
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De doorgeefpen lag bij Henk en Germa Brink 

 De familie Zweers stelt zich voor 

 In de jeugdrubriek Levi Somsen en Sander Ramaker 

 Een recept voor Pasen van Karel van der Bijl 

Maart 2015 Jaargang 19, 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.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 

Fam. Lenters, Hoogenweg 42a 

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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Maart 2015 
 
En dan is het alweer maart en vraag je je af waar die winter nu 
eigenlijk was… Helaas voor velen hebben we amper vorst gehad, 
laat staan dat we de mogelijkheid hadden om op natuurijs te 
schaatsen. 
 
Gelukkig kunnen we ons verheugen op de aanstaande feestweek. 
Op 25 april barst het feest los en hebben we na vijf jaar wachten 
weer een week lang feest. De feestcommissie is er achter de 
schermen al lang druk mee geweest, getuige ook de verschillende 
inzamelacties die er geweest zijn. Als altijd wegen echter ook nu de 
laatste loodjes het zwaarst en staat de commissieleden en andere 
organisatoren nog een drukke tijd te wachten! 
 
Maar ongetwijfeld is dat allemaal niet voor niets, want in het 
verleden is wel gebleken dat we er met z’n allen altijd weer een 
geweldig feest van maken! 
 
En als het er weer op zit? Dan kijken we natuurlijk direct weer 
vooruit, want ook de komende periode is er weer voldoende reuring 
in Hoogenweg, zoals u ook in de agenda weer zult zien. 
 
Voor nu wens ik natuurlijk weer veel leesplezier en hopelijk tot eind 
april! 
 
 
Leon ter Voorde 
Redactie “Oes Blattie” 
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Datum Omschrijving Organisator 

   
21-03-15 Allerlaatste reünie discotheek JOJO in het 

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

03-04-15 Paasbingo in het Gebouw. Aanvang: 20.00 
uur. Kosten: € 5,- per persoon 

Act.commissie 

06-04-15 Paaseieren zoeken in het park. Start om 10.00 
uur bij de ijsbaankantine. Deelname gratis. 

Act.commissie 

08-04-15 Sjoelavond in het Gebouw, aanvang: 20.30 
uur. 
Kosten: € 3,- p.p. 

Act.commissie 

09-04-15 Algemene ledenvergadering in het Gebouw. 
Aanvang: 20.00 uur. 

PB Hoogenweg 

10-04-15 Inloopavond kookcursus voor vrouwen. De Hoogenweg 
11-04-15 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 
25-04-15 
t/m 
02-05-15 

FEESTWEEK 2015 
Zie voor meer informatie elders in deze krant 
en de feestgids 

Feestcommissie 

09-05-15 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 
13-05-15 Feestavond Trekkertrek Den Velde  
14-05-15 Trekkertrek Den Velde aan de Klumpersweg. 

Aanvang: 9.30 uur. (zie elders in deze krant) 
 

23-05-15 Rommelmarkt bij de ijsbaankantine. Aanvang: 
13.00h. Verkoop bij opbod start om 13.30h. 

IJsvereniging HEO 

06-06-15 Autopuzzelrit; vertrek bij het Gebouw vanaf 
18.30 uur. 

Oranjevereniging 

13-06-15 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 
26-06-15 Volleybaltoernooi in het park. Aanvang 19.00h Act.commissie 
04-07-15 Jeugdvoetbaltoernooi in het park. Aanvang: 

13.30h. 
Act.commissie 

11-07-15 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 
08-08-15 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 
07-09-15 60-plus reis Oranjevereniging 
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Themawoord 
Vul woorden in volgens onderstaande thematische omschrijvingen. Bij juiste invulling 

leest u in de gekleurde balk de oplossing. Iedere letter komt overeen met een nummer. 

Vakjes met hetzelfde nummer bevatten dus ook dezelfde letter. 

Het thema is 'aandoening'. Voorbeeld: knaagdier + behoeftig = MUISARM. 

 
 1 voorbij + vertrek 10 huidplooi + barst 

 2 socialist + huisdier 11 gedroogde druiven + haargroei 

 3 sneer + daar 12 excempli causa 

 4 drank + smet 13 spade 

 5 vloeistof + puistjes 14 druppel + nerf 

 6 draai + kuch 15 vogel + zintuig 

 7 verhoging + lichaamsdeel 16 afgelopen + klap 

 8 gereedschap + twijg 17 egaal + lichaamsdeel 

 9 lichaamsdeel + afdruk 
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In deze rubriek plaatsen wij telkens twee interviews met kinderen uit Hoogenweg 

en omstreken. Deze keer zijn dat: Levi Somsen  en Sander Ramaker. 

 

Hoe heet je? Levi Somsen  

Wat is je adres? Toeslagweg 2 

Wanneer ben je geboren? 1 september 2004 

En waar ben je geboren? Hardenberg 

Broers / zussen: 1 broer Jay 

Naar welke school ga je? ´t Kompas 

In welke groep zit je? 7 

Wat wil je later worden? Iets met dieren of kapper 

Wat zijn je hobby’s? Voetbal, buiten spelen, tablet 

Huisdieren: Hond Diesel 

Lekkerste eten / drinken: Pizza, boontjes, spinazie, poffertjes, sinas, 

chocomel 

Leukste televisieprogramma: TV Kantine 

Favoriete muziek / band: Popmuziek 

Leukste boek: Griezelbus 

Waaraan heb je een hekel? Ruzie, pestkoppen J.S. 
  

  

Hoe heet je? Sander Ramaker 

Wat is je adres? Hoogenweg 44 

Wanneer ben je geboren? 13-8-2004 

En waar ben je geboren? Hoogenweg 

Broers / zussen: 1 zus Rebecca, 1 broertje 

Joran en 1 zusje Karlijne 

Naar welke school ga je? Cbs het Kompas Radewijk 

In welke groep zit je? 7 

Wat wil je later worden? Dierenverzorger in de 

dierentuin 

Wat zijn je hobby’s? Voetballen en drummen 

Huisdieren: Poes en 2 pony’s 

Lekkerste eten / drinken: Spare ribs 

Leukste televisieprogramma: Freek in het wild 

Favoriete muziek / band: - 

Leukste boek: Fantasia boeken van Geronimo Stilton 

Waaraan heb je een hekel? Ruzie 
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DE DRIE PIJLERS 
VAN DIAMANT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

kant-en-klare droge mortels 
 
 
 
 

betonmortels en metselspecies 
 
 
 
 

keien en sierbestratingen 
 
 
 
 

DIAMANT BETON 
Jan Weitkamplaan 18, 7772 SE Hardenberg 

Telefoon 0523-262444, fax 0523-261799 
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Hallo Allemaal, 

 

Wij zijn de familie Zweers, bestaande uit Alwin 40 jaar, Natasja 42 jaar, Jesse 13 

(bijna 14) en Amy-lynn 11 jaar en sinds een paar maanden Mitch, onze zwarte 

labrador. 

 

Deze maand wonen we precies 

1 jaar met heel veel plezier aan 

de Hoogenweg. Wij hebben 

hiervoor in Baalder en 

Baalderveld gewoond, en 

genieten nu enorm van de rust 

en ruimte om ons heen. 

 

Jesse gaat naar het Atheneum 

op het Vechtdal college in 

Hardenberg. Amy-lynn zit in 

groep 8 van de Bloemenhof en 

gaat dus volgend jaar naar het 

Vechtdal college. Onze beide 

kinderen zijn fanatieke zwemmers, waar wij vele km’s mee door het land reizen. 

Naast zwemmen doet Amy-lynn nog aan volleybal en sinds kort gaat ze naar de 

manege Hoogenweg voor paardrijles. 

 

Alwin heeft de MTS electrotechniek gevolgd in Hoogeveen, maar is eigenlijk 

gelijk na de opleiding begonnen bij de Wavin in Hardenberg waar hij nu nog 

steeds werkt. Ik (Natasja) ben mede eigenaar van de fysiotherapie praktijk 

Mijnfysio in Hardenberg, waar ik als Bekkenfysiotherapeut werk. Momenteel ben 

ik aan het afstuderen voor mijn Master of science. 

 

Wij hebben nog heel veel plannen en ideeën voor in en om het huis, maar dat gaat 

waarschijnlijk een 10 jaren plan worden. We voelen ons hier erg op onze plek en 

hopen hier nog jaren met veel plezier te wonen. 

 

Hartelijke groet, 

Alwin, Natasja, Jesse en Amy-lynn Zweers 
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Gelukkig,    de lente is begonnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De beste remedie   tegen de winterblues!! 
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Wie kent ze nog? 
 

Wellicht een idee voor een nieuwe rubriek: ‘Uit de oude doos’. Heeft u oude 

foto’s die leuk zijn om eens te plaatsen, dan zouden wij die graag van u 

ontvangen. Een leuk verhaal of een toelichting zijn natuurlijk extra mooi! 

 

Om te beginnen hebben wij zelf een foto ingebracht die eind jaren zestig, begin 

jaren zeventig is gemaakt en waarop naast onze eigen Gré Bergsma onder andere 

ook Gerda Meijerink, Johan Edelijn, Albert-Jan Soer en Annie Kelder te zien zijn. 

 

Misschien herkent u uzelf of anderen op de foto? 

 

 
 

Heeft u dus zelf interessante foto’s en/of anekdotes uit de oude doos, laat het dan 

weten! 
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Doorgeefpen “Oes Blattie” familie Brink februari 2015 

 

Dank aan Jan en Nies Lenters voor de doorgeefpen. 

 

Over ruim een maand wonen we precies tien jaar in Hoogenweg! Voor ons makkelijk 

te onthouden want elk lustrumfeest kunnen we weer vijf jaar bijtellen. 

In de afgelopen tien jaar is er veel gebeurd rondom en in ons huis op nummer 38. We 

hebben flink verbouwd, een nieuwe woonkeuken aangebouwd, een veranda geplaatst 

en het bosje naast ons huis is getransformeerd tot fruitboomgaard. Onze oprit is 

omgedoopt tot “Brinklaan” en we zijn reuze benieuwd wanneer we deze weg 

tegenkomen op Google maps.  

 

Eigenlijk ben je nooit klaar als je buitenaf woont, er is altijd wel wat te doen en dat 

maakt het “buiten wonen” juist zo aantrekkelijk. Naast haar drukke baan op de 

facturatie afdeling van Brink Transport is Germa ook vaak buiten in de (moes)tuin te 

vinden en in haar kasje verbouwd ze onze eigen zomergroente. Daarnaast is ze actief 

in de activiteitencommissie van PB Hoogenweg en in de Stichting Vrienden van de 

Zwiesenborg. 

 

Henk is helemaal in zijn element wanneer hij lekker in zijn ouwe kloffie kan klooien 

rondom huis en alles er weer spik en span bijligt. Zijn hobby’s zijn o.a. koken (vooral 

na de kookcursus!) en af en toe vliegt hij er even met de motor tussenuit. 

 

Chantal (19) is onze oudste en heeft inmiddels haar eigen bedrijfje Chantal Brink 

Fotography gestart. Naast haar fotostudiootje in Hoogenweg is ze vooral actief in 

Amsterdam, ze woont daar nu nog op kamers maar is van plan om zich daar 

binnenkort permanent te vestigen. Ze moet eerst haar studie nog afronden aan het 

Cibab in Zwolle en gaat dan helemaal los in de mode en modellenfotografie in de 

grote stad. Af en toe komt ze dan nog even een weekendje uitpuffen in het rustige 

Hoogenweg. 

 

Martijn (17) volgt de BBL opleiding Autotechniek aan het Alfa College in 

Hoogeveen en loopt vier dagen per week stage bij Auto Combi in Hardenberg. In de 

schuur is hij dan ook vaak aan het sleutelen aan brommers en crossmotoren. Hij is van 

plan om de zaak van papa over te nemen, maar zover is het nog niet.  
 

Wouter (13) gaat naar het Vechtdal college en wil kok worden, of wat anders, dat 

weet hij nog niet helemaal. Alle drie de kinderen voetballen, onze dochter bij HHC en 

de beide zonen bij Hardenberg 85. Verder hebben we nog twee paarden, een konijn, 

vijf vogels en onze hond Bengel onder het dak. 
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We voelen ons helemaal thuis in Hoogenweg en genieten elke dag van de landelijke 

sfeer, het uitzicht en ons huis. De gezelligheid bij de diverse activiteiten die er zijn en 

het fijne contact met de buren maken het wonen in Hoogenweg tot een waar 

genoegen. Het is geweldig dat “Het Gebouw” de laatste tijd steeds meer als een 

gezellig buurthuis fungeert waar je zo af en toe even gezellig met elkaar een biertje of 

wijntje kunt drinken en elkaar kunt ontmoeten. Hierdoor ontmoet je mensen uit de 

hele Hoogenweg en vervagen voor even de traditionele buurtgrenzen waardoor je de 

buren van verderop beter leert kennen en waarderen.  

 

Dit is zeker een verdienste van het actieve beheerderspaar Kremer. Het mooie is dat je 

elkaar niet overloopt, maar als er wat is er altijd iemand voor je klaarstaat om te 

helpen. Wij staan daarom ook graag voor iedereen klaar om persoonlijk te helpen of 

om mee te doen bij het organiseren van activiteiten. Het feit dat we het als inwoners 

samen doen maakt van Hoogenweg een uniek dorpje, zo hadden we ons dat tien jaar 

geleden ook voorgesteld, en daarom willen wij nog steeds heel graag in Hoogenweg 

wonen.  

 

Wij geven de pen door aan Eg en Alie Hutten! 

 

 

Koken met sterren 
 

Maar liefst 27 mannen hadden zich opgegeven voor de kookcursus. Dit aantal had 

ik bij lange na niet verwacht, dus moest er her en der aardig wat worden 

geschoven om een goede indeling te maken. 

Vanaf 21 oktober zijn we begonnen om de heren in vier lessen 

een kijkje te geven in het reilen en zeilen in de keuken en ze zo 

de fijne kneepjes van het vak bij te brengen. Gezien de reacties 

was het een groot succes en gaan we er volgend najaar een 

vervolg aan geven. 

 

Van diverse dames kreeg ik de vraag: “Kun je dat ook niet voor ons 

organiseren?” Natuurlijk kan dat en wil ik dat ook wel organiseren. 

Mijn voorstel is om een inloopavond te organiseren om te kijken of er voldoende 

belangstelling is en wat jullie verwachten of willen leren. 

De cursus zal dan vanaf half mei tot begin juli plaats moeten vinden. 

De inloopavond zal plaatsvinden op vrijdagavond 10 april, maar aanmelden kan 

natuurlijk ook al wel bij ondergetekende: 262681. 

 

Vriendelijke groet, 

Gerko Kremer
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Van Plaatselijk Belang Hoogenweg. 
 
Het nieuwe jaar is al weer een paar maanden oud en in de Hoogenweg en omliggende 
gebieden gaat over het algemeen alles weer z’n gangetje. Met een fantastische 
feestweek in het verschiet kunnen de Hoogenweggers uitkijken naar (en werken aan) 
een aantal leuke evenementen.  Voor het Plaatselijk Belang van Hoogenweg en 
omstreken houdt dat natuurlijk ook in dat we de handen uit de mouwen moeten steken 
en samen met de Oranjevereniging nemen wij o.a. de zaterdagavond (De traditionele 
Bonte Avond) voor onze rekening. In dit Oes Blattie en in volgend informatieboekje zal 
hierover nog genoeg verteld worden, maar we kunnen nu al zeggen dat die avond vast 
heel leuk wordt en we hebben er nu al veel plezier over! 
 
Schoolgebouw 
Vanzelfsprekend is het PBH (Plaatselijk Belang Hoogenweg e.o.) niet alleen maar bezig 
met jolige dingen, maar vooral met serieuze zaken die de inwoners van Hoogenweg e.o. 
aangaat. 
Zo houden we natuurlijk flink de vinger aan de pols bij de ontwikkelingen van de bouw 
door De Baalderborg ter plekke van het oude schoolgebouw. Na 
enige tijd van stilte heeft de aannemer die Baalderborg in de arm 
heeft genomen, alvast een serie nestkastjes op het dak geplaatst 
waarin allerlei vogels kunnen gaan huizen, zodat zij straks niet in de 
resten van het sloopafval belanden. Ook is meer duidelijk over de 
hoogte van de compensatie die wij Hoogenweggenaren mogen 
bedenken voor gebruik van een deel van het park door Baalderborg. 
Tijdens de komende algemene ledenvergadering van het PBH op 9 april kunt u 
meedenken met het bestuur over een leuke invulling. In ieder geval zal de sloop van het 
oude schoolgebouw voor de bouwvak beginnen en zal daarna gestart worden met de 
bouw van het complex. 
 
Glasvezel 
Verder houdt het bestuur van het PBH zich bezig met een aantal ‘vaste’ onderwerpen, 
waaronder de aanleg van glasvezel in ons gebied. Naast snel internet  kan een 
glasvezelverbinding ook belangrijk zijn voor de nabije toekomst van de inwoners omdat 
met de nieuwe WMO-regelingen veel zorg op afstand zal gaan plaatsvinden. Een goede, 
stabiele verbinding is dan noodzakelijk. Ook zaken als domotica (je huis ‘bedienen’ via 
een computer) of film/televisie/muziek zullen via de kabel kunnen gaan. 
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Bladhekken 
De gemeente heeft ons te kennen gegeven dat zij het aantal hekken waar het blad van 
de bomen in verzameld kan worden, rond november/december wil verminderen. Als 
reden wordt opgegeven dat de lichting van de groene bak nu gratis is. Natuurlijk zijn wij 
als bestuur het daar niet mee eens. Het merendeel van de bomen staat namelijk aan de 
weg op de grond van de gemeente zelf en de hoeveelheid blad is ook zo groot dat we dit 
niet allemaal via de groene container kunnen laten afvoeren. Daarom hebben wij ook 
protest aangetekend tegen dit voornemen en lijkt het ons wenselijk om de hoeveelheid 
bladhekken in de buitengebieden gelijk te houden.  
 
Algemene ledenvergadering 2015 
Zoals al genoemd is, zal op 9 april de jaarlijkse ledenvergadering gehouden worden. Om 
deze bijeenkomst op te luisteren, willen we de tweede helft van de avond trakteren op 
een lekkere versnapering en verwennen we ook de inwendige mens. De avond begint 
om 20.00 uur in het Gebouw Hoogenweg en de uitnodiging en agenda van de 
vergadering zal enkele weken eerder in de bus vallen. 
 
Meedenken/meedoen 
Plaatselijk Belang Hoogenweg e.o. houdt zich zogezegd bezig met veel verschillende 
sociale en maatschappelijke onderwerpen en we worden dan ook vaak uitgenodigd om 
voorlichtingsbijeenkomsten bij te wonen. Logischerwijs kunnen wij niet ieder onderwerp 
oppakken en gaan we alleen bezig met relevante zaken. Toch zijn we benieuwd of er 
onder jullie, de leden, mensen aanwezig zijn die zich ofwel eens willen verdiepen in 
bepaalde onderwerpen ofwel projectmatig aan onderwerpen willen werken. U bent dan 
geen bestuurslid, maar helpt ons wel enorm! We zullen deze aanvraag uitgebreid uit de 
doeken doen op de Ledenvergadering. Mocht u  bij voorbaat al willen meewerken, mail 
dan naar pbhoogenweg@hotmail.com. 
 
Bedankt alvast! Samen maak je de samenleving! 
 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur Plaatselijk Belang Hoogenweg e.o.  
 

PASEN 2015 
Bingo 

Op Goede Vrijdag, 3 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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Een heerlijk voorgerecht, vooral voor Pasen!  
 
Zalmtaartje met courgette en rucola 
 
Snij de zalm, surimi en courgette fijn. 
Hak ook de knoflook en rucola zeer fijn. 
Roer de yogonaise met zout en peper naar smaak en voeg de knoflook, courgette, zalm, 
surimi en de helft van het rucolamengsel toe.  
Smeer een schaaltje of kookring in met wat olijfolie, doe het mengsel erin en keer midden 
op een bordje om.  
Garneer met de rest van de rucola.  
 

 

Informatie 

 aantal : 4 personen  

 bereidingstijd : 15 minuten  

 gekookt door : Sandra Ysbrandy  

 bron : life4you  

 menugang : hapje  
 

Benodigdheden 

   100 g gerookte zalm 

   1 halve courgette 

   3 teentjes knoflook 

   100 g rucola 

   1 pakje surimi in stukjes 

   2 el yogonaise 

   Olijfolie 

    Peper en zout 
 
 
Ik hoop dat jullie van dit gerecht genieten en alvast een vrolijk Pasen. 
Veel succes!  
 
Groeten Karel van der Bijl 

 

Ik geef de koksmuts door aan Steef Ramaker. 
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Hemelvaartsdag is feestdag!  
 
Trekkertrek, de mannen van de organisatie zijn er alweer druk mee bezig. Zo hebben 
ze de band Boh Foi Toch kunnen bemachtigen om te kunnen spelen op de 
feestavond voorafgaande aan de grote dag. 
 
Het evenement, dat traditioneel 
wordt gehouden op 
Hemelvaartsdag, heeft maar liefst 
240 inschrijvingen ontvangen. Al 
deze deelnemers gaan 14 mei 
laten zien wat ze in hun mars 
hebben. Vanaf half 10 beginnen de 
mannen met trekkertrekken. 
Uiteraard is vanaf deze tijd ook 
bier te verkrijgen op het terrein. 
Starten met een bakje koffie kan 
natuurlijk ook. 

 
Vorig jaar kwamen er 2000 mensen af op Trekkertrek Den Velde. Ondanks dat het 
weer niet helemaal mee zat. De organisatie hoopt voor dit jaar op beter weer, maar 
dat niet alleen. Ze hopen op veel gezelligheid en leuke mensen. Die komen genieten 
van het weer, de Trekkertrek en de nodige drankjes.  
 
Het evenement begint al op woensdagavond 13 mei, als de tent geopend wordt om 
21.00 uur. Deze avond zullen, net als voorgaande jaren, De Heinoos optreden in de 
feesttent. Naast de Heinoos zal nog een ander optreden plaatsvinden. Niet van 
zomaar een band, maar eentje die ook bekend is van onder andere Paaspop en De 
Zwarte Cross. Het gaat om Boh Foi Toch, die het dak eraf gaat blazen de avond voor 
hemelvaart.  
 
Terwijl iedereen geniet van het evenement, zullen ook de kinderen vermaakt worden. 
Wegens succes is de kinderweide van vorig jaar uitgebreid. Dit jaar kan er niet 
geknuffeld worden met een kalf, maar met konijnen. Althans dat is het idee. Er wordt 
nog gezocht naar iemand die na afloop van het evenement de beestjes permanent 
onder zijn of haar hoede wil nemen.  
 
Voor een hele dag gezelligheid betaal je ook dit jaar slechts € 5,- entree. Kinderen tot 
12 zijn geheel gratis. Voor het feest met de Heinoos en Boh Foi Toch is entree 
€15,00. 
 
Al met al wordt het weer een onvergetelijke Hemelvaart, dat wil je toch niet missen? 
We zien je graag op 13 en 14 mei aan De Klumpersweg in Den Velde! Voor meer 
informatie kun je kijken opwww.ttdenvelde.nl. 
 

 

http://www.ttdenvelde.nl/
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Feestcommissie 
 
Wellicht heeft u op het moment dat Oes Blattie in de bus valt, het 
programmaboekje van de feestweek al op de keukentafel liggen. Is dit niet het 
geval, en u woont in Hoogenweg, dan zal hij heel binnenkort op de deurmat 
vallen. 
 
Na een paar weken komen de leden van de feestcommissie huis aan huis langs 
om u te vragen of u een all-in kaart wilt kopen en of u voor de brunch wilt 
aanschuiven. 
 
Het zou fijn zijn wanneer u het meegestuurde formulier dan alvast heeft 
ingevuld en samen met het te betalen bedrag klaar heeft liggen. 
Verder kunt u zich op het meegestuurde  formulier ook opgeven voor diverse 
activiteiten. Denk aan de zeskamp, de Superkidsaward of de Bonte Avond. Heeft 
u met uw buurt al een groep voor de zeskamp gevormd? 
En hoe zit het met de straatversiering? Is uw straat al bezig met de 
voorbereidingen in het thema film? 
 
We hopen op een grote opkomst, hoe meer zielen hoe meer vreugd! 
Een feest van en door de Hoogenweg. Laten we er samen een TOP feest van 
maken! 
 
De feestcommissie. 
 

 

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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PBH luidt nieuwe jaar in met gezellige borrel 
 

De eerste verenigingsactiviteit in het nieuwe jaar is doorgaans de nieuwjaarsborrel 

van het plaatselijk belang Hoogenweg. Dit jaar heette het bestuur haar leden 

welkom op vrijdag 9 januari en natuurlijk was door de activiteitencommissie ook 

weer een leuke invulling van de avond geregeld. 
 

Voorzitter Jan Veurink blikte terug op de belangrijkste gebeurtenissen die in 2014 

speelden binnen het bestuur. Zo was er de onthulling van het kunstwerk op de 

kruising Hoogenweg-Stobbenhaarweg, de opwaardering van de kern Hoogenweg 

en de ontwikkelingen met het schoolgebouw. 
 

Deze laatste zal waarschijnlijk ook in 2015 verder aandacht moeten blijven 

houden. Daarnaast zal de komende maanden het volledige buitengebied van de 

gemeente Hardenberg worden ingericht als 60km-zone en blijft het bestuur de 

ontwikkelingen op het gebied van de mogelijke aanleg van glasvezel volgen. 
 

Nadat de 

activiteitencommissie als 

dank voor alle inzet in 2014 

zowel een attentie als ook 

een groot applaus van de 

aanwezigen in ontvangst 

hadden genomen, gaf Jan 

het woord aan Daniëlle ter 

Voorde die een kennisquiz 

had voorbereid. Met name 

het van het tv-programma 

“Ik hou van Holland” 

bekende ‘bomspel’ werd 

daarbij enorm gewaardeerd. 

 

 

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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           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 14 augustus 2015 bij Leon ter Voorde. 



 

 


