
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De doorgeefpen lag bij Freddie en Wilma van Spijker 

 De familie Dorgelo stelt zich voor 

 In de jeugdrubriek Denise Putter en Aurora Buimer 

 In gesprek met Jenny ter Voorde over 60 jaar EWW 
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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. Jongepier, Hoogenweg 1b 

 

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. 



3 

 

 
 

Maart 2016 
 
Een echte winter hebben we niet gehad, maar op het moment dat ik dit 
stukje schrijf, lijkt het voorjaar zich wel aan te dienen. Natuurlijk is het 
jammer dat we vrijwel niet hebben kunnen schaatsen of dat de (kleine 
en grote) kinderen geen sneeuwpoppen hebben kunnen maken. En 
zeker voor onze ijsvereniging was het natuurlijk huilen met de pet op… 
 
Maar goed, het voorjaar is weer in het land en dat betekent dat de zon 
zich weer laat gelden. En dat we dus ook weer volop naar buiten 
kunnen. In huize Ter Voorde waren verkoudheid en ander ongemak de 
afgelopen maanden nooit ver weg en naar wat ik gehoord heb, waren 
wij niet de enigen. Met een beetje geluk houden de kwaaltjes zich weer 
rustig en kunnen we gaan genieten van een hopelijk mooi voorjaar! 
 
Hoe dan ook betekent het voorjaar dat verenigingen zich ook weer 
buiten wagen. Denk aan het paaseieren zoeken, volleyballen, de 
puzzelrit of de rommelmarkt. Ook dit jaar is er weer genoeg te doen en 
te beleven in en rond Hoogenweg. In de agenda ziet u het allemaal 
terug. 
 
En verder leest u natuurlijk weer volop over het wel en wee van mede-
inwoners in de verschillende rubrieken en krijgt u een klein kijkje achter 
schermen van toneelvereniging Elck wat Wills die met de succesvolle 
revue “Koe-ke-loer’n” haar zestigjarige jubileum vierde. 
 
Ik wens u dan ook weer veel leesplezier! 
 
Leon ter Voorde 
Redactie “Oes Blattie” 
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Datum Omschrijving Organisator 

   
20-03-16 Wijkbijeenkomst PKN in het Gebouw. 

Aanvang: 10.30 uur 
PKN 

25-03-16 Inloopavond vervolg kookcursussen. 19.00 uur De Hoogenweg 

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 

09-04-16 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 

09-04-16 
t/m 
10-04-16 

2e Highway Open Darts 
Koppeltoernooi (9-4) en Single toernooi (10-4) 
Info en opgave: G. Kremer (06 48302853) 

De Hoogenweg 

13-04-16 Sjoelavond in het Gebouw, aanvang: 20.30 
uur. Kosten: € 3,- p.p. 

Act.commissie 

14-04-16 Algemene ledenvergadering in het Gebouw. 
Aanvang: 20.00 uur 

PB Hoogenweg 

27-04-16 Koningsdagviering bij het Gebouw 
Aanvang: 9.30 uur 

Oranjevereniging 

05-05-16 Trekkertrek, Klumpersweg Den Velde (zie 
elders in deze krant) 

 

06-05-16 Feestavond Trekkertrek Den Velde  

14-05-16 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 

14-05-16 Rommelmarkt op de parkeerplaats bij het 
Gebouw. Aanvang: 13.00 uur. 

IJsvereniging 
HEO 

27-05-16 Bezoek aan Hertog Jan bierbrouwerij. Zie 
pagina 15 voor meer informatie 

De Hoogenweg / 
OFH 

04-06-16 Autopuzzelrit; vertrek bij het Gebouw vanaf 
18.30 uur 

Oranjevereniging 

11-06-16 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 

24-06-16 Volleybaltoernooi in het park. Aanvang: 19.00h Act.commissie 

09-07-16 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 

16-07-16 Jeugdvoetbaltoernooi in het park. Aanvang: 
13.30 uur 

Act.commissie 

13-08-16 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 

05-09-16 60-plus reis Oranjevereniging 
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Sudoku Samurai 

Vijf sudoku's waarvan enkele blokken elkaar overlappen. 

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

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

 

Deze puzzel heeft een unieke oplossing en kan geheel met logica worden opgelost. 
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In deze rubriek plaatsen wij telkens twee interviews met kinderen uit Hoogenweg 

en omstreken. Deze keer zijn dat: Denise Putter en Aurora Buimer 

 

Hoe heet je? Denise Putter  

Wat is je adres? Lageweg 6 

Wanneer ben je geboren? 23-10-2004 

En waar ben je geboren? Hardenberg 

Broers / zussen: 1 broer Thijmen 

Naar welke school ga je? Bloemenhof 

In welke groep zit je? 7a 

Wat wil je later worden? Dierenarts 

Wat zijn je hobby’s? Paardrijden en tekenen 

Huisdieren: Paard, hond en kat 

Lekkerste eten / drinken: Patat / ice tea 

Leukste televisieprogramma: Spangas / Brugklas 

Favoriete muziek / band: Justin Bieber en Taylor Swift 

Leukste boek: Dagboek van een muts 

Waaraan heb je een hekel? Dierenmishandeling 
  

  

Hoe heet je? Aurora Buimer 

Wat is je adres? Kanaalweg Oost 94 

Wanneer ben je geboren? 22 maart 2005 

En waar ben je geboren? Hengelo (Ov) 

Broers / zussen: 2 broers: Kylian en Jelle 

Naar welke school ga je? Obs ‘t Spectrum  

In welke groep zit je? 7-8 

Wat wil je later worden? Wetenschapper of juf 

Wat zijn je hobby’s? Mennen en jazzdance 

Huisdieren: 2 honden, 4 katten, parkiet, 

2 pony’s, 9 kippen  

Lekkerste eten / drinken: Stamppot zuurkool, tomatensoep, Feijoada 

Leukste televisieprogramma: De wonderlijke wereld van Gumball 

Favoriete muziek / band: Muziek van Ariana Grande 

Leukste boek: Het leven van een loser 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

kant-en-klare droge mortels 
 
 
 
 

betonmortels en metselspecies 
 
 
 
 

keien en sierbestratingen 
 
 
 
 

DIAMANT BETON 
Jan Weitkamplaan 18, 7772 SE Hardenberg 

Telefoon 0523-262444, fax 0523-261799 
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Wij zijn Hans-Jaap, Silvia, Thijs en Bas Dorgelo en wonen sinds april 2015 aan de 

Hoogenweg 42b. 

 

Het landelijke wonen bevalt ons erg 

goed, vanaf dag één voelen we ons 

hier thuis. Hiervoor hebben we tien 

jaar in Baalder gewoond. Hans-Jaap 

is opgegroeid in Anerveen en de 

ruimte en vrijheid die hij als kind 

gewend was, wilde hij ook graag 

voor ons gezin nu. Toen we 

eindelijk ons huis in Baalder verkocht hadden, viel ons oog al snel op 

Hoogenweg. Landelijk en vrij, maar toch dichtbij Hardenberg, aangezien Silvia 

het liefst op de fiets naar het werk e.d. gaat.  

 

Hans-Jaap is 35 jaar, logistiek planner bij Tielbeke Transport in Lemelerveld en 

Silvia, 34 jaar, is persoonlijk ondersteuner bij de Baalderborggroep op een 

woning in het centrum van Hardenberg. In onze vrije tijd klust Hans-Jaap graag 

en is Silvia overblijfmoeder op school, leest graag en beide zijn we graag in en 

rond ons huis en met onze kinderen bezig. Sinds januari van dit jaar zit Silvia ook 

in het bestuur van de Oranjevereniging Hoogenweg.  

 

Thijs en Bas gaan naar CBS de Bloemenhof in Baalderveld. Thijs is 7 jaar en zit op 

atletiek. Bas is in augustus 4 jaar geworden. 

Ze houden van buiten spelen, met de lego in 

de speelkamer of met de bruder en siku 

spelen. Want dat John Deere een grote rol 

speelt in ons gezin kan je bijna niet ontgaan 

als je langs ons huis rijdt.  

 

Groetjes, Hans-Jaap, Silvia, Thijs en Bas. 
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NAM repareert    lekke afvalwaterbuis 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er is nu een buis    Gaat die lek, zijn er twéé 
  ín een buis          lekke buizen! 
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Te doen in het Gebouw:  
 
Hoogenweg kookt over 
In verband met de vele aanvragen, 
gaan we een vervolg geven aan de 
kookcursus. 
 
Uitleg en opgave voor de nieuwe serie cursussen is op vrijdag 25 maart om 19.00 
uur. Alvast de eerste informatie: 

 Geef je op in groepen van 4 of 8 personen; 

 De cursus zal in 4 avonden worden gegeven met als afsluiting een 
gezamenlijke barbecue-workshop; 

 Data en avonden zullen 25 maart bekend worden gemaakt; 

 De cursus is voor zowel mannen als vrouwen bedoeld; 

 De kosten voor de cursus (exclusief de workshop) bedragen € 50 per 
persoon; 

 We zullen medio april starten en de workshop wordt waarschijnlijk eind 
augustus. 

 
Bezoek aan Hertog Jan 

Gebouw Hoogenweg organiseert samen met het 
Ondernemersfonds een bezoek aan de Hertog Jan 
bierbrouwerij in Arcen. Dit zal plaatsvinden op vrijdag 
27 mei en de bus vertrekt om 10 uur ’s ochtends bij het 
Gebouw. 

 
Er kunnen maximaal 30 personen mee (vol=vol) en de kosten bedragen € 20,- 
per persoon, te voldoen bij opgave. Dit is dan inclusief de busreis en een 
lunchpakket voor de heenweg. OFH-leden krijgen € 10,- korting. 
 
Op de terugweg zullen we nog ergens aanleggen om een maaltijd te nuttigen. Dit 
is dan wel voor eigen rekening. 

 
Groeten Gerko Kremer. 
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Dank je wel fam. Bulthuis voor de doorgeef pen. 
 
Wij zijn de familie Van Spijker en wonen aan de Hoogenweg nr. 4. Hiervoor 
hebben we 22 jaar ook aan de Hoogenweg gewoond maar toen woonden we op 
nr. 1c. We wonen hier samen met mijn moeder (van Wilma). 
 
Ons gezin bestaat uit Freddie, Wilma, Maik en Kim. En mijn moeder 
natuurlijk. Want zij hoort ook bij ons. Sinds mijn vader is overleden (25 
augustus 2013) zorgen we voor haar. Ze wilde zo graag hier blijven wonen maar 
alleen zijn lukt niet voor haar. Toen hebben we met z'n allen overlegd dat wij bij haar 
zouden gaan wonen om voor haar te gaan zorgen. We hebben ons huis verkocht 
en zijn toen hier gaan bouwen. En we moeten zeggen; Het bevalt ons heel goed maar 
mijn moeder heeft het ook erg naar haar zin. Dus hebben we een goede keus 
gemaakt. 
 
Maik is 15 jaar en zit op het Vechtdal College in de examenklas. Hierna gaat hij naar 
de Groene Welle maar eerst nog slagen natuurlijk. Hopelijk gaat dat lukken. 2 jaar 
geleden is Maik met vakantiewerk begonnen bij Jan Bulthuis en sinds die tijd werkt hij 
op zaterdag bij de familie Bulthuis en in de vakanties. Hij heeft het daar erg naar zijn 
zin en hij gaat er graag naar toe. Sinds kort loopt Maik stage bij Loonbedrijf Veltink 
wat hij ook leuk vind. Zijn hobby's zijn darten, karten en motorcross. Motocross vind 
hij wel het allerleukst en dat is ook niet zo vreemd want Freddie heeft eerder zelf 
wedstrijden gereden en Maik zijn opa ook. 
 
Kim is 11 jaar en zit in groep 8 van de basisschool 't Kompas. Het laatste jaar en dan 
gaat zij ook naar het Vechtdal College. Kim haar hobby's zijn dansen, turnen en ja, op 
een crossmotor rijden vind ze ook helemaal leuk, maar dat kan ook bijna niet anders. 
Als alle twee ouders er gek van zijn en ook je broer crosst dan kan je bijna niet achter 
blijven. Daarom is het ook leuk om met z’n vieren naar de motorcross te gaan. 
Dansen doet Kim bij Dansschool Erik. Ze danst er 3 dagen in de week. Dansen is het 
liefste wat ze doet ze vind dat helemaal geweldig. 
 
Freddie is 49 jaar. Freddie is begonnen met werken bij zijn neef Gerrit ten Kate 
(motorzaak) in Nieuwleusen. Daarna heeft hij jaren bij de Wavin gewerkt en eerst nog 
alle 2 banen aangehouden. Toen dat niet meer ging heeft hij het werk bij Gerrit ten 
Kate opgegeven. Hij mag graag in de tuin werken en wanneer Maik zijn motor stuk is 
vind hij het leuk om die weer te repareren. En Maik is natuurlijk maar wat blij met zo'n 
vader. 
 
Ik, Wilma, ben 47 jaar. Ik heb 22 jaar met heel veel plezier bij Marskramer gewerkt, 
toen de winkel nog van de familie Vasse was. Toen de zaak werd overgenomen door 
Marskramer zelf was er helaas geen plek meer voor ons als parttimers, dus zat ik 
zonder werk. En dat niet alleen; ik miste het werk in de winkel heel erg. Met mijn 
leeftijd had niemand belang bij mij in de winkel. Toen heb ik een 2-jarige 
kappersopleiding gedaan. Maar toen belde Johannes Vasse (zoon van Nico Vasse) 
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om te vragen of ik bij Intertoys wilde komen werken. Daar hoefde ik niet over na te 
denken. Zeker wilde ik dat! Ik heb het er heel erg naar mijn zin en werk er nu al weer 
4 jaar. Knippen doe ik nog af en toe, maar niet veel meer want ik heb een jaar last 
gehad van een tennisarm. Mijn hobby's zijn dansen (sh bam bij Dansschool 
Erik),wandelen met ons hondje Sita, puzzelen en natuurlijk motorcross. Niet om zelf te 
doen ha ha, maar ik mag er graag naar kijken. 
 
Trui Soer wordt over een maand 81 jaar. Ze heeft hier altijd aan de Hoogenweg nr. 4 
gewoond. Jan Soer (haar man) is in 2013 plotseling overleden aan een hartstilstand. 
Dat was een gemis voor haar. Ze heeft al heel wat te verduren gehad. Na jaren 
geleden 2x een hartinfarct en een hartoperatie met omleidingen kreeg ze na een paar 
jaar een herseninfarct. Ze heeft hard gevochten om weer zo ver te komen zoals ze nu 
is. Praten is moeilijk voor haar: ze komt niet goed uit haar woorden en dat is zielig om 
te zien. Maar ze is blij dat ze binnenkort 81 jaar wordt. Dat had ze niet verwacht. 
Ze moest eerst hier wel wennen. Het is natuurlijk ook allemaal anders maar nu geniet 
ze elke dag. Ze mag graag puzzelen, kijkt graag t.v. en ze vind het fijn als de kinderen 
en kleinkinderen langskomen; daar geniet ze volop van. Er komt ook geregeld iemand 
op de koffie en dat vind ze leuk. Ze zegt ook ik ben niet alleen want ik heb jullie elke 
dag om mij heen. En dat is fijn om te horen. 
 
 
Groeten Freddie, Wilma, Maik, Kim van Spijker en Trui Soer 

 

Wij geven de pen door aan Bas en Sandra Hoogeveen 
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Hamlapjes in wijn 
 

(hoofdgerecht voor 4 personen) 
 

- 75 gr. boter of vloeibaar bakproduct 
- 500 gr.  magere hamlappen 
- zout en versgemalen peper 
- 1 eetl. paprikapoeder 
- 100 gr. magere gerookte spekblokjes 
- 1 ui, in ringen 
- 1 winterwortel, geschrapt, in plakjes 
- 350 ml. witte of rode wijn 
- 150 ml. kookroom 
- 250 gr. champignons, eventueel gehalveerd 
- 2 eetl. grof gesneden bladselderij of peterselie 

 
Verhit de boter. Bestrooi de hamlappen met zout , peper en paprikapoeder en 
bak ze rondom bruin. 
Schep de hamlappen uit de pan. Roerbak de spekblokjes, ui en winterwortel 3 
minuten in het bakvet. 
Leg het vlees erbij en giet de wijn en room erover. Stoof zachtjes 30 minuten. 
Voeg de laatste 10 min. 
van de stooftijd de champignons toe. Neem de hamlappen uit de pan en houd ze 
warm onder aluminiumfolie. Laat de saus iets inkoken. Serveer het gerecht 
bestrooid met selderij of peterselie. 
 
Lekker met rijst of aardappelpuree. 
 
Eet smakelijk!  Groet, Jenny ter Voorde 
 

Ik geef de koksmuts door aan Jantina Hultink 
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Trekkertrek Den Velde 
 

Hemelvaartsdag staat in Den Velde inmiddels gelijk aan het spektakel Trekkertrek. 
Voorgaande jaren was het een groot succes en het lijkt erop dat het feest zichzelf 

ieder jaar overtreft!  
 

Donderdag 5 mei belooft een prachtige dag te worden. Bij de opgaveavond liep het 

storm en alle categorieën zijn goed gevuld. Deze lopen uiteen van sporttrekkers en 

hobbysport tot de in Den Velde bedachte ‘rop maar raak’ klasse. Omdat er getrokken 

wordt met twee sleepwagens is er altijd wat te zien.  

  

Het evenement is voor jong en oud. Ook aan de allerkleinsten is weer gedacht met de 

kinderweide. Hier kunnen de jongsten geschminkt worden, luchtballonnen oplaten, 

los gaan op het springkussen of dieren aaien in de knuffelhoek. 

 

Traditiegetrouw hoort er bij het Trekkertrek een enorm feest. Normaal gesproken 

voorafgaand aan het evenement. Vanwege het samenvallen van Bevrijdingsdag en 

Hemelvaartsdag, is uit respect voor de dodenherdenking het feest dit jaar verplaatst. 

Houd dus vrijdag 6 mei vrij! Vanaf half 9 barst het feest los met Hoempa Henk, 

Harten tien en als klap op de vuurpijl, bekend van de Zwarte Cross, Plork en de 

Aannemers!  

 

Entree voor het Trekkertrek spektakel is tot 12 jaar gratis, daarna 5 euro. Entree voor 

het waanzinnige feest met topartiesten is 15,00 euro en iedereen is welkom! 

 

Al met al wordt het weer een onvergetelijke Hemelvaart, dat wil je toch niet missen? 

We zien je graag op 5 en 6 mei aan De Klumpersweg in Den Velde!  

Voor meer informatie kun je kijken op www.ttdenvelde.nl. 

 

http://www.ttdenvelde.nl/
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De “dames van het eerste  organiseerden een 
    uur" van de     dagje uit 

  gymclub 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor de jongere dames   die ook de jongste niet 
              meer zijn… 
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In gesprek met toneelvereniging Elck wat wills 

 

We weten allemaal dat de toneelvereniging 60 jaar bestaat. Een leuke aanleiding 

om eens in gesprek te gaan. 

 

Hoe is deze naam tot stand gekomen weet je dat ? 

In 1955 bestond de Stichting 10 jaar. Ter gelegenheid hiervan was de jongeren 

van de Hoogenweg gevraagd om een toneelstuk op te voeren, dit stuk heette "De 

dochters van de baas". Dit smaakte naar meer en op 27 december 1955 werd 

toneelvereniging "Elk wat Wils" opgericht. In de eerste jaren werd er op Bid- en 

Dankdag gespeeld. Op Biddag, in maart, een blijspel en op Dankdag, in 

november, een drama. Dus voor Elck wat Wills. 

 

Hoeveel leden telt de vereniging nu en hoe was dat 60 jaar geleden? 

Op dit moment telt de vereniging ca 30 leden. Het bestuur bestaat uit 5 leden. 

Door de jaren heen zijn er zeker wel 125 mensen lid geweest. 

 

Hoeveel toneelstukken en hoeveel revues zijn er in deze 60 jaar gespeeld? 

Er zijn ca 70 toneelstukken gespeeld en 9 revues. 

 

Is de reactie van het publiek anders dan 60 jaar geleden ? 

Ja, in het verleden bestond het publiek vaak uit dorpsgenoten en familie leden. 

Men was behoudender en zag de persoon als de persoon en niet in de rol die 

gespeeld werd. Daardoor was er minder 'acceptatie' voor de rol die gespeeld werd. 

Tegenwoordig komt het publiek van heinde en ver en is het motto meer 'hoe 

gekker hoe mooier'.  

 

Waaraan danken jullie je succes ? 

Het is altijd een leuke groep die veel heel veel lol met elkaar heeft. En dat straalt 

de groep ook uit! 

Daar tegenover staat wel dat iedereen mee denkt over de invulling van een rol. Je 

kunt elkaar dan ook alles zeggen. Er is wordt veel aandacht besteed aan de details. 

Zowel voor de invulling van een rol als voor het decor en de kleding. 

Een toneelstuk wordt ook zeker niet klakkeloos gespeeld. Vaak wordt er nog wel 

het een en ander in de oorspronkelijke verhaallijn geactualiseerd of aangepast 

door eigen inbreng.  

Het blijft amateur toneel maar er wordt wel professioneel gewerkt. 

 

Is het moeilijk om weer een nieuw stuk te vinden ? 
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Ja heel moeilijk, want je moet ook rekening houden met de toneelverenigingen uit 

de buurt, je kan niet allemaal hetzelfde stuk spelen.  

De leescommissie bestaat uit a 4 leden en soms kunnen ze uit 20 stukken nog niet 

de juiste vinden.  

 

Zijn er wel eens missers geweest, in die zin van dat er stukken  waren,  die 

minder in de smaak vielen? 

Niet veel. Misschien in het verleden nog wel eens. In de afgelopen jaren was 'Een 

schat van een brombeer" misschien een stuk dat minder in de smaak viel.  

 

Wat waren de mooiste stukken ? 

De revues zijn allemaal stuk voor stuk mooi. En in 1970 was het stuk "Zwarte 

kunst op de dageraad" ook zo’n succes in die tijd. Die is zeker nog wel drie keer 

extra opgevoerd. En uit ook gespeeld in De Heujmansbelt te Bruchterveld. 

 

Hebben jullie altijd komische stukken gespeeld of ook wel drama ? 

Het laatste drama stuk was is 1982, de titel was "Toch een Stientje". Op verzoek 

van het trouwe publiek is er toen, na enkele jaren een blijspel te hebben gespeeld,  

nog weer een drama gespeeld. Maar over het algemeen was drama toch niet zo’n 

succes, gezien het geringe bezoekersaantal. 

 

Kan je nog leuke anekdotes  vertellen? 

In de revue "Wat een spul" werden er op het toneel bruine bonen gegeten. Bij de 

laatste voorstelling hebben ze heel veel sambal in de bruine bonen gedaan, wat ze 

op toneel natuurlijk  niet wisten. Er werd gretig in gegeten tot groot vermaak van 

de leden achter het toneel. En Moe had toch een dorst…… 

Deze revue is ook nog gespeeld in de Evenementenhal. Er moest een toneel 

geïmproviseerd worden maar er  waren die avond toch maar liefst 500 bezoekers 

aanwezig. 

 

In hetzelfde stuk moest een van de hoofdrolspeler heel veel eieren eten, maar deze 

speler gruwde van eieren. Daarom is het stuk maar een beetje aangepast en heeft 

een andere speler deze 'taak' op zich genomen. Hij at elke voorstelling wel 10!!! 

eieren op.  

 

In de Voorveghter heeft Sinterklaas ons ooit eens bezoekje gebracht op toneel. 

Dat was een echt een verassing voor de spelers. 

 

In het toneelstuk "De raad van Kloetenberg", werd door de dames van de Raad 

een striptease show opgevoerd, op het nummer van Joe Cocker. Wat is dat 

nummer na de voorstelling nog vaak gedraaid tot in de kleine uurtjes. 
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Ook leuk om te vermelden, een avond opbrengst van de revue "Wat een spul" was 

voor een goed doel: een familiechalet voor het Röpcke Zweers ziekenhuis in 

Hardenberg. 

En voor de zonnebloem wordt ook altijd belangeloos opgetreden. 

 

In 1984 hebben ze een kinderstuk gespeeld "Poerlepotje". De scholen werden 

aangeschreven en ze hadden een morgen en een middag voorstelling. Daarna is 

deze dit stuk ook nog uit gespeeld op een school in Geerdijk. In totaal hebben 

zo’n 200 kinderen het stuk gezien. Na afloop kregen de spelers 'fanmail' in de 

vorm van tekeningen en verhalen, was ook heel leuk om doen.  

De Gemeente vond het niet cultureel genoeg,  geen inkomsten en het was dan ook 

eenmalig.  

 

Zaterdag 12 maart speelde EWW voor de laatste keer de revue " Koe-ke-loer’n “. 

Deze revue is in totaal ruim 20 x opgevoerd en  dus een groot succes.  

 

Tot slot nog een punt van vermelding waard. 

 

Met alle beheerders van Gebouw was er altijd een goede verstandhouding en kon 

alles worden overlegd. We waren en zijn altijd welkom! 

 

Met dank aan Jenny ter Voorde voor dit gesprek.  

 

 

donderdag 

14 april 
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Nieuws van de werkgroep Genealogie van de Historische Vereniging 
Hardenberg en Omgeving. 
 
De werkgroep is in 1997 begonnen met het verzamelen en registreren (in Pro-
Gen) van gegevens uit de DTB-boeken en aktes van B.S. Hardenberg, Ambt 
Hardenberg en Stad Hardenberg. In de loop van de jaren zijn daar de gegevens 
van B.S. Avereest en B.S. Gramsbergen aan toegevoegd. 
 
Van wege de vele genealogische verbanden is in 2015 begonnen met het 
toevoegen van gegevens uit akten van B.S. Ommen, B.S. Ambt Ommen en B.S. 
Stad Ommen aan het bestand waarin alle vrijgegeven gegevens uit akten van B.S. 
Hardenberg, B.S. Ambt Hardenberg, B.S. Stad Hardenberg, B.S. Avereest en B.S. 
Gramsbergen al zijn ingevoerd. 
 
Al deze gegevens staan sinds kort op internet, rechtstreeks te vinden met de link 
https://www.genealogieonline.nl/genealogische-gegevens-uit-noord-oost-
overijssel/ 
Deze gegevens worden regelmatig ververst. 
 
In de studiezaal van de vereniging zijn bovengenoemde DTB-boeken en aktes van 
de Burgerlijke Stand allemaal aanwezig, op fiche of als pdf-bestand. 
 
Buiten gegevens van bovengenoemde gemeenten zijn van veel omliggende 
gemeenten (ook uit de Niedergrafschaft Bentheim) veel genealogische gegevens 
aanwezig, op fiche, op papier en getranscribeerd.  
 
U bent welkom in onze studiezaal op maandag-, dinsdag-, donderdag- en 
vrijdagmorgen van 09.00 tot 12.00 uur en dinsdagavond van 19.00 tot 22.00 uur. 
 
Maar neem voor u komt toch eerst even contact op om teleurstelling te 
voorkomen als onverhoopt niet de juiste mensen aanwezig zijn. 
 
Telefoon 0523-265624 
e-mail info@hvhardenberg.nl 

https://www.genealogieonline.nl/genealogische-gegevens-uit-noord-oost-overijssel/
https://www.genealogieonline.nl/genealogische-gegevens-uit-noord-oost-overijssel/
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Plaatselijk Belang Hoogenweg e.o. 
 
Het jaar is alweer een aantal maanden oud en hoewel we nog geen 
noemenswaardige winter hebben gehad, dient het voorjaar zich al weer aan. 
Voor veel mensen zit de routine van werk en hobby er al weer in en dat is voor 
het bestuur van PB niet anders. 
 
Nieuwjaarsborrel 8 januari 
De traditionele nieuwjaarsborrel was bezocht door een 50-tal inwoners, die door 
voorzitter Jan Veurink werden welkom geheten, waarna hij met ondersteuning 
van beeldmateriaal duidelijk maakte wat het Plaatselijk Belang de laatste tijd 
bezig hield en houdt. Een aantal van die zaken wordt hieronder nog weer 
behandeld. Voordat de pauze plaatsvond en het programma werd overgelaten 
aan de activiteitencommissie van het Plaatselijk Belang Hoogenweg e.o., zette 
het bestuur de leden van de activiteitencommissie even in het zonnetje met een 
bos bloemen en een attentie. 
De tweede helft van de avond werd geleid door Inge ter Voorde (Hap en Lach), 
die zich ontpopte als de quizmaster van ‘De jongens tegen de meisjes’. Met als 
aanvoerder Henk Brink bij de jongens en Hetty Horst bij de meiden werd het 
serieus gezellige strijd, waarbij de kennis van muziek tot aan politiek getest 
werd. Met een nipte voorsprong gingen de heren met de winst naar huis. Het 
was een geslaagde avond volgens de organisatie.... 
 
Hoogenweg Alert 
Helaas moeten ook wij constateren dat in onze relatief veilige leefomgeving zich 
steeds vaker criminele of verdachte situaties voordoen. Gelukkig zijn er middelen 
en initiatieven om met elkaar hiertegen weerstand te bieden. Het Plaatselijk 
Belang heeft, net als veel wijken en dorpskernen, besloten een Whatsapp-groep 
op te starten voor Hoogenweg Alert. Dit initiatief is onderdeel van Hardenberg 
Alert dat ernaar streeft het aantal woninginbraken te verlagen door de sociale 
controle te verhogen. 
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Aanmelden kan via www.112hardenberg.nu/hardenbergalert, waar een 
aanmeldformulier ingevuld dient te worden voor deelname. Let op: hier worden 
een aantal richtlijnen gesteld waaraan voldaan moet worden. Bij de Whatsapp-
groep is de politie nauw betrokken en de berichtgeving dient daarom ook puur 
en alleen te gaan over verdachte situaties en activiteiten. Zie hiervoor deze 
voorwaarden: 

 

http://www.112hardenberg.nu/hardenbergalert
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Voorstellen compensatie Baalderborg park 
Bij de realisatie van de nieuwbouwplannen van Baalderborg zal een deel van het 
park gebruikt worden. Als compensatie voor het gebruik van dat deel van het 
park, mag Plaatselijk Belang een bedrag van 10.000,- euro gebruiken voor 
algemene doeleinden. Tijdens de jaarvergadering vorig jaar en de 
nieuwjaarsreceptie is een oproep gedaan voor algemene invulling van die 
gelden. Er zijn momenteel 2 suggesties gedaan die op hetzelde neerkomen, nl: 
het doortrekken van de oude ‘voormalige’ Kattendijk tot aan de 
Hardenbergerveldweg, om zodoende een leuke ronde te maken waar gewandeld 
kan worden. 
Vanzelfsprekend is dit een voorstel en zullen we, totdat de bouw werkelijk 
plaatsvindt, alle tijd hebben om meerdere opties voor te leggen. Voorstellen 
kunnen via  pbhoogenweg@hotmail.com kenbaar gemaakt worden.  
 
Starters- en/of seniorenwoningen 
Met de uitvoeringen van de werkzaamheden van Baalderborggroep zal, zoals 
eerder reeds aangegeven , ook ruimte zijn voor woningen voor starters en 
senioren. Enthousiastelingen moet dit uiteraard wel eerst kenbaar maken. 
Mocht er hiervoor geen animo zijn, dan worden die woningen ook niet gebouwd. 
Vragen of opmerkingen via  pbhoogenweg@hotmail.com 
 
Glasvezel 
De kans dat Hoogenweg e.o. glasvezel krijgt, is zeer groot. Binnenkort volgt er 
een oriëntatieronde voor betrokken partijen. Uiteraard zal Plaatselijk Belang 
Hoogenweg e.o. hier ook bij aanwezig zijn, om u een compleet beeld te kunnen 
geven zodra de wervingsperiode zal gaan plaatsvinden. Een van die criteria is dat 
50% van alle huishoudens in een bepaald gebied wil meedoen. Wanneer deze 
start is nu nog niet bekend. 
Met glasvezel in Hoogenweg beschikt men niet alleen over snel internet, maar 
ook over moderne (toekomstige) voorzieningen die snelle verbindingen nodig 
hebben. Uiteraard houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen. 
 
Klachten onderhoud wegen 
Heeft u klachten of opmerkingen over onderhoud van wegen en bermen of 
trottoir? 
U kunt dit zelf gemakkelijk regelen via de website van de gemeente: 
www.hardenberg.nl en dan met het meldingsformulier, of u belt via 140523. 
 
 

mailto:pbhoogenweg@hotmail.com
mailto:pbhoogenweg@hotmail.com
http://www.hardenberg.nl/
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Jaarvergadering 14 april a.s. 
Over enkele weken zal de jaarlijkse vergadering voor de leden van Plaatselijk 
Belang Hoogenweg e.o. weer plaatsvinden in het Gebouw Hoogenweg. De 
avond, die begint om 20.00 uur, zal ook weer bestaan uit een ‘zakelijk deel’ voor 
de pauze en een vermakelijk deel na de pauze, met medewerking van het 
cabaret duo B&W. Dit tweetal staat garant voor een vermakelijk optreden, dus 
uw komst is sowieso de moeite waard! Het derde deel van de avond zal, zoals 
gebruikelijk, bestaan uit gezellig napraten onder het genot van een hapje en 
drankje. 
 
Met vriendelijke groet namens het bestuur, 
Jan Veurink. 
 

 

 

IJsvereniging HEO 
 

Ook vorig jaar verzorgde ijsvereniging H.E.O. weer een ‘Schijt-je-rijk’-actie. Nou 

ja, eigenlijk is het inmiddels alleen nog een verloting, aangezien schijten niet 

meer mag… 

 

De loting was als volgt: 

1) Peter Buter 

2) Marleen Hutten 

3) Henk Soer 

 

Het geld dat is overgebleven wordt gebruikt voor de verbouwing van de keuken, 

waar we inmiddels druk mee bezig zijn. 

 

Helaas hebben we vorig jaar moeten besluiten geen competitie houtduif schieten 

meer te organiseren omdat er een te geringe deelname was. Mocht er echter toch 

veel belangstelling zijn, laat het ons dan weten. We willen de organisatie graag 

weer oppakken. 

 

Tot slot: onze jaarlijkse rommelmarkt is op zaterdag 14 mei, start om 13.00 uur en 

vindt natuurlijk weer plaats op de parkeerplaats bij de ijsbaankantine. 

 

Met vriendelijke groet, 

IJsverenging H.E.O. 
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Door 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 die lid zijn van het OFH niet meer individueel te 
worden benaderd om te sponsoren. Wij nodigen iedereen van harte uit om 
nieuwe activiteiten te organiseren of bestaande activiteiten verder te 
ontwikkelen. Het OFH wil hier positief aan bijdragen en hiermee de leefbaarheid 
in het dorp en directe omgeving verder vergroten en verbeteren, dit in nauwe 
samenwerking met reeds bestaande en nieuwe organisaties. 
 
Tevens is er een maatschappelijke reserve binnen het fonds. Inwoners uit 
Hoogenweg die financieel knel zitten -en daardoor o.a. niet kunnen meedoen 
aan activiteiten- kunnen een beroep doen op een financiële bijdrage bij de 
vertrouwenspersoon Jelle Bergsma. Wij roepen dan ook mensen op die zichzelf 
of derden 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. 
 
Eerste bijdrage:  
De eerste OFH bijdrage is gegaan naar de activiteitencommissie van Plaatselijk 
Belang Hoogenweg. Met de bijdrage zijn er nieuwe shirts aangeschaft voor het 
kinderteam voetbalelftal uit Hoogenweg. Met behulp de nieuwe shirts is de 
eenheid, uitstraling en herkenbaarheid van het team vergroot.  
 
Het Ondernemers Fonds Hoogenweg bestaat uit een 25 tal maatschappelijk 
betrokken ondernemers uit Hoogenweg en directe omgeving. 
 
 

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
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OFH aanvraagformulier voor financiële ondersteuning 
 
Organiseer je een (nieuw) evenement dat openbaar toegankelijk is of heb je een goed 
idee m.b.t. een investering voor het algemeen belang van inwoners uit Hoogenweg en 
directe omgeving dan kun je hiervoor een bijdrage aanvragen door onderstaande 
gegevens te vullen. 
 
Naam aanvrager : _____________________________________________ 

Adres : _____________________________________________ 

Postcode : _____________________________________________ 

Woonplaats : _____________________________________________ 

Telefoonnummer : _____________________________________________ 

Naam organisatie : _____________________________________________ 

Geef hieronder een korte omschrijving van het doel / het evenement / de activiteit 
m.b.t. de aanvraag: 

 
 
 
 

 
Is het evenement openbaar toegankelijk? Ja / nee / n.v.t. * 
(* doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
Locatie : _____________________________________________ 
(waar het evenement plaatsvindt, waar de aanvraag betrekking op heeft) 
 
Benodigd bedrag : € _____________________ 
(bedrag dat u graag wilt ontvangen uit het OFH) 
 
Uw eigen investering : € _____________________ 
 

Stuur het compleet ingevulde aanvraagformulier naar: stichtingofh@gmail.com 

mailto:stichtingofh@gmail.com
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 Wat staat er de komende periode op het programma? 
 

 

 

Paasbingo 
Op vrijdag 25 maart komt u natuurlijk naar het Gebouw voor de jaarlijkse 

Paasbingo. Voor slechts € 5,- per kaart speelt u de hele avond mee voor mooi 

prijzen! 

 

Paaseieren zoeken 
Een echte Paastraditie is natuurlijk het zoeken van (chocolade)eitjes. Tweede 

Paasdag zin alle kinderen om 10 uur van harte welkom in de ijsbaankantine. Van 

daaruit gaan we in groepjes het park in op jacht naar de eitjes. Deelname is 

wederom gratis, dus kom langs en doe mee! 

 

Volleybaltoernooi 
Vrijdag 24 juni staat het jaarlijkse volleybaltoernooi op de agenda. Teams kunnen 

zich aanmelden bij Bert Broek (260987 / b.broek@hetnet.nl) en deelname is ook 

hier weer gratis. Wie neemt dit jaar de wisselbeker mee naar huis? 

 

Jeugdvoetbal 
Vorig jaar kon het vanwege de extremen hitte helaas niet door gaan, maar dit jaar 

gaan we het natuurlijk gewoon weer proberen: het jeugdvoetbaltoernooi voor 

buurtschappen op 16 juli. Wil je mee doen met één van de Hoogenwegse teams 

(basisschool of middelbare school tot 18) meld je dan aan bij Bert Broek. Extra 

goed nieuws voor de basisscholieren: dankzij het OFH hebben we mooie nieuwe 

shirtjes kunnen kopen. Het formaat ‘soepjurk’ is daarmee verleden tijd…  

 

Ook de komende tijd is er dus weer genoeg te doen en we zien u dan ook graag 

terug op één of meer van onze activiteiten! 

 

Vriendelijke groet, 

Activiteitencommissie PBH 

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 € 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: 
 
Sudoku Samurai: 

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 19 augustus 2016 bij Leon ter Voorde. 



 

 


