
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De doorgeefpen lag bij Gerran en Anika 

 De familie  Bouter stellen zich voor 

 In de jeugdrubriek Thijmen Nijeboer en Dorinde Valkman 

 Hoe Cor Quené de bevrijding in Hoogenweg meemaakte 
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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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Augustus 2014 
 
Een zomer om niet snel te vergeten. En dat is nog zacht uitgedrukt 
als je beseft dat waar het normaal gesproken komkommertijd is, de 
ene ramp de andere in razend tempo op volgt. Een vliegtuig dat 
neerstort in een gebied dat al was verscheurd door oorlog, 
bombardementen op dichtbevolkte gebieden in Gaza, de massale 
vervolging van hele bevolkingsgroepen in Irak. En dat zijn alleen 
nog maar de berichten die bij ons de aandacht krijgen. 
 
Door de MH17 kwam het nieuws echter wel heel dicht bij. En dat is 
lang niet zo geweest. Wellicht dat in dit kader de inzending op 
pagina 31 wel op een goed moment komt. Het einde van onze 
‘Grote oorlog’ beschreven door iemand die er bij was in 
Hoogenweg. Een oorlog waarvan we destijds zeiden: “Dit nooit 
weer!” Zelf hebben we dat in Nederland redelijk goed voor elkaar 
gekregen, maar er is duidelijk nog een lange weg te gaan voor we 
de doelstelling van nooit meer oorlog definitief hebben bereikt. 
 
Gelukkig druppelde ook deze zomer wel weer goed nieuws binnen 
en lijkt er langzamerhand een einde te komen aan de al jaren 
durende economische crisis. Zonder het leed in de wereld uit het 
oog te verliezen, hebben we dus ook reden om er het beste van te 
maken en de draad na de zomer weer gewoon op te pakken. In het 
besef dat we in onze situatie de beste positie hebben om elders 
hulp te kunnen bieden. 
 
 
 
Leon ter Voorde 
Redactie “Oes Blattie” 
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Datum Omschrijving Organisator 

   
01-09-14 60-plus reis Oranjevereniging 
13-09-14 Oud papier actie vanaf 8.30 uur  
13-09-14 Schijt-je-rijk en houtduifschieten bij de 

ijsbaankantine. Aanvang: 14.00 uur. 
IJsvereniging HEO 

16-09-14 Introductieavond kookcursus, indeling 
kookteams en cursusdagen en betalen 
cursusgeld à € 40,- p.p. Aanvang: 20.30 uur. 

De Hoogenweg 

08-10-14 Sjoelavond in het Gebouw, aanvang: 20.30 
uur. Kosten: € 3,- p.p. 

Act.commissie 

11-10-14 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 
11-10-14 Bierproeverij in het Gebouw. Aanvang: 16.00 

uur. Zie ook pagina 17. 
De Hoogenweg 

13-10-14 Jeugdbingo in het Gebouw. Aanvang: 19.00 
uur. Kosten: € 3,- per persoon 

Act.commissie 

08-11-14 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 
08-11-14 Première blijspel "In naam der wet" in het 

Gebouw. Aanvang: 20.00 uur. 
Toneelvereniging 
EWW 

12-11-14 Sjoelavond in het Gebouw, aanvang: 20.30 
uur. Kosten: € 3,- p.p. 

Act.commissie 

13-11-14 Gezellige avond papierhalers in het Gebouw. Oranjevereniging 
16-11-14 "Blues, ribs % Whisky"-middag. Aanvang: 

15.00 uur. Zie ook pagina 17. 
De Hoogenweg 

22-11-14 Uitvoering blijspel "In naam der wet" in het 
Gebouw. Aanvang: 20.00 uur. 

Toneelvereniging 
EWW 

26-11-14 Sinterklaasviering in het Gebouw om 14.30 
uur. 

Oranjevereniging 

28-11-14 
en 
29-11-14 

Uitvoering blijspel "In naam der wet" in theater 
De Voorveghter in Hardenberg. 
Aanvang: 20.15 uur. 

Toneelvereniging 
EWW 

29-11-14 Highway Rocknight mmv diverse lokale bands. 
Nadere informatie volgt nog. 

De Hoogenweg 

10-12-14 Sjoelavond in het Gebouw, aanvang: 20.30 
uur. Kosten: € 3,- p.p. 

Act.commissie 

13-12-14 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 
13-12-14 Uitvoering blijspel "In naam der wet" in het 

Gebouw. Aanvang: 20.00 uur. 
Toneelvereniging 
EWW 

19-12-14 Kerstbingo in het Gebouw. Aanvang: 20.00 
uur. Kosten: € 5,- per persoon. 

Act.commissie 
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Sudoku Samurai 

Vijf sudoku's waarvan enkele blokken elkaar overlappen. 

Vul de Sudoku zo in, dat bij alle vijf de sudoku's in elke rij, elke kolom en 

elk blok van 3x3 vakjes de cijfers 1 tot en met 9 één keer voorkomen. 

 

Deze puzzel heeft een unieke oplossing en kan geheel met logica worden 

opgelost. 
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Hoge opkomst in Hoogenweg 
 

Op 22 mei konden Nederlandse kiezers hun stem uitbrengen voor het Europees 

Parlement. Traditiegetrouw verkiezingen die garant staan voor een lager opkomst. 

En dat was ook nu weer het geval. In heel Europa kwam slechts 43% stemmen. In 

Hoogenweg lag dat percentage hoger, maar met 55% was ook dat percentage niet 

bijzonder groot. 

 

De grote strijd ging natuurlijk tussen meer en minder Europa. In Nederland viel 

die strijd gunsitg uit voor de pro-Europese partijen, waarbij met name D66 winst 

boekte ten koste van de PVV. In Hoogenweg kwam dat beeld minder sterk terug. 

De middenpartijen CDA, PvdA en VVD trokken samen ruim 60% van de 

stemmen. De PVV verloor ook hier een beetje (6%) en D66 wist wat winst te 

maken (3%), maar van een aarverschuiving was zeker geen sprake. 

 

In totaal werden in Hoogenweg 223 stemmen uitgebracht welke als volgt verdeeld 

waren. Tussen haakjes staan de cijfers uit 2009. 
 

Partij Aantal stemmen in 

Hoogenweg 

Percentage in 

Hoogenweg 

Percentage in 

Hardenberg 

CDA 91 41% (47) 30% 

PvdA 26 12% (14) 7% 

VVD 23 10% (9) 8% 

PVV 21 9% (15) 10% 

ChristenUnie-SGP 16 7% (4) 21% 

D66 15 7% (3) 7% 

SP 11 5% (3) 7% 

50PLUS 7 3% (-) 3% 

PvdD 6 3% (3) 2% 

GroenLinks 3 1% (3) 3% 

Overig 4 2% 2% 

Totaal 223   
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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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In deze rubriek plaatsen wij telkens twee interviews met kinderen uit Hoogenweg 

en omstreken. Deze keer zijn dat: Thijmen Nijeboer  en Dorinde Valkman. 

 

Hoe heet je? Thijmen Nijeboer 

Wat is je adres? Hoogenweg 20 

Wanneer ben je geboren? 6 september 2003 

En waar ben je geboren? Hoogenweg 

Broers / zussen: 1 Broertje, Jasper 

Naar welke school ga je? Prof. Waterinkschool 

In welke groep zit je? 8 

Wat wil je later worden? Vrachtwagenchauffeur 

Wat zijn je hobby’s? Voetballen bij Hardenberg ‘85 

Huisdieren: Hond, kat, kippen 

Lekkerste eten / drinken: Patat en Cola 

Leukste televisieprogramma: Nickelodeon 

Favoriete muziek / band: Nick en Simon 

Leukste boek: Boeken van Geronimo Stilton 

Waaraan heb je een hekel? Iets wat ik graag wil maar niet mag/kan 

  

  

Hoe heet je? Dorinde Valkman 

Wat is je adres? Hoogenweg 51 

Wanneer ben je geboren? 14-01-2004 

En waar ben je geboren? Hardenberg 

Broers / zussen: 1 zus Joëlla 

Naar welke school ga je? CBS Bloemenhof 

In welke groep zit je? 7 a 

Wat wil je later worden? Weet ik nog niet 

Wat zijn je hobby’s? Voetballen 

Huisdieren: 2 konijnen (grijsje en vlekkie) en hondje Selly 

Lekkerste eten / drinken: Teveel om op te noemen 

Leukste televisieprogramma: Nickelodeon 

Favoriete muziek / band: Jan Smit is wel leuk 

Leukste boek: Horrorland 

Waaraan heb je een hekel? Pesten 
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De nieuwe brug over het  schijnt goed gebruikt te 
  kanaal       worden! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Binnen een jaar,      is het wegdek al 
          vervangen! 
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Koningsdag 2014 
 

Op zaterdag 26 april, was de eerste officiële Koningsdag. De 

Oranjevereniging had haar best gedaan om een mooie en gezellige dag 

voor haar leden te organiseren. De weergoden waren goed gezind en even 

na 13 uur klonk het Wilhelmus op de parkeerplaats bij ’t Gebouw aan de 

Hoogenweg. 

 

Daarna mochten de 

kinderen van de 

Hoogenweg en 

omstreken hun fiets 

versieren. Pien Langius 

werd door de 

onafhankelijke jury 

gekozen, zij had haar 

fiets het allermooist 

versierd en Pien kreeg 

een leuke prijs. 

 

Er was een mooie fietstocht uitgezet. Zo konden de kinderen met hun mooi 

versierde fiets meefietsen, samen met de andere deelnemers. De tocht ging 

zoal door de wijk Baalder, de Marslanden, de Vogelbuurt en het Vechtpark 

van Hardenberg. Sommigen kwamen op plekken waar ze nog nooit waren 

geweest. Onderweg stond de Oranjevereniging klaar met koffie en ijs. 

 

Nadat iedereen weer was aangekomen bij ’t Gebouw, stond de barbecue 

klaar en kon men genieten van het eten. Rik van der Steen zorgde deze dag 

met zijn muziekapparatuur voor de muziek. Voor de kinderen was er 

buiten een stormbaan. 

 

Al met al kan de Oranjevereniging terug kijken op een geslaagde eerste 

Koningsdag met een geweldige opkomst. Dank aan alle deelnemers! 
 

 Zie voor meer foto’s www.hoogenweg.net 
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Activiteitencommissie weer van start 
 

Zomers nemen wij als activiteitencommissie altijd eventjes vakantie. En net als 

voorgaande jaren kunnen we ook nu weer terugkijken op een geslaagd seizoen 

2013-2014. Vrijwel alle activiteiten werden redelijk tot goed bezocht en vooral 

het eindejaarsfeest voor de kinderen bleek een mooie activiteit. 

 

Maar nu kijken we natuurlijk weer vooruit, want komende maand gaan de 

activiteiten weer van start: 

 

Volleybal 

Elke dinsdagavond volleyballen we in de gymzaal van de Kastanjehof in 

Hardenberg met een groep enthousiaste sportievelingen. Voor slechts € 5,- per 

maand kun je lid worden van deze amateurclub met potentie… 

 

Gymnastiek 

Op de woensdagavonden gymnastieken we in het Gebouw onder professionele 

begeleiding voor slechts € 5,25 per maand. Ook hier wordt flink gewerkt aan de 

conditie, al is er ook best ruimte voor de nodige gezelligheid…  

 

Sjoelen 

Een maand later, in oktober, starten de maandelijkse sjoelavonden weer. 

Gezelligheid voert hier de boventoon, maar voor € 3,- per avond maak je toch 

telkens weer kans op een heerlijke vleesprijs. 

 

Bingo 

Zowel voor de jeugd (13 oktober) als voor eigenlijk iedereen (19 december) 

organiseren we bingoavonden. De jeugdbingo vindt natuurlijk plaats in de 

herfstvakantie en is om 21.00 uur afgelopen. De Kerstbingo duurt doorgaans iets 

langer. En ook in de voorjaarsvakantie en rond Pasen kunt u weer in het Gebouw 

terecht. 

 

En verder 

Tja, en verder hebben we natuurlijk ook dit jaar weer een eindejaarsfeest voor de 

jeugd, een nieuwjaarsborrel, het volleybaltoernooi en het voetbaltoernooi. Maar 

bovenal werken we toe naar het grote feest in 2015. Voldoende te doen dus weer 

de komende tijd en reden genoeg om er op uit te gaan in Hoogenweg! 
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De doorgeefpen hebben wij voor de zomervakantie van Jan Meijerink 
ontvangen, nog bedankt hiervoor. 
 
Wij zijn in 2011 op de Hoogenweg 9 komen wonen en hebben ons eind 
2012 al eens voorgesteld in Oes Blattie. Eigenlijk is er nadien weinig 
veranderd bij ons. Het bevalt ons hier nog prima.  
 
Gerran werkt nog steeds bij Manter in Emmen en is op dit moment bezig 
met het ontwikkelen met een appelverpakkingsmachine voor een klant in 
Spanje. Annika is net met het werk verhuisd van Nieuwleusen naar 
Hardenberg. Annika werkt op de agrarische afdeling bij de Rabobank. 
Doordat mensen steeds minder op het bankkantoor komen en meer 
digitaal regelen, heeft Annika nu mooi de kans gekregen om dichter bij 
huis te komen werken. 
 
Ondertussen heeft Gerran wel één hobby minder, de crossmotor is 
verkocht vanwege tijdgebrek. We zijn beide nog actief aan het 
mountainbiken. Wellicht hebben sommige onze vergunningsaanvraag in 
de toren gezien, wij gaan komende maanden een nieuwe garage bouwen 
ter vervanging van het oude schuurtje. Onze ‘vrije’ uurtjes kunnen 
komende periode weer goed benut worden.  
Wij dachten dat het wel eens tijd werd dat Jan en Nies Lenters de 
doorgeefpen ontvangen. Het is hen wel toevertrouwd om een mooi 
stukkie op papier te zetten. 
 
Groeten Gerran Klingenberg en Annika Nijland 
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Namens het bestuur van PBH willen wij graag de volgende onderwerpen 

onder uw aandacht brengen. 

 

1.  Bestuurswisseling. 

Wij hebben tijdens de jaarvergadering afscheid genomen van onze 

voorzitter Erik Schoemaker. De nieuwe voorzitter is Jan Veurink, 

en tot het bestuur is toegetreden  Herjan Gerrits. 
 

2.  Baalderborg. 

Wijziging bestemmingsplan, schoolgebouw Hoogenweg,  heeft ter 

inzage gelegen op het gemeentehuis. 
 

3. Drempels. 

De middelste drempels op de Hoogenweg zijn inmiddels aangepast. 

De gele asfalt laag wordt later vervangen. 
 

4. Park. 

De gemeente heeft inmiddels het park weer laten opknappen, 

snoeien , opnieuw gras in zaaien e.d.. De glijbaan is i.v.m. de 

veiligheid weggehaald.  

 

Met vriendelijke groet namens het bestuur, 

 

Karin van der Steen 
 

 

Bierproeverij 
Op zaterdag 11 oktober kun je in het Gebouw deelnemen aan een bierproeverij. 

De kosten bedragen € 10,- per persoon en na afloop wordt natuurlijk duidelijk wie 

de beste bierkennis heeft in Hoogenweg en omstreken! Aanvang: 16.00 uur. 

 

Blues, ribs & Whsiky 
Op zondagmiddag 16 november organiseert het Gebouw een gezellige 

muziekmiddag met medewerking van bluesband “NUTS”. Daarbij kun je 

onbeperkt spare ribs eten en whisky proeven. De kosten voor de middag 

(aanvang: 15.00 uur)  bedragen € 30,- of € 25,- in de voorverkoop. 
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Kip met sajoer boontjes 
 

Ingrediënten: 

4 blokjes Wok Noedels (Conimex) 

400 gram kipfilet 

500 gram sperziebonen 

1 bakje boemboe sajoer boontjes (95gr. Conimex) 

1 pakje kokosmelk 200 ml. (Conimex) 

2 theelepels sambal brandal (Conimex) 

1 ui 

 

Bereiding: 

Bak de kipfilet in blokjes in een wok met 2 el. olie in 10 minuten gaar. (laatste 2 

minuten 1 gesnipperde ui meebakken) 

Kook de sperzieboontjes 3 minuten 

Roerbak de afgegoten sperziebonen 2 minuten mee, voeg het bakje sajoerboontjes 

en 2 theelepels sambal toe, breng dit aan de kook en laat 6-8 minuten pruttelen. 

Als laatste de kokosmelk erdoor roeren (dan gaat het wat binden) ongeveer 3 

minuten. 

 

Voordat je met de kokosmelk begint…breng je een ruime pan water aan de kook 

Voeg de woknoedels toe, in 2 minuten gaar (haal ze met 2 vorken los tijdens het 

koken) en giet ze af 

 

Verdeel de noedels over 4 borden, sajoerboontjes er bij en smullen maar. 

Ook lekker met satésaus er bij. 

 

Eet smakelijk! 

 

Groeten Bertus en Bea. 

 

De koksmuts geven wij door aan Gerran en Anika. 
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Brucht wint voetbalbekers opnieuw 
 

Op de eerste zaterdag van de zomervakantie organiseert de activiteitencommissie jaarlijks 

een jeugvoetbaltoernooi voor buurtschappen. Teams van basisscholieren en van 

middelbare scholieren uit buurtschappen rond Hardenberg strijden om de eer en voor de 

winnende teams is er natuurlijk een beker. En die ging dit jaar in beide categorieën 

opnieuw naar Brucht. 

 

Naast Brucht en Hoogenweg deden 

ook teams mee uit Rheezerveen, 

Baalderveld en Radewijk. En ook 

nu verliep het toernooi keurig op 

schema en waren de in totaal 16 

wedstrijden om vijf uur allemaal 

gespeeld. De eerste wedstrijden 

eindigden grotendeels in een 

gelijkspel. Wellicht dat dit had te 

maken met de regen die het begin 

van het toernooi markeerde, want 

toen het droog werd, bleef geen 

wedstrijd meer onbeslist. 

 

Bij de middelbare scholieren ging Brucht al direct goed van start met een 1-0 winst op de 

gastheer. Die voorsprong werd ook niet meer weggegeven: ook de overige wedstrijden 

werden gewonnen, waardoor al snel duidelijk was dat de beker Brucht niet meer kon 

ontgaan. 

 

De basisscholieren was het langer onduidelijk: de eerste wedstrijden werd er niet 

gescoord. Pas toen Brucht haar tweede wedstrijd speelde, werd de toon gezet: een 4-0 

overwinning, wederom op Hoogenweg. Baalderveld wist vervolgens ook te winnen van 

de thuisploeg (2-0) en kwam daarmee weer gelijk met Brucht. Dat wist echter de laatste 

wedstrijd tegen Rheezerveen te winnen met 1-0 en verzekerde zich daarmee van de 

eindoverwinning. 

 

De huidige opzet van het toernooi zorgt momenteel voor relatief lange wachttijden tussen 

te spelen wedstrijden. Dit jaar gooide een algehele stroomuitval in de regio Hardenberg 

nog eens extra roet in het eten. De muziek viel uit en ook consumpties waren daardoor 

moeilijker verkrijgbaar. Teams die niet meer hoefden te spelen en al wisten dat ze niet 

gewonnen hadden, vertrokken daarom al snel naar huis. 

 

Voor de activiteitencommissie is dit een aanleiding om nog eens te kijken naar de opzet 

en te bekijken hoe dit verbeterd kan worden. 

 

 Zie voor meer foto’s www.hoogenweg.net 

De spelers van beide Hoogenwegse teams 
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Veenendaal, een dorp in het midden van het land in de provincie Utrecht 

gelegen…… 

 

We wonen in een rustige en kindvriendelijke buurt. Het is een drukte in 

huize Bouter. Alwin (36) heeft een baan als longarts in het Hardenbergs 

ziekenhuis gekregen. Blijdschap 

alom, want de banen liggen helaas 

niet voor het oprapen. Na een 

week of 7 vind ik (Margreet, 35 

jaar) het heen en weer gereis van 

manlief wel even genoeg : de 

wekker die om 6 uur gaat, de 

dagelijkse zorg van de 4 kinderen 

(Anne (6) , Lotte (3) , Lars en Luuk 

(2) )  die alleen op mij neer komt, 

de bereikbaarheidsdiensten die gedraaid moeten worden, de tijden van 

thuiskomst in de avond….                                                                                                                                                  

We besluiten de stoute schoenen aan te trekken…..We gaan een woning 

huren in de buurt van Hardenberg en omgeving en ons eigen huis t.z.t. in 

de verkoop doen. Na heel wat gekeken te hebben op het internet en na veel 

gebel, is het eindelijk raak! Een woning te huur in Hoogenweg op nummer 

23. 

 En dan is het ineens januari. 

Vanuit Veenendaal vertrekken we 

naar dat kleine plaatsje in de 

gemeente Hardenberg. Een hele 

uitdaging om huis en haard te 

verlaten voor een plaats waar je 

nog nooit van hebt gehoord! 

Maar het is dus een noodzakelijk 

kwaad. Het Röpcke Zweers 

Ziekenhuis, waar Alwin als 

longarts werkzaam is, ligt nu bijna letterlijk voor de deur. Geen lange 

autoritten meer, maar de fiets kan worden gepakt. 
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Sinds we in Hoogenweg wonen hebben we meer een echt gezinsleven. 

Papa heeft nu ook meer tijd om bij de kids te zijn, met ze te eten, ze in bad 

te doen en de hort op te gaan. Mama is daar ook ontzettend blij mee! Vele 

handen…..Ja, want druk is het wel bij ons in huis. Hoewel ik het klappen 

van de zweep wel enigszins ken als het  gaat om opvoeden ( docent 

geschiedenis geweest), is het thuis toch wel wat anders; het gezinsleven 

gaat 24/7 door…..Gelukkig is er weer wat meer tijd voor sport (Alwin) en 

lezen (Margreet). 

 

Alwin en ik wonen samen met onze kinderen en katje Kitty met heel veel 

plezier in Hoogenweg. Alles klopt, ondanks dat de mensen hier een accent 

hebben….We doen ons best om jullie dialect ons eigen te maken, maar 

soms is het lastig als je die taal niet spreekt….Maar Hoogenweg heeft ons 

hart gestolen en we zijn zo enthousiast dat we nu aan het rondkijken zijn 

om ons droomhuis hier te vinden! 
 

 

In naam der wet 
 

Er is een moord gepleegd in het dorp! Old Derk Groothof is dood aangetroffen in 

zijn huis onder  verdachte omstandigheden. Opper Sikkema blaast hoog van de 

toren dat de politie de moordenaar hoe dan ook in de kraag zal vatten, maar dat is 

makkelijker gezegd dan gedaan. De hoofdcommissaris is lang niet te spreken en 

dreigt het hele politiebureautje op te heffen als er niet snel resultaat geboekt 

wordt. Sikkema krijgt echter hulp uit onverwachte hoek... 

Een vrolijke crimi met een serieuze achtergrond in een plattelands politiebureau. 

Wordt de moordenaar ontmaskerd?  

 

Zie de agenda voor de uitvoeringsdata!
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Volleybalbeker voor Vluchtheuvels 

 

Op vrijdag 20 juni vond de zeventiende editie plaats van het jaarlijkse 

Hoogenwegse volleybaltoernooi. De dertien deelnemende teams werden gevormd 

door buurten en vriendengroepen uit Hoogenweg en er werd wederom fel 

gestreden om de wisselbeker die sinds vorig jaar in handen was van 

Hardenbergerveld. 

 

De teams kwamen tegen elkaar uit in twee poules en speelden hun wedstrijden op 

drie velden. De locatie van de strijd was het sinds kort weer begaanbare sportveld 

in het park. 

 

De beide poulewinnaars waren ‘t Hok uut Oane en de Vluchtheuvels en zij 

moesten in een onderlinge wedstrijd bepalen wie van hen de betere ploeg was. En 

dat viel niet mee want beide hadden ze in de poulewedstrijden geen punt laten 

liggen. Er moest uiteindelijk zelfs een verlenging aan te pas komen, maar toen 

was duidelijk dat de Vluchtheuvels zich dit jaar kampioen van Hoogenweg 

mochten noemen. 

 

Even verderop werd eveneens een felle strijd geleverd tussen Hok Bulthuus 2 en 

Kanaal om de derde en vierde plek. Ook hier bleek een verlenging noodzakelijk 

en werd Hok 

Bulthuus uiteindelijk 

verdiend derde. 

 

Na afloop vond zoals 

gewoonlijk de 

prijsuitreiking plaats 

in het Gebouw, waar 

de twee beste teams 

een bittergarnituur 

kregen en waar de 

Vluchtheuvels 

natuurlijk hun 

wisselbeker in 

ontvangst namen. 

 

 

 Zie voor meer foto’s www.hoogenweg.net 
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Eerste HOK-competitie  was een doorslaand succes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na afloop was er bier   Veel bier!!! 
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Mijn bevrijding in april 1945 Door: Cor Quené 

 

Ik woonde in 1945 met mijn moeder, die weduwe was, en mijn zes jaar oudere broer in 

Hilversum aan de spoorlijn naar Bussum, tegenover Stad en Lande, waar nu de TV-

studio's zijn. Maar daar zijn mijn broers en ik niet bevrijd. Mijn twaalf jaar oudere broer 

(zat) als gevangene in Duitsland. 

 

Ik was 9 jaar oud. Ik werd wakker op de zolderkamer, en had vreselijke honger. Moeder 

en Tom waren niet thuis. Ik scheumde de keuken af op zoek naar eten. Al wat ik vond 

waren kleine potjes met kruiden, peper, nootmuskaat enzovoort. Ik at alles op. Het duurde 

niet lang, of ik was doodziek. De dokter zei tegen mijn moeder, in mijn bijzijn, "als je 

hem nu niet weg doet, haalt hij het niet meer". De volgende dag waren moeder en ik op 

weg naar de Havenstraat nr.?, “Ons Gebouw” genaamd. Het lag tegenover het in de diepte 

gelegen plantsoen, dat "de Oude Haven" werd genoemd. Het was nog "te vroeg". We 

liepen er langs. Er was een paadje, dat steil naar omlaag liep. De sneeuw was plat getrapt. 

Ik zeurde mijn moeder gek om dat paadje met me omlaag te lopen. Ze gaf eindelijk toe. 

Ze gleed uit en viel. Ze had verschrikkelijke pijn in haar schouder. "Naarling" zei ze.  

Maar het werd al donker en na 8 uur zou het spertijd zijn. Ik bezwoer haar dat ze met haar 

pijn, nadat ze mij had weggebracht, naar een "tante" zou gaan, die daar vlakbij woonde. 

In "Ons Gebouw" nam ze afscheid  van me. Ik kreeg een appel mee. Ik maakte me zorgen 

om haar. Ik voelde me schuldig aan haar pijn. Ze vertrok vlak voor 8 uur. Ik ruilde met 

een meisje mijn appel voor iets dat ik lekkerder vond. Het was een lawaai van alle 

kinderen, die daar waren achtergebleven zonder hun vaders en moeders. Lawaai, niet van 

gelach, maar van gehuil. 

 

We werden  in vuilniswagens geladen. Van 

die wagens met ronde bakken, die voorover 

gekiept konden worden om het vuilnis naar 

voren te laten schuiven. Het werd een 

kolonne van 7 wagens, zonder verlichting. 

Verlichting was verboden. Zou ik mamma 

ooit weer terug zien? En Tom? En Jan, mijn 

oudste broer, die in dat Duitse 

gevangenenkamp zat, "KDF-Wagen"? Ik 

kende de naam uit mijn hoofd. We hadden 

dat vernomen via het Rode kruis.  

 

Het meisje met de appel, dat een paar jaar 

ouder was, zat naast me op een van de 

planken, over groentekistjes gelegd, in de 

vuilniswagen. Ze troostte me en sloeg haar 

arm om me heen. We keken door het grote 
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gat achterin, het donker in, naar de vuilniswagens die volgden. De volgende ochtend 

arriveerden we in Zwolle, waar we op de zolder van een school op paardendekens werden 

gelegd om te gaan slapen. Ik werd wakker gemaakt en een paar van ons werden op een 

paardenwagen gezet. Wisten wij veel dat het hoofdtransport van kinderen naar Ruinen zou 

rijden en daar beschoten zou worden vanuit de lucht. Een bericht dat één der volgende 

dagen mijn moeder ter ore zou komen en haar lange tijd in onzekerheid zou houden. 

 

In Hardenberg moest ik mijn "transportvriendjes" vaarwel zeggen. Een schooljuffrouw 

bracht mij in het donker achterop de fiets langs smalle weggetjes en een karrespoor naar 

een klein boerenhuisje aan de Hoogenweg, vlak bij de Duitse grens. 

Daar stapte ik op 1 februari 1945 de keuken binnen, het enige woonvertrek van de familie 

De Vries, oom De Vries, tante De Vries, Albert van 15 en Sina van 13 jaar, 1 koe, 1 

illegaal kalf en 1 varken. Vanaf dat moment waren we vrienden voor het leven. Er bleek 

nog een "logee" in te wonen: Piet, een dertiger. Ik bleek, wat ik pas later aan de weet 

kwam, een dekmantel te zijn voor zijn aanwezigheid aldaar. Als de buren, die een paar 

honderd meter verderop woonden, vroegen "woont er nóg iemand bij jullie?", moest ik 

"nee" antwoorden. Ik deed dat echter niet. Ik zweeg, want ik mocht niet jokken. Piet 

verliet regelmatig het huis en kwam dan een paar dagen later weer thuis. Ik zie hem nog 

over en dwars door het land aan komen lopen, want ik wachtte hem altijd op, 's ochtends 

als het nog donker was. Hij liep altijd naar Coevorden heen en terug. 

 

Begin maart klopten er een paar meisjes aan, tieners of twens, op hongertocht. Ze kwamen 

helemaal gelopen uit Hilversum. Via omwegen, want de IJsselbruggen waren afgesloten. 

Tante schreef een briefje aan mijn moeder, waarin ze vertelde dat ik veilig in Hardenberg 

was aangekomen en het goed maakte. De meisjes zouden het briefje afgeven bij mijn 

moeder. Eind Maart kwam ik op de dijk mijn broer Tom tegen. Ik wist niet hoe ik het had. 

Bij ontvangst van de brief had hij tegen moeder, die nog niet gerust gesteld was, gezegd: 

Ik ga hem opzoeken en eten voor jou mee terugnemen. Het is er niet meer van gekomen, 

want ... 

 

Het boerderijtje, waar wij woonden, keek uit op een ophaalbrug over het Overijssels 

kanaal, dat daar dicht langs de Duitse grens loopt. Wij woonden aan de Duitse kant van 

het kanaal, aan een karrespoor. We kregen op 1 april orders via aanplakbiljetten aan de 

weg, dat we de volgende dag binnen moesten blijven. Piet vertrok. De brug over het 

kanaal zou worden opgeblazen. Dat gebeurde. Treurnis. We woonden aan de verkeerde 

kant van het kanaal. De Engelsen zouden immers uit het Westen komen, zoals Piet ons 

had verteld. 

 

We stonden aan de zuidkant tegen de lage gevel naast elkaar. Het dochtertje, Sina hoorde 

het het eerst. "Kindergezang" heel in de verte. Dat had ik vaker gehoord vanuit het 

slaapkamertje van oom en tante, waar Piet dan zat te rommelen met een radio, naar ik later 

kreeg te horen. Maar nu kwam het vanuit Duitsland. Even later, nadat het weer stil was 

geworden, heel in de verte, tussen de bomen door, iets oranje-achtigs. Even later hoorden 

we een kolonne militaire voertuigen aan komen rollen vanuit Duitsland. Jaren later hoorde 

ik dat het oranje laken, dat over de voorste tank was gespannen, niets te maken had met de 

Nederlandse kleur, maar internationaal werd gebruikt als leidteken voor de 
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volgvoertuigen. Maar op dat moment was het voor ons het teken van bevrijding, 

wonderlijk genoeg vanuit Duitsland. De boeren en kinderen stroomden van alle kanten toe 

onder gejuich. Mijn broer en ik renden eropaf. De kolonne kwam tot stilstand bij de 

opgeblazen brug en stelde zich op langs het kanaal. Ze spraken Engels, maar het waren 

Polen. Mijn broer, die in mijn idee vloeiend Engels sprak, omdat hij in Hilversum steeds 

geprobeerd had het aan mij te leren, zat in no time op een pantserwagen. Maar de vreugde 

duurde niet lang. De militairen beduiden ons: weg... weg... 

 

En daar barstte het los. Mitrailleurvuur vanaf de overkant, van de Duitsers. En de Poolse 

kanonnen bulderden terug. Paniek. Alle boerenmensen en -kinderen dromden terug, door 

sloten; een paar holden over de weg terug. Ik was daarbij. Een meisje viel. Helemaal 

overstuur kwam ik thuis. Later hoorden we dat het meisje was getroffen. Dood heb ik 

lange tijd verondersteld. Later heb ik gehoord dat ze er bovenop gekomen was. 

 

Maar mijn broer kwam niet thuis. Het duurde tot de avond. Angst. Niet te beschrijven. En 

ik was al in Hilversum aan het een en ander gewend geraakt wat angst betrof. Tegen de 

avond kwam hij thuis. Een soldaat had hem in het pantservoertuig getrokken. Later 

hoorden wij welke avonturen hij na de beschieting had meegemaakt nadat hij weer naar 

buiten was gekropen. Te veel om te vertellen. 

 

Een paar dagen later verliet hij ons weer om met wat eten terug te gaan naar moeder in 

Hilversum. Helaas is hem dat niet gelukt. Pas na 5 Mei kwam hij bij moeder aan, gestoken 

in een Canadees uniform, met 2 meisjes aan iedere arm. Na veel omzwervingen en 

pogingen om door de gevechtslinies te komen, was hij ingerekend door de Canadese 

marechaussee en na verhoor bij hen in dienst gekomen als Engels-Duits-Nederlands-tolk. 

Daarna heeft hij in datzelfde uniform nog maanden gediend als kok in de militaire keuken. 

In die hoedanigheid zag ik hem later terug in Juli 1945 in Hilversum. 

 

Vol geluk en 

verwachting ging ik 

weer terug naar huis 

in Hilversum. Tante, 

Albert en Sina 

brachten mij naar 

Hardenberg, vanwaar 

ik met een melkauto 

naar het westen zou 

worden gebracht. 

Maar niet dan nadat 

er door de fotograaf 

een foto van mij was 

gemaakt, staande 

tussen Albert en 

Sina. Ze huilden 

allebei. 

 

             Sina                   Cokky                    Albert 
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Mijn thuiskomst was geen vrolijke. Moeder lag, samen met een andere vrouw in bed. Ze 

hadden allebei een besmettelijke ziekte, scabiës, als gevolg van de geleden honger. Ons 

gezin was niet “hersteld” maar een vreemd gezin. Ik voelde me niet (meer) thuis en voelde 

me ongelukkig. Tom was er niet. Hij was bij zijn Canadezen. Jan was er niet. Hij was na 

zijn terugkomst uit Duitsland meteen weer vertrokken om mij op te halen uit Hardenberg. 

Onze wegen hadden elkaar gekruist. Het reizen in die dagen nam dagen in beslag. Het 

onweerde vreselijk. Het was onheilspellend en ik zat met beide handen voor mijn ogen en 

beefde. Ik had juist enkele dagen eerder in Hardenberg een onweer meegemaakt, waarbij 

een bliksemschicht van de meterkast dwars door de woonkeuken naar een leiding aan de 

tegenover gelegen muur was geschoten, en waarbij het paard in de stal van de nabij 

gelegen boerderij door de bliksem was gedood. 

 

Maar mijn verdriet was niets bij dat van Jan. Hij had zijn geliefde door de oorlog verloren. 

Tom bracht later wat vrolijkheid, maar het “onbestemde gevoel” bleef.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oom en tante 

De Vries 

 

 

Albert 

 

Albert en 

Jenny 

 

 

 

Sina en Jan 
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Reanimatie les Hoogenweg 
 
Een tijdje geleden stond er een oproep in Oes Blattie, voor het volgen van 
reanimatie les. Dit was opgezet door Ina Kremer. Deze cursus wordt gegeven 
door een instructeur van de stichting Ranoo (Stichting Reanimatie en AED NO 
Overijssel), in het Gebouw de Hoogenweg. Aangezien ik toevallig zo’n instructeur 
ben, was het natuurlijk een mooie gelegenheid om deze les te geven. 
 

Afgelopen 11 juni was het dan zover. Er hadden zich 10 vrijwilligers/cursisten 
opgegeven. Vol goede moed zijn we aan de slag gegaan. Tijdens deze les van 
2½ uur hebben ze geleerd hoe er gehandeld moet worden bij een slachtoffer met 
een hartstilstand; hoe ze moeten reanimeren en hierbij het gebruik van een AED 
(Automatisch Externe Defibrillator). 
 

Waarom is het dan zo belangrijk om te kunnen reanimeren en hierbij het gebruik 
van een AED: 
In ons land worden elke week ruim 300 mensen buiten het ziekenhuis plotseling 
getroffen door een hartstilstand. In circa 80% van de gevallen gaat het om 55-
plussers in de thuissituatie. Een hartstilstand is levensbedreigend omdat de 
organen geen zuurstof meer krijgen. Alleen directe reanimatie door een partner, 
familielid, collega of toevallige getuige kan iemands leven redden.  
 

Onmiddellijke alarmering van de ambulance is echter minstens zo belangrijk. De 
overlevingskansen van de meeste slachtoffers nemen toe als er snel wordt 
gedefibrilleerd. Bij defibrillatie wordt geprobeerd om het hart weer in een goed 
ritme te brengen door middel van een krachtige stroomstoot. Dit gebeurt met een 
Automatische Externe Defibrillator (AED). Dit is een betrouwbaar en veilig 
apparaat, waarmee een getrainde leek kan defibrilleren. Wanneer een omstander 
al heeft gereanimeerd en gedefibrilleerd voordat de ambulance ter plekke is, 
wordt aanzienlijke tijdswinst geboekt en kan het ambulancepersoneel de 
reanimatie met meer succes voortzetten. Directe reanimatie door omstanders 
verdubbelt de overlevingskansen van een slachtoffer. Toepassing van een AED 
binnen 6 minuten na ontstaan van de hartstilstand geeft een overlevingskans van 
ruim 70%. 
 

Mocht jij ook willen leren reanimeren, dan kun je dit aangeven bij Ina Kremer. Er 
kan dan er nog een les gepland worden. Mensen die al kunnen reanimeren en 
een herhalingsles moeten volgen ( het diploma is een jaar geldig ) kunnen zich bij 
ook Ina Kremer aanmelden. , 
 

Na 2½ uur hard werken en oefenen was iedereen geslaagd! 
 
Mieke Meilink 
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Feestweek 2015 
Nadat op 26 april het thema "FILM" voor de feestweek 2015 bekend is 
geworden, heeft de commissie 2015 niet stilgezeten. 
Evenals voorgaande edities zal de week geopend worden met een brunch op 
zaterdag 25-4-2015. Deze dag word 's avonds gevolgd door een feestavond. Op 
zaterdag 02-05-2015 zal de week afgesloten worden met een bonte avond. De 
week daartussen  zal er uiteraard ook weer voldoende georganiseerd worden, 
houd hiervoor de website in de gaten! 
 

Acties 
Natuurlijk kost het organiseren van een feestweek geld. Om de prijs voor de 
feestgangers zo laag mogelijk te kunnen houden, gaat de commissie 2015 een 
aantal acties organiseren. Deze acties zijn onder andere een aardappelverkoop, 
verkoop droge worst, oliebollenverkoop op oudejaarsdag en een lege 
flessenactie. Daarnaast zal de opbrengst van de oud-ijzer actie ten goede komen 
aan de feestweek. 
 

Bazaar 
Naast deze activiteiten organiseert de commissie 2015 op vrijdag 17 oktober 
2014 van 17.00 uur tot 21.00 uur een Bazaar. 
Op deze Bazaar komen kramen te staan, die gehuurd kunnen worden door 
ondernemers, ZZPers, hobbyisten of anderen die hier hun waar willen verkopen.  
Verder zal het Rad van Fortuin ook zeker niet ontbreken en kinderen kunnen 
worden geschminkt. Daarnaast willen we graag  sponsoren, om uiteindelijk het 
feest tot een succes te kunnen maken. 
 

Straatversiering 
Wil je je alvast voorbereiden op de feestweek? Denk dan alvast met je buren, 
straat, buurt na over de straatversiering. Maak het zo mooi je wilt, als het maar 
in het teken staat van 'film'. Verder zouden we het leuk vinden wanneer je 's 
avonds in hetzelfde thema naar de feestavond komt, maar daarin laten we 
iedereen vrij.  
 

later meer....... 
 

de commissie 2015 
correspondentie: Karin van der Steen 
mail: delennipshoeve@hotmail.com 
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Kennismaking Baalderborg Groep en de Klankbordgroep 
 
Afgelopen mei hebben Gerrit Cramer en Anita Deemter van de Baalderborg 
Groep samen met de klankbordgroep bestaande uit Gerran Klingenberg, Jan 
Lenters, Jan Veurink en Erna de Boer een kennismakingsbijeenkomst 
georganiseerd. Dit om informatie uit te wisselen en om vragen te beantwoorden 
die er vanuit de Baalderborg Groep en de inwoners van de Hoogenweg waren. 
Hier volgt een korte samenvatting. 
Onder het genot van een kop koffie bij Huize Lenters vertelt Anita over de 
bewonersgroep (uiteraard omwille van de privacy, zonder namen te noemen). 
Ongeveer de helft van de toekomstige bewoners woont nu aan de Boterbloem in 
Baalderveld. Deze bewoners hebben de leeftijd van 20 tot 62 jaar. Er zijn nu 2 
groepen, een relatief rustige groep die niet teveel prikkels kunnen verwerken en 
een wat dynamischer (jongere)  groep cliënten. De meeste bewoners kunnen 
alleen onder begeleiding een stukje wandelen. Mocht er een bewoner zijn die 
zelfstandig naar buiten willen, dan gebeurt dit alleen als dit door de begeleiding 
als verantwoord wordt bevonden. Sommige bewoners zitten in een rolstoel of 
lopen met een hulpmiddel.  
We hebben ook gesproken over mogelijke overlast. Maar wat is overlast? 
Mochten er inwoners zijn die bepaald gedrag of geluidsoverlast als storend 
ervaren, dan is het verzoek vanuit de Baalderborg Groep, dit graag spoedig te 
bespreken,  zodat we samen kunnen zoeken naar een mogelijke oplossing. 
Hoe ziet een dag er voor een bewoner uit? De bewoners hebben behoefte aan 
structuur. Vaste tijden en dagindeling zijn hierin belangrijk. Alle bewoners gaan 
overdag naar de dagbesteding.  
Ze worden zoveel mogelijk opgehaald met taxibusjes die van 08.00 uur tot 09.15 
uur langskomen om de bewoners op te halen. Vanaf 15.00 uur worden ze weer 
teruggebracht. 
Er wordt gezamenlijk gegeten, er is voor beide groepen een kookdame aanwezig 
, die dagelijks voor de groepen kookt.  
In het weekend kookt de groep samen met de begeleiding. 
's Nachts is er begeleiding op afroep. Door een belletje kunnen de bewoners 
vragen om hulp. Een medewerker van de nachtzorg komt naast de structurele 
rondgang, dan z.s.m.  langs om hulp te bieden.  
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Overige diensten die qua vervoer hun diensten leveren zijn de apotheek, de 
boodschappendienst en 2x per week wordt de was gehaald en gebracht.  
Verder hebben we gesproken over wat we voor elkaar kunnen betekenen in de 
toekomst. Er werd gebrainstormd over een aantal mogelijkheden zoals 
bijvoorbeeld een koffiedrinkavond, waar bewoners van de Baalderborg Groep 
samen met bijvoorbeeld alleenstaanden af en toe een gezellige avond samen 
hebben. Ook zou iemand als vrijwilliger  een uurtje per week iets samen met een 
bewoner kunnen ondernemen zoals iets voorlezen, een spelletje of een rondje 
wandelen. 
Om de inwoners van de Hoogenweg en de toekomstige bewoners van de 
Baalderborg Groep alvast kennis met elkaar kennis te laten maken, zou het een 
leuk idee zijn om net als de Stichting Present  of NL Doet, samen  met inwoners 
van de Hoogenweg een 'klus' op te pakken aan de Boterbloem, zodat we al 
doende elkaar kunnen leren kennen. Uiteraard vrijblijvend en alleen als de 
plannen definitief zijn. 
Wat is nu de planning? Er is alleen nog een grove planning aan te geven. De 
peildatum die  Baalderborg Groep aanhoudt voor het ontvangen van de 
bouwvergunning is in het 1e kwartaal 2015.  Daarna wordt een klein jaar 
uitgetrokken voor de bouw en het zou dan mooi zijn dat de bewoners voor de 
kerst 2015 kunnen verhuizen naar hun nieuwe onderkomen. 
Al met al was het een vruchtbare prettige bijeenkomst en beide partijen zijn dan 
ook voornemens om elkaar in het najaar nogmaals te ontmoeten. Mochten er 
vragen zijn, laat het ons weten. 
 
Namens de Baalderborg Groep en de klankbordgroep hopen we dat stukje bij 
beetje elkaar kunnen vinden en hopen op een goed Noaberschap in de 
toekomst! 



40 

 

 
 

Hondenpoep opruimen is heel normaal 

Hondenbezitters beleven doorgaans veel plezier aan hun huisdier, maar de 
trouwe viervoeter moet ook uitgelaten worden. Daarbij kan het wel eens 
voorkomen dat de hond poept op een plek waar dat niet mag. Het is dan 
heel normaal om de hondenpoep altijd direct op te ruimen, zodat anderen 
hier geen last van hebben. Alleen op de speciale hondenuitlaatstroken is het 
niet nodig de hondenpoep op te ruimen. Hier zorgt de gemeente ervoor dat 
de hondenpoep regelmatig opgeruimd wordt. 

Hondenpoep op straat, op grasvelden of in plantsoenen is niet alleen een 
onsmakelijk gezicht, honden, andere dieren of spelende kinderen kunnen er 
zelfs ziek van worden. Daarom is het in de gemeente Hardenberg verboden 
honden te laten poepen op of langs de weg, op speelplekken en op speelvelden. 
Dit verbod geldt ook voor openbare gazons, groenstroken en bermen binnen de 
bebouwde kom. Het kan natuurlijk voorkomen dat de hond toch poept op een 
plek waar dit verboden is. Neem daarom altijd een schepje en zakje mee en 
gebruik dit ook om de hondenpoep direct op te ruimen als uw hond ergens 
poept waar dit niet mag.  

Door hondenpoep direct op te ruimten, voorkomt u veel ergernissen en doet u 
uw buurtbewoners een groot plezier. Iemand die de hondenpoep van zijn/haar 
hond niet opruimt, riskeert een boete van 130 euro. Het opruimen van de 
hondenpoep is natuurlijk niet afhankelijk van een boete, maar is  
heel normaal en iedere hondenbezitter hoort hierin zijn of haar 
verantwoordelijkheid te nemen. Zo zorgen we er samen voor dat de straten en 
grasvelden schoon en netjes blijven.  

Alleen op de hondenuitlaatstroken is het niet nodig de hondenpoep op te 
ruimen. Hier ruimt de gemeente de 
hondenpoep regelmatig op. De 
hondenpoepstroken zijn met borden 
aangegeven. U vindt een overzicht van alle 
stroken op www.hardenberg.nl.  

 

http://www.hardenberg.nl/
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De Saloon wint eerste HOK-competitie 
 

Hoogenweg stond zaterdag 12 juli in het teken van de eerste Hoogenwegse 

Onbenullige Keten-competitie. Zeven teams van hokken en keten uit de omgeving 

van Hoogenweg deden mee aan de zeskamp die uit moest maken wie de meest 

sportieve keters zijn. 

 

De zeskamp bestond uit een stormbaan, spijkerbroekhangen, vrouwsjouwen, 

touwtrekken, buikschuiven en een klikorace. Met name de waterspellen vielen 

tijdens het zonovergoten toernooi in goede aarde. De verschillende onderdelen 

kenden een grote variatie in de uitslagen, maar de grootste prestatie werd 

duidelijk geleverd door Ron Otten van Hok Den Velde, die zes minuten aan de 

spijkerbroek bleef hangen. Ruim twee keer langer dan de één-na-beste. 

 

De eerste plaats werd 

daarmee echter niet binnen 

gesleept. Den Velde 

eindigde op de tweede 

plaats en moest De Saloon 

voor zich dulden. Dit team 

wist met een redelijk stabiel 

spel en een tactische inzet 

van de joker de meeste 

punten te halen en kon de 

geldprijs van € 150,- mee 

naar huis nemen. Of direct 

opmaken op het terras bij 

het Gebouw… 

 

Een andere belangrijke prijs 

werd gewonnen door Likimaanleem, namelijk de originaliteitsprijs. Het team dat 

zichzelf en de meegebrachte kliko het mooiste had uitgedost, ontving een 

zogenaamde ‘walking fridge’ gevuld met bier. 

 

Hoewel aanvankelijk een hogere deelname het doel was, bleek ook met zeven 

teams dat het evenement succesvol was en dat een jaarlijks vervolg zeker 

mogelijk moet zijn. 

 

 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 5december 2014 bij Leon ter Voorde. 



 

 


