
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De doorgeefpen lag bij Jeroen Beltman en Anoek van der Vinne 

 De familie Braker stelt zich voor 

 In de jeugdrubriek Joran Ramaker en Linn Potgieter 

 De koksmuts was in handen van Annika Klingenberg 

December 2016 Jaargang 20, 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. Jongepier, Hoogenweg 1b 

Fam. Lenters, Hoogenweg 42a 

A.H. Meijer, Hoogenweg 19 

Fam. Meilink, Burgemeester Schuitestraat 36 

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 2016 
 
Opnieuw is er (bijna) een jaar achter de rug waarin er veel is gebeurd 
in de wereld. De polarisatie van onze samenleving neemt hand over 
hand toe. Mensen zijn ontevreden en uiten dat. Zo stemden wij in 
Nederland tegen de Oekraïne-verdrag, kozen de Britten voor een 
vertrek uit onze Europese Unie en wist Donald Trump tegen alle 
verwachtingen in de presidentsverkiezing in het machtigste land ter 
wereld te winnen. Weloverwogen keuzes of proteststemmen uit een 
gevoel van onmacht? Wie zal het zeggen. 
 
Ondertussen rommelt het aan onze eigen buitengrenzen. Talloze 
vluchtelingen stromen Europa in. Een coup in Turkije met een 
ongekende politieke en sociale opschoonactie als gevolg. De NAVO 
die steeds meer militairen stationeert aan de Russische grenzen. Het 
begint steeds meer te lijken op een opmaat naar een nieuwe koude 
oorlog, waarvan we alleen maar kunnen hopen dat die niet komt. 
 
Gelukkig hebben wij in Nederland nog steeds de luxe van een relatief 
veilige omgeving, waarin we kunnen discussiëren over de kleur van 
Piet of de kwaliteit van het Nederlandse voetbal… Laten we daar zeker 
in deze maand volop van genieten en proosten op wat goed is. 
Volgend jaar zien we wel weer! 
 
Mede namens Diane en Gré wens ik u in ieder geval hele fijne 
feestdagen en een gelukkig 2017! 
 
 
Leon ter Voorde 
Redactie “Oes Blattie” 
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Datum Omschrijving Organisator 
   

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

Toneelvereniging 
EWW 

10-12-16 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 
10-12-16 Uitvoering blijspel "Helemoal Hoteldebotel" in 

het Gebouw. Aanvang: 20.00 uur 
Toneelvereniging 
EWW 

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 

23-12-16 
t/m 
30-12-16 

Biljarttoernooi in het Gebouw. De finale is op 
30 december vanaf 18.00 uur. 
Zie elders in deze krant voor meer informatie. 

Biljartvereniging 

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

Act.commissie 

31-12-16 Oliebollenactie (zie elders in deze krant) Feestcommissie 
01-01-17 Nieuwjaarsfeest tent Gebouw. Aanvang: 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 
14-01-17 Uitvoering blijspel "Helemoal Hoteldebotel" in 

het Gebouw. Aanvang: 20.00 uur 
Toneelvereniging 
EWW 

20-01-17 Informatieavond in het Gebouw: 19.00 uur 
kookcursus / 20.30 uur Formule 1. 

De Hoogenweg 

27-01-17 Algemene ledenvergadering in het Gebouw. 
Aanvang: 20.00 uur 

Oranjevereniging 

04-02-17 Uitvoering blijspel "Helemoal Hoteldebotel" in 
het Gebouw. Aanvang: 20.00 uur 

Toneelvereniging 
EWW 

08-02-17 Sjoelavond in het Gebouw, aanvang: 20.30 uur. 
Kosten: € 3,- p.p. 

Act.commissie 

11-02-17 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 
18-02-17 Uitvoering blijspel "Helemoal Hoteldebotel" in 

het Gebouw. Aanvang: 20.00 uur 
Toneelvereniging 
EWW 

20-02-17 Jeugdbingo in het Gebouw. Aanvang: 19.00 uur. 
Kosten: € 3,- p.p. 

Act.commissie 

25-02-17 Bierproeverij vanaf 16.00 uur. Deelname € 10 pp De Hoogenweg 
08-03-17 Sjoelavond in het Gebouw, aanvang: 20.30 uur. 

Kosten: € 3,- p.p. 
Act.commissie 

11-03-17 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 
15-03-17 Verkiezingen Tweede Kamer  
24-03-17 Algemene ledenvergadering in het Gebouw. 

Aanvang: 20.00 uur 
PB Hoogenweg 
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KRUISWOORDPUZZEL 
 

Horizontaal 

1 effen 5 te koop 7 grond om boerderij 8 bevel 10 zwartsel 12 zeegras 14 rivier in Italië 15 

post 16 puntig voorwerp 19 muziekinstrument 21 regelmatig afwisselende beweging 25 

oom van één der ouders 27 nonchalant 29 dat is 30 plantje 32 Bijbelse figuur 

33 water in Friesland 35 muziekinstrument 38 rijwiel 40 toegangsweg voor voertuigen 

42 centrale verwarming 43 voormalig 44 bevel 45 Verenigde Naties 46 uitroep van 

verrassing 47 gezelschapsspel 50 uit de Zaanstreek 52 dwaasheid 55 dierengeluid 

56 ogenblik 57 met weinig verstand 59 noordwest 60 kooktoestel 63 gering 

66 tropisch gewas 67 vlekkenwater 69 meetkundig lichaam 70 muziekinstrument 

72 werktuig       74 achtergebleven slijk 

75 larve 76 etage      77 wijfjesschaap 

79 niet even      80 oversteekplaats 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Verticaal 

2 gepieker 3 slee            4 vaat 5 transformator 

6 kort gezegd       8 dof, trillend geluid 

9 dierentuin in Amsterdam     11 voegwoord  

13 ter gedachtenis 16 schoolonderzoek 17 slecht volk 18 inval 20 verbrandingsrest 

22 een goede twintiger 23 watervlakte 24 landbouwwerktuig 26 handwarmer 

27 vermaning 28 vloeistof 31 vezelproduct 32 houding 34 teken in de dierenriem 

36 Raad van Arbeid 37 Bijbelse figuur 39 Griekse letter 40 titel 41 een weinig 

48 vreemde munt 49 graansoort 50 telwoord 51 rekenopgave 53 uniek 54 vrucht 

56 lawaai 58 spel 60 postscriptum 61 ongezuurd brood 62 daar 64 telwoord 65 millimeter 

67 onbespreekbaar 68 plaats in Turkije 71 bouwkundig ingenieur 

73 water in Noord-Brabant 78 rivier in Rusland
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In deze rubriek plaatsen wij telkens twee interviews met kinderen uit Hoogenweg 

en omstreken. Deze keer zijn dat: Joran Ramaker en Linn Potgieter 
 

Hoe heet je? Joran Ramaker  

Wat is je adres? Hoogenweg 44 

Wanneer ben je geboren? 21-3-2006 

En waar ben je geboren? Hoogenweg 

Broers / zussen: 1 zus Rebecca, 1 broer 

Sander, 1 zusje Karlijne 

Naar welke school ga je? Het Kompas in Radewijk 

In welke groep zit je? 7 

Wat wil je later worden? Profvoetballer 

Wat zijn je hobby’s? Voetballen, gamen 

Huisdieren: Hond Poes, kippen en een pony 

Lekkerste eten / drinken: Poffertjes, sinas 

Leukste televisieprogramma: Freek in het wild, Studio Sport, Dr. Pol 

Favoriete muziek / band: Top 40  

Leukste boek: Fantasia 

Waaraan heb je een hekel? Pesten, vroeg naar bed 
  

  

Hoe heet je? Linn Potgieter 

Wat is je adres? Oude Veenweg 4 

Wanneer ben je geboren? 07-02-2006 

En waar ben je geboren? Hardenberg 

Broers / zussen: 1 broer Stef 

Naar welke school ga je? Bloemenhof 

In welke groep zit je? 7 

Wat wil je later worden? Politie 

Wat zijn je hobby’s? Judo, scouting, honkbal en 

Buiten spelen 

Huisdieren: Bento onze hond, 2 konijnen en 1 mini paard  

Lekkerste eten / drinken: Pizza, patat en gewoon water 

Leukste televisieprogramma: ‘Lego ninjago’ en ‘wedden dat ik het kan’ 

Favoriete muziek / band: Ik heb niet echt favoriete muziek, maar ‘Roar’ 

Van Katy Perry vind ik leuk 

Leukste boek: Boeken uit de serie ‘kippenvel’, want ik houd 

van spannende boeken 

Waaraan heb je een hekel? Ruzie, spinazie en slecht weer 
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DE DRIE PIJLERS 
VAN DIAMANT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

kant-en-klare droge mortels 
 
 
 
 

betonmortels en metselspecies 
 
 
 
 

keien en sierbestratingen 
 
 
 
 

DIAMANT BETON 
Jan Weitkamplaan 18, 7772 SE Hardenberg 

Telefoon 0523-262444, fax 0523-261799 
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Hallo, 

 

Wij zijn Erik (47), Ineke (46), Ella (19) en Thijs (16) Braker. Erik geboren in 

Kloosterhaar, Ineke, Ella en Thijs in Hardenberg.  

 

Erik wilde altijd al graag buitenaf wonen omdat hij dat vanuit zijn jeugd 

kende. Ineke woonde in haar jeugdjaren in Baalder. Met de belofte aan Erik 

dat als er kinderen zouden komen en deze kinderen naar het voortgezet 

onderwijs zouden gaan we dan naar een plekje buitenaf zouden gaan zoeken, 

werd in 1993 ons eerste huis in de nieuwbouw in Kloosterhaar gebouwd. Super 

goede buren, een gezellige jonge buurt, met veel opgroeiende kinderen 

maakte dat we er heerlijke jaren hebben beleefd.  

Ella en Thijs gingen naar het voortgezet onderwijs, en zoals beloofd gingen 

we op zoek naar een stuk grond of een oude boerderij. Het werd een stuk 

grond aan de Volle Urenweg 2a, dicht bij de ouders van Ineke. 

 

Omdat we ons huis in Kloosterhaar sneller hadden verkocht dan de bouw van 

het nieuwe huis kon 

starten, hebben we eerst 

twee jaar in “de Keet” 

gewoond, naast de bouw.  

In deze woonunits was het 

prima vertoeven. Alles wat 

we nodig hadden was er, 

klein maar fijn. Ook in “de 

Keet” was het gezellig en 

sfeervol. Wij zijn destijds 

hartelijk ontvangen door 

de buren. Het 

“welkomstspandoek’ was geweldig. Dat werd erg door ons gewaardeerd. Van 

een goede buurt, naar een goede buurt! 

 

December 2015 zijn we in ons nieuwe huis getrokken. Van “klein naar 

groot”….maar dat went ook weer snel ;) 
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 Erik werkt bij Bouwhuis BV Beerzerveld als kraanmachinist, hij is gek 

op motorrijden, houdt van muziek en vindt koeien mooie beesten.  

 Ineke werkt als pedagogisch medewerkster in kinderdagverblijf “De 

Speeldoos” in Hardenberg. Glasfusen, “lekker aanrommelen” en oude 

spulletjes opknappen zijn een paar van haar hobby’s. 

 Ella leert voor verzorgende IG,  loopt stage in de thuiszorg, en heeft 

een baantje in een bejaardenhuis in Coevorden. Haar hobby is 

paardrijden. 

 Thijs zit op “De groene Welle”. Daarna wil hij graag naar Dronten 

(HAS) om uiteindelijk vertegenwoordiger te worden in de 

mengvoederindustrie. Zijn hobby is motorcross. 

 

Ons gezin wordt opgevrolijkt door boxerhond “Luna” en een poes “Poesje”.  

 

Onze droom is uitgekomen, met allemaal lieve mensen om ons heen in een 

mooie buurtschap….Hoogenweg! 

 

 
 

Groeten van ons en graag “Tot ziens!” 
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Fotograve uit Hoogenweg  verdwijnt naar Amsterdam 
        
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daar gebeurt tenminste Gelijk heeft ze! 
 Iets. 
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Te doen in het Gebouw:  
 
Hoogenweg kookt over 
Volgend jaar gaan we weer een 
kookcursus organiseren. Dit zal op 
maandag- en vrijdagavond en op zonderochtend plaatsvinden. Opgave en uitleg 
kan op vrijdag 20 januari van 19.00 uur tot 20.00 uur. De lessen zullen 
plaatsvinden in groepen van 4 en de start van de cursus is op de eerste vrijdag in 
maart. 
De kosten bedragen € 50,- per deelnemer en dienen betaald te worden bij 
opgave. 
 
Formule 1 in Oostenrijk 

Tot op heden hebben zich 9 personen aangemeld voor 
de reis naar de Formule 1 in Oostenrijk begin juli volgend 
jaar. Vrijdag 20 januari om 20:30 uur zal er een 
bijeenkomst zijn over hoe en wat, dus zet dit alvast in je 
agenda!  

 
Biljarttoernooi 
Vanaf vrijdag 23 december zullen de voorronden voor het jaarlijkse 
biljarttoernooi plaatsvinden. Verder nog op zaterdagmiddag 24 december en 
daarna nog op 27, 28 en 29 december. De finale staat gepland op 30 december 
vanaf 18.00 uur. De kosten bedragen € 5,- per persoon en opgeven kan aan de 
bar in het Gebouw. 
 
Bierproeverij 
Op zaterdag 25 februari vindt de derde editie van de bierproeverij plaats. Wie 
wordt er dit keer de beste bierkenner van Hoogenweg en omstreken? 
Opgeven aan de bar en deelname kost € 10,- per persoon. Aanvang: 16.00 uur. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Groeten Gerko Kremer. 
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Juni 2015 hebben wij; Jeroen Beldman en Anoek van der Vinne onze 
handtekening gezet onder de koopacte van ’t witte huussie noast de schoele.  
Een hele klus, dat zou het gaan worden…nee is het geworden. En zo geschiede. 
Weken, wat zeg ik, maanden hebben we hard gewerkt om op tijd de kerstboom 
binnen te kunnen halen en kerst te kunnen vieren aan de Hoogenweg. Inmiddels 
zijn we bijna een jaar verder en wordt het hoogtijd om ons eens voor te stellen 
aan de buurt. Dit is dan niet het hoofdstukje “even voorstellen”, maar des al niet 
te min. 
 
Jeroen Beldman, 28 jaar. Geboren en getogen in Hardenberg.  
Na de middelbare school ben ik verder gaan studeren voor eerste autotechnicus 
aan het Deltion in Zwolle. Na vier jaar heb ik besloten (tot grote verbazing van 
mijn ouders) dat ik door wilde studeren aan de HTS autotechniek in Arnhem. Na 
het behalen van mijn diploma (begin 2014) ben ik gaan werken bij ACtronics op 
de afdeling Research  & Development. ACtronics is een bedrijf welke wereldwijd 
auto elektronica reviseert voor garage bedrijven.  ACtronics heeft een 
dochteronderneming ID4Motion waar ik sinds 2016 projectleider ben (het beste 
van 2 werelden). ID4Motion ontwikkelt digitale user interfaces voor de mobility 
branche, plat weg gezegd een digitaal instrumentenpaneel voor in een auto.  
 
Anoek van der Vinne, 23 jaar. Geboren en opgegroeid als een echte Gramsbarger 
aap. Maar nu de grens gepasseerd en toegegeven aan de charmes van de 
Hoogenweg.  In 2010 heb ik het voortgezet onderwijs afgerond en ben ik 
fotografie gaan studeren. Tijdens deze studie kwam ik erachter dat dit niet de 
juiste keuze was en ben dan ook na het behalen van mijn fotografiediploma  een 
totaal andere weg in geslagen. Ik ben begonnen aan de opleiding sociaal 
pedagogische hulpverlening (sph) op het Windesheim in Zwolle en zit op dit 
moment in het tweede jaar. 
 
Naast al dat gestudeer ben ik sinds 2009 werkzaam bij Café/Bierbrouwerij 
Mommeriete te Gramsbergen. Hier ben ik dan ook voornamelijk in de 
weekenden en in de schoolvakanties te vinden. Is het niet om te werken, dan is 
het wel om zelf te genieten van een lekker speciaal biertje. (één van onze 
grootste hobby’s) 
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Jeroen en ik zitten beide op scouting, Jeroen vanaf zijn 7de en ik vanaf mijn 5de. 
Jeroen geeft elke vrijdagavond leiding aan 25 jongeren tussen de 15 en 18 jaar. 
Naar jaren van vriendschap en ontkenningsfases is in 2011 de vlam 
overgeslagen, tijdens het carbidschieten, bij de scouting op oudjaarsdag. 
 
Als laatste willen wij nog 1 ding zeggen, de Hoogenweg is een fijne buurt waar 
wij ontzettend warm en vriendelijk onthaald zijn. Bedankt hiervoor!! 
 
Groetjes Anoek en Jeroen. 
 
Ps. Wij geven de pen door aan onze overbuurtjes van nummer 32. Dick en 
Mariek en hun kinderen, hond, cavia’s, poezen, konijnen en kippies.  
 

 

Alzheimer Nederland - Collecte 2016 
 

 “Help Alzheimer overwinnen, dan hoeft niemand zichzelf te verliezen.”  

 

De collecte van Alzheimer Nederland in de week van 7 tot en met 12 

november 2016 heeft in Hoogenweg € 266,96 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 

 

 
Elk jaar wordt in Hardenberg de kleppertoer aangeboden. 

Dit is een rondrit per bus door de wijde omgeving van 

Hardenberg onder begeleiding van een gids die u informeert 

over allerlei wetenswaardigheden. 

Als activiteitencommissie hebben wij het idee opgevat om 

deze kleppertoer volgend jaar een dag te laten starten bij het 

Gebouw om daar na afloop ook weer aan te komen. In het 

Gebouw staat vervolgens een diner voor u klaar. Bedoeling is om dit aan te bieden voor 

bedrag van € 25 tot € 30 per persoon. 

Voor we dit gaan regelen, zijn we benieuwd of er belangstelling voor dit idee is. Daarom 

vernemen wij graag van u of u hieraan deel zou willen nemen. 

 

Stuur daarvoor een mailtje naar Leon ter Voorde: leontervoorde@gmail.com. Uiteraard 

mag u dit ook mondeling of telefonisch doen bij één van de commissieleden. We horen 

graag van u!  

mailto:leontervoorde@gmail.com
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Rodekoolschotel met rookworst 

 
Jantina, bedankt voor de kokmuts! 
 
Graag wil ik het recept voor een Rodekoolschotel met rookworst met jullie 
delen. Het klinkt misschien als een rare combinatie, maar het smaakte ons 
wel goed. 
 
Ingrediënten voor 2 personen:  

 1 handpeer  
 1 rookworst  
 2 g boter  
 400-450 gram rodekool  
 125 ml crème fraîche  
 1 rode ui  
 500 gram aardappelgratin paprika of naturel (pak á 500 g, 

koelvers)  
 
Bereidingswijze 

 Verwarm de oven voor op 200 °C. Schil de peer, snijd ze in 4 
parten en verwijder het klokhuis. Snijd de parten in blokjes. 

 Snijd de rookworst in plakjes. Vet de ovenschaal in. Bedek de 
bodem van de ovenschaal met de rookworst. Meng in een schaal 
de rodekool met de peer en de crème fraîche, breng op smaak met 
peper en zout. Verdeel over de rookworst. Snijd de ui in ringen, 
verdeel over schaal en dek af met de aardappelgratin. Bak in de 
oven in ca. 25 min. gaar. 

 
Eetsmakelijk allemaal. 
 
Annika 
 
Ik wil graag de kokmuts doorgeven aan Silvia Dorgelo en ben benieuwd 
naar haar recept.
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Helemaol Hoteldebotel 
 

Zaterdag 5 november was de première van weer een nieuw toneelstuk van toneel 

vereniging Elck wat Wills. Onder regie van Henk Veldsink werd een goed gevulde zaal 

door de spelers vermaakt.  

 

Sientje (Ina Timmer) en Bertus Boertien (Eg Hutten) bestieren al jaren het hotel 'Het 

wapen van Kloetenberg". Ze zijn op een leeftijd gekomen dat ze het wat rustiger aan 

willen gaan doen en zetten het hotel te koop. Wanneer Hans Grootjans (Jan Bulthuis) zich 

als koper meld wordt het personeel bijeen geroepen. Samen met Piccolo Piet (Leon 

Schoemaker), Interieur verzorgster Grietje (Erna de Boer), Frits de Tuinman (Richard 

Slump) en Chefkok Alie (Truide Hesselink) willen Sientje en Bertus nog één keer alles uit 

de kast halen om het voor te doen als een goed lopend hotel. 

 

Hans Grootjans (Jan Bulthuis) komt samen 

met zijn minnares Lola (Bianca Soer) een 

paar dagen logeren in het Hotel. Maar hij 

komt er al snel achter dat er ook andere 

gasten zijn die hij liever niet tegen komt. De 

dames Laura (Karin van der Steen) en Nellie 

(Dorinda Timmer) hebben er geen idee van 

wie er in de kamer naast hen logeren. En dan 

komt er ook nog iemand te gast van het TV 

programma "Heel Overijssel bakt en braad".  

En hoewel iedereen op zijn of haar manier zijn best doet, zorgen met name de gasten er 

voor dat het binnen no-time 'Helemaol Hoteldebotel' is in het hotel en ontstaan er de 

nodige hilarische momenten. Als de koop dan tot ieders verrassing toch gesloten wordt 

heeft nog niemand een idee van de plannen van Hans Grootjans. Zodra deze duidelijk 

worden krijgen ze nog één kans om de koop weer te ontbinden. Dan moet het hotel wel 

voor één dag helemaal op rolletjes lopen. Zal buurman Geert (Rutger van Braak) hen deze 

kans ontnemen... 

 

Hoe dat zich verder ontwikkeld kunt u 

gaan aanschouwen tijdens één van de 

komende uitvoering van Elck wat 

Wills. 

Het was een mooie première waarbij 

de spelers nog even in de rol moesten 

komen maar de lachspieren waar goed 

gebruikt zijn. Een mooi debuut voor 

Dorinda Timmer, Leon Schoemaker en 

Richard Slump. Richard heeft vorig 

jaar zijn zangtalent al laten horen in de reveu maar heeft nu laten zien dat het acteren hem 

ook goed af gaat! 
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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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Bazaar 2016 in het gebouw 

 

Vrijdag 21 oktober was het weer zover, de tweede bazaar in het gebouw, waarvan deze 

keer de opbrengst  is voor de feestweek 2020.  

 

Het was gezellig druk, de opkomst was iets minder dan twee jaar geleden, maar de sfeer 

was zeker niet minder. De kinderen konden zich weer laten schminken,Aly en haar dames 

(vrijwilligers) bakten de laatste kniepertjes en verkochten deze. Ook Bert stond er weer 

met de inschrijflijst voor de aardappels en natuurlijk kon men ook al inschrijven voor de 

oliebollen en de appelflappen. (komt ook nog een flyer in de bus).     Men kon sjoelen, 

darten en schieten. En voor de kleintjes envelop trekken (altijd prijs). Ook was er een 

mooie boodschappenmand te winnen, met schijt je rijk. Door het juiste gewicht te raden 

van de krentenwigge kon men deze winnen. Ook lag er een heerlijke worst, hoelang zou 

deze zijn en wat zou hij wegen.  Ook was er een grote bak met flessen doppen, hoeveel 

zouden dat er wel niet zijn?.  Er was genoeg te doen.  En natuurlijk mag op een bazaar het 

rad van fortuin niet ontbreken, met mooie prijzen en als klapper in de laatste ronden: een 

rondvlucht met een bromvliegtuig en een echte loungebank voor buiten.  Erik en Henk 

met ondersteuning van Edwin hebben er een mooi spektakel van gemaakt. Dimphy en 

Hennie verkochten de loten. Alles werd deze avond betaald met de feestmunt, die was € 

1,00 waard en werd bij de ingang verkocht. Ook rook het binnen heerlijk, door o.a. de 

popcorn die ter plaatse werd gemaakt.  

 

Het was weer een leuke happening, wij als feestcommissie van de feestweek bedanken 

alle vrijwilligers die deze avond mede mogelijk hebben gemaakt. 

De kniepertjes die aan het einde van de avond nog over waren, zijn gebracht bij het 

zorgcentrum Oost Loorn, zodat zij ook iets lekkers bij de koffie hadden.  

Hieronder de namen van de winnaars: 

 

Sjoelen volwassenen Bertus Meijer Krentenwegge: Familie Steur 

Sjoelen jeugd Anna Wilpshaar Gewicht worst: Henk Lenters 

Darten volwassenen Johan van Loo Doppen raden: Gerben Grendelman 

Darten jeugd Daan Wanink Boodschappenmand: Sabine Geerligs 

Schieten Sabine Geerligs   

 

Wij als feestcommissie bedanken ook iedereen, die aanwezig was op deze bazaar en zo 

enthousiast overal aan heeft meegedaan en lootjes gekocht voor het rad van fortuin, wij 

zijn heel blij met de opbrengst van deze avond. 

 

   Karin vd Steen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

   Feestcommissie 
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1. Bestuurssamenstelling 

 

Het bestuur van het OFH bestaat uit vijf (op 16 maart 2015) gekozen personen 

met de volgende taakverdeling: 

 

 Voorzitter  (Henk Brink) 

 Penningmeester (Jan Meijerink) 

 Secretaris  (Erik van Laar) 

 Algemeen bestuurslid (Jan Lenters) 

 Algemeen bestuurslid ( J. Bergsma) 

 

 Vertrouwenspersoon (J. Bergsma) 

 

2. Doelstellingen van het OFH 

 

Het OFH heeft de volgende spelregels/doelstellingen: 

 

 Het bevorderen van de leefbaarheid in Hoogenweg en directe omgeving. 

 Het bevorderen van de saamhorigheid in Hoogenweg en omgeving. 

 Het bevorderen -door het financieel ondersteunen- van nieuwe activiteiten 

voor publieke toegang in en om Hoogenweg. 

 Het bevorderen -door het financieel ondersteunen- van bestaande 

activiteiten voor publieke toegang in en om Hoogenweg die geld kosten 

maar in stand moeten blijven. 

 Het financieel ondersteunen van stichtingen,  verenigingen en initiatieven 

in Hoogenweg en directe omgeving waarbij een éénmalige investering 

noodzakelijk is. 

 Het financieel ondersteunen van particuliere initiatieven die het algemeen 

belang dienen en voor alle bewoners uit Hoogenweg toegankelijk zijn. 

 Het anoniem -via een vertrouwenspersoon- financieel ondersteunen van 

inwoners van Hoogenweg en directe omgeving die door te weinig 

beschikbare financiële middelen niet mee kunnen doen aan activiteiten 

die geld kosten.  

 Het financieel ondersteunen van het vijfjaarlijkse lustrumfeest voor alle 

inwoners van Hoogenweg en directe omgeving. 
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 Investeringen te doen die het algemeen belang dienen. 

 Maximaal 10% van de jaarinleg van de leden wordt per aanvraag 

(mee)gefinancierd 

 Er wordt € 10,00 per deelnemer per jaar vast gereserveerd voor het 

lustrumfeest Hoogenweg 

 In samenwerking met de (plaatselijke) overheid cofinancieringen te doen 

van projecten of initiatieven die het algemeen belang dienen. 

 Lid worden kan slechts met inschrijvingsnummer KvK 

 Jaarlijks één bijeenkomst organiseren voor leden van het OFH  

 Op de jaarlijkse bijeenkomst wordt één afgevaardigde per lid uitgenodigd 

 

Het is niet de bedoeling om verenigingen, stichtingen en activiteiten te steunen 

die niet zelf via fondsenwerving hebben getracht de benodigde financiële 

middelen bijeen te brengen.  

Het is tevens niet de bedoeling om bij leden van het OFH separate sponsorgelden 

te werven. 

Het OFH kan initiatieven net dat zetje geven dat nodig is om van start te kunnen 

gaan. 

Er is in de oprichtingsvergadering besloten een Stichting op te richten waarbinnen 

de activiteiten van het OFH zullen plaatsvinden. 
 

Lid worden? Stuur ons een mailtje of neem contact met ons op: 06-21838482 
Donatie aanvragen? Mail het aanvraagformulier naar: stichtingofh@gmail.com 

 

 

Dank aan alle stemmers! 

Afgelopen najaar organiseerde Rabobank Vaart en Vechtsteek de Rabobank Coöperatie 

Weken. De Rabobank wil maatschappelijke en economische initiatieven financieel 

ondersteunen en verder versterken. Stichtingen en verenigingen konden zich hiervoor 

aanmelden. De Oranjevereniging heeft zich ook ingeschreven voor dit initiatief.  

Leden van de Rabobank kregen bericht en konden stemmen uitbrengen.  

Op donderdag 17 november is de uitslag bekend gemaakt. De Oranjevereniging heeft 

maar liefst een bedrag van € 374,40 binnengehaald. Alle stemmers ontzettend bedankt! 

Ook volgend jaar gaat het sponsorgeld van de Rabobank Vaart en Vechtstreek op deze 

manier verdeeld worden. Dus bent u nog geen lid, meldt u dan aan. Dan kunt u volgend 

jaar ook meestemmen. 

Oranjevereniging Hoogenweg

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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Sinterklaas op de Hoogenweg 

 

Op woensdag 30 november bracht Sinterklaas met zijn pieten ook weer een 

bezoek aan de Hoogenweg. De kinderen hadden een uitnodiging gekregen om 

deze middag naar ’t Gebouw te komen. 

 

Er waren al drie pieten in het 

Gebouw aanwezig. Deze pieten 

hadden leuke opdrachten voor de 

kinderen bedacht om te laten zien 

wat een goede piet allemaal moet 

kunnen. Er waren 5 onderdelen, 

waarbij ze een sticker konden 

verdienen. Zo was er onder andere: 

sjoelen met pepernoten, pakjes in 

de schoorsteen werpen en over een 

evenwichtsbalk lopen. Alle 

kinderen deden flink hun best. Na afloop konden de kinderen de stickerkaart bij 

piet inleveren. En wat een natuurtalenten op de Hoogenweg! Iedereen was 

geslaagd en alle kinderen kregen hun welverdiende pietendiploma. 

 

Eén piet bleek zelfs te kunnen 

goochelen en liet allerlei 

goocheltrucs zien!  Dit vonden 

de kinderen erg interessant, ze 

waren sprakeloos. 

 

Toen werd het tijd om te 

buiten te gaan kijken of 

Sinterklaas al in aantocht was. 

En ja hoor, daar kwam 

Sinterklaas met zijn pieten op 

een hele stoere boot richting 

het Gebouw. Sint ging samen 

met de kinderen naar binnen 

en nam plaats op zijn mooie zetel. Een aantal kinderen mocht zelfs nog even bij 

Sinterklaas komen. En natuurlijk had Sinterklaas voor iedereen een pakje 

meegekomen. Na afloop danste Sinterklaas nog mee in de polonaise maar moest 

toen helaas weer weg. 

Het was een leuke en geslaagde middag! We hopen dat ook volgend jaar 

Sinterklaas samen met zijn pieten weer een bezoekje brengt aan de Hoogenweg. 
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Van Bestuur Plaatselijk Belang Hoogenweg e.o. 
 
Ja het is het bekende verhaal, het afgelopen jaar is weer voorbij gevlogen. Als u 
dit leest is het nog een paar weken of dagen en dan stappen we over de drempel 
het nieuwe jaar binnen. 
 
Een moment om nog eens bewust terug te kijken. Wat is er allemaal gebeurd, wat 
hebben we allemaal doorstaan? Veel mooie momenten hoop ik, maar ook vast 
verdrietige momenten en momenten waarop je dacht: hoe moet ik nu verder? 
Ook is het een moment om vooruit te kijken: wat gaat er het komend jaar 
gebeuren, misschien word je vader of moeder, misschien word je opa of oma, of 
ga je trouwen, dat soort dingen geeft energie, geniet ervan. 
Waar kijken we als bestuur op terug en naar  uit. 
 
Voormalig schoolgebouw. 
Wat vorig jaar nog een kale plek was begint nu te veranderen in een nieuw 
gebouw en wat kan dat snel gaan! ’s Morgens fiets je er langs en staat er nog 
geen muur en ’s avonds als je terug komt staat er een half gebouw! We zullen 
zien hoe de bouw vordert en hoe het een plek inneemt in onze vertrouwde 
omgeving. Waarschijnlijk hebben we volgend jaar om deze tijd de bewoners al 
verwelkomd. Over de te bouwen woningen zijn nog geen concrete plannen 
bekend. We zullen het komende jaar ook een beslissing moeten nemen over de 
€10.000 die we als compensatie van de gemeente krijgen. 
 
Glasvezel, 
It giet oan! Hoogenweg krijgt glasvezel! Samen hebben we er voor gezorgd dat 
de benodigde 50% aansluitingen gehaald is. Nu afwachten hoe het een vervolg 
krijg. Begin volgend jaar zal de schop de grond in gaan en zal het beruchte 
vezeltje bij u de meterkast binnenkomen. En met dat vezeltje veel veranderingen: 
zenders opnieuw installeren, abonnementen opzeggen, mailadressen veranderen 
en vast nog meer. Maar het zal ook veel mooie dingen brengen, meer 
mogelijkheden op gebied van communicatie, makkelijker contact met anderen 
zoals familie op afstand, sneller internet en dergelijke. Benieuwd hoe we daar 
over een jaar op terug kijken. 
 
De gele strook, 
De spraakmakende ‘gele strook’ is er niet meer, er is op menige vergadering en 
vast op veel verjaardagen over gesproken maar de betreffende strook is er niet 
meer. De gemeente heeft voor een rigoureuze oplossing gekozen, gekleurd ( 
rood)  asfalt. Eén ding is duidelijk: dit slijt er zo maar niet af. 
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Buurtpreventie, 
De WhatsApp groep om toe te zien op elkaar en de omgeving (in positieve zin)  
wordt regelmatig ingezet. Er komen met de regelmaat van de klok berichtjes 
voorbij om uit te zien naar of alert te zijn op mensen die vermist worden of auto’s 
die verdacht zijn. Jammer dat het moet, maar mooi dat het op deze manier kan. 
 
Nieuwjaarsbijeenkomst, 
Als bestuur hebben we besloten om de gebruikelijke nieuwjaarsbijeenkomst 
(eerste vrijdag van het jaar) te laten vervallen en te combineren met de 
jaarvergadering die zo rond april gehouden wordt. We hebben daarvoor de 
volgende reden: op de nieuwjaarsbijeenkomst tref je elkaar waarbij blijkt dat je 
ondertussen de meesten al een gelukkig en gezond nieuwjaar hebt gewenst. Er 
wordt door het bestuur een terugblik gegeven en er is een deel ontspanning, 
gemiddelde opkomst 35 mensen. Op de jaarvergadering geeft het bestuur een 
terugblik op het afgelopen jaar, veelal de zelfde zaken die op de 
nieuwjaarsbijeenkomst aan de orde waren en na de pauze een onderwerp. 
Gemiddelde opkomst 40 mensen, veelal de zelfde mensen die ook op de 
nieuwjaarsbijeenkomst zijn. We gaan dat nu combineren in één vergadering, die  
wordt komend jaar gehouden op vrijdag 24 maart, voor de pauze het overzicht 
van het bestuur en na de pauze wordt verzorgd door de activiteitencommissie. 
Noteer dus vast op uw nieuwe kalender: 24 maart jaarvergadering Plaatselijk 
Belang Hoogenweg e.o. 
 
Tot slot, 
Inmiddels is de goedheiligman weer vertrokken met zijn pieten, hetzij zwart of 
gekleurd of roetpieten en staat de kerstboom waarschijnlijk al weer in de kamer. 
Voordat het jaar om is mogen we eerst nog het Kerstfeest vieren, het feest van 
het licht, de geboorte van de Here Jezus, Gods zoon. Ook de tijd om samen met 
anderen door te brengen, ontmoeten en gezelligheid. Geniet van die periode! 
Zullen we ook omzien naar de mensen om ons heen die niet veel familie of 
vrienden hebben zodat het voor hen ook een mooie kerst wordt? En dan het 
nieuwe jaar binnen, 2017 alweer, geniet en leef bewust samen met de mensen 
die je lief zijn. 
 
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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Inge zwemt voor ALS 
 

Zondag 25 september 2016 was voor ons en voor heel veel anderen een dag om niet 

snel te vergeten. Nadat zij vorig jaar al de halve marathon van Emlichheim naar 

Gramsbergen wist te volbrengen, had Inge ter Voorde zichzelf dit jaar een nieuw doel 

gesteld. Ze zou 5 kilometer zwemmen in open water. Niet toevallig precies de afstand 

tussen haar ouderlijk huis aan de Kanaalweg Oost in Hoogenweg en de Mommeriete 

in Gramsbergen. 

 

Net als vorig jaar moest de actie de aandacht vestigen op, en door vrijwillige 

bijdragen vooral veel geld opleveren voor onderzoek naar de ziekte ALS. 

Amyotrofische Laterale Sclerose is één van de meest ernstige en invaliderende 

aandoeningen van het zenuwstelsel. De oorzaak is tot nu toe onbekend, maar doordat 

steeds meer spierfunctionaliteit uitvalt, takelt iemand steeds verder af en overlijdt 

doorgaans drie tot vijf jaar na de eerste symptomen. Helaas is er op dit moment nog 

geen behandeling mogelijk. 

 

Inge had al vaker meegedaan aan acties voor het Glazen Huis in Gramsbergen, 

waarvan de opbrengst wordt gedoneerd aan de stichting ALS. Maar toen vorig jaar 

ook bij vader Rikus de diagnose werd gesteld, wilde zij meer doen. En dat resulteerde 

er dit jaar in dat zij via het kanaal Almelo-De Haandrik zwom van Hoogenweg naar 

Gramsbergen. 

 

 
 

Het werd een fantastisch evenement. Al bij de start waren er tientallen mensen om 

haar aan te moedigen en gedurende de tocht groeide dat aantal langzamerhand uit. 

Onderweg sprongen diverse vrienden en vriendinnen in het water om Inge een deel 

van de route te vergezellen. Bij de brug in de Schooldijk, waar een korte tussenstop 
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was om een beetje op te warmen en wat te eten, heette de familie Hamberg al ruim 60 

toeschouwers welkom. En vanaf de versierde brug ging de hele stoet, vergezeld van 

een flinke geluidsinstallatie op weg naar het eindpunt: de brug in Gramsbergen. 

 

Vooraf was er al veel geld gedoneerd, maar ook tijdens de zwemtocht werd nog flink 

gecollecteerd bij toevallige voorbijgangers, toeschouwers, vissers en wie er ook maar 

aan de wal stond of zat. 

 

Uiteindelijk kwam Inge na drieënhalf uur zwemmen aan in Gramsbergen. En daar 

stonden rond de 200 mensen haar op te wachten op de brug en bij de Mommeriete. 

Het leverde een groots en emotioneel onthaal op. Extra mooi was dat ook Rikus bij de 

finish was en zich na afloop nog even meldde. 

 

De uiteindelijke opbrengst blijft nog even 

geheim, omdat Inge het eindbedrag zal 

aanbieden aan de Glazen Huis actie die van 

26 tot en met 30 december plaatsvindt in 

Café the Alley. Maar dat het om een mooi 

bedrag zal gaan is nu al wel duidelijk! 

 

En voor wie nog niet heeft gedoneerd, maar dat nog wel graag wil doen: dat kan nog 

steeds door een bedrag over te maken op NL61 RBRB 0917 6732 55 ten name van I. 

ter Voorde, onder vermelding van ALS. 

 

Van de zwemtocht is ook een korte film gemaakt. Deze is terug te vinden op Youtube 

en heeft de titel ‘5 kilometer open water zwemmen door Inge ter Voorde’. 

 

 

Tot slot 
Inmiddels is Rikus helaas overleden. De weken voor de zwemactie ging hij al snel 

achteruit en had hij voor zichzelf besloten dat hij niet verder wilde aftakelen. Op 7 

oktober mocht hij waardig uit het leven stappen en een week later hebben wij onder 

een overweldigende belangstelling afscheid van hem moeten nemen. Wij zijn nog 

altijd dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend en denken met een positief 

gevoel aan hem terug. 

 

Via deze weg willen wij ook graag nogmaals onze dank uitspreken voor alle aandacht 

die wij, maar ook Rikus tijdens zijn ziekte, hebben mogen ontvangen. 

 

Familie Ter Voorde 
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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: 
 
Kruiswoordpuzzel: 

  
 

 

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 10 maart 2017 bij Leon ter Voorde. 
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