
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De doorgeefpen lag bij Eg en Alie Hutten 

 Pascal Snijders en Anoeska Aufderhaar stellen zich voor 

 In de jeugdrubriek Vienna Vledder en Rolita Lugies 

 Een recept van Steef Ramaker 

Augustus 2015 Jaargang 19, nummer 2 
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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 

 

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 

 

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 2015 
 
In het vorige voorwoord keek ik nog verlangend vooruit naar de 
feestweek die op het punt stond te beginnen. En nu is het allemaal 
alweer achter de rug. Jammer, maar het feest heeft wel weer een 
heleboel geweldige herinneringen opgeleverd! 
 
In deze krant uiteraard een terugblik van de feestcommissie die er 
wat mij betreft met vlag en wimpel in is geslaagd om een fantastisch 
feest te organiseren waarin er voor elke inwoner voldoende te doen 
en te beleven was. Ik heb begrepen dat de commissie zichzelf dit 
keer niet wil opheffen, dus de komende jaren zullen we ongetwijfeld 
van haar blijven horen! 
 
En nu de zomer haar einde weer nadert, staan de meer reguliere 
zaken weer op het punt om te beginnen. En in een lustrumjaar als 
dit levert dat af en toe ook weer wat extra’s op. 
 
Zo viert de gymnastiek volgende maand haar dertigjarig bestaan. 
Als u geen lid bent, merkt u daar natuurlijk niets van, maar het is 
mooi dat zo’n sportief initiatief kennelijk absoluut voorziet in een 
behoefte. 
 
Waar u meer van merkt is het 60-jarig bestaan van toneelvereniging 
Elck wat Wills. Het lustrumjaar wordt wederom aangegrepen om 
een zelfgeschreven revue (‘Koe-ke-loer’n’) op de planken te 
brengen. Dus kijk snel in de agenda wanneer u daar naar toe kunt! 
 
 
Leon ter Voorde 
Redactie “Oes Blattie” 
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Datum Omschrijving Organisator 

   
07-09-15 60-plus reis Oranjevereniging 
12-09-15 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 
10-10-15 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 
14-10-15 Sjoelavond in het Gebouw, aanvang: 20.30 

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

19-10-15 Jeugdbingo in het Gebouw. Aanvang: 19.00 
uur. Kosten: € 3,- p.p. 

Act.commissie 

07-11-15 Uitvoering revue "Koe-ke-loer'n" in het 
Gebouw. Aanvang: 20.00 uur. 

Toneelvereniging 
EWW 

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

Act.commissie 

12-11-15 Gezellige avond vrijwilligers Oranjevereniging 
14-11-15 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 
20-11-15 Uitvoering revue "Koe-ke-loer'n" in de 

Voorveghter. Aanvang: 20.00 uur. 
Toneelvereniging 
EWW 

21-11-15 Uitvoering revue "Koe-ke-loer'n" in de 
Voorveghter. Aanvang: 20.00 uur. 

Toneelvereniging 
EWW 

22-11-15 Wild en wijnproeverij. Houd voor de locatie en 
de aanvangstijd het publicatiebord in de gaten. 

De Hoogenweg 

28-11-15 Uitvoering revue "Koe-ke-loer'n" in het 
Gebouw. Aanvang: 20.00 uur. 

Toneelvereniging 
EWW 

02-12-15 Sinterklaasmiddag Oranjevereniging 
09-12-15 Sjoelavond in het Gebouw, aanvang: 20.30 

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

11-12-15 Uitvoering revue "Koe-ke-loer'n" in het 
Gebouw. Aanvang: 20.00 uur. 

Toneelvereniging 
EWW 

12-12-15 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 
12-12-15 Uitvoering revue "Koe-ke-loer'n" in het 

Gebouw. Aanvang: 20.00 uur. 
Toneelvereniging 
EWW 

18-12-15 Kerstbingo in het Gebouw. Aanvang: 20.00 
uur. Kosten: € 5,- per persoon. 

Act.commissie 

28-12-15 Eindejaarsfeest jeugd in het Gebouw. 
Aanvang: 16.00 uur. Meer informatie volgt nog. 

Act.commissie 

08-01-16 Nieuwjaarsborrel in het Gebouw, 20.00 uur. PB Hoogenweg 
09-01-16 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 
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Blokwerk 
Leg de letterblokjes zo in het diagram dat er een 
ingevuld kruiswoordraadsel ontstaat. 
Om u op weg te helpen zijn er al een paar letters  
en grijze vakjes ingevuld. 
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In deze rubriek plaatsen wij telkens twee interviews met kinderen uit Hoogenweg 

en omstreken. Deze keer zijn dat: Rolita Lugies en Vienna Vledder. 

 

Hoe heet je? Rolita Lugies  

Wat is je adres? Hoogenweg 67 

Wanneer ben je geboren? 11 juni 2004 

En waar ben je geboren? Hardenberg 

Broers / zussen: Zus Jorien 

Naar welke school ga je? Professor Waterink School  

In welke groep zit je? 7 

Wat wil je later worden? Kapster 

Wat zijn je hobby’s? Trampoline springen en 

buiten spelen 

Huisdieren: Schapen, kippen, konijnen, hond Buddy en kat 

Peppie 

Lekkerste eten / drinken: Pizza en karnemelk 

Leukste televisieprogramma: Brugklas 

Favoriete muziek / band: Ariane Grande 

Leukste boek: Dolfje Weerwolfje 

Waaraan heb je een hekel? Ruzie 
  

  

Hoe heet je? Vienna Vledder 

Wat is je adres? Heideweg 5 

Wanneer ben je geboren? 7-6-2004 

En waar ben je geboren? Almelo 

Broers / zussen: Thijs, Fons, Boaz en Kevin 

Naar welke school ga je? Prof. Waterinkschool 

In welke groep zit je? 7 

Wat wil je later worden? Kapster 

Wat zijn je hobby’s? Turnen 

Huisdieren: Poezen 

Lekkerste eten / drinken: Pizza, Patat, Pannenkoeken, Poffertjes, Cola 

Leukste televisieprogramma: Brugklas en Spangas 

Favoriete muziek / band: Kinderen voor Kinderen 

Leukste boek: Assepoester 

Waaraan heb je een hekel? Ruzie, schreeuwen 
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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, 
 
Wij zijn Pascal Snijders en Anoeska Aufderhaar.  En wij wonen aan Kanaalweg-oost 99. 
Wij zijn hier sinds april 2014 komen wonen. Hiervoor heeft Albert Snijders hier gewoond, 
dat is een oom van Pascal.  
 
Wij komen allebei uit Hardenberg, Pascal uit de Vogelbuurt en Anoeska uit Baalder. Het 
was voor ons beide een hele verandering om uit huis te gaan en dan gelijk in een 

vrijstaand huis te komen wonen. 
Wij hebben hier in het huis al van alles verbouwd om het naar onze smaak in te richten. 
En dat heeft veel van onze tijd gekost, maar we zijn blij met wat we tot nu toe al hebben 
bereikt. 
 
Pascal is 23 jaar oud en zit bij defensie, hij is momenteel nog aan het wachten op een 
nieuwe functie binnen defensie. Hierdoor hebben wij thuis heel veel kunnen doen aan 
de verbouwing. 
 
Anoeska is 20 jaar en werkt ongeveer 20 uur bij Plus Alfring in Baalder.  
En dan hebben wij ook nog een Duitse Herder genaamd Max. Hij is inmiddels ook alweer 
anderhalf jaar oud. En natuurlijk goed ondeugend en speels, maar je kunt hier niet 
ongemerkt langskomen/gaan want Max heeft je allang gezien.  
 

Groet Pascal en Anoeska 
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“Noaberschap”,    item tijdens PB- 
   vergadering? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Noaberschap” strekt  een bescheiden opkomst 
  verder dan     bij PB. 
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Dank je wel Fam. Brink voor de pen. 
 
Even voorstellen voor diegene die ons nog niet kennen. Wij zijn Eg en Aly Hutten 
en wonen aan de Hoogenweg 22. In 1974 ben ik hier aan de Hoogenweg komen 
wonen, vanuit Baalder. We moesten toen weg wegens uitbreiding van 
Hardenberg, inmiddels alweer 41 jaar gelden… waar blijft de tijd. 
Toentertijd, 40 jaar geleden, stonden de melkbussen nog aan de straat. 
 
In 1982 zijn wij getrouwd en wij hebben 4 kinderen gekregen. Onze oudste zoon 
Arjan is getrouwd met Karin Michel en zij hebben samen 2 zoons, Tygo en Lenn. 
Arjan is bedrijfsadviseur bij For Farmers. 
Onze dochter Karin is getrouwd met Fabian Kuiper en zij hebben een zoon Levi 
en een dochter Zoë. Karin is kapster.  
Rolf woont samen met zijn vrouw Nelleke en hun 2 dochters, Tess en Lois, naast 
ons op het bedrijf. 
Onze jongste zoon Erwin woont samen met Ellen in Baalderveld, Erwin is 
werkzaam bij justitie. 
 
Eg doet de boerderij samen met Aly, Rolf en Nelleke. Het melkveebedrijf is de 
laatste jaren erg uitgebreid, het heeft nu een grootte van +/- 150 melkkoeien en 
+/- 100 stuks jongvee en totaal ong. 65 ha land. Met deze omvang van de 
boerderij kunnen wij ons elke dag goed vermaken. Eg is altijd druk met alles, het 
houden van watervogels naast ons huis, met z’n toneelspelen bij EWW, biljarten 
oranje vereniging en kerkelijk werk. Hij doet dit altijd met veel plezier. 
Aly is ook altijd druk, het bijspringen met het werk op de boerderij, in de tuin en 
oppassen op de kleinkinderen en zij werkt graag in het gebouw in de bediening 
en vooral dat kletsen onder de afwas. 
 
Hoogenweg is een geweldig mooi en gezellig dorpje, ons kent ons. Als je op 
vakantie gaat kom je met veel plezier weer terug naar de Hoogenweg. Waar is 
het dan nog mooier dan hier?!! 
Wij hopen dat we met alle bekenden van de Hoogenweg nog veel plezier mogen 
beleven. 
 
Wij geven de pen door aan Jan en Annet Bulthuis 
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Met ons toneelstuk “In naam der wet” afgelopen seizoen hadden we in Miriam 
Breukelman een “gastspeelster” in de rol van Gea (van ’t gemeentehuis) en dat deed ze 
fantastisch.  
Miriam studeerde theater aan het ROC Twente en toen we een uitnodiging van haar 
kregen om te komen kijken naar haar afstudeerproject zijn we met 5 leden van EWW 
hier naar toe geweest. Er waren drie meisjes die een voorstelling gaven, die ze helemaal 
zelf bedacht en geschreven hebben. 
 
We kunnen wel zeggen dat het een fantastische avond was.  En niks ten nadele van de 
andere twee, maar naar onze bescheiden mening (en een tikkeltje Hoogenwegs/EWW-
chauvinisme) was Miriam de beste. Ruim een half uur stond ze alleen op het podium in 

de voorstelling “Verboden Toegang” 
Het is te veel om alles te vertellen 
maar alle emoties (lachen, huilen, 
boosheid etc.) kwamen aan bod, en 
we hebben met bewondering naar 
haar gekeken en geluisterd. We 
kunnen trots zijn op dit 
Hoogenwegs talent. Gelukkig weten 
we al dat ze geslaagd is (de andere 
twee ook) maar het cijfer laat nog 
even op zich wachten. 
 

Jammer dat Miriam waarschijnlijk een opleiding gaat volgen in het westen van ons land. 
We hadden haar graag als lid van EWW gezien. Hoewel….voor een amateurvereniging is 
ze te goed. En wie weet, zijn we er nog een keer heel trots op dat ze ooit bij ons een rol 
heeft gehad! 
 
Trouwens, over Hoogenwegs talent gesproken: Er lagen in de foyer van het theater flyers 
en programmaboekjes  met prachtige foto’s, gemaakt door Chantal Brink. 
 
Miriam, nogmaals bedankt dat je afgelopen seizoen met ons mee wilde doen, bedankt 
voor de fijne avond en heel veel succes in de toekomst!  
 
Toneelvereniging Elck Wat Wills – Hoogenweg. 
P.S. Het cijfer 7 dat Miriam kreeg, waren wij het dus niet mee eens…….. 
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Tariefswijzigingen 2016 
 
Oes Blattie valt inmiddels al bijna twintig jaar lang bij u in de bus en in al 
die jaren hebben wij de opbrengsten en kosten goed in balans kunnen 
houden. Natuurlijk door de kosten zo laag mogelijk te houden, maar ook 
door goed te kijken naar de inkomsten. Helaas hebben we moeten 
concluderen dat we met de huidige tarieven de jaarlijks hogere kosten 
niet meer kunnen voldoen. 
 
Daarom passen we de tarieven per 1 januari 2016 als volgt aan: 
 

Omschrijving Bedrag per Prijs 

Advertentie 1/3 A5 stuk € 11,00 

Advertentie 1/3 A5 jaar € 27,50 

Advertentie 1/2 A5 stuk € 16,00 

Advertentie 1/2 A5 jaar € 40,00 

Advertentie 1/1 A5 stuk € 21,00 

Advertentie 1/1 A5 jaar € 52,50 

Donateur jaar € 5,00 

Abonnee* jaar € 5,00 

* Indien het adres buiten het verzorgingsgebied valt, wordt het bedrag 
   verhoogd met portikosten. 
 
Nog geen donateur? 
En wilt u dat wel worden? Neem dan contact op met de redactie. Wij 
vragen u dan om een machtigingsformulier in te vullen en schrijven 
jaarlijks uw donatie af. U heeft er dan geen omkijken meer naar! 
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Dames verbreken Formatie Skydiving record 
 

34 vrouwen formeerden een “windmolen” in vrije val, in de kleuren van de 

Nederlandse vlag afgelopen weekend vanaf vliegveld Teuge bij Apeldoorn. 

Hiermee werd het oude record van een formatie van 25 vrouwen gezamenlijk in 

vrije val uit 1995, ruimschoots verbeterd. 

 

De vrouwen zijn de afgelopen maanden 

diverse weekenden bij elkaar gekomen op 

Teuge om te oefenen en trainingssprongen te 

maken. Afgelopen weekend was het dan 

eindelijk zover, er werd een gooi gedaan het 

oude record van 25 springsters te verbeteren.  

 

De 34 dames verzamelden zich vrijdagochtend 

10 juli om 07.00 uur op Nationaal Paracentrum 

Teuge om zich op eerst op de grond voor de 

recordpoging voor te bereiden. Het figuur (een 

windmolen in de kleuren van de Nederlandse 

vlag) die ze later in de lucht zouden gaan 

vormen, werd op de grond neergelegd en nog 

eenmaal werden alle nodige routines 

doorlopen.  

 

Vrijdag stond in het teken van de laatste 

trainingssprongen. Op zaterdag werd om 09.00 

gestart met de eerste echte poging. Met twee 

vliegtuigen stegen de dames vanaf vliegveld 

Teuge omhoog naar 15.000 feet om vervolgens 

het vliegtuig uit te klimmen. 

Albertha Dolfing 

 

Eén van de 34 springsters was 

Albertha Dolfing, jongste 

dochter van Jantje Dolfing van 

manege Hoogenweg en de enige 

van haar dochters en 

kleindochters die niet aan 

paardrijden doet, maar aan 

parachutespringen. 

Albertha is 41 jaar en woont 

inmiddels al 20 jaar in 

Tienhoven bij Utrecht. Een 

weddenschap over een 

parachutesprong was het begin 

van een verslaving aan de sport 

en die eerste sprong is 

inmiddels opgevolgd door nog 

zo’n 1370 sprongen. 
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Na afsprong uit het vliegtuig vlogen ze in 

vrije val naar elkaar toe om, bij een 

snelheid van 200 km per uur, samen de 

windmolen in de lucht ‘neer te leggen’ 

(zie foto, foto gemaakt door Henny 

Wiggers, Parashoot Productions). 

 

Er waren meerdere pogingen nodig om 

het oude record te verbreken, maar 

tijdens sprong 6 moest het oude record eraan geloven: het staande Nederlands 

vrouwen record (25 vrouwen in formatie) was verbroken door 34 stoere vrouwen. 

 

 
Foto: Jan Pleiter 

Albertha is de tweede vrouw in blauw van rechts naar links 

 

Er is ook filmpje gemaakt van de sprong: https://vimeo.com/133366737 

 

https://vimeo.com/133366737
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Een koek die makkelijk en snel te maken is met de juiste ingrediënten in huis.  
 
Verwarm de oven voor op 180 graden. 
 
Voor de bodem gebruik je: 

 100 gram zelfrijzend bakmeel 

 100 gram kokos 

 100 gram suiker 

 100 gram boter (gesmolten) 
Dit door elkaar mengen (hoeft niet met de mixer) 
 
Vet een brownie-vorm in en verdeel het deeg over de bodem. 10 minuten in de oven 
en daarna er uit halen en iets laten afkoelen. 
 
Op de bodem doe je vervolgens een blikje gecondenseerde melk. Daarover 4 
eetlepels chocoladedrops (puur) en vervolgens diverse noten (bv. Pecannoten, 
hazelnoten en amandelen). 
 
Zet dit vervolgens nog eens 20 minuten in de oven. 
 
Vervolgens af laten koelen en in blokjes snijden. 
 
Groet Diekie Ramaker, namens Steef 

 

Steef geeft de koksmuts door aan Hennie Veldsink 

 

 

 
Dameskookclub 
 
Met maar liefst 45 dames zijn we in juni begonnen aan de 
kookcursus. 
Na het zomerreces zijn we weer verder gegaan en op 13 
september is de grande finale waar ook de heren aan mee zullen 
deelnemen. 
Het belooft wederom een groot spektakel te worden. 
 
Dames nogmaals vanaf deze zijde hartelijk dank voor uw enthousiaste 
deelname. 
 
Vriendelijke groet, 
Gerko Kremer 
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HOK Bokaal voor team Den Velde   
 
Op zaterdag 15 augustus werd voor 
de tweede keer de Hoogenwegse 
Onbenullige Ketencompetitie gehouden, 
ook genoemd het ‘HOK kampioenschap’. 
Winnaar werd het team HOK-Den Velde. 
 
Het evenement werd gehouden op de 
parkeerplaats van gebouw Hoogenweg. 
De zeven teams gingen met elkaar de 
strijd aan in acht verschillende spel- 
elementen. De elementen water, kracht, strijd, 
zweet, bier en plezier kwamen 
ruimschoots aan de orde. 
 
Na afloop was het feest met een 
optreden van de band Goed Mis en 
DJ Jan Gerrits. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 er is ook een filmpje te zien: 

zoek op Youtube naar 

“onbenullige ketencompetitie” 
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Feestcommissie 
 
2015 was weer het jaar van de feestweek Hoogenweg. 

Dit was alweer de 4e keer en we kunnen wederom terugkijken op een geslaagde week. 

In zo'n week zie je grote de saamhorigheid van de inwoners van Hoogenweg en daar 

mogen we als Hoogenweggers trots op zijn! 

 

De feestweek had als thema het Filmfestival Hoogenweg. 

Dit was terug te zien in allerlei elementen. Te beginnen bij de 

aankleding van gebouw 

Hoogenweg. Het gebouw kreeg 

een complete metamorfose, en was 

als zodanig niet meer te 

herkennen. De wanden, de 

plafonds, het podium en zelfs de 

toiletten waren compleet 

aangekleed in het filmthema. 

Verder heeft natuurlijk de buurt 

ook gezorgd voor een filmsfeer met de straatversiering.  

Steeds meer straten doen mee, en iedereen probeerde de 

aandacht van de jury te krijgen tijdens de beoordeling. 

Zelfs een heus dweilorkest was uitgenodigd voor de extra 

sfeer en er was een heuse drive-in bioscoop,  wat zorgde 

voor een mooie sfeer. Je voelde soms de competitiestrijd 

tussen de verschillende buurten. 

 

De feestweek startte op zaterdagmiddag. De 

Flodders kwamen langs, want Sjakie had bij de 

gemeente geregeld dat ze hun intrek konden krijgen 

in het leegstaande schoolgebouw. Met een oude auto 

kwamen ze aangereden. Sjakie op een quad met opa 

op de kar in zijn rolstoel erachteraan. 

De hele familie was aanwezig. De hele week door 

zag je Ma Flodder, Sjonnie, broer Kees, zus Kees, 

Opa of Sjakie wel weer zorgen voor vermaak van 

het publiek. 

 

Na de aankomst was er een brunch georganiseerd, waar ruim 160 Hoogenweggers aan 

tafel schoven.  
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De avond had als thema het Filmgala. Veel Hoogenweggers waren verkleed als filmster, 

of in gala. De band Band'um zorgde voor de muziek en menigeen waagde nog een dansje 

op de dansvloer. Ook werd de Gouden Kip uitgereikt aan de mooiste straatversiering.  

 

Op Koningsdag was er de zeskamp. ‘s Ochtends voor de kinderen 

en ‘s middags waren de volwassenen aan de beurt. Met spelletjes 

die heel wat energie vergden, was de middag zo voorbij en kon er 

nadien gezellig worden nagepraat 

en geborreld in het gebouw. 

 

Dinsdag was er een gezellige 

avond. De Sentimenties zorgden 

voor een goede sfeer. Tussendoor 

trad Karel van der Kate op en 

zorgde voor een grote dosis droge Twentse humor. 

 

Woensdagmiddag 

waren de kinderen 

aan de beurt. Voor 

de kleintjes begon 

de middag met 

jeugdtheater Pagetti. Toen waren de grotere kinderen 

aan de beurt tijdens de Superkidsawards. Iedereen 

deed erg zijn best om iets moois te laten zien. Van 

limbodansen tot een goede playbackact en zelfs een 

toneelstuk. Een geslaagde middag die werd 

afgesloten met lekkere patat.  

Woensdagavond was er de mogelijkheid voor ringsteken. 

Dat was voor menigeen nog moeilijker dan verwacht. 

Achterop de parkeerplaats van de Hoogenweg was een 

parcours uitgezet, en vanuit de tent kon mooi worden 

toegekeken naar het spektakel.   
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Vrijdagavond was er wederom een avond met 

muziek georganiseerd. De band BTW kreeg 

menigeen op de dansvloer. Met recht is dit 

een topband uit de regio.  

 

De bonte avond op zaterdag mogen we wel  de 

topper van de week noemen. Het gebouw was 

afgeladen en het toneel was gevuld met talent uit 

Hoogenweg. Het was op en top geniete van alle acts. 

Erik Schoemaker ging er met de prijs vandoor door 

een eigen live gezongen versie van een lied van 

Andre Hazes, waarbij hij zelfs zijn gezin had 

meegenomen voor het achtergrondkoortje.  

Als verassing zongen vertegenwoordigers van 

alle verenigingen op het eind nog samen een 

drinklied en tot slot eindigde de bonte avond met een 

gezamenlijk ' You never walk alone". 

 

 

En dat heeft Hoogenweg bewezen. Dat we samen veel kunnen bereiken en plezier hebben 

met elkaar.  Er voor elkaar zijn als je elkaar nodig hebt, maar ook samen feest vieren. 

In Hoogenweg hebben we wederom bewezen dat het kan. 'You never walk alone' 

 

Namens de feestcommissie dank aan allen die de feestweek 2015 tot dit onvergetelijke 

succes hebben gemaakt! 
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Ondernemers Fonds Hoogenweg is opgericht! 

 

Op 16 maart hebben ruim twintig ondernemers uit Hoogenweg en directe 

omgeving de Stichting Ondernemers Fonds Hoogenweg (OFH) opgericht. 

Tijdens een gezellige en constructieve vergadering in “Het Gebouw” zijn de 

aanwezige ondernemers het unaniem eens geworden over de het doel, de 

contributie en het bestuur van het OFH. 

 

Het bestuur van de Stichting OFH bestaat uit de volgende personen: 

o Henk Brink (voorzitter) 

o Jan Meijerink (penningmeester) 

o Erik van Laar (secretaris) 

o Jan Lenters (algemeen bestuurslid) 

o Jelle Bergsma (vertrouwenspersoon / algemeen bestuurslid) 

 

Door de oprichting van het OFH komen er financiële middelen beschikbaar om 

nieuwe  en bestaande activiteiten te ondersteunen. Tevens zal er een vast bedrag 

per jaar worden gereserveerd voor een bijdrage aan het 5 jaarlijkse lustrumfeest. 

Hierdoor hoeven ondernemers niet meer individueel te worden benaderd om te 

sponsoren. Tevens is er een maatschappelijke reserve in het fonds. Inwoners die 

financieel knel zitten kunnen een beroep doen op een financiële bijdrage bij de 

vertrouwenspersoon Jelle Bergsma. Wij roepen dan ook mensen op die zichzelf 

hierin herkennen om zich vooral te melden. De aanvraag wordt via Jelle Bergsma 

anoniem behandeld, binnen het bestuur hoeft Jelle over de aanvraag geen 

verantwoording af te leggen. Jelle kan hiervoor persoonlijk worden benaderd op 

zijn 06 nummer: 06-51991449.  

 

Doelstellingen van het OFH: 

 

Hoe werkt het OFH: 

Je kunt alleen lid worden wanneer je in het bezit bent van een Kamer van 

Koophandel nummer, dus als je zelfstandig bent. De contributie per lid is € 

100,00 per jaar. Per lid per jaar voor reservering naar het lustrumfeest en € 20,00 

per jaar is bestemd voor een ondernemersactiviteit. Er blijft dan € 70,00 per lid 

per jaar over voor financiële ondersteuning. 
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Bij 20 leden is het totale beschikbare bedrag dan € 1.400,00 per jaar. Hiervan mag 

maximaal 10% per activiteit of persoonlijke ondersteuning worden bijgedragen. 

We kunnen dan tien keer ondersteunen met een bijdrage uit het fonds tot 

maximaal € 140,00 per activiteit. 

 

Lid worden? 

Ondernemer in Hoogenweg en nog niet aangemeld voor de Stichting OFH? Je 

kunt je alsnog aanmelden via de voorzitter op 06-21838482 of 

hgbrink@brinkxl.nl 

 

We missen met name nog veel agrarische ondernemers en doen hierbij dan ook 

een speciale oproep aan hen om solidair te zijn en een lidmaatschap te overwegen 

of nog beter een aanmeldingsformulier op te vragen. Het lidmaatschap kost € 

100,00 per jaar en je krijgt er naast een actieve en maatschappelijk verantwoorde 

leefomgeving in ieder geval één gezellige ondernemersactiviteit per jaar voor 

terug! 

 

Publicatie in “Oes Blattie” 

In elke uitgave van “Oes Blattie” zal de Stichting OFH iets over zichzelf 

publiceren in een vaste rubriek. Tevens zullen daarin bijzonderheden worden 

gepubliceerd.  

 

 

 

 
Mountainbiken/racefietsen 
 

Al een aantal jaren is er op zondagmorgen een 
fietsploeg actief. Echter het laatste jaar is er een 
beetje verval in gekomen. 
 
Zijn er mensen die op zondagmorgen mee willen 
fietsen op de atb of op de racefiets? 
 
Vertrek om 10.30 bij het Gebouw en de koffie staat 
klaar.. 

mailto:hgbrink@brinkxl.nl
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Winst voor Vluchtheuvels 
 
Een echte vluchtheuvel ligt er inmiddels niet meer, maar de buurt naast 
het oude schoolgebouw maakt nog steeds furore onder deze illustere 
naam. Dit jaar wisten ze de het Hoogenwegse volleybaltoernooi 
opnieuw te winnen en mochten ze de wisselbeker dus ook mee naar 
huis nemen. 
 

Hoewel het begin wat 
regenachtig was, 
werkte het weer 
verder uitstekend 
mee. Ook de 
prijsuitreiking na 
afloop werd 
grotendeels op het 
terras afgewerkt, 
want iedereen zat 
nog heerlijk in de 

buitenlucht te genieten van het eerste (of tweede) biertje van de 
avond… 
 
Met twaalf deelnemende teams kon de organiserende 
activiteitencommissie ook terugkijken op een geslaagde en gezellige 
avond. 
 

 

De activiteitencommissie gaat weer beginnen! 
Jeugdbingo 

In de 

herfstvakantie, 

op maandag 19 

oktober kun je 

voor € 3,- weer 

de hele avond 

meespelen voor 

mooie prijzen. 

Aanvang: 

19.00h. 

Sjoelen 
Op woensdag 

14oktober starten 

de maandelijkse 

sjoelavonden voor 

het seizoen 2015-

2016. Ook worden 

deze avond de 

winnaars van vorig 

jaar bekend. 

Aanvang: 20.30h 

Gymnastiek 
Woensdag 2 september 

begint de damesgym met 

een feestje: het 30-jarig 

bestaan wordt gevierd! 

Nieuwe deelnemers zijn 

welkom om mee te 

gymen tijdens de 

wekelijkse les in het 

Gebouw. 

Aanvang: 19.00h 

Volleybal 
De Kastanjehof 

blijft voorlopig 

beschikbaar voor 

de wekelijkse 

volleybalavond. 

Dus op dinsdag 1 

september kan het 

luie vakantie-

zweet er weer uit! 

Aanvang: 20.30h 
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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 € 5,00 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 4 december 2015 bij Leon ter Voorde. 



 

 


