
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De doorgeefpen lag bij de familie Bergsma 

 De familie Van der Zwan / Van der Weide stelt zich voor 

 In de jeugdrubriek Marit Rigterink en Esther Schoemaker 

 De koksmuts was in handen van Mieke Meilink 

 En we waren in gesprek met Kirstin en Herco 

Augustus 2017 Jaargang 21, 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 

J. Bulthuis, Eggenweg 3 

F. Hamberg, Hoogenweg 17 

H. Huisjes, Gramsbegerweg 27 

Z. Huisjes, Hoogenweg 53 

E. Hutten en Aly, Hoogenweg 22 

J.H. Hutten, Hoogenweg 49 

Fam. Jongepier, Hoogenweg 1b 

J. de Lange, Van Raesfeltallee 16 

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 

J. ter Voorde, De Weverij 7 

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 2017 
 
 
Als ik mijn voorwoord schrijf, kijk ik altijd even terug naar de vorige. In 
maart schreef ik dat de uitslag van de verkiezingen wel bekend zou 
zijn, maar dat de onderhandelingen vast wel een tijdje zouden duren. 
Wat een voorspellende gave…  
 
Met de uitgave van deze augustuskrant is de zomer ook al weer over 
de helft en hopen we eigenlijk nog steeds op die echt zomerse 
temperaturen. Zo’n typische Hollandse zomer is voor Herco en Kristin 
misschien wel een extra bevestiging dat ze een goede keuze hebben 
gemaakt door te verhuizen naar Canada… We gingen maar eens bij 
hen op bezoek om te vragen wat hen eigenlijk bezielt om zo’n stap te 
maken. U leest het verslag in deze krant. 
 
En natuurlijk leest u ook weer verhalen van uw dorpsgenoten. Mensen 
die u wellicht al kende, maar nu in ieder geval weer een beetje beter 
leert kennen! 
 
Tot slot wil ik de Facebookgebruikers onder u graag nog even wijzen 
op onze nieuwe facebookpagina: facebook.com/dkhoogenweg/. Deze 
zullen we nog meer gaan inzetten om u te informeren over 
interessante berichten en evenementen in Hoogenweg en omstreken. 
Dus bezoek ons en ‘like’ ons!  
 
 
 
Leon ter Voorde 
Redactie “Oes Blattie” 
 

 

 

 



4 

 

 
 

 
 



5 

 

 
 
Datum Omschrijving Organisator 

   
   
31-08-17 Zeevissen. Vertrek vanaf het Gebouw om 7.00 

uur. Meer informatie elders in deze krant. 
De Hoogenweg 

03-09-17 Start wekelijkse fietsclub. Verzamelen om 9.30 
uur bij het Gebouw. 

 

04-09-17 60-plus reis Oranjevereniging 
09-09-17 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 
07-10-17 Motormarkt Hardenberg bij de manege van 

07:30 uur tot 16.00 uur. 
MC De 
Gasschoeve 

11-10-17 Sjoelavond in het Gebouw, aanvang: 20.30 uur. 
Kosten: € 3,- p.p. 

Act.commissie 

14-10-17 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 
14-10-17 Oud ijzer actie t.b.v. feestcommissie PB Hoogenweg 
23-10-17 Jeugdbingo in het Gebouw. Aanvang: 19.00 uur. 

Kosten: € 3,- p.p. 
Act.commissie 

08-11-17 Sjoelavond in het Gebouw, aanvang: 20.30 uur. 
Kosten: € 3,- p.p. 

Act.commissie 

09-11-17 Gezellige avond vrijwilligers oud papier Oranjevereniging 
11-11-17 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 
29-11-17 Sinterklaasmiddag. Aanvang: 14.30 uur. Oranjevereniging 
02-12-17 Verjaardagsfeest Gerko Kremer vanaf 21.00 uur 

in het Gebouw. Zie voor de uitnodiging elders in 
deze krant. 

De Hoogenweg 

08-12-17 Workshop bloemschikken. Aanvang: 19.00 uur. 
Zie elders in deze krant voor meer informatie 

Act.commissie 

09-12-17 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 
13-12-17 Sjoelavond in het Gebouw, aanvang: 20.30 uur. 

Kosten: € 3,- p.p. 
Act.commissie 

15-12-17 Kerstbingo in het Gebouw. Aanvang: 20.00 uur. 
Kosten: € 5,- per persoon. 

Act.commissie 

28-12-17 Eindejaarsfeest jeugd in het Gebouw. Aanvang: 
16.00 uur. Meer informatie volgt nog. 

Act.commissie 
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Japanse puzzel 
Bij deze Japanse puzzel geven de cijfers naast en boven het diagram aan hoeveel vakjes in die rij of 

kolom moeten worden in gekleurd. Staat er bijvoorbeeld 2-4, dan betekent dat, dat er na eventueel 

één of meer witte vakjes eerst twee vakjes achtereen gekleurd zijn, daarna volgen er weer één of 

meer witte vakjes, dan vier gekleurde vakjes en ten slotte eventueel weer één of meer witte vakjes. 

Als de puzzel geheel opgelost is, is er een plaatje te zien. 
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In deze rubriek plaatsen wij telkens twee interviews met kinderen uit Hoogenweg 

en omstreken. Deze keer zijn dat: Marit Rigterink en Esther Schoemaker. 
 

Hoe heet je? Marit Rigterink 

Wat is je adres? Olsmansdijk 10 

Wanneer ben je geboren? 22-10-2006 

En waar ben je geboren? Hoogenweg 

Broers / zussen: 1 zus: Lysanne 1 broer: Jorn 

Naar welke school ga je? ‘t Kompas in Radewijk 

In welke groep zit je? 8 

Wat wil je later worden? Weet ik nog niet 

Wat zijn je hobby’s? Roeien en saxofoon spelen 

Huisdieren: Max onze hond 

Lekkerste eten / drinken: Pizza en ice tea 

Leukste televisieprogramma: Spangas 

Favoriete muziek / band: Top 40 

Leukste boek: Dat heb ik weer 

Waaraan heb je een hekel? Spinnen en ruzie 
  

  

Hoe heet je? Esther Schoemaker 

Wat is je adres? Volle Urenweg 10 

Wanneer ben je geboren? 2-1-2007 

En waar ben je geboren? Hardenberg 

Broers / zussen: Brit en Anouk 

Naar welke school ga je? Cbs ’t Kompas 

In welke groep zit je? 7 

Wat wil je later worden? Dierenarts 

Wat zijn je hobby’s? Roeien en dwarsfluit spelen 

Huisdieren: Spike (hond) 2 poezen 

Lekkerste eten / drinken: Pizza, lasagne en cola 

Favoriete muziek / band: Bijna alles 

Leukste boek: Spannende of geschiedenisboeken 

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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Zomerse salade 
 
Dit is een heerlijke salade voor bij de barbeque en heel 
makkelijk en snel te maken! 
 
Ingrediënten 

  160 gr Gemengde sla (Rucola, veldsla en bladsla) 

 150 gr Saladeblokjes (Feta) 

 50 gr Walnoten (klein gesneden) 

 1 Galia meloen (in stukjes) 

 80 gr Prosciutto – rauwe ham (in reepjes gescheurd) 

 100-150 ml Honing mosterd dressing 

 
Bereiding: 

 Doe de sla in een grote schaal 

 Voeg daarna de saladeblokjes, walnoten, meloen en 

prosciutto en honing- mosterd dressing toe en roer dit 

allemaal door elkaar. 

 Eet smakelijk!! 

 
Groet, 
Mieke Meilink 
 
Graag geef ik de pen door aan Herma Kloekhorst!!! 
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Hallo,  
 
Wij zijn Tim vd Zwan & Vivian vd Weide. We wonen sinds 2012 aan de 
Olsmansdijk. We wonen samen met onze dochter van 15 maand jong, genaamd 
Lizz en onze 2 stoere honden Luna & Duke.  
 
Tim kwam als jongen van 11 jaar al aan de Olsmansdijk te wonen samen met zijn 
moeder, 2 broertjes, stiefvader en 2 kinderen.  
Vivian woonde als kind altijd in Baalder.  
Wij hebben samen het voorste gedeelte van het "grote" huis over kunnen 
nemen en van de buurman een stuk weiland waardoor we een fantastisch plekje 
hebben weten te creëren! Het bevalt ons hier erg goed, lekker rustig en leuke 
buren.  
 
We werken allebei.  
Tim als zelfstandig ondernemer 
van een autobedrijf "Auto van 
der Zwan" gevestigd aan de 
Loswal 10 in Hardenberg.  
 
Vivian werkt als leidster in de 
sportwereld. 
Ze geeft lessen als Workout voor 
volwassenen, ouder & kindgym, 
turnen, acrogym en streetdance. 
Dit allemaal doet ze in 
Gramsbergen.  
 
Onze hobby's zijn:  
Genieten van onze prachtige dochter, terrassen, wandelen met de honden. 
Vrienden/familie om ons heen en sporten.  Sporten is een groot deel van ons 
leven! Tim vooral met tennis en survival en Vivian in de fitness (naast haar 
dagelijkse bezigheden). 
 
We genieten van het leven en alles wat daarbij hoort, het leven is te kort om 
lang bij dingen stil te staan. 
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Baalderborg gebruikt   Hoogenweg int € 10.000 

 deel van het parkje 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat doen ze daarmee?   Die grond zijn ze kwijt! 
buiten! 
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Plaatselijk Belang Hoogenweg e.o.  
 
Actiepunten algemene ledenvergadering 24 maart 2017 
Tijdens de jaarvergadering zijn er meerdere vragen/onderwerpen besproken die 
we hebben uitgezet bij de gemeente. Eén van de onderwerpen is dat sommige 
burgers (flexibele) paaltjes plaatsen in de berm op gemeentegrond wat 
gevaarlijke situaties op kan leveren. De gemeente gaat kijken welk beleid ze gaat 
toepassen, want zij wil in de hele gemeente hetzelfde beleid hanteren. De 
overige onderwerpen zijn nog in behandeling c.q. in overleg. 
 
Hoogenweg 5 
Inmiddels is het zorgcomplex van Baalderborg Groep een mooi eind op weg. De 
planning is dat het gebouw in november opgeleverd gaat worden. Binnenkort 
heeft PB een afspraak met Baalderborg Groep over de ontwikkelingen omtrent 
de planning, maar ook over de rol in de samenleving. Baalderborg Groep heeft 
de intentie om nog een informatieavond of iets dergelijks te organiseren voor de 
omwonenden c.q. Hoogenweggers.  
In het bestemmingsplan is ook een bouwblok opgenomen met 
woonbestemming. Naar de appartementen die in aanvang zijn ontwikkeld, is 
helemaal geen vraag en daarom heeft de vastgoed-ontwikkelaar ervoor gekozen 
om een ander type woning aan te bieden, namelijk een 2 onder 1 kap woning. 
De verkoop loopt via Vrieling en staat op Funda.nl. Er was veel belangstelling en 
de woningen zijn inmiddels al onder voorbehoud verkocht.  
In het vorige Oes Blattie en op de ledenvergadering hebben wij een oproep 
gedaan om commissieleden aan te melden en om ideeën voor het te ontvangen 
bedrag van € 10.000,-. Dit bedrag krijgen we van de gemeente ter compensatie 
van het feit dat Baalderborg Groep een deel van het park gaat gebruiken. Dank 
voor de aanmeldingen en ideeën. De Commissieleden zijn inmiddels aangesteld 
en komen binnenkort bijeen. Zij zullen de ideeën uitwerken. 
 
Oud ijzer actie 14 oktober 2017 
De oud ijzer actie is dit jaar een week verplaatst (van 1e naar 2e zaterdag in 
oktober) in verband met de motormarkt. Ook een mooi moment om oude 
schotels op te ruimen! 
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Paasvuur 
Het paasvuur bij familie Langius/Meilink was weer geslaagd. Familie 
Langius/Meilink bedankt!  
Ook voor volgend jaar geldt dat er per plaatselijk belang één paasvuur 
aangevraagd kan worden bij de gemeente. Net als vorig jaar kunnen 
geïnteresseerden zich bij ons melden voor het einde van het jaar en zullen we 
voor één adres de vergunning aanvragen. Voorwaarde is dat het paasvuur op 1e 
of 2e paasdag voor iedereen toegankelijk moet zijn en er ruimte moet zijn om 
door inwoners van Hoogenweg snoeihout te laten brengen(bijvoorbeeld op een 
vaste brengdatum). 
 
Coöperatieweken Rabobank 
Tijdens de Rabobank Coöperatie Weken #VVS kunnen leden van Rabobank Vaart 
en Vechtstreek hun stem uitbrengen op maatschappelijke of economische 
initiatieven die hun buurt versterken. Plaatselijk Belang Hoogenweg eo doet ook 
mee aan deze actie. De stemperiode loopt van woensdag 1 november tot en met 
woensdag 15 november. Laat uw stem horen en steun ons initiatief.  
 
Tot zover onze update. Mocht u vragen en/of opmerking hebben, benader één 
van de bestuursleden of pbhoogenweg@hotmail.com. 
 
 
Groeten bestuur Plaatselijk Belang Hoogenweg e.o.  
 

 
 

De activiteitencommissie gaat weer beginnen! 
Jeugdbingo 

In de 

herfstvakantie, 

op maandag 23 

oktober kun je 

voor € 3,- weer 

de hele avond 

meespelen voor 

mooie prijzen. 

Aanvang: 

19.00h. 

Sjoelen 
Op woensdag 

11oktober starten 

de maandelijkse 

sjoelavonden voor 

het seizoen 2017-

2018. Ook worden 

deze avond de 

winnaars van vorig 

jaar bekend. 

Aanvang: 20.30h 

Gymnastiek 
Woensdag 6 september 

begint de damesgym 

weer. 

Nieuwe deelnemers zijn 

welkom om mee te 

gymen tijdens de 

wekelijkse les in het 

Gebouw. 

Aanvang: 19.00h 

Volleybal 
De Kastanjehof is 

ook komend 

seizoen weer de 

plek waar het 

gebeurt: Vanaf 

dinsdag 5 

september wordt er 

weer wekelijks 

gevolleybald! 

Aanvang: 20.30h 

mailto:pbhoogenweg@hotmail.com
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“Stalbrinck” 

 
Naar aanleiding van de regelmatige 
vragen over de herkomst van de 
naam “Stalbrinck” dat ineens op 
ons huis staat hebben we besloten 
er een stukje over te schrijven voor 
“Oes Blattie”. 

 
Al een aantal jaren waren wij (fam. 
Brink) op zoek naar een passende 
naam voor op ons huis. Het liefst 
zouden we een naam uit de 
geschiedenis van de regio 
Hoogenweg willen kiezen om een 
stukje historie terug te brengen naar 
Hoogenweg. De zoektocht naar een 
passende naam liep echter telkens vast. Dit totdat we vorig jaar september een 
pannenkoek zaten te eten in Marle. Aan de muur hingen drie oude landkaarten van voor 
1600. Het waren landkaarten uit de regio Hellendoorn, Twente EN Hardenberg. De kaart 
uit Hardenberg trok uiteraard onze meeste aandacht. Onmiddellijk viel het oog op de naam 
Stalbrinck dat stond geschreven in het gebied tussen de Broeklanden en het Gebouw.  

 
Na enig uitzoekwerk -onder 
andere door Freek 
Hamberg- bleek de naam 
Stalbrinck enige honderden 
jaren geleden inderdaad te 
zijn gebruikt voor het gebied 
iets verder dan onze 
voortuin. Omdat er ook een 
link naar onze achternaam 
in zit leek het ons wel 
toepasselijk om de boerderij 
deze historische naam te 
geven. Het bord was snel 
gemaakt, uiteraard uit 

eikenhout gezien de vele eiken in en rondom Hoogenweg. Het bevestigen van het zware 
bord was nog even een pittig klusje. Overbuurman Roel bood gelukkig spontaan de 
helpende hand waarna de klus snel werd gefikst en de naam nu fier op ons huis prijkt. 
Mocht iemand nog meer weten over de naam Stalbrinck of er een anekdote over kennen 
dan houden wij ons warm aanbevolen voor deze informatie. 
 
Groetjes, 
Familie Brink 
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Familie Flodder hartelijk dank voor het doorgeven van de doorgeefpen 

 

 

Wij zijn de familie Bergsma en zeker niet onbekend op de Hoogenweg , als er iets 

te vieren is, zijn we als we kunnen zeker van de partij. 

We hebben in maart 1997 een voorstellingsronde gedaan in oes blattie toen 

bestond de redactie nog uit Leon en Henk Koers. 

Nu zijn we met z’n drie-tjes en heeft een ieder een eigen taak. 

 

We zijn in 1996 verhuisd vanuit Lutten naar de Hoogenweg en moesten wel ca 

100 vogels verhuizen, eenden, fazanten, pauwen, kippen, papagaaien, kortom een 

hele beestenboel. 

De rennen zijn inmiddels vervangen door buxus tuintjes, want door tijdgebrek,  

Jelle was in 1998 voor zichzelf begonnen als schilder , kon Jelle niet de aandacht 

geven die ze verdienden en ons motto is wanneer je dieren hebt moet je er goed 

voor zijn.. 

 

Zoals gezegd Jelle is in 1998 begonnen met een schildersbedrijf en is in de 

gelukkige positie dat hij al z’n klanten heeft in een straal van 10 km,  dus die 

caddy van hem maakt geen overuren. 

Op zaterdagmiddag is Jelle altijd te vinden op het voetbalveld, hij is vlagger bij de 

A-junioren  in Gramsbergen. 

Jelle is ook  coach bij de dames die spelen vaak een wedstrijd op vrijdagavond. 

Samen met Lotte een heel weekend naar de zwarte Cross,  is ook altijd een feest ! 

 

 

Gre  fietst al bijna 40 jaar naar de Wavin, want van achter een bureau zitten krijg 

je niet zoveel beweging  en sinds een paar jaar doet ze aan lunch wandelen. In 

plaats van naar de kantine  nu wandelen met collega’s en eerlijk is eerlijk je wordt 

er veel fitter van.  

Ze  ook heeft de nodige veranderingen mee gemaakt,  dat is  goed want een 

bedrijf moet in beweging zijn. 

Sinds kort zit ze op de gymnastiek  van de Hoogenweg , dat is hartstikke gezellig 

en je doet ook nog wat met je lijf. 
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We hebben 2 dochters Sanne en Lotte, Sanne is afgelopen mei getrouwd en het 

was een prachtige dag, heel bijzonder om dat mee te maken de trouwdag van je 

dochter.  

Dat  komt vandaag de dag niet zo vaak meer voor. 

Het feest was bij ons op locatie en alles klopte , het weer, de aankleding, de 

catering, de band en niet te vergeten de mensen.  

De band begon te spelen en de dansvloer is niet leeg geweest. 

Lotte doet de opleiding SPH bij de HU Utrecht en woont in Amersfoort.   

Ze heeft haar draai daar gevonden en komt niet zo vaak meer thuis. 

Wat ook  wel te begrijpen is, Amersfoort is nl ook een prachtige plaats om te 

wonen , te shoppen en uit te gaan. 

 

Verder hebben we nog twee honden Luna (labrador) en Dana (Engelse stafford), 

dat is een heel andere hond dan wij gewend waren.  

We waren altijd labradors gewend en een Engelse stafford is  wel wat anders maar 

wel lief. 

 

We hebben nog een paard Ringo en een pony Romy, deze zijn beiden al meer dan 

25 jaar oud. 

 

En dan hebben we nog Frits onze kater voor de duvel niet bang, geen idee hoe 

oud, maar wel zeker richting de 15 jaar.  

En de twee kittens Pip en Puk , die met de fles zijn groot gebracht omdat de 

moeder onder de auto was gekomen, toen ze net 1,5 weken oud waren. 

 

We wonen met veel plezier aan de Volle Urenweg die de laatste jaren qua 

samenstelling bewoners  veranderd is , maar wel leuk.  

We zien jullie vast wel een keertje bij een feestje in het Gebouw aan de 

Hoogenweg 

 

 

Jelle en Gre 

 

 

De pen geven we door aan de familie Dorgelo!
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Men vereniging H.A.R.P. 
 

Op zaterdag 30 september wordt er door de menvereniging H.A.R.P. voor 

de 24
e
 keer een samengestelde menwedstrijd georganiseerd, en voor de 2

e
 

keer zal deze plaatsvinden bij de manege Hoogenweg. 

 

De samengestelde menwedstrijd bestaat uit 3 onderdelen. Allereerst zullen 

de menners een dressuur proef moeten rijden die door de jury beoordeeld 

wordt met punten. Daarna rijden ze een vaardigheidsparcours waarbij ze 

binnen de tijd een parcours van pionnen moeten rijden. Op deze pionnen 

liggen ballen en deze moeten uiteraard blijven liggen. Afsluitend wordt de 

marathon, het meest spectaculaire onderdeel, verreden. Hierbij wordt eerst 

een wegtraject van +/- 7,5 km gereden en daarna de hindernissen. 

 

Ook dit jaar hebben de parcoursbouwers weer zes mooie hindernissen 

gemaakt, waaronder een brug hindernis en een waterbak, die in de 

volgorde van A t/m F gereden moeten worden. Hierbij gaat het erom wie 

de hindernis als snelste kan volbrengen. 

 

Aan het einde van de dag worden de winnaars bepaald aan de hand van het 

aantal punten in de dressuur, het aantal strafpunten in de vaardigheid en de 

tijd in de marathon. Al met al is het een heel mooi evenement dat ieder jaar 

weer groeit en beter gaat lopen. Voor de toeschouwers is het een genot om 

naar te kijken. De zes hindernissen liggen dicht bij elkaar waardoor het 

allemaal makkelijk te lopen is. Uiteraard is er de mogelijkheid om een 

hapje en een drankje te nuttigen. 

 

Daarom nodigt de menvereniging H.A.R.P. u allen van harte uit om op 

zaterdag 30 september langs te komen op manege Hoogenweg en te 

genieten van de samengestelde menwedstijd en de gezelligheid.  
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Venebrugge wint volleybaltoernooi 
 
De twintigste editie van het Hoogenwegse volleybaltoernooi kende vrijdag 23 juni 
2017 een verrassende winnaar. Voor het eerst in de geschiedenis wist Team 
Venebrugge de wisselbeker in de wacht te slepen. 
 

In de poule werden zij 
tweede en kwamen ze in 
de kruisfinale de 
Vluchtheuvels tegen. Na 
een overtuigende winst 
wachtte titelverdediger 
Hardenbergerveld in de 
finale. Dit bleek een 
tegenstander van 
formaat, maar met 18-14 
ging ook hier de winst 
naar de Venebruggers. 
 

Een verrassende maar verdiende winnaar, mooi weer en een geweldige sfeer: de 
activiteitencommissie kan ook dit jaar weer terugkijken op een geslaagd toernooi! 
  

 

Dorpskrant Oes Blattie op Facebook 
 
Sinds enkele maanden hebben ook wij een eigen pagina 
op Facebook. Als u ons al volgt, heeft u de bovenstaande 
tekst ook al kunnen lezen en wist u dus al van het mooie 
resultaat van Venebrugge en zag u ook meer foto’s van de 
geweldige avond. 
 
Volgt u ons nog niet: doe dat dan alsnog: Ga naar 
facebook.com/dkhoogenweg/ en ‘like’ ons! 

 

 

Verhuisd! 
 
Met ingang van 1 augustus 2017 wonen wij officieel (weer) 
in Hoogenweg op een voor ons heel vertrouwd plekje: 
Kanaalweg Oost 98 
7793 HB Hoogenweg 
 
Leon en Daniëlle, Lana en Tijn ter Voorde 



26 

 

 
 

 
 

 
 

 



27 

 

 
 
Follow our dream 

 

Het was een heel gezellig onderonsje bij 

Herco en Kirstin Wilpshaar in de keuken 

die wat hol klonk, want alle huisraad was 

inmiddels geladen in een 45 HC container. 

Deze doet er een maand over om aan te 

komen in Canada. 

Ze zijn nu een paar weken aan het 

kamperen in hun eigen huis, maar hebben 

dat er graag voor over en het heeft ook wel 

wat! 

 

Dit jonge stel gaat doen waar menig mens over droomt, maar uiteindelijk niet doet. 

Ze gaan met de kinderen Meike (9 jaar),  Stan (6,5 jaar) en Rick (3,5 jaar), emigreren  

naar Canada. 

En niet te vergeten hond Doutze een Newfoundlander gaat ook mee. Ze zijn al weken  aan 

het oefenen zodat ze een beetje gewend is om 8,5 uur in een bench stil te kunnen zijn. 

Want zo lang duurt de vlucht van Schiphol naar Calgary. Op15 augustus vertrekt het gezin 

vanaf Loozenweg 4 naar Alberta.  

 

Waarom Canada ? 

Het is een prachtig land. De mentaliteit van de mensen is veel relaxter, ze staan rustig een 

kwartier in de rij voor een kopje koffie. 

Herco heeft in 1998 stage gelopen in Canada bij de familie Meilink. Hij had nog maar net 

daarvoor Kirstin ontmoet en dat was dus een grote uitdaging, maar, dachten ze, als we dit 

doorstaan, doorstaan we meer!! 

In 1999 zijn ze samen naar Canada geweest en ook Kirsten was verkocht. 

Toch duurde het nog jaren voor ze de knoop hadden door gehakt. 

 

Herco en Kirstin willen 

verantwoord 

ondernemen en nog de 

tijd nemen voor de 

dieren. Ze gaan een 

bedrijf overnemen met 

ca  200 koeien en er kan 

uitgebreid worden naar 

300 koeien. Hiervoor 

nemen ze ook een 

werknemer in dienst, 

waardoor er ook meer tijd vrij komt voor het gezin. 
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Canada is zelfvoorzienend in de zuivel, het is ook nog het enige land met een quota 

systeem met gereguleerde melkprijzen. 

Om een idee te geven  in Nederland zijn 1.000.000 koeien en in Canada 900.000 koeien,   

terwijl Canada 240x groter is dan Nederland . 

 

Ze gaan wonen in Clive, dat ligt in de provincie Alberta, niet ver van de bewoonde 

wereld. De infrastructuur is heel goed, wat mede komt door de olie industrie. 

Alberta is 16x groter dan Nederland en er wonen 4 miljoen mensen. Ze wonen op ca 2,5 

uur rijden van de Rocky Montains. Daar leven wilde elanden, grizzly en zwarte beren, 

Moose ook een soort edelhert, wilde paarden bizons, lynx. Deze mogen niet te dicht bij de 

bewoners in de buurt komen, want dan heb je echt een probleem. Red Deer is de 

dichtstbijzijnde grote plaats ligt op 30 minuten rijden. 

 

De kinderen gaan naar een Canadese 

school, ca 10 km verderop en er rijden 

van die gele schoolbussen die je ook 

wel eens in films ziet. 

De schooltijden zijn gelijk aan die van 

de Nederlandse scholen, alleen heb je 

er een langere zomer vakantie, 

namelijk 10 weken lang. 

 

Meike kan samen met Kirstin haar 

hobby paardrijden daar prachtig uitvoeren: de manege is 6 km verderop. 

Rick gaat nog niet naar school want je gaat er pas vanaf 5 jaar naar school. Wel gaat hij 

naar de peuterspeelzaal om zo ook de taal onder de knie te krijgen, maar dat gaat bij 

kinderen spelenderwijs..  

Kirstin is van plan om mee te helpen op het bedrijf en op school om er zo tussen te komen 

en de taal onder de knie te krijgen.  

 

Canada heeft een landklimaat. Je hebt daar ook strengere winters dan in Nederland en 

altijd een witte kerst. Dus de familie kan op ski-les!!! 

Het kan  soms in de winter wel – 40 graden worden, de zomers zijn wel warm.  

Periode voorjaar en najaar is kort. 

 

De oorspronkelijke bewoners zijn Indianen en Inuit  

(eskimo). 

Er wonen veel migranten in Canada. 

Canada is op Rusland na het grootste land ter wereld.  

Tijdverschil met Canada is 8 uur. 

 

Dit zijn zomaar wat weetjes van Canada.   

 

 

We wensen de familie Wilpshaar een hele fijne toekomst toe in Canada.   

Voor wie nog een 

kaartje wil sturen: 

 

Familie Wilpshaar 

RR2 

Clive, Alberta 

TOC OYO 

Canada 
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Workshop 
bloemschikken 
 
Wegens het grote succes van vorig jaar organiseren wij dit jaar opnieuw een 
workshop bloemschikken in “Het Gebouw”.  
Deze vindt plaats op vrijdag 8 december 2017 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 kerststuk inclusief koffie met wat 
lekkers en een consumptie. 
 
De activiteitencommissie. 
 
Opgeven kan t/m 24 november 2017 bij Germa Brink : 
germa@brinklaan.nu /06-10048366  
 

            Geef je snel op want vol is vol!! 

  

mailto:germa@brinklaan.nu


32 

 

 
 

 



33 

 

 
 

 
Te doen in het Gebouw:  
 
Zeevissen 
Speciaal voor de liefhebbers 
organiseren we een bijzonder uitje: 
we gaan zeevissen! Op donderdag 31 augustus moet het gebeuren en we 
vertrekken om 7.00 uur bij het Gebouw. De kosten zijn nog niet helemaal 
duidelijk, maar reken maar op minimaal € 100,-. 
 
Oproep 
Wie heeft er nog foto’s of materialen van de oude school?? Zoals de meesten 
van u weten, wordt het Gebouw momenteel verbouwd. Deze verbouwing willen 
we aangrijpen om het café weer opnieuw in te richten en daarbij kunnen we 
deze foto’s en eventueel andere materialen goed gebruiken! 
 
Fietsen 
In het verleden was er een fietsclubje dat iedere zondagmorgen ging fietsen op 
de mountainbike. Dit willen we graag weer oppakken. 
De bedoeling is om dit in de wintermaanden op de mountainbike te doen en in 
de zomer op de racefiets. 
 
Het je interesse om mee te gaan: de eerste keer is op zondag 3 september. 
Vertrek is altijd om 9.30 uur en de koffie staat klaar! 
 
En dan nog even dit: 
Op zaterdag 2 december vier ik, Gerko, mijn 50e 
verjaardag. Om 24.00 uur hoop ik mijn lustrum te vieren. 
Iedereen is van harte welkom vanaf 21.00 uur om dit 
samen met mij te vieren. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gebouw De Hoogenweg, 
Familie Kremer 
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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 

Kanaalweg Oost 98 

7793 HB Hoogenweg 

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 
 

Facebook 

Volg ons op: facebook.com/dkhoogenweg/ 
 
 

Antwoorden van de puzzel: 
 

Luchtballon: 

 

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 1 december 2017 bij Leon ter Voorde. 
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