soer en Albert-Jan ten Caat stellen zich voor 

 In de jeugdrubriek Isa Wanink en Isa Lenters 

 Rolf en Nelleke Hutten hadden de koksmuts 

 Een modern kerstverhaal 

December 2013 Jaargang 17, nummer 3 
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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 

G.J. Waterink, Stobbenhaarweg 4 

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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December 2013 
 
2013 was een bijzonder jaar. Voor het eerst sinds 1890 hebben we weer 
een koning en vorige maand zijn ook de feestelijkheden begonnen 
rondom de 200ste verjaardag van ons koninkrijk. Voor tv-zenders mooie 
gelegenheden om de nationale historie weer eens voor het voetlicht te 
brengen. 
 
Wereldnieuws was natuurlijk het overlijden van het icoon van de strijd 
tegen apartheid, Nelson Mandela. Hij was al 95 jaar oud en hoewel 
overlijden altijd gepaard gaat met verdriet, is juist zijn erfenis reden tot 
grote vreugde. Natuurlijk is de strijd tegen discriminatie de wereld nog 
lang niet uit, maar Mandela was, is en blijft één van de grote voorbeelden 
waar mensen moed uit putten om die strijd voort te zetten. 
 
Dat mensen van nature eigenlijk goed willen doen, blijkt vaak juist in deze 
maand, waarin de Kerstgedachte overheerst. Eén voorbeeld daarvan is de 
Serious Request actie van 3FM, waarin geld wordt ingezameld voor het 
Rode Kruis. Overal in het land ontstaan initiatieven om op kleinere schaal 
bij te dragen aan dat doel. Dit jaar gebeurt dat ook bij ons in Hoogenweg. 
 
In het weekend van 20, 21 en 22 december worden in en om het Gebouw 
diverse acties gehouden om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het 
Rode Kruis. Op pagina 26 leest u meer over dit initiatief en hoe u daaraan 
kunt meehelpen. 
 
Namens de redactie wens ik u in ieder geval hele fijne feestdagen en een 
voorspoedig 2014! 
 
Leon ter Voorde 
Redactie “Oes Blattie” 
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Datum Omschrijving Organisator 

14-12-13 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 
20-12-13 Kerstbingo in het Gebouw. Aanvang: 20.00 

uur. Kosten: € 6,- per persoon. 
Act.commissie / 
SR Muziekweekend 

20-12-13 Optreden Kisjeskearls in het Gebouw SR Muziekweekend 
21-12-13 Veiling tbv Serious Request in het Gebouw. 

Aanvang: 14.00 uur, bezichtigen vanaf 15.00u 
SR Muziekweekend 

21-12-13 Optreden Settled Down in het Gebouw SR Muziekweekend 
22-12-13 Mountainbiketocht tbv Serious Request. Start 

bij het Gebouw om 10.00 uur 
SR Muziekweekend 

22-12-13 Verrassingsoptreden en afsluiting Seriuos 
Request muziekweekend in het Gebouw 

SR Muziekweekend 

27-12-13 
t/m 
30-12-13 

Biljarttoernooi in het Gebouw. Middaggroep 
(55-plus) start om 13.30 uur. Avondgroep 
begint om 18.30 uur. 30-12 14.00 uur finale. 
Informatie en opgave via Gerko Kremer, 
telefoon 262681. 

Biljartvereniging 

27-12-13 Filmavond in het Gebouw. Aanvang: 16.00 
uur. Meer informatie volgt nog. 

Act.commissie 

01-01-14 Nieuwjaarsfeest tent schoolplein, 01.00 uur.  
03-01-14 Nieuwjaarsborrel PB Hoogenweg 
08-01-14 Sjoelavond in het Gebouw, aanvang: 20.30 

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

11-01-14 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 
18-01-14 Uitvoering blijspel "'n schat van een brom-

beere" in het Gebouw. Aanvang: 20.00 uur 
Toneelvereniging 
EWW 

24-01-14 Algemene ledenvergadering in het Gebouw. 
Aanvang: 20.00 uur. 

Oranjevereniging 

08-02-14 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 
08-02-14 Uitvoering blijspel "'n schat van een brom-

beere" in het Gebouw. Aanvang: 20.00 uur 
Toneelvereniging 
EWW 

12-02-14 Sjoelavond in het Gebouw, aanvang: 20.30 
uur. Kosten: € 3,- p.p. 

Act.commissie 

21-02-13& 
22-02-13 

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

Toneelvereniging 
EWW 

24-02-14 Jeugdbingo in het Gebouw. Aanvang: 19.00 
uur. Kosten: € 3,- per persoon. 

Act.commissie 

08-03-14 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 
09-03-14 Dansmiddag gebouw Hoogenweg mmv 

Quartique uit Gramsbergen. Aanvang: 14.00 
uur. Kosten: € 7,50 p.p. (incl. koffie) 

Gebouw 
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Quizwoordzoeker 
Achter de vraag is het aantal letters van het antwoord vermeld. Soms bestaat het antwoord 
uit twee woorden. Zoek de antwoorden in de woordzoeker. De overgebleven letters 
vormen een zin. 
 
1) Hiertoe behoren halfvolle en 

magere melk (10,4) 
2) Fijne, kenmerkende geur (5) 
3) Wordt gemaakt van onbehandelde 

melk (10) 
4) M.n. in Friesland sinds de jaren 70 

teruglopende bedrijfstak (11) 
5) Taak van het Centraal Orgaan 

voor Kwaliteitsaangelegenheden in 
de Zuivel (8) 
6) Wordt geproduceerd door 

ecologische boeren (7) 
7) 25% van de dagelijkse behoefte 

hieraan halen we uit zuivel (6) 
8) Bekende Griekse kaassoort (4) 
9) Levert zo'n 46 kcal energie per 

100 gram (4,9) 
10) Op één na jongste soort kaas 

(4,7) 
11) Zuivel dat zo'n vier weken moet rijpen (5,4) 
12) Gespecialiseerd bedrijf, vaak met een educatieve taak (12) 
13) Producent van chester of cheddar (9) 
14) Gorgonzola, stilton en brie (9) 
15) Zuurachtige mousserende melkwijn uit de Kaukasus (5) 
16) Grondstof voor de meeste zuivel producten (7) 
17) Verwijdert men met een kaasschaaf (5) 
18) Caloriearme vorm van 'heel verse kaas' (6,5) 
19) Product van het voor het eerst in de weide gebrachte vee (7) 
20) Nederlandse naam voor lactococcus (12) 
21) Middenstander die vroeger veelal aan huis kwam (8) 
22) Kan men, behalve koeien, ook duiven en huisjes (6) 
23) Gedroogde vorm van een zuivelproduct (10) 
24) Stof die bij inspanning voor tijdelijke spierpijn kan zorgen (8) 
25) Hierop wordt een dessert van kazen gepresenteerd (5) 
26) Moet jonge kaas 4 weken, overjarige kaas minstens 18 maanden (5) 
27) Het vette gedeelte van de melk afscheppen (5) 
28) Frisse zuivelspreads behoren tot deze soort zuivel (8) 
29) Gestremde melk om kaas van te maken (7) 
30) Hiervan is de FrieslandCampina de op twee na grootste ter wereld (13)
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In deze rubriek plaatsen wij telkens twee interviews met kinderen uit Hoogenweg 

en omstreken. Deze keer zijn dat: Isa Wanink en Isa Lenters. 

 

Hoe heet je? Isa Wanink 

Wat is je adres? Stobbenhaarweg 1a 

Wanneer ben je geboren? 1 augustus 2003 

En waar ben je geboren? Hardenberg 

Broers / zussen: 1 broertje: Daan 

Naar welke school ga je? De Bloemenhof 

In welke groep zit je? 6b 

Wat wil je later worden? Verpleegster 

Wat zijn je hobby’s? Hockey 

Huisdieren: Onze hond Boaz 

Lekkerste eten / drinken: Pizza/cola 

Leukste televisieprogramma: Klokhuis 

Favoriete muziek / band: Cup-song 

Leukste boek: De Boskampi’s 

Waaraan heb je een hekel? Ruzie 

  

  

Hoe heet je? Isa Lenters 

Wat is je adres? Hoogenweg 30a 

Wanneer ben je geboren? 6 augustus 2003 

En waar ben je geboren? Hardenberg 

Broers / zussen: Britt tweelingzus 

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

In welke groep zit je? 7a 

Wat wil je later worden? Weet ik niet 

Wat zijn je hobby’s? Met Playmobil spelen 

Huisdieren: Zipper (hond) Nijntje (konijn) 

Lekkerste eten / drinken: Patat / chocolademelk 

Leukste televisieprogramma: Hotel 13 

Favoriete muziek / band: Katy Perry 

Leukste boek: Dummie de Mummie 

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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  Jongeren Hoogenweg                     trekken naar “de grote stad”. 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Als daar Hardenberg                        is dat maar twee keer vallen. 

        mee wordt bedoelt, 
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Maak een leuke taart met rolfondant voor de kerst! 

Fam. Schoemaker bedankt voor de koksmuts! 

Als eerste denk ik aan het maken van een taart 

van rolfondant. 

Aangezien het bijna kerst is lijkt het me leuk 

om dit recept voor jullie uit te werken! Het is 

niet moeilijk maar er gaat wel wat tijd in 

zitten… 

Benodigdheden: 

 Mix voor biscuit (Funcakes)  

 Eieren 

 Ongezouten roomboter 

 Jam of een andere vulling 
 

Om zelf een heerlijke taart te maken begin je met het bakken van de biscuit, dit doe je 

volgens de aanwijzingen op de verpakking van de FunCakes mix voor biscuit. Laat na het 

bakken de biscuit goed afkoelen. Als de biscuit afgekoeld is, plaats je hem ondersteboven 

op een taartkarton. Snij de biscuit met een taartzaag of broodmes in 3 gelijke lagen en 

markeer de lagen met 3 cocktail prikkers die je recht onder elkaar in de biscuit steekt, 

zodat je na het vullen, de taart weer exact op elkaar kunt zetten. 
 

Nu is het tijd om de botercrème te maken, volg ook hier de aanwijzingen op de 

verpakking. Vul dan de eerste laag van de taart met jam en daarna de tweede laag met een 

deel van de botercrème. Plaats de taart op het draaiplateau en smeer een dunne laag boter-

crème op de hele taart om alle kruimels vast te houden en de fondant mee vast te plakken. 
 

Kleur de rolfondant met de kleurstof. Gebruik een cocktailprikker om de kleurstof op de 

fondant te krijgen. Kneed het goed door tot het zacht en soepel is. Wil je nog extra kleur 

toevoegen, gebruik dan weer een nieuwe prikker. Strooi wat poedersuiker op je werkblad 

en rol de fondant uit met een roller. Zorg dat er geen suiker bovenop de marsepein komt 

en draai je plak na iedere 3 keer rollen een kwartslag, zodat het niet gaat kleven. Als de 

plak groot genoeg is en een mooie dikte heeft leg je hem op de biscuit en strijk je hem 

glad met de platte hand. Snij nu met een mesje de overtollige marsepein aan de onderkant 

eraf. 
 

De taart is nu klaar om te versieren. Maak gebruik van diverse uitstekers, pareltjes en 

figuurtjes om tot een prachtig resultaat te komen. 

Ik wens iedereen heel veel plezier met het maken van deze heerlijke taart en weet zeker 

dat hij heerlijk zal smaken! 
 

Wij geven de koksmuts door aan Allard Kerkdijk en Heidi Vanderwal 

Groetjes Rolf, Nelleke en Tess Hutten 
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Hallo Inwoners van de ‘Hoogenweg’, 

 

Vorige week werd ons gevraagd of wij via ‘Oes 

Blattie’ onszelf wilden voorstellen als ‘Nieuwe 

bewoners’ van de Hardenbergerveldweg 3. 

Natuurlijk willen wij dat, wij zijn Albert-Jan ten 

Caat en Miranda Soer. Helemaal nieuw is Miranda 

niet aan de Hoogenweg, ze is maar een paar meter 

verhuisd. Van huisnummer 3a naar nummer 3. 

Heerlijk vertrouwd voelt dat. Het zal vast niet 

iedereen zijn ontgaan dat er een nieuwe woning 

gezet is aan de Hardenbergerveldweg. Albert-Jan en 

Jeannette Soer hebben hier een prachtige woning 

gebouwd in de hoop dat het verkocht zou gaan 

worden. Helaas is dat niet gelukt in deze tijd en wonen wij hier nu. Fantastisch dat wij hier een 

aantal jaar mogen wonen in dit huis. 

 

Albert-Jan: 

Sinds september ben ik ook inwoner van de ‘Hoogenweg’. Ook voor mij is de ‘Hoogenweg’ niet 

geheel onbekend. Miranda en ik zijn nu 8 jaar samen en in deze jaren ben ik regelmatig aanwezig 

geweest op de ‘Hoogenweg’. Zelf woonde ik in Baalderveld bij mijn vader en z’n vriendin en in 

Ane bij mijn moeder en haar vriend. Afgelopen zomer heb ik de opleiding ‘sport en bewegen’ 

behaald. Alleen zijn hier helaas geen banen in te vinden op dit moment. Ik werk nu 5 dagen in de 

week bij de Wehkamp in Dedemsvaart. In de avonduren ben ik assistent trainer bij het 2de van HHC 

Hardenberg. Erg leuk om te doen. De gehele zaterdag ben ik dan uiteraard ook te vinden op het 

voetbalveld.  

 

Miranda:  

Vorig jaar juni heb ik mijn opleiding tot verpleegkundige behaald. Gelukkig kon ik gelijk aan de 

slag in het ziekenhuis toen ik afgestudeerd was. Ik ben eerst naar Uganda (Afrika) geweest voor 6½ 

week samen met mijn zusje Bianca en ik kon daarna gelijk werken op de afdeling GE-Chirurgie en 

Vaatchirurgie bij de Isala Klinieken in Zwolle. Hier heb ik erg veel geleerd van september vorig jaar 

tot afgelopen september, alleen was deze afdeling te heftig voor mij. Veel jonge ongeneeslijk zieke 

patiënten kwam ik daar tegen. Toen kwam er een andere baan op mijn pad. Sinds 1 oktober ben ik 

werkzaam bij de Wondpoli in hetzelfde ziekenhuis. Ik heb altijd al iets met wonden willen doen en 

nu mag ik straks dagelijks wonden gaan verzorgen, 

erg leuk. Eerst moet ik nog een opleiding volgen tot 

wondverpleegkundige in Rotterdam, deze start in 

februari.  

 

Het wonen aan de Hoogenweg bevalt ons erg goed.  

Ben je nieuwsgierig naar de woning, laat het ons even 

weten, kom dan gerust eens een keer langs.  

 

 

Groetjes van Albert-Jan en Miranda 
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Als Jezus nu werd geboren 
 
Stel je eens voor dat Jezus Christus nu zou worden geboren. Dat de Messias in deze 
bittere tijd vol economische crisissen, natuurrampen en terrorisme ons zou komen 
verlossen. Doe je warme fleece trui aan, neem plaats boven de verwarming in de 
vensterbank en stel je het eens voor. Je kijkt vanuit je verwarmde plekje met een mok 
warme chocomelk (met een beetje slagroom natuurlijk) door het ijzige raam naar de 
vallende sneeuwvlokken. Je gedachtegangen tellen de oneindige, witte sneeuwvlokjes 
maar je aandacht wordt gewekt door Beatrix die vanaf je gloednieuwe plasmascherm het 
nieuws meldt dat de huizenmarkt volledig is ingestort. Terwijl je geschrokken de 
afstandsbediening pakt en de volumeknop stevig indrukt, krijg je het besef dat jij nog 
veilig in je huisje zit. Met gemengde gevoelens pers je een glimlach op je gezicht. Je 
neemt een flinke teug van je chocolademelk en tuurt naar buiten. 
 
Ondertussen lopen bibberend van de kou twee mensen hun weg te banen door de 
gevallen sneeuw. De man, genaamd Jozef, is een ZZP’er met een eigen 
timmermansbedrijf. Hij is onlangs failliet gegaan waardoor hij onder andere zijn hybride 
auto via Marktplaats.nl heeft moeten verkopen. Ook is hij zijn huis kwijtgeraakt wegens 
datgene wat Beatrix live op tv eerder op de dag melde. Desondanks is Jozef één van de 
positiefste timmermannen van Nederland. Met zijn hamer op de heup hoopt hij aan een 
nieuwe weg te kunnen timmeren.  
 
Naast hem loopt zijn zeer geliefde vrouw Maria. Zij wás een fulltime huisvrouw. Nu niet 
meer zonder huis. Maar ondanks haar leeftijd wordt ze binnenkort voor het eerst 
moeder. Een paar weken geleden kwam het blije nieuws op unieke wijze binnen. Midden 
in de nacht, sprong de laptop opeens aan. Via Youtube kwam er een video binnen van 
ene ‘GabriëlFromHeaven’. Een prachtige maar ongeloofwaardige video waarin een 
engelachtige vrouw genaamd Gabriël verkondigde dat Maria zwanger zou zijn en een 
wonderlijk kind op de wereld zou zetten.  
 
Het al wat oudere stel uit Nazareth  wilde dit nieuws natuurlijk eerst niet geloven. Maar 
na een heuse zwangerschapstest gedaan te hebben zijn ze dolblij.  Bepakt en beladen, 
banjerend door de sneeuw, zijn Jozef en Maria op weg naar de geboorteplek van 
toekomstige vader Jozef. In de stad van voorouder David, Bethlehem, zullen zij hun 
nieuwe stek moeten vinden. 
 
Na een lange en barre tocht komen ze aan in Bethlehem. De gure nacht is gevallen maar 
overnachtingsplekken zijn schaars. Hotels en motels zijn te duur, bij opvang is geen 
ruimte en onder de brug bij een zwerver genaamd Frits de Verschrikkelijke lijkt ook geen 
oplossing. Een herberg van de oude stempel wordt hun laatste poging om een 
overnachtingsplek te vinden. Met volle moed klopt Jozef aan op de deur met het voor 
hem herkenbare hout. De eigenaar deelt mee dat er in de herberg geen plek meer is 
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voor een timmerman zonder werk en een zwangere huisvrouw zonder huis. Toch komt 
hij met een mogelijke uitweg. 
 
De eigenaar is één van de weinige mensen in deze moderne tijd die nog in het bezit is 
van een ouderwetse stal. De stal heeft hier en daar wel wat moderne aanpassingen. Zo is 
de stal voorzien van draadloos internet. Iets wat goed uitkomt voor Maria, die naast 
huisvrouw ook een zeer actieve  Facebookerster  is. 
 
In dit ouderwetse stalletje in die donkere, koude decembernacht brengt Maria haar 
eerstgeborene ter wereld. Hij wordt in een doek gewikkeld en in een van Zweeds 
eikenhout, door Jozef zelf in elkaar gezet, Ikea bedje gelegd.  
 
Even verder op werkt een aantal gemoderniseerde herders in een open veld. Ze zijn één 
van de weinigen die nog herder zijn. Terwijl één van de herders even pauze neemt, 
verschijnt er op zijn iPhone een immens wit licht. Zo helder dat het hele veld wordt 
verlicht en de aandacht van alle herders is getrokken. Met zijn allen staren ze vol 
verwondering naar de iPhone. 
 
"Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen’’, klinkt het vanuit de Apple 
telefoon. ‘’Vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de 
Messias. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in 
een doek gewikkeld in een Ikea bedje ligt." De herders kijken in volle stilte voor zich uit. 
Na de schrik te zijn boven gekomen vertrekken de herders met volle moed naar 
Bethlehem. Nerveus maar nieuwsgierig komen ze aan. Daar, in dat ouderwetse stalletje, 
treffen ze hun Messias aan. In een zelfgemaakt Ikea bedje.  
 
Binnen enkele momenten weet de hele wereld ervan. De geboorte van de Messias is als 
een bom ontploft op de sociale media kanalen. Het wordt trending topic op Twitter, het 
verhaal van de dag op Hyves en het populairste onderwerp op Facebook. Dit zal nog 
maanden zo blijven. Ook worden er programma’s aan de geboorte gewijd, 
nieuwszenders beginnen speciale rubrieken en de top 40 wordt gevuld met songs over 
de Messias.  
 
De geboorte van de verlosser. Door een simpele, Facebookende huisvrouw zonder huis. 
En een timmerende man zonder werk. Jezus Christus is zijn naam. En hij is nu geboren, 
de inhoud van de boodschap blijft dezelfde. 
 
 
 
Door Marc Timmer 
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60+ Reis  
 
Op maandag 2 september heeft de Oranjevereniging weer een leuke dag 
georganiseerd voor onze ’60-plussers’.  
 
Met een bus vol, vertrokken we ‘s morgens vol goede moed richting Friesland. In 
Ens stopte de bus om gezellig met elkaar koffie te drinken met een stukje taart. 
Nadat iedereen weer terug in de bus was, reden we verder door de mooie Friese 
landschappen. Het was een prachtige rit langs de dijken van West Friesland.   
Toen er plotseling een Friese boerin stond te liften langs de kant van de weg. 
Onze buschauffeur besloot om te stoppen en haar mee te nemen. De boerin 
kwam de bus in en vertelde ons dat ze graag met ons mee wilde naar 
Hindeloopen. Ze moest haar schapen voeren die op de dijk lopen. Als 
tegenprestatie voor de lift, wilde ze ons wel iets meer vertellen over wat er 
onderweg te zien was en over een aantal typische Friese gewoonten. De boerin 
vertelde onder andere over de typische Friese kop-hals-romp en stelpboerderijen. 
Friese boerderijen hebben vaak een 'uilenbord' op het dak, een driehoekig houten 
bord tegen de daknaald.  
 
Aangekomen in Hindeloopen, stond in restaurant Südersee, onze lunch voor ons 
klaar. Na de lunch konden we op eigen gelegenheid Hindeloopen bezoeken. In 
de grote kerk was  een klederdrachtshow. Een enthousiast paar in klederdracht 
vertelde ons over deze dracht. De Hindelooper vrouwendracht was zeer kleurrijk 
door de combinatie van gebloemde (sitsen) en geruite (Oost-Indische bonten) 
stoffen en de aparte hoofdtooi. Maar ook het verschil tussen rouw en niet-rouw, 
gehuwd of ongehuwd en pronk- en werkdracht maakte deze dracht bijzonder. 
Aan de klederdracht kon men ook zien of iemand rijk was.  
Hindeloopen kreeg in 1225 stadsrechten en is een van de Friese elf steden. 
Hoewel het geen haven had maar slechts een rede in de Zuiderzee, was 
Hindeloopen lange tijd een belangrijke handelsplaats. De Hindelooper 
Grootschippers voeren in hun fluitschepen naar de Oostzee om handel te drijven. 
Ze verkochten in de Oostzeelanden veel Nederlandse producten als jenever en  
wollen stoffen. Op de terugreis naar Hindeloopen werd altijd hout getransporteerd 
naar Amsterdam en de Zaanstreek. Uit deze periode stammen ook de bijzondere 
leefcultuur, het Hindelooper schilderwerk en dit prachtige, kleurrijke klederdracht. 
 
Na deze show kon men verschillende musea bezoeken of een kijkje nemen de 
rommelboerderij. In het restaurant kregen we een kop koffie met een heerlijk plak 
Friese suikerbrood. De eigenaar van het restaurant vertelde nog een boeiend 
verhaal en tot slot was er een verloting.  
 
Toen iedereen weer bijna in de bus zat, zag Karin een schaap dat met haar kop 
vast zat onder een hek onderaan de dijk. Ze rende er naar toe en bevrijdde het 
dier uit zijn benarde situatie. We konden met een gerust hart weer richting de 
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Hoogenweg. Daar had de familie Kremer van ’t Gebouw weer voor een 
voortreffelijk diner gezorgd.   
 
Nadat iedereen had kunnen genieten van dit diner, kwamen Erik van Laar en Dick 
Ranter als afsluiting een aantal liedjes voor ons spelen op hun harmonica. 
 
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde dag. De Oranjevereniging bedankt 
iedereen voor de gezellige dag en hopelijk zien we u volgende jaar! 
 
Namens de Oranjevereniging, Dimphie Wilpshaar 
 

 Foto’s vindt u op internet: www.hoogenweg.net 
 

 

EWW speelt ’n schat van ‘n brombeere 

 

Vrijdag 15 november had toneelvereniging Elck Wat Wills van de Hoogenweg de 

première van het toneelstuk ‘n Schat van ‘n brombeere. Henk Bruggeman en Karin van 

der Steen zijn de twee debutanten wat hen goed afging. Ze hebben eerder meegedaan aan 

het kersttoneel, dus helemaal vreemd voelde het podium niet aan.  

 

Zaterdagmiddag 16 november brachten de spelers van EWW op uitnodiging van de 

NvBvO het toneel op de planken. Ruim 140 personen konden genieten van het spektakel 

op het toneel. Op 22 en 23 november werd het stuk opgevoerd op de Hoogenweg en 29 en 

30 november verhuisde de cast van EWW naar het theater de Voorveghter. Dit is ook 

altijd één van de hoogtepunten van het seizoen. 

 
Uitvoeringen 

Op zaterdag 14 december speelt EWW in het gebouw Hoogenweg. Kaarten via 0523-

261983 en 0523-232748. De overige uitvoeringen staan gepland voor 18 januari, 8, 21 en 

22 februari, allen in het gebouw Hoogenweg. Kom en geniet van een avondje toneel. 

 

 
Kerstbingo en filmavond 
 

Op vrijdag 20 december organiseren wij de jaarlijkse Kerstbingo. Dit jaar gaat een deel 

van de opbrengst naar de Serious Request actie, dus des te meer reden om mee te doen. 

Na afloop kunt u ook nog eens door naar het optreden van de Kisjeskearls in de grote zaal. 

Als u dat wilt natuurlijk… 

 

Vrijdag 27 december is er ook weer een filmavond voor de jeugd. De exavte invulling is 

nog niet bekend, maar we gaan wel wat extra’s doen en het begint ook al rond 16.00 uur. 

Meer informatie volgt! 

 

Activiteitencommissie PB Hoogenweg
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   “Hoogenweg Digitaal”                    Heldere site! 

                      is vernieuwd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Wat mij betreft                               mag Hoogenweg  

                                                             er trots op zijn! 
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De commissie van het Glazen Gebouw wil veel 
geld inzamelen voor Serious  3FM Request. 

 
 

Het Glazen Gebouw op de Hoogenweg 
 

In het weekend van 20, 21 en 22 december zal er op de Hoogenweg een muziekweekend 
plaatsvinden voor Serious 3FM Request. De bedoeling is dat Het Glazen Gebouw wordt 
gehouden van vrijdag 16.00 uur tot zondag 23.00 uur.  
 
Op de Hoogenweg is door een groep van tien personen een commissie gevormd die al 
verschillende overleggen met elkaar hebben gehad en het idee van het Glazen Gebouw 
hebben bedacht. De commisie bestaat uit Gerko Kremer, Rutger van Braak, Rick van der 
Steen, Ina Timmer, Richard Bolks, Rico Rigterink, Marleen Ekkelenkamp, Jenita Broek, Irma 
Veltink en Wiljan Edelijn. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor 
Serious 3FM Request, dit jaar is de actie het voorkomen van diarree. 3FM Serious Request 
2013 vraagt aandacht voor kinderen die jaarlijks onnodig sterven aan (de gevolgen van) 
diarree. Dit is een stille ramp die het gevolg is van gebrek aan schoon drinkwater, zeep en 
toiletten. De drie DJ’s die van 18 tot en met 24 december het Glazen Huis in Leeuwarden 
gaan er in die week alles aan doen om zoveel mogelijk aandacht te vragen en geld in te 
zamelen voor de aanpak van deze stille ramp. Het Rode Kruis helpt met schoon drinkwater en 
zeep, met de bouw van sanitaire voorzieningen, en met training en informatie over het 
belang van goede hygiëne.  
 
Glazen Gebouw op de Hoogenweg 
Ook op de Hoogenweg willen ze helpen en daarom zullen in het Glazen Gebouw de deejays 
Richard Bolks, Rico Rigterink, Marleen Ekkelenkamp, Jenita Broek, Irma Veltink en Wiljan 
Edelijn zoveel mogelijk plaatjes gaan draaien en proberen hiermee veel geld op te halen. 
Tussendoor hebben verschillende bands hun toezegging gedaan om hun medewerking te 
verlenen. Op vrijdagavond zal de band Kisjeskearls optreden, voor de zaterdagavond staat 
Settled Down gepland en op de zondag zal er een verrassingsoptreden plaatsvinden. Op 
vrijdagavond zal er een kerstbingo 
plaatsvinden en de zaterdagmiddag 
vindt er een grote veiling plaats. Het 
hele weekend is de entree een vrije gift 
via een glazen brievenbus. U kunt de 
veilingitems en het nieuws volgen op 
www.hoogenweg.net. Op zondagavond 
zal de opbrengst bekend worden 
gemaakt en zal de commissie op 
dinsdag 24 december naar Leeuwarden 
gaan om persoonlijk de cheque te 
overhandigen aan het landelijk Glazen 
Huis. 
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Van Plaatselijk Belang Hoogenweg (PBH) 
 
De laatste informatie van PBH van dit jaar al weer. We zullen een aantal onderwerpen die 
de afgelopen periode gespeeld hebben hieronder vermelden. 

 
1. Oud IJzeractie 

 

In de week van 14 tot en met 21 september heeft de oud ijzeractie weer plaats 
gevonden. Langs deze weg willen we iedereen hartelijk danken voor het brengen 
van oud ijzer in deze week. Zoals eerder al aangegeven zal de opbrengst van het 
oud ijzer ingezet worden voor de feestweek van 2015. De opbrengst bedroeg dit 
jaar € 235,-  
 

2. Voormalig schoolgebouw Hoogenweg 
 

In deze periode is ook een bijeenkomst door de gemeente Hardenberg 
georganiseerd in Het Gebouw en wel op 27 augustus. In deze bijeenkomst hield 
wethouder Douwe Prinsse een inleiding over het voor en tegen en gaf dan ook de 
visie weer hoe de gemeente Hardenberg tegen dit project aan kijkt en hij hier in 
staat. De wethouder wilde meningen en argumenten aanhoren naar aanleiding 
van onder andere de buitengewone ledenvergadering die PBH gehouden heeft 
over dit onderwerp op 10 juni dit jaar. 
 
De avond werd goed bezocht en iedereen kreeg de gelegenheid om zijn of haar 
mening naar voren te brengen. Ook vertegenwoordigers van Baalderborg Groep 
waren aanwezig. 
 
De wethouder gaf aan het eind van de bijeenkomst aan dat hij geen nieuwe 
argumenten gehoord had waardoor de gemeente op andere gedachten zou 
moeten komen. 
 
Het vervolgtraject is dan ook inmiddels dat er een klankbordgroep is ingesteld 
door de gemeente waarin een selectie gemaakt is van direct belanghebbenden 
c.q. aanwonenden van de school gevraagd zijn zitting te nemen in deze groep. 
Deze groep is inmiddels een eerste keer bij elkaar geweest. De eerste keer 
zonder dat Baalderborg Groep aan tafel zat. In eerste instantie zijn de wensen, 
vragen en eventuele problemen in kaart gebracht. In een later stadium zal 
waarschijnlijk ook Baalderborg Groep aansluiting krijgen bij deze klankbordgroep. 
 
Inmiddels heeft (vers van de pers) Baalderborg Groep een enquête uitgezet om 
de behoefte te peilen van de door de leden gekoesterde wens om te voorzien in 
woningen voor ouderenzorg. Wij doen dan ook een beroep op u om deze enquête 
vooral wel in te vullen en terug te sturen, want het levert belangrijke informatie op 
voor het verdere verloop van het traject. 
 
Mocht u nog vragen hebben, schroom niet om deze te stellen. U kunt uw vragen 
het best stellen via e-mail op pbhoogenweg@hotmail.com  

mailto:pbhoogenweg@hotmail.com
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3. Jaarvergadering 2014 

 
Voor we het in de gaten hebben is het al weer zover dat de jaarlijkse 
ledenvergadering voor de deur staat. Hierop vooruitlopend willen wij al vast 
aangeven dat we op zoek zijn naar een nieuw bestuurslid. In eerste instantie zal 
het nieuwe bestuurslid geen specifieke functie hoeven te krijgen en kan hij of zij 
kennismaken met het boeiende werk van bestuurder van PBH. Meepraten over 
jouw eigen leefomgeving en alles wat hier in gebeurt! 
 
Als de nieuwsgierigheid gewekt is en als het u iets lijkt en mee wilt kijken in onze 
keuken, neemt u dan contact met ons op of meld u aan via 
pbhoogenweg@hotmail.com Wij zijn graag bereid u meer informatie te 
verstrekken over de werkzaamheden van PBH. 
 

4. Ongenode gasten 

 
Wellicht dat u via via al mee heeft gekregen dat er inbrekers gespot zijn in onze 
omgeving. Het dievengilde heeft de laatste tijd weer behoorlijk huis gehouden in 
onze omgeving en helaas is Hoogenweg ook ten prooi gevallen aan inbrekers. 
Wellicht goed om uw ogen en oren open te houden en in twijfelgevallen met name 
bij verdachte omstandigheden toch contact te zoeken of melding te doen bij de 
politie. 
 
Aan een veilige woon- en leefomgeving kunnen we allemaal ons steentje 
bijdragen door goed op te letten of we vreemde dingen waarnemen! 
 

5. Opwaardering woonomgeving 
 

Inmiddels heeft de opwaardering van onze woonomgeving plaats gevonden. Een 
hele verandering ten opzichte van hetgeen we hadden. We hebben in ons 
traditionele najaarsoverleg met de gemeente (samen met de gebiedswethouder 
Douwe Prinsse) een compliment gegeven in het algemeen met betrekking tot de 
gevolgde procedure. Na een inloopbijeenkomst eerder dit jaar waarin iedereen 
zijn of haar mening kon ventileren is men aan de slag gegaan met de uitvoering. 
Ook tijdens de uitvoering is door NTP Infra goed werk geleverd. Met name in 
overleg met aanwonenden inzake het weer goed laten aansluiten van de opritten 
aan de weg. 
 
Ook over de verlichting hebben we aangegeven dat het goed is en dat het een 
heldere lichtopbrengst heeft. Met name de verlichting van het voetpad was daarbij 
belangrijk. De lichtbundels kunnen afgesteld worden zodat de opbrengst optimaal 
is. Mocht u toch hinder ondervinden van de lichtbundel, dan kunt u dat uiteraard 
bij ons melden. 
 
Helaas hebben we echter ook geconstateerd dat de twee nieuwe drempels heel 
erg flauw zijn. Eigen meting wezen uit dat ze met hoge snelheid genomen kunnen 
worden zonder dat er heel veel hinder van ondervonden wordt. Dit hebben we 
kenbaar gemaakt bij de gemeente. Hier zal aandacht aan besteed worden door 
de gemeente. Eerst zal en wellicht nog om nadere informatie aan de inwoners 

mailto:pbhoogenweg@hotmail.com
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gevraagd worden alvorens er aan gesleuteld zal gaan worden. De bedoeling is 
dan dat de “toerit” van de drempel ingekort wordt naar 1 meter, zodat de drempel 
daardoor steiler en verkeersveiliger wordt. Dit alle uiteraard onder voorbehoud 
van goedkeuring door de verantwoordelijk portefeuillehouden (wethouder 
Jansen). Wordt vervolgd dus. 
 

6. Canonkunst 
 

Er is een projectsubsidie beschikbaar gesteld door de Provincie Overijssel om 
een kunstwerk te laten maken en Hoogenweg was één van de plaatsen waar dit 
zou kunnen en mogen. Inmiddels zijn er met diverse personen en diverse 
instanties waaronder gemeente Hardenberg, Historische Vereniging, Kunstenlab 
en PBH bijeenkomsten geweest en zijn er presentaties door kunstenaars gegeven 
waarin diverse ontwerpen en objecten aan bod kwamen. 
 
Uit de presentaties is een keuze gemaakt door de “commissieleden”. Het 
kunstwerk wordt gemaakt door Martijn Schoots en zal geplaatst worden op de 
kruising met de Stobbenhaarweg, waar nu ook het informatiebord en het 
picknickbankje staan. Uiteraard blijft het definitieve ontwerp een verrassing, maar 
de mensen die er bij betrokken waren zijn heel enthousiast! Over de plaatsing en 
onthulling van het kunstwerk zult u ongetwijfeld nog meer te horen of te lezen 
krijgen. 
 

7. Tot slot 
 

Zoals in het begin al aangeven nader het einde van het jaar snel. Namens het 
bestuur van Plaatselijk Belang Hoogenweg e.o. willen wij u dan ook Prettige 
Kerstdagen en een Gelukkig 2014 wensen. We zien u dan ook graag op de 
nieuwjaarsreceptie die net als in andere jaren weer georganiseerd zal worden 
door de activiteitencommissie (zie datum in de agenda in dit boekje). 
  
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 

 
 

Collecte 2013 
 

De slogan van Alzheimer Nederland is “Help Alzheimer overwinnen, dan hoeft 

niemand zichzelf te verliezen.”  
 

De collecte van Alzheimer Nederland in de week van 4 tot 9 november 2013 heeft 

in Hoogenweg € 264,73 opgebracht. Deze opbrengst is bestemd voor weten-

schappelijk onderzoek naar dementie, hulp, informatie en belangenbehartiging 

voor mensen met dementie en hun naasten. 
 

Hartelijk dank aan alle gevers en collectanten. 

Jenny Meijer

mailto:pbhoogenweg@hotmail.com
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'n Schat van 'n brombeere 

 
Vrijdag 15 november was de première van weer een nieuw toneelstuk van toneel 

vereniging Elck wat Wills. Onder regie van Jenny ter Voorde werd de zaal door de spelers 

vermaakt en waande het publiek zich een aantal uurtjes op de camping. En dat je vakantie 

geluk afhankelijke is van je vakantieburen werd deze avond wel duidelijk. 

 

Gijs van Zanten (Henk 

Bruggeman) en zijn 

vrouw Truus (Erna de 

Boer) denken er mooi 

rustig bij te zitten op de 

camping waar ze een 

vast standplaats hebben 

die van alle gemakken 

en luxe is voorzien. 

Maar dan komen er 

nieuwe buren, Jannes 

(Gerrit Waterink) en 

Gerda (Ina Timmer) 

Botter met 

(schoon)moeder Triene (Fenny Hulsegge). Het is duidelijk dat die er een hele andere 

levensstijl op na houden en dat komt de vakantie rust van Gijs en Truus niet ten goede. En 

hoewel een andere camping gast, Maaike (Karin van der Steen) nog probeert om de Jannes 

Botter met alle mogelijke therapieën te beïnvloeden lijkt dit niet te resulteren in een ander 

gedrag. 

 

Wanneer Jeroen van Zanten (Jan Bulthuis) de zoon van Gijs en Truus een bezoek aan de 

camping aankondigt lijken de buren elkaar toch van dienst te kunnen zijn. Het bezoek van 

Jeroen, die vergezelt wordt door zijn top model 'Baby' (Eric Smulders) doet dan ook heel 

wat stof op waaien. Door alle commotie lijkt de campinggast Peter (Rutger van Braak) de 

onschuld zelve. Toch blijkt uiteindelijk iedereen wel een beetje bedrogen uit te komen. 

 

Toneelmeester Rick van der Steen had alles goed onder controle. De Souffleur, Henk 

Veldsink, kon af en toe nog even van dienst zijn maar dat mag dan ook tijdens een 

première. De grime was toevertrouwd aan Hennie Edelijn, Ina Timmer en Erna de Boer en 

het echte camping gevoel was te danken aan de decorbouwers Rutger van Braak en Freek 

Ranter. 

 

Nog niet in de gelegenheid geweest om het toneelstuk te aanschouwen en er een leuk 

avondje uit te beleven? Kijk dan voor de volgende speeldata in de agenda in deze 

dorpskrant of neem een kijk op http://www.toneeleww.nl. 

 

http://www.toneeleww.nl/


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: 
 

 
Quizwoordzoeker: 

1 afgeroomde melk 2 aroma 3 boerenkaas 4 boterhandel 5 controle 6 ecomelk 7 eiwit 8 feta 9 half 

vollemelk 10 jong belegen 11 jonge kaas 12 kaasboerderij 13 kaasmaker 14 kaassoort 15 kefir 16 

koemelk 17 korst 18 magere kwark 19 meikaas 20 melkbacterie 21 melkboer 22 melken 23 

melkpoeder 24 melkzuur 25 plank 26 rijpen 27 romen 28 roomkaas 29 wrongel 30 zuivelfabriek 

De overgebleven letters: Boter kaas en eieren 

 

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 14 maart 2014 bij Leon ter Voorde. 



 

 


