
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De doorgeefpen lag bij Jan en Annet Bulthuis 

 De familie Vugteveen stelt zich voor 

 In de jeugdrubriek Elise Timmerman en Anouk Schoemaker 

 Een recept van Hennie Veldsink 

December 2015 Jaargang 19, 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 

 

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. 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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December 2015 
 
2015. Alweer een jaar waarin het ons als mensheid niet is gelukt om 
op een normale manier met elkaar en onze wereld om te gaan. Eén 
van de meest tot de verbeelding sprekende dieptepunten was 
natuurlijk het drama in Parijs op 13 november. Wederom een 
voorbeeld van hoe mensen in staat zijn elkaar niet als mensen te zien 
en er geen probleem mee hebben om een ander iets aan te doen of 
zelfs om te brengen. 
 
Ook in Nederland blijkt onze beschaving soms maar een heel dun 
laagje te zijn, getuige de soms verhitte discussies en acties naar 
aanleiding van de grote toestroom van vluchtelingen. Het lijkt steeds 
moeilijker te worden om hier als samenleving op een fatsoenlijke 
manier te zoeken naar oplossingen. En dat terwijl de normen en 
waarden die in ons land, net als in zoveel andere landen in de wereld, 
gebaseerd zijn op de principes van wederzijds respect, gelijkheid  en 
naastenliefde. 
 
Juist de principes die ook de basis vormen van de grote geloven in de 
wereld, waar wij met Kerst toch weer een beetje meer mee bezig zijn. 
Tijdens Kerst beseffen we vaak net iets beter wat er in het leven echt 
belangrijk is. Wat zouden we als mensheid wel niet kunnen bereiken 
als we die Kerstgedachte eens een jaar lang wisten vast te houden…? 
 
In de hoop op een 2016 met een beetje meer Kerst, een beetje meer 
respect en naastenliefde, wens ik u, mede namens Gré en Diane, fijne 
feestdagen en een voorspoedig nieuw jaar! 
 
Leon ter Voorde 
Redactie “Oes Blattie” 
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Datum Omschrijving Organisator 

   
18-12-15 Presentatie en uitreiking kookboekje van de 

kookcursus. Aanvang: 19.00 uur 
De Hoogenweg 

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

Act.commissie 

20-12-15 Bierproeverij en veiling. 16.00h-17.00h De Hoogenweg 
27-12-15 
t/m 
30-12-15 

Biljarttoernooi in het Gebouw. De finale is op 
30 december vanaf 16.00 uur. 
Zie elders in deze krant voor meer informatie 

Biljartvereniging 

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

Act.commissie 

31-12-15 Oliebollenactie (zie elders in deze krant) Feestcommissie 
01-01-16 Nieuwjaarsfeest tent Gebouw. Aanvang: 1.00h  
08-01-16 Nieuwjaarsborrel in het Gebouw, 20.00 uur. PB Hoogenweg 
09-01-16 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 
13-01-16 Sjoelavond in het Gebouw, aanvang: 20.30 

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

16-01-16 Uitvoering revue "Koe-ke-loer'n" in het 
Gebouw. Aanvang: 20.00 uur. 

Toneelvereniging 
EWW 

23-01-16 Uitvoering revue "Koe-ke-loer'n" in het 
Gebouw. Aanvang: 20.00 uur. 

Toneelvereniging 
EWW 

29-01-16 Algemene ledenvergadering in het Gebouw. 
Aanvang: 20.00 uur 

Oranjevereniging 

06-02-16 Uitvoering revue "Koe-ke-loer'n" in het 
Gebouw. Aanvang: 20.00 uur. 

Toneelvereniging 
EWW 

10-02-16 Sjoelavond in het Gebouw, aanvang: 20.30 
uur. Kosten: € 3,- p.p. 

Act.commissie 

13-02-16 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 
25-02-16 Uitvoering revue "Koe-ke-loer'n" in het 

Gebouw. Aanvang: 20.00 uur. 
Toneelvereniging 
EWW 

26-02-16 Uitvoering revue "Koe-ke-loer'n" in het 
Gebouw. Aanvang: 20.00 uur. 

Toneelvereniging 
EWW 

29-02-16 Jeugdbingo in het Gebouw. Aanvang: 19.00 
uur. Kosten: € 3,- p.p. 

Act.commissie 

09-03-16 Sjoelavond in het Gebouw, aanvang: 20.30 
uur. Kosten: € 3,- p.p. 

Act.commissie 

12-03-16 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 
25-03-16 Paasbingo inhet Gebouw. Aanvang: 20.00 uur. 

Kosten: € 5,- per persoon 
Act.commissie 

28-03-16 Paaseieren zoeken in het park. Start om 10.00 
uur bij de ijsbaankantine. Deelname gratis 

Act.commissie 
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Cirkel sudoku 
In elke ring moeten de nummers 1 t/m 6 worden ingevuld, maar dan zo dat in elke ring en 

in elk taartdeel de getallen 1 t/m 6 maar één keer voorkomen. 

 
Rekensommetje 
De familie Winkel heeft een nieuwe vaatwasser nodig. Twee verschillende modellen 

komen in aanmerking.  

Het eerste model H4324 kost € 1.079,99. Dit is een apparaat met energieklasse A++ en 

verbruikt jaarlijks ongeveer 335 kWh (kilowattuur). 

Het tweede model H6534 kost € 1.329,99 en is een apparaat met energieklasse A+++. Hij 

verbruikt 225 kWh per jaar. 

Voor een kilowattuur betaalt de familie Winkel 0,22 cent. 

Na hoeveel jaar zal de duurdere maar energiebesparende vaatwasser rendabel zijn? Rond 

het af op hele jaren! 
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In deze rubriek plaatsen wij telkens twee interviews met kinderen uit Hoogenweg 

en omstreken. Deze keer zijn dat: Elise Timmerman en Anouk Schoemaker. 

 

Hoe heet je? Elise Timmerman  

Wat is je adres? Hoogenweg 59a 

Wanneer ben je geboren? 02-08-2004 

En waar ben je geboren? Hardenberg 

Broers / zussen: Een broertje Roelof 

Naar welke school ga je? CBS ’t Kompas in Radewijk 

In welke groep zit je? 8 

Wat wil je later worden? Iets in de agrarische sector of 

in de verpleging 

Wat zijn je hobby’s? Schaatsen, ponyrijden en skeeleren 

Huisdieren: Cavia, vis, poes en hond 

Lekkerste eten / drinken: Pizza, lasagne en sinas 

Leukste televisieprogramma: Klokhuis 

Favoriete muziek / band: Ilse de Lange en Roxette 

Leukste boek: Serie Heartland boeken 

Waaraan heb je een hekel? Ruzie 
  

  

Hoe heet je? Anouk Schoemaker 

Wat is je adres? Volle Urenweg 10 

Wanneer ben je geboren? 02-04-2004 

En waar ben je geboren? Hoogenweg 

Broers / zussen: 2 zusjes Esther en Britt 

Naar welke school ga je? C.B.S. Het Kompas 

In welke groep zit je? Groep 8 

Wat wil je later worden? Verpleegkundige 

Wat zijn je hobby’s? Schaatsen, skeeleren 

Huisdieren: 1 hond Spike, pony’s, geiten 

en een poes 

Lekkerste eten / drinken: Patat, cola en 7up  

Leukste televisieprogramma: Spangas en Brugklas 

Favoriete muziek / band: Adele 

Leukste boek: Meiden en Girls blad 

Waaraan heb je een hekel? Ruzie en oorlog 
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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 Gerjan en Maureen Vugteveen en onze kinderen Lisa, Tess en Maud. 
Wij wonen vanaf maart 2014 aan de Kanaalweg West 117. Gerjan is in dit huis 

ook geboren en opgegroeid. 
 

 
 

Het bevalt ons goed aan het Kanaal. We hebben het huis helemaal verbouwd en 
naar onze smaak ingericht. Hiervoor hebben we jaren in Baalderveld gewoond. 
 

Gerjan werkt als monteur/keurmeester bij Oegema Transport in Dedemsvaart. 
Maureen is verpleegkundige bij Buurtzorgteam Kloosterhaar. 
 

Onze kinderen gaan naar basisschool "'t Spectrum”. Lisa is 9 jaar en zit op 
paardrijden bij Manege de Hoogenweg. Ze wil graag in de toekomst op onze 
eigen pony’s gaan rijden. Tess is 7 jaar en voetbalt bij Hardenberg 85. Maud is 4 
jaar en gaat sinds april ook naar school. 
En dan hebben we nog een hond. Zij heet Lara. 
 

Groetjes Gerjan, Maureen, Lisa, Tess en Maud 
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Bordje in het gras   “Je bent fout bezig!” 
  Stadspark  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dat betreft hondenpoep,  niet het gemeentehuis. 
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Dankjewel Eg en Alie, 

 

Bijzonder vereerd  zijn wij dat we de doorgeefpen hebben gekregen! Allereerst dan 

maar even voorstellen. Wij zijn Jan en Annet Bulthuis en wonen aan de Eggenweg 3. 
 

Jan is hier geboren en is getrouwd met Annet (al 30 jaar) en die is geboren in 

Hellendoorn. Samen hebben we 3 kinderen: Stephan, Mariska en Robbin. 

Jan is nog maar 54 jaar jong ……………!?, geboren aan de Eggenweg, toen nog 

Venebrugge K4 . En is opgegroeid  in een gezin met twee zussen, vader en moeder en 

Opa en Opoe op de boerderij. Want zo ging dat toen op de meeste boerenbedrijven: 

zij trouwde erbij in zoals dat heette. Als kleinste in de rij wel altijd een beetje 

verwend door de zussen maar als enige zoon wel gelijk als opvolger van de boerderij 

genomineerd. Naar de kleuterschool en de lagere school in Hoogenweg. En daarna de 

technische school en de middelbare landbouw school afgemaakt aan de Piet Hein 

straat. Altijd bezig op de boerderij met varkens, koeien en een beetje knutselen. En 

toen de schooljaren afgelopen waren gelijk vol aan het werk thuis. Omdat de 

melkveehouderij hem het meeste  aansprak zijn de varkens langzamerhand van de 

boerderij vertrokken en is de melkveetak wat uitgebreid 
 

En het mooie is dat we nu eigenlijk zien dat de geschiedenis zich herhaalt, want 

Stephan gaat nu weer de boerderij overnemen. En zo houden we het boerenbedrijf in 

stand. Hij werkt nu nog een paar dagen bij Loonbedrijf Altena, maar naar mate het 

bedrijf groeit en “Den ool`n” minder actief wordt, zal hij steeds meer op de boerderij 

te vinden zijn  

Dan hebben we Mariska die na de opleiding hier in Hardenberg in het ziekenhuis 

heeft gewerkt, maar daarna haar draai heeft gevonden in het ziekenhuis in Almelo. 

Daarnaast is ze druk met fit en fun lessen geven en alles wat met “martelen” te maken 

heeft bij dansschool Erik .  

En oes`n klein`sen is Robbin. Die zit op de mobiele kraan van loonbedrijf Altena  

(sloper van onze school) waar hij sinds kort een vast contract heeft. Nu na het behalen 

van zijn machinisten diploma, kan hij daar ook vol aan de bak. 

En als laatste natuurlijk het hoofd van de directie: Annet. Die heeft de zaakjes goed 

op orde, werkt bij de Baalderborg, speelt thuis voor huisvrouw, en als het maar even 

kan, voert ze het liefst zelf de kalfjes. 
 

Verder vermaken wij ons prima aan de Eggenweg, een leuk buurtje waar we  graag 

mogen wonen en ik al mijn vrije tijd met veel plezier op offer aan de Toneel 

vereniging  Elck wat Wills. 
 

Wij geven de Pen door aan… Freddy en Wilma van Spijker 
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OLIEBOLLEN  
 

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

opbrengst voor de feestweek 2020 

 
Bestellen via opgavestrook, mail of telefoon. 

Afhalen in Gebouw Hoogenweg op 31 dec. van 09.00 tot 13.00 uur 

 

Opgave vóór 29 december bij : 
Gebouw Hoogenweg, Hoogenweg 45 

tel 0523-262681, info@dehoogenweg.nl 
 
------------------------------------------------------------------------------------

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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Te doen in het Gebouw:  
 
18 december 
19.00 uur presentatie en 
uitreiking van het kookboekje van 
de kookcursus. Het boekje kunt u aanschaffen voor een vrijwillige 
bijdrage, maar als u mee doet aan de aansluitende bingo, is het boekje 
gratis. 
 
Overstap 
Vanaf 14 december gaat Gebouw Hoogenweg over op Hertog Jan bier. 
Om u te laten wennen, is er op 20 december tussen 16.00 en 17.00 uur 
een proeverij. Vervolgens zal er een veiling gehouden worden van Grolsch 
materialen, waarbij u kunt bieden op de diverse producten zoals t-shirts, 
parasols en bardoeken. 
 
Hoogenwegs borreluurtje 

Vervolgens zal er iedere zaterdag een ‘borreluurtje’ 
worden gehouden tussen 16.00 en 20.00 uur. 
Tegen gereduceerd tarief kunt u een biertje komen 
drinken en de perikelen van de Hoogenweg 
bespreken. 

 
Kookcursus 2016 
Ook volgend jaar zal er weer een kookcursus worden georganiseerd. Deze 
zal plaatsvinden in de maanden april, mei en juni met als afsluiting een 
barbecue workshop. Aanmelden kan vanaf vrijdagavond 18 december. 
Het is de bedoeling om in groepjes van 4 te werken en een 4-gangendiner 
te bereiden. Iedere keer bereid je een andere gang, zodat het hele diner 
aan bod komt en je leert en proeft van elkaars gerechten. 
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Oliebollen 
Vanaf heden kunt u weer overheerlijke oliebollen en appelflappen 
bestellen. Deze kunt u oudejaarsdag tussen 9.00 en 13.00 uur afhalen bij 
Gebouw Hoogenweg. Zie voor meer informatie ook elders in deze krant. 
 
Kersttoernooi biljarten 
Vanaf zondag 27 december zal er 
weer gestreden worden om te 
bepalen wie de beste biljarter is van 
Hoogenweg. Zondag, maandag en 
dinsdag zal worden bepaald wie de 
finale op woensdag 30 december mag 
spelen. 
De finale wordt vanaf 16.00 uur 
gespeeld en aansluitend is er natuurlijk kassiestoten. 
Opgeven aan de bar bij Gebouw Hoogenweg of via 0523 262681. 
Deelname kost € 5,- per persoon. 
 
We zien u dus de komende tijd graag terug in het Gebouw! 
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Oud en Nieuw dit jaar wederom in een tent in Hoogenweg (maar wel op een 

andere locatie) 
 

Het is al weer bijna zover dat we oud en nieuw kunnen vieren, waar blijft de tijd? 

 

De voorgaande jaren konden we samen het nieuwe jaar inluiden in de feesttent op het 

schoolplein, echter dit jaar zal dat helaas niet meer mogelijk zijn. 

 

De organisatie is daarom op zoek gegaan naar een andere locatie en hierbij zijn diverse 

plekken overwogen. We hebben bij de locatiekeuze gekeken naar: 

 Brandgevaar (i.v.m. vuurkorven/vuurwerk) 

 Aanwezigheid van stroom en water 

 Sanitaire voorzieningen 

 Openbaar terrein 

 Goede bereikbaarheid 

 Of er door de gemeente een vergunning kan worden verleend 

 

Het beste alternatief voor het schoolplein (op basis van de gestelde eisen) is:  

 

De parkeerplaats aan de voorkant van “Het Gebouw” (langs de Hoogenweg). 

 

De feesttent zal dan ook dit jaar aan de voorkant van Het Gebouw worden opgezet. 

 

Let op! Het gebouw is gesloten deze avond/nacht, alleen de 

toiletten zijn door de familie Kremer  beschikbaar gesteld aan de 

bezoekers. Als organisatie zorgen we voor muziek, verlichting, 

verwarming, vuurkorven en zitgelegenheid. Hopelijk zorgt u voor 

uw aanwezigheid en de gezelligheid. Het is net als voorgaande 

jaren de bedoeling dat iedereen zijn/haar eigen drinken en/of hapjes 

mee neemt. Alleen de locatie wordt gewijzigd, niet de inhoud van 

het feest. 

 

Wij hopen er weer een mooie happening van te maken en zien iedereen heel graag op 

nieuwjaarsmorgen vanaf 1.00 uur om elkaar het allerbeste te wensen voor 2016. 

 

Mochten er mensen zijn die graag willen mee helpen met het opbouwen, aankleden en 

opruimen van de tent... Alle hulp is welkom! 

 

Oudejaarsdag vanaf 13.30 zullen we starten met het opbouwen bij “Het gebouw”, 

Nieuwjaarsmiddag om 13.30 uur ruimen we alles weer op. 

 

Tot dan! 
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Zuurkoolschotel 
 
Ingrediënten: 

 300 gram gehakt 

 1 pakje dobbelsteentjes gerookt spek 

 1 pak zuurkool 

 Aardappelpuree of vers gekookt 
 
Braad het gehakt rul. Kook de zuurkool met de spekjes ca. 15 minuten; 
Doe het gehakt in een ovenschaal met daarop de gare zuurkool eventueel vermengd 
met rozijnen of stukjes ananas; 
Afdekken met aardappelpuree; 
Bestrooien met paneermeel en hierop een paar klontjes boter. 
 
In de oven op de grillstand tot de boter is gesmolten en er een bruin korstje is 
ontstaan. 
 
Eet smakelijk! 
 
Groet Hennie Veldsink 

 

Ik geef de koksmuts door aan Jenny ter Voorde 

 

 

 

Dameskookclub 
 
De kook dames hebben Gerco verrast met 
een bloemetje en een cadeaubon van 
Hardenberg. 
 
We hebben allemaal veel geleerd van de 
gezellige kooklessen. 
 
Gerco, Bedankt voor al je inzet en 
enthousiasme! 
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Toneelvereniging Elck wat Wills 60 jaar 
Wie jarig is trakteert. En dat deed de toneelveringen Elck wat Wills ter 
gelegenheid van het 60 jarig jubileum. En hoe! Op vrijdag 6 november stonden de 
deuren van Het Gebouw open voor alle genodigden: leden, oud-leden en de 
verenigingen uit Hoogenweg en omstreken. Iedereen werd hartelijk ontvangen 
met koffie / thee en gebak. De zaal was sfeerval ingericht. Maar boven alles 
werden de aanwezigen getrakteerd om een geweldig leuke avond. 
Jenny ter Voorde hete alle aanwezigen van harte welkom en in vogelvlucht blikte 
ze nog even terug op 60 jaar toneel in Hoogenweg. De eerste jaren werden de 
toneelavonden altijd druk bezocht. Toen later de televisie zijn intrede deed liepen 
de bezoekersaantal wel terug. Er moest geconcurreerd worden met het 
programma dat geboden werd. Een voetbal wedstrijd of de Weekend Quiz. 
In 1975 werd voor de eerste keer een revue gemaakt en ten tonele gebracht. Dat 
was een groot succes met meer dan 2500 bezoekers in dat seizoen. De volgende 
revue werd vijf jaar later gemaakt toen de toneel vereniging 25 jaar bestond en de 
school in Hoogenweg 75 jaar. En daarmee was een traditie geboren. Ieder jaar 
wordt er een blijspel op de planken gebracht maar in jubileum jaren een revue.  
Jenny bedankt de beheerders echtparen van Het Gebouw waar de vereniging 
door de jaren heen altijd welkom is geweest. Daarnaast bedankt ze ook zeker de 
oprichters van de vereniging en het bestuur die destijds geïnvesteerd heeft in de 
vereniging met het maken van de eerste revue.  

Koek-ke-Loer'n 
En dan gaat het doek open en gaan de aanwezigen "Koek-ke-Loer'n" naar de 
revue. En weer volledig eigen geschreven revue met wederom hilarische 
momenten. Er zijn weer veel landelijke maar voornamelijk regionale actualiteiten 
in verwerkt. De rode draad speelt zich met name af op het erf van Geesie (Ina 
Timmer) en Gait (Gerrit Waterink). Samen met buurvrouw Trui (Truida Hesselink) 
en haar zoon Henkie (Rutger van Braak) beleven ze weer heel wat avonturen. 
Een als onze minister president (Eric Smulders) langs komt dan is het feest 
compleet..... 
De overige rollen worden dit jaar ingevuld door Eg Hutten, Henk Bruggeman, 
Karin van der Steen en Bianca Soer. De sketches werden afgewisseld met 
prachtige zang door de zangtalenten Jan Bulthuis, Richard Slump, Brende Gritter 
en Anthusa Mooi. Ook hiervoor zijn de tekst weer allemaal zelf geschreven. 
Zowel Bianca Soer als Richard Slump hadden hun debuut in deze revue. Ze 
hebben het fantastisch gedaan en zijn weer een mooie aanvulling voor de 
vereniging. 
De regie was toe vertrouwd aan Henk Veldsink. Aly Hamberg deed de 
tekstbegeleiding. De techniek was in handen van Rick van der Steen en Henny 
Edelijn was verantwoordelijk voor de Grime. 
Met z'n alle hebben ze alle aanwezigen weer een prachtige avond bezorgd.  
Hoogenweg mag trots zijn op zoveel zang en acteer talend! 
 
Heeft u de revue nog niet gezien, kijk voor de actuele speeldata op 
www.ewwhoogenweg.nl  

http://toneeleww.nl/agenda
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30 jaar gym Hoogenweg 

 

Een mijlpaal voor de gymnasten van gym Hoogenweg, onder leiding  van Minie 

Marissen. Dertig jaar iedere week bewegen, en hoe! 

Als de muziek begint weten we, het gaat beginnen. Dan is het hard lopen, de 

warming up, dat is belangrijk voor je spieren. Dan komen eerst de vaste 

onderdelen, armen, benen zitten en opstaan. 
 

Vervolgens komen de matten te voorschijn of de banken en niet te vergeten het 

touwtje springen. Na de vakantie mag het eerst 150 zijn, maar dan wordt het al 

gauw 500, 700 tot 1000 keer springen. Maar als alles een beurt heeft gehad, na 

een uur, gaan we country dansen. Dat is een heerlijke ontspanning met veel 

lachen en gezelligheid. 
 

Maar ter ere van die dertig jaar, hadden we een gezellige dag. Drie dames van het 

eerste uur, kregen de opdracht om iets leuks te bedenken. Nadat ze wat hadden 

gevonden, bleef het een verrassing voor de rest van de groep. 
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Woensdag 9 september was de dag om het te vieren. We gingen vanaf Gebouw 

Hoogenweg met auto’s op weg, richting Ommen. Er werd al van alles 

gespeculeerd, zou het dit of dat worden. Het kwam al dichter bij en wij hielden 

stop aan de Ridderinkweg nr 3 in Arrien. Dat was bij de Vechtdal Hoeve van 

Simone Jansen voor een Koe Safari 
 

We werden daar alleraardigst ontvangen door Simone. Om vervolgens met haar 

mee te gaan in de huifkar en zij op de tractor. We gingen eerst over een zandpad 

om dan in de wei aan te komen voor een tocht langs de brandrode runderen, die 

zomer en winter buiten lopen. Dat was niet zo maar een tocht, maar telkens stopte 

ze om weer over haar koeien te vertellen en dat kon ze. Er werden veel koeien 

gefotografeerd en uiteindelijk was er aan de Vecht een mooie plek, waar op een 

grote tafel koffie werd geschonken met koek en krentebrood. 
 

Na zo’n twee uur gingen we huiswaarts en had Gerko Kremer voor ons een 

heerlijk maal bereid. 

 

Het was een gezellige mooie dag! 

 

 

 

 

Alzheimer Nederland - Collecte 2015 
 

De slogan van Alzheimer Nederland is “Help Alzheimer 

overwinnen, dan hoeft niemand zichzelf te verliezen.”  

 

De collecte van Alzheimer Nederland in de week van 9 tot en met 

14 november 2015 heeft in Hoogenweg € 279,82 opgebracht. Deze 

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



28 

 

 
 

 
 

 

 
 



29 

 

 
 

Van Plaatselijk Belang Hoogenweg e.o. 
 
Nog een paar weken en dan gaat ook 2015 de geschiedenisboeken in. “Waar 
blijft de tijd ?”, is een veel gehoorde opmerking. Voor je het weet is er weer een 
week voorbij en een maand en nu dus ook al weer bijna een jaar, “waar blijft de 
tijd”.  Er gebeurt veel in een mensen leven, veel mooie dingen maar helaas ook 
veel minder mooie of verdrietige dingen, daarbij is het eind van het jaar bij 
uitstek de gelegenheid om nog eens terug te kijken, het jaar nog eens ‘door te 
nemen’. 
Wat is er onder andere dit jaar de bestuurstafel gepasseerd: 
 
Voormalig schoolgebouw 
Ja we kunnen nu met recht spreken van een voormalig schoolgebouw, het is nu 
niet meer dan een paar puinhopen, geen mooie aanblik, maar beter dan hoe de 
school er vanaf de zomervakantie bij stond. Toch zullen er onder u mensen zijn 
die met weemoed het schoolgebouw hebben zien verdwijnen. Het 
schoolgebouw riep herinneringen op, het hoorde bij Hoogenweg. Maar we 
moeten niet alleen achterom blijven kijken, als de planning doorgaat staat er 
volgend jaar december  weer een mooi gebouw, wat dan misschien nog niet 
helemaal klaar is, maar de ontstane open plek is dan wel weer gevuld. Of en 
wanneer er met de geplande woningen begonnen wordt hangt helemaal af van 
de vraag naar woonruimte. Wilt u informatie over de mogelijkheden die er zijn, 
neem dan contact op met de gemeente. 
 
Glasvezel 
Een woord dat tegenwoordig regelmatig voorbij komt, iets waar je bijna 
wonderen van zou verwachten…. Nou, wees gerust dat gaat niet gebeuren, maar 
het is wel iets wat helemaal bij de tegenwoordige “snelle” tijd hoort, en ja, het 
brengt ook dingen waar u misschien niet direct op zit te wachten, zoals:  nog 
meer tv zenders, nog meer programma’s die ik toch niet kijk? En het brengt 
misschien ook dingen die u op dit moment niet mist, zoals: waarom moet ik 
sneller internet, ik doe er toch bijna niets mee en het bellen gaat toch prima zo? 
Toch moeten we de mogelijkheden niet onderschatten, we moeten niet alleen 
naar  ‘de leuke’ mogelijkheden kijken maar vooral naar de, in de toekomst, 
noodzakelijke dingen.  
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U zult als u ouder wordt steeds langer op u zelf moeten blijven wonen, het 
ontvangen van hulp word steeds moeilijker en specialistischer  en reken ook 
maar van duurder. Maar door de komst van glasvezel wordt zorg op afstand 
mogelijk, men kan op afstand al actie ondernemen. Nee men kan u niet van 
afstand weer in bed tillen maar kan wel ‘zien’ dat u uit bed bent gevallen 
doordat er ergens een alarm afging en men kan dan wel snel hulp inschakelen. 
Het komende jaar zal hier vast nog veel over gezegd worden. 
 
Snelheidsacties 
We hebben dit jaar een aantal keren aandacht besteed aan de veiligheid in met 
name de kern van de Hoogenweg. U hebt allemaal een sticker ontvangen met 
daarop de maximumsnelheid om ergens op te plakken, we hebben in 
samenwerking met Veilig Verkeer Nederland en de politie een ‘ludieke’ 
snelheidscontrole gehouden:  schoolkinderen uit de kern van de Hoogenweg 
deelden groene kaarten uit wanneer men zich keurig aan de snelheid hield, maar 
rode kaarten wanneer men te hard reed. In navolging daarop zijn matrixbordjes 
opgehangen die de snelheid registreren en dat door middel van smilies aan u 
kenbaar maken.  Het is de bedoeling om volgend jaar een snelheidscontrole te 
gaan houden op het wegdeel tussen de kern en het kanaal. Door deze actie 
komen we in aanmerking voor het buurtlabel van Veilig Verkeer Nederland. Als u 
actief aan verkeersveiligheid werkt in uw eigen buurt kunt u in aanmerking 
komen voor het buurtlabel Veilig Verkeer. Het buurtlabel wordt door Veilig 
Verkeer Nederland toegekend voor een periode van drie jaar. Hiermee laat u als 
bewoner zien dat u blijvend werkt aan een verkeersveilige woonomgeving. U 
werkt daarbij samen met buurtbewoners, politie, gemeente en andere lokale 
organisaties. 
 
Bezoek college 
In september hebben we het college van de gemeente op bezoek gehad. Samen  
met Plaatselijk Belang Hardenbergerveld hebben we een programma 
samengesteld waarbij wij een aantal items uit ons dorp onder de aandacht van 
het college hebben gebracht.  De ondernemersclub heeft zich gepresenteerd en 
uitgelegd wat hun doelstelling is en wanneer men een beroep op hen kan doen. 
We hebben even stilgestaan bij het informatiebord aan de gevel van Gebouw 
Hoogenweg, dit bord heeft naast informatieve functie ook een sociale functie, 
ieder kan hierop zijn of haar (hulp)vraag kwijt. 
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De  volgende stop was het toen nog overeind staand schoolgebouw, het was 
flink aan het verpauperen en we hebben dan ook met klem verzocht om de 
school zo snel mogelijk af te breken. Vervolgens zijn we doorgefietst naar de 
brug over het kanaal bij de Emtenbroekerdijk, hier zijn/waren een aantal 
perikelen die het bestuur van Hardenbergerveld bij het college onder de 
aandacht wilde brengen. Vervolgens zijn we naar het melkveehouderijbedrijf van 
maatschap Ramaker gegaan waar ons het één en ander verteld werd over het 
reilen en zijlen van een moderne veehouderij en de problemen waar men 
tegenwoordig zoal tegen aanloopt. Hierna snel doorgefietst naar het 
Paardenrusthuis, The Green Rache, van de fam. Bekman. We kregen te horen 
over de verschillende activiteiten die hier plaats vinden zoals rusthuis voor 
paarden, paardenfokkerij, zorgboerderij en een minicamping. Ook hier dus weer 
duidelijk een sociaalitem, iets waar het college erg blij mee is, dat mensen oog 
hebben voor de medemens. De volgende halte was bij Landschap aan tafel, het 
mooie kunstwerk op de kruising Hoogenweg - Stobbenhaarweg. Harry Hindriks 
van de historische vereniging heeft uitleg gegeven over de symboliek rond dit 
kunstwerk. Het bezoek werd afgerond met een natje en een droogje bij het 
gebouw, we konden hier nog mooi even genieten van een heerlijk 
najaarszonnetje. Al met al was het een mooie morgen waarin wij volop van de 
gelegenheid gebruik gemaakt hebben om naar voren te brengen wat er speelt op 
de Hoogenweg e.o. en in Hardenbergerveld. 
 
Inbraakpreventie 
Misschien voor sommigen van u een gevoelig onderwerp omdat ze aan den lijve 
hebben ondervonden hoe men de grenzen van het ‘mijn en dijn’ heeft 
overtreden. Om aan deze kwalijke praktijken een halt toe te roepen zijn in 
sommige regio’s zgn. whatsapp-groepen ingericht. Dit houdt in dat er een 
beheerder van de whatsapp groep wordt aangesteld, die inverbinding staat in 
met de politie en uiteraard met de andere deelnemers aan de whatsapp groep. 
Wanneer iemand uit de groep een verdachte persoon, situatie of b.v. auto ziet 
dan kan hij of zij dat in de Whatsapp-groep kenbaar maken zodat men allen op 
de hoogte is en alert kan zijn. De beheerder van de groep kan het voorval 
eventueel melden bij de politie. Evenzo kan de politie iets verdachts melden bij 
de beheerder die dat dan weer verder kan sturen naar de hele groep. Dit alles 
om met elkaar alert te zijn op wat er in en om de Hoogenweg gebeurt. Mocht u 
nu denken: dat lijkt mij wel iets om beheerder van de whatssapp groep te zijn, 
meld je dan even bij het bestuur van plaatselijk belang. 
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Compensatiepark 
Omdat Baalderborg op termijn  een deel van het park gaat gebruiken( 
afgeschermd door een hek) krijgen we als Hoogenweggers een compensatie van 
de gemeente van € 10.000,-. Dit geld mogen we besteden voor zaken waar we 
als bewoners van de Hoogenweg baat bij / plezier van hebben. We hebben al wel 
een paar ideeën maar willen u toch vragen om hier ook eens over na te denken, 
wat mist u aan de Hoogenweg, wat zou het woongenot verhogen? Geef uw 
ideeën door aan het bestuur, op termijn willen we dan met een voorstel richting 
u komen om een keuze te bepalen. 
 
Tot slot 
Wanneer u dit leest is Sinterklaas al weer vertrokken samen met zijn Pieten,  de 
kerstboom is waarschijnlijk al opgetuigd .  Nu zijn we op weg naar het einde van 
het jaar 2015, we mogen samen het Kerstfeest vieren, het feest van de geboorte 
van de Heer Jezus, de Zoon van God, ook het feest dat vaak voor veel 
gezelligheid en warmte en ontmoeting zorgt. Ik hoop dat ook u dat weer 
ondervindt,  dat we hier aan de Hoogenweg e.o. omzien naar elkaar, dat er 
niemand alleen Kerstfeest hoeft te vieren.  Daarna oud en nieuw en daarmee is 
2015 alweer voorbij, de tijd vliegt voorbij. Geniet van de tijd die je gegeven 
wordt, samen met de mensen die je lief zijn, ook in het voor ons liggende jaar 
2016. 
 
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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Een simpele kerstboodschap 
Sinds mensenheugenis staat religie centraal in ons leven. De oude Egyptenaren bouwden 
piramides voor de goden, in de Middeleeuwen waren de kerken wat de banken nu zijn 
en tegenwoordig blazen mensen zich op omdat ze ervan overtuigd zijn dat dat hun 
brengt naar een heilig hiernamaals gevuld met 72 maagden. Ja, religie is een bizarre 
maar bijzondere schakel in ons bestaan. Het heeft grote delen van de mensheid samen 
gebracht, maar ook grote delen van de mensheid verscheurd.  De horroraanslagen van 
Parijs staan nog vers in ons geheugen. Van de aanslagen in Beirut en Baghdad die op 
datzelfde moment plaats vonden, weten weinig mensen wat af. Maar laten we de schuld 
daarvan maar op de eenkleurigheid van de media schuiven.  
Hoe dan ook, de Kerst van dit jaar zal er wederom eentje worden met een sombere 
terugblik. Waar is de tijd gebleven dat je bang was voor sneeuwloze kerstdagen, in plaats 
van voor terroristen? Dat je discussieerde over de kleur van de piek op de kerstboom in 
plaats van over de huidskleur van Zwarte Piet? We veranderen langzaam in blinden die 
sneller dan het licht hun gevoel voor tast verliezen. We horen alleen nog maar en 
baseren daarop onze meningen. We zijn allemaal bang. En natuurlijk is er verdriet. 
Langzamerhand verdrinken we bijna in onze tranen. Maar terroristen kunnen misschien 
de zaden van angst planten, onze tranen zullen ze nooit wateren. Ik denk dat we juist 
met Kerst dit moeten laten blijken. Maar daarvoor moeten we wel de ware 
kerstboodschap weer terug vinden. In onze gebrainwashte consumptiemaatschappij van 
tegenwoordig is het namelijk erger om een vlek in je nieuwe kerstoutfit te hebben, dan 
dat ome Jan ziek op bed ligt. God, en stel je eens voor dat de kerstbonus van het werk 
lager is dan vorig jaar? Of dat de buurvrouw meer eten op tafel heeft dan dat jezelf 
voorgeschotelt krijgt? Verschrikkelijk.  
Zo langzamerhand verliezen we de ware boodschap van Kerst. Ik denk niet dat we 
vandaag de dag Kerst vieren omdat er ooit een kinderke geboren is in een stille, heilige 
nacht. Ik denk dat we Kerst vieren omdat we er elk jaar steeds meer achter komen hoe 
belangrijk het is om samen te zijn met diegenen die we liefhebben. Om samen te eten, te 
drinken, te zingen en te lachen. Eigenlijk om de dingen die we de rest van het jaar veel te 
weinig doen met elkaar. Geloof is een schitterend gegeven. Het verbindt ons en geeft 
ons hoop. Maar ik persoonlijk geloof dat er dingen zijn in ons bestaan hier op aarde die 
belangrijker zijn dan goden en kerken. Dingen die belangrijker zijn dan je nieuwe 
kerstoutfit of je bonus van het werk. Dingen als samen zijn en elkaar liefhebben. Dat is, 
waar je ook in gelooft, nog steeds het belangrijkste ter wereld. Misschien klink ik voor 
sommigen nu als een veel te optimistische hippie. Maar als je aan de andere kant van de 
wereld zit, denk je over bepaalde zaken wat dieper na dan normaal. Bij Kerst denk ik niet 
aan sneeuw die nooit komt, een opgedofte kerstboom of de geboorte van Jezus. Bij Kerst 
denk ik aan de mensen die ik lief heb. Dat is mijn simpele kerstboodschap.  
 
JHL Timmer 
Darwin, Australie, 2015 
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Graag stellen wij ons aan u voor: 
 

De leden: 

 
Accountantskantoor S. Smid 

Autobedrijf Enting 

Dion Groep B.V. 

Gebouw Hoogenweg 

GeJeBe Hardenberg B.V. 

Gerda’s Hairfashion 

G&M Tentrent 

Henk Lenters Kraanverhuur 

Kapsalon Hoogenweg 

Kerkdijk Tuinmeubelen 

Kraanverhuur Lenters BV 

Melkveebedrijf Butlhuis 

H.R. Schoemaker 

B. Enting 

J. Meijerink 

G. Kremer 

H. Brink 

A. Weiden 

H. Lenters 

H. Lenters 

H. van der Wal 

A. Kerkdijk 

J. Lenters 

J. Bulthuis 

Mulcon Beheer BV 

Ranter Bouw 

Ranter 

R&R Computersrervice 

Gebr. Rijstenberg 

Ruitersport K&A 

Schildersbedr. Bergsma 

V.O.F. ter Voorde 

Wanink 

Waterink 

Van Laar Pluimvee 

B.W. Bouter Longarts B.V. 

R. Muller 

F. Ranter 

D. Ranter 

R. v.d. Steen 

H. Rijstenberg 

K. Sloot 

J. Bergsma 

E. Rijstenberg 

G.J. Wanink 

G. Waterink 

E. van Laar 

B.W. Bouter 

 

Het bestuur: 

Henk Brink (voorzitter) 

Jan Meijerink (penningmeester) 

Erik van Laar (secretaris) 

Jan Lenters (algemeen bestuurslid) 

Jelle Bergsma (vertrouwenspersoon 06-51991449 / algemeen bestuurslid)  
 

De adresgegevens: 

Stichting Ondernemers Fonds Hoogenweg 

Emtenbroekerdijk 4 

7793 HC Hoogenweg 

mailadres: stichtingofh@gmail.com 
 

 

Lid worden? Stuur ons een mailtje of neem contact met ons op: 06-21838482 

Donatie aanvragen? Stuur ons een mailtje: stichtingofh@gmail.com 

mailto:stichtingofh@gmail.com
mailto:stichtingofh@gmail.com


36 

 

 
 

 

 

 

 



37 

 

 
 

Activiteitencommissie PB Hoogenweg 
 

We lopen weer tegen het einde van het jaar en dus organiseren wij weer een 

aantal activiteiten: 

 

Kerstbingo 

Op vrijdag 18 december bent u van harte welkom in het Gebouw om mee te doen 

aan de jaarlijkse Kerstbingo. Uiteraard hebben we weer mooie prijzen waar u 

voor een bedrag van slechts € 5,- voor kunt spelen. Maar wat eigenlijk nog veel 

belangrijker is: het is gewoon altijd een gezellig uitje! 

 

Eindejaarsfeest 

Tussen Kerst en oud-en-nieuw organiseren we een feestje voor de jeugd. Het 

exacte programma ontvang je na aanmelding, maar we gaan in ieder geval wat 

actiefs doen, samen eten en natuurlijk een film kijken. Meld je aan per mail: 

wanink@planet.nl. De kosten bedragen slechts € 5,- per persoon. 

 

Nieuwjaarsborrel 

En om tenslotte het nieuwe jaar goed te beginnen, organiseren we namens 

plaatselijk belang de nieuwjaarsborrel. Natuurlijk zijn hieraan geen kosten 

verbonden. Sterker nog: plaatselijk belang voorziet u van koffie en een aantal 

consumpties! Begin het nieuwe jaar dus goed en kom naar het Gebouw om uw 

mede Hoogenweggers een goed nieuwjaar te wensen en gewoon een leuke avond 

te hebben! 

 

En in het nieuwe jaar gaan we natuurlijk gewoon weer verder met het organiseren 

van activiteiten, waar we u hopelijk ook weer mogen begroeten. 

 

 

Tot slot wensen wij u en uw naasten hele fijne feestdagen en een voorspoedig 

2016! 

 

Bert, Dianne, Germa, Henk en Leon 

mailto:wanink@planet.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 € 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: 
 
Cirkel sudoku: 

 
Rekensommetje:  11 jaar 

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 12 maart 2016 bij Leon ter Voorde. 



 

 


