
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De doorgeefpen lag bij Jan en Nies Lenters 

 De familie Nijeboer stelt zich voor 

 In de jeugdrubriek Jorn Rigterink en Ruth Hilgen 

 Een winters recept van Gerran en Annika 

December 2014 Jaargang 18, 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.J. Altena, Kanaalweg Oost 95i 

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 

Fam. Schoemaker, Hoogenweg 24 

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 2014 
 
De laatste maand van 2014 is alweer aangebroken en Sinterklaas 
en zijn pieten (van welke kleur dan ook) zijn inmiddels al weer 
teruggekeerd naar Spanje. Op naar de Kerst en op naar 2015! 
 
Maar voor we zover zijn, staat er natuurlijk ook in Hoogenweg nog 
weer genoeg op het programma. Zo speelt EWW de crimi-klucht “In 
naam der wet!”, organiseert de biljartvereniging haar jaarlijkse open 
biljarttoernooi, kunt u weer komen bingo-en bij de 
activiteitencommissie en laat ook de feestcommissie nog enkele 
keren van zich horen. 
 
In deze krant ziet u weer wat er de komende tijd te doen is en laten 
weer verschillende mensen van zich horen in de verschillende 
rubrieken. Bij deze wil ik al die mensen die hun bijdragen leveren 
nog eens een keer hartelijk bedanken! Zonder jullie was deze krant 
natuurlijk onmogelijk! 
 
Tot slot wil ik u nog graag even specifiek wijzen op het artikel over 
het oud papier op pagina 25. De Oranjevereniging ontving namelijk 
klachten over het aangeleverde papier en doet een dringend beroep 
op u om hier aandacht aan te besteden. Waarvan akte… 
 
Rest mij u en uw naasten hele fijne feestdagen te wensen en een 
gezond en gelukkig 2015! 
 
 
 
Leon ter Voorde 
Redactie “Oes Blattie” 
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Datum Omschrijving Organisator 

   
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 

27-12-14 
t/m 
30-12-14 

Biljarttoernooi in het Gebouw. Middaggroep 
(55-plus) start om 13.30 uur. Avondgroep 
begint om 19.00 uur. 30-12 om 16.00 uur 
finale. Informatie en opgave via Gerko Kremer, 
telefoon 262681. 

Biljartvereniging 

29-12-14 Eindejaarsfeest jeugd in het Gebouw. 
Aanvang: 15.00 uur. Meer informatie volgt nog. 

Act.commissie 

29-12-14 Inzamelactie statiegeldflessen Feestcommissie 
31-12-14 Oliebollenactie Feestcommissie 
01-01-15 Nieuwjaarsfeest tent schoolplein, 01.00 uur.  
09-01-15 Nieuwjaarsborrel in het Gebouw, 20.00 uur. PB Hoogenweg 
10-01-15 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 
14-01-15 Sjoelavond in het Gebouw, aanvang: 20.30 

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

17-01-15 Uitvoering blijspel "In naam der wet" in het 
Gebouw. Aanvang: 20.00 uur. 

Toneelvereniging 
EWW 

30-01-15 Algemene ledenvergadering in het Gebouw. 
Aanvang: 20.00 uur. 

Oranjevereniging 

31-01-15 Uitvoering blijspel "In naam der wet" in het 
Gebouw. Aanvang: 20.00 uur. 

Toneelvereniging 
EWW 

07-02-15 Bierproeverij in het Gebouw. Aanvang: 16.00 
uur. Zie ook pagina 17. 

De Hoogenweg 

11-02-15 Sjoelavond in het Gebouw, aanvang: 20.30 
uur. Kosten: € 3,- p.p. 

Act.commissie 

14-02-15 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 
14-02-15 Uitvoering blijspel "In naam der wet" in het 

Gebouw. Aanvang: 20.00 uur. 
Toneelvereniging 
EWW 

20-02-15 Hollandse avond in het Gebouw m.m.v. 
diverse artiesten en een dj. 

De Hoogenweg 

23-02-15 Jeugdbingo in het Gebouw. Aanvang: 19.00 
uur. Kosten: € 3,- per persoon. 

Act.commissie 

11-03-15 Sjoelavond in het Gebouw, aanvang: 20.30 
uur. Kosten: € 3,- p.p. 

Act.commissie 

14-03-15 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 
21-03-15 Allerlaatste reünie discotheek JOJO in het 

Gebouw om 20.00 uur, entree: € 5,- p.p. 
De Hoogenweg 
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KRUISWOORDPUZZELS 
 

Horizontaal 

1 zwemvogel  4 halsdoek 6 ruw geschat 8 zanggroep 9 veldvrucht 11 vorstenzetel 12 

rijgbolletje 14 groep samenvliegende insecten 15 sierstrook 17 telwoord 18 hoeveelheid 

19 gezindte 22 potige vrouw 24 rangtelwoord 26 van gaas 27 stuur van een schip  

28 kelner 29 werktuig 31 Duits gebergte 32 plaats in Noord-Brabant  

Verticaal 

1 esdoorn 2 werkplaats           3 zuivelproduct 

4 niet actief 5 schoeisel                                               6 vuil 7 ver in de tijd 

8 persoon die iemand beledigt    10 levensgezel 

11 type weefsel 13 slingerplant    14 telwoord 16 paraplu (pop.) 

20 scheepskabel                              21 man van adel  

22 elektrische geleidingsdraad 

23 lastdier 25 bijwoord 

26 Oudgermaans volk 

30 ongeïdentificeerd vliegend 

     voorwerp  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Horizontaal 

     1 zangstem 4 botte gewoonte  

6 schaaldier 8 zanggroep 9 moeilijk 11 aspirant-officier 

12 hees 14 populier 15 vrouwenverblijf 17 bejaard 18 waterige oplossing  

19 primitief wapen 22 godsdienst 24 onderzoek 26 vrucht 27 vlek 28 sluis 

29 draagbaar 31 brandstof 32 schrijfgerei 

Verticaal 

1 waakzaam 2 waterdoorlatend 3 Aziatische taal 4 plaats in Zuid-Korea 5 Amerikaanse 

veeboerderij 6 plag 7 bustehouder 8 toiletdoos 10 rots aan de Rijn  

11 Engelse titel 13 oude Spaanse munt 14 puistje 16 kort ogenblik 20 temperatuur  

21 biefstuk 22 judoterm 23 kermistent 25 tegenvaller 26 plaats in Drenthe 30 biersoort 
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In deze rubriek plaatsen wij telkens twee interviews met kinderen uit Hoogenweg 

en omstreken. Deze keer zijn dat: Jorn Rigterink  en Ruth Hilgen. 

 

Hoe heet je? Jorn Rigterink 

Wat is je adres? Olsmansdijk 10 

Wanneer ben je geboren? 22 maart 2004 

En waar ben je geboren? Hardenberg 

Broers / zussen: Lysanne en Marit  

Naar welke school ga je? ´t Kompas Radewijk  

In welke groep zit je? 7 

Wat wil je later worden? Boer 

Wat zijn je hobby’s? Buiten spelen 

Huisdieren: Hond, poezen  

Lekkerste eten / drinken: Patat en sinas 

Leukste televisieprogramma: Disney Channel 

Favoriete muziek / band: Geheime zender 

Leukste boek: Mees Kees 

Waaraan heb je een hekel? Pesten en oneerlijkheid 

  

  

Hoe heet je? Ruth Hilgen 

Wat is je adres? Olsmansdijk 12 

Wanneer ben je geboren? 2 juni 2004 

En waar ben je geboren? Hardenberg 

Broers / zussen: Zusje: Tess broertje: Twan 

Naar welke school ga je? ’t Spectrum 

In welke groep zit je? 7 

Wat wil je later worden? Notaris 

Wat zijn je hobby’s? Tekenen 

Huisdieren: Poes 

Lekkerste eten / drinken: Rode ranje en pizza 

Leukste televisieprogramma: Goede Tijden, Slechte Tijden 

Favoriete muziek / band: Van Katy Perry 

Leukste boek: Leven van een loser 

Waaraan heb je een hekel? Pesten 
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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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Hallo Allemaal!! 

 

Ons werd gevraagd door de heer Leon ter Voorde of we een stukje willen schrijven voor 

Oes Blattie en natuurlijk willen we dat! 

 

Eerst maar even voorstellen. Ik ben 

Hennes Nijeboer 39 jaar oud, 

getrouwd met Anika 26 jaar oud. We 

wonen aan de Kanaalweg Oost 100 

een super plekje waar ik Hennes 

geboren en getogen ben. Na het 

overlijden van mijn ouders in 2007 en 

2010 ben ik hier rond mei 2011 weer 

teruggekomen na 7 jaar aan de lage 

Gaardenstraat te hebben gewoond. 

27 april 2012 ben ik getrouwd met 

Anika van Laar en zijn we samen 

gaan wonen 

Anika komt uit Hardenberg waar ze geboren en getogen is. We kennen elkaar nu meer dan 

7 jaar en zijn gelukkig met elkaar. 

Anika werkt al jaren met heel veel plezier bij de Baalderborg als 

gehandicaptenbegeleidster en ik ben sinds juni 2013 werkeloos. Ik heb bij de 

varkenshandel G. Mollen B.V. gewerkt als administratief medewerker inkoop en 

verkoopadministratie. Helaas is dit bedrijf failliet gegaan en in deze tijd is het moeilijk om 

weer werk te vinden.  

Vorig jaar hebben we een Hollandse herder pup gekocht, genaamd Sita wat ons enige 

huisdier is trouwens. We hebben nog een shetlander pony in de wei staan, maar die is van 

mijn oom. Gelukkig zorgt Sita voor veel afleiding, heerlijk wandelen en ravotten. 

Verder veel in de tuin, ben graag buiten. Op dinsdagavond volleybal bij het plaatselijk 

belang in de Kastanjehof supergezellig met veel fanatisme maar ook een geintje 

tussendoor. En 1 keer in de week fitnessen bij de Baalderslag.  

Anika mag graag lezen en wandelen en fietsen. En samen gaan we graag uit eten of een 

avondje uit. Zomers gooien we de boot in het kanaal, motor erachter en heerlijk genieten 

op het water naar Coevorden of in Duitsland richting het Laar. Prachtige omgeving daar. 

In de winter lekker naar de ijsbaan of als het toch heel hard gevroren heeft het kanaal op. 

We wonen hier met veel plezier en de noabers zijn hele goede buren, iedereen helpt elkaar 

waar het kan en menig feestje hebben we al gevierd in het gebouw de Hoogenweg. Er 

wordt in het gebouw veel georganiseerd en vaak zijn we daar ook wel bij. Toneel, bazaar, 

Nieuwjaarborrel, puzzelrit en noem maar op. Misschien tot ziens in het gebouw de 

Hoogenweg. Het was ons een genoegen om te mogen schrijven voor Oes Blattie! 

 

   Groeten Anika en Hennes Nijeboer 
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Sinterklaas achter de rug en Kerstmis in zicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tegenwoordig ook met  Maar wat moet je daar nu 
  Kerstman        mee? 
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De goede dennenboom 

In het dennenbos liep een man met een bijl en drie kleine kindertjes. De grote 

dennenbomen trokken zich van het viertal niet veel aan want zij wisten dat zij 

geen kwaad konden. De kleine dennenboompjes sidderden van angst als de man 

met de bijl dichterbij kwam. Ze probeerden er allemaal zo onaantrekkelijk 

mogelijk uit te zien. Al snel viel het oog van de kinderen op een prachtig boompje 

dat nog volop stond te pronken. “Deze hier is de mooiste!” riepen ze. Het was het 

domste boompje van het hele dennenbos. Het kende het verschil nog niet tussen 

de lente en de winter en het begreep dan ook niet waarom al de andere boompjes 

zich zo lelijk maakten. 

 

Vader duwde de kinderen eventjes opzij, spuwde in zijn handen en hief de bijl 

hoog in de lucht. Een iets oudere dennenboom die dit alles zag, kreeg zo’n 

medelijden met het domme boompje, dat hij zijn afhangende takken omhoog stak. 

Hij trok zoveel sap naar zijn kruin, dat zijn naalden glansden en fonkelden als 

kristal. Nu wuifde hij sierlijk met zijn takken om de 

aandacht van de kinderen op zich te vestigen. 

“Stop, vader, eigenlijk zouden wij liever deze hier 

willen.” 

“Zoals jullie wensen,” zei vader en de bijl hakte 

diep in de voet van de moedige boom. De drie 

kinderen namen hem onder de arm en lachend 

stapten ze weer naar huis. De boom schreeuwde het 

uit van pijn, maar de mensen luisteren niet goed 

genoeg om de boom te horen huilen. 

Daar stond hij nu, in het midden van de huiskamer, overdekt met slingerende 

lichtjes, slingers en bollen. Helemaal bovenaan stak een zilveren bol met een 

lange punt. Er waren al rare vogels boven op zijn kop komen zitten, maar zoiets, 

nee. Beneden aan zijn voeten stond een stalletje en hij zag hoe de kinderen er 

allemaal figuurtjes inzetten met overal kleine schaapjes er om heen. “Zie mij hier 

nu staan,” mopperde de boom, “ik ben blij dat de andere bomen mij niet zien, met 

al die belachelijke rommel aan mijn lijf.”  

http://www.kasuaris.com/wp-content/uploads/2013/12/Green-snowflake-1.png
http://www.kasuaris.com/wp-content/uploads/2013/12/Green-snowflake-1.png
http://www.kasuaris.com/wp-content/uploads/2013/12/Green-snowflake-1.png
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Zo stond hij daar week na week. Op zekere dag maakten de kinderen weer een 

drukte van belang om en rond het stalletje. “Wel verdraaid,” dacht hij. “Nu komen 

er nog drie beeldjes bij, waarvoor dient dat toch allemaal.” 

De dennenboom had al veel van zijn groene glans verloren en wanneer de 

kinderen eventjes aan zijn takken kwamen, voelde hij de dennennaaldjes overal 

langs zich heen naar beneden vallen. De dag daarna werd hij van al zijn 

versieringen ontdaan en al de mannetjes werden in een papiertje gerold en in een 

doos gelegd. 

“Het is afgelopen,” zuchtte de boom. “Mij wacht de open haard, het is allemaal 

voor niets geweest.” Nu werd er ook een klein ventje in een strooien bakje uit het 

stalletje genomen en voor ook hij in het papiertje ging, knipoogde hij naar de 

boom en zei: “Ik weet wat je gedaan hebt en dat zal ik nooit vergeten.” 

 

 

Sinterklaas in Hoogenweg 
 

Ook dit jaar bracht Sinterklaas weer een bezoek aan de kinderen in Hoogenweg. 

Op uitnodiging van de Oranjevereniging kwam de goedheiligman woensdag 3 

december met vier van zijn pieten naar het Gebouw, waar tientallen kinderen zich 

al hadden verzameld. Onder begeleiding van twee pieten en enkele hulpjes van de 

Oranjevereniging maakten zij mooie werkstukjes en deden ze mee aan een quiz. 

 

Even later kwam de sint in een 

open sportwagen de parkeerplaats 

op rijden en werd hij luid 

toegezongen toen hij naar binnen 

ging. Verschillende kinderen 

mochten naar voren komen en 

werden ondervraagd over hoe ze 

het op school doen en de hobby’s 

de ze hebben. 

 

Na afloop kregen alle kinderen nog 

een mooi cadeautje mee en vertrok 

Sinterklaas weer. Hij moest 

tenslotte nog veel meer bezoeken 

afleggen! 

Ook de jarige Gerko Kremer mocht bij 

Sinterklaas op schoot, kreeg een cadeautje en 

moest het bijbehorende gedicht voordragen. 
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De doorgeefpen hebben wij ontvangen van Gerran en Annika; hiervoor nog 

bedankt! 

 

Wij zijn Jan, Nies, Britt en Isa Lenters en wij wonen sinds 1995 aan de 

Hoogenweg 30A, op de plek waar voorheen een schuur stond. 

 

Jan is geboren in Hoogenweg in de boerderij waar nu zijn broer Bertus woont. 

Nies is geboren in Bergentheim. Britt en Isa in Hoogenweg in 2003. 

 

Jan heeft bij Waivn gewerkt als logistiek medewerker tot 1999. Toen het 

Kraanbedrijf De Lange, dat voor Wavin en Future Pipe Industries werkte, te koop 

kwam, hebben wij dat overgenomen. Het runnen van Kraanverhuur Lenters, doet 

Jan nog steeds met heel veel plezier. 

 

Nies is begonnen met werken bij sportzaak Ekkelenkamp. Daarna vele jaren als 

vertegenwoordigster van cadeauartikelen, waarbij ze het hele land heeft 

doorkruist. Sinds 2001 werkt ze bij Bruidsmode Compagne in Hardenberg. 

 

Hobby’s zijn er ook. Jan mag graag tuinieren. En wanneer de ketting van de 

mountainbike rood verroest is, gaat hij een stuk fietsen. Nies gaat naar 

schildercursus in Slagharen. De eerste resultaten zijn al zichtbaar. Britt gaat naar 

streetdance en Isa heeft gitaarles. 

 

Groeten Jan, Nies, Britt en Isa Lenters. 

 

Wij geven de pen door aan Henk en Germa Brink. Veel succes! 

 

 

Kerstbingo en nieuwjaarsborrel 
 

Voordat de feestdagen deze maand beginnen, komt u natuurlijk eerst nog even 

naar de Kerstbingo op vrijdag 19 december. En als dan straks alles weer achter de 

rug is, begint u het jaar daarna weer goed met een nieuwjaarsborrel op kosten van 

het plaatselijk belang. Beide activiteiten zijn natuurlijk in het Gebouw en 

beginnen om 20.00 uur. 

 

Fijne feestdagen en tot ziens! 

Activiteitencommissie PB Hoogenweg 
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Van plaatselijk Belang Hoogenweg. 
 
Als Plaatselijk Belang zitten we op dit moment in een wat rustiger periode, best wel even 
fijn, ook weer eens tijd voor andere zaken. Wat ons de laatste tijd bezig hield was onder 
andere het volgende: 
 
Voormalig schoolgebouw 
Het bestemmingsplan met betrekking tot de voormalige school. Zoals u hebt kunnen 
lezen zijn er drie zienswijzen ingediend die alle drie ongegrond verklaard zijn. Dit houdt 
in dat Baalderborg verder kan werken aan haar plannen. Dit zullen we uiteraard op de 
voet blijven volgen. 
De  klankbordgroep is in overleg met de gemeente om te komen met plannen ter 
compensatie van het stukje park dat door Baalderborg gebruikt zal gaan worden. De 
bedoeling is om als bestuur met een aantal voorstellen te komen waar u als leden dan uit 
kunt kiezen. Hoe dit er exact uit gaat zien is nog niet bekend. 
 
Oud ijzeractie 
Op de eerste zaterdag in oktober hebben we weer oud ijzer ingezameld. U hebt gul 
gegeven: dank daarvoor! De opbrengst komt ten goede aan de feestweek die in het 
voorjaar van 2015 word gehouden. We hebben als bestuur besloten om ieder jaar op de 
eerste zaterdag in oktober een oud ijzer inzamelactie te houden. 
 
Glasvezel 
De uitrol van glasvezel in het buitengebied komt steeds dichterbij. Cogas is bezig met het 
maken van een plan om het buitengebied van Hardenberg van glasvezel te voorzien. Hoe 
dat plan er uit gaat zien, wat de kosten daarvan zijn en wat de eigen bijdrage zal worden, 
hetzij financieel hetzij in de vorm van eigen werkzaamheden, is op dit moment niet 
bekend. Dit word zeker vervolgd. 
 
Opwaarderen Kern 
Nu de kern van de Hoogenweg is heringericht, met onder andere nieuwe belijning en 
nieuwe straatverlichting, baart het ons als bestuur wel zorgen hoe hard er door 
sommigen in de kern word gereden. Het is een 30 km. zone maar er word soms fors 
harder gereden. Daarnaast is er ook nog al eens vrachtverkeer in de kern waar te nemen 
dat daar niet mag komen. Mocht u regelmatig vrachtauto’s van een zelfde bedrijf zien, 
wilt u dat dan doorgeven dan kunnen we daar misschien iets mee richting de 
gemeente/politie.  Het bestuur van PBH heeft alle bewoners van de kern een 30km. 
stikker doen toekomen om op b.v. de container of brievenbus te plakken om bestuurders 
er aan te herinneren dat ze in een 30 km. gebied rijden. 
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Halfjaarlijks overleg met de gemeente 
Ook deze herfst is er weer een overleg geweest met de gemeente. Daarin brengt de 
gemeente zaken aan de orde, maar wij als bestuur kunnen ook zaken aandragen. In dit 
overleg gaf de gemeente aan dat het buitengebied word ingericht als 60km zone. U hebt 
hier inmiddels een schrijven van de gemeente over gehad. Ook hebben we nogmaals de 
slechte gele slijtlaag, die op de weg in de kern is aangebracht, onder de aandacht 
gebracht. In 2015 word er een nieuwe slijtlaag aangebracht. Ook is er gesproken over 
vandalisme en overlast rond b.v. oud en nieuw, maar gelukkig valt dat mee. Daarmee 
willen we niet voorbij gaan aan die gevallen van inbraak in b.v. woning/schuur en de 
impact die dat kan hebben, maar over het algemeen is het fijn wonen aan de 
Hoogenweg e.o. Laten we daar met elkaar aan bijdragen en wanneer we zaken of 
mensen zien die opvallend zijn schroom dan niet om dit te melden aan de politie. 
 
Whatsapp alertgroepen 
De gemeente/politie is op dit moment ook bezig met het in het leven roepen van een 
groepsapp waarbij opvallende zaken snel aan medebewoners kunnen worden 
doorgegeven zodat we samen eventuele verdachte zaken kunnen monitoren. 
 
Tot slot 
Wanneer u dit leest is Sinterklaas al weer vertrokken samen met zijn Pieten. Er is denk ik 
nog nooit zoveel te doen geweest over de Pieten als dit jaar; maar eens zien wat het 
volgend jaar te weeg brengt. Nu zijn we op weg naar het einde van het jaar 2014. We 
mogen samen het Kerstfeest vieren, het feest van de geboorte van de Heer Jezus. Ook 
het feest dat vaak voor veel gezelligheid en warmte zorgt. Ik hoop dat ook u dat weer 
ondervindt,  dat we hier aan de Hoogenweg e.o. omzien naar elkaar en dat er niemand 
alleen Kerstfeest hoeft te vieren.  Daarna oud en nieuw, en daarmee is 2014 alweer 
voorbij, de tijd vliegt voorbij, geniet van de tijd die je gegeven word, samen met de 
mensen die je lief zijn, ook in het voor ons liggende jaar 2015. 
 
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, schroom niet, geef het door op  
pbhoogenweg@hotmail.com  
 
Met vriendelijke groet namens het bestuur, 
Jan Veurink. 
 
 

mailto:pbhoogenweg@hotmail.com
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Aju herfst en welkom winter;  

het is weer tijd voor stamppotten en ovenschotels. 

 

Wil je een keer wat anders dan de standaard gerechten, dan is het volgende 

gerecht wat voor jou! 

 

Aardappelschotel met prei en winterpeen 
 

Ingrediënten (4 personen): 

 800 gram vastkokende aardappelen 

 2 grote preien in halve ringen 

 2 winterwortels 

 1 grote ui in halve ringen 

 600 gram rundergehakt (of braadworst) 

 2 blokjes runderbouillon 

 2 tenen knoflook 

 175 gram geraspte kaas 

 200 ml crème fraiche 

 Olie of boter 

Bereidingswijze: 

Verwarm de oven voor op 200 
0
C. Schrob de aardappelen en de winterwortels met 

een sponsje schoon. Snij alles in schijven van ca. 5 mm. Kook ze bij elkaar in 

water beetgaar. Rul het gehakt zonder boter/olie gaar. Voeg de ui, de prei en 

knoflook toe. Los de blokjes bouillon op in 100 ml heet water. Voeg de bouillon 

samen met de crème fraiche toe aan het gericht. Roer het geheel om en laat het 

even sudderen. Vet de ovenschaal in met boter of olie. Leg een bodem met de 

helft van de aardappel & peen erin, dan het gehakt-preimengsel, daarna het 

resterende schijven aardappel & peen. Bedek het geheel met de geraspte kaas. 

Laat het gerecht 20 garen in de oven en dan smullen!  

De schotel is relatief eenvoudig klaar te maken in circa 30 tot 40 minuten en 

smaakt en vult goed. Wat wil je nog meer in donkere en koude dagen.  
 

Alvast eet smakelijk.  
 

Groeten Gerran en Annika 

 

Wij geven de koksmuts door aan Karel van der Bijl 
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In naam der wet in première 
 

Zaterdag 8 november ging ‘s avonds rond de klok van acht uur het toneeldoek open 

voor de première van een nieuw stuk van toneelvereniging Elck wat Wills. Na een 

generale de zelfde middag waren de spelers al warm gedraaid en kon voor een goed 

gevulde zaal het vertier beginnen. Dit keer geen blijspel maar een heuse crimi! 

 

In het dorp is Derk Groothof onder verdachte omstandigheden dood aangetroffen. 

Aan hoofd brigadier Jaap Sikkema (Jan Bulthuis), een schone taak om de moordenaar 

te ontmaskeren. Samen met zijn rechterhand Frans Kooistra (Eric Smulders), start hij 

een onderzoek. Een hoewel ze al vrij snel een zwerver arresteren, Rienus Ritselman 

(Gerrit Waterink), die ze aantreffen bij de boerderij van Groothof, hebben ze geen 

bewijs en zit het onderzoek eigenlijk muurvast. Terwijl Rienus op het hoofdbureau 

zijn roes uitslaapt, komen er steeds meer verdachten ten tonele. Zuster Elema (Erna 

de Boer) kwam regelmatig bij Derk Groothof om hem te verzorgen en heeft hem dood 

aangetroffen. En  Roelf Striek (Eg Hutten), een goede kameraad van Derk, hij kwam 

er ook regelmatig. En dan Henny Hemmel (Ina Timmer), die al jaren schoon maakte 

bij Derk maar daar wel ‘zwart’ voor betaald werd. En dan blijkt ook nog eens dat 

Derk een dochter had waarvan niemand iets af wist. En deze jongedame, Gea Du Bois 

(Miriam Breukelman), blijkt het vriendinnetje te zijn van Frans Kooistra. Dan is er 

nog een Juffrouw Leida Uittenboogaerd (Karin van der Steen) die opeens 

belangstelling toont voor de boerderij van Derk. Zo hebben ze allemaal misschien wel 

een motief. 

 

Wanneer het onderzoek niet vordert, stelt Commissaris Van der Valk (Henk 

Bruggeman) een ultimatum en ziet Jaap Sikkema zijn toekomst zwaarmoedig in. Er 

dreigt een overplaatsing waardoor hij met zijn vrouw Aaltje (Truida Hesselink) en 

zoon Henkie (Rutger van Braak) misschien wel moet verhuizen naar Assen. Maar dan 

zorgt Rienus Ritselman er voor dat de rollen op het hoofdbureau eens even 

omgedraaid worden. Zou er dan toch schot in de zaak komen…. 

 

Het laat zich natuurlijk raden dat er een verrassende ontknoping volgt. 

 

Onder regie van Jenny ter Voorde, is er weer een prachtig stuk, in een mooi decor, ten 

tonele gebracht. De grime werd verzorgt door Hennie Edelijn en Aly Hamberg. Henk 

Veldsink was de tekstbegeleider en de taak van toneelmeester was weggelegd voor 

Rik van der Steen. 

 

Nog niet in de gelegenheid geweest om het toneelstuk te aanschouwen dan is dat nog 

mogelijk. Een aflevering van Baantjer is er niets bij… 

 

 

 Zie voor foto’s www.hoogenweg.net 
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Gezellige avond oud-papier halers OV 

 

Op donderdag 13 november had de Oranjevereniging een gezellige avond 

georganiseerd voor de vrijwilligers die het oud papier op de Hoogenweg en 

omstreken ophalen. 

 

De Oranjevereniging is erg blij met deze vrijwilligers, want van de 

opbrengsten van oud papier organiseert de Oranjevereniging onder andere 

allerlei leuke activiteiten voor jong en oud. Elke 2e zaterdag van de maand 

kunt u uw oud papier vanaf 8.30 uur goed verpakt of gebundeld aan de weg 

zetten. Op deze manier kunt u uw bijdrage doen aan de Oranjevereniging! 

 

De avond werd geopend door de voorzitter van de Oranjevereniging, Eg 

Hutten. Hij heette de aanwezige vrijwilligers van harte welkom. Hij was blij 

met de hoge opkomst. De cijfers van het oud papier werden nader toegelicht. 

Helaas had de voorzitter ook minder goed nieuws. Van papierhandel Jansen is 

er een klacht binnengekomen over de inhoud van een container. Afgelopen 

maand is daarin namelijk een grote hoeveelheid afval aangetroffen. De 

afvoerkosten die papierhandel Jansen moet maken, worden doorberekend aan 

de Oranjevereniging. Het feit dat er niet alleen oud papier maar ook afval naar 

de containers wordt gebracht, betreurt de Oranjevereniging ten zeerste. 

 

Daarom voor alle duidelijkheid nog even op een rij wat nu wel en wat niet bij 

het oud papier mag: 

 

Wat mag bij het oud papier? 

Kranten, tijdschriften, reclamedrukwerk (zonder plastic hoesje), 

telefoongidsen, boeken en catalogi mogen in de papierbak bij het oud papier. 

Dat geldt ook voor verpakkingen, zoals kartonnen dozen, schrijf-, teken- en 

cadeaupapier, printjes en kopieerpapier. Enveloppen (ook met venster) mogen 

eveneens bij het oud papier. Dat geldt ook voor papieren zakken en 

draagtassen, golfkarton en kartonnen opvulling bij producten. 
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Wat mag NIET bij het oud papier? 

Plastic hoesjes om reclamedrukwerk, koffiefilters, hygiëne- en sanitair papier 

(tissues, toiletpapier, keukendoekjes etc.), luiers, geplastificeerd papier (kan 

het papier niet worden gescheurd dan zit er vaak een plastic laagje op en mag 

het niet bij het oud papier), carbonpapier, foto’s en behangpapier (incl. 

vinylbehang), kartonnen verpakkingen voor vloeibaar wasmiddel of 

wasverzachter. Een gebruikte, met vet vervuilde thuis bezorgde pizzadoos 

mag niet bij het oud papier maar hoort bij het restafval. Dat geldt ook voor 

papier of karton met verf-, olie- of voedselresten. Download 

de Scheidingswijzer of kijk voor meer informatie op www.prn.nl. 

 

Verder werd deze avond 

door Gerko Kremer van het 

Gebouw heerlijke spareribs 

geserveerd, wat iedereen 

zich goed liet smaken. Het 

was een gezellige avond. 

 

De Oranjevereniging 

bedankt alle vrijwilligers! 
 

 

 

 
 

Hondenpoep? Paardenpoep! 
 

In de vorige dorpskrant riep de gemeente hondenbezitters op om bij het 

uitlaten de poep van hun huisdier direct op te ruimen of naar een 

hondenuitlaatstrook te gaan. Dat is natuurlijk een goed ding en 

als iedereen zich daaraan houdt, maken we de omgeving er een 

stuk aangenamer op! 

 

Maar waar weinig over genoemd wordt is paardenpoep. Sommige 

paardrijders letten niet op de uitwerpselen van hun rijdier en die 

blijven vervolgens op of vlak naast de openbare weg of paden 

liggen. Ook dat levert overlast op en daarom ook een oproep aan 

hen om hiermee rekening te houden. Waarvoor bij voorbaat dank! 

http://www.papierenkarton.nl/uploads/Scheidingswijzer_PRN.pdf
http://www.prn.nl/
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OLIEBOLLEN  
 

Eet je vol met een Hoogenwegse Oliebol 
of eet een hap van die heerlijke appelflap! 

opbrengst voor de feestweek 2015 

 
 

Bestellen via opgavestrook, mail of telefoon. 
Afhalen in Gebouw Hoogenweg op 31 dec. vanaf 09.00 uur 

 
 
 
Opgave vóór 29 december bij : 
-Gebouw Hoogenweg, Hoogenweg 45, tel 0523-262681, info@dehoogenweg.nl 
-E. van Laar, Embtenbroekerdijk 4, tel 0523-263404 
-G.Waterink, Stobbenhaarweg 4, tel 0523-216288  
-R. van der Steen, Hoogenweg 56, tel 0523-216638 
-E. de Boer, Hoogenweg 1d, tel 0523-266231 
 

---------------------------------------------------------------------------------
Opgavestrook Oliebollen/Appelflappen 
 
Naam:   ...................................................................... 
 
telefoonnummer: ...................................................................... 
 
........x zak oliebollen (8 stuks á €5) 

........x zak oliebollen met rozijnen/krenten (8 stuks á €6) 

........x zak appelflappen (6 stuks á €5) 
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Oprichting  Ondernemers Fonds Hoogenweg (OFH) 

 
Al enige tijd wordt er gesproken over een initiatief met betrekking tot het 

oprichten van een Ondernemers Fonds Hoogenweg (OFH). Waarom? 

Ondernemers zijn steeds meer nodig voor financiële ondersteuning van sportclubs 

en lokale initiatieven. Nu de gemeente en andere fondsen steeds vaker een stap 

terug doen in financiële ondersteuning komt de leefbaarheid van kleine kernen 

onder druk te staan, maatschappelijk verantwoorde ondernemers willen graag 

bijdragen om de leefbaarheid in hun woon- en werkomgeving in stand te houden. 

Dit kan met relatief lage bedragen als er genoeg ondernemers meedoen. Met de 

oprichting van een fonds van ondernemers in Hoogenweg kunnen we plaatselijke 

initiatieven ondersteunen en draagt (hopelijk vrijwel)  elke ondernemer daaraan 

een klein steentje bij. Na diverse gesprekken met een tiental ondernemers uit 

Hoogenweg is hier unaniem positief op gereageerd, tijd om het e.e.a. per 2015 in 

gang te gaan zetten. 

 

Uit de ondernemersbijdragen  voor de onlangs gehouden bazaar is gebleken dat 

Hoogenweg beschikt over ruim vijftig (!) ondernemers. Dit zijn ondernemers die 

in Hoogenweg hun (agrarische) bedrijf runnen of ondernemers die in Hoogenweg 

wonen en het bedrijf elders gevestigd hebben. Het gaat om ingeschreven 

bedrijven bij de Kamer van Koophandel. 

Wanneer elke ondernemer meedoet en per jaar € 100,00 doneert aan OFH dan 

beschikken we over ca. € 5.000,00 in het fonds. 

Wat kunnen we hiermee o.a. doen? We stellen een korte concept bestemming aan 

u voor: 

 

 Reservering voor het vijf jaarlijkse lustrumfeest  

 Bijdrage maatschappelijk fonds voor ondersteuning van inwoners met 

onvoldoende financiële middelen om deel te nemen aan activiteiten  

 Bijdrage voor de activiteitencommissie Oranjevereniging PBH  

 Bijdrage voor PB Hoogenweg  

 Bijdrage voor PB Hardenbergerveld  

 Bijdrage voor de IJsvereniging HEO  

 Bijdrage voor de Toneelvereniging EWW  

 Bijdrage kleine jaarlijkse ondernemersactiviteit  

 Reservering clubkas  
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Bovenstaande is slechts een indicatie van wat zou kunnen bij voldoende 

deelname. De bedoeling van het fonds is om niet slechts een paar ondernemers 

jaarlijks te laten sponsoren maar om een constructieve kas te hebben, 

bijeengebracht door meer ondernemers,  voor de te houden jaarlijkse activiteiten. 

Het fonds spoort de diverse commissies aan om met de vrijkomende extra 

beschikbare financiële middelen leuke activiteiten voor jong en oud te blijven 

organiseren. Nu is het vaak een geldkwestie om niet af te wijken van het 

standaard programma, het zou goed zijn om geld beschikbaar te hebben voor 

vernieuwing en/of uitbreiding van het programma of om activiteiten die nu geld 

kosten te blijven organiseren.  Daarnaast willen we inwoners die financieel niet in 

de gelegenheid zijn om mee te doen ondersteunen met een bijdrage. Dit kan 

uiteraard anoniem zodat de privacy absoluut gewaarborgd blijft. Hiervoor wordt 

een onafhankelijk vertrouwenspersoon aangesteld. 

 

Voor de definitieve oprichting zijn we aanmeldingen van ondernemers nodig om 

te peilen of het een haalbaar idee is. Steunt u als maatschappelijk verantwoorde 

ondernemer uit Hoogenweg en omgeving dit idee, dan heel graag een mail sturen 

naar: hgbrink@brinkxl.nl of een telefoontje naar 06-21838482. Graag uw reactie 

voor 26 december a.s. 

 

Na de inventarisatie van het aantal aangemelde deelnemers in het OFH zullen we 

u op de hoogte houden van de vorderingen. We hopen uiteraard snel een bestuur 

te kunnen vormen en begin 2015 te starten met OFH. Tevens hopen we dat alle 

ondernemers hier positief op reageren. Wij zijn benieuwd! 
 

 

Alzheimer Nederland    -  Collecte 2014: 
De slogan van Alzheimer Nederland is:  

“Help Alzheimer overwinnen, dan hoeft niemand zichzelf te verliezen”. 
 
De collecte van Alzheimer Nederland in de week van 3 t/m 8 november heeft in 
Hoogenweg € 271,06 opgebracht. De opbrengst is bestemd voor 
wetenschappelijk onderzoek naar dementie, hulp, informatie en 
belangenbehartiging voor mensen met dementie en hun naasten. 
 

Hartelijk dank aan alle gevers en collectanten! 
Jenny Meijer – Hoogenweg. 

mailto:hgbrink@brinkxl.nl
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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 13 maart 2015 bij Leon ter Voorde. 



 

 


