
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De doorgeefpen lag bij Jan Meijerink 

 Thijmen Boonstra en Maartje Bosch stellen zich voor 

 In de jeugdrubriek Thijmen Putter en Teun Gerrits 

 De eerste informatie van de feestcommissie 2015 

Maart 2014 Jaargang 18, nummer 1 
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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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Maart 2014 
 
 
Winter is er eigenlijk niet geweest en helaas heeft de ijsbaan 
daarom ook haar deuren niet kunnen openen. Het voorjaar heeft 
zich inmiddels al weer aangediend en enkele heel mooie dagen 
waren het resultaat. En dat is dan natuurlijk ook wel weer lekker! 
 
Deze dorpskrant ontvangt u een week later in de bus dan eigenlijk 
de bedoeling was. We hebben het even uitgesteld omdat we toch 
graag even de uitslag mee wilden nemen van de gemeenteraads-
verkiezingen. Hoe de nieuwe zetelverdeling er uit ziet, zult u 
inmiddels wel begrepen hebben, maar op pagina 8 treft u de uitslag 
aan van het stembureau in Hoogenweg. 
 
Op pagina 17 maakt de feestcommissie bekend wanneer het feest 
in 2015 zal gaan plaatsvinden. Nog iets meer dan een jaar en dan is 
het weer zo ver! Hoe het er allemaal uit komt te zien is nog niet 
bekend, maar zonder uw hulp, deelname en aanwezigheid kan het 
natuurlijk niet. Dus bereidt u voor en noteer de data alvast in uw 
agenda! 
 
Verder staat deze extra dikke dorpskrant weer vol met informatie die 
mede door u als inwoners tot stand is gekomen. Dank daarvoor en 
natuurlijk wens ik u wederom veel leesplezier! 
 
 
Leon ter Voorde 
Redactie “Oes Blattie” 
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Datum Omschrijving Organisator 

   
03-04-14 Algemene ledenvergadering in het Gebouw. 

Aanvang: 20.00 uur. 
PB Hoogenweg 

09-04-14 Sjoelavond in het Gebouw, aanvang: 20.30 
uur. Kosten: € 3,- p.p. 

Act.commissie 

12-04-14 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 

18-04-14 Paasbingo in het Gebouw. Aanvang: 20.00 
uur. Kosten: € 5,- per persoon 

Act.commissie 

19-04-14 Optreden "Geen Monkeys" in het Gebouw. 
Aanvang: 21.00 uur. Kaarten à € 5,- 
verkrijgbaar bij het Gebouw 

De Hoogenweg 

21-04-14 Paaseieren zoeken in het park. Start om 
10.00 uur bij de ijsbaankantine. Deelname 
gratis. 

Act.commissie 

26-04-14 Koningsdagviering bij het Gebouw Oranjevereniging 

10-05-14 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 

22-05-14 Verkiezingen Europees Parlement  

28-05-14 Optreden The Heinoos in de feesttent aan de 
Klumpersweg in Den Velde 

 

29-05-14 Trekkertrek Den Velde om 9.00 uur aan de 
Klumpersweg in Den Velde. 

 

31-05-14 Autopuzzelrit vanaf 18.30 uur bij het 
Gebouw. 

Oranjevereniging 

07-06-14 Rommelmarkt bij de ijsbaankantine. 
Aanvang: 13.00 uur. Verkoop bij opbod start 
om 13.30h. 

IJsvereniging HEO 

09-06-14 Campina Open boerderijdag bij de familie 
Hutten, Hoogenweg 22. 

 

14-06-14 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 

20-06-14 Volleybaltoernooi in het park. Aanvang: 19.00 
uur. 

Act.commissie 

05-07-14 Jeugdvoetbaltoernooi in het park. Aanvang: 
13.30 uur. 

Act.commissie 

12-07-14 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 

09-08-14 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 

01-09-14 60-plus reis Oranjevereniging 

13-09-14 Schijt-je-rijk en houtduifschieten bij de 
ijsbaankantine. Aanvang: 14.00 uur. 

IJsvereniging HEO 
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Koen zit in groep 2 en daar leert hij volop zijn handen te gebruiken. Op de goede manier 

dan natuurlijk. Om dat in goede banen te leiden neemt de juf telkens een ander onderwerp 

waarmee alle werkstukken te maken hebben. Na afloop mogen ze natuurlijk alles mee 

naar huis nemen. Het wordt wel steeds moeilijker om er een goede plaats voor te vinden. 

Weet jij van ieder onderwerp de maand, de techniek en de plaat? Dit zijn de aanwijzingen: 

 Nadat de groep naar de kinderboerderij is geweest gaan ze hierover werkstukken maken, 

maar niet door te knippen of te plakken. 

 De werkjes van april hangen in de hal. Het zijn geen bouwplaten. 

 Hoe goed Koen kan plakken kun je zien in de slaapkamer. Wat daar hangt heeft hij niet 

in maart gemaakt en het gaat niet over bloemen. 

 De tekeningen die in oktober worden gemaakt hangen niet in de keuken en de prestaties 

van januari niet op het toilet. Het brandweerproject vinden we terug in de huiskamer. 

 Over het ziekenhuis mogen ze lekker met verf kliederen. De juf komt niet met dit 

onderwerp in maart of april en de schilderijen komen niet in de keuken terecht. 
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Hoge opkomst in Hoogenweg 
 

Woensdag 19 maart mocht een groot deel van de Nederlanders naar de stembus in 

het kader van de gemeenteraadsverkiezingen. In Hardenberg was er dit jaar keuze 

uit acht politieke partijen net als in 2010. D66 was nieuw en jongerenpartij 

DAAPS deed niet meer mee. 

 

Dat de Hoogenweggers betrokken zijn bij de gemeentelijke politiek bleek wel uit 

het relatief hoge opkomstpercentage van 73%. In de gemeente Hardenberg lag dit 

gemiddeld op 56% en landelijk op 54%. 

 

In totaal werden in Hoogenweg 295 stemmen uitgebracht welke als volgt verdeeld 

waren. Tussen haakjes staan de cijfers uit 2010. 
 

Partij Aantal stemmen in 

Hoogenweg 

Aantal stemmen in 

Hardenberg 

Aantal zetels 

CDA 97 (79) 7.446 9 (11) 

ChristenUnie 30 (26) 6.353 8 (7) 

PvdA 28 (53) 2.929 4 (5) 

VVD 36 (23) 2.327 3 (3) 

OpKoers.nu 71 (94) 2.707 3 (2) 

GroenLinks 6 (6) 881 1 (2) 

Liberaal Hardenberg 17 (8) 939 1 (1) 

D66 10 (-) 1.847 2 (-) 

Totaal 295 (289) 25.429 31 

 

Opvallend zijn de forse daling van het aantal stemmen op OpKoers.nu en de 

PvdA. Het CDA trok veel meer stemmen en won in Hoogenweg dus aan 

populariteit, terwijl deze partij uiteindelijk juist twee zetels moest inleveren. Het 

aantal stemmen op Liberaal Hardenberg verdubbelde ten opzichte van 2010. 

 

De lijsttrekkers kregen bij alle partijen de meeste stemmen, behalve bij 

OpKoers.nu. Daar kreeg Annie Kelder 33 stemmen van de Hoogenweggers. Op 

gemeentelijk niveau ontving CDA-er Rick Brink buiten de lijsttrekkers om de 

meeste stemmen. In Hoogenweg kreeg de nieuwkomer er 15 en was daarmee na 

Annie de meest gekozen niet-lijsttrekker. 
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Glazen Gebouw brengt ruim 2.000 euro op 

 

Drie dagen lang stond het Gebouw in Hoogenweg in het teken van de landelijke 

Serious Request actie van 3FM. Het hele weekend werd via de radio uitgezonden 

en verslag gedaan van alle activiteiten die er plaatsvonden. 

 

Zo was er de jaarlijkse Kerstbingo waarvan een deel van de opbrengst werd 

gedoneerd, was er zondag’s een ATB-tocht en was er natuurlijk de bekende vrije 

gift melkbus. Het grootste bedrag werd echter wel geleverd door de veiling die 

zaterdagmiddag plaatsvond: bijna 1.500 euro werd er in totaal neergeteld voor 

allerlei beschikbaar gestelde zaken. Zo waren er verschillende cadeaubonnen, 

maar ook t-shirts, zakken aardappelen, een meter droge worst of een fotoshoot. 

Een halve dag graafwerkzaamheden door Henk Lenters leverde zelfs 200 euro op. 

 

Zondagavond rond kwart 

over negen werd een 

voorlopige eindstand 

gepresenteerd van € 

1.950,90. Een mooi bedrag 

dat een aantal organisatoren 

samen met andere 

belangstellenden dinsdag 24 

december per bus naar 

Leeuwarden zal brengen. 

 

Het bedrag is dan wel wat 

hoger; na afloop van de 

presentatie kwamen nog 

meer donaties binnen, waardoor de teller uiteindelijk uit kwam tot boven de 2.000 

euro. 

 

 

Jeugdvoetbaltoernooi 
 

Op de eerste zaterdag van de zomervakantie organiseren we weer het 

jeugdvoetbaltoernooi voor buurtschappen in het park in Hoogenweg. Uiteraard 

doen we daar zelf ook aan mee en als jij mee wilt doen in één van de teams 

(basisschool of middelbare school) dan kun je je aanmelden bij Bert Broek. (tel 

260987, e-mail: b.broek@hetnet.nl) 

Tot dan!

mailto:b.broek@hetnet.nl
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In deze rubriek plaatsen wij telkens twee interviews met kinderen uit Hoogenweg 

en omstreken. Deze keer zijn dat: Thijmen Putter en Teun Gerrits. 

 

Hoe heet je? Thijmen Putter 

Wat is je adres? Lageweg 6 

Wanneer ben je geboren? 29-5-2002 

En waar ben je geboren? Vlaardingen 

Broers / zussen: Denise 

Naar welke school ga je? CBS de Bloemenhof 

In welke groep zit je? 8 B 

Wat wil je later worden? Dierenarts 

Wat zijn je hobby’s? Skaten, golf, karate 

Huisdieren: Kat, konijn, papegaai, 2 pony’s (van Denise) 

Lekkerste eten / drinken: Lekker: pizza, lasagne – vies: spruitjes 

Leukste televisieprogramma: Expeditie Robinson 

Favoriete muziek / band: Geen 

Leukste boek: Grijze jager 

Waaraan heb je een hekel? Alle groenten die groen zijn 

  

  

Hoe heet je? Teun Gerrits 

Wat is je adres? Hoogenweg 42c 

Wanneer ben je geboren? 10 januari 2004 

En waar ben je geboren? Hoogenweg 

Broers / zussen: Bram 

Naar welke school ga je? De Bloemenhof 

In welke groep zit je? 6 

Wat wil je later worden? Game-ontwerper 

Wat zijn je hobby’s? Scouting en gamen 

Huisdieren: Geen 

Lekkerste eten / drinken: Pizza en orange 

Leukste televisieprogramma: South Park 

Favoriete muziek / band: House 

Leukste boek: Intertoys-gids 

Waaraan heb je een hekel? Huiswerk 
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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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Een prachtige ronde tafel  als kunstwerk bij 
          Venebrugge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ook zo benieuwd hoe dat   over 10 jaar? 
  er uit ziet, 
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Een mailtje van Gre Bergsma, wil je een stukje schrijven voor Oes Blattie. We 
willen iemand uit de kern van Hoogenweg hebben, dus beginnen we bij jullie. 
 

Mooi is dat, wat zou ik moeten schrijven? We wonen al meer dan 20 jaar op/aan 
de Hoogenweg en de meesten zullen ons wel kennen denk ik, of toch niet want 
de laatste jaren zijn er veel nieuwe Hoogenweggers bijgekomen. 
 

Dus zal ik ons maar even voorstellen. Gerda en ik hebben 3 kinderen; Jolanda 
(25), Lucia(22) en Roel(19). Ze wonen alle drie nog thuis. 
 

Jolanda heeft de HBO opleiding bedrijfseconomie afgerond en werkt nu als 
verkoopster binnendienst bij Lorini sportswear in Loozen. Lucia is bijna klaar met 
haar opleiding tot verpleegkundige en heeft plannen om  te gaan doorstuderen. 
Roel is bezig met het laatste jaar van de opleiding onderwijsassistent. Ook hij 
heeft plannen om hierna door te gaan studeren voor leraar. 
 

Gerda werkt 4 dagen in de week als onderwijsassistent aan het RSG Wolfsbos in 
Hoogeveen. Ik zelf werk al sinds de oprichting bij Dion B.V. in Hardenberg, waar 
ik controller en mede-eigenaar ben. In mijn vrije tijd ben ik o.a. penningmeester 
van het Gebouw Hoogenweg en secretaris van de stichting Steunfonds openbaar  
onderwijs. 
 

Hobby’s hebben wij genoeg, maar vrije tijd te weinig. Ik probeer mij fit te 
houden met de racefiets, ATB en volleybal. Gerda volleybalt nog steeds in 
competitieverband bij de Zwaluwen in Gramsbergen. Samen kunnen we ook erg 
genieten van een weekendje weg of een dagje naar de sauna. 
Het huis waarin we wonen is in 1956 gebouwd door de ouders van Gerda en 
Gerda is hier ook geboren. We hebben hiervoor in Hardenberg en Gramsbergen 
gewoond, maar zijn na het overlijden van Gerda’s ouders in Hoogenweg komen 
wonen wat ons nog steeds erg goed bevalt.  
 

Zover de bijdrage vanaf Hoogenweg 43. Ik ben gevraagd om “de pen door te 
geven” en dat lijkt mij een leuke opdracht voor Gerran Klingenberg en Annika 
Nijland. 
 
Jan Meijerink
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Feestcommissie 2015 
 

Eind vorig jaar hebben verschillende Hoogenwegse verenigingen besloten dat ook 

in 2015 weer een feestweek georganiseerd zal worden. Samen hebben de 

volgende verenigingen een feestcommissie opgericht die inmiddels druk bezig is 

met de voorbereidingen: 

 

 Toneelvereniging Elck wat Wills 

 Plaatselijk Belang Hoogenweg 

 Biljartvereniging Hoogenweg 

 Ijsvereniging HEO 

 Stichting Gebouw Hoogenweg 

 Activiteitencommissie PB Hoogenweg 

 Oranjevereniging Hoogenweg 

 

Het feest zal plaatsvinden in 2015: 

 

Zaterdag 25 april tot en met zaterdag 2 mei 

 

Ook dit keer krijgt de feestweek een thema mee en dat zal tijdens de viering van 

Koningsdag op zaterdag 26 april aanstaande bekend gemaakt worden. 

 

Het komende jaar zal de feestcommissie zeker meer van zich laten horen! 

 

 

PASEN 2014 
 

Bingo 

Op Goede Vrijdag, 18 

april, is het tijd voor de 

Paasbingo. Voor € 5,- 

per persoon kunt u de 

hele avond weer 

mee doen en maakt u 

natuurlijk kans op mooie prijzen! 

Paaseieren zoeken 

Op Tweede Paasdag 

kunnen de kinderen 

in het park weer 

paaseieren komen 

zoeken. We 

verzamelen om tien uur bij de 

ijsbaankantine en gaan van daaruit in 

groepjes op zoek. Deelname is gratis! 
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Trekkertrek Den Velde; “zo gek als je maar wil” 

 

Vernieuwd, veranderd, verbeterd. Dat lijkt het motto te zijn van de organisatoren 

van Trekkertrek Den Velde. Het bestuur is aangevuld, er zijn meerdere klassen, 

waarvan één nog nooit eerder vertoont. Het feest wordt nog groter dan 

voorgaande jaren, alleen de dag blijft hetzelfde; Hemelvaartsdag, dit jaar op 29 

mei.   

 

Wat begon als een 

variatie op Trekkertrek 

Erm, groeit uit tot een 

steeds groter 

evenement. Ieder jaar 

weer een stapje verder. 

Vandaar ook dat er 

behoorlijk wat 

veranderingen zijn 

doorgevoerd. 

Allereerst is er 

afscheid genomen van 

een bestuurslid en zijn 

er twee nieuwe bestuursleden bij gekomen. De leden hebben besloten om het 

geheel om te zetten in een officiële stichting. Het evenement zelf zal ook grootser 

aangepakt worden. Het begint net als de twee voorgaande jaren met de avond 

voor Hemelvaartsdag met een optreden van The Heino’s. Op Hemelvaartsdag zelf 

zal ook nog een feest komen met DJ.  

 

“Rop-maar-raak” is 

het element waar de 

mannen van het 

bestuur zelf het 

meest over te 

spreken zijn. Een 

ronde waar geen pk-

limiet bestaat. Het 

gaat om twee 

gewichtsklassen, 6 

en 8 ton. In deze race 

zijn de enige twee 

regels 
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trekhaaghoogte en gewicht.  Door het gebrek aan pk-limiet noemen ze het zelf 

ook wel “het kan zo gek als je maar wil”. De andere klassen waarin getrokken 

wordt zijn de standaard klasse van 2,8 tot 13 ton en hobbysport 5,5 ton.  

 

Het aantal ingeschreven deelnemers bleef op de inschrijfavond bij 240. Na de 

inschrijfavond is het aantal inschrijvingen nog opgelopen tot 250 deelnemers. 

 

Aanwezige kinderen 

worden dit jaar nog meer 

in de watten gelegd. Er 

wordt een hoek gemaakt 

met zandbak, mini-

Trekker Trek en twee 

luchtkussens voor de 

grotere en kleinere 

kinderen. In deze hoek 

wordt ook geschminkt, 

een jong kalfje kan 

worden geschetst en als 

klap op de vuurpijl kan er 

met het jonge kalfje geknuffeld worden. Bij de kinderhoek zal ook toezicht 

aanwezig zijn.  

 

Het evenement begint om 9 uur ‘s morgens. De mannen hopen dat het net als 

vorig jaar, lekker weer wordt. “Zolang het weer maar goed is vrezen we nergens 

voor, maar het weer kan dit evenement maken of breken.” De organisatie hoopt 

iedereen op Hemelvaartsdag te mogen ontvangen aan De Klumpersweg in Den 

Velde. Voor meer informatie kunt u naar de vernieuwde website 

www.ttdenvelde.nl. 

 

 

Volleybaltoernooi 
 

Ook dit organiseert de activiteitencommissie weer het 

Hoogenwegse volleybaltoernooi. Op vrijdag 20 juni om 

19.00 uur starten de wedstrijden en de prijsuitreiking is 

zoals gewoonlijk direct na afloop in het Gebouw. 

Teams die mee willen doen, dienen zich uiterlijk 6 juni 

aan te melden bij Bert Broek. (tel. 260987 of e-mail: 

b.broek@hetnet.nl)
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Gezellige nieuwjaarsborrel PBH 

 

Traditiegetrouw organiseert plaatselijk belang Hoogenweg aan het begin van het 

jaar een nieuwjaarsborrel voor de inwoners van Hoogenweg en Venebrugge. Dit 

jaar kwamen vrijdag 3 januari rond de veertig mensen naar het Gebouw om elkaar 

een gelukkig nieuwjaar te wensen en natuurlijk voor een gezellig avondje uit. 

 

Erik Schoenmaker nam als voorzitter als eerste het woord en blikte terug op het 

afgelopen jaar. Daarin is veel gebeurd. Zo begint langzamerhand duidelijkheid te 

ontstaan over de toekomst van het schoolgebouw, is er een pilot geweest met het 

doven van de openbare verlichting en is de nieuwe brug over het kanaal 

opgeleverd. Ook is de straat en de verlichting in de kern Hoogenweg aangepakt. 

Dit laatste nog niet naar volle tevredenheid, zo bleek ook deze avond, maar 

daaraan wordt volgens PBH nog gewerkt. 

 

De activiteitencommissie, bestaande uit Bert Broek, Henk Hutten, Germa Brink, 

Dianne Wanink en Leon ter Voorde, werd in het zonnetje gezet als dank voor hun 

inzet in het afgelopen jaar. Zij ontvingen tevens een kleine attentie van het bestuur 

en een applaus van de aanwezigen. 

 

Daarna was het de 

beurt aan Inge ter 

Voorde. Zij had een 

spel voorbereid 

waaraan iedereen in 

groepsverband mee 

deed. Door de 

enthousiaste en bij 

vlagen fanatieke inzet 

van de deelnemers, 

werd het een leuke 

avond waarin zowel 

kennis als vaardigheid 

flink op de proef werd 

gesteld. 

 

En zoals het een goede nieuwjaarsborrel betaamt, bleef het ook na afloop nog lang 

gezellig in het Gebouw…
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Aardappel broccolischotel 
 

Benodigdheden: 

600 gram broccoli 

2 zakjes mix voor kerriesaus ( 25 g) 

500 me magere melk. 

1 duo pak aardappelschijfjes (800 g) 

1 pakje bakbacon in reepjes ( 150 g) 

En een ovenschaal… 

 

Bereiding: 

Verwarm de oven voor op 190°C. 

Verdeel de broccoli in roosjes. 

Kook de broccoli 6 min. 

Giet het af en bereid ondertussen de kerriesaus met de melk. 

Meng in de ovenschaal de broccoli en aardappelschijfjes met de helft van de 

kerriesaus en breng het op smaak met peper. 

Schenk de rest van de saus erover heen en bestrooi het geheel met bacon. 

Bak de aardappel broccolischotel in de oven 25 - 30 min. 

 

Eet smakelijk! 

 

Groetjes Allard en Heidi. 

 

Wij geven de koksmuts door aan Bertus en Bea. 

 

 

Reanimatiecursus 
 

Hoe meer mensen kunnen reanimeren, des te groter de kans dat iemand een 

ongeval of bijvoorbeeld een hartaanval overleeft. In dat kader willen wij in het 

Gebouw een cursus reanimeren organiseren. De kosten hiervoor bedragen € 30,- 

voor de eerste keer. Jaarlijks willen we ook een herhaling organiseren, waarvoor 

de kosten dan € 10,- zullen zijn. 

 

Interesse? Neem dan voor 16 april aanstaande contact op met Ina Kremer voor 

meer informatie en/of aanmelding. Telefoon 262681. 
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Hallo Allemaal, 

Ons is gevraagd ons even voor te 

stellen in  ' Oes Blattie '. 

Wij zijn Thijmen Boonstra en Maartje 

Bosch, en wonen sinds december 2013 

aan de Hoogenweg 39.  

Wij zijn bijna 5 jaar samen en wij 

wouden toch wel graag ons eigen 

plekje. Dit bevalt ons tot nu toe erg 

goed, wij genieten hier van de rust en 

gezelligheid om ons heen. 
 

Thijmen is 22 jaar en is geboren en opgegroeid  in Baalder. 

Ik werk sinds 2011 op een pitch en putt baan in Koekange. Hier ben ik 

greenkeeper dit houd in dat ik het onderhoud van een golfbaan moet doen, 

voornamelijk grasmaaien. 

Voor de rest knutsel ik 

graag aan auto's. 

 

Maartje is 20 jaar en is 

geboren en opgegroeid in 

Banthum (Bergentheim). Ik 

werk momenteel als winkel 

medewerkster bij de action 

in Hardenberg. Ik wil in de 

toekomst weer een opleiding 

richting de zorg gaan doen. 

Mijn hobby is visagie, ik vind 

opmaken en make-up erg 

leuk. 

 

Wij wonen hier nog niet zo lang maar nu al met erg veel plezier! 



24 

 

 
 

 
 

 



25 

 

 
 

 

 
 

 



26 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



27 

 

 

Prettige jaarwisseling in Hoogenweg 
 

Op oudejaarsdag werd ‘s middags om 13.00 uur traditiegetrouw de feesttent 

weer opgezet op het schoolplein in Hoogenweg. Een  tiental vrijwilligers 

stonden wederom paraat om de nodige voorbereidingen voor de gezamenlijke 

jaarwisseling te treffen. Met aanhangers en een heftruck werden de spullen 

weer aangevoerd. De tenten werden opgezet, statafels en barkrukken geplaatst 

en de muziekinstallatie aangesloten. Ook dit jaar konden we weer gebruik 

maken (misschien voor de laatste keer?) van de faciliteiten,  zoals toiletten en 

stroom, die de school ons bied. 

Nadat alles gereed stond werden de eerste mummelmannetjes genuttigd als 

beloning voor de geleverde prestatie. Na een biertje en wat chips keerde 

iedereen huiswaarts om met het gezin en/of familie oud en nieuw te vieren. 

 

Om 1.00 uur op 1 januari 2014 arriveerden de eerste gasten in de tent en na 

een half uur was de tent bomvol goed gehumeurde jaarwisselaars uit 

Hoogenweg en omgeving. Direct heerste er een hele goede sfeer en wenste 

iedereen elkaar het beste toe voor het nieuwe jaar. Mooie gelegenheid om 

iedereen in één keer de hand te schudden. 

 

Er werd volop 

meegezongen voor, 

tijdens en na de polonaise 

terwijl de 

muziekinstallatie op volle 

toeren draaide. Met een 

hapje, een drankje, goede 

muziek en goede 

gesprekken vloog de 

tijd. Het feest ging 

uiteindelijk door tot 7.00 

uur in de vroege morgen 

van de eerste dag van het 

nieuwe jaar.  De laatste 

feestvierders verlieten met schorre stem van het meezingen het terrein. 

 

Nieuwjaarsdag om 13.00 stonden de vrijwilligers wederom klaar om alles op 

te ruimen. Vele handen maken licht werk. In een uurtje stonden de materialen 

weer in de bus en op de aanhangers en was het terrein geveegd en de school 
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weer opgeruimd. Inmiddels was Edwin Rijstenberg zoals elk jaar eieren met 

spek aan het bakken. Geserveerd op een lekker vers bolletje met een bakje 

sterke koffie van Jennie Broek een welkome traktatie na een onstuimige nacht. 

 

Iedereen was het unaniem eens: wat een fantastische sfeer zowel tijdens het 

opbouwen, het feest en het opruimen. Goed om deze inmiddels traditie 

geworden happening voort te zetten. Maar hoe moet dat dan als de school er 

straks niet meer staat? 

 

Meteen bood Bertus Lenters aan dat de tenten dan wel bij hem achter het huis 

mochten staan. Wellicht moeten we dus de volgende keer de tenten aan de 

overkant opzetten. We wachten af of dat dit jaar al nodig is. Het is in ieder 

geval wel een geruststellende gedachte dat er een andere locatie beschikbaar 

is. We kijken stiekem al weer uit naar de volgende keer. 

 

Organisatie 

Er wordt nogal wat belangeloos geregeld voor deze happening. De organisatie 

is in handen van Gerko Kremer. Henk Reints zorgde voor de vergunning en de 

sleutel van de school. Jan Lenters zorgde voor het brandhout en de vuurkorf 

op het buitenterrein en Mans Lenters verzorgde de kachels in de tenten van de 

familie Kremer en Edwin Rijstenberg. 

De familie Kremer en de familie Broek zorgden ’s avonds voor heerlijke 

hapjes bij de zelf meegenomen drankjes. Tevens zorgde de geluidsinstallatie 

van Gerko Kremer  en de laptop van Jan Lenters voor de vrolijke 

(Nederlandstalige) nootjes. De familie Rijstenberg zorgde voor de eieren, spek 

en de broodjes en Jennie Broek voor de koffie. 

 

Last but not least natuurlijk de vrijwilligers om het terrein te vegen en alles 

klaar te zetten en weer op te ruimen. Iedereen enorm bedankt voor de 

geleverde  materialen en/of diensten! 

 

De vrijwilligers willen graag de mensen bedanken die hebben meegevierd in 

de tent. Fijn dat u er in grote getale was! Wederom een goed voorbeeld van 

wat saamhorigheid kan brengen in ons mooie dorpje.  “Hoogenweg, de kracht 

van samen doen!” 

 

Door: Henk Brink 
 

 Zie voor meer foto’s www.hoogenweg.net 
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ALV Oranjevereniging  “….. ze dronken een glas, 
2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En deden een plas   en alles bleef zoals het 
        was.” 
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Van Plaatselijk Belang Hoogenweg (PBH) 
 
Namens het bestuur van PBH willen wij graag de volgende onderwerpen onder 
uw aandacht brengen. 

 
1. Jaarvergadering 2014 

Op donderdag 3 april 2014 zal de jaarlijkse ledenvergadering van PBH 
plaats vinden in Het Gebouw Hoogenweg. Wij nodigen dan ook al onze 
leden van harte uit om hierbij aanwezig te zijn, want u weet…….als u er 
bij bent, dan kunt u direct meepraten over belangrijke zaken die in ons 
leefgebied gebeuren! U ontvangt nog een afzonderlijke uitnodiging voor 
deze vergadering alsmede een kopie van de notulen van de vergadering 
van 2013. 
 

De vergadering zal starten om 20.30 uur (zie hierna voor het waarom). 
 

2. Voormalig schoolgebouw Hoogenweg 
Zoals het er nu naar uit ziet zal voorafgaand aan onze jaarlijkse 
ledenvergadering een inloopbijeenkomst gehouden worden door de 
gemeente (al dan niet in samenspraak met Baalderborg Groep). Deze 
bijeenkomst zal beginnen om 19.00 uur tot circa 20.30 uur. 
 

Het doel van deze bijeenkomst is om het ontwerp bestemmingsplan aan 
de orde te stellen met betrekking tot het voormalig schoolgebouw 
Hoogenweg. Niet onbelangrijk dus om hier kennis van te nemen. Tijdens 
deze inloop kunt u informatie inwinnen en vragen stellen. Tijdens de 
ledenvergadering kunnen we hier nog dieper op ingaan indien dit 
noodzakelijk geacht wordt. Het zal in ieder geval ter sprake gebracht 
worden. 
 

Ook voor deze inloopbijeenkomst zullen nog uitnodigingen door of 
namens de gemeente of Baalderborg Groep verspreid worden, dus houdt 
uw brievenbus in de gaten! 
 

3. Opwaardering woonomgeving 
Met betrekking tot de opwaardering van de woonomgeving hebben de 
direct belanghebbenden de mogelijkheid gehad om eventuele 
probleempunten te melden. Hier is beperkt gebruik van gemaakt en de 
strekking is dat er geen overwegende bezwaren zijn tegen het aanpassen 
van de (steilheid) van de drempels in het midden van Hoogenweg. 
 

We hebben dit doorgegeven aan de gemeente die het vervolgtraject zal 
oppakken met de aannemer. 
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4. Canonkunst 
Wellicht heeft u meegekregen (al dan niet door een fors kanonschot), dat 
het kunstwerk ter hoogte van de kruising Hoogenweg/Stobbenhaarweg 
onthuld is.  
Een mooie, zonnige middag, waarop het kunstwerk in het bijzijn van 
onder meer de kunstenaar Martijn Schoots, wethouder De Vent, en 
afgevaardigden van provincie, gemeente, aanwonenden en overige 
belangstellenden, PBH en Kunstenlab een wel heel speciale onthulling 
werd. 
 

Op speciaal verzoek was een bataljon van de Schützenverein uit Uelsen 
aanwezig om de onthulling op te luisteren. We mogen wel zeggen dat dat 
zeer goed geslaagd is. Na de officiële opening in Het Gebouw voor 
genodigden ging de stoet lopend naar de plek van het kunstwerk, waar na 
een korte ceremonie, toelichting een enorm kanonschot de 
onthullingsfestiviteiten afsloot. Menigeen zal zich de knal nog herinneren. 
 

Hoogenweg is een heel goed geslaagd en vooral mooi kunstwerk rijker, 
mede mogelijk gemaakt door Provincie Overijssel, waarvoor onze 
hartelijke dank. 
 

5. Parkje Hoogenweg 
Zoals u wellicht gezien heeft is in het parkje behoorlijk gesnoeid. Vanuit 
PBH is contact met de gemeente opgenomen, omdat het wel heel 
rigoureus gebeurd is en het grasveld behoorlijk er onder te lijden gehad 
heeft. Na een bezoek van onze secretaris met een vertegenwoordiger 
van de gemeente is besloten dat de gemeente het grasveld zal herstellen 
en opnieuw in zal zaaien. Een planning zal hiervoor op korte termijn 
gemaakt worden. 
 

Er kwam echter nog wel meer aan het licht, want het lijkt er op dat niet 
alleen de gemeente gesnoeid heeft, maar dat ook aanwonenden van het 
parkje zelf gesnoeid zouden kunnen hebben, met name om een 
eventuele achteruitgang richting het parkje te creëren of te vergroten. 
Zelfs zo breed gesnoeid dat er met ruimte zou zijn voor doorgang voor 
een auto. Ook is geconstateerd dat er snoei-afval in het parkje gedumpt 
is/wordt. Ook worden stukje van het parkje c.q. bosjes gebruikt om er 
spullen te stallen zoals dakpannen, hout, etc. 
 

DIT KAN UITERAARD NIET DE BEDOELING ZIJN!!!! 
 

Zoals een mooi spreekwoord luidt: “Wie de schoen past trekke hem aan” 
en wij gaan er van uit dat het dan ook door de betreffende aanwonenden 
opgeruimd wordt, want daar is het parkje en de bosje er om heen niet 
voor bedoeld. Als we dat allemaal zouden doen, dan wordt het een bende 
in het parkje en dat lijkt ons niet bedoeling. 
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Het kan dus niet zo zijn dat bewoners op eigen initiatief gaan snoeien en 
zeker niet als de achteruitgang dan breder is dan een “gewoon” 
voetpadbreedte! Ook afval storten wordt niet gedoogd! Let wel: er zal 
door TVH gecontroleerd worden en indien nodig zullen de betreffende 
bewoners hierop aangesproken worden. 
 

6. Tot slot 
Dit was mijn laatste bijdrage aan Oes Blattie namens het bestuur van 
PBH. 
Mijn termijn van twee keer drie jaar zit erop en ik mag en moet het stokje 
overgeven aan een opvolger. In de jaarvergadering van 3 april 
aanstaande kom ik hier nog op terug, waar ik u dan ook graag zou 
ontmoeten. 
  
En u weet het waarschijnlijk en wellicht ten overvloede, 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 

 

 

Kookcursus? 
 

Is er onder de mannelijke inwoners van Hoogenweg behoefte 

om een cursus koken voor beginners te organiseren? Deze zal 

dan in het najaar plaatsvinden. 

Het is de bedoeling om de grondbeginselen van het koken te leren 

en ook zal aandacht besteedt worden aan de beginselen van het 

serveren en gastvrijheid. En natuurlijk mag daarbij een beetje 

wijnkennis niet ontbreken! 

 

Het is de bedoeling om dit 4 of 5 avonden te doen, met als afsluiting het 

klaarmaken van een diner voor de partners. 

 

Bij voldoende deelname, zal in overleg met de deelnemers vastgesteld worden op 

welke avonden de cursus zal plaatsvinden. De kosten liggen rond de € 50 per 

deelnemer, inclusief ingrediënten en wijn. 

 

Aanmelden of meer informatie? Neem dan contact op met Gerko Kremer! 

mailto:pbhoogenweg@hotmail.com
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Kunstwerk Venebrugge onthuld 

In het kader van het project Canon van Overijssel worden op verschillende plaatsen in 

de provincie in totaal vijftien kunstwerken geplaatst om historische gebeurtenissen 

weer tastbaar te maken. Een onderdeel van de canon van Hardenberg is de slag op de 

Hardenbergerheide. Bij de kruising tussen Hoogenweg en Stobbenhaarweg, vlakbij de 

oude Venebrugger schans is vrijdag 17 januari 2014 in dit kader een kunstwerk 

onthuld dat is gemaakt door Martijn Schoots die de opdracht via Kunstenlab heeft 

uitgevoerd. 

 

Het kunstwerk is een grote eikenhouten tafel waarop in grote lijnen te zien is hoe het 

landschap er in de 16e eeuw uitzag en hoe de Spaanse en Staatse legers elkaar 

uiteindelijk tegenkwamen. Om de tafel staan verschillende stoelen, waarmee het 

ontwerp ook een functionele waarde heeft voor fietsers en andere passanten. De hoop 

is dat mensen op deze plek ook hun eigen, al dan niet historische, verhalen kunnen 

delen. 

 

De onthulling, waar ook 

verschillende omwonenden op af 

waren gekomen, ging gepaard met 

flink wat geweld. De mannen van de 

vierde compagnie schoten met het 

door hen meegebrachte kanon, wat 

tot in de verre omtrek duidelijk 

hoorbaar zal zijn geweest. 

 

Ter afsluiting bracht dichter Koos 

Geerds een gedicht ten gehore dat 

vooral inging op wat volgens hem de 

inwoners van het gebied tijdens en na 

de slag gevoeld moeten hebben en wat een beeld gaf van de ergernis en afkeer van het 

oorlogsgeweld bij met name de boeren in de omgeving. Geerds zal ook voor de 14 

nog volgende kunstwerken een gedicht schrijven, waarmee deze fungeren als een 

soort rode draad door het hele project. 

 

Op één van de stoelen is een QR-code aangebracht, waarmee mensen via hun 

smartphone ter plekke informatie over de veldslag zullen kunnen opvragen. 

 

Met het al bestaande informatiebord, vormt het nieuwe kunstwerk nu een mooi geheel 

en biedt het de gelegenheid om op een mooie locatie tot rust te komen en weg te 

mijmeren over de geschiedenis van Venebrugge. 

 

 Zie voor meer foto’s www.hoogenweg.net 
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Landelijke Campina open boerderijdag 
 

Bij familie Hutten aan de Hoogenweg wordt dit jaar een Campina open 
boerderijdag gehouden. 
In Januari kwam er van Friesland Campina een buitendienst medewerker 
bij ons op het bedrijf. 
Hij kwam zich voorstellen maar kwam ook om even rond  kijken op bij 
ons. Toen hij op ons bedrijf rond liep vroeg hij   
‘Hebben jullie er wel eens over nagedacht om mee te doen met de open 
boerderijdagen van Friesland Campina’  
Het leek ons heel leuk om hier aan mee te doen dus hebben we ons 
opgegeven. We moesten eerst wachten op bericht dat we mee mochten 
doen en gelukkig zijn wij hiervoor uitgelood. Er moet nog heel wat werk 
verricht worden om alles klaar te krijgen voor deze opendag. De 
verwachting is dat er tussen 1500-3000 bezoekers komen. Wij zelf zullen 
deze dag aanwezig zijn en daarnaast helpen er nog 15 vrijwilligers mee.  
Wij doen mee aan de opendag omdat we het belangrijk vinden dat de oa 
burgers een idee krijgen hoe het er op een melkveebedrijf aan toe gaat. 
Zo  kunnen ze zien hoe wij de koeien en andere dieren verzorgen en ook 
waar de koeien gemolken worden.  
 

Voor deze dag is ook een site: www.campina.nl hier vind je een link 
‘onze boeren’ daar kun je meer informatie vinden over de bedrijven die 

mee doen. Hier staan ook foto’s op van de bedrijven. 
 

9 Juni 2014 
Open boerderijdag bij de Fam. Hutten 

Hoogenweg 22 
 

Graag tot dan! 
 
 

http://www.campina.nl/
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Trots op mijn schoonzonen! 
De berg op tegen kanker 
 
Mijn beide schoonzonen Hans Sportel (50) en Jan Vedder (37) gaan op 5 juni 2014 de 
strijd aan met de berg. Tijdens het evenement Alpe d’HuZes zullen zij meerdere malen de 
Alpe d’Huez gaan bedwingen. 
Doel hiervan is om zoveel mogelijk geld bij elkaar te fietsen ter bevordering en het 
ondersteunen van onderzoek naar kanker in alle mogelijke vormen. Dit alles, zodat 
mensen Goed, Gelukkig en Gezond kunnen leven met kanker. 
 
Stichting  Alpe d’HuZes organiseert dit alles, ter nagedachtenis aan de mensen, die te 
vroeg aan kanker zijn overleden en ter inspiratie van de mensen, die aan het strijden zijn. 
 
Ik kreeg zelf begin 2012 de boodschap, dat ik prostaatkanker had; je wereld stort dan 
echt in. Ik ben geopereerd en het gaat nu gelukkig heel goed met mij, mede dankzij het 
vele onderzoek, dat naar prostaatkanker is gedaan heb ik weer een toekomst. 
De vader van Jan heeft de strijd niet kunnen winnen; 18 juni jl. heeft hij de strijd tegen 
longkanker verloren. Hij werd 60 jaar. 
 
Door Hans en Jan met hun actie te steunen, maakt u het mogelijk om nog meer 
onderzoek te doen naar kanker en de bestrijding ervan, waardoor in de toekomst kanker 
niet meer dodelijk hoeft te zijn. 
 
Indien u Hans en/of Jan wilt steunen met deze actie kunt u via internet een bedrag 
doneren. 
 
Ga naar: 
http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/acties/janvedder/jan-vedder/ 
of 
http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/acties/hanssportel/hans-sportel/ 
en via de “button” Steun deze actie!, kunt u eenvoudig een bedrag doneren. 
 
OPGEVEN IS GEEN OPTIE! 
 
Mans Veldsink 
Volle Urenweg 1 
7793 HW Hoogenweg 

 

http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/acties/janvedder/jan-vedder/
http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/acties/hanssportel/hans-sportel/
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Geslaagd eindejaarsfeest 

 

Al enkele jaren organiseert de activiteitencommissie aan het einde van het jaar 

een filmavond voor de jeugd. Dit jaar werd gekozen voor een andere, meer 

uitgebreide, opzet. En met succes. Ruim twintig kinderen namen deel aan deze 

activiteit. 

 

De kinderen gingen van start met 

het maken van een eigen 

‘vuurpijl’. Met verschillende 

knutselmaterialen werden de 

meegebrachte lampionlampjes 

omgetoverd tot echte vuurpijlen. 

Vervolgens gingen de kinderen 

in groepjes één voor één met een 

begeleider door het park, waar 

een speurtocht was uitgezet met 

behulp van waxinelichtjes. 

 

Onderweg moesten zij verschillende opdrachten uitvoeren: oliebollen gooien, een 

rebus oplossen waarbij wat lekkers gevonden werd, een puzzel en ook een waar-

niet-waar quiz met feitjes over het jaar 2013. 

 

Toen alle groepjes terug waren in het 

Gebouw stonden de gourmetstellen 

klaar en konden de kinderen hun 

eigen pannenkoekenmaaltijd maken. 

Ruim een uur hebben de kinderen 

zitten smullen. 

 

Tot slot werd de film Dik Trom 

gestart en konden de kinderen met 

een volle buik genieten van deze 

komische kinderfilm. 

 

 Zie voor meer foto’s www.hoogenweg.net 
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ALV Oranjevereniging blijft in januari 

 

Het eerste onderwerp dat voorzitter Eg Hutten aansneed op de jaarlijkse 

ledenvergadering van de Oranjevereniging op vrijdag 24 januari was de matige 

opkomst van vorig jaar. Die viel voor het bestuur dermate tegen dat besloten is de 

leden te vragen of er wellicht voorkeur bestaat de vergadering op een ander 

moment in het jaar te beleggen. De ruim 70 leden die er nu waren, vonden echter 

een wijziging niet noodzakelijk en dus hoopt het bestuur op een soortgelijke 

opkomst in de komende jaren. 

 

Vervolgens werd de rest van de agenda in een vlot tempo afgehandeld. Secretaris 

Evelien Ranter blikte terug op de verschillende activiteiten in 2013, waar 

natuurlijk met name de troonswisseling een bijzondere gelegenheid was. 

Penningmeester Dimphie Wilpshaar gaf een toelichting op de financiële situatie 

van de vereniging die rooskleurig genoeg is om ook dit jaar geen 

contributieverhoging voor te stellen. 

 

Janet Schoemaker verliet dit jaar het bestuur en de kandidaat gestelde Jennie 

Lugies werd door de vergadering gekozen als opvolger. Zowel Eg Hutten als 

Gerben Wanink verlengden hun bestuurstermijn met nog eens drie jaar. 

 

Twee recht twee averecht 

Na het officiële gedeelte van 

de vergadering konden de 

aanwezigen genieten van 

een optreden van het Drentse 

vrouwenkwartet Twee recht 

twee averecht. De dames 

vermaakten het publiek met 

een serie sketches en liedjes 

en herkenbare verhalen over 

hun thuissituaties. De keuze 

hiervoor door het bestuur 

bleek een schot in de roos 

gezien de enorm positieve 

reacties in de pauze en na 

afloop. 

 

 Zie voor meer foto’s www.hoogenweg.net 
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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: 
 

 

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 15 augustus 2014 bij Leon ter Voorde. 



 

 


