
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De doorgeefpen lag bij de familie Flodder 

 De familie Van Eerde stelt zich voor 

 In de jeugdrubriek Roelof Timmerman en Lisa Vugteveen 

 De koksmuts was in handen van Silvia Dorgelo 
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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 

J. Bulthuis, Eggenweg 3 

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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Maart 2017 
 
Verkiezingen. Het nieuws wordt er door beheerst, de lijsttrekkers zijn 
niet van de buis te slaan en ook via de sociale media is er niet meer 
aan te ontkomen. Op het moment dat ik dit schrijf, is nog niet bekend 
welke partijen er straks met hoeveel zetels in de Tweede Kamer zullen 
zitten. En velen van u zijn nog zwevend… 
 
Als u dit leest, is dat wel bekend. U weet waar u op gestemd heeft en 
er is meer duidelijk over wie er straks aan de macht komt. Al zullen de 
coalitieonderhandelingen ook nog wel enige tijd in beslag gaan nemen. 
Ik ben wel benieuwd welke kant het op gaat. De strijd gaat op dit 
moment nog tussen veel verschillende partijen dus de onzekerheid is 
groter dan ooit. 
 
Volgende maand is het Pasen. Het feest van de wederopstanding en 
dus ook van een nieuw begin met hernieuwde hoop voor de toekomst. 
Erg passend zo net na de verkiezingen en de crisis die langzamerhand 
op zijn einde lijkt te lopen! 
 
Maar Pasen is ook de tijd van familie, vrienden en tradities. Voor de 
tweede keer heet de familie Langius u welkom voor één van die 
tradities: het Paasvuur. Zie elders in deze krant voor meer informatie. 
 
Wat uw plannen ook zijn: ik wens u alvast fijne Paasdagen en 
natuurlijk weer veel leesplezier met deze dorpskrant! 
 
 
Leon ter Voorde 
Redactie “Oes Blattie” 
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Datum Omschrijving Organisator 

   
24-03-17 Algemene ledenvergadering in het Gebouw. 

Aanvang: 20.00 uur 
PB Hoogenweg 

25-03-17 Motormarkt Hardenberg bij de manege van 
07:30 uur tot 16.00 uur. Zie elders in deze 
krant 

MC De 
Gasschoeve 

08-04-17 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 
12-04-17 Sjoelavond in het Gebouw, aanvang: 20.30 

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

14-04-17 Paasbingo in het Gebouw. Aanvang: 20.00 
uur. Kosten: € 5,- per persoon 

Act.commissie 

17-04-17 Paaseieren zoeken in het park. Start om 10.00 
uur bij de ijsbaankantine. Deelname gratis 

Act.commissie 

17-04-17 Paasvuur bij de familie Langius, Hoogeneweg 
58. Aanvang: 19.00 uur. 

PB Hoogenweg 

27-04-17 Koningsdagviering bij het Gebouw Oranjevereniging 
13-05-17 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 
24-05-17 Feestavond Trekkertrek Den Velde  
25-05-17 Trekkertrek, Klumpersweg Den Velde  
03-06-17 Rommelmarkt op de parkeerplaats bij het 

Gebouw. Aanvang: 13.00 uur 
IJsvereniging HEO 

03-06-17 Autopuzzelrit; vertrek bij het Gebouw vanaf 
18.30 uur. 

Oranjevereniging 

10-06-17 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 
23-06-17 Volleybaltoernooi in het park. Aanvang: 19.00h Act.commissie 
08-07-17 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 
22-07-17 Jeugdvoetbaltoernooi in het park. Aanvang: 

13.30 uur. 
Act.commissie 

04-09-17 60-plus reis Oranjevereniging 
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Vijf celebraties prijzen verschillende toiletartikelen aan. Welke dame met welk 
beroep prijst welk heerlijk geurend artikel aan? Dit zijn de aanwijzingen: 

 Linda Lace kwam met het merk Helvetia in beeld 

 Martha Ax, de ballerina, toonde niet het merk Olympus 

 Viola Rent maakte reclame voor deodorant, waarvan de merknaam even 
lang was als die van de shampoo, die niet werd aangeprezen door de actrice 

 De operazangeres toonde zich opgetogen over de nieuwe handcrème 

 De dame die Paradise badschuim op het scherm bracht, had twee 
medeklinkers als initialen, evenals haar vriendin, de tennisster. 

 De schaatsster toonde zich verrukt van Elysium 
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In deze rubriek plaatsen wij telkens twee interviews met kinderen uit Hoogenweg 

en omstreken. Deze keer zijn dat: Roelof Timmerman en Lisa Vugteveen 
 

Hoe heet je? Roelof Timmerman 

Wat is je adres? Hoogenweg 59a 

Wanneer ben je geboren? 3 oktober 2006 

En waar ben je geboren? Hardenberg 

Broers / zussen: 1 zus, Elise 

Naar welke school ga je? Het Kompas in Radewijk 

In welke groep zit je? 6 

Wat wil je later worden? Boer 

Wat zijn je hobby’s? Schaatsen, skeeleren, 

Wielrennen en trompet spelen 

Huisdieren: 1 cavia  

Lekkerste eten / drinken: Pizza en sinas 

Leukste televisieprogramma: NCIS Los Angeles 

Favoriete muziek / band: Bon Jovi 

Leukste boek: De Griezelbus 

Waaraan heb je een hekel? Schoonmaken, oorlog en ruzie 
  

  

Hoe heet je? Lisa Vugteveen 

Wat is je adres? Kanaalweg West 117 

Wanneer ben je geboren? 25-04-2006 

En waar ben je geboren? Hardenberg 

Broers / zussen: 2 zusjes Tess en Maud 

Naar welke school ga je? ’t Spectrum 

In welke groep zit je? 7 

Wat wil je later worden? Werk met dieren 

Wat zijn je hobby’s? Paardrijden, tekenen en 

skeereren 

Huisdieren: Hond en 3 katten 

Lekkerste eten / drinken: Patat 

Favoriete muziek / band: Top 40 muziek 

Leukste boek: Dagboek van een muts 

Waaraan heb je een hekel? Ruzie 
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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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Annika, bedankt hè, voor de koksmuts…  
In dit geval was het niet zo ingewikkeld om te bedenken welk recept ik 
graag wil delen, aangezien deze mosterdsoep altijd met liefde wordt 

gegeten in huize Dorgelo. 

 
Mosterdsoep à la Dorgelo 

 
Ingrediënten  
50 gram boter 
60 gram bloem 
1/8 liter kookroom  
1 liter bouillon (2 blokjes rundvleesbouillon) 
2 eetlepels mosterd (grof gemalen Zaanse mosterd) 
Gebakken spekjes 
Eventueel prei 
 
Bereidingswijze 
De boter smelten, maar niet kleuren. 
De bloem toevoegen en met een houten lepel roeren. Zet de roux op een zacht vuur en 
laat hem 10 minuten garen. 
De bouillon verwarmen en bij de roux gieten. Glad roeren en onder voortdurend roeren 
10 minuten laten koken. 
De soep door een zeef halen. 
Mosterd toevoegen. 
Gebakken spekjes toevoegen.  
Vlak voor het serveren de room toevoegen en niet meer laten koken.  
Voor de smaak kan er ook nog prei toegevoegd worden. 
 

Ik wens jullie smakelijk eten!!! 
 
Ik wil de koksmuts graag doorgeven aan Mieke Meilink. Succes Mieke! 
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Hallo allemaal, 
 
Aan ons de taak om ons voor te 
stellen als vrij “nieuwe” bewoners 
van Hoogenweg. Wij zijn Erik (31), 
Judith (30) en Thijmen (1,5). Erik is 
geboren en opgegroeid in 
Witharen op een melkveebedrijf 
en heeft hier tot zijn 26e gewoond. 
Judith is geboren in Friesland en op 
haar 7e verhuisd naar Ommen. 
Thijmen is in de zomer van 2015 in 
Hardenberg geboren.  
 
In 2011 zijn we gaan samenwonen 
aan de Loswal in Hardenberg. Hier 
huurden we een woning met 
bedrijfsruimte. De wens om een 
eigen plek te vinden en samen wat 
moois op te bouwen is gaan 
groeien. Graag een plekje buitenaf 
gezien Erik zijn eigen 
hoveniersbedrijf, zodat privé en 
werk makkelijk gecombineerd 
konden worden. Na ruim anderhalf 
jaar zoeken en een aantal 
woningen te hebben bezichtigd, kwamen we uit op de Volle Urenweg 1. We 
waren gelijk enthousiast en zien mogelijkheden voor de toekomst. Een enorm 
hartelijk ontvangst van de buren stond ons te wachten , super! We wonen hier 
nu ruim een jaar met veel plezier en gezellige buren. Het afgelopen jaar zijn we 
buiten druk bezig geweest en in de loop van de tijd willen we binnen de woning 
aanpakken en naar eigen wens en smaak gaan inrichten. Dit wordt waarschijnlijk 
een meerjarenplan.  
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Erik zijn onderneming bestaat ruim10 jaar en hij gaat elke dag met plezier naar 
het werk. Mocht hij niet werken, dan geniet hij van motorrijden, varen of slaat 
hij een balletje op de tennisbaan.  
 

 
 
Judith werkt parttime bij Lensen Toppoint als Commercieel medewerker / 
Management assistent. In haar vrije tijd stapt ze ook graag op de motor, is 
opgegroeid met varen in de omgeving van Giethoorn / De Weerribben en is daar 
zomers graag te vinden en net als Erik beoefent ze tennis.  
 
Thijmen speelt graag buiten, is gek op dieren en is een vrolijke vent. Twee dagen 
in de week gaat hij naar kinderopvang “Het Kalfje” in Oud-Bergentheim.  
 
Mochten jullie verder nieuwsgierig zijn, dan mogen jullie altijd langskomen.  
Groeten van ons! 
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Motormarkt in manege   veel pk’s. 
 Hoogenweg 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zowel binnen,   als buiten! 
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Plaatselijk belang Hoogenweg e.o.  
We zitten alweer een paar maanden in 2017 en hebben maar een paar 
echte winterdagen gehad, waarbij helaas de ijsbaan niet open kon.  
Ook heeft Amerika een nieuwe president, en zijn de verkiezingen in ons 
eigen land in alle hevigheid uitgebroken en bij de uitgave van Oes Blattie 
hebben we misschien al een nieuwe regering.  
 
Algemene leden vergadering vrijdag 24 maart  
Voor het eerst zullen de nieuwjaarsbijeenkomst en de jaarvergadering 
plaatselijk belang e.o. gecombineerd worden, zoals u misschien al 
gelezen hebt in Oes Blattie van 2016. 
 
De avond begint om 20:00 uur en zal bestaan uit een officieel gedeelte 
voor de pauze, waarna de activiteitencommissie het stokje overneemt. 
Daarna is het natuurlijk ouderwets gezellig napraten onder het genot van 
een hapje en een drankje.  
De uitnodiging hiervan zullen we een deze dagen rondbrengen. 
 
Riolering  
Al lange tijd zijn er op de Hoogenweg problemen met de riolering. Of het 
stroomt niet goed weg of na een harde regenbui komt het terug. Ook werd 
in het verleden geklaagd over stank. 
Volgens de gemeente komt het doordat er nog veel regenwater 
aansluitingen op het riool zitten, en dat het drukrioleringsstelsel hiervoor 
niet bestemd is en hier dus ook niet op berekend is. Om dit terug te 
dringen zal het regenwater af gekoppeld moeten worden.  
Ook gaat de gemeente bezig met het verplaatsen en optimaliseren van 
het gemaal de Hoogenweg aan de Grote Kattendijk, dit zal ook een 
positief resultaat geven op het verwerken van het afvalwater uit het 
gemaal en het stelsel. 
We gaan dit bespreken op de jaarvergadering, dus als u ook last hiervan 
heeft, laat het ons weten. 
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Paasvuur  
Ook dit jaar organiseert PBH een paasvuur.  
Takken en snoeiafval kunt u brengen naar: Gerko Langius Hoogenweg 58  
en op 2e paasdag rond 19:00 uur wordt de paasbult aan gestoken 
 
Hondenpoep  
Zoals jullie weten zijn we in actie gekomen tegen hondenpoep in de 
bebouwde kom en in het park.  
Dus bij deze: als u de hond uitlaat in het park of in de bebouwde kom 
dient u bij zich te hebben een schepje en een zakje om de 
hondenpoep.Thuis in de afvalbak te deponeren. 
 
Compensatie park  
Omdat Baalderborg een deel van het park gaat gebruiken (afgeschermd 
door een hek) krijgen we als Hoogenweggers een compensatie van de 
gemeente van € 10.000. 
Dit geld mogen we besteden aan zaken waar we als bewoners van de 
Hoogenweg baat bij/plezier van hebben.  
In het afgelopen jaar zijn er al een paar ideeën gekomen vanuit de 
Hoogenweg zoals: stroompunt in het park bij het veld, jeu de boules baan, 
wandelpad. 
Daarom willen wij als PBH e.o. een commissie oprichten om ideeën uit te 
werken en mensen aan te sturen om mee te helpen. Voor bijvoorbeeld het 
aanleggen van een jeu de boules baan.  
Op de bladzijde hiernaast ziet u een inschrijfformulier waarop u ideeën 
voor de compensatie kunt opschrijven, en uw naam en adres gegevens 
als u wilt plaatsnemen in de commissie. Dit papier mag u meenemen naar 
de jaarvergadering van vrijdag 24 maart. Daar staat een bus waar u het in 
kunt gooien, of lever het in bij een van de bestuursleden.  
 
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben schroom niet geef het door op 
pbhoogenweg@hotmail.com  
 
Met vriendelijke groet namens het bestuur, 
Henri Veltink. 
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Inschrijfformulier 
 
 

Ideeën compensatie park (max € 10.000) 
 
 

______________________________________________ 
 

______________________________________________ 
 

______________________________________________ 
 

______________________________________________ 
 

______________________________________________ 
 

______________________________________________ 
 
 
 

Aanmelding commissie 
Wilt u plaatsnemen in de commissie, 
noteer dan hieronder uw gegevens: 

 
 

 Naam: ______________________________________ 
 
 Adres: ______________________________________ 
 
 Telefoon: ______________________________________ 



20 
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Paasvuur 2017 
 

 

Wie:  Familie Langius/Meilink 

Waar:  Hoogenweg  58 

Datum: 17 april ( 2
e
 paasdag) 

Tijd:  19.00 

 

 

 

 Wil je hout komen brengen doe dan een app bericht naar  

Gerco Langius Tel: 0610171810 

 Uiterste brengdatum van het snoeihout: zaterdag 1 april 

 Alleen snoeihout (geen stobben, bielzen, geverfd hout, 

e.d.) 

 Bij regen, sterke wind of droogte (code oranje) wordt  het 

paasvuur niet aangestoken. 

 

 

Geen kleppertoer vanuit Hoogenweg 
 

In de vorige dorpskrant vroegen wij u of er wellicht interesse bestond voor 

deelname aan de Hardenbergse kleppertoer met Hoogenweg als startpunt. Helaas 

hebben wij slechts enkele aanmeldingen ontvangen. Te weinig om dit te gaan 

aanbieden. Wellicht dat we dit in de toekomst nog eens weer zullen proberen, 

maar voor dit jaar zult u gewoon in Hardenberg moeten vertrekken. 

 

Activiteitencommissie PB Hoogenweg.
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Wederom een volle feesttent tijdens de jaarwisseling 
  
De feesttent tijdens de jaarwisseling blijft een succes. Veel bezoekers kwamen ook dit 
jaar weer naar de tent bij “Het Gebouw” om op deze centrale plek “in ’t dorp” elkaar 
het beste te wensen voor 2017. De tent wordt elk jaar opgezet en ingericht door een 
grote groep van ca. 15 vrijwilligers. Onder het genot van een kopje koffie, een 
mummelman en/of een biertje maakten vele handen ook dit jaar weer licht werk. Het 
opzetten en inrichten gaat inmiddels als een geoliede machine. 
 
Om 1.00 uur op 
nieuwjaarsmorgen stroomde 
de tent langzaam vol met 
gasten. Iedereen nam 
zijn/haar eigen drankje mee, 
de muziekinstallatie speelde 
vrolijke meezingers, het 
Ondernemersfonds 
sponsorde de hapjes en al 
gauw ontstond er een goede 
sfeer die voor een groot 
aantal tot in de vroege 
ochtend doorging. Een goed 
begin van het nieuwe jaar! Na een kort nachtje werd op nieuwjaarsdag alles weer 
keurig opgeruimd. De traditionele broodjes met gebakken ei en spek van Edwin 
Rijstenberg vonden gretig aftrek tijdens het opruimen. 
 
Mooi dat het allemaal zo kan elk jaar. Het is uiteraard niet vanzelfsprekend want we 
moeten er samen wel wat voor doen. Gelukkig gebeurt dat ook en zijn veel inwoners 
bereid de handen uit de mouwen te steken. 
We bedanken graag alle vrijwilligers bij het opzetten, inrichten, afbreken en opruimen 
van de tent.Zonder de belangeloze medewerking van al deze mensen is het 
onmogelijk om dit te organiseren. Uiteraard ook dank aan alle bezoekers voor de 
komst en het brengen van de goede sfeer. 
 
Een paar mensen mogen we hier best een keer extra bedanken, dat zijn Mans 
Lenters die de kachels gratis ter beschikking stelt, Edwin Rijstenberg die de broodjes 
ei voor zijn rekening neemt en Gerko Kremer die onder andere in “Het Gebouw” de 
toiletten ter beschikking stelt en voor tafels, stoelen en (veel) koffie zorgt. Namens het 
Ondernemersfonds Hoogenweg (OFH) hebben ze alle drie een dik verdiende 
cadeaubon ontvangen voor hun uitzonderlijke bijdrage aan het succesvolle feest. 
 
We gaan er vanuit ook de komende jaarwisseling wederom een tent te plaatsen. 
Zolang er voldoende belangstelling is gaan we daar gewoon mee door. 
  
Groet, 
Organisatie nieuwjaarsfeest 
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Overbuurtjes, dank voor de doorgeefpen. We weten dat het een andere rubriek is, 

maar er zijn de laatste jaren zoveel wisselingen op of aan de Hoogenweg geweest 

dat een extra voorstelrondje geen kwaad kan. Volgens ons verandert de 

Hoogenweg de laatste jaren overigens wel erg veel. Wie het boek `Hoe God 

verdween uit Jorwerd` van Geert Mak kent, zal de overeenkomst met Hoogenweg 

wel herkennen. En voor wie het niet kent zeker de moeite waard om het te lezen. 

 

Een andere vergelijking die veel gemaakt wordt is die van ons (samengesteld) 

gezin met de familie Flodder. Onze kinderen vinden die naam wel passen en onze 

gezinsapp heet dan ook zo. Die naam zegt ook genoeg over hoe het er bij ons aan 

toe gaat. Een ongeorganiseerd en chaotisch huishouden zeg maar. Maar ook wel 

weer erg gezellig met zovelen. Er is altijd wel wat te beleven.  

 

En wie vormen dan de familie Flodder? Zoals gezegd is ons gezin samengesteld 

uit twee eerdere gezinnen. Helaas beiden gescheiden zoals dat zoveel gebeurt in 

deze tijd. We weten niet of dat goed of slecht is, maar het is in ieder geval 

werkelijkheid.  

 

Mariek van Gils is de oudste en is al 51 jaar. Geboren in Harderwijk, op haar 12e 

verhuisd naar Radewijk. In haar tienerjaren heeft ze veel weekenden aan de 

Hoogenweg doorgebracht, in het Gebouw waar de discotheken JoJo en Manta 

elke zaterdagavond draaiden. Later naar Celebration (nu Podium) waar ze in de 

weekenden vaak achter de bar biertjes tapte. Op haar bijna 21
e
  naar een flatje in 

Hardenberg gegaan en daarna op haar 24
e
 in Kloosterhaar gaan wonen. Daar heeft 

ze haar kinderen Max (19), Boris (17) en Lois (15) op deze aardbol gezet en heeft 

ze Wen Qing (13) geadopteerd. WQ is dit jaar alweer 10 jaar haar dochter. De 

kinderen hebben Wijngaarden als achternaam. Mariek werkt ruim 13 jaar met veel 

plezier bij Moderna op de afdeling P&O, ook wel HRM. 

 

Dick Roessink is 48 jaar. Geboren in Vroomshoop en op zijn 4e verhuisd naar 

Kloosterhaar. Daar zijn verdere leven blijven wonen en waar ook de kinderen 

Levi (17), Sem (15) en Puck (13) zijn geboren. Dick werkt niet, hij is ambtenaar. 

Alweer 8 jaar bij de gemeente Wierden, daarvoor bij verschillende andere 

gemeentes. Onder andere in Hardenberg. 
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We zijn, nadat Mariek is gescheiden en is verhuisd binnen Kloosterhaar, een jaar 

of vijf overburen geweest. Na vijf jaar op deze manier te hebben geLat wilden we 

graag samen naar Hardenberg of dichter bij Hardenberg gaan wonen. En zijn op 

zoek gegaan naar een grote woning. We werden door een vriendin van Mariek op 

de woning Hoogenweg 32 gewezen. Het stond ons mirakels aan en nadat we 

beide onze woning hadden verkocht konden we deze stap maken.  

 

Sinds 15 november 2015 wonen we hier. Het bevalt ons prima. Het dorpse leven 

en toch met alle voorzieningen in de buurt. De kinderen vinden het door de week 

prima door de korte fietsafstand naar school of station. Maar met name het sociale 

leven van de oudste vier jongens vindt nog plaats in Kloosterhaar. Dat betekent 

dus nog wel veel heen en weer rijden voor ons.  

 

Verder heeft vooral Mariek een zwak voor dieren en bestaat het gezin Flodder 

nog uit hond Coto, poezen Snoepie, Dirkie, Guusje en Sterre, konijnen Big Mac 

en Panda, cavia's Madelief en ?, kippen Toktok (5x) en haan Kukelekuu, visjes 

Blub (ontelbaar) en sinds kort Rat (maar hopelijk bij dit lezen al niet meer). 

 

Dick is liever sportief bezig. Zijn hele leven al actief bij vv Kloosterhaar en sinds 

een aantal jaren actief op de mountainbike. Noemenswaardig is dat Dick nog 

samen met zijn huidige buurman Jan Lenters een gevreesd duo (vraag het de 

tegenstanders nog maar) van het eerste elftal van Kloosterhaar vormde.  

 

Zo we hopen dat jullie alles over ons weten en wij hopen de komende jaren veel 

over jullie te weten te komen. We geven de pen door aan Jelle en Gre. Die we 

hebben leren kennen bij de verjaardag van Jan en/of Nies. En het wereldje is 

klein: Gre is de vriendin van onze lieve buurvouw Gerrie uit Kloosterhaar (ook 

van de Hoogenweg).     
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 Wat staat er de komende periode op het programma? 
 

 

 

Paasbingo 
Op vrijdag 14 april 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 23 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 
Ook dit jaar organiseren we weer het jeugdvoetbaltoernooi voor buurtschappen en 

wel op 22 juli. Wil je mee doen met één van de Hoogenwegse teams (basisschool 

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

 

Sjoelen 
Woensdag 12 april is het al weer tijd voor de laatste sjoelavond van dit seizoen. 

Maar in oktober starten we gewoon weer met een nieuw seizoen. En dan worden 

natuurlijk ook de seizoenswinnaars 2016-2017 bekend gemaakt! 

 

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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Biljarttoernooi Hoogenweg 
  
Rondom de kerstdagen 2016 werd wederom het jaarlijkse biljarttoernooi 
georganiseerd in “Het Gebouw” Hoogenweg. 
 
Ook deze keer was het wederom een perfect georganiseerd toernooi voor jong en oud 
waaraan zowel professionals als amateurs meededen. In de diverse poules werd 
gestreden om de eerste drie plaatsen. Het mooie aan dit jaarlijks terugkerende 
toernooi is dat zowel de regelmatige als incidentele biljarter elk dezelfde winkans 
hebben. Je hoeft niet goed te kunnen biljarten om toch te kunnen winnen. Dit omdat 
het aantal te maken punten per ronde persoonlijk wordt afgestemd. De spanning is 
daarom bij beide spelers even groot en dat maakt het meedoen juist zo leuk. 

 
Het was nog een hele kunst om het aantal 
punten te behalen, toch ging het sommige 
spelers heel goed af en werd er in enkele 
gevallen zelfs twee keer zoveel punten 
(200% score) behaald en daarmee een 
finaleplaats veiliggesteld. 
 
Onder het toeziend oog van de 
scheidsrechter(s) en het in grote getale 
aanwezige publiek hebben we genoten 
van een aantal hele gezellige avonden en 
een spetterende finale. De winnaar van 
2016 is Bertus Meijer geworden. Bertus 
kreeg uit handen van de voorzitter van de 
biljartvereniging -Henk Compagne- een 
schitterende beker uitgereikt. Bertus 
genoot daar zichtbaar van zoals de foto 
laat zien. 
 
Natuurlijk kan een dergelijk toernooi niet 
zonder goede organisatie en 

accommodatie worden gehouden. Met name Gerben Grendelman was erg druk in de 
weer om alle uitslagen elke avond goed te administreren. 
 
Namens alle deelnemers zeggen we Gerben Grendelman, Gerko Kremer en Henk 
Compagne hartelijk dank voor de organisatie en de mooie avonden die we dankzij 
jullie mochten beleven. We kijken nu al weer uit naar het toernooi in 2017! 
  
  
Groetjes, 
Henk Brink 
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Beste bewoners van de Hoogenweg, 
 
Op zaterdag 25 maart organiseert Motorclub De Gasschoeve uit Hardenberg bij 
Manege Hoogenweg de Motormarkt Hardenberg. 
Omdat het voor u en voor ons de eerste keer is dat dit evenement op de 
Hoogenweg plaats vindt, willen wij u graag van een aantal zaken op de hoogte 
brengen. 
 
De Motormarkt vindt twee keer per jaar plaats, altijd op de laatste zaterdag van 
maart en de eerste zaterdag van oktober. Dit jaar is dat op zaterdag 25 maart en 
zaterdag 7 oktober. Openingstijden zijn van 07:30 tot 16:00 uur. 
Het is een markt met vooral veel oude motoren en bromfietsen, motor en 
bromfietsonderdelen, motorkleding, alle soorten gereedschap, boeken, enz. enz. 
Onze markt staat bekend om haar gemoedelijke sfeer en gezelligheid, bij ons kun 
je even terugschakelen in de tijd. 
 
Naar verwachting zal de de motormarkt door ongeveer 5000 bezoekers bezocht 
worden. Een groot deel van de handelaren zal vrijdag in de loop van de dag 
aankomen op de markt en haar handel gaan uitpakken en opstellen. 
 
Om zo weinig mogelijk overlast voor omwonenden te veroorzaken, gaan we 
vrijdags en zaterdags op belangrijke verkeerspunten, gecertificeerde 
verkeersregelaars inzetten, die het bezoekend verkeer naar de Motormarkt 
begeleiden. We gaan het verkeer naar de Motormarkt omleiden via de Hoekweg 
en de Duitslandweg. Alleen het bestemmingsverkeer heeft toegang tot de 
Hoogenweg, zodat u als bewoner zo weinig mogelijk hinder ondervindt. 
Het parkeren voor auto’s vindt plaats op de weilanden achter de manege 
(ingangen via de Stobbenhaarweg), de motoren worden gestald op de 
parkeerplaats, achter het Gebouw de Hoogenweg (voor de liefhebbers zeker het 
bekijken waard). 
  
We hebben voor de vrijdag en zaterdag een speciaal calamiteitennummer 
(06-83798238) beschikbaar gesteld. 
Mocht zich een op één van beide dagen een gevaarlijke of  vervelende situatie 
voordoen, of hebt u op één of andere manier overlast, dan kunt u dit nummer 
bellen en proberen wij zo snel mogelijk deze situatie op te lossen.  
 
Vriendelijke groeten, 
 
Henk Kremer en Lo Otten 
Organisatoren Motormarkt Hardenberg 
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Podium Hardenberg geopend 
 

Nadat Crazy Horse twee jaar terug de deuren sloot, bleef het lange tijd stil 

rondom de discotheek aan de rand van Hoogenweg. De locatie kent een lange 

geschiedenis en velen van u hebben er in de loop van de jaren vast wel eens wat 

tijd doorgebracht. Of dat nu was in Podium, De Stam, Celebration, of zelfs 

Tivoli… Er was altijd de mogelijkheid voor een borrel en een leuk samenzijn. 

 

Dankzij Rik Schutte en ‘onze eigen’ 

Gerko Kremer keert die 

mogelijkheid nu weer terug. Na het 

nodige financiële uitzoekwerk en 

enkele maanden van fysieke 

voorbereiding en verbouwing, 

opende Podium nieuwe stijl 

afgelopen donderdag 2 maart haar 

deuren. Een opening die weliswaar 

vooral een gezellige avond was 

voor alle genodigden, maar waar 

natuurlijk ook enkele toespraken niet konden ontbreken. 

 

De officiële openingshandeling 

werd verricht door burgemeester 

Peter Snijders die terecht aangaf er 

trots op te zijn dat Hardenberg nu 

weer beschikt over een geweldig 

mooie uitgaansgelegenheid. Mooi 

voor de jeugd, maar volgens Rik 

en Gerko vooral ook voor de 

‘oudere jeugd’ waarvoor buiten de 

zaterdagavonden ook het nodige 

georganiseerd zal worden. 

 

De komende maanden zal Podium elk weekend geopend zijn, maar in de 

zomermaanden komt er een zomerstop. In die tijd zijn er veel andere 

evenementen met dus voldoende vertier. Daarnaast creëert dat ook de 

mogelijkheid om interne verbouwingen die nog op de wensenlijst staan uit te 

voeren. 

 

Voorlopig zal er dus nog genoeg te doen zijn voor de nieuwe eigenaren en hun 

personeel! 
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Trekkertrek Den Velde is terug!  

 

Het spektakel vindt traditiegetrouw plaats op Hemelvaartsdag, donderdag 

25 mei.   

De feestavond voorafgaand aan Trekkertrek is inmiddels niet meer weg te 

denken van het evenement. Dit jaar zet de nieuwe bezetting van The 

Heinoos de tent op zijn kop. De Esperando’s mogen het publiek op gaan 

warmen in het voorprogramma.   

Het wordt alweer de zesde editie van TT Den Velde.  

TT Den Velde is een familie-evenement waar jong en oud zich kan 

vermaken. Voor de kleintjes is een goed afgesloten kinderweide aanwezig. 

Hier kunnen de kinderen naar hartenlust rondspringen op een springkussen, 

zich laten schminken, ballonnen oplaten en meedoen in een heuse 

traptrekkerrace. ‘Zolang de kinderen zich vermaken, doen de ouders dat 

ook’, aldus de organisatie.   

Het spektakel blijft groeien, ook dit jaar. Een nieuwe klasse is in het leven 

geroepen, de ’15 ton’. De klassen lopen nu van 2,8 tot 15 ton. De winnaars 

kunnen dit jaar naast een prijzenmandje en eeuwige roem, ook een heuse 

beker verwachten.   

De ruim 50 vrijwilligers zijn erg belangrijk voor de organisatie en het 

evenement. Zij zorgen ervoor dat alles tot in de puntjes is geregeld. De 

organisatie is onwijs blij met deze mensen: ‘Al zes jaar zijn het dezelfde 

mensen, die inmiddels zo zelfstandig zijn dat ze na een kop koffie al direct 

aan de slag kunnen’.   

Trekkertrek Den Velde begint op Hemelvaartsdag, 25 mei, om 10.00 uur. 

Entree voor deze dag is €5,-. Kinderen onder de 12 jaar zijn gratis. Op 24 

mei gaat om 20.30 uur de tent open voor het publiek, het voorprogramma 

start om 22.00 uur. Voor de gehele avond met De Esperando’s en The 

Heinoos is de entree €15,-.  

De organisatie heet iedereen van harte welkom voor fantastische 

feestavond en prachtig trekkertrek  
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Nieuwjaarsborrel Ondernemersfonds 
 
Op donderdagavond 19 januari jl. kwamen de leden van het OFH bijeen om te 
toasten op het nieuwe jaar. De bijeenkomst vond plaats in het Gebouw. Na een 
korte terugblik van de voorzitter op het afgelopen jaar kunnen we stellen dat het 
ondernemersfond een waardevolle aanvulling is op het bruisende 
verenigingsleven in Hoogenweg en omgeving. Ook in 2017 hopen we weer veel 
initiatieven (financieel) te mogen ondersteunen. Gerko Kremer nodigde alle 
leden uit voor de opening van zijn “Podium” op donderdag 2 maart. Daarnaast 
gaan we in het voorjaar op bedrijfsbezoek bij een interessant bedrijf.  
 
Onder de leden bevinden zich ondernemers uit allerlei branches. Het is telkens 
weer leerzaam om met elkaar te praten over het wel en wee vanuit de 
verschillende sectoren. Als lid van het OFH draag je zo niet alleen bij aan een 
leefbare samenleving maar krijg je er zelf ook wat waardevols voor terug.  Het is 
goed om te zien dat het klikt tussen de ondernemers en dat er ook in 
vertrouwen informatie kan worden uitgewisseld en er onderling adviezen en tips 
worden gegeven. Daarnaast is het ook gewoon enorm gezellig. We ontmoeten 
elkaar ongeveer drie keer per jaar. 
Ben je ondernemer maar (nog) geen lid? Meld je dan nu aan als lid van het OFH. 
Het lidmaatschap kost € 100,00 per jaar. Enige voorwaarde is dat je bent 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.  
  
Adresgegevens: 
Stichting Ondernemers Fonds Hoogenweg 
p/a Emtenbroekerdijk 4 
7793 HC Hoogenweg 
mailadres: stichtingofh@gmail.com 
 
 

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

 

mailto: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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           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 

gre.bergsma@hotmail.com 

Diane van der Veen 

Olsmansdijk 12 

7793 HS Hoogenweg 

tel 0523 216275 

diane.vdveen@gmail.com 

Leon ter Voorde 

Hofweg 8 

7772 GH Hardenberg 

tel 0523 235688 

leontervoorde@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lid worden? 
Deze krant wordt huis-aan-huis bezorgd in het gebied van Hoogenweg en Venebrugge. 

Woont u buiten dit gebied, dan kunt u de krant wel ontvangen. Dit kost u dan € 5,00 per 

jaar. Dit geldt echter alleen als u in de buurt van Hoogenweg woont. Zo niet, dan kunnen 

wij besluiten portokosten in rekening te brengen. Wilt u lid worden, neem dan contact op 

met de redactie. 
 

 

 

 

 

Internet 

Ons  adres is: http://www.hoogenweg.eu 
 

Antwoorden van de puzzel: 
 

 

Indien u wilt dat uw ingezonden artikel volledig wordt overgenomen, wilt 
u dit dan aangeven? Wanneer dit niet is aangegeven behouden wij ons 
het recht toe stukjes aan te passen/in te korten.  

Kopij inleveren voor 18 augustus 2017 bij Leon ter Voorde. 
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