
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De doorgeefpen lag bij de familie Hoogeveen 

 De familie Veltink stelt zich voor 

 In de jeugdrubriek Daan Wanink en Anna Wilpshaar 

 De koksmuts was in handen van Jantina Hultink 

Augustus 2016 Jaargang 20, 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. 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. 
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Augustus 2016 
 
 
De afgelopen maanden is er veel over te doen geweest; krijgen we 
glasvezel of niet? En wat zijn dan eigenlijk de voordelen? Of nadelen? 
Hoe dan ook was er onder de Hardenbergse bewoners van het 
buitengebied voldoende animo, waardoor we binnenkort ook in 
Hoogenweg beschikken over een nieuw netwerk met heel veel 
mogelijkheden en vooral veel potentie. Naar mijn idee een mooie stap 
voorwaarts! 
 
Hoewel het mooiste zomerweer volgens mij nog moet komen, is de 
zomer al weer redelijk op zijn einde. De dagen worden duidelijk al weer 
korter en we hobbelen dan ook snel richting het najaar. En dat 
betekent dat de verenigingen hun activiteiten weer oppakken na een 
welverdiende pauze. In de agenda ziet u wat er de komende maanden 
op het programma staat. 
 
Eén van die activiteiten is de bazaar op 21 oktober. Het 
succesnummer van de feestcommissie krijgt een tweede editie om 
alvast weer geld in te zamelen voor de volgende feestweek. U leest er 
meer over op pagina 31. 
 
En natuurlijk staat ook deze dorpskrant weer vol met bijdragen van u 
als inwoners. Het is voor ons mooi om te merken dat iedereen altijd 
enthousiast meewerkt om stukjes aan te leveren en gezien de reacties 
worden juist ook die bijdragen enorm gewaardeerd! 
 
 
Leon ter Voorde 
Redactie “Oes Blattie” 
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Datum Omschrijving Organisator 

   
05-09-16 60-plus reis Oranjevereniging 

10-09-16 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 

08-10-16 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 

12-10-16 Sjoelavond in het Gebouw, aanvang: 20.30 
uur. Kosten: € 3,- p.p. 

Act.commissie 

17-10-16 Jeugdbingo in het Gebouw. Aanvang: 19.00 
uur. Kosten: € 3,- p.p. 

Act.commissie 

21-10-16 Bazaar tbv feestweek 2020. Aanvang: 17.00 
uur. Gebouw. 

Commissie 
feestweek 

25-10-16 Workshop bloemschikken in het Gebouw, 
aanvang: 19.00 uur. Zie ook op pagina 31. 

Act.commissie 

05-11-16 Première blijspel "Helemoal Hoteldebotel" in 
het Gebouw. Aanvang: 20.00 uur 

Toneelvereniging 
EWW 

09-11-16 Sjoelavond in het Gebouw, aanvang: 20.30 
uur. Kosten: € 3,- p.p. 

Act.commissie 

10-11-16 Gezellige avond vrijwilligers Oranjevereniging 

12-11-16 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 

12-11-16 Uitvoering blijspel "Helemoal Hoteldebotel" in 
het Gebouw. Aanvang: 20.00 uur 

Toneelvereniging 
EWW 

30-11-16 Sinterklaasmiddag. Aanvang: 14.30 uur Oranjevereniging 

09-12-16 Uitvoering blijspel "Helemoal Hoteldebotel" in 
het Gebouw. Aanvang: 20.00 uur 

Toneelvereniging 
EWW 

10-12-16 Uitvoering blijspel "Helemoal Hoteldebotel" in 
het Gebouw. Aanvang: 20.00 uur 

Toneelvereniging 
EWW 

10-12-16 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 

14-12-16 Sjoelavond in het Gebouw, aanvang: 20.30 
uur. Kosten: € 3,- p.p. 

Act.commissie 

16-12-16 Kerstbingo in het Gebouw. Aanvang: 20.00 
uur. Kosten: € 5,- per persoon. 

Act.commissie 

28-12-16 Eindejaarsfeest jeugd in het Gebouw. 
Aanvang: 16.00 uur. Meer informatie volgt nog. 

Act.commissie 

01-01-17 Nieuwjaarsfeest tent Gebouw. Aanang:1.00h  

11-01-17 Sjoelavond in het Gebouw, aanvang: 20.30 
uur. Kosten: € 3,- p.p. 

Act.commissie 

14-01-17 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 
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Sommen maken 

Kun jij de getallen 1 tot en met 9 in de lege vakjes plaatsen zodat geen enkel getal meer 

dan één keer gebruikt wordt en zodat alle oplossingen zowel van links naar rechts als van 

boven naar onder correct zijn? 

 
 

Getallenpiramide 

Vul de lege stenen op in deze getallenpiramide. Elke staan moet een getal bevatten dat 

gelijk is aan de som van de drie dichtstbijzijnde stenen op de lijn eronder. 

 

 
 

Hoeveel drieën 

Als je alle getallen van 300 tot en met 400 op een stuk papier zou schrijven, hoeveel 

keren zou je dan het cijfer '3' geschreven hebben? 
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In deze rubriek plaatsen wij telkens twee interviews met kinderen uit Hoogenweg 

en omstreken. Deze keer zijn dat: Daan Wanink en Anna Wilpshaar 

 

Hoe heet je? Daan Wanink  

Wat is je adres? Stobbenhaarweg 1A 

Wanneer ben je geboren? 18-10-2005 

En waar ben je geboren? Venebrugge 

Broers / zussen: 1 zus, Isa 

Naar welke school ga je? Bloemenhof 

In welke groep zit je? 7 

Wat wil je later worden? Commando 

Wat zijn je hobby’s? Voetbal 

Huisdieren: Hond Boaz 

Lekkerste eten / drinken: Cola en pizza 

Leukste televisieprogramma: Nickelodeon (tv zender) 

Favoriete muziek / band: 538 Party (muziek zender) 

Leukste boek: Donald Duck 

Waaraan heb je een hekel? Opruimen 
  

  

Hoe heet je? Anna Wilpshaar 

Wat is je adres? Hoogenweg 65A 

Wanneer ben je geboren? 3 juni 2005 

En waar ben je geboren? Hardenberg 

Broers / zussen: Judith en Sophie 

Naar welke school ga je? Obs ‘t Spectrum  

In welke groep zit je? 8 

Wat wil je later worden? Verpleegkundige op de 

kraamafdeling 

Wat zijn je hobby’s? Volleybal en knutselen 

Huisdieren: Koeien, poezen en een haan  

Lekkerste eten / drinken: Pannenkoeken / dubbel fris 

Leukste televisieprogramma: Disney Channel 

Favoriete muziek / band: Coldplay 

Leukste boek: Boeken van Roald Dahl 

Waaraan heb je een hekel? Opruimen 
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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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Voor een aantal reeds bekend, maar voor degenen die ons nog niet kennen: wij zijn de 
familie Veltink, sinds een jaar woonachtig aan Hoogenweg 3. 
Henri, 43 jaar, werkzaam als pannenlegger bij Van der Linde in Ommen, te herkennen 
aan de blauwe bus, welke bij huis staat. 
Miranda, eveneens 43 jaar, werkzaam als medisch secretaresse op de Spoedeisende 
Hulp in het ziekenhuis in Hardenberg. 
Arkana, 16 jaar, 5e klas HAVO-scholiere, met daarnaast een baantje in de bediening bij 
chinees restaurant De Lange Muur in Hardenberg. 
Ember, 14 jaar, 3e klas Gymnasium Extra-scholiere. 
  
De motor van Henri hoort u vast wel eens door 
de straat denderen. Dit is zijn hobby, naast zijn 
passie voor muziek en getatoeëerd worden. 
Ook doet hij aan denksport: elke dag denkt hij 
na over welke sport hij eigenlijk zou moeten 
doen. 
Het verzamelen van oude meuk en het dan 
opknappen is een hobby van Miranda. Verder 

wandelt zij 
graag met de 
hond Faust, wat voor haar tevens haar sportactiviteit is.  
Arkana speelt met veel plezier bij volleybalvereniging 
Kangeroe. 
Ember sport 2 x in de week bij Fit by Diz, de sportschool 
van haar tante. Dit doet ze met haar beste vriendin van 
de basisschool. Zij heeft 2 cavia’s, Puck en Chocolat, 
waar ze graag met knuffelt.  
De grootste hobby van de beide meiden is hun mobiele 

telefoon waarmee ze hun sociale contacten kunnen onderhouden, muziek luisteren, 
spelletjes doen, kortom: de hele dag de mobiel vast aan hun hand en koptelefoon op. 
Daarnaast lezen zij graag een boek. 
Ook woont er bij ons een gecastreerde 
kater, Morgul, welke ‘s nachts graag in 
ieders tuin en in het parkje op muisjes 
jaagt. 
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Wij hebben 18 jaar in een hoekwoning aan de Singelberg in Baalder gewoond. Hier zijn 
de kinderen geboren en hebben we met veel plezier ons gezinnetje laten groeien. Maar 
het vrijaf wonen trok ons altijd. Henri is opgegroeid aan het Kanaal in Brucht en Miranda 
aan de Nieuwe Burgerkampweg 9 in Hardenberg. Toen we de tip kregen om dit huis eens 
te bekijken en we dat zijn gaan doen, werden we op slag verliefd op het huis en de plek. 
Ook al was de woning totaal uitgeleefd, we hebben er, naar onze mening, een prachtig 
optrekje van gemaakt, ook al behoeft het nog veel onderhoud. De plek is ideaal: vrijaf 
wonen, maar binnen enkele minuten in het centrum van Hardenberg. 
  
We hebben ons meteen heel welkom gevoeld in dit dorp, niet alleen door de opname in 
twee gezellige buurtgroepen, maar ook door de begroetingen en praatjes van vele 
mensen. 
We gaan elkaar in de toekomst vast vaker zien, want we blijven hier nog wel even 
wonen. 
  
Tot ziens! 
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Er komt “glasvezel”   Mooi zo, er gebeurt 
   Hoogenweg      eindelijk weer iets 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waar Hoogenweggers  over kunnen praten! 
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Te doen in het Gebouw:  
 
Hoogenweg kookt over 
Helaas door drukte is de kookcursus 
dit jaar niet doorgegaan. 
Het is wel de bedoeling om er een vervolg aan te geven, maar dat zal niet eerder 
zijn dan begin volgend jaar. 
 
Houdt daarom Oes Blattie van december in de gaten, want dan zal er meer 
bekend gemaakt worden. 
 
Excuses voor dit ongemak, maar er komt zeker een vervolg omdat het veel te 
leuk was om te doen! 
 
Formule 1 in Oostenrijk 
Volgend jaar begin juli organiseren we een reis naar de Formule 1 in Oostenrijk. 
Heb je zin om mee te gaan, meld je dan aan bij Gerko. Er hebben zich al zo’n 10 
personen aangemeld en er kunnen er maximaal 18 mee. 

 
De eerste inleg zal € 500 bedragen voor de 
toegangskaarten, vervoer en hotel of appartement. Dit is 
natuurlijk een aardig bedrag, maar een weekendkaart 
kost bijvoorbeeld al € 240. 
 

Het is de bedoeling om op vrijdagmorgen te vertrekken en op maandag terug te 
keren. We kunnen dan zaterdagmiddag naar de kwalificatie en op zondag naar 
de race. Als de racekalender voor volgend seizoen bekend is, ontvang je een 
brief met aanvullende informatie. 
 
Mocht het bedrag je te groot zijn om in één keer te betalen, dan mag je het ook 
in termijnen betalen. 
 
Als je nog vragen hebt, neem dan gerust contact op! 

 
Groeten Gerko Kremer. 



18 

 

 
 

Allereerst willen we de familie van Spijker bedanken voor de doorgeefpen. 
 
Graag stellen wij ons even voor, wij zijn de familie Hoogeveen en wonen 
aan de Hoogenweg nr 20. Hiervoor hebben we 6 jaar lang in Baalderveld 
gewoond aan de Ganzebloem. Onze droom was altijd een huisje buitenaf 
met mooi wat ruimte voor de kinderen om buiten te spelen. 
In december 2014 hebben we ons huis te koop gezet en 2 weken later 
waren we hem al kwijt. Help, wat nu? We hebben verschillende huizen 
bekeken, maar toen we aan de Hoogenweg kwamen waren we om. We 
wonen hier nu alweer ruim een jaar met veel plezier.  
 
Ons gezin bestaat uit Bas, Sandra, Thijs en Tessa. 
Bas is 36 jaar oud en heeft z’n gehele jeugd in Baalder gewoond. Tijdens 
z’n studie heeft hij 3 jaar in Arnhem gewoond.  
Bas is werkzaam bij EWT te Amersfoort. Bas verkoopt windmolens, met 
name in Engeland. Hierdoor is hij zo nu en dan even op reis. Verder werkt 
hij 2 dagen per week vanuit huis en de overige dagen gaat hij naar 
kantoor. Een prima combi op deze manier, ook omdat er in en om het huis 
altijd wel wat te doen is ;) 
 
Sandra komt van oorsprong uit Bruchterveld, daar heb ik 18 jaar 
gewoond. Nadien heb ik 2 jaar in Hilversum gewoond vanwege mijn studie 
tot verpleegkundige. Kon daar toch mijn draai niet vinden en besloot snel 
weer in Hardenberg te gaan wonen na het behalen van m’n diploma, 
dichtbij familie en vrienden.  
 
Op dit moment ben ik werkzaam als ‘technisch’ verpleegkundige bij 
carinova. Dit houdt in dat ik samen met mijn collega’s alle technische 
handelingen doe in de thuissituatie, van infusietherapie met bijv antibiotica 
als ook chemo injecties, dialyse, maar veelal bestaat de zorg uit palliatieve 
zorg (zorg in de laatste levensfase). Ik werk ongeveer 16 uur per week, dit 
is prima te combineren met ons gezinsleven.  
 
Dan hebben we onze oudste zoon Thijs, Thijs is 4 jaar oud en gaat naar 
de Visio school in Haren. Thijs geniet van het buitenleven, de geluiden 
van de koeien en kalfjes en de ruimte om hem heen. Thijs springt graag 
op de trampoline of zit heerlijk te schommelen.  
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Sinds 18  april dit jaar hebben we er een mooie dochter bij. Tessa is een 
vrolijk meisje, die ook nu al geniet van het buiten zijn.  
 
Daarnaast hebben we om het helemaal compleet te maken ook nog een 
kat, 2 kipjes en 1 haan.  
We hopen hier nog vele jaren met veel plezier te blijven wonen. 
 
We willen de pen graag doorgeven aan de familie Beltman, woonachtig 
aan de Hoogenweg nr 7.  
 
Groetjes Bas Sandra Thijs & Tessa 
 

 
Bedankt! 
 
Wij waren erg verrast toen wij op Palmzondag, 20 maart jl. de bloemen kregen 
van de Wijkbijeenkomst in het Gebouw Hoogenweg. 
 
Iedereen heel hartelijk bedankt! 
  
Rikus en Jenny ter Voorde 
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Kwarktaart vierkant vorm 
 

(25x25 tubeware; 12 à 16 personen) 
 

- 2 x 450 gram kwark 
- 250 gram suiker 
- 1 pakje vanille suiker 
- Pakje slagroom 250 gram 
- 2 blikjes à 175 gram mandarijnen 
- 12 blaadjes gelatine 
- Pak lange vingers (voor de bodem) 

 
Klop de slagroom met 1 eetlepel suiker. Zet de geklopte slagroom in de koelkast. 
Leg de gelatine in een beetje water. Mandarijnen uit laten lekken; sap wel 
bewaren! 
Kwark, suiker en de vanille suiker door elkaar roeren met een houten lepel. 
Sap van de mandarijnen warm maken (niet laten koken) en gelatine hierin 
oplossen. 
Als dit opgelost is bij de kwark doen en dan de slagroom er door roeren. 
Als laatste de mandarijnen er bij toe voegen. 
Doe dit in de vorm en hier bovenop de lange vingers. 

 
Ongeveer 12 uur in de koelkast. Daarna de randen los 
maken en dan omkeren. 
 
Eet smakelijk!  
 
Groet, Jantina Hultink 
 

 

 

Ik geef de koksmuts door aan Annika Nijland 



22 

 

 
 

 
 

 
 



23 

 

  
 
Graag wil ik u opmerkzaam maken op onderstaand boek. Hoogenweg komt er dan wel 

niet in voor maar voor geïnteresseerden in regionale geschiedenis is het zeker interessant. 
 

‘Zwerftochten door de Vechtvallei.’ 
 

Misschien herinneren sommigen zich nog de artikelen die de Almelose historicus Gerrit 

Jan Eshuis schreef voor het Dagblad van het Oosten in de jaren 1972-1975 onder de titel 

‘Zwerftochten door de Vechtvallei’. 
 

Eshuis zwierf rond door het Vechtdal vanaf de plek waar de Vecht ons land binnenkomt 

door de buurtschappen De Meene, Anerveen, Ane, Engeland, Anevelde, Rheeze, Diffelen, 

Oud-Bergentheim, Beerze, Junne en Stegeren. Hij sprak met de mensen die er woonden 

en hij beschreef met vaardige pen de streek, de boerenerven, de bewoners met hun 

gewoonten en gebruiken. 
 

Vrijwilligers van de historische vereniging hebben enkele jaren gewerkt aan de bundeling 

van deze ruim 100 artikelen in een lijvig boek (ruim 300 bladzijden) met meer dan 170 

(vaak oude) foto’s. Het boek verschijnt in september 2016, gebonden, hardcover en in full 

colour gedrukt. 
 

De opmaak wordt verzorgd door de 

bekende Geert Westerhof uit 

Gramsbergen. Hij staat garant voor 

kwaliteit, enkele jaren geleden verscheen 

‘Het boek van Rheeze en Diffelen’ van 

zijn hand. Dat boek werd toen gekroond 

tot beste boek van Overijssel. 
 

‘Zwerftochten door de Vechtvallei’ is nu 

al te reserveren via de historische 

verenigingen en boekhandel Heijink in 

Hardenberg. Op deze plaatsen ligt een 

dummy met van elke buurtschap al een 

uitgewerkt hoofdstuk ter inzage. De prijs 

is – omdat er geen commerciële 

doelstelling is – erg vriendelijk gehouden. 

De intekenprijs is slechts € 22,50, na 

verschijning is de winkelprijs € 24,95. 

Reserveren kan ook door een mail te 

sturen naar familiehans@gmail.com of te 

bellen met 06-15470920. 
 

In de bijlage een foto van het boek met 

alle relevante informatie. 

 

met vriendelijke groet mede namens de historisch vereniging, 

Geert Hans 

mailto:familiehans@gmail.com
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Wat een idee!!    Een weide-coach! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veehouders rond    zijn gewaarschuwd! 
 Hoogenweg 
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Plaatselijk Belang Hoogenweg e.o. 
 

De rust is wedergekeerd, de schoolexamens zijn voorbij, de kinderen hebben 

vakantie, de zomer lijkt ook zijn intrede te hebben gedaan. Maar zeker niet 

onbelangrijk, en wat was het op laatst nog spannend, maar het is nu echt zover, ook 

wij in het buitengebied van Hardenberg krijgen glasvezel. De benodigde 50% is 

gehaald.                                                                                                                      De 

schop gaat in de grond, iedereen heeft inmiddels een brief gekregen van Glasvezel 

buitenaf, waarin zij bekend maken dat de aannemer voordat hij gaat graven, eerst start 

met schouwen. Dat betekent dat u bericht krijgt (ongeveer 2 weken voor hij komt) 

wanneer hij komt kijken waar de aansluiting precies gerealiseerd wordt. 
 

Nieuwjaarsborrel 
Het bestuur van plaatselijk belang heeft besloten om de nieuwjaarsborrel en de 

jaarvergadering op één en dezelfde avond te houden. Dit gezien de opkomst. Deze 

avond staat gepland op 24 maart 2017. Als lid van plaatselijk belang ontvangt u t.z.t. 

natuurlijk een uitnodiging in de bus. 
 

Baalderborg 
Baalderborg heeft bekend gemaakt dat zij  na de bouwvakvakantie zullen gaan starten 

met de bouw aan de Hoogenweg. Tevens is er een tekening gepresenteerd van de te 

bouwen seniorenwoningen. Deze tekening is te zien in de mededelingenkast aan de 

buitenzijde van het gebouw. De seniorenwoningen worden niet eerder gebouwd, dan 

wanneer de woningen zijn verkocht. 
 

N.A.M. 

De NAM heeft bekend gemaakt dat zij in de afrondingsfase zijn, en waarschijnlijk 

wanneer u dit leest, zijn zij al vertrokken. Zij bedanken een ieder voor het begrip dat 

er is getoond voor de overlast die zij de omgeving hebben bezorgd. 
 

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 
 

Hoogenweg Alert 

U kunt zich nog steeds aanmelden bij de Whatsapp-groep. Dit kan via een 

aanmeldingsformulier wat u kunt vinden op:                                          

w.w.w.112hardenberg.nu/hardenbergalert.  Bij de Whatsappgroep is de politie nauw 

betrokken. 
 

Met vriendelijke groeten namens het bestuur, 

Karin van der Steen 
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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.  
 
Sponsorbijdragen 2016: 
Vaste bijdrage aan dorpskrant Oes Blattie 
Activiteitencommissie Plaatselijk Belang Hoogenweg voor de organisatie van het: 

 Volleybal toernooi 

 Voetbal toernooi 

 
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? Mail het aanvraagformulier naar: 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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Commissie Feestweek BAZAAR 

 
Na groot succes in 2014, zal er op 21 oktober 2016 voor de 2e keer een Bazaar worden 
gehouden. Deze vindt wederom plaats in gebouw Hoogenweg. De opbrengst is volledig 
ten gunste van de feestweek in 2020. 
 
Uiteraard zullen er weer prachtige prijzen te winnen zijn. 
De opzet zal iets verschillen van de 1e keer. Zo zullen er minder kramen zijn, zodat de 
meeste activiteiten kunnen plaatsvinden in de zaal. Hierdoor kan er meer aandacht 
worden geschonken aan het rad van Fortuin en aan de activiteiten waar de vorige keer 
het meest positief op werd gereageerd door het publiek.  
 
Giften voor het rad van fortuin in ruil voor reclame zijn uiteraard van harte welkom. Ook 
hebben we vrijwilligers nodig om deze Bazaar succesvol te laten verlopen. Denk aan hulp 
voor bijvoorbeeld knieperties bakken, kaartverkoop rad van Fortuin en hulp bij allerlei 
activiteiten tijdens de Bazaar. 
 
Zin om te helpen? 
Neem hiervoor contact op met de Aly ter Wijlen van de commissie feestweek. 
Telefoon: 0523-216006 mail: terwijlenj@hetnet.nl 

 

 

Workshop bloemschikken 
 
Als activiteitencommissie organiseren wij ( bij voldoende 
deelname) een workshop bloemschikken in “Het Gebouw”. 
De workshop staat gepland voor dinsdag 25 oktober 2016 om 19.00 uur. 
Voor al het benodigde materiaal wordt gezorgd; neem alleen even een tangetje en een 
schaartje mee. 
De kosten bedragen € 35,- p.p voor een mooi herfststuk of herfstkrans (meeste  
stemmen gelden) inclusief koffie met wat lekkers en een consumptie. 
Opgeven kan t/m 16 oktober 2016 bij Germa Brink : 
germabrink@planet.nl /06-10048366  

 

Geef je snel op want vol is vol!! 

mailto:germabrink@planet.nl
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 Sportieve zomer 
 

 

 
Volleybaltoernooi 
Op vrijdag 24 juni organiseerden wij voor de 19

e
 keer het Hoogenwegse volleybaltoernooi 

waar dit jaar 13 teams aan deelnamen. Het was dan ook weer een drukte van belang in het 

park waar op het sportveld drie volleybalvelden gereed lagen. 

Uiteindelijk wist het tweede team van Hardenbergerveld in de finale 4 punten meer te 

scoren dan ’t Hok uut Oane en dus mochten de veldenaren de wisselbeker mee naar huis 

nemen. 

 

Jeugdvoetbal 
Vorig jaar kon het niet door gaan vanwege de hitte, maar dit jaar streden wederom 

jeugdteams uit omliggende buurtschappen tegen elkaar om de eer van beste voetbalteam. 

Basis- en middelbare scholieren uit Brucht, Radewijk, Baalderveld, Rheezerveen en 

natuurlijk Hoogenweg hadden zaterdag 16 juli een leuke en sportieve middag. Brucht wist 

uiteindelijk de meeste punten te halen en kon dus ook met de prijzen huiswaarts. 

Hoogenweg – basisscholieren Hoogenweg – middelbare scholieren 

 

Sjoelen 
Op woensdag 12 oktober starten we weer met een nieuw sjoelseizoen. Vanaf 20.30 uur is 

iedereen weer van harte welkom in het Gebouw. Zomaar eens een avondje kijken of zelfs 

meedoen? Geen probleem; kom gerust eens kijken. 

Op deze eerste avond vindt natuurlijk wel de prijsuitreiking plaats van de beste sjoelers 

van het seizoen 2015-2016, dus het wordt bij voorbaat een spannende avond! 
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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: 
 
Sommen maken: Getallenpiramide:  Hoeveel drieën: 

 120 

 

 

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 2 december 2016 bij Leon ter Voorde. 
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